
Ï Ó÷ïëéáóôÞò
Φεβρουάριος

2013
Ýôïò 12  áñ. 133

ÄéáíÝìåôáé
ÄùñåÜí Ìçíéáßá ÐïëéôéêÞ - ÓáôéñéêÞ êáé ÁðïêáëõðôéêÞ Åöçìåñßäá ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò

ÅÓÑ: Á.Ì. 1008

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

Ένοχος ο 

κ. Λάμπρος

Σαμουρέλης!

Παράνομη η κατεδάφιση του εθνικού κληροδοτήματος «Σιστοβάρη».

σελ. 5

Ανδρέας Μπαλωτής: 
«Να ανακαλέσει άμεσα ο

Δήμαρχος  την άδεια 

λειτουργίας του DaVinci !»
σελ. 6

Ο Σωτήρης Ησαΐας
επίσημος καλεσμένος 

από την Ελληνική 
ομογένεια του Καναδά

Στην κοπή πίτας της γραμματείας απόδημου Ελληνισμού στα κεντρικά γραφεία με τον

πρωθυπουργό της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά και το γραμματέα Παναγιώτη Σκανδαλάκη

σελ. 11
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--- Τον ετήσιο απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε έκανε με “Γνωστούς και
φίλους” στο θεατράκι της οδού Νεαπόλεως ο δήμαρχος..
--- Τι να πει; Αλήθειες; δηλαδή τι να έλεγε; ότι αλλιώς φανταζόταν τη “Δημα-
ρχία” κι αλλιώς τη βρήκε; ότι ένιωσε ανήμπορος και ανίκανος να κάνει οτιδή-
ποτε απ’ όλα όσα έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει; 
--- Τι είπε λοιπόν; τίποτα το καινούργιο, κι απλά αναμάσησε τις δικαιολογίες
με την ίδια σειρά που τις απαριθμούσε και ο Βασίλης Γιαννακόπουλος...
--- Α ναι! πρόσθεσε και κάτι καινούργιο... “Δανείστηκε” από τον Ανδρέα Γκι-
ζιώτη τη “Γραμμή του ΚΚΕ” που έλεγε χρόνια τώρα ότι: “Φορτώνει με αρμο-
διότητες την αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση χωρίς να δίνει τους ανάλογους πόρο-
υς...”
--- Τώρα αυτό τι το θελε; είναι τόσο σίγουρος ότι θα του δώσει το χρίσμα ο
Σαμαράς; ή δεν κατάλαβε ότι η σπόντα πήγαινε για τον αρχηγό του ο οποίος
και κυβέρνηση είναι και ΠΑΣΟΚ δεν είναι...
--- Μιλάμε δηλαδή ή για μέγιστη πολιτική γκάφα, ή για τεράστια αχαριστία..
--- Διαλέγει και παίρνει...
--- Πάντως ούτε κολυμβητήριο έχουμε... ούτε ΔΟΥ έχουμε... ούτε δημαρχείο..
ούτε Γκαράζ για τα απορριμματοφόρα έχουμε... ούτε η Αγ. Ιωάννου
φτιάχτηκε.. ούτε πεζοδρόμια έγιναν.. ούτε η πόλη στολίστηκε... ούτε οι λακ-
κούβες κλείστηκαν... ούτε η ακίνητη περιουσία αξιοποιήθηκε... ούτε ελεύθερ-
οι χώροι αποκτήθηκαν αλλά αντίθετα χάθηκε κι ένας (Ο.Τ. 118)...
--- Μια και μιλάμε για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας έγιναν “Πράματα
και θαύματα” ...
--- Μια “Φωτιά”, αφού έγινε “Ντίρλα” από κάτι χαλασμένα ξύδια στο “Γκάζι”
πήρε την ανηφόρα με “Οχτάρια” προς το “Σύνταγμα”...
--- Καθώς ανέβαινε την Ερμού κάπου παραπάτησε κι έπεσε στο Γιαβάσειο...
και είπε: “Δεν το καίω το ρημάδι, έτσι που το χουν αφήσει, δυσφήμηση για την
πόλη είναι...” 
--- Φωτιά με άποψη...
--- Αμέσως το Γραφείο Τύπου του Δήμου εξέδωσε δελτίο Τύπου με το οποίο
μας ενημέρωσε ότι μια κάποια φωτιά έκαψε το “Γιαβάσειο”!! 
--- Τσ.. τσ... τσ... 
--- Αποτέλεσμα αυτής της φωτιάς, ο δήμαρχος μας ξαναθύμισε ότι θα πρέπει
να “Κάνει κάτι” για την αξιοποίηση του Γιαβασείου...
--- Γιατί δεν ξεκινά από το μηχανικό - φάντασμα που είχε κάνει μια μελέτη που
κανείς δεν ξέρει ποιος του έδωσε την εντολή να τη φτιάξει και ποιος τον πλήρ-
ωσε;
--- “Δεξιά” και “Αριστερά” ψάχνει πολιτική στέγη ο Βασίλης Γιαννακόπουλος...
--- Ευφυέστατος...
--- Το κόμμα του Βενιζέλου δεν εκλέγει πια ούτε Δημοτικό Σύμβουλο, πόσο
μάλλον δήμαρχο...
--- Κάποιος μεσολάβησε για τον καλέσουν στην κοπή της πίττας της Νέας
Δημοκρατίας...
--- Όχι μόνο πήγε... αλλά δήλωσε ότι θα πηγαίνει όπου τον καλούν... 
--- Άντε και στης “Χρυσής Αυγής”... 
--- Απροκάλυπτη συγκυβέρνηση και στο Δήμο... Μην ανησυχείτε, υπάρχει και
η ΔΗΜΑΡ... θα τους φρενάρει...
--- Την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2013 της Δημοτικής βιβλιοθήκης
ζήτησε από το Δημοτικό συμβούλιο ο πρόεδρος της Γιώργος Καζάκος.
--- Παρούσα και η τέως πρόεδρος Κατερίνα Φλατσούση που υπερασπίστηκε
τη «θητεία» της και άσκησε κριτική για λογαριασμό των «Μαζί» αφού απου-
σίαζε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος.
--- Ανάμεσα στα άλλα η κ. Φλατσούση επεσήμανε το υψηλό κόστος κατασκε-
υής μιας ράμπας για Α.Μ.Ε.Α που στοίχισε  6.000…
--- Σε ρόλο «Λάνσελοτ» του δημάρχου η κ. Μουχτούρη κοντραρίστηκε μαζί
της λεκτικά ενώ ο δήμαρχος ανέλαβε την επιχειρηματολογία για τα λεφτά
αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση επί των ημερών της κ. Φλατσούση.
--- Με οργίλο ύφος εκείνη του είπε: «Δεν ντρέπεσαι;».
--- Ακολούθησε χαμός από φωνές εκατέρωθεν και ο πρόεδρος απέβαλε την κ.
Φλατσούση από την αίθουσα.
--- Όμως ο πρόεδρος επειδή πριν τον διορίσει στο αξίωμα του αυτό ο Βασίλης
Ζορμπάς δεν γνώριζε πρόσωπα και πράγματα… εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπέ-
στατο: «Εγώ Δεν βγαίνω! φώναξε την αστυνομία…»! 
--- Ξαφνιασμένος ο πρόεδρος από την απάντηση αυτή σηκώθηκε από το προ-
εδρείο και κατευθύνθηκε προς την κ. Φλατσούση με «Άγριες διαθέσεις»…
αλλά όταν κατάλαβε ότι ο «Αντίπαλος» ήταν Γυναίκα και μάλιστα πιο ψηλή
από εκείνον με «Μάτι που γυάλιζε»… ξαναγύρισε πίσω και απέβαλε την κ.
Μουχτούρη! που και πιο κοντή ήταν αλλά και πιο «Του χεριού του»…
--- Η κ. Φλατσούση συνεχίζοντας την υπεράσπιση της υπόληψης της μετά τις
αιχμές του δημάρχου για κακοδιαχείριση του φώναξε ότι «Ψεύδεται» κι ότι
επί της θητείας ο πολιτισμός της πόλης «Υποσιτίζεται» με τον Βασίλη Ζορμπά
να της απαντά ότι θα τον εντάξει (τον υποσιτισμένο πολιτισμό) στα… «Κοινω-
νικά μαγειρεία»!
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Ο «Φτωχός», από κόσμο 
και περιεχόμενο, 

απολογισμός του Δημάρχου 
Τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησής του πραγματο-
ποίησε τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 στο θεατράκι της οδού Νεαπό-
λεως, ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς. 
Είναι σαφές ότι η εν γένει στάση των πολιτικών απέναντι στα προβλήματα της κοι-
νωνίας αλλά και των «Δημοτικών αρχόντων» απέναντι στα τοπικά προβλήματα
έχει δημιουργήσει μία «Απαξία», η οποία εκφράζεται με τη Μη συμμετοχή των
πολιτών σε διαδικασίες «Ελέγχου» αφού γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι η
παρουσία τους δεν πρόκειται να αλλάξει τις προγραμματισμένες ομιλίες, αλλά
κυρίως επειδή δεν θα τους δοθούν οι αληθινές απαντήσεις και κυρίως οι λύσεις στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Έτσι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
δηλαδή ο δημόσιος απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής στην χρονιά που
πέρασε αλλά και ο προγραμματισμός του τι μέλλει γενέσθαι τη χρονιά που έρχε-
ται, έχει χάσει την διάσταση που ο νομοθέτης του έχει δώσει κι έχει μετατραπεί σε
μια θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστές τη συμπολίτευση, η οποία θριαμβο-
λογεί για τα όποια επιτεύγματά της και υπόσχεται μελλοντικά «Λαγούς με πετρ-
αχήλια» και την αντιπολίτευση η οποία συνεχίζει να επαναλαμβάνει αυτιστικά τις
όποιες ενστάσεις της γνωρίζοντας ότι μιλά σε αυτιά κουφών.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίτιμο εισόδου και ότι οι συμπολίτες μας μπο-
ρούν ελεύθερα να προσέλθουν και να πουν στο δήμαρχο αυτά που ψιθυρίζουν στα
καφενεία, τις καφετέριες και τις γειτονιές, δεν προσέρχονται, χρησιμοποιώντας το
τελευταίο όπλο που τους έχει απομείνει, δηλαδή την αποχή από τις διαδικασίες, με
την ελπίδα ότι ίσως κάποια στιγμή, η στάση τους αυτή μπορεί να κάνει κάποιο αυτί
να ιδρώσει. 
Σε μια πόλη στην οποία ζουν τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι και στην οποία είναι
εγγεγραμμένοι και έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν τουλάχιστον 35.000, δεν βρέθη-
καν ούτε 200 για να γεμίσουν το θεατράκι της Νεαπόλεως στο οποίο εμφ-
ανίστηκαν, μόνο εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κάποιοι παλιοί κάτοικοι, μερ-
ικοί φίλοι και συγγενείς των πρωταγωνιστών και ορισμένοι οι οποίοι φιλοδοξούν
σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή να γίνουν «Χαλίφηδες στη θέση του
Χαλίφη». 
Όπως ήταν αναμενόμενο στη σεμνή αυτή τελετή πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο
δήμαρχος, ο οποίος για πρώτη φορά, μετά από δέκα χρόνια που ασχολείται με τα
δημοτικά δρώμενα, δεν έκανε επίθεση κατά της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής
και δευτερευόντως κατά του ΠΑΣΟΚ, για λόγους που θα αναλυθούν σε κάποια
άλλη αρθρογραφία και δικαιολόγησε τι στάση του αυτή λέγοντας ότι: «Το τι παρ-
αλάβαμε δεν θα το επαναλάβω γιατί είναι σε όλους γνωστό..». Και πριν αλέκτωρ
λαλήσει τρεις συνέχισε λέγοντας ότι: «Παραλάβαμε χρέος 18.000.000 ευρώ το
οποίο το κατεβάσαμε αυτά τα δύο χρόνια στα 11.000.000 ευρώ, παρά το γεγονός
ότι τη δεκαετία 2001 – 2010 ο Δήμος «Βεβαίωσε» 235.000.000 ευρώ». 
Η τοποθέτηση αυτή του δημάρχου δεν θα εξέπληττε κανέναν αφού χρόνια τώρα
την πολιτική του άνοδο στήριξε στις κατηγορίες για αδιαφάνεια και κακοδιαχείρι-
ση στον Βασίλη Γιαννακόπουλο και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπω-
ση είναι ότι στο ίδιο «Σακί» της κριτικής βάζει και τη διοίκηση του Αντώνη Σιδέρη
στην οποία και ο ίδιος μετείχε καταδεικνύοντας έτσι ότι στην προσπάθειά του να
υποβαθμίσει την τετραετία της διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας δεν διστάζει να
αναιρέσει και το δικό του έργο, εκτός αν δεν είχε παράξει έργο αλλά απλά εισέπρ-
αττε το μισθό του αντιδημάρχου και νιώθει σήμερα τύψεις γι’ αυτό. 

