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σελ. 6

Κηρύχτηκε 

πόλεμος 

το ξέρετε;

Σωτήρης Ησαΐας:

«Δεν υπάρχει ακόμα 

η θέληση στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση 

για αλλαγή νοοτροπίας!» 
σελ. 11

Οι Εργασιακές 

συγκρούσεις στο Δήμο 

και ο πολιτικός 

αμοραλισμός!

Εθνικό Κληροδότημα 
«Σιστοβάρη» (νυν "DaVinci"): 

«Συζητήσεις για υπέρ του Δήμου
σύντομη λύση ή αφορμή για προεκ-

λογικές κορώνες;».

Τα "Μοντέλα διοίκησης".. 

οι συνδικαλιστικοί 

"Παράγοντες".. 

και τα λεφτά των εργαζομένων

σελ. 5 σελ. 9 σελ. 4
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--- Η εφορία μεταφέρθηκε στο Χολαργό.
--- Ο δήμαρχος κήρυξε τον πόλεμο στον Χολαργό.
--- Λέει ότι μας πολεμούν «σκοτεινές δυνάμεις» …
--- Άντε να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε!
--- Θα  οδηγούσε είπε το πρώτο απορριμματοφόρο για να κλείσει την Γούναρη
και να μην μπορούν να περάσουν τα φορτηγά της …μετακόμισης. 
--- Και στο κληροδότημα Σιστοβάρη θα κατασκήνωνε για να μην γκρεμιστεί
βίλα…
---  Μετά από τέτοιους αγώνες θα είναι ένας ο αρχηγός, ένας και ο οπαδός…
--- Με το έτσι θέλω παρέκαμψε της αρνητική απόφαση για παραχώρηση αυλών
σχολείου σε ιδιώτες ο μέγας Αγωνιστής.
--- Ανακάλυψε επίσης  ότι η Ένωση Γονέων του κάνει «πόλεμο»!!
--- Σε λίγο θα μας πει ότι η Ένωση ανήκει στις «σκοτεινές δυνάμεις» που θέλουν
το κακό της πόλης…
--- Πρόβλημα με τις κλήσεις που «Βεβαίωσε»  η δημοτική αστυνομία αποκάλυψε
ο Γιάννης Σταθόπουλος.
--- Τα πρόστιμα με τις προσαυξήσεις έχουν φτάσει τα 300 – 400 ευρώ η κάθε
μία!
--- Ο Βασίλειος ο Α’  υποσχόταν ότι θα σβήσεις τις κλήσεις αν τον ψήφιζαν.
--- Κάποιοι και τον ψήφισαν… και δεν ξαναβγήκε… και οι ψηφίσαντες «χρω-
στούν»…
--- Ο Βασίλειος ο Β’ ο Χολαργομάχος, δεν καταλαβαίνει από «Τέτοια»…
--- Οι κλήσεις φτάνουν το 1.200.000 ευρώ είπε και θα κάνω κατασχέσεις!!
--- Μετά από αυτό έχουμε «Μνημόνιο Εσωτερικού» και «Μνημόνιο Εξωτερι-
κού»…
--- Προχώρα δήμαρχε είσαι μόνος σου !
--- Σε συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο πετάχτηκε πάλι η κ. Μουχτούρη και σε
υψηλή τονικότητα είπε: «Όλοι πια κάνουν τους Ρομπέν των Δασών»!
--- Δηλαδή ποιον κατά τη γνώμη της θα έπρεπε να θέλουν να μιμηθούν; Μήπως
τον εραστή της Λαίδης Τσάρτερυ;
--- Δεν είναι εύκολο… άσε που ο ρόλος αυτός είναι για «κοντούς» για να μην
πούμε για «νάνους»… 
--- Μήπως κάτι σε «Λάνσελοτ»;
--- Καλά λένε ότι τον άνθρωπο τον γνωρίζεις πραγματικά όταν αποκτήσει λεφτά
ή  αξίωμα…
--- Τρόμαξε το μάτι των υπαλλήλων του Δήμου και στις πρόσφατες εκλογές του
σωματείου τους στις επτά έδρες τις έξι τις πήρε το Κ.Κ.Ε και τη μία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ! 
--- Από τη θεωρία στην πράξη… για να δούμε τι θα δούμε… ή δεν θα δούμε;
--- Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ο Χολαργομάχος «μετακόμισε» την διε-
υθύντρια οικονομικών υπηρεσιών ως απλή υπάλληλο στα ΚΕΠ.
--- Σωστό; Λάθος; Κάτι παραπάνω θα ξέρει για να το κάνει… αυτό που δεν ήξερε
είναι ότι θα έπρεπε ΠΡΙΝ το κάνει να έχει φροντίσει να βρει αντικαταστάτη…
--- Αποτέλεσμα ; Ακέφαλη η υπηρεσία!
--- Σε τέσσερις υπαλλήλους πρότεινε διευθυντική θέση και όλη τους αρνήθηκαν!!!
--- Την Πέμπτη υπάλληλο που αρνήθηκε αποφάσισε να την τιμωρήσει με παρα-
κράτηση ενός μισθού ώστε ο έκτος ή η έκτη να μην τολμήσει να αρνηθεί!
--- Θα μου πείτε τώρα όλοι αυτοί οι υπάλληλοι για ποιο λόγο αρνήθηκαν μια προ-
αγωγή και περισσότερα χρήματα;
--- Φοβήθηκαν τις εντολές που θα ήταν υποχρεωμένοι να εκτελέσουν;  
--- Φοβήθηκαν τον δήμαρχο ο οποίος δεν φημίζεται για τους αβρούς τρόπους του;
ή μήπως την «Αντ΄αυτού»;
--- Τελικά μόνο η Δάβαρη δεν την τρέμει!
--- Κάτι είναι κι αυτό…
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Έκτατες εκλογές πραγματοποίησε στις 30 Οκτωβρίου 2012 ο σύλλο-
γος εργαζομένων Δήμου Αγ. Παρασκευής για την ανάδειξη νέου
διοικητικού συμβουλίου, μετά την ομαδική παραίτηση των πέντε εκ
των επτά μελών του.
Η συγκεκριμένη παραίτηση προήλθε μετά από την έκδοση πορίσματος έκτακ-
του ελέγχου που διενήργησε η ελεγκτική επιτροπή του σωματείου στα «Οικο-
νομικά» του την περίοδο «Ιανουάριος 2010 - Ιούνιος 2012» κι από το οποίο
(πόρισμα) προέκυψε για μεν το χρονικό διάστημα 2010 – 2011 ταμειακό
έλλειμμα 20.670 ευρώ και «Κακή διαχείριση» 12.842 ευρώ, για δε το επτάμ-
ηνο Ιανουάριος – Ιούνιος 2012, ταμειακό έλλειμμα 5.470 ευρώ και κακή
διαχείριση 4.900 ευρώ. 
Ας δούμε όμως ποια γεγονότα οδήγησαν σε παραίτηση την πλειοψηφία των
μελών του διοικητικού συμβουλίου, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση
στον χώρο των εργαζομένων.
Όλα ξεκίνησαν όταν και στην τοπική αυτοδιοίκηση άρχισε να διαχέεται η παθ-
ογένεια της ανεξέλεγκτης διαχείρισης «Εξουσίας» και «Οικονομικών» την
οποία προώθησε η καθεστωτική νοοτροπία των κυβερνήσεων Πα.Σο.Κ με την
ανοχή, και σε ορισμένες περιπτώσεις και τη συμμετοχή, όλων ανεξαιρέτως των
πολιτικών δυνάμεων που είτε παρίσταναν ότι αγνοούσαν τα τεκταινόμενα είτε
λάμβαναν κάποιο «Μερίδιο» στους τομείς που τους ενδιέφερε… 
Όταν το 2010 ανέλαβε νέος δήμαρχος ο Βασίλης Ζομρπάς και μη έχοντας
ισχυρά ερείσματα, πλην «Κουμπάρων αδελφών» και ελαχίστων εργαζομένων,
στον συνδικαλιστικό χώρο ακολούθησε την ίδια «Χωροφυλακίστικη» μέθοδο
που χρησιμοποίησε και για τους αιρετούς της προηγούμενης διοίκησης (βλέπε
δήλωση “Όποιο συρτάρι κι αν ανοίξεις θα βρεις ένα σκάνδαλο”), δηλαδή υπό
την απειλή της δήθεν  προσφυγής στον εισαγγελέα πετύχαινε «Συναίνεση» και
«Πλήρη υπακοή» στις όποιες επιθυμίες και εντολές του. 
Η όλη αυτή «Συνταγή διοίκησης» είχε θαυμαστά αποτελέσματα μέχρι που
κάποια στιγμή επήλθε η ρήξη, μια ρήξη η οποία εκδηλώνεται όταν θιγεί το
«Πορτοφόλι»… Συγκεκριμένα κάποιοι εργαζόμενοι «Σήκωσαν κεφάλι» κι
αμφισβήτησαν τις «Βουλές του Κυρίου (δημάρχου)» αναφορικά με το ποιοι
δικαιούνταν «Επίδομα εκλογών» με αποτέλεσμα ο δήμαρχος να τραβήξει τον
τελευταίο άσσο από το μανίκι και να αφήσει έναν βρυχηθμό ο οποίος συνο-
δευόταν από την απειλή «Κάτσ’ τε καλά μη στείλω τις απάτες του συλλόγου
στον εισαγγελέα»! και το θέμα έληξε εκεί…

Τα "Μοντέλα διοίκησης".. 
οι συνδικαλιστικοί "Παράγοντες"..

και τα λεφτά των εργαζομένων

Ï ‘Ó÷ïëéáóôÞò ôçò  Áã. ÐáñáóêåõÞò’ 
Áéã. ÐåëÜãïõò 64, ôçë. 210-6009639, 6947343740,  email: osxoliastis@hotmail.com.
ÉäñõôÞò: ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò 
Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: ×ñÞóôïò Á. ÌðáëùôÞò
Óýìâïõëïò ¸êäïóçò & Õðåýèõíïò Ýíáíôé ôïõ íüìïõ ãéá ôá äçìïóéåýìáôá, ôá óêßôóá, ôéò
ãåëéïãñáößåò êáé ôá öùôïìïíôáæ: 
ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò ÄçìïóéïãñÜöïò - ìÝëïò ÅÓÇÅÁ.   
ÄéåõèõíôÞò Äçìéïõñãéêïý:  ×.ÊáìðñéÜíçò 
Íïìéêüò Óýìâïõëïò: Çëßáò ÂáóéëåéÜäçò ôçë: 210 - 5227835
Ïéêïíïìéêüò Óýìâïõëïò: ÃéÜííçò Ñïõìåëéþôçò ôçë: 210-9939074
ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ  ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðá ñÜ öñáóç Þ
äéáóêåõÞ Þ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ï ìÝ íïõ ôçò åöçìå ñß äáò ìå ïðïéïí äÞ ðï ôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñï íé êü,
öù  ôï ôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïç ãïý ìåíç ãñáð ôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé
êá íü íåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.  Ïé áðüøåéò ðïõ åê öñÜ æï íôáé óôá åíõðü ãñá öá
Üñèñá êáé óå óõ íåíôåýîåéò äåí åêöñÜ æïõí áðá ñáßôçôá êáé ôçò ãíþìç ôçò åöç ìå ñß äáò, åíþ ï åê äüôçò
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συνέχεια σελ. 7
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Ï ´´Ó÷ïëéáóôÞò´´  åêôüò áðü ôçí  ìçíéáßá äéáíïìÞ ´ðüñôá - ðüñôá´ êÜèå ìÞíá áðÝêôçóå äéêÜ ôïõ ìÝóá

äéÜèåóçò &  èá ôïí âñßóêåôå óå stands óôá åîÞò êáôáóôÞìáôá. 
Ôóáêüò: Êáöåíåßï Êåíôñ. ðëáôåßáò , Öïýñíïò  Ðñïâåëåããßïõ , ÔáâÝñíá ÊïñïìçëÜò (Åë. ÂåíéæÝëïõ 72), Êñåïðùëåßï ´́ Ï Öþôçò´́  (ÊáñáúóêÜêç 72-74), ØéëéêÜ êáé Ôýðïò (ÊáñáúóêÜêç 37),, Êáöåíåßï

Åë. ÂåíéæÝëïõ

Áç ÃéÜííçò: KïììùôÞñéï hair day (Åëâåôßáò 19), êïììùôÞñéï ¨Ãéþñãïò  ̈(ÔñùÜäïò 18), Öùôïôõðéêü ÊÝíôñï ×. Êùíóôáíôßíïõ (Áã. ÉùÜííïõ êáé ÄáéäÜëïõ 1) , Öïýñíïò “Áðïëëþíéï” Áã. ÉùÜííïõ,

Öïýñíïò “ÂåíÝôçò” Áã. ÉùÜííïõ, Ìßíé ÌÜñêåô ´́ Ìðáêüëáò´́  (ÅéñÞíçò 48)

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

Alpha Taxis (Ãïýíáñç 21)

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

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της 17ης Οκτωβρίου 2012 πρώτο θέμα στην
ημερήσια διάταξη ήταν η ψήφιση της τροπο-
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρ-
εσίας των υπαλλήλων του Δήμου μας.  
Ο Οργανισμός του Δήμου αρχικά είχε έρθει ως θέμα
στις 10/10/2012 και απεσύρθη με την πρόφαση ότι το
ζήτημα για το εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη που
συζητιόταν την ίδια ημέρα θ  ́απασχολούσε πολλές
ώρες το Σώμα.
Κύρια αιτία όμως της απόσυρσης του θέματος, ήταν
ότι μερίδα μηχανικών Τ.Ε. του Δήμου με μέλη της
εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τ.Ε. είχαν
παρευρεθεί για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με
τον οποίο είχε συνταχθεί ο Οργανισμός. 
Ο λόγος διαμαρτυρίας ήταν ότι παρ’ όλο που ο Νόμος
είναι σαφής και ορίζει την κάλυψη προϊστάμενης
θέσης στην διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και από
μηχανικούς Τ.Ε. (απόφοιτοι ΤΕΙ), η
διοίκηση Ζορμπά υπό την πίεση προ-
φανώς των υπαλλήλων - μηχανικών
Π.Ε (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ-
σης), στον Οργανισμό που παρανό-
μως πήγε να ψηφίσει, δεν είχε ανα-
γραφόμενη την παραπάνω
προϋπόθεση με αποτέλεσμα ενώ ο
νόμος προέβλεπε να καταλαμβάνουν
θέσεις προϊσταμένων ΚΑΙ οι απόφοι-
τοι των Τ.Ε.Ι ο Δήμος Αγ. Παρασκε-
υής στον Οργανισμό λειτουργίας του
προέβλεπε ότι τις διευθυντικές θέσεις
θα καταλάμβαναν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
οι υπάλληλοι - μηχανικοί Π.Ε!!!.
Η «Κόντρα» μεταξύ Π.Ε και Τ.Ε
κρατάει χρόνια… η έγνοια του
Βασίλη Ζορμπά απ’ ότι φάνηκε ήταν
απλά να έχει ο Δήμος έναν «Οργανι-
σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας», ασχέ-
τως το τι θα προέβλεπε ακριβώς,
αρκεί να υπήρχε. 
Οι μηχανικοί Τ.Ε. της Τεχνικής Υπηρεσίας στις
10/10/2012 με υπόμνημα – διαμαρτυρία που μοίρα-
σαν μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
μιλούσαν για «Απαξιωτική συμπεριφορά της
διοίκησης του Δήμου στον κλάδο των Τ.Ε.
Μηχανικών» και ζητούσαν «Την πιστή εφαρμο-
γή του Νόμου» με αποτέλεσμα να οδηγήσουν το
δήμαρχο στην απόσυρση του θέματος εκείνη την
ημέρα, με τον ίδιο βέβαια να δηλώνει «Τίποτα δεν θα
αλλάξει στον Οργανισμό» (ξέρετε αυτά τα παχιά, τα
μεγάλα λόγια που συνηθίζει και ξεστομίζει και τα
οποία πριν ο κόκορας λαλήσει τρεις φορές σπεύδει να
τα πάρει πίσω…). 
Εμείς όταν διαβάσαμε την ανακοίνωση διαμαρτυρίας
των υπαλλήλων, μιλήσαμε μαζί τους όπως και με τον
κ. Γιώργο Χάρδα, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής
ΠΟΕ – ΟΤΑ και με τον κ. Γεώργιο Μερτινό , μέλος
διοίκησης της πανελλήνιας ομοσπονδίας μηχανικών

Τ.Ε. δημοσίων υπαλλήλων (Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.) για να
μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε εμπεριστατωμέ-
να όλες τις διαστάσεις του συγκεκριμένου θέματος
Ο κ. Χάρδας λοιπόν, μας ενημέρωσε ότι ο Οργανι-
σμός όπως εισαγόταν ήταν παράνομος, 
1ον) διότι δεν περιελάμβανε τη δυνατότητα να
κρίνονται και οι μηχανικοί Τ.Ε. σε θέσεις προϊσταμέ-
νων της Τεχνικής Υπηρεσίας ως όφειλε και 2ον)διότι
ο δήμαρχος δεν είχε έγγραφη την άποψη των
εργαζομένων, μέσω του συλλόγου, (ως είθισται), κι
αυτό γιατί εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε σύλλογος
εργαζομένων και οι εκλογές θα πραγματοποιούνταν
σε 15 μέρες. 
«Γιατί δεν μπορεί να περιμένει δήμαρχος να γίνουν
εκλογές στο σύλλογο, να πάρει την έγγραφη άποψή
του και μετά να ψηφίσει τον Οργανισμό..»; αναρω-
τήθηκε ο κ. Χάρδας και μας είπε ότι αν επανεισάγετο
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο Οργανισμός ως
είχε , θα τον προσέβαλαν στα αρμόδια όργανα. 

Από την πλευρά του ο κ. Μερτινός, μας μίλησε στο
ίδιο περίπου μήκος κύματος, και μας αποκάλυψε ότι
εκτός του λαθεμένου «Πείσματος» που επιδείκνυε
στην συγκεκριμένη περίπτωση ο δήμαρχος σε ότι
αφορούσε την ψήφιση του Οργανισμού, υπήρχε και
«Λαθεμένη γνωμοδότηση» από την υπερκείμενη
του Δήμου αρχή της «Αποκεντρωμένης διοίκησης». 
Συγκεκριμένα το Γενάρη του 2012 η Γενική Διεύθυ-
νση Εσωτερικής Λειτουργίας με έγγραφο της που
έστειλε, όριζε στο Δήμο ότι το νόμιμο είναι οι διευθυ-
ντικές θέσεις στην Τεχνική Υπηρεσία να καταλαμβά-
νονται από μηχανικούς Π.Ε. αλλά και Τ.Ε.
Μερικούς μήνες αργότερα η ίδια διεύθυνση (πιθανώς
υπό την πίεση των μηχανικών Π.Ε. της Τεχνικής
Υπηρεσίας που δεν ήθελαν να μοιράζονται τις θέσεις
με τους μηχανικούς Τ.Ε.) έστειλε δεύτερο έγγρα-
φο που όριζε την κατοχή προϊστάμενης θέσης στην
Τεχνική Υπηρεσία μόνο από μηχανικούς Π.Ε. Δηλα-
δή με απλά λόγια αναιρούσε την πρώτη της γνω-

μοδότηση. 
Μετά από κινητοποίηση και διαμαρτυρία των μηχα-
νικών Τ.Ε. του Δήμου, των σωματείων της ΠΟΕ –
ΟΤΑ και της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., απεστάλη και τρίτο
έγγραφο από την «Αποκεντρωμένη διοίκηση» το
οποίο εξηγούσε ότι θα θέσει το ζήτημα σε νομικό
σύμβουλο, ο οποίος και απεφάνθη τελικά στην αρχι-
κή γνωμοδότηση ότι δηλαδή για τις διευθυντικές
θέσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι «Υποψήφιοι»
οι μηχανικοί Π.Ε. αλλά και Τ.Ε.
Η αντίδραση της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. στο σύνολό της
περιείχε αποστολή εξωδίκου στο δήμαρχο κ. Ζορμπά
όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μερτινός, καθώς και έγγρ-
αφη προσφυγή της Ομοσπονδίας στην υπάλληλο της
«Αποκεντρωμένης Διοίκησης» για «Παράβαση
καθήκοντος». 
Ο δήμαρχος λοιπόν παρότι γνώριζε το Νόμο δεν
«Συμμορφώθηκε», και για να γίνει αυτό χρειάστηκε
να έρθουν στις 10/10/2012 και να του τον θυμίσουν
στο Δημοτικό συμβούλιο οι εκπρόσωποι των σωμα-
τείων (ΠΟΕ – ΟΤΑ και Ομοσπονδία μηχανικών Τ.Ε.)
«Τραβώντας του τ’ αφτί»... με αποτέλεσμα μία εβδο-
μάδα αργότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης/

10/2012 ο Οργανισμός να
εισαχθεί για ψήφιση με την
προσθήκη που απαιτούσαν οι
υπάλληλοι Τ.Ε. παρ’ όλους
τους «Λεονταρισμούς» του
δημάρ χου ότι δεν θα άλλαζε
τίποτα… 
Κατά την διάρκεια της συζήτ-
ησης ο δήμαρχος φάνηκε όχι
μόνο διαλλακτικός συγκριτικά
με την προηγούμενη συνεδρία-
ση σχετικά με το θέμα των Τ.Ε.
αλλά ισχυρίστηκε ότι έπραξε και
ο ίδιος ανάλογες πράξεις ώστε
να υπερισχύσει το νόμιμο!!! Με
λίγα λόγια ο δήμαρχος όχι μόνο
έκανε άλλη μια πολιτική
«Κωλοτούμπα» αλλά προ-
σπάθησε και να καπηλευτεί τις
προσπάθειες των μηχανικών
Τ.Ε. της Τεχνικής Υπηρεσίας

που έξι μήνες τώρα προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι
«Δεν είναι ελέφαντες», δηλαδή ότι δικαιούνται και οι
ίδιοι να κρίνονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια σε
θέσεις προϊσταμένων όπως και οι μηχανικοί Π.Ε. 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και της ψηφοφορίας ο τέως δήμαρχος
Βασίλης Γιαννακόπουλος είχε φύγει με «Ελαφρά
πηδηματάκια», χωρίς να πάρει θέση, αφού δεν ήθελε
να δυσαρεστήσει με την ψήφο του ούτε τους Τ.Ε. που
είχαν δώσει αγώνα, αλλά ούτε και τους Π.Ε. που σε
καμία περίπτωση δεν ήθελαν να «Μοιράζον-
ται» τις διευθυντικές θέσεις με τους «Τ.Ε»..
Από παράταξη των «Μαζί» ο κ. Κώστας Κρητικίδης
πήρε σαφή θέση αρχικά υπέρ των Π.Ε. χωρίς όπως
είπε να θέλει να στεναχωρήσει τους συναδέλφους
των Τ.Ε. αλλά την ώρα της ψηφοφορίας βροντο-
φώναξε ένα ηχηρό «Απέχω».

Χρήστος Α. Μπαλωτής
Εκδότης - Δημοσιογράφος

Οι Εργασιακές συγκρούσεις στο Δήμο
και ο πολιτικός αμοραλισμός!
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Τον πόλεμο εναντίον του Χολαργού κήρυξε ο
Βασίλης Ζορμπάς στη συνεδρίαση της 17ης
Οκτωβρίου 2012, όταν συζητιόταν στο Δημο-
τικό Συμβούλιο το θέμα της κατάργησης της
ΔΟΥ Χολαργού που είχε εισαγάγει η δημοτική
κίνηση «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή» του
Γιάννη Σταθόπουλου προς συζήτηση και τη
μεταφορά στο ιδιόκτητο κτήριο του δημοσίου
της ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής η οποία στεγαζόταν
σε ενοικιαζόμενο κτήριο σε «Ελεγχόμενο»
σημείο της οδού Γούναρη. 
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή γιατί το θέμα
είναι αρκετά σοβαρό, ενώ αντιστρόφως ανάλογη της
σοβαρότητας του θέματος ήταν η στάση της Δημοτι-
κής Αρχής και του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά. 
Η μεταστέγαση της ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής σε
ιδιόκτητο του δημοσίου κτήριο στο Χολαργό ήταν
γνωστό εδώ και πολλούς μήνες αφού ήταν ενταγμένη
στο πρόγραμμα εξοικονόμησης πόρων με τη μεταφο-
ρά εφοριών που στεγάζονταν σε ενοικιαζόμενα κτήρ-
ια σε αντίστοιχα του δημοσίου. Όταν λοιπόν έγινε
γνωστός στη διοίκηση ο προγραμματισμός αυτός,
εκείνη (η διοίκηση) αντέδρασε με το γνωστό τρόπο,
δηλαδή άφησε το θέμα να κυλάει μέχρις ότου να
«Σκάσει», δηλαδή μέχρι την ημέρα που οι υπάλ-
ληλοι άρχισαν να αμπαλάρουν τα πράγματά τους και
τα φορτηγά να καταφθάνουν για τη μετακόμιση. 
Δεν γνωρίζουμε αν το γεγονός αυτό το γνώριζε
εγκαίρως και οι δημοτικές παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης αλλά προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι
δεν ζητήθηκε από καμία από αυτές να γίνει ειδική
συνεδρίαση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλή-
ματος. 
Βέβαια δεν μπορεί κάποιος να μέμφεται την αντι-
πολίτευση για αυτά που δεν κάνει η διοίκηση αλλά
οι έμπειροι πολιτικοί που αποτελούν την ηγεσία της
γνωρίζοντας τις αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής οι
οποίες δεν διαφέρουν ως προς την ταχύτητα από
αυτές ενός ετοιμοθάνατου ρινόκερου… θα μπορ-
ούσαν να είχαν λειτουργήσει σαν ξυπνητήρι
προκειμένου να υπάρξει αντίδραση από το «Πληγω-
μένο ζώο».
Όπως λοιπόν τα μεγάλα θέματα της πόλης έτσι κι
αυτό έφτασε να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο
όχι τουλάχιστον στο «Παρά πέντε» αλλά στο «Και
ένα», όταν δηλαδή όλα είχαν χαθεί με την έννοια
ότι ο Υπουργός είχε υπογράψει τη μεταστέγα-
ση και τα μεταφορικά φορτηγά είχαν ξεκινήσει για
να μεταφέρουν τα συσκευασμένα κιβώτια. 
Είναι προφανές ότι αν δεν φοιτάς στο νηπιαγωγείο
και δεν περιμένεις τα Χριστούγεννα να κατέβα από
την καμινάδα ο Αϊ Βασίλης για να σου φέρει δώρα
(γιατί μόνο αυτή η κατηγορία μπορεί πλέον να πιστέ-
ψει τα λεγόμενα της διοίκησης) αντιλαμβάνεστε ότι η
όποια συζήτηση ήταν και μάταιη και περιττή, αφού
γινόταν επί τετελεσμένων γεγονότων και αποσκο-
πούσε μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων με ηρωικές
κραυγές πατριωτισμού κ.τ.λ. που συνηθίζουν να
καλύπτουν την ανικανότητα, την αδράνεια ή μη και
τη αδιαφορία.

Μιλώντας ο επικεφαλής
της παράταξης «Νίκη για
την Αγ. Παρασκευή»
Γιάννης Σταθόπουλος,
μέμφθηκε το δήμαρχο για
την ολιγωρία του, απο-
κάλυψε ότι πέραν του
συγκεκριμένου κτηρίου, ο
Δήμος Χολαργού παρ-

αχωρεί προς το Υπουργείο Οικονομικών ιδιόκτητους
δημοτικούς χώρους για τη στέγαση των αρχείων της
εφορίας… εξέφρασε τη διαφωνία του για τη
μεταστέγαση της εφορίας από την Αγ. Παρασκευή
στο Χολαργό με το αιτιολογικό ότι η Αγ. Παρασκευή

σφύζει από επιχειρηματική δραστηριότητα σ’ αντίθε-
ση με το Δήμο Χολαργού – Παπάγου και τέλος επε-
σήμανε ότι στο ενοικιαζόμενο κτήριο του οποίου το
μέγεθος σε τετραγωνικά μέτρα ήταν σχεδόν διπλάσιο
του αντίστοιχου ιδιόκτητου Χολαργού, οι υπάλληλοι
λειτουργούσαν με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 
Ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, όπως ήταν υποχρεω-
μένος να κάνει δήλωσε ότι δεν δέχεται τον ισχυρισμό
του κ. Σταθόπουλου, ότι η διοίκησή του δεν είχε
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να αποτρα-
πεί η μεταστέγαση αυτή χωρίς βεβαίως να αναφέρει
ποια συγκεκριμένη ενέργεια είχε κάνει ο Δήμος όλους
αυτούς τους μήνες για να υπερασπιστεί το δίκιο του. 
Ο κ. Ζορμπάς συμφώνησε με τον κ. Σταθόπουλο ότι
στην Αγ. Παρασκευή στεςγάζονται 1.700 ανώνυμες
εταιρίες, 1.200 Ε.Π.Ε , η ΕΡΤ και πολλές άλλες επιχει-
ρήσεις κι ότι στο κτήριο του Χολαργού δεν μπορούσε
να «Συναθροιστεί» κοινό, σύμφωνα με το γράμμα
του Νόμου (λες και στο δημαρχείο μπορούσε…). 

Ο ανεξάρτητος Δημο-
τικός Σύμβουλος Φώτης
Αλεξόπουλος που
προέρχεται από τον ίδιο
πολιτικό χώρο και την
ίδια παράταξη με τον κ.
Ζορμπά με αποτέλεσμα
να τον κατανοεί αφού
μιλούν την ίδια γλώσσα

τοποθετήθηκε βάζοντας τα πράγματα στη σωστή
τους θέση λέγοντας: «Ρε δήμαρχε άσε τις διαπλο-
κές… πες ότι δεν έκανες τίποτα να τελειