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Μια φορά κι έναν καιρό 
ήταν ένα κολυμβητήριο…

σελ. 6

σελ. 5

Ανεξαρτητοποιήθηκε 

η Δημοτική Σύμβουλος

Μαργαρίτα 

Δημητρίου - Καβρουδάκη

σελ. 8

“Στην περίπτωση της

αξιοποίησης του

“Γιαβάσειου” τίθεται

θέμα “Αδιαφάνειας”

Γεράσιμος Βλάχος

Δημοτικός Σύμβουλος - Φαρμακοποιός

Σωτήρης Ησαΐας:

«Η Ελλάδα δεν είναι 

Ισλανδία και ο Αντώνης Σαμαράς

δεν θα μπορούσε ποτέ να αφήσει

τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν».
σελ. 11
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---Ο δήμαρχος δήλωσε (με τις πράξεις του) ότι: “Κολυμβητήριο τέλος”
για την Αγία Παρασκευή..
--- Τα “Πώς” και τα “Γιατί” θα τα βρείτε σε άλλη σελίδα...
--- Τα πραγματικά αίτια έλκουν την καταγωγή από την ορεινή Ναυπακ-
τία..
--- Γι’ άλλη μια φορά οι Κύπριοι απέδειξαν ότι είναι Έλληνες..
--- Ίσως πιο Έλληνες κι από τους νεοέλληνες..
--- Εκεί “Όχι” σε κάθε μορφής καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας..
--- Εδώ “Τζάμπα μαγκιές” και “Αγριάδες στα σκυλάδικα”..
--- Από πολιτική ο νεοέλληνας.. “Σφάξε με αγάμ να γιάσω” αρκεί να πέφ-
τει “Χαρτζιλίκι” και να περνάμε καλά... κατ’ άλλα “Ραγιάδες της Μέρ-
κελ”..
--- Θα μου πείτε είναι νέα της Αγίας Παρασκευής αυτά; 
--- Εσείς τι λέτε, είναι..; 
--- Ανεξαρτητοποιήθηκε από τους “Μαζί” και η Μαργαρίτα Δημητρίου -
Καβρουδάκη..
--- Η ανεξαρτητοποίηση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο με μια λιτή ανα-
κοίνωση από μέρους της επιφυλασσόμενη να εξηγήσει τους λόγους
κάποια στιγμή στο μέλλον..
--- Ανακοίνωση από τους “Μαζί” σε ύφος: “Μην λες πολλά γιατί κι εσύ
συμμετείχες”..
--- Δεν υπάρχει ηλεκτρική κουζίνα στο ΚΑΠΗ κατήγγειλε ανεξάρτητη
πλέον κ. Δημητρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο..
--- Και ποιος της είπε ότι οι γέροι πρέπει να τρώνε..
--- Κάτι τέτοια έλεγε.. και είδατε στο τέλος; 
--- Δεν είναι χαλασμένη! απλώς δεν ψήνει καλά (η εν λόγω κουζίνα)
απάντησε ο δήμαρχος..
--- Αθάνατη ορεινή Ναυπακτία...
--- Είσαι ηλίθιος είπε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος προς τον Διονύση
Λέκκα... “Είστε για τα μπάζα” (απευθυνόμενος προς όλους τους
συμβούλους της πλειοψηφίας)...
--- Αιτία για τις προσβολές; ένα πεσμένο δέντρο στην οδό Αρτέμιδος
(περισσότερες λεπτομέρειες σε σχετικό ρεπορτάζ σε άλλη σελίδα) 
---  Οξύς χαρακτηρισμός για τον αντιπρόεδρο του ΠΑΙΣΔΑΠ, ο οποίος
αν μη τι άλλο είναι ένας πολιτικός, “Ανθρώπινος” και χαμηλών τόνων
που δεν έχει προκαλέσει, δεν έχει προσβάλει και βεβαίως δεν έχει
βρίσει..
--- Ίσως θα έπρεπε να το είχε σκεφτεί δύο φορές πριν τον χαρακτηρίσει
έτσι ο πρώην δήμαρχος παρότι ζήτησε συγγνώμη (και πιστεύουμε ότι
ήταν ειλικρινής) 
--- “Δεν θεωρώ επένδυση για την πόλη τη σύναψη δανείου για την απαλ-
λοτρίωση κι απόκτηση του Ο.Τ.118 που βρίσκεται στην περιοχή του Τσα-
κού” δήλωσε με έμφαση ο δήμαρχος..
--- Τι λέει ο άνθρωπος...; 
--- Προφανώς έχει βάλει υποψηφιότητα για εγγραφή σε βιβλίο Γκίνες..
--- Για να δούμε η Ένωση Γονέων θα του απονείμει το ίδιο βραβείο που
ο Λεωνίδας Ριτζάκης είχε παραδώσει στην Αλεξάνδρα Κιμουλάκη..
--- Για όσους δεν θυμούνται της είχε απονεμηθεί από την Ένωση Γονέων
ένα βραβείο όπως περίπου είναι το “Χρυσό Βατόμουρο” για την πιο
κακοντυμένη σταρ του Χόλυγουντ.. 
--- Ακόμα να το ξεχάσει η Αλεξάνδρα...
--- Χωρίς φαγητό έμειναν πολλοί συμπολίτες μας που πήγαν στα φετινά
Κούλουμα..
--- Δεν πίστεψαν οι άνθρωποι ότι ο δήμαρχος, ούτε αυτό δεν θα μπορ-
ούσε να κάνει..
--- Τον ρώτησε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος γιατί μετά από τόσα χρόνια
λειτουργίας ενός επιτυχημένου θεσμού φέτος εκείνος ούτε αυτό δεν
κατάφερε να κάνει σωστά..
--- Υπήρξε πρόβλημα με την εταιρία που είχε αναλάβει το “Έργο”..
--- Είδες οι απ’ ευθείας αναθέσεις..;
--- Που σαι ρε Χάρχαρε “Λαγανομάχε”! 
--- Αυτό (το να μείνουν οι άνθρωποι τέτοια μέρα χωρίς λίγη φασολάδα)
μόνο ο Ζορμπάς θα μπορούσε να το καταφέρει...
--- Άλλου που υπήρχαν δημοσιογράφοι και κάμερες ήξερε να πάει να
μαγειρέψει... εκεί γιατί δεν ανασκουμπώθηκε...; μια απλή φασολάδα
ήταν..
--- Η ευαίσθητη “Αναπληρώτρια” τι θα μας πει τώρα; ότι φταίει η “Κακιά
εταιρία”...;
--- Αν είχε συμβεί αυτό σε ζώα θα είχε βγει στο βουνό απειλώντας Θεούς
και Δαίμονες για την αναισθησία των ανθρώπων... 
--- Ευαισθησία για τους ανθρώπους κ. Παπαδοπούλου; 
--- Μιας και μιλάμε για ευαισθησία προς τους ανθρώπους.. πέντε μήνες
έχουν να πάρουν υπερωρίες οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Αστυνομία..
--- Όχι τίποτα εκατομμύρια..40 ευρώ ο καθένας..
--- Κατά τ’ άλλα ο δήμαρχος δηλώνει ότι είναι κοινωνικά ευαίσθητος και
ότι προέχει αυτή τη στιγμή η στήριξη των δοκιμαζόμενων συμπολιτών
μας... Μάλιστα...
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Περί νομιμότητας 
και σκοπιμότητας…

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου λάβαμε ένα Δελτίο Τύπου σχετικά με μία
ανακοίνωση του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά αναφορικά με το σφράγισμα
που επέβαλε σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Η αιτιολόγηση για το σφράγισμα αυτό στηρίζεται στην μη κατοχή άδειας λειτουργίας
των καταστημάτων όπως και στην παράβαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων.
Στη συνέχεια ο δήμαρχος δηλώνει ότι ο Δήμος είναι «υπέρ της υγιούς επιχειρημα-
τικότητας και δράσης, η οποία σέβεται τους πολίτες και τους καταναλωτές» και ότι
«Εφαρμόζει τους νόμους και τις αποφάσεις της διοίκησης και τιμά τις δικαστικές απο-
φάσεις που δημιουργούν δεδικασμένο στη λειτουργία της επιχειρηματικότητας».
Ερώτηση πρώτη: Αφού ο δήμαρχος είναι υπέρ όλων των παραπάνω γιατί αφήνει
ακόμα τον μεγαλοεργολάβο – μεγαλοκατασκευαστή κ. Λάμπρο Σαμουρέλη και την
εταιρία του να λειτουργούν το περίφημο «DaVinci», για το οποίο υπάρχουν τρεις απο-
φάσεις πρόσφατων δικαστηρίων που θεωρούν παράνομες τις πράξεις της κατεδάφι-
σης της παλιάς βίλλας αλλά και ό,τι έχει ανεγερθεί εκεί; 
Το Δελτίο Τύπου στη συνέχεια χαρακτηρίζει το Δήμο ως «Θεματοφύλακα των κανό-
νων δικαίου» και επιπλέον ότι «Δεν επιθυμεί να αποτελεί εφαλτήριο μη σύννομων
συμπεριφορών εις βάρος των πολιτών». 
Ερώτηση δεύτερη: Προμηθεύει ο Δήμος χαρτομάντιλα στους πολίτες που κλαίνε
από γέλια; Γιατί η προσπάθεια εξιλέωσης των στραβών πράξεων του Δημάρχου με μία
ορθή (η οποία και πάλι όμως είναι λειψή), το μόνο που μπορεί να προκαλεί είναι το
γέλωτα. Ειδικά μετά τις τελευταίες καταγγελίες της τ. αντιδημάρχου κ. Ελένης Δάβα-
ρη για κλοπές, αδιαφορία και αδιαφάνεια, μόνο ως «Θεματοφύλακα των κανόνων
δικαίου» δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Δήμο.   

Προς το τέλος του, το Δελτίο Τύπου αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Ο Δήμος και ο Δήμαρχος στηρίζουν και ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και
θέλουν να συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της τοπικής αγοράς χωρίς την 
«επίδειξη» συμπεριφορών και νοοτροπιών που περιφρονούν και απαξιώνουν και τα
δικαιώματα των πολιτών και το διοικητικό κύρος της δημοτικής αρχής. Αυτό αποτελεί
αδιαπραγμάτευτο πεδίο εκατέρωθεν υποχρεώσεων και αναγκαίο προαπαιτούμενο.
Η τήρηση του Νόμου αποτελεί για εμένα (το δήμαρχο) απαράβατο όρο και αδιαπρ-
αγμάτευτη στάση ζωής. «Dura Lex Sed Lex» (Σκληρός Νόμος αλλά Νόμος)».
“Verba volant, scripta manent”: (τα λόγια πετούν και τα γραπτά μένουν) κ.
δήμαρχε… κι αυτά που λέτε σ’ αυτό το Δελτίο Τύπου θα χρησιμοποιείται κάθε φορά
που εσείς ο ίδιος με τις πράξεις σας θ’ αφήνεται έστω και υπόνοια παρανομίας ή παρ-
ατυπίας. Επίσης μία ελληνική παροιμία λέει ότι «Τα πολλά λόγια είναι φτώχια». 
Οι βαρύγδουπες αναφορές σας σε θέματα νομιμότητας δεν συγκινούν και δεν πείθουν
κανέναν. Συνηθίσαμε πλέον και πολλοί από τους κατοίκους σιχάθηκαν να σας ακούν
να μιλάτε για ηθικά ζητήματα που ούτε καν μπορείτε να αντιληφθείτε αλλά τα χρησι-
μοποιείται ως πυροτεχνήματα για να «Τσιμπήσετε κ’ανά Ψηφαλάκι». 
Τι να πρωτοθυμηθούμε περί νομιμότητας. Τις «Απευθείας αναθέσεις»; τον τρόπο λει-
τουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου; τις πρασιές που λέγατε ότι θα «Μαζέψετε»; τα
«Έργα Γιαννακόπουλου» της τετραετίας 2007 – 2010 που αποδεχτήκατε και νομιμο-
ποιήσατε χωρίς να γνωρίζετε καν σε τι αναφέρονται στην πραγματικότητα; το χρέος
των 20.000.000 που έγινε δια μαγείας 11.000.000; 
Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι όμως, το κλείσιμο των δύο αυτών καταστημάτων
σίγουρα δικαιολογείται. Και επίσης σίγουρα έχει δίκιο ο δήμαρχος που το έκανε. Όμως
ο πραγματικός λόγος που αυτή τη χρονική περίοδο αποφάσισε να πράξει έτσι δεν είναι
επειδή τον ενοχλεί η μουσική των καταστημάτων. 
Αυτό που υπολογίζει και έχει θορυβήσει το δήμαρχο είναι η οργή των κατοίκων του Αη
Γιάννη με την απόφασή του, να διατηρείται δηλαδή η μουσική στα καταστήματα –
Μπαρ – Κλαμπ (έτσι όπως έχουν γίνει) μέχρι και τις 3:00 το πρωί. 
Επιπρόσθετα ο δήμαρχος με αυτή του την κίνηση προσπαθεί να εξιλεωθεί και να παρ-
ουσιάσει «Έργο», όταν «Αυτό» είναι ανύπαρκτο. Γι’ αυτό λοιπόν και το Δελτίο
Τύπου περιέχει όλα αυτά τα «Εμπριμέ» και τα «Ωραία» περί νομιμότητας. Βρήκε
δηλαδή ο κ. Ζορμπάς με αφορμή το νόμιμο σφράγισμα που μπορούσε να κάνει, ν’
αρχίσει από τώρα τον προεκλογικό του αγώνα για τον Ιούνιο του 2014. 
Η νομιμότητα που επικαλείται ο δήμαρχος και δήθεν παρουσιάζεται ως «Λάνσελοτ»
που την υπερασπίζεται δεν είναι τίποτα άλλο σενάριο επιστημονικής φαντασίας με
αυτόν στο ρόλο του «Δον Κιχώτη» και όλους εμάς σε ρόλο «Σάντσο Πάντσα» που θα
τον ακολουθούμε όπου πάει με το κοκκαλιάρικο άλογό του.
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Η απάντηση του 
Βασίλη Γιαννακόπουλου για την 

ανεξαρτητοποίηση της 
Μαργαρίτας Δημητρίου

H παράταξη μας «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» συνεχίζει την παρουσία της
στην ζωή της Αγίας Παρασκευής και τον
αγώνα της για την αντιμετώπιση των προβ-
λημάτων των πολιτών απέναντι στην απρ-
αξία της σημερινής δημοτικής αρχής.
Είμαστε ανοικτοί στα νέα ρεύματα που διαμορ-
φώνονται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας
και σχεδιάζουμε μαζί με τους πολίτες μια σύγχρ-
ονη και ανανεωμένη αυτοδιοικητική ομάδα που
θα υπηρετήσει την πόλη μας.
Μάλιστα οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής μας

ακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες μας.
Βέβαια, συχνά όταν τελειώνει μια επιτυχημένη εκδήλωση κάποιοι, μέσα από την
παράταξη, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νέο εμπόδιο στην πορεία μας.
Μάταια προσπαθούν!
Η πρόσφατη δήλωση ανεξαρτητοποίησης μιας δημοτικής συμβούλου από την
παράταξη μας, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας.
Εμείς ξέρουμε καλά γιατί έφυγε, μάλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε προκαλέσει
εμείς την διαγραφή της, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην συλλογικότητα
με επίκεντρο την παράταξη μας που έχει ανάγκη η πόλη μας.
Θα περιμένουμε την ανακοίνωση που δήλωσε ότι θα κάνει και θα ενημερώσουμε
και εμείς τους συμπολίτες μας.

Βασίλης Γιαννακόπουλος
π. Δήμαρχος

Επικεφαλής «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Ανεξαρτητοποιήθηκε η Δημοτική
Σύμβουλος Μαργαρίτα

Δημητρίου - Καβρουδάκη

Αξιωματική αντιπολίτευση ο Γιάννης Σταθόπουλος 

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου η δήλωση αποχώρησης της δημοτικής συμβούλου Μαργαρίτας
Δημητρίου – Καβρουδάκη από την παράταξη «Μαζί για την Αγία Παρ-
ασκευή» στη συνδρίαση της 13ης Μαρτίου 2013.
Η κ. Δημητρίου δεν διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ανε-
ξαρτητοποιηθεί από την παράταξη του κ. Βασίλη Γιαννακόπουλου και αποτελεί
την τρίτη κατά σειρά μετά τον κ. Γιάννη Γουργούλη και τον κ. Μιχάλη Γαβρά
αποχώρηση δημοτικού συμβούλου από τη συγκεκριμένη παράταξη. 
Μετά την πολιτική αυτή εξέλιξη και για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Αγ.
Παρασκευής και ενδεχομένως της Ελλάδος (για να μην αναφερθούμε στην Υφή-
λιο και θεωρηθούμε ως υπερβολικοί…) στη σύνθεση του σημερινού δημοτικού
συμβουλίου της πόλης μας, υπάρχουν Επτά (7) Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβου-
λοι!

Μετά τις εξελίξεις αυτές, «Μείζων αντιπολίτευση» στο δημοτικό συμβούλιο είναι
πλέον η παράταξη «Νίκη για την Αγ.Παρασκευή» του Γιάννη Σταθόπουλου με
τέσσερις δημοτικούς συμβούλους (Γιάννης Σταθόπουλος, Γεράσιμος Βλάχος,
Ζωή Φωτινού και Γιάννης Σιδέρης), «Ελλάσων αντιπολίτευση» η παράταξη του
Βασίλη Γιαννακόπουλου με τρείς δημοτικούς συμβούλους (Βασίλης Γιαννακό-
πουλος, Κώστας Κρητικίδης και Άννα Γάκη), Τρίτη σε «Δύναμη» παράταξη είναι
η «Λαϊκή συσπείρωση» με τους κ. Ανδρέα Γκιζιώτη και Γιώργο Τσιμπουκάκη
ενώ τα υπόλοιπα έδρανα καταλαμβάνουν οι επτά ανεξάρτητοι δημοτικοί
σύμβουλοι (Κώστας Κουβόπουλος, Φώτης Αλεξόπουλος, Αλέξης Μουστόγιαν-
νης, Μιχάλης Γαβράς, Γιάννης Γουργούλης, Ελένη Δάβαρη και Μαργαρίτα
Δημητρίου-Καβρουδάκη. 
Από τους επτά ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, μόνο ο κ. Κώστας Κου-
βόπουλος είχε εκλεγεί ως ανεξάρτητος. Ο κ. Αλεξόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε
σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές του 2010, αντιλαμβανόμενος ότι Δεν ήταν
δυνατόν μια δημοτική παράταξη που είχε ως κορμό στελέχη της Ν.Δ και το
χρίσμα του Αντώνη Σαμαρά, να εφαρμόζει μοντέλα άλλων πολιτικών χώρων
γιατί όπως σωστά είχε προβλέψει το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο
από την «Αδράνεια» που γεννά η «Ασυνεννοησία» που υπάρχει από την
«Βαβέλ» της πολιτικής πολυγλωσσίας της παράταξης, αλλά και από την ύπαρξη
«Δύο» κέντρων λήψης των πολιτικών αποφάσεων, εκείνο δηλαδή του δημάρχου
Βασίλη Ζορμπά κι εκείνο της αναπληρώτριας δημάρχου και αντιδημάρχου πολ-
λών αρμοδιοτήτων Ελευθερίας Παπαδοπούλου.
Οι ίδιοι περίπου λόγοι, ανάγκασαν την τέως αντιδήμαρχο πρασίνου Ελένη Δάβα-
ρη, να ανεξαρτητοποιηθεί μετά από «υπομονή» δύο χρόνων… ενώ ένα περίπου
χρόνο νωρίτερα ο Αλέξης Μουστόγιαννης είχε αποπεμφθεί κατηγορούμενος
από τον Βασίλη Ζορμπά για οικονομική «Ατασθαλία» την περίοδο που ασκούσε
τα καθήκοντα του προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου.
Από την παράταξη «Μαζί» του Βασίλη Γιαννακόπουλου, πρώτος είχε ανοίξει την
πόρτα της εξόδου ο Γιάννης Γουργούλης, τον οποίο ακολούθησε αργότερα ο
Μιχάλης Γαβράς και πρόσφατα η Μαργαρίτα Δημητρίου.
Είναι πασιφανές ότι το πολιτικό σκηνικό τοπικά αλλάζει… και πρέπει να αλλάξει
γιατί στην πράξη αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι κομματικά χρισμένοι των δύο
μεγάλων κομμάτων είχαν ως μοναδική φροντίδα να εξασφαλίσουν μέσω των
βουλευτών της Β εκλογικής περιφέρειας Αθήνας το πολυπόθητο «Χρίσμα» με
αντάλλαγμα την πριμοδότηση των πρωτοκλασάτων στις εθνικές εκλογές.
Μια σύγχρονη πόλη όμως έχει πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα η λύση των
οποίων πολλές φορές απαιτεί συγκρούσεις με την εκάστοτε κυβέρνηση… αλλά ο
«Χρισμένος» το τελευταίο πράγμα που θα έκανε θα ήταν να προχωρήσει σε μια
«Μετωπική» με Υπουργούς και στελέχη. 
Μια σύγχρονη πόλη, έχει ανάγκη από Μη- Χρισμένους, από ανεξάρτητες προ-
σωπικότητες, από ανθρώπους πέρα και πάνω από το μοντέλο του «Κομματόσ-
κυλου», που θα θέλουν και θα μπορούν να διεκδικήσουν όλα όσα δικαιούνται ν’
απολαμβάνουν οι σκληρά εργαζόμενοι και άδικα δοκιμαζόμενοι συμπολίτες
τους. 
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Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν ένα 
κολυμβητήριο…

Αν είχε θεσμοθετηθεί βραβείο για την πιο εγκα-
ταλελειμμένη πόλη οι διοικήσεις της οποίας για
το τελευταίο πράγμα που νοιάστηκαν ήταν οι
κάτοικοι της, τότε η Αγ.Παρασκευή  θα το διεκ-
δικούσε με πάρα πολλές πιθανότητες κατάκ-
τησης του.
Ένα από τα παραδείγματα που θα μπορούσε να
στηρίξει σθεναρά την εν λόγω υποψηφιότητα, είναι
και το τσιμεντένιο κουφάρι του εγκαταλελειμμένου
δεκαετίες τώρα κολυμβητηρίου στη Νέα Ζωή.
Μακρινή υπόθεση για την οποία πολλοί είναι αυτοί
που θέλουν να πέσει πέπλος λήθης ώστε να ξεχα-
στούν οι πρωταγωνιστές και κυρίως οι προθέσεις
τους.

Πολλά τα ερωτήματα, μισόλογα οι απαντήσεις και
πάντα ανάλογα με την κομματική ταυτότητα του
απαντώντος.
Όπως αναγράφεται και στην «ταμπέλα», το έργο
ήταν προϋπολογισμού 500.000.000  δραχμών και το
μισό δισεκατομμύριο την εποχή εκείνη ήταν πολλά
λεφτά.
Για όσους έχουν χτίσει, είναι γνωστό ότι το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εξόδων ενός έργου είναι τα «Μπετά»
και «ω του θαύματος» στο συγκεκριμένο κουφάρι τα
«μπετά» όχι μόνο έχουν «πέσει» αλλά ίσως να είναι
πια και «ακατάλληλα»…

Δηλαδή το «χοντρό χρήμα» εισπράχτηκε και
«αποδόθηκε στους δικαιούχους» και απέμεναν τα
«μερεμέτια».
Υπήρξαν, μας λένε, «αντιδράσεις» από πλευράς περ-
ιοίκων οι οποίοι δεν ήθελαν να βλέπουν να αλληλο-
μαχαιρώνονται στις αυλές και στις πρασιές των σπι-
τιών τους οργισμένοι χούλιγκανς από αυτούς τους
γνωστούς – άγνωστους που δίνουν ραντεβού ξεκαθ-
αρίσματος λογαριασμών στα «ντέρμπι» των ερασι-
τεχνικών τμημάτων των αγαπημένων τους ομάδων
π.χ βόλει, κούμβηση, πόλο κ.λ.π.

Αυτός ο φόβος των κατοίκων είχε βάση και είχε βάση
επειδή η κατασκευή του εν λόγω κολυμβητηρίου
προέβλεπε πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων μήκους
50 μέτρων, γιατί οι ομάδες που θα το χρησιμοποι-
ούσαν για προπονήσεις και αγώνες μόνο σε αυτές τις
διαστάσεις επιτρέπεται να αγωνίζονται.
Μπερδευτήκατε; Μιλάγαμε για το κολυμβητήριο της
Αγ.Παρασκευής και ξαφνικά σας περιγράφω αφιονι-
σμένους  «βάζελους» να κυνηγούν στην «Ηπείρου»
καμπόσους «γαύρους» και εξαγριωμένα «χανούμια»
να πετροβολούν όποιον βρουν μπροστά τους…  όμως
αυτές Δεν είναι σκηνές από ταινία «Προσεχώς» ήταν
δυστυχώς μια «πραγματικότητα» που οι έντρομοι
κάτοικοι την έβλεπαν να έρχεται και στην απόγνωση
τους κατέφυγαν στη δικαιοσύνη εξαντλώντας όλες τις
βαθμίδες της.
Βλέπετε η τότε δημοτική αρχή που είχε αποφασίσει
την κατασκευή του, το είχε εντάξει σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού στο πλαίσιο της αποφυγής οικονομικής επι-
βάρυνσης του Δήμου.

Δηλαδή η τότε δημοτική αρχή, αντί να ζητήσει ένα
δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
το οποίο είχε πάρα πολύ μικρό επιτόκιο συγκριτικά με
το αντίστοιχο των τραπεζών, και να κατασκευάσει
ένα μικρό κολυμβητήριο με πισίνα 25 μέτρων που θα
κάλυπτε τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, επέλε-
ξε την ένταξη που προαναφέραμε.
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βεβαίως δεν είναι
ο φορέας κατασκευής Δημοτικών κολυμβητηρίων…
αλλά έργων που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των
ομάδων κολύμβησης και πόλο του Λεκανοπεδίου,
μεταξύ αυτών και του Παναθηναικού , της ΑΕΚ και

λοιπόν ομάδων μικρότερων κατηγοριών και το μόνο
που θα επέτρεπε για τους κατοίκους ήταν η χρήση
ενός από τους έξι διαδρόμους… κι αυτούς όχι την
ημέρα των αγώνων, αλλά μόνο τις καθημερινές που
υπήρχαν μόνο οι προπονήσεις.
Επίσης για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κολ-
υμβητηρίου θα έπρεπε να υπήρχαν πολλές θέσεις
πάρκινγκ για τα πούλμαν των ομάδων και τα Ι.Χ των
φιλάθλων και όλα αυτά μέσα στην πυκνοδομημένη
Νέα Ζωή!

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κι εσείς το «Γιατί» το
Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε τελικά τους
κατοίκους και απαγόρευσε την αποπεράτωση του.
Τα χρόνια περνούσαν, οι δήμαρχοι προεκλογικά κάθε
τετραετία υπόσχονταν «αποπεράτωση» και στο
τέλος της, παρέδιδαν το κουφάρι «ως είχε» στον επό-
μενο… ο οποίο συνέχιζε την πολιτική σκυταλοδρομία
της «εξαπάτησης με έωλες υποσχέσεις».
Επί δημαρχίας Αντώνη Σιδέρη, «κάποιοι» για τους
δικούς τους λόγους, αντί να τον ωθήσουν προς την
«Λογική λύση» ενός μικρού κολυμβητηρίου του
«φούσκωσαν τα μυαλά» και τον οδήγησαν και πάλι
προς τη λύση της χρηματοδότησης μέσω της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού… με αποτέλεσμα ο
κ.Σιδέρης να αποχωρήσει και να παραμείνει μόνο  η
«προσπάθεια» και το «κουφάρι».
Είναι γνωστό, ότι το πολιτικό όραμα του Βασίλη Γιαν-
νακόπουλου ήταν η μετατροπή της Αγ.Ιωάννου σε
«Μπουρνάζι», όπου όλα τα «Μεσόγεια» θα μπορ-
ούσαν να εκτονωθούν στις καφετέριες και τα νυχτο-
μάγαζα, ενώ είχε κατά νου και τις εναλλακτικές λύσεις
κατασκευής παρόμοιων δραστηριοτήτων στη Β’
Ζώνη Υμηττού αλλά και στο χώρο του πρώην στρα-
τοπέδου «Σπυρούδη»… οπότε γι αυτόν το κολ-
υμβητήριο ήταν ένας απλός πονοκέφαλος που με μια
προεκλογική «ασπιρίνη» τον αντιμετώπιζε…   
Η «ασπιρίνη» βρέθηκε και ονομάστηκε: «Κατασκε-
υή κοινού με τον Χολαργό κολυμβητηρίου στα σύνο-
ρα των Δήμων», μια λύση που έδινε «χρόνο» στους
δημάρχους και των δύο Δήμων…
Ο Βασίλης Ζορμπάς η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκρ-
ιμένο θέμα ήταν και παραμένει «Σταθερός». Το κολ-
υμβητήριο στο συγκεκριμένο χώρο δεν το ήθελε και
θα στρεφόταν στη λύση δημιουργίας μιας πλατείας
όπου εκμεταλλευόμενος την υψομετρική διαφορά
που υπάρχει μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και
Μακεδονίας στη συμβολή τους με την Επτανήσου θα
μπορούσε να δημιουργηθεί και ένας χώρος για βιβλι-
οθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και διαλέξεων
κ.λ.π.
Επίσης θα μπορούσε να μεταφέρει την κατασκευή
του κολυμβητηρίου στα Πευκάκια και συγκεκριμένα
μέσα στο χώρο των 25 στρεμμάτων που προβλέπον-
ται για αθλητικές δραστηριότητες.
Δεν προχώρησε προς αυτήν την κατεύθυνση για
λόγους που εκείνος μόνον ξέρει… αλλά στράφηκε
στην εύκολη λύση του «Κοινού» με το Χολαργό κολ-
υμβητηρίου, μια λύση που μπάλωνε την κατάσταση…
μέχρι που «ήρθε» η μεταφορά της Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασ-
κευής στο Χολαργό με αποτέλεσμα την εκ μέρους
κήρυξη πολέμου προς τους «Χολαργιώτες εχθρούς»!
Τώρα θα μου πείτε αφού δεν είχε καμιά άλλη λύση
γιατί προχώρησε πρόσφατα στην τοποθέτηση «Ταφ-
όπλακας» στην αποπεράτωση ενός έστω και μικρών
διαστάσεων κολυμβητηρίου αποκλειστικά για τους
κατοίκους που δεν θα έβρισκε αντίθετους  και τους
περίοικους;
Τι να σας πω; Πιθανόν να πιστεύει ότι όπως δεν είναι
απαραίτητο ένα  κολυμβητήριο στη γενέτειρα του
στην ορεινή Ναυπακτία έτσι δεν είναι απαραίτητο και
στην Αγ.Παρασκευή...

Ανδρέας Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Την ανάκληση της διαδικασίας του διαγωνι-
σμού για την κατασκευή του ημιτελούς κολ-
υμβητηρίου εισήγαγε στην ημερήσια διάταξη ο
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 19ης/3ου/2013. 
Ο κ. Ζορμπάς στην εισήγησή του χαρακτήρισε το
θέμα ως μια διοικητική πράξη ανάκλησης ενός δια-
γωνισμού που υφίσταται πέντε χρόνια και δεν δικαι-
ολογείτε, κατά την άποψή του, να συνεχίζεται σήμε-
ρα. Στην ερώτηση που δέχθηκε από τον κ. Γιάννη
Γουργούλη σχετικά με το αν ο Δήμος θα μπορούσε να
ζημιωθεί από αυτή τη διαδικασία, ο δήμαρχος με
απόλυτη σιγουριά διέψευσε μία τέτοια πιθανότητα. 
Ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος ενδέχεται να
ζημιωθεί εξαρτάται από το αν οι μελετητικές
εταιρίες που είχαν πάρει μέρος στο διαγωνισμό
υποβάλλουν αγωγή με αφορμή την απόφαση
αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο λόγος της
αγωγής από πλευράς των εταιριών έγκειται στο
γεγονός ότι έχουν δαπανήσει κάποια χρηματικά
ποσά για τις μελέτες που συνέταξαν, ώστε να συμμε-
τέχουν στο διαγωνισμό και η ακύρωση του τελευ-
ταίου αυτόματα ερμηνεύεται ως  ζημία για τους ίδιο-
υς. Η ζημία αυτή μπορεί να καταστεί κάλλιστα αιτία
κατάθεσης αγωγής και σύρσιμο του Δήμου στα δικα-
στήρια. 
Ωστόσο παρ’ όλες τις παραπάνω ενστάσεις που
κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γιάννης Γουργούλης, ο δήμαρχος διαβεβαίωσε το
Σώμα για δεύτερη φορά ότι δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος για το Δήμο, ακόμα κι αν καταθέσει κάποια
εταιρία ένσταση ή αγωγή.   

Ο κ. Γουργούλης υπογράμμισε ότι στην γραπτή
εισήγηση, που τους είχε δοθεί και βάσει αυτής θα
ψήφιζαν, δεν έπρεπε να υπάρχουν υπονοούμενα περί
«Παραλείψεων» ή «Λαθών» από πλευράς του
Δήμου, ως γραφόταν, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο αύξα-
νε ο δήμαρχος τις πιθανότητες κάποια εταιρία να
δικαιωνόταν σε περίπτωση προσφυγής της στη δικαι-
οσύνη.
Το ίδιο σημείο τόνισε και ο Ανδρέας Γκιζιώτης από
τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ρωτώντας αν αυτές οι
«Παραλείψεις» έγιναν εσκεμμένα ή από λάθος.   
Ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος από την πλευρά του
αναφέρθηκε στην αναγραφή που υπήρχε στην εισήγ-
ηση σχετικά με την μη απορρόφηση 3.500.000 ευρώ
από το ΘΗΣΕΑ για να συνεχιστεί το έργο και αναρω-
τήθηκε το λόγο για τον οποίο δεν πάρθηκαν ποτέ
αυτά τα χρήματα. 
Ο δήμαρχος εξήγησε ότι από το 1994 και μετά δεν

δόθηκαν χρήματα για το κολυμβητήριο, ότι τα
3.500.000 ευρώ δεν αφορούσαν μόνο  το κολ-
υμβητήριο αλλά και διαφορετικά έργα, ότι ακόμα κι
αν τα χρήματα υπήρχαν έπρεπε να εισπραχθούν από
την περίοδο 2005 - 2009 τονίζοντας ότι «Μυστηρ-
ιωδώς» και με πρωταγωνιστή επί διοίκησης Γιαν-
νακόπουλου τον κ. Γιάννη Μπερνικόλα υπήρξε αναθ-
εώρηση του κόστους του έργου από 4.200.000 ευρώ
σε 6.500.000 ευρώ.
Από την παράταξη «Μαζί για την Αγ. Παρασκευή» ο
κ. Κώστας Κριτικίδης διευκρίνισε ότι ο διαγωνισμός
ξεκίνησε το 2007 και προειδοποίησε το δήμαρχο ότι
η εισήγησή του είναι πιθανόν να δώσει «Πάτημα»
στους εργολάβους ενώ ο τ. δήμαρχος Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος δήλωσε ότι τυπικά πρέπει να ακυρωθεί η
διαδικασία θεωρώντας ότι είναι καιρός πλέον το
Σώμα να αναλογιστεί για το τι μέλλει γενέσθαι στο
συγκεκριμένο χώρο διότι πλέον ο Δήμος δεν είναι σε
θέση να συντηρήσει ένα κολυμβητήριο. 
Έχοντας ακούσει την τοποθέτηση του κ. Κρητικίδη, ο
επικεφαλής της «Νίκης για την Αγία Παρασκευή»
Γιάννης Σταθόπουλος θεώρησε προτεραιότητα την
ανάγκη ενός απολογισμού από το 2007 έως το 2009
ώστε να βρεθούν οι αιτίες που προκάλεσαν το «Σκά-
λωμα», όπως χαρακτηριστικά είπε, της συγκεκριμέν-
ης υπόθεσης του διαγωνισμού. Επιπλέον ο κ. Σταθό-
πουλος δήλωσε ότι δεν θα ψήφιζε το θέμα, όπως και
έκανε, λόγω των προαναφερθέντων αιτιών σε
συνδυασμό με την έλλειψη παρουσίας νομικής υπο-
στήριξης που θα εξηγούσε αναλυτικότερα το θέμα. 
Ο κ. Γκιζιώτης, του οποίου η ερώτηση δεν απαντήθη-
κε, υπενθύμισε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρότα-

ση που είχε κάνει στο παρελθόν και δεν εισα-
κούστηκε, δηλαδή κολυμβητήριο ήπιας κατασκευής,
προτείνοντας στο Σώμα να συζητηθεί το θέμα διεξο-
δικά και επί της ουσίας σε κάποιο μελλοντικό Δημο-
τικό Συμβούλιο συμβουλεύοντας παράλληλα τη
διοίκηση να μην εμμείνει στις προεκλογικές της εξαγ-
γελίες σχετικά με τον εν λόγω χώρο αν πρώτα δεν
ακούσει την αντιπολίτευση.    
«Κατάρα της Αγίας Παρασκευής να μην γίνον-
ται μεγάλα έργα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Γουργούλης και ζήτησε να του δοθεί γραπτή βεβαίω-
ση για μη καταλογισμό του Δήμου σχετικά μ’ αυτήν
την απόφαση, διαφορετικά ο ίδιος θα ψήφιζε αρνητι-
κά . Το αίτημα του κ. Γουργούλη δεν πραγματοποι-
ήθηκε με τον ίδιο να προειδοποιεί για πιθανή δικαίω-
ση των εργολάβων, θυμίζοντας το παράδειγμα της
ανεκπλήρωτης «Ανάπλασης» της Αγίου Ιωάννου για
την οποία ο εργολάβος τελικά δικαιώθηκε.

Λάβρος υπήρξε ο
ανεξάρτητος Δημο-
τικός Σύμβουλος κ.
Μιχάλης Γαβράς που
στην αρχή της διαδι-
κασίας ρώτησε αν οι
λόγοι των «Παραλή-
ψεων» βασίζονταν σε
πολιτικούς ή υπηρε-
σιακούς παράγοντες
και απάντησε δεν
δέχθηκε. Ο κ. Γαβράς
είπε χαρακτηριστικά
ότι: «Μια καλή
μάγισσα έχει πέσει
στην πόλη, ένα
πέπλο συναίνεσης,
θλίψη διακρίνω»
και συνέχισε λέγον-
τας ότι «Εκλογές
γαρ έρχονται» δηλώνοντας ότι δεν θα υπερψήφιζε
το θέμα γατί δεν είχε διασφαλιστεί ότι υφίσταται
λόγος υπηρεσιακής του ανάκλησης. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος
της συμπολίτευσης και πρώην αντιδήμαρχος κ.
Δημήτρης Αλεφαντής δηλώνοντας ότι ουδείς ήθελε
το κολυμβητήριο να υλοποιηθεί γιατί οι πολιτικοί από
το 1988 και μετά φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος ,
δηλαδή τις ψήφους που θα έχανε ένας δήμαρχος από
τους περίοικους της περιοχής που δεν ήθελαν την
κατασκευή.
Λίγο πριν το τέλος και την ψήφιση του θέματος και με
το κλίμα σαφώς «Βαρύ» για τους κ. Γιαννακόπουλο –
Κρητικίδη και τις νεφελώδεις αιτίες που δεν
προχώρησε ο διαγωνισμός επί διοίκησής τους, το
λόγο πήρε και πάλι ο κ. Κρητικίδης. 
Ο πρώην αντιδήμαρχος ανέλυσε τη διαδικασία με την
οποία προχώρησε το κολυμβητήριο από τη δημαρχία
του Αντώνη Σιδέρη και μετά εξηγώντας ότι οι ίδιοι
απλά συνέχισαν το έργο που είχε αφήσει ο πρώην
δήμαρχος, με τη μόνη διαφορά ότι τους επιβλήθηκε
αναμόρφωση του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων. 
Το συγκεκριμένο γεγονός είπε ο κ. Κρητικίδης ήταν
μην ελέγξιμο από το Δήμο διότι από τη στιγμή που ο
διαγωνισμός ήταν στον «Αέρα», τη διαδικασία
ήλεγχε μόνο μία εφταμελής επιτροπή. 
Ο κ. Σταθόπουλος πήρε αμέσως μετά το λόγο
τονίζοντας με έμφαση ότι στην εισήγηση του κ.
Ζορμπά υπήρχε σαφής καταγγελία για την
προηγούμενη διοίκηση και οι κ. Γιαννακόπου-
λος – Κρητικίδης δεν «Σήκωσαν το γάντι». 
Τελευταίος έκλεισε τις ομιλίες ο κ. Ζορμπάς διαβε-
βαιώνοντας για πολλοστή φορά ότι δεν θα υπάρξει
δικαίωση των εργολάβων γιατί δεν έχει υπογραφεί
καμία σύμβαση. Στη συνέχεια ο δήμαρχος οργισμέ-
νος στράφηκε προς το μέρος του κ. Κρητικίδη κατ-
ηγορώντας τον για το γεγονός ότι το κόστος του
έργου από 4.200.000 που ήταν άγγιξε τα 6.500.000
λόγω της διαδικασίας που κίνησαν για «Μελέτη –
κατασκευή» ως διοίκηση το 2006 – 2010, διαδικασία
που εμπεριέχει 0% έκπτωση από πλευράς του εργο-
λάβου. 
«Μελέτη – κατασκευή σημαίνει διαπλοκή» βροντο-
φώναξε ο κ. Ζορμπάς, θυμίζοντάς μας λίγο τον παλιό
του εαυτό από τα έδρανα της αντιπολίτευση, με τον κ.
Κρητικίδη να του απαντά ότι: «Τρίχες κατσαρές, δεν
ξέρεις τι λες».
«Να μας φέρει ο Μπερνικόλας την γραπτή
απόφαση του συμβουλίου έργων και να μας πει
πώς είπε ότι το έργο για να γίνει έπρεπε από
4.200.000 να πάει 6.500.000» δήλωσε ο κ.
Ζορμπάς αφήνοντας μία ολιγόλεπτη βουβαμάρα
στην αίθουσα. Το θέμα στη συνέχεια προχώρησε ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Βου-
τσινάς με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.     

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης

Δημοσιογράφος

“Ταφόπλακα” στο κολυμβητήριο 

έθεσε ο Βασίλης Ζορμπάς
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Πλησιάζουν οι εκλογές και θα πυκνώσουν,
κυρίως από πλευράς της δημοτικής αρχής και
του δημάρχου, οι δηλώσεις και οι εξαγγελίες
για τον «παράδεισο» που θα μετεξελιχθεί η
εγκαταλελειμμένη πόλη μας σε περίπτωση
επανεκλογής της παράταξης του…
Είναι επίσης βέβαιο, ότι ο δήμαρχος και η δημοτική
αρχή που παρέλαβαν και διατήρησαν «πρακτικές»
όπως την ενοικίαση ενός εξ  ́ίσου  ακατάλληλου
για Δημαρχείο χώρου με το διπλάσιο ενοίκιο
απ  ́ότι στοίχιζε η ενοικίαση του παλιού… ή η ενοικία-
ση διωρόφου κατοικίας στο Κοντόπευκο για τη στέ-
γαση παιδικού σταθμού αντί του ποσού των
10.000ευρώ μηνιαίως! Θ ́ αρχίσουν να μιλούν για
«οικονομία» στις δαπάνες, για «κοινωνική πολιτική»,
για ανέγερση δημαρχείου, για αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας η οποία θα αλαφρύνει την άγρια
φορολόγηση… και άλλα «τέτοια εμπριμέ» που
υπάρχουν στο σεντούκι των προεκλογικών υποσχέ-
σεων και «δεσμεύσεων».
Ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου
Αγ.Παρασκευής είναι και το «Γιαβάσειο», ένα
διώροφο διατηρητέο κτίσμα στην οδό Ερμού που
χρόνια τώρα μετά τον σεισμό στην Αθήνα  το 1999
παραμένει σε ερειπιώδη κατάσταση. Για το θέμα
αυτό συναντηθήκαμε με το δημοτικό σύμβουλο της
παράταξης «Νίκη για την Αγ.Παρασκευή» Γεράσιμο
Βλάχο, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε διαπαραταξιακή
επιτροπή για την αξιοποίηση του επί διοικήσεως
Αντώνη Σιδέρη και ο οποίος μας είπε τα εξής:  
«Σ»: Για το θέμα του Γιαβασείου, η διοίκηση
Ζορμπά ανακοίνωσε το Δεκέμβριο του 2012 ότι
ήταν η μοναδική διοίκηση που τόλμησε να προβεί
σε κινήσεις εκμετάλλευσης το συγκεκριμένο
ακίνητο στην οδό Ερμού. Είναι αληθές αυτό; 
«Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η αξιοποίηση
του Γιαβασείου έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, επί
δημαρχίας του Αντώνη Σιδέρη όταν είχε δημιουργηθ-
εί μια διαπαραταξιακή επιτροπή στην οποία μετείχα
κι εγώ με στόχο την αξιολόγηση κάποιων μελετών
από δύο εταιρίες. Ο σκοπός εξαρχής ήταν να γίνει μια
ανοιχτή διαδικασία αξιοποίησης του συγκεκριμένου
ακινήτου στο οποίο τότε υπήρχαν διάφορες
δυσκολίες όπως οι ενοικιαστές και δύο εν ζωή κληρ-
ονόμοι οι οποίοι έπρεπε να αποζημιωθούν για να περ-
ιέλθει το ακίνητο πλήρως στο Δήμο. 
Οι συγκεκριμένες μελέτες - που είχαν γίνει με πανελ-
λήνιο διαγωνισμό -  «έδιναν» στο Δήμο πάνω από
20.000 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα για 25ετή εκμετάλ-
λευση ενώ παράλληλα υπήρχε ρητή δέσμευση για την
κατασκευή 3.000 τετραγωνικών μέτρων ακινήτου
στην Αγία Παρασκευή, είτε υπό τη μορφή διαφόρων
κτηριακών εγκαταστάσεων, είτε υπό τη μορφή
ενός ιδιόκτητου για το Δήμο δημαρχείου. 
Σχετικά με το τελευταίο,  η θέση για την ανέγερση είχε
προ αποφασιστεί στο χώρο που είναι σήμερα το δημο-
τικό πάρκινγκ, στην κάτω πλατεία λόγω του αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού που είχε γίνει επί Σταύρου Κώτση.  
Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Σιδέρη το 2006,  δεν
αξιοποιήθηκαν οι προτάσεις  για  το «Γιαβάσειο»,
παρόλο που εκείνη την εποχή οι προσφορές  ήταν
πολύ αξιόλογες και πιθανόν αν είχε γίνει η αξιοποίηση
τότε να είχαν λυθεί πολλές χρηματοοικονομικές
ανάγκες του Δήμου μας.
«Σ» Αυτές οι κινήσεις τότε θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν από τις επόμενες  διοικήσεις;
«Βεβαίως, γιατί υπήρχαν δύο μελέτες που ήταν απόλ-
υτα τεκμηριωμένες. Δηλαδή υπήρξε μελέτη του
χώρου, είχαν γίνει χρηματοοικονομικές μελέτες που
επεξηγούσαν και πιστοποιούσαν την αξία του συγκε-

κριμένου χώρου και αποτελούσαν μπούσουλα πάνω
στον οποίο στηριζόταν και η τότε δημοτική Αρχή
αλλά και η διαπαραταξιακή επιτροπή ώστε να αξιο-
λογήσει αυτά που προσφέρονταν από τις εταιρίες με
σκοπό να διαπιστωθεί αν ήταν μέσα στο πλαίσιο της
χρηστής διοίκησης. 
«Σ» Οι μελέτες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν
ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια; 
«Βεβαίως. Το μόνο που έχει αλλάξει από τότε μέχρι
σήμερα είναι τα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Δεν
αλλάζει η αξία του ακινήτου όσον αφορά τη θέση του
και, το χώρο στον οποίο  αυτό βρίσκεται και κατά τη
γνώμη μου αν προσέφευγε ο Δήμος στις δύο εταιρίες
που είχαν κάνει τις μελέτες και ζητούσε μία επικαιρο-
ποίηση, θα μπορούσε να πάρει άριστα στοιχεία με τα
οποία θα είχε απόλυτη γνώση του «Σήμερα» με βάση
όλη τη μελέτη που είχε γίνει τότε».
«Σ» Υπήρξε κάποια κίνηση από τον κ. Ζορμπά
για  επικαιροποίηση; 
«Όχι. Απλώς απευθύνθηκε στο Σώμα Ορκωτών
Εκτιμητών (ΣΟΕ) που σύνταξε μία μελέτη η οποία
είχε πάρα πολλά τρωτά σημεία».
«Σ» Ας τα πάρουμε από την αρχή. Το Σ.Ο.Ε
είναι το κατάλληλο σ’ αυτήν την περίπτωση για
να εκτιμήσει την αξία του ακινήτου; Δεν θα
μπορούσε να απευθυνθεί και κάπου αλλού; 
Το Σ.Ο.Ε είναι ένα Σώμα που έκανε μία εκτίμηση για
το Δήμο ο οποίος θα την λάμβανε υπόψιν του, αλλά
δεν έχει τις  «δυνατότητες»  που έχουν οι εταιρείες
μελέτης – αξιοποίησης των ακινήτων. 
Δηλαδή το ΣΟΕ ψυχρά και αμέτοχα αναλύειποια
είναι η αξία και η τιμή του ακινήτου και μέχρι εκεί. Δεν
δίνει την προοπτική για το «Τι» μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί μέσα από μια διαδικασία μελέτης και πως θα
έχει οφέλη ο Δήμος. Οι εταιρίες αξιοποίησης συμπερ-
ιλαμβάνουν και άλλους παράγοντες όπως το «Τι
παίζει» στην αγορά, ποια είναι η ζήτηση και σε κάθε
περίπτωση πάντως δεν έχανε τίποτα ο κ. Ζορμ-
πάς να κάνει και τα δύο. Δύο τρεις γνώμες είναι
καλύτερες από μία».
«Σ» Ποια ήταν τα τρωτά σημεία που αναφέρατε;
«Παρόλο που ο κ. Ζορμπάς επαγγέλλεται «Διαφά-
νεια», «Καθαρότητα» και όλα αυτά τα οποία κατά
καιρούς διακηρύσσει, υπήρξε μέσα στο φάκελο του
ΣΟΕ μία γνωμάτευση ενός ανεξάρτητου μηχανι-
κού ονόματι «Κυρίτση» της οποίας η σύνταξη δεν
συνέπιπτε χρονολογικά σε καμία περίπτωση με την
όλη υπόθεση του ΣΟΕ. Με λίγα λόγια δεν είχε καμία
θέση στο φάκελο. Το πώς προέκυψε παραμένει ανα-
πάντητο ερώτημα και μάλιστα ήταν το στοιχείο που
ανάγκασε τη δημοτική αρχή να υποχωρήσει στο θέμα
του «Γιαβασείου» και να μην επαναφέρει καθόλου το
ζήτημα της αξιοποίησης του ακινήτου. 
Αυτό ήταν το πρώτο μελανό σημείο της υπόθεσης
αυτής. Το άλλο ήταν ότι δεν υπήρξε η προβλεπόμενη
διαδικασία, όπως έπρεπε να γίνει». 
«Σ» Όσον αφορά την υπόθεση του κ. Κυρίτση
ποιο ήταν το πρόβλημα; 
«Προέκυψε μία μελέτη του εν λόγω μηχανικού και
στα ερωτήματα που θέσαμε για το λόγο ύπαρξης της
γνωμάτευσης δεν πήραμε κυριολεκτικά καμία απάν-
τηση από τη διοίκηση.  Αυτό συνέβη είτε επειδή δεν
ήξεραν ή επειδή προσποιήθηκαν ότι δεν ήξεραν
πως προέκυψε μια τέτοια μελέτη ενός πολιτικού
μηχανικού μέσα στην έκθεση του ΣΟΕ. Ο κ. Κυρίτσης
δεν ήταν μέλος των Ορκωτών Εκτιμητών αλλά ένας
ανεξάρτητος πολιτικός μηχανικός.  Ουσιαστικά η
διοίκηση δεν μας απαντάει ποιος ανέθεσε στον κ.
Κυρίτση τη συγκεκριμένη εργασία και πιοιος την
πλήρωσε αυτήν τη μελέτη! Είναι εκπληκτικό (αρνητι-

κά) το γεγονός στο
φάκελο μίας ανε-
ξάρτητης αρχής όπως
το ΣΟΕ να βρεθεί μία
γνωμάτευση ενός
μηχανικού που κανέ-
νας δεν ξέρει ποιος
τον όρισε να κάνει τη
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η
εργασία». Δεν φτάνει
μόνο αυτό. Δεν έγινε
καν ταυτόχρονα. Οι
χρόνοι των περιστατικών ήταν ετεροχρονισμένοι. Η
γνωμάτευση του κ. Κυρίτση ήταν πριν αναλάβει το
ΣΟΕ!!!».
«Σ» Τίθεται δηλαδή θέμα αδιαφάνειας; 
«Σαφώς! Κατά τη γνώμη μου ναι”.
«Σ» Πώς κρίνετε το όφελος που θα είχε ο Δήμος; 
«Το ποσό που αναφερόταν  ήταν αρκετά χαμηλό.
Παρ’ όλο που προέκυπτε από την έκθεση πολύ
μεγαλύτερο ποσό, μεταξύ 10.000 και 12.000 ευρώ, η
πρόταση της διοίκησης ήταν στα 6.000 ευρώ μηνιαίο
μίσθωμα με τη δέσμευση ότι μετά το 2025 θα έμενε
στο Δήμo».
«Σ» Αν η παράταξή σας ασκούσε  διοίκηση τι
θα κάνατε; Ποιες θα ήταν οι δικές σας ανάλο-
γες κινήσεις; 
«Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρ της
αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας κι
αυτό γιατί στους δύσκολους καιρούς που ζούμε πρέ-
πει ότι δυνατότητες έχει ο Δήμος να τις αξιοποιεί στο
έπακρον προσφέροντας λύσεις στους πολίτες. 
Η αξιοποίηση όμως δεν γίνεται ούτε με ευχολόγια,
ούτε με τη λογική «μου ‘ρθε να κάνω μια αξιοποίηση,
ας την κάνω». Η αξιοποίηση της περιουσίας του
Δήμου γίνεται με σχεδιασμό και με σκοπό να
υπάρξουν οφέλη και βεβαίως γίνεται πάντα με τον
τρόπο που προβλέπει ο νόμος γιατί υπάρχει σχετική
διαδικασία που προβλέπει ο νόμος βάσει της οποίας ο
Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει ένα ακίνητο όπως το
Γιαβάσειο και η αρχή γίνεται από την Οικονομική επι-
τροπή η οποία έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για
το «Τι» ακριβώς είναι το ακίνητο που θέλει να αξιο-
ποιήσει εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με
αίτημα την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Δηλαδή μια διοίκηση που λειτουργεί με γνώμονα το
συμφέρον του Δήμου και μόνο, εισάγει στο Δημοτικό
Συμβούλιο μια πρόταση χωρίς να φωτογραφίζει τι
ακριβώς προτίθεται να το κάνει, αλλά λειτουργώντας
στη «λογική» που λέει ότι: «Κάνω μια ανοιχτή διαδι-
κασία όπου ζητώ να έρθουν προτάσεις συγκεκριμένες
για το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα το ακίνητό μου.
Με το που προκύψουν προτάσεις - και θα προκύψουν
γιατί το συγκεκριμένο ακίνητο είναι «Φιλέτο»- δημιο-
υργεί μια Διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα είναι
γνωμοδοτική και θα μαζέψει τα απαραίτητα στοιχεία
μη θέτοντας θέματα «Πλειοψηφιών – μειοψηφιών»
γιατί θεωρώ ότι όλες οι παρατάξεις ενδιαφέρονται για
το καλό του Δήμου. Έτσι θα αξιολογηθούν οι προτά-
σεις με τη βοήθεια τόσο της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο
και της Νομικής κι αφού προκύψουν συγκεκριμένες
προτάσεις τις εισάγει  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
ψήφιση. 
Με τον τρόπο αυτό, μια διοίκηση μπορεί να έχεις διά-
φορες  προτάσεις, όπως π.χ μίσθωση, εκμετάλλευση,
παραχώρηση σε μια τράπεζα κ.τ.λ. Για το «Τι» τελικά
θα προτιμηθεί, μετά την εκτίμηση κόστους – οφέλο-
υς,  θα αποφασίσει ουσιαστικά το Δημοτικό
Συμβούλιο σε ποια κατεύθυνση θα πορευτεί και η
όποια πρόταση γίνει αποδεκτή, η διοίκηση θα
προχωρήσει στην διακήρυξη ενός πανελλήνιου και
διεθνούς οργανισμού.

Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να 
διαβάσετε στο www. osxoliastis.gr

Γεράσιμος Βλάχος :
“Στην περίπτωση της αξιοποίησης του

“Γιαβάσειου” τίθεται θέμα “Αδιαφάνειας”
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Δημήτρης Αλεφαντής: «Τριτοκοσμι-
κές οι συνθήκες στο κοιμητήριο!»

Θέμα συζήτησης εφ’ όλης της ύλης του κοιμητηρίου Αγίας Παρασκευής πρό-
τεινε ο πρώην Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης κ.
Δημήτρης Αλεφαντής κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης
Φεβρουαρίου 2013. 
Αφορμή για αυτή την τοποθέτηση του κ. Αλεφαντή υπήρξε το θέμα συζήτησης περί
αναπροσαρμογής των τελών του κοιμητηρίου και η λιτή τοποθέτηση του κ. Ανδρέα Γκι-
ζιώτη για το πώς θα έπρεπε να είναι το κοιμητήριο σήμερα. 
Ο πρώην αντιδήμαρχος ήταν λάβρος για το συγκεκριμένο θέμα λέγοντας ότι καμία
Δημοτική Αρχή μέχρι και σήμερα δεν έχει φροντίσει το κοιμητήριο με αποτέλεσμα από
το 1945 που το απέκτησε η πόλη, αυτό να είναι ίδιο. 
Ο κ. Αλεφαντής χαρακτήρισε τριτοκοσμικές τις συνθήκες που επικρατούν στο συγκε-
κριμένο χώρο και δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει δημοτική επιχείρηση για καφέ και για
κατα σκευή τάφων, όπως γίνεται σε άλλους Δήμους, ότι είναι ανεπίτρεπτο οι πενθούντες
να είναι έρμαια της εκμετάλλευσης «Διαφόρων», ότι «Κάποιοι» που έφτιαξαν τα
σπίτια τους μετά την κατασκευή του κοιμητηρίου απαιτούν το τελευταίο να απομακρυ-
νθεί από την περιοχή και πρόσθεσε ότι: «Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία εκκλησία στο
χώρο αυτό και οι νεκροί να κάνουν βόλτα στις οδούς Αγίου Ιωάννου και Πελοποννήσου». 
Επιπλέον ο κ. Αλεφαντής δήλωσε ότι δεν θέλει να μπει ακόμα σε θέματα «Εφορίας»,
«Καντηλούδων» κ.τ.λ. και προκάλεσε τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους
να τοποθετηθούν ή να υπάρξει συνεδρίαση ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα. 
Από την πλευρά του ο πρώην δήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος στάθηκε για λίγο στην πτυχή του θέματος που έθεσε ο κ. Αλεφαντής
δηλώνοντας ότι εν αντιθέσει με τους όμορους Δήμους Χολαργού – Παπάγου το κοιμ-
ητήριο της Αγίας Παρασκευής έχει στηθεί με νόμιμες διαδικασίες και συμφώνησε
στο ότι οι συνθήκες του χώρου είναι πράγματι τριτοκοσμικές. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέχισε χαρακτηρίζοντας τους κατοίκους πέριξ του κοιμητηρίου
ως «Καλά οργανωμένους»που λένε ότι ο Βασίλης Ζορμπάς «θέλει να θάψει κι άλλο-
υς απ’ έξω» (εννοώντας την επέκταση του εν λόγω χώρου), δείχνοντας παράλληλα μια
θετική στάση στο να χτιστεί μία εκκλησία στο εσωτερικό του.  
Οι τοποθετήσεις που υπήρξαν για τα οικονομικά του κοιμητηρίου ήταν ποικίλες. Από
την πλευρά της συμπολίτευσης οι αντιδήμαρχοι κ. Κωστόπουλος και Τσιαμπάς υπερ-
αμύνθηκαν της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται συμπληρώνοντας ότι ναι μεν
χρειάζεται κι άλλη δουλειά, όμως τα στατιστικά είναι ανεβασμένα σε σχέση με άλλες
χρονιές λόγω της μείωσης των τελών. 
Ο κ. Σωτήρης Ησαΐαςμε αφορμή το γεγονός ότι υπάρχουν τάφοι προς πώληση πρό-
τεινε ή να μειωθούν οι τιμές ή να διαφημιστεί σωστά το θέμα στην πόλη ώστε να υπάρ-
ξουν ενδιαφερόμενοι για αγορά. 
Από την αντιπολίτευση ο επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή»
κ. Γιάννης Σταθόπουλος έκρινε λαθεμένη την οικονομική πολιτική της διοίκησης στο
θέμα της διαχείρισης του κοιμητηρίου, αποτέλεσμα της οποίας είναι και η μη πώληση
των τάφων.   

Σημείωση Σχολιαστή
Πρόσφατα, ο δήμαρχος είχε αποκαλύψει – όπως συνηθίζει να κάνει – ένα ακόμη
«Σκάνδαλο» αναφορικά με την ανέγερση εκκλησίας στο χώρο του κοιμητηρίου με χρή-
ματα που έχει εδώ και πολλές δεκαετίες δωρίσει στο Δήμο αποθανών συμπολίτης μας
για το σκοπό αυτό. 
Συγκεκριμένα, ο άγνωστος δωριτής του οποίου όλες οι διοικήσεις που πέρασαν απα-
ξιώνουν να αναφέρουν το όνομά του, δώρισε στη διαθήκη του 50.000.000
δραχμές για την ανέγερση μιας μικρής εκκλησίας στο χώρο του κοιμητηρίου ορμώμε-
νος από το γεγονός του ντροπιαστικού φαινομένου της περιφοράς των σωρών των
νεκρών από διάφορες εκκλησίες μέχρι το κοιμητήριο, «Φαινομένου» το οποίο δεν ευαι-
σθητοποίησε μέχρι σήμερα καμία Δημοτική Αρχή…
Ο κ. Ζορμπάς λοιπόν αποκάλυψε ότι τα εν λόγω 50.000.000 δρχ, δεκαετίες τώρα, δεν
ήταν κατατεθειμένα σ’ έναν ειδικό κωδικό ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να εγγράφ-
εται το αρχικό κεφάλαιο συν τους νόμιμους τραπεζικούς τόκους αλλά όλα αυτά τα χρό-
νια σε κάθε νέο προϋπολογισμό μεταφερόταν μόνον το αρχικό κεφάλαιο των
50.000.000 δρχ χωρίς ουδείς να γνωρίζει το πού κατέληγαν οι τόκοι!  
Αυτό το γεγονός ενδεχομένως να εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο οι προηγούμενες
διοικήσεις δεν έχουν ανεγείρει δεκαετίες τώρα το συγκεκριμένο ναΐσκο. Αυτό που δεν
μας είπε ο Βασίλης Ζορμπάς είναι το γιατί τρία χρόνια τώρα δεν έχει ξεκινήσει ο ίδιος τη
σχετική ανέγερση, αφού και τα χρήματα υπάρχουν (και δεν τα περιμένει από κάποιον
«Καλλικράτη») και η διάθεση για παραγωγή έργου υπάρχει (όπως τουλάχιστον
δηλώνει) και θα αποκατασταθεί και η βούληση του ατυχή διαθέτη αλλά και θα σταμα-
τήσει να υφίσταται το «Φαινόμενο» που τόσο γλαφυρά περιέγραψε ο κ. Δημήτρης Αλε-
φαντής, πρώην Αντιδήμαρχός του. 
Όσο για το «Που» πήγαν τα χρήματα των τόκων υποχρέωσή του είναι να έχει απε-
υθύνει το ερώτημα στα αρμόδια θεσμικά όργανα και να μην το περιφέρει «Δεξιά και
Αριστερά» επί δικαίων και αδίκων, εκτός κι αν δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά
μόνο για να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα στις προσεχείς εκλογές, έναντι των… «Σπιλω-
μένων» αλλά το κόλπο αυτό, οι Έλληνες το χουν μάθει πια, γιατί το πληρώνουν καθ-
ημερινά ακριβά… στα διάφορα «Μνημόνια»!   

martis_2013_mais_2012.qxd  22/3/2013  10:26 πμ  Page 9



1010
ΟΟ

ιι   
ΓΓ

ιι αα
ττ

ρρ
οο

ίί   
ττ

ηη
ςς

  ππ
εε

ρρ
ιι οο

χχ
ήή

ςς
  μμ

αα
ςς

.. ..
..

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

Τίτλοι τέλους 
για το Ο.Τ. 118!

«Δεν θεωρώ “Eπένδυση  για την Πόλη “ αυτήν την περίο-
δο την  απαλλοτρίωση του Ο.Τ 118 ! δήλωσε ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς κατά τη διαδικασία των «Ερωτήσεων
– Απαντήσεων» στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης
Φεβρουαρίου 2013. 
Ο κ. Ζορμπάς κατά τη διάρκεια ενός διαξιφισμού που είχε με τον
πρώην δήμαρχο κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο έκανε λόγο για
εγκληματική ολιγωρία των παλαιοτέρων διοικήσεων στην
απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου χώρου στον Τσακό, που είναι
δεσμευμένος εδώ και περίπου 20 χρόνια. 
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος κατηγόρησε τον κ. Γιαννακόπουλο
ότι όντας από το 1994 μείζων στέλεχος των διοικήσεων που πέρ-
ασαν από το Δήμο ως αντιδήμαρχος, αλλά και ως δήμαρχος από
το 2000 και μετά, δεν προχώρησε το θέμα ως έπρεπε, σε μία
περίοδο που η Ελλάδα ούτε οικονομική κρίση αντιμετώπιζε,
αλλά αντιθέτως διένυε  περίοδο ευμάρειας και ακμής. 

Κατά την άποψη του κ. Ζορμπά η περιοχή του Τσακού, όπου
βρίσκεται το Οικοδομικό Τετράγωνο 118, έχει αρκετούς ελεύθε-
ρους χώρους γι αυτό και χαρακτήρισε την συγκεκριμένη απαλ-
λοτρίωσή ως “Eλάσσονα  προτεραιότητα”  για τη διοίκηση του!!
Ενώ προχώρησε σε χλευαστικά σχόλια προς όλους όσοι ζητούν
ελεύθερους χώρους στην ήδη κορεσμένη πόλη  λέγοντας ότι:
«Και να το απαλλοτριώσουμε, τι θα κάνανε; Θα παίζανε
μπάλα; Αφού θα γινόταν δρόμος!» απόψεις που ο Βασίλης
Ζορμπάς είχε αναπτύξει και στην έκτατη συνέλευση που είχε
πραγματοποιήσει ο σύλλογος κατοίκων Τσακού στις 3 Μαρτίου
2013 και όπου είχε εισπράξει από τους παρευρισκόμενους
κατοίκους έντονες αποδοκιμασίες.   
Από την πλευρά του, ο τέως δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπου-
λος, υπενθύμισε προς το Σώμα ότι ο ίδιος το είχε δεσμεύσει και
είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης… αλλά δεν
αναφέρθηκε καθόλου στο «Γιατί» επί των ημερών του,
ενώ μπορούσε να «Κλείσει» το θέμα, δεν το έκανε…   

Σημείωση Σχολιαστή
Κατ  ́αρχήν προκαλεί μεγάλη κατάπληξη η κυνικότητα με την
οποία ένας αιρετός δήμαρχος δηλώνει ανερυθρίαστα  ότι δεν
θεωρεί «Επένδυση για την πόλη» την απόκτηση ενός ελεύθερ-
ου χώρου, ένα  θέμα που «Καίει» δεκαετίες τώρα μια
μεγάλη περιοχή της Αγ.Παρασκευής.
Κατά δεύτερον, οι δηλώσεις αυτές ενός εν ενεργεία δημάρχου
γεννούν ερωτηματικά1)Στο κατά πόσον σκέφτεται να είναι και
πάλι υποψήφιος δήμαρχος 2) Στην περίπτωση που θα ζητήσει
την ψήφο των συμπολιτών του τι «Είδους δήμαρχος» θα ευαγ-
γελιστεί ότι θα είναι εάν επανεκλεγεί, 3) «Τι» τον εμποδίζει
σήμερα να υλοποιήσει αυτά που θα υποσχεθεί ότι θα κάνει εάν
επανεκλεγεί αφού ο Δήμος μας όπως και ο ίδιος αποδέχεται
ανήκει στους οικονομικά εύρωστους Δήμους και 4) Εάν δεν
θέσει εκ νέου υποψηφιότητα πόση ακόμη «Καταστροφή» θα
ανεχτεί αδιαφορώντας ή κρίνοντας ότι η όποια επίλυση προβ-
λήματος «δεν αποτελεί  κατά την γνώμη του Επένδυση για την
πόλη»;
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας για το ιστορικό του θέματος
της απαλλοτρίωσης του Ο.Τ. 118 και τις ευθύνες της νυν αλλά και
των προηγούμενων διοικήσεων, σας παραπέμπουμε στη συνέν-
τευξη που μας είχε παραχωρήσει ο νομικός και πρώην Δημο-
τικός Σύμβουλος κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.osxoliastis.gr στον τομέα των “Συνεν-
τεύξεων 2012”  
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Βασίλης Γιαννακόπουλος 
προς Διονύση Λέκκα: 

«Είσαι ηλίθιος… 
είστε για τα σίδερα και τα μπάζα»

Για άλλη μια φορά το επίπεδο διαλόγου και συζήτησης του Δημοτικού
Συμβουλίου άγγιξε «Γηπεδικά συνθήματα» με κύριο πρωταγωνιστή (για
δεύτερη φορά) τον πρώην δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο και τον Δημο-
τικό Σύμβουλο της συμπολίτευσης κ. Διονύση Λέκκα. 
Όλα ξεκίνησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2013
όταν ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος με αφορμή τα φαινόμενα «Θεομηνίας» που ζήσα-
με την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, κατήγγειλε την Δημοτική Αρχή για ολιγωρία στην
απομάκρυνση ενός πεσμένου δέντρου και την αποκατάσταση των ζημιών στην οδό
Αρτέμιδος.
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι η ολιγωρία του Δήμου κράτησε δύο
μέρες με το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά να του απαντά ότι ψεύδεται διότι την ίδια μέρα
(Παρασκευή), ώρα 5:30 το απόγευμα το πεσμένο δέντρο είχε μαζευτεί. 
Ο πρώην δήμαρχος επέμεινε στην θέση του εξηγώντας ότι ο ίδιος ήταν παρών και αυτό-
πτης μάρτυρας κι ότι ο δήμαρχος κακώς ανεβάζει τους τόνους διότι η τοποθέτησή του
ήταν υπό μορφή… ερώτησης. 
Αμέσως μετά ακούστηκαν από τα έδρανα της συμπολίτευσης θυμωμένες φωνές απο-
γοήτευσης λόγω της αλλαγής στάσης του κ. Γιαννακόπουλου (από κατάφαση σε
ερώτηση), με τον τελευταίο να κοιτά απορημένος τους Δημοτικούς Συμβούλους της
παράταξης του κ. Ζορμπά και να τους ρωτά γιατί δυσανασχετούν. 
Ο κ. Ζορμπάς από την πλευρά του εκμεταλλεύτηκε το συμβάν και άρχισε να
επιτίθεται στον κ. Γιαννακόπουλο για την απραξία του ως μέλος Διοικήσεων
του Δήμου αλλά και ως δημάρχου που είχε διατελέσει.Έτσι λοιπόν ο νυν δήμα-
ρχος κατηγόρησε τον κ. Γιαννακόπουλο για το Οικοδομικό Τετράγωνο 118 στην περ-
ιοχή του Τσακού και την ανεπιτυχή εκμετάλλευσή του από τον ίδιο και τις προηγούμε-
νες διοικήσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Αν μάζευαν εδώ και 20 χρόνια 5.000
ευρώ κάθε μήνα θα είχε απαλλοτριωθεί… εγώ όταν ήμουν αντιδήμαρχος Καθαριότ-
ητας επί Σιδέρη εξοικονόμησα χρήματα και αγόρασα απορριμματοφόρα που είχε
ανάγκη ο Δήμος!». (Για το τι πιστεύει βέβαια ο κ. Ζορμπάς για το Ο.Τ. 118 και τις κινή-
σεις του στο θέμα αυτό μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο «Τίτλοι τέλους για το
Ο.Τ.118»).
«Αν φέρετε χαρτιά ότι αγοράσατε τα απορριμματοφόρα θα πείτε ότι θα παραιτηθείτε
ή ότι θα πάτε με τα πόδια μέχρι την Ισπανία;» ανταπάντησε με ρητορική ερώτηση ο κ.
Γιαννακόπουλος ισχυριζόμενος ότι τα απορριμματοφόρα που ανέφερε ο κ. Ζορμπάς
είχαν δρομολογηθεί από τη δική του θητεία 2000 – 2002 και επεσήμανε ότι δεν μπο-
ρεί να απολογείται για τα τελευταία 25 χρόνια διοίκησης της πόλης κάθε φορά που ο κ.
Ζορμπάς δεν έχει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που του θέτει. 
Οι τόνοι έπεσαν για λίγο με τις γενικές απαντήσεις που δόθηκαν για τη διαδικασία με
την οποία επενέβη ο Δήμος για τη συλλογή του κομμένου πεύκου από τους  αντιδ-
ημάρχους καθαριότητας κ. Παναγόπουλο και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο
Τσιαμπά. 
Το λόγο στη συνέχεια ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσης Λέκκας ο οποίος διέ-
ψευσε τη μαρτυρία του κ. Γιαννακόπουλου περιγράφοντας την πορεία που κάνει από
την οικία του μέχρι την Αγ. Ιωάννου. Συγκεκριμένα ο κ. Λέκκας είπε ότι κατοικεί στην
οδό Τρωάδως και ότι για να πάει στο φαρμακείο που δουλεύει μπορεί να ακολουθήσει
δύο δρόμους, ένας εκ των οποίων είναι και η Αρτέμιδος, από την οποία τη συγκεκρι-
μένη μέρα είχε περάσει το απόγευμα. 
Ο κ. Λέκκας λοιπόν είπε ότι δεν υπήρχε κανένα πεσμένο δέντρο την ώρα που ο ίδιος
πέρασε για να εισπράξει την εξής απάντηση από τον κ. Γιαννακόπουλο: «Με λες
ψεύτη; Είσαι ηλίθιος! Είστε για τα «Σίδερα»… είστε για τα «Μπάζα».. Δεν
πέρασες ποτέ από εκεί!». 
Αμέσως μετά το άκουσμα αυτών των εκφράσεων υπήρξε αρκετή ένταση στο Δημοτικό
Συμβούλιο με τον κ. Λέκκα έξαλλο από τις προσβολές, και χωρίς ποτέ να έχει προ-
σβάλλει με τέτοιοες εκφράσεις Δημοτικό Σύμβουλο, να ανταπαντά : «Ψέματα λες..
εσύ είσαι ηλίθιος! Τι έκανα; Πέταξα; Σήκωσα το δέντρο;». 
«Λυπάμαι για το επίπεδό σου!» είπε ο κ. Γιαννακόπουλος και αφού ηρέμησαν κάπως
τα πράγματα επέμεινε στο ότι δεν έθεσε ποτέ καταγγελία αλλά ερώτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο και ζήτησε συγγνώμη για τις εκφράσεις του. 
Το έλασσον συμβάν για το οποίο ακούστηκαν τόσο προσβλητικές εκφράσεις
μεταξύ Δημοτικών Συμβούλων και ταυτόχρονα γειτόνων δείχνει: 
1) Την δύσκολη θέση των κ. Γιαννακόπουλου και κ. Κρητικίδη να αντιμετωπίζουν τη
συμπολίτευση σχεδόν μόνοι τους μετά τις αποχωρήσεις των  Γαβρά, Γουργούλη και
Δημητρίων με αποτέλεσμα οι δύο πρώτοι αρκετές φορές να χάνουν την ψυχραιμία τους
2) Το γεγονός ότι 
α) οι Δημοτικές Εκλογές είναι κοντά (Ιούνιος 2014),  β) το κεντρικό πολιτικό τοπίο είναι
θολό,  γ) οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι πολλοί και κανείς δεν ξέρει τι θα
κάνουν στο μέλλον δημιουργεί ακόμα περισσότερη ένταση σε κάθε σχεδόν συνεδρία-
ση του Σώματος. 

Σωτήρης Ησαΐας: 
«Η Ελλάδα δεν είναι 

Ισλανδία και ο Αντώνης
Σαμαράς δεν θα μπορούσε
ποτέ να αφήσει τις τράπε-

ζες να χρεοκοπήσουν».
Μια από τις ελάχιστες φωνές
που αισιοδοξούν για την πορ-
εία της Ελληνικής Οικονομίας
είναι αυτή του Πολιτικού Επι-
στήμονα – Διεθνολόγου
Σωτήρη Ησαΐα, ο οποίος
εκπροσώπησε τη Νέα Δημο-
κρατία σε τρείς εκπομπές του
δημοσιογράφου Άκη Παυλό-
πουλου (Έξτρα Τσάνελ) με
τίτλο «Αποκαλυπτικό Δελτίο».
Είτε κάποιος συμφωνεί ή διαφω-
νεί με τις πολιτικές απόψεις που
πρεσβεύει ο κ. Ησαΐας, το μόνο
σίγουρο είναι ότι αυτές πρέπει να

καθίστανται σεβαστές και να ακουστούν προσεχτικά. Ιδιαίτερα
όσες σχετίζονται με την οικονομία, διότι παρατηρώντας κανείς τις
προβλέψεις του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία
δύο χρόνια θα διακρίνει ότι το ποσοστό απόκλισης από το να
γίνουν πραγματικότητα είναι περίπου 5%.  
Ο κ. Ησαΐας λοιπόν, ο οποίος είναι συνδημότης μας  κι έχει εκλε-
γεί δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά,
στις τοποθετήσεις του στις εκπομπές του Φεβρουαρίου –Μαρτίου
της εν λόγω εκπομπής, εστιάστηκε στο γεγονός ότι ο ελληνικός
λαός υφίσταται μεγάλη δοκιμασία. Ο Δημτικός Σύμβουλος υπε-
νθύμισε ότι η «Εθνική κυβέρνηση» έχει διάρκεια ζωής
μόλις οκτώ μηνών κι ότι το μέγεθος και η φύση των προβλημά-
των που αντιμετωπίζει η τρικομματική Εθνική κυβέρνηση δεν
είναι δυνατόν να λυθούν μέσα σ΄ ένα τόσο μικρό χρονικό
διάστημα, εκφράζοντας κατηγορηματικά την άποψη ότι η μόνη
λύση που υπάρχει είναι αυτή που ακούει στο όνομα «Ανάπτυξη»
και η οποία κατά τη γνώμη του θα ξεκινήσει στο τέλος του τρέχον-
τος έτους. 
Ο κ. Ησαΐας επιχειρηματολογώντας κατά τις συζητήσεις με τους
εκπροσώπους άλλων κομμάτων, είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι σαν
την Ισλανδία κι ότι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν θα
μπορούσε ποτέ ν’ αφήσει τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν και
κατ’ επανάληψιν εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας.
Δικαιολογώντας την αισιοδοξία του ο κ. Ησαΐας, αναφέρθηκε
στην ευρωπαϊκή ενίσχυση της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας των νέων με το ποσό των 16,3 δις ευρώ,
αλλά και στο γεγονός ότι ο Ο.Τ.Ε που προχώρησε στην έκδο-
ση πενταετούς ομολόγου και «ζητούσε» 700.000.000
ευρώ προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για 1,9
δις ευρώ!
Ο κ. Ησαΐας υπεραμύνθηκε του «Ιδιωτικού τομέα» λέγοντας ότι
«Ματώνει» από το 2008 με απολύσεις, κλείσιμο βιομηχανιών,
βιοτεχνιών και με τεράστιες πιέσεις στους ελεύθερους επαγγε-
λματίες πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να κλείσουν τις
επιχειρήσεις τους, ότι ο τομέας αυτός «μετρά» 1.300.000 άνε-
ργους σε αντίθεση με τον «Δημόσιο»… και προέβλεψε ότι η
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα προέλθει από αυτόν και
μόνο αυτόν τον τομέα.
Τέλος απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με την αισιοδοξία του
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο κ. Ησαΐας στάθηκε στα
εξής σημαντικά κατά τη γνώμη του γεγονότα, δηλαδή στην έκθε-
ση της Κομισιόν με την οποία αποδίδονται εύσημα στην
Ελληνική κυβέρνηση, στην για πρώτη φορά από την έναρξη της
κρίσης εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων της περσινής
χρονιάς, στους ρυθμούς ανάπτυξης του 2013 που κινούνται
στο 0,6% και στις προβλέψεις που θέλουν να υπάρξει το 2014
Δημοσιονομικό πλεόνασμα.
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