συνέχεια σελίδα 4
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Ο «Φτωχός», από κόσμο 
και περιεχόμενο, 

απολογισμός του Δημάρχου 

Στη συνέχεια ο δήμαρχος αισθάνθηκε την ανάγκη
να απολογηθεί για όσα δεν έχουν γίνει και φυσικά
προέταξε τις αιτίες για τις οποίες στην πόλη «Δεν
κουνιέται φύλλο» και αναμάσησε τις γνωστές
δικαιολογίες που εμείς ως «Σχολιαστής» δημο-
σιεύουμε τα τελευταία δώδεκα χρόνια και οι οποίες
όλες κινούνται στο δόγμα: «Κάποιοι άλλοι
φταίνε…». 
Επειδή βεβαίως τα χρόνια περνούν και το μόνο που αλλά-
ζει στην πόλη μας είναι το όνομα του «Φταίχτη» ο δήμα-
ρχος μας πληροφόρησε ότι αυτή τη φορά φταίει κυρίως ο
«Καλλικράτης», ο οποίος φορτώνει με αρμοδιότητες τους
Δήμους χωρίς να τους δίνει τα απαραίτητα κονδύλια,
τοποθέτηση η οποία θα πρέπει να έκανε τον κ. Ανδρέα
Γκιζιώτη να διερωτηθεί κατά πόσον ο δήμαρχος είχε πάρει γραμμή από τον Περισσό. 
Ο δήμαρχος επίσης αποκάλυψε ότι υπήρξε μείωση στο προσωπικό του
Δήμου χωρίς όμως να εξηγήσει το που πήγαν οι «Περισσευούμενοι» (βλέπε
ανεργία…) και βεβαίως ο Δήμος – αν κάποιος κοιτάξει προσεχτικά τους προϋπολογι-
σμούς των προηγούμενων ετών του θα δει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του
πήγαινε για την κάλυψη μισθούς – δώρων και υπερωριών, υπεράριθμων και ανειδίκευ-
των εργαζομένων οι οποίοι στην ουσία δεν λένε τίποτα άλλο από μια σίγουρη εκλογική
πελατεία, κι έτσι αντιμετωπίζονταν. 
Το πρόβλημα είναι ότι ο Βασίλης Ζορμπάς μετά το «Κόρδωμα» για τις απολύσεις που
έγιναν και ενόψει των επικείμενων εκλογών του 2014 μας «Προσγείωσε» λέγοντας ότι
το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκή, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για την πρό-
σληψη «Δικών μας παιδιών»… πράγμα που σημαίνει επανάληψη του γνωστού αποτ-
υχημένου μοντέλου και εξαναγκασμός προς εμάς για να σφίξουμε περισσότερο το
ζωνάρι. 
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Βασίλης Γιαννακόπουλος εστιάστηκε περ-
ισσότερο στη δικαιολόγηση του ανοίγματος που πραγματοποιεί προς τα «Δεξιά» και
την αποστασιοποίησή του από το κόμμα του κ. Βενιζέλου επαγγελλόμενος την «Αυτοο-

ργάνωση» … Επίσης
συνέκρινε τις ημέρες
διοίκησής του με αυτές του
κ. Ζορμπά υπενθυμίζοντας
μ’ αυτή του την κίνηση σε
όλους ότι οι δημοτικές
εκλογές είναι κοντά…  
Ο Γιάννης Σταθόπουλος
έκρινε τη Δημοτική Αρχή
στη βάση τριών αξόνων.
Αρχικά στην έλλειψη δημο-
κρατίας και επικοινωνίας
της Δημοτικής Αρχής με
την κοινωνία, κατά δεύτερ-
ον την φιλοκυβερνητική
στάση του δημάρχου με
την αποδοχή κάθε εντολής

της κεντρικής διοίκησης, όπως τη μεταφορά της ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής στο Χολαργό και
τρίτον τα πολλά άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος υπό την ευθύνη της
τωρινής διοίκησης του Δήμου. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης από τη Λαϊκή Συσπείρωση υποστήριξε ότι οι ευθύνες για τις
συνθήκες στις οποίες ζούμε βαραίνουν το πολιτικό κεφάλαιο, την Ε.Ε. και την τριτο-
κομματική κυβέρνηση. «Ό,τι χρήματα έρθουν, θα πάνε μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο»
δήλωσε ο κ. Γκιζιώτης και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι όλα τα θέματα για τα οποία
μίλησε ο Βασίλης Ζορμπάς είναι στην… αναμονή και προέτρεψε τους παρευρισκόμε-
νους (όσοι ήταν αυτοί) να διεκδικήσουν μαχητικά τη ζωή τους κι αυτή των παιδιών τους
με κύριο σκοπό την ριζική αλλαγή του κατεστημένου. 
Τελευταίος από τους επικεφαλείς μίλησε ο ανεξάρτητος από κομματικά χρίσματα
Κώστας Κουβόπουλος ο οποίος χαρακτήρισε έντιμο τον Βασίλη Ζορμπά αλλά χωρίς
όραμα. Επίσης ο κ. Κουβόπουλος χαρακτήρισε το δήμαρχο ως «Μνημονιακό» λόγω της
απραξίας του στο να ξεσηκώσει, όπως είπε, τον κόσμο για τις συνθήκες στις οποίες ζουν
και πρόσθεσε ότι πρώτη φορά άκουσε τόσο φτωχό απολογισμό μιας διοίκησης. 
Ενδιαφέρον πάντως προκαλεί ότι η «Ναυαρχίδα των έργων» του κ. Ζορμπά, η γνωστή
(μη) αξιοποίηση του «Γιαβασείου» έλειπε παντελώς από την ομιλία του δημάρχου.
Φήμες λένε ότι η διοίκηση βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για την ανεύρεση του εντολέα
του μηχανικού που έκανε την μελέτη για το συγκεκριμένο κληροδότημα. 

συνέχεια από σελίδα 3
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Ιστορική ημερομηνία για την Αγ. Παρασκευή
αποτελεί η 28η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευ-
τέρα, καθώς το τριμελές πλημμελειοδικείο
δικάζοντος κατ’ έφεση, έκρινε ένοχο τον
κατασκευαστή – μεγαλοεργολάβο κ. Λάμπρο
Σαμουρέλη για την παράνομη κατεδάφιση του
Εθνικού Κληροδοτήματος (Βίλλα) «Σιστο-
βάρη», έπειτα από μήνυση (κατόπιν εντολής
του Δημοτικού Συμβουλίου) που είχε καταθέ-
σει ο τ. δήμαρχος κ. Αντώνης Σιδέρης.

Στο δικαστήριο παρα-
βρεθήκαμε ζητώντας
άδεια από την πρόεδρο
για την καταγραφή των
λεγομένων των μαρ -
τύρων ώστε να μπορέ-
σουμε να σας τα μεταφ-
έρουμε. 
Η απόφαση του δικα-
στηρίου λοιπόν, όντας
πλέον τελεσίδικη, κατα -
δίκασε τον κ. Σαμο-
υρέλη, ως εκπρόσωπο
της «Σαμουρέλης και

ΣΙΑ Ο.Ε.», για την αυθαίρετη και άνευ αδείας κατε-
δάφιση της «Βίλλας» σε έξι μήνες φυλάκιση με ανα-
στολή και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Η τελεσίδικη αυτή απόφαση του δικαστηρίου αποτε-
λεί δικαίωση για μια μικρή ομάδα πολιτών (Αντώνη
Σιδέρη, Κώστα Κατσάρα, Ανδρέα Μπαλωτή,
Κατερίνα Γιαγή, Μιχάλης Ρέϊερ, Σωτήρη
Παπαμιχαήλ, Θοδωρή Κοκκινάκη, Κώστα
Κουβόπουλου)  που «Βγήκαν μπροστά» ενάντια
στις πράξεις του κ. Σαμουρέλη, σχετικά με την παρά-
νομη κατεδάφιση της πάλαι ποτέ «Βίλλας» του
αείμνηστου ευεργέτη Αθανασίου Σιστοβάρη, αλλά
και για την πλειοψηφία των Αγιοπαρασκευιωτών που
είχαν αγανακτήσει με την δημιουργία του κτηρίου –
τέρατος στην καρδιά της Αγ, Ιωάννου, το οποίο αντικα-
τέστησε τα αιωνόβια πεύκα και την όμορφη «Βίλλα».

Σύντομο ιστορικό
Όπως είναι γνωστό ο Λάμπρος Σαμουρέλης όντας
ενοικιαστής του χώρου το 2005 και χωρίς άδεια κατε-
δάφισε το κληροδότημα παράνομα με τον τ. δήμαρχο
Αντώνη Σιδέρη να προχωρεί την ίδια μέρα σε
σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου όπως και
σε μήνυση κατά του κ. Σαμουρέλη για την παράνομη
ενέργειά του με μάρτυρα τον κ. Κώστα Κατσάρα, υιό
του αείμνηστου δημάρχου Σωτήρη Κατσάρα.
Εκείνη την ημέρα με ψήφισμά του, το Δημοτικό
Συμβούλιο καταδίκασε την αυθαίρετη αυτή πράξη
μειοψηφούντος μόνο, του Δημοτικού Συμβούλου κ.
Σάββα Αντωνιάδη, ο οποίος συμμετείχε στην εταιρεία
που είχε συστήσει ο κ. Σαμουρέλης για την εκμετάλ-
λευση του χώρου.

Δικαίωση των ανθρώπων που αγωνίστηκαν
για την πόλη

Εφτά χρόνια αργότερα ο κ. Σιδέρης και ο κ. Κατσάρ-
ας δικαιώνονται για την επιλογή τους με το να κατα-
φέρουν να δικάσουν και σε δεύτερο βαθμό τον κ.
Σαμουρέλη για την ανεπίτρεπτη σε βάρος της πόλης
ενέργειά του να κατεδαφίσει την ιστορική βίλλα το
«Μέλλον» της οποίας σύμφωνα με τη βούληση του
διαθέτη θα μπορούσε να το καθορίσει ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ
το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα εκλεγεί το 2025
όταν αυτό (το εθνικό κληροδότημα) θα περιέλθει
στην απόλυτη κυριότητα του Δήμου μας. Τον Νοέμ-
βριο του 2011 ο κ. Σαμουρέλης υπέστη την πρώτη

δικαστική του ήττα από τον κ. Σιδέρη , αφού καταδι-
κάστηκε πρωτόδικα για την αυθαίρετη κατεδάφιση
του Εθνικού Κληροδοτήματος.
Η δεύτερη ήττα ήρθε στις 28 Ιανουαρίου 2013 κατά
την εκδίκαση της εφέσεώς του κατά της πρωτόδικης
απόφασης με τον κ. Σιδέρη να καταθέτει φωτογρα-
φίες από την γκρεμισμένη «Βίλλα», να εξιστορεί τα
γεγονότα όπως τότε συνέβησαν και να καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι «Τίποτα δεν θυμίζει την παλιά
Βίλλα, έχει κατεδαφιστεί ολοκληρωτικά!».
Από την πλευρά του ο κ. Κατσάρας ενημέρωσε το
δικαστήριο ότι ο κ. Σαμουρέλης λίγο μετά τις
«Εργασίες» του  στο κτήμα (την κατεδάφιση δηλαδή)
απαγόρευε συστηματικά σε αρμόδια όργανα, όπως
στο Τεχνικό Επιμελητήριο να ελέγξει τις «Εργασίες»
και τις καταγγελίες για «Παράνομη κατεδάφιση».
«Δεν ήθελε ο κ. Σαμουρέλης να τον ελέγξουν γιατί
ήξερε ότι δεν είχε και δεν μπορούσε να είχε άδεια
κατεδάφισης. Μιλάμε για κληροδότημα!» είπε ο κ.
Κατσάρας και συνέχισε αντικρούοντας τα επιχειρή-
ματα της υπεράσπισης του κ. Σαμουρέλη που είχαν
χρησιμοποιηθεί πρωτοδίκως.
Συγκεκριμένα στο επιχείρημα ότι τα φωτογραφισμέ-
να τούβλα και πέτρες ήταν από το σκάψιμο της
«Πισίνας» ο κ. Κατσάρας δήλωσε ότι όπου κι αν σκά-
ψει κάποιος στην Αγ. Παρασκευή θα δει χώμα κι όχι
μπετό να βγαίνει από τη γη και τέλειωσε λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι: «Προσπαθούν να μας βγά-
λουν ελέφαντες!».
Εκτός των δύο
μαρτύρων (κ. Σιδέρη
και κ. Κατσάρα) στις
δύο δίκες παραβρέθη-
καν επίσης και διαδρ-
αμάτισαν πολύ σημαν-
τικό ρόλο στις εξελίξεις
η υποψήφια Βουλευ-
τής με τους Οικολόγο-
υς κ. Αικατέρινη
Τσιούφη – Γιαγή όπως
και ο τ. Δημοτικός
Σύμβουλος και δικ-
ηγόρος κ. Σωτήρης
Παπαμιχαήλ. Επίσης στο δικαστήριο της 28ης Ιανο-
υαρίου το παρόν για ηθική υποστήριξη υπέρ των
συμφερόντων του Δήμου έδωσε και ο επικεφαλής της
παράταξης «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή» κ. Γιάν-
νης Σταθόπουλος ενώ αλγεινή εντύπωση προκάλεσε
τόσο η απουσία των υπολοίπων ηγετών των δημο-
τικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και των
ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων .
Δικαίωση τέλος αποτελεί και για τον «Σχολιαστή» η
απόφαση αυτή του δικαστηρίου, αφού τόσα χρόνια
που κάλυπτε το ρεπορτάζ του θέματος (για την παρά-
νομη κατεδάφιση) και φιλοξενούσε όλες τις απόψεις
κυνηγήθηκε από τον κ. Σαμουρέλη με την προσφιλή
μέθοδο αυτών που θέλουν να σωπάσει ο Τύπος, της
συκοφαντικής δυσφήμησης (μήνυση η οποία εκκρε-
μεί ακόμη…).  

Ποιοι κατέθεσαν υπέρ του Σαμουρέλη και
κατά των συμφερόντων του Δήμου

Στον αντίποδα, αρχικά μάρτυρας υπεράσπισης του κ.
Σαμουρέλη ήταν ο τ. Δημοτικός Σύμβουλος, τ. πρόε-
δρος της ΔΗΠΕΑΠ, επί δωδεκαετία πρόεδρος της
Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Αγ. Παρασκευής, μέλος της
Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Δ. και συνεταίρος
στην «Λάμπρος Σαμουρέλης και ΣΙΑ Ο.Ε.» κ. Σάββας
Αντωνιάδης.  Ο κ. Αντωνιάδης με το ίδιο θράσος με το
οποίο είχε βαφτίσει στο παρελθόν τα αιωνόβια, παρ-

ανόμως κομμένα πεύκα, ως
«Κάποια λιγούστρα»,  στη
συγκεκριμένη δίκη καταθ-
έτοντας υπέρ του συνε-
ταίρου του και κατά της
πόλης κατέφυγε στα εφευ-
ρήματα ότι: «Δεν κατεδα-
φίστηκε ποτέ η βίλλα»,
«Κομμάτια ολόκληρου
ξύλου φεύγανε μόνα τους
από τα παράθυρα!...» ,
«Μπαίνανε οι ηλεκτρολόγοι
και έφευγαν οι κολώνες» (σ’
ένα κτίσμα το οποίο μέχρι
τότε φιλοξενούσε ως νηπιαγωγείο που λειτουργούσε
δεκάδες παιδιά!), «Τα πατώματα είχαν τρύπες» , «Το
παλιό κτήριο δεν έχει μετακινηθεί ούτε εκατοστό» και
τέλος ότι «Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες πολύ
αργότερα κι όχι από την κατεδάφιση».
Μετά τη δυσάρεστη έκπληξη που προκαλεί εδώ και
χρόνια ο κ. Αντωνιάδης με το να καταθέτει κατά της
πόλης, πολύ πιο δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί η παρ-
ουσία του Δημοτικού Συμβούλου και τ. αναπληρωτή
δημάρχου – τ. αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσίων, κ.
Κώστα Κριτικίδη.   
Ο κ. Κρητικίδης με την εμφάνισή του ως μάρτ-
υρας υπεράσπισης του κ. Σαμουρέληαλλά και με
την κατάθεσή του διεγείρει πολλά ερωτηματικά σχε-
τικά με το ρόλο που διαδραματίζει στην υπόθεση
αυτή που ταλανίζει την πόλη τόσα χρόνια. Συγκεκρι-
μένα ο κ. Κρητικίδης είπε ότι «Κάποιοι τοίχοι» έπε-
σαν μόνο αλλά ότι το κτήριο δεν έχει κατεδαφιστεί
όλο!!! Για όσους δεν γνωρίζουν ο κ. Κρητικίδης ήταν
σύμβουλος στην αντιπολίτευση όταν είχε ψηφίσει και
ο ίδιος για την καταδίκη της παράνομης κατεδάφισης
κατά τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από
τον κ. Σιδέρη αμέσως μετά την παράνομη αυτή πράξη
του κ. Σαμουρέλη.
Για όσους πάλι δεν ξέρουν ή δεν θυμούνται, προεκλο-
γικά ο κ. Σαμουρέλης είχε «Τραπεζώσει» τους
Γιαννακόπουλο – Κρητικίδη και μέλη της παρά-
ταξης «Μαζί για την Αγ. Παρασκευή» δηλώνοντας
έτσι φανερά την στήριξή του προς τα πρόσωπά τους.
Τα συμπεράσματα δικά σας για ποιους λόγους ο κ.
Κρητικίδης ξαφνικά, εμφανίστηκε για πρώτη
φορά ως μάρτυρας υπεράσπισης του κ. Σαμο-
υρέλη για να καταθέσει το ακριβώς αντίθετο
απ’ αυτό που είχε καταδικάσει χρόνια πριν.
Τέλος ως μάρτυρας ήρθε και μια συνταξιούχος υπάλ-
ληλος της πολεοδομίας η οποία δήλωσε κι αυτή λίγο
πολύ τα ίδια με τους προηγούμενους μάρτυρες. Το
μόνο επιπλέον που δήλωσε είναι ότι σκοπός του κ.
Σαμουρέλη ήταν να ενισχύσει το κτήριο. Στο σημείο
αυτό θα θέλαμε να σας προτρέψουμε στις δηλώσεις
του κ. Ρακιτζή περί «Διαφάνειας και Διαφθοράς» και
«Ποιος» κρατά τα πρωτεία στο Δημόσιο Τομέα.
Όσον αφορά τα λεγόμενα του κ. Σαμουρέλη, αυτά
είναι σαφές ότι προσανατολίστηκαν στην ρήση που
χρησιμοποίησε και ο κ. Κατσάρας, δηλαδή «Να μας
βγάλουν ελέφαντες».   

Απών ο Δήμος!
Όπως και πρωτόδικα έτσι και στο εφετείο ο Δήμος
ήταν «Απαράδεκτος», αφού έτσι έκρινε το δικαστήρ-
ιο την έφεση που είχε ασκήσει ο Δήμος από την πλε-
υρά του. Να υπενθυμίσουμε ότι και στο πρώτο δικα-
στήριο ο Δήμος δεν κατάφερε να «Πείσει» ώστε να
έχει δικηγόρο στην προάσπιση των συμφερόντων
του, με αποτέλεσμα ο κ. Σιδέρης και ο κ. Κατσάρας να
μην έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν έγγραφα,
αλλά απλά να μιλήσουν ως μάρτυρες.
Ωστόσο μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η
στάση που θα κρατήσει τώρα ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς κι αν θα έχει το θάρρος να αξιο-
ποιήσει την απόφαση αυτή του δικαστηρίου προς το
συμφέρον των δημοτών.

Ένοχος ο κ. Λάμπρος Σαμουρέλης! 
Νίκησε η Αγία Παρασκευή!

Παράνομη η κατεδάφιση του εθνικού κληροδοτήματος «Σιστοβάρη».

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης - 

Δημοσιογράφος
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Πέρασαν οκτώ χρόνια από την αποφράδα για
την πόλη μας ημέρα που οι μπουλντόζες της
«Λάμπρος Σαμουρέλης και Σια Ο.Ε»  κατεδάφ-
ιζαν τοΕθνικό κληροδότημα – «βίλλα Σιστο-
βάρη» στην οδό Αγίου Ιωάννου για να χτιστεί
εκεί το σημερινό «Davinci».
Η συγκεκριμένη ενέργεια τότε είχε μεν συσπειρώσει
τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων
(συμπολίτευση – αντιπολίτευση) αλλά είχε διχάσει
τοπικά τη Νέα Δημοκρατία. 
Ο διχασμός αυτός οφειλόταν στο γεγονός ότι ο επιχει-
ρηματίας Λάμπρος Σαμουρέλης και η οικογένειά του,
που παραδοσιακά ανήκαν στο χώρο της «Δεξιάς»,
αθέτησαν τις υποσχέσεις που είχαν δώσει προς τον
τότε δήμαρχο Αντώνη Σιδέρη και την τότε Δημοτική

Αρχή (η πλειοψηφία της οποίας στηριζόταν σε εγνω-
σμένου κύρους στελέχη της Ν.Δ. ) να αφήσουν  ακέρ-
αιο το κληροδότημα – «βίλλα Σιστοβάρη» και να
προσχωρήσουν σε μια ήπια εκμετάλλευση του
χώρου, ώσπου αυτός να παραδοθεί το 2025 στο Δήμο
Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την επιθυμία του
διαθέτη. 
Ο διχασμός αυτός έγινε ακόμη βαθύτερος,
αφού στην εμπορική εκμετάλλευση του χώρου
συμμετείχε και ο επί σειρά ετών πρόεδρος της τοπι-
κής οργάνωσης της Ν.Δ. και αιρετό μέλος της Νομα-
ρχιακής Β3 Ν.Δ. Σάββας Αντωνιάδης ο οποίος όχι
μόνο δεν καταδίκασε την παράνομη κατεδάφιση του
κληροδοτήματος αλλά Δημοτικός Σύμβουλος ων,
κατέθεσε στο δικαστήριο υπέρ της «Λάμπρος Σαμο-
υρέλης Ο.Ε.» , και κατά των συμφερόντων της πόλης,
«Συμφέροντα» τα οποία το Γενάρη του 2002 είχε
ορκιστεί ότι θα τα υπεράσπιζε…
Κατά την περίοδο της διοίκησης του Αντώνη Σιδέρη
οι «Κοιμώμενες» υπηρεσίες του Δήμου και της αρμό-
διας «Αμαρτωλής» πολεοδομίας και με τη συνδρομή
πολιτικών φίλων…  επέτρεψαν στους κατεδαφιστές
του Εθνικού κληροδοτήματος να περιβάλλουν με ένα
μανδύα νομιμοφάνειας την παράνομη και εγκληματι-
κή για την πόλη αλλά και για τη βούληση του διαθέτη
ενέργεια της άνευ αδείας κατεδάφισης του κληροδο-
τήματος, με αποτέλεσμα η μοναδική αντίδραση στα
σχέδια υφαρπαγής του κληροδοτήματος να προέλθει
από μια μικρή ομάδα συμπολιτών μας – ενεργών
πολιτών (Κώστας Κατσάρας, Κατερίνα Τσιούφη –
Γιαγή, Ανδρέας Μπαλωτής, Μιχάλης Ρέϊερ, Θοδωρής
Κοκκινάκης,) με τον κ. Κατσάρα και την κ. Γιαγή να
καταφέρνουν μέσω του Υπουργείου Οικονομικών –
Υπηρεσία Εθνικών Κληροδοτημάτων,  ν  ́ αποτρέ-
ψουν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή την παρά-
νομη πώληση και μεταβίβαση του Εθνικού Κληροδο-
τήματος προς την οικογένεια Σαμουρέλη και με
συνεχείς αρθρογραφίες στο «Σχολιαστή» (μια και οι
υπόλοιπες τοπικές εφημερίδες αρνιόντουσαν τη
δημοσιοποίηση απόψεων που στρέφονταν κατά του
κ. Σαμουρέλη) κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν
και να ενημερώσουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό

συμπολιτών μας για όλα όσα διαδραματίζονταν προς
ίδιο όφελος των ενοικιαστών του χώρου και κατά του
συμφέροντος της πόλης και των πολιτών.
Οι εκλογές του 2006 υπήρξαν καθοριστικές αφού ο
Αντώνης Σιδέρης γνωρίζοντας ότι πολλά από τα στε-
λέχη του συνωμοτούσαν για τη μη επανεκλογή του…
ότι άλλα στελέχη της διοίκησής του αρνήθηκαν να
συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιό του…  ότι η οικογέ-
νεια Σαμουρέλη έστελνε μήνυμα στήριξης προς το
βασικό του αντίπαλο, Βασίλη Γιαννακόπουλο με την
παράθεση δεξίωσης τετρακοσίων ατόμων στο Πικέρ-
μι εν είδει μυστικού Δείπνου…  και τέλος με δεδομένη
την ανεξάρτητη κάθοδο του Βασίλη Ζορμπά κόντρα
στο χρίσμα της «Ρηγίλλης»…  κατάφερε και όρθωσε
το πολιτικό του ανάστημα, αψήφησε όλους τους οιω-

νούς που προϊδέαζαν για την
εκλογική του ήττα και προχώρη-
σε σε μετωπική σύγκρουση με
τον αντίδικο του Δήμου διώχνον-
τάς τον καταρχάς από την προεκ-
λογική του συγκέντρωση στην
πλατεία της Αγίας Παρασκευής
και μηνύοντας τον για την παρά-
νομη κατεδάφιση του κληροδο-
τήματος (βίλλα Σιστοβάρη).
Το όλο αυτό πολιτικό σκηνικό
οδήγησε το Βασίλη Γιαννακό-
πουλο σε μια δύσκολη νίκη που

ναι μεν του χάρισε μία τετραετία εξουσίας σ’ αυτόν
και το Πασοκ (το οποίο Πασοκ την εποχή εκείνη
θριαμβολογούσε για τους ελάχιστους Πράσινους
δημάρχους που είχε καταφέρει να εκλέξει στην Αττι-
κή…)αλλά ταυτόχρονα τον υποχρέωνε να εξοφ-
λήσει και τα πολιτικά «Γραμμάτια» τα οποία
είχαν υπογραφεί κατά τη διάρκεια του «Μυστι-
κού Δείπνου». Έτσι  αδειοδοτήθηκε η πισίνα και τα
«Αρχιτεκτονικά τερατουργήματα» τα οποία αναγέρ-
θηκαν στην θέση της παράνομα κατεδαφισμένης
βίλλας… ενώ στη συνέχεια με το πρόσχημα της
«Αναπλάσεως της Αγ.Ιωάννου»  δημιουργήθηκε για
τις ανάγκες των «Νυχτομάγαζων» ένα  τεράστιο
διπλό πάρκινγκ που καταλάμβανε όχι μόνο την πρα-
σιά και το πεζοδρόμιο αλλά και μέρος της λωρίδας
κυκλοφορίας των οχημάτων !
Όμως ο στόχος του Λάμπρου Σαμουρέλη δεν ήταν
απλά η επί 22 χρόνια ενοικίαση και εκμετάλλευση του
συγκεκριμένου χώρου αλλά η οριστική απόκτηση του
την οποία είχαν αποτρέψει με τις ενέργειες τους
ο Κώστας Κατσάρας και η Κατερίνα Τσιούφη-
Γιαγή. Έτσι λοιπόν ο ανιψιός του αείμνηστου ευε-
ργέτη Αθ.Σιστοβάρη που είχε νοικιάσει το χώρο στην
εταιρεία «Λάμπρος Σαμουρέλης και ΣΙΑ Ο.Ε». επει-
δή μέχρι το 2025
διέθετε σύμφωνα με
απόφαση του Εφε-
τείου Αθηνών το
δικαίωμα της
«Οίκησης και Τακτι-
κής διαχείρισης»,
αντί να στραφεί προς
την ενοικιάστρια
εταιρεία και να ζητή-
σει την επανόρθωση
της βλάβης που υπέ-
στη το Εθνικό Κληρ-
οδότημα, στράφηκε
εναντίον του Δήμου!
και με αγωγή του
ούτε λίγο ούτε πολύ,
ζητούσε από την

Ε λ λ η  ν ι  κ ή
Δικαιο σύ νη να
ε κ  δ ώ  σ ε ι
απόφαση με
την οποία ο
Δήμος Αγ. Πα -
ρα σκευής θα
εξέπιπτε του
δικαιώματος
της κληρονο-
μιάς επειδή
είχε προ-
σφύγει στη Δικαιοσύνη!! και με την ενέργεια του αυτή
παραβίαζε δήθεν τους όρους της διαθήκης!!!
Η απόφαση του παλαιού δημοτικού συμβούλου
Κώστα Κουβόπουλου εκείνη τη στιγμή  να ενώσει τις
δυνάμεις του με όσους πάλευαν για την διάσωση του
κληροδοτήματος υπήρξε καταλητική, ενώ σημαν-
τικός ήταν και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου της
παράταξης του κ. Γιαννακόπουλου «Μαζί για την
Αγ.Παρασκευή» , Σωτήρη Παπαμιχαήλ, ο οποίος όχι
μόνο αρνήθηκε να ψηφίσει την αδειοδότηση του
«Davinci» (ως μέλος της δημαρχιακής επιτροπής),
αλλά είχε και το σθένος να καταγγείλει και να φέρει
στο φως της δημοσιότητας το γεγονός,  ότι την προη-
γούμενη ημέρα της συγκεκριμένης συνεδρίασης
υπήρξε συνάντηση στο γραφείο του τότε δημάρχου
Βασίλη Γιαννακόπουλου και των μελών της δημα-
ρχιακής επιτροπής με τον κ. Λάμπρο Σαμουρέλη και
τους δικηγόρους του!  όπου ο τότε δήμαρχος προέτρ-
εψε τους Δημοτικούς του Συμβούλους να ψηφίσουν
θετικά υπέρ της αδειοδότησης!!
Μια καταγγελία που κυριολεκτικά κουρέλιασε τον

«Μανδύα νομιμοφάνειας» που είχαν υφάνει για το
συγκεκριμένο θέμα οι συνδαιτυμόνες του «Μυστικού
Δείπνου».  
Η συχνή αρθρογραφία στον «Σχολιαστή» του
Κώστα Κουβόπουλου αναφορικά με τις συνεχείς
ενέργειες του στην υπόθεση «Σιστοβάρη» και κυρίως
οι οξείς και συχνά προσβλητικοί χαρακτηρισμοί που
απέδιδε σε πρόσωπα εμπλεκόμενα στην συγκεκρι-
μένη υπόθεση, δημιούργησε από τη μια μεριά ένα
μπαράζ αγωγών και μηνύσεων κατά του ιδίου αλλά
και κατά του εκδότη και του δημοσιογράφου  του
«Σχολιαστή» Χρήστου και Ανδρέα Μπαλωτή, ενώ
από την άλλη έφερε στην επιφάνεια της πολιτικής
ζωής νέες παραμέτρους και κινητοποιήσεις πολιτών
που επηρέασαν σημαντικά την εκλογική αναμέτρηση
του 2010.
Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία κατά
την οποία χύθηκε άπλετο φως στη συγκεκριμένη
υπόθεση, οι μεν Ανδρέας και Χρήστος Μπαλωτής
αθωώθηκαν των κατηγοριών περί «Δυσφήμισης δια
του τύπου» ο δε Κώστας Κουβόπουλος καταδικά-
στηκε απλά και μόνο για την οξύτητα των χαρακτηρ-
ισμών που χρησιμοποίησε ενώ το δικαστήριο του
αναγνώρισε το γεγονός ότι κατά τα άλλα είχε ενεργή-
σει υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και είχε δημο-
σιοποιήσει αληθή γεγονότα.

Ανδρέας Μπαλωτής: 
«Να ανακαλέσει άμεσα ο Δήμαρχος 
την άδεια λειτουργίας του DaVinci !»

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος

ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Το Εθνικό Κληροδότημα “Σιστοβάρη” όπως ήταν προτού γρεμιστεί η βίλλα

Από τις Θερμοπύλες στου... “Σιστοβάρη”

Με λένε Εφιάλτη και είμαι διαχρονικός...
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Στη συνέχεια, η νίκη και η  ανάληψη της δημαρχίας από τον
Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος στις εφημερίδες δήλωνε ότι θα
κοιμόταν με την οικογένεια του μέσα στο κτήμα «Σισρτο-
βάρη»  προκειμένου να αποτρέψει μια πιθανή κατεδάφιση
του, αλλά σε «Κατ  ́ ιδίαν» συζητήσεις δεν απέκρυπτε το
γεγονός ότι ήταν «Ιατρός και οικογενειακός φίλος της οικο-
γένειας «Σαμουρέλη», συνέχισε την ίδια «Πολιτική» με τον
προκάτοχο του στην συγκεκριμένη υπόθεση, περιμένοντας
όπως έλεγε την «Απόφαση των δικαστηρίων επί του θέμα-
τος».
Όταν λοιπόν κατά την εκδίκαση του μηνύσεως που είχε υπο-
βάλει ο τέως δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης κατά του Λάμπρου
Σαμουρέλη, με μάρτυρες τους Κώστα Κατσάρα και Κατε-
ρίνα Γιαγή εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό και ο αντίδικος του
Δήμου καταδικάστηκε για την παράνομη κατεδάφιση του
Εθνικού κληροδοτήματος – «Βίλα Σιστοβάρη», ο Βασίλης
Ζορμπάς είχε κάθε λόγο να επικαλείται την τελεσίδικη
απόφαση… Τώρα όμως που δικάστηκε και σε δεύτερο
βαθμό η έφεση του Λάμπρου Σαμουρέλη ο οποίος καταδι-
κάστηκε εκ νέου… τα «Ψέματα τα τέλειωσαν».
Για το Εθνικό κληροδότημα –«Βίλα Σιστοβάρη» η Ελληνική
δικαιοσύνη έχει τελεσίδικα αποφασίσει ότι παρανόμως
κατεδαφίστηκε αφού ουδέποτε εξεδόθη άδεια κατεδάφισης
της κι αν «Κάποια παπαγαλάκια» μιλούν για αναίρεση στον
Άρειο Πάγο… είναι γνωστό σε όλους ότι το Ανώτατο δικα-
στήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης η οποία
έχει κριθεί αλλά  ερευνά το «Τυπικό μέρος» της εκδίκασης.
Πολιτικά λοιπόν το θέμα έχει λήξει Θετικά για την πόλη μας
και μιλώντας πάντα πολιτικά, ο Βασίλης Ζορμπάς οφείλει ως
δήμαρχος της Αγ.Παρασκευής να ανακαλέσει Αμέσως την
άδεια λειτουργίας των καταστημάτων που λειτουργούν στο
χώρο του Εθνικού Κληροδοτήματος – «Βίλα Σιστοβάρη». 
Βεβαίως ο Βασίλης Ζορμπάς πολλά όφειλε να είχε κάνει στη
μέχρι τώρα θητεία του για την πόλη που δεν τα έκανε, και
για τα οποία επί οκτώ χρόνια έσκιζε τα «Ιμάτια» του από τα
έδρανα της αντιπολίτευσης ότι θα έκανε εάν γινόταν δήμα-
ρχος… οπότε ουδείς θα εκπλαγεί εάν και στην περίπτωση
αυτή συνεχίσει την προσφιλή του μέθοδο να «Σφυρίζει
αδιάφορα» και να μιλά για τον εαυτό σε τρίτο ενικό πρόσω-
πο…
Όμως η πολιτική διάσταση του θέματος είτε το θέλει
είτε όχι θα παραμείνει και θα συνοδεύει όλες τις εκλο-
γικές αναμετρήσεις μέχρι την ημέρα που το Εθνικό
κληροδότημα – «Βίλα Σιστοβάρη» θα αποδοθεί
σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη στο Νόμιμο
κληρονόμο δηλαδή στο Δήμο της Αγ. Παρασκευής
και τους πολίτες του.
Δηλαδή σε κάθε εκλογική αναμέτρηση οι υποψήφιοι δήμα-
ρχοι θα είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν σαφή και ξεκάθα-
ρη θέση.  ‘Η θα είναι με το συμφέρον της «Πόλης» ή με το
συμφέρον της «Λάμπρος Σαμουρέλης και Σια Ο.Ε».
Οι εκλογές πλησιάζουν και ο Αντώνης Σαμαράς είναι υποχρ-
εωμένος σε εν ενεργεία δήμαρχο να δώσει το «Χρίσμα» της
Ν.Δ όπως έκανε και το 2010.
Τα πολιτικά θέματα για τον Βασίλη Ζορμπά είναι: α) Οι
παλιοί του συνάδελφοι επί δημαρχίας Σιδέρη, δεν μπορούν
να «Ξεχάσουν»…  γιατί όπως λέει και ο σοφός λαός, «Την
προδοσία πολλοί αγάπησαν …τον προδότη ουδείς!».
β) Το κόμμα του Βαγγέλη Βενιζέλου δεν έχει τη δύναμη να
εκλέξει δήμαρχο, γι αυτό και ο Βασίλης Γιαννακόπου-
λος ψάχνει «δεξιά» κι «αριστερά» να βρει πολιτική
στήριξη - Στέγη.
γ) Τη δυναμική του πάλαι ποτέ «Πασοκ» έχει αντικατα-

στήσει ο «ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ» ο οποίος εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου θα στηρίξει «Γιάννη Σταθόπουλο» τον οποίο θα
κληθεί να αντιμετωπίσει τη δεύτερη Κυριακή ο νυν δήμα-
ρχος  κι ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει τόσο «Στα λόγια» όσο
και με πράξεις τόσο αυτός όσο και τα στελέχη της
παράταξης του ότι είναι «Με το συμφέρον της πόλης
κι όχι με αυτό της «Λάμπρος Σαμουρέλης και Σια
Ο.Ε».
Το πολιτικό ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πολύ απλό και
λέει: «Τι θα επιλέξει ο Βασίλης Ζορμπάς να κάνει; Να χάσει
από την πρώτη Κυριακή ή να το «παλέψει» στην δεύτε-
ρη;»... κι σ  ́αυτό το ερώτημα ο νυν δήμαρχος δεν έχει πλέον
τα πολιτικά περιθώρια να «Κάνει την πάπια»…

Κατήγγειλαν τον Κώστα Κρητικίδη για
την κατάθεσή του υπέρ του Λάμπρου

Σαμουρέλη!
Ενημέρωση – καταγγελία στο Δημοτικό συμβούλιο κατέθεσαν ο
τέως δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης, η υποψήφια βουλευτής Β’ Αθή-
νας (Οικολόγοι- πράσινοι) Αικατερίνη Τσιούφη –Γιαγή, ο τ. Δημο-
τικός σύμβουλος δικηγόρος Σωτήρης Παπαμιχαήλ και ο
συμπολίτης μας Κώστας Κατσάρας για την ενέργεια του δημοτικού
συμβούλου της παράταξης «Μαζί για την Αγ.Παρασκευή» Κώστα
Κρητικίδη να καταθέσει υπέρ του αντιδίκου του Δήμου Λάμπρου
Σαμουρέλη και κατά των συμφερόντων του Δήμου!
Όπως είναι γνωστό, ο τ. δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης είχε μηνύσει τον Λάμ-
προ Σαμουρέλη για την παράνομη κατεδάφιση του ιστορικής βίλλας

«Σιστοβάρη» η οποία αποτελούσε «Εθνικό κληροδότημα» και θα περιέλθει στο Δήμο μας το 2025
προκειμένου να ανεγείρει εκεί καφετέρια και εστιατόριο (  «Davinci»).
Ο κ. Σιδέρης πρωτόδικα είχε καταδικάσει τον κ.Σαμουρέλη για την πράξη του αυτή κι εκείνος είχε
ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως.
Η έφεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ο κ.Σαμουρέλης καταδικάστηκε για την
πράξη του αυτή και σε δεύτερο βαθμό και στη συγκεκριμένη δίκη ο κ. Κώστας Κρητικίδης κατέθεσε
ως μάρτυς υπεράσπισης του κ.Σαμουρέλη.
Η ενημερωτική – καταγγελτική επιστολή η οποία διαβάστηκε στο Δημοτικό συμβούλιο και η οποία
κοινοποιήθηκε και στην «Αποκεντρωμένη διοίκηση» και στην «Περιφέρεια Αττικής» αναφέρει τα
εξής:
«Επιθυμούμε να ενημερώσουμε το Δημοτικό συμβούλιο της Αγ. Παρασκευής ότι τη Δευτέρα 28 Ιανο-
υαρίου 2013, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τελεσίδικα ένοχο χωρίς ελαφρυντικά τον
κατασκευαστή – επιχειρηματία κ. Λάμπρο Σαμουρέλη για παράνομη αυθαίρετη κατεδάφιση του
κληροδοτήματος «Σιστοβάρη», στη οδό Αγ.Ιωάννου, με ποινή έξι μήνες φυλάκιση και χρηματικό πρό-
στιμο 5.000ευρώ. Δίκη κατ΄έφεση του κ. Σαμουρέλη έπειτα από την πρωτόδικη επίσης καταδικαστι-
κή απόφαση – από την μήνυση του κ. Σιδέρη και κ. Κατσάρα – κατά της οποίας άσκησε έφεση.
Με αυτό να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία στη δίκη του
δημοτικού συμβούλου Κώστα Κρητικίδη ως μάρτυρα υπεράσπισης του κατηγορούμενου.
Ερωτηματικά γεννά η κατάθεση του περί μη κατεδάφισης του κτιρίου, αφού είναι γνωστή η ομόφ-
ωνη (πλην Σ. Αντωνιάδη) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου το 2006 περί κατεδαφι-
σμένου κτιρίου (την οποία ψήφισε και ο ίδιος).
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να θέσετε ερώτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην Περιφέρεια
Αττικής ή όποιο άλλο αρμόδιο για το ασυμβίβαστο της πράξης του, της κατάθεσης του κατά του Δήμου
και πως νοείται εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος να ενεργεί ενάντια στο κληροδότημα.
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες, όπως και όποιες άλλες ενέργειες δημιουργεί η απόφαση στο θέμα
προάσπισης του κληροδοτήματος «Κτήμα Σιστοβάρη».

Ο  πρώην, ο νυν και η απελπισία
Η παρουσία του πρώην Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Β.Γιαν-
νακόπουλου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Τοπικής
Οργάνωσης Αγίας Παρασκευής της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) και
κυρίως οσα δήλωσε αποτελούν την επισημοποίηση της συνερ-
γασίας του με τον νυν Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές (Ιούνιος 2014).
Η εξέλιξη αυτή, η οποία από ορισμένους είχε προβλεφθεί, κατέστη εκ των
πραγμάτων αναγκαία, αφενός μεν εξαιτίας της ανοδικής πορείας της ανε-
ξάρτητης δημοτικής κίνησης «Ν Ι Κ Η   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
και της συνακόλουθης παράστασης ν ί κ η ς  του Γιάννη Σταθόπουλου και

αφετέρου εξαιτίας της καθοδικής πορείας των δύο παρατάξεων, τόσο της διοίκησης Ζορμπά, οσο και
της της «αντιπολίτευσης» Γιαννακόπουλου, οι οποίες μήνα με το μήνα φυλλορροούν, υπό το βάρος της
απογοήτευσης των πολιτών, για τον τρόπο που έκαστος ασκεί τον ρόλο που του ανετέθη.
Μάλιστα, η αλγεινή εντύπωσηπου προκάλεσε η προ ημερών υπεράσπιση του Λάμπρου Σαμουρέλη
από τον αναπληρωτή του πρώην δημάρχου κ. Β. Γιαννακόπουλου, Κώστα Κρητικίδη, ο οποίος
προτάθηκε ως μάρτυρας από τον ίδιο τον κ. Σαμουρέλη, στη δίκη που προκάλεσε εναντίον του ο τότε
Δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης, για την κατεδάφιση της Βίλας Σιστοβάρη, επιτάχυνε τη σύγκλιση των κκ.
Ζορμπά και Γιαννακόπουλου. Διότι, κατέστησε σαφές ότι με την τακτική αυτή, οι πιθανότητες επιτ-
υχίας του κ. Γιαννακόπουλου, ανήκουν στη σφαίρα του φαντασιακού, αφού ουδείς είναι διατεθειμένος
να υποστηρίξει πολιτικό εκπρόσωπο εργολαβικών συμφερόντων σε βάρος της δημοτικής περιουσίας.          
Από την άποψη αυτή, ο παραλληλισμός  που επιχειρήθηκε εκ μέρους του κ. Γιαννακόπουλου, σχετικώς
με την μεταφορά σε τοπικό επίπεδο της τρικομματικής συγκυβέρνησης, αποτελεί το προσωπείο της
προσπάθειας του να προσδώσει κύρος στις προσωπικές βλέψεις του. Πίσω από το προσωπείο
αυτό, κρύβεται (?) η εξουσιομανής δίψα φθαρμένου πολιτικού προσωπικού, υπαίτιου για
την κατάσταση που επικρατεί, να διασωθεί και στις νέες συνθήκες, με νέο κομματικό άρμα τη φορά
αυτή, το άρμα της Ν.Δ.
Όμως, όπως είναι αποδεδειγμένο, οι δημοτικές εκλογές, εκτός από τον κομματικό έχουν –ιδίως τώρα-
εντονο τοπικό χαρακτήρα. Οι πολίτες αξιολογούν, κρίνουν και ψηφίζουν, με κριτήριο ποια πρόταση,
ποια ηγετική ομάδα, ποιος επικεφαλής μπορεί να εμπνεύσει και να ξαναφωτίσει την ελπίδα. Και όχι
ποιος επιδιώκει να γαντζωθεί στην εξουσία με συμμαχίες αμοιβαίου προσωπικού οφέλους.-   
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Στις 23 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε και
ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋ-
πολογισμός του τρέχοντος έτους. 
Όσο η Ελλάδα παραμένει υπό την επίβλεψη του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου οι προϋπολογισμοί των
ΟΤΑ και του Κράτους γενικότερα υποχρεώνονται να
υλοποιούνται σε όλο και πιο πραγματικές συνθήκες.
Με λίγα λόγια οι πλασματικοί προϋπολογισμοί
που ψηφιζόντουσαν για 15 και πλέον χρόνια
και οδήγησαν τη χώρα στην σημερινή κατάν-
τια, λαμβάνουν τέλος σταδιακά τα τρία τελευ-
ταία χρόνια και ίσως κάποια κι από τα επόμενα
που θα έρθουν.
Ένα από αυτά τα στάδια για την εξυγίανση των
Δήμων και την ψήφιση «Ειλικρινών» προϋπολογι-
σμών (όπως τους χαρακτήρισε και ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς) είναι και αυτό του «Παρατηρη-
τηρίου». 
Το μεγάλο ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται στη
σύσταση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέ-
λειας των ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στόχος του «Παρατηρητηρίου» είναι η επίτευξη
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και η ενίσχυση της
οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με την
ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία. 

Το συγκεκριμένο όργανο αποτελείται από εκπρ-
οσώπους εφτά θεσμικών φορέων και θα είναι αρμό-
διο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού, την αξιολόγηση των προβλέψεων εσόδων
που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και διατυπώνει προτάσεις
περί αναγκαστικών τροποποιήσεων. 
Οι τροποποιήσεις αυτές θα γίνονται στην εξής βάση.
Εάν σε κάποιο Δήμο διαπιστωθεί απόκλιση εντός τρι-
μήνου 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους που
θα έχει θέσει, τότε το «Παρατηρητήριο» θα κάνει
κάποιες επισημάνσεις στη διοίκηση του Δήμου αυτού
οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν. 
Στη συνέχεια αν αυτός ο Δήμος για δύο συνεχόμενα
τρίμηνα παρουσιάσει απόκλιση από τους στόχους,
τότε θα υπαχθεί υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα
Εξυγίανσης. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει
επτά τρόπους παρεμβάσεων: 
Α) άμεση εφαρμογή μέτρων προς διασφάλιση της
είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντι-
μετώπισης της φοροδιαφυγής. 
Β) αναστολή προσλήψεων, 
Γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού
Δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και
Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης
Ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη
δικαιώματα και εισφορές
ΣΤ) αύξηση του συντελεστή επιβολής του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό μέχρι και 3%

Ζ) περιορισμό των δαπανών
μόνο σε υποχρεώσεις μισθο-
δοσίας και λοιπές απολύτως
ανελαστικές δαπάνες. 
Εν ολίγοις, αν ο Δήμος
«Ξεφύγει», αυτός που θα
πληρώσει πάλι θα είναι ο
γνωστός «Πελάτης», εμείς οι
πολίτες.  Με γνώμονα λοιπόν
τον καινούργιο αυτό τρόπο
αυστηρού ελέγχου και

τιμωρίας από τις «Ξένες Δυνάμεις» πραγματοποι-
ήθηκε η συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογι-
σμού. 

Δηλώσεις Διοίκησης
Όπως είναι φυσικό ο δήμαρχος το πρώτο
πράγμα που τόνισε στην ομιλία του είναι το
στόχο που θέτει ως Δήμος, δηλαδή σε καμία
περίπτωση να μην υπαχθεί ο Δήμος σε κάποια
επισήμανση του «Παρατηρητηρίου», ή πόσο
μάλλον στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Κανείς
δεν ξέρει ακριβώς τι θα βρεθεί στα αρχεία του
Δήμου σε περίπτωση που οι ελεγκτές του
«Παρατηρητηρίου» αποκτήσουν πρόσβαση σ’
αυτά. Εξάλλου ο κ. Ζορμπάς παρ’ όλες τις προ-

εκλογικές εξαγγελίες για «Καταχρεωμένο
Δήμο» από την προηγούμενη διοίκηση του κ.
Γιαννακόπουλου, τίποτα δεν έχει στείλει στην
εισαγγελία. Αντιθέτως το 90% των έργων
(όποια μικρά είναι αυτά) έχουν γίνει, πραγμα-
τοποιήθηκαν με τη διαδικασία της «Απ’ ευθ-
είας ανάθεσης», γεγονός που δεν υποδεικνύει
πλήρη νομιμότητα. Επί ταύτα οι τελευταίες
δηλώσεις της πρόσφατα ανεξαρτητοποιημέν-
ης αντιδημάρχου κ. Ελένης Δάβαρη γκρέμισαν
τον χάρτινο (απ’ ότι αποδείχθηκε) πύργο της
«Διαφάνειας» και της «Νομιμότητας». 
Οπότε, υπ’ όψιν όλων των ανωτέρω είναι απόλυτα
φυσικό ο κ. Ζορμπάς με νύχια και με δόντια να θελή-
σει να κρατάει μακριά από τα λογιστικά στοιχεία του
Δήμου το νεοσυσταθέν «Παρατηρητήριο». 
Πέραν από την έκφραση αυτής της ανησυχίας ο
δήμαρχος επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος προϋπολο-
γισμός, εκτός από «Ειλικρινής», θα έχει και ως βασι-
κή αρχή, την επίλυση της καθημερινότητας. 
Από τις πολλές ερωτήσεις που δέχθηκε ο κ. Ζορμπάς
απάντησε σε κάποιες λέγοντας ότι φέτος θα είναι ο
χρόνος των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού, γι
αυτό και πολλοί κωδικοί είναι μηδενικοί, ότι το «Γκα-
ράζ» του Δήμου δεν θα το εγκαταλείψουνε και θα
υλοποιηθεί και ότι θα υπάρξει πρόγραμμα επιμόρφ-
ωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με οδηγίες του Υπο-
υργείου. 

Επιπλέον κινήσεις τις
διοίκησης ανήγγειλε ο
αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών κ. Τιμολέων Κωστό-
πουλος ο δήλωσε  ότι έχει
ήδη επιτευχθεί η μείωση
του ελλείματος και των
δανείων του Δήμου, ότι θα
συνεχίσουν να λειτουργούν
ακόμα καλύτερα το Παν-
τοπωλείο και το Κοινωνικό
Μαγειρείο, ότι βρίσκονται
σε «Καλό δρόμο» για την
υλοποίηση της «Αποθήκ-
ης» του Δήμου και ότι θα κυνηγήσουν τις επιδοτήσεις
που μπορούν να πάρουν. 
Σημαντικές εξίσου δηλώσεις για τα πιθανά έργα του
Δήμου που μπορεί να υλοποιηθούν εξήγγειλε και ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος
Τσιαμπάς. Ο κ. Τσιαμπάς αφού πρώτα εξήγησε ότι
υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν κάποιες γεωλογικές
μελέτες στο κοιμητήριο, είπε ότι μόνο με αναμορ-
φώσεις θα πραγματοποιηθούν κάποια έργα, γιατί
ακόμα δεν είναι σε θέση να προγραμματίσουν κάποια
από τώρα!! 

Επικεφαλείς της Αντιπολίτευσης
Από την αντιπολίτευση όλοι σχεδόν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι αναγνώρισαν την πολύ καλή παρουσίαση
του προϋπολογισμού και του Τεχνικού από τον κ.
Κωστόπουλο και την γραμματέα του Δήμου.
Ξεκινώντας από την αρχή ο επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης κ. Βασίλης Γιαννακόπου-
λος δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός, ασχέτως της
γενικότερης λιτότητας, χρειάζεται διεκδίκηση και
τόνισε ότι απάντηση στην κρίση του συστήματος
είναι η ενεργοποίηση των πολιτών. «Ήμασταν ένας
Δήμος νοικοκυρεμένος» συνέχισε ο κ. Γιαννακόπου-
λος και είπε ότι η διοίκηση Ζορμπά εγκατέλειψε τον
αθλητισμό και τον πολιτισμό, ότι στην καθαριότητα
δεν έκανε ούτε μία αγορά, ότι το κοινωνικό κομμάτι
πρέπει να ενισχυθεί, ότι ήταν λάθος που δεν
προχώρησε το έργο της Αγίου Ιωάννου που άφησε σ’
αυτόν, ότι δεν έχει κάνει ούτε ένα πεζοδρόμιο και
έκλεισε το λόγο του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το
έργο σας δεν είναι αρκετό για την υποψηφιότητά σας
για την επόμενη φορά!». 
Από τη «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή»ο κ. Γιάν-
νης Σταθόπουλος κατηγόρησε τη διοίκηση για
σύνταξη του προϋπολογισμού χωρίς την άποψη της
αντιπολίτευσης και των φορέων της πόλης και χαρ-
ακτήρισε την γενικότερη επικοινωνία της διοίκησης
με την κοινωνία ως «Χαμηλή». Ο κ. Σταθόπουλος
τόνισε ότι ούτε ένας πολίτης δεν ήταν παρών στην
αίθουσα για το μεγαλύτερο γεγονός της πόλης, τη
σύνταξη του προϋπολογισμού, φαινόμενο που απο-
ρρέει από την ολοένα και μεγαλύτερη αντιπάθεια που
δείχνουν οι πολίτες στους πολιτικούς. 
Ο υποψήφιος δήμαρχος συνέχισε λέγοντας ότι τα
δημοτικά ιατρεία είναι υπό διάλυση, ότι η δράση των
ΚΑΠΗ αγνοείται, ότι η κοινωνική πολιτική είναι σε
πολύ χαμηλά επίπεδα εν αντιστοιχία των ημερών που
ζούμε και ότι δεν ειπώθηκε τίποτα από την πλευρά
του κ. Ζορμπά για τις καταιγιστικές δηλώσεις της κ.
Δάβαρη (σε συνέντευξή της στο «Σχολιαστή»).
«Βάζουν Παρατηρητήριο στη φτώχεια» δήλωσε ο κ.
Σταθόπουλος και τελείωσε λέγοντας ότι δεν πρέπει να
σταλεί μήνυμα στην κοινωνία για απαξίωση των πάν-
των. 
«Ο προϋπολογισμός είναι πολιτικός και εξυπηρετεί
τις πολιτικές που έχει επιβάλλει η κεντρική διοίκηση»
είπε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ.
Ανδρέας Γκιζιώτης και συνέχισε λέγοντας ότι η
εργασία θα αντικατασταθεί από την απασχολισημότ-
ητα κι ότι θα υπάρξει ολοκληρωμένη παράδοση του
τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων στον ιδιω-
τικό τομέα. 

Ο Προϋπολογισμός… το «Παρατηρη-
τήριο».. και οι φόβοι του δημάρχου

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης - 

Δημοσιογράφος
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Περάσαμε μια περίοδο από την μεταπολίτευση μέχρι τώρα που τη διακυβέρνηση της
χώρας σε όλα τα επίπεδα, Κεντρική Κυβέρνηση , Δήμοι , Κρατικοί Οργανισμοί κλπ, την
ανέλαβαν άνθρωποι που στην συντριπτική τους πλειοψηφία, εκ του αποτελέσματος,
άνετα και χωρίς κανένα προβληματισμό τους χαρακτηρίζεις ανεπαρκείς.  
Επειδή όμως από την ιστορία μαθαίνουμε ¨πως τίποτα δεν γίνεται τυχαία αλλά όλα έχουν τις αιτίες
τους (Πολύβιος)̈  για να έχουμε μέλλον πρέπει να βρούμε αυτές τις αιτίες και να τις διορθώσουμε.
Οι αιτίες είναι πολλές όπως η αναξιοκρατία, η διαφθορά , η διαπλοκή , οι πελατειακές σχέσεις, ο λαϊ-
κισμός και άλλες πολλές. Βρήκαν χώρο να γιγαντωθούν και να γίνουν καθεστώς επειδή οι πολιτικοί
ενδιαφερόντουσαν πρωτίστως για το προσωπικό τους συμφέρον και δεν τους ενδιέφερε να λύσουν
προβλήματα. Το μόνο που χειρίσθηκαν επιδέξια ήταν το επικοινωνιακό παιγνίδι, κοροϊδεύοντας στην
ουσία τους πολίτες.
Δυστυχώς και σήμερα στο Δήμο μας ένα μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης χρησιμο-
ποιώντας το επικοινωνιακό παιγνίδι προσπαθώντας αφενός να μηδενίσει το έργο της διοίκησης,
αφετέρου διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και χρησιμοποιώντας μειωτικές εκφράσεις προσπαθεί να
μειώσει τους αντιπάλους τους, θεωρώντας ότι έτσι θα καταξιωθεί και θα κάνει αισθητή την παρουσία
της , ενώ θα μπορούσε αυτό να το πετύχει ασκώντας καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική και
σκληρή όπου χρειάζεται, για το καλό της πόλης μας.
Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί η συμπεριφορά της πλειοψηφίας της αντιπολίτευσης στα παρακάτω θέματα:
- Εργαστήρια τέχνης, κήρυξε τον πόλεμο προσπαθώντας να μηδενίσει και να απαξιωσεις την προ-
σπάθεια για διαφάνεια , νοικοκύρεμα, καλύτερη οργάνωση, δικαιοσύνη, ισότιμη και αντικειμενική
μεταχείριση του προσωπικού και συνεχίζει και τώρα που απέδωσε οικονομικά (ξεχρεώθηκε πλήρως
) και συνεχώς αναβαθμίζουν το έργο τους.
- 4ο Νηπιαγωγείο, που εργασίες 5 ημερών τις καθυστέρησαν περίπου 21 μήνες και ευτυχώς που δεν
έγιναν δεκτές οι προτάσεις τους και να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.
- Το μετρό που με τις αποφάσεις τους καταδίκασαν την ανάπτυξη της πόλης μας.
- Το κτήμα Σιστοβάρη που η διαχείρισή του ήταν απογοητευτική έως εγκληματική.
- Επικαλούνται κοινωνική αναλγησία και έλλειψη ευαισθησίας, την καθιέρωση και εφαρμογή στην
πράξη κανόνων διαφάνειας και δικαιοσύνης στη λειτουργία του κοιμη-τηρίου, που οι πολίτες δεν χρει-
άζεται πλέον για να εκτελέσουν τις κοινωνικές τους υποχ-ρεώσεις να καταφύγουν σε εξευτελιστικές
γί  αυτούς πράξεις.
- Στην εκτέλεση των έργων(Ελευθερίου Βενιζέλου, Βιοκλιματική Κυκλάδων- Σολωμού που με την
τακτική τους προσπαθούν να υποβαθμίσουν και να ισοπεδώσουν μια ακόμη έννοια την οικολογία,
αντιδρώντας στην απελευθέρωση των πεζοδρομίων. Η απόφαση για ελεύθερα πεζοδρόμια στηρίχθη-
κε στους ισχύοντες νόμους, στο πρόγραμμά μας και στη βασική αρχή που ισχύει σε κάθε χώρα που
σέβεται τον εαυτό της, που λέει ότι στα πεζοδρόμια προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι όταν τα δέν-
δρα εμποδίζουν, ενώ στις πλατείες –άλση –πάρκα-δάση- βουνά έχουν τα δένδρα. Όταν υπάρχει αυτή
η αρμονική σχέση και ο αλληλοσεβασμός τότε τα προβλήματα ελαχιστοποιούνται και υπάρχει πρόο-
δος.

Η Αντιπολίτευση πρέπει να επιλέξει πια από τις παρακάτω εικόνες προτείνει για το μέλλον της πόλις
μας και κατ  ́επέκταση των παιδιών μας:
Εικόνες 1-2.Τα ελεύθερα πεζοδρόμια για την ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών, των ηλικιωμένων, της
μητέρας με το καρότσι, των ΑΜΕΑ, φυτεύοντας για κάθε δένδρο που κόβεται, επειδή εμποδίζει, άλλο
στη σωστή θέση, που ο φωτισμός τους βοηθάει την ασφάλεια των πολιτών που κυκλοφορούν και
διατηρώντας τα πεύκα που είναι σήμα κατατεθέν του Δήμου μας. (Ελευθερίου Βενιζέλου νέα πεζο-
δρόμια )

Εικόνες 3-4. Τα πεζοδρόμια που για να κυκλοφορήσει ο πεζός πρέπει να κατέβει στο οδόστρωμα με
κίνδυνο της ζωής σου ,για να αποφύγει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τα ακανόνιστα φυτεμένα
δένδρα, με πολύ κακό φωτισμό. ((Ελευθερίου Βενιζέλου παλιά πεζοδρόμια )
Πρέπει να αγαπάμε τη φύση πραγματικά και όχι επικοινωνιακά επειδή μας συμφέρει πολιτικά ή για
να είμαστε ΙΝ ή προοδευτικοί. Ακόμα χειρότερο είναι όταν επικαλούμαστε την οικολογία για να
εξυπηρετήσουμε επιθυμίες συγκεκριμένων πολιτών, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να έχουμε κατά
νου και την ρήση του Δημοσθένη ότι το ποιο δύσκολο είναι να αρέσεις στους πολλούς.

Τσιαμπάς Κων/νος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αιχμάλωτοι του επικοινωνιακού παιγνιδιούΟ κ. Γκιζιώτης έκανε λόγο επίσης για τέσσερις άξονες που
εξυπηρετούν οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ: 1) φορολόγηση,
2) περισσότερες αρμοδιότητες στο Δήμο χωρίς αντίστοιχα
κονδύλια, 3) «Πάρτυ» ιδιωτών, 4) διάλυση των εργασιακών
σχέσεων. «Τα προβλήματα χρειάζονται ριζικές αλλαγές» είπε
ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και τελείωσε υπο-
στηρίζοντας ότι αυτοί οι άξονες έχουν ως αποτέλεσμα «Υπο-
ταγμένες Συνειδήσεις» που στρέφονται στα «Κοινωνικά
Παντοπωλεία και Μαγειρεία» και τα αντίστοιχα μοντέλα.
Ο ανεξάρτητος επικεφαλής παράταξης κ. Κώστας Κουβό-
πουλος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως αντισυνταγμα-
τικό και προέτρεψε το δήμαρχο να σηκώσει το «Μπα-
ϊράκι» της επανάστασης. Παρ’ όλα αυτά ο κ. Κουβόπου-
λος δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό ώστε να μπο-
ρούν να πληρωθούν οι υπάλληλοι. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης κ. Καζάκος δήλωσε ότι η αντι-
πολίτευση πρέπει να ευτυχεί που δεν διοικεί τέτοιες εποχές
λιτότητας και ότι πλέον χρειάζεται πνεύμα συλλογικότητας
από όλους για να κρατηθεί η πόλη όρθια. 
Από την πλευρά του ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Αλέξης Μουστόγιαννης βρήκε και θετικά και αρνητικά
στοιχεία στον προϋπολογισμό και δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον
προϋπολογισμό για το καλό της πόλης. 
Ο τέως αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κώστας Κρη-
τικίδης ανέλυσε τα σημεία εκείνα που δείχνουν ότι ο φετινός
προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος και αφού κατήγ-
γειλε τη Δημοτική Αρχή δήλωσε ότι δεν θα τον ψηφίσει. 
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Γαβράς
δήλωσε απογοητευμένος από το γεγονός ότι δεν άκουσε έστω
κάποιους «Στόχους» ή «Ελπίδες» από την πλευρά της
διοίκησης και συνέχισε λέγοντας ότι μπορούν να υπάρξουν
δράσεις από πλευράς του Δήμου χωρίς μεγάλα ή και καθόλου
κόστη και το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική αφαι-
ρεί κάθε νότα αισιοδοξίας και δημιουργίας. 
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Γουργούλης
δήλωσε ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι «Καλά» και ότι με
το πλεόνασμα που έχει ο Δήμος οφείλει να παρέχει κοινωνι-
κές υπηρεσίες στους δημότες.  «Αυτό πρέπει να κάνετε αλλά
δεν το κάνετε… γιατί άραγε;» είπε ο κ. Γουργούλης και δήλω-
σε ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν θα «Βγει» ούτε στα
έσοδα, ούτε στα έξοδα. 
«Υπήρχε μία περίπτωση να ψήφιζα τον προϋπολογισμό αλλά
μετά από τους «Γάμους» και τους «Αρραβώνες» που βλέπω
δεν θα το κάνω» ήταν η τοποθέτηση της πρόσφατα ανεξαρτ-
ητοποιημένης Δημοτικής Συμβούλου κ. Ελένης Δάβαρη, η
οποία και άφησε σαφείς αιχμές για τη θετική στάση των αντι-
πολιτευόμενων Δημοτικών Συμβούλων που δήλωσαν ότι θα
ψήφιζαν τον προϋπολογισμό. 1 2

3 4
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Για “ανοίκεια επίθεση”
καταγγέλει ο Βασίλης
Γιαννακόπουλος τον 

Γιάννη Βουτσινά
Την περασμένη Τετάρτη το στέλεχός μας και καταξιω-
μένη ως πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κα Κατε-
ρίνα Πρωτοσυγγελίδου - Φλατσούση δέχθηκε μια
ανοίκεια επίθεση από τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου κο Γιάννη Βουτσινά αντιδρώντας ανθρώπινα
σε μια ακόμη -γιατί έχουμε χάσει το λογαριασμό - λασπο-
λογική επίθεση του δημάρχου απέναντι σε μια εξαιρετική
και ικανή πρόεδρο που ανέδειξε το Νομικό Πρόσωπο,
εμπνεύστηκε εκδηλώσεις - θεσμούς κι εργάστηκε όσο
κανείς για την αυτοτέλειά του παραδίδοντας € 92.000,00
ταμειακό υπόλοιπο.
Ο κος Βουτσινάς έχει υπάρξει ηπιότερος και ανεχτικότερος σε
πραγματικές προσβολές του Σώματος όπου θα έπρεπε να είχε
αντιδράσει. Πάρα ταύτα εκτιμούμε πως ήταν μια άτυχη στιγμή
του. Γνωρίζει άλλωστε πως επανεξελέγη και με τη δική μας στήρ-
ιξη ως εκτίμηση στο πρόσωπό του και είμαστε βέβαιοι πως θα το
διορθώσει αποτρέποντας τον πολιτικό του προϊστάμενο από τη
δημιουργία εντάσεων.

Βασίλης Γιαννακόπουλος
ΜΑΖΙ για την Αγία Παρασκευή

Δωρεάν Παροχή 
Φροντιστηριακών

Μαθημάτων σε 
μαθητές του Λυκείου

Ο σύλλογος επιστημόνων Άγιας Παρασκευής Αττικής σε συνερ-
γασία με τους καθηγητές:
κ. Δούρου Ηρα (φιλόλογος),  κ. Χριστοδούλου Παρασκευή
(φιλόλογος),  κ. Ηλιόπουλο Θεόδωρο (φυσικομαθηματικός) και 
κ. Χριστιά Θωμά (ιστορία).
Ανακοινώνει την δωρεάν παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων
σε μαθητές που πρόκειται να διαγωνιστούν στις προσεχείς
Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι θεματικές ενότητες είναι:
Έκθεση Γενικής παιδείας, Αρχαία Ελληνικά θεωρητικής
κατεύθυνσης, Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Μαθηματικά
θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης, Φυσική θετικής - τεχνολο-
γικής κατεύθυνσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή καρτών ανεργίας του
ΟΑΕΔ και εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία.
Για πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να απε-
υθυνθείτε στο τηλέφωνο 6944-373930.

Ο Πρόεδρος  κ. Σωτήρης Ησαϊας
Η Γενική Γραμματέας κ. Σταματία Μπέτση
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Ο Σωτήρης Ησαΐας 
επίσημος καλεσμένος από

την Ελληνική ομογένεια 
του Καναδά

Ο Σύμβουλος στη Νέα Δημοκρατία, υπεύθυνος για τη Β. Αμερική
στη Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού κ. Σωτήρης Ησαΐας ήταν
επίσημος καλεσμένος από την Ελληνική ομογένεια στον Καναδά
και συγκεκριμένα επισκέφτηκε
την πόλη του Μόντρεαλ .
Στο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε ο κ.
Ησαΐας συνταξίδεψε και συνόδεψε
τον βουλευτή και πρόεδρο της διακομ-
ματικής επιτροπής του απόδημου
Εληνισμού της βουλής των Ελλήνων,
κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Το πρόγραμμα του ταξιδιού  περιελάμ-
βανε αρχικά συνέντευξη Τύπου στα
ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρω-
σης και παρακολούθηση της ιερατικής
θείας λειτουργίας στο Καθεδρικό ναό
του Αγίου Γεωργίου.
Στη συνέχεια, υπήρξε επίσημη συνάν-
τηση με την Ελληνική Κοινότητα του
Μόντρεαλ, με το Ελληνικό Κογκρέσο
του Κεμπέκ και με το αντίστοιχο
Ελληνοκαναδικό Εμπορικό Επιμελ-
ητήριο.
Ο κ. Ησαΐας και η ομάδα που επισ-
κέφτηκε το Μόντρεαλ δέχτηκαν
επίσης επίσημη πρόσκληση από το
Δημαρχείο της πόλης (του οποίου
καλό θα ήταν να έχουμε φωτογραφίες
και να παραδειγματιστούμε αρχιτεκ-
τονικά για την ανέγερση και του δικού
μας, όποτε αυτό κι αν γίνει).
Τέλος, συναντήσεις πραγματοποιήθη-
καν με Ελληνοκαναδούς επιχειρ-
ηματίες  και το ταξίδι «Έκλεισε» με
την ετήσια εκδήλωση της Τ.Ο Ν.Δ. του Μόντρεαλ. 
Ενδιαφέρουσα, από τις συναντήσεις που έγιναν, υπήρξε η ανάδειξη  των
ζητημάτων, τα οποία ο κ. Γεωργιάδης δρομολόγησε ταχύτατα για την
επίλυσή τους, θέτοντάς τα ως θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.  Συγκεκρι-
μένα τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η  φορολογία και τα «Συνταξιο-
δοτικά» των αποδήμων Ελλήνων, η εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία του
Καναδά, η αντιπροσώπευση στη Καναδική κοινωνία, η γενικότερη εξωτερ-
ική πολιτική που ακολουθείτε και τα λειτουργικά ζητήματα της ελληνικής
κοινότητας του Μόντρεαλ.

Ο Σωτήρης Ησαΐας παραλαμβάνει το 
αναμνηστικό δώρο από τη 

δημοτική σύμβουλο κ. Mary Deros. 

Ο Σωτήρης Ησαΐας υπογράφει το επίσημο
βιβλίο επισκεπτών του Δήμου Μόντρεαλ

Καναδά, υπό  το βλέμμα του βουλευτή και
Προέδρου της Διακομματικής επιτροπής του
Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Άδωνι Γεωργίαδη. 
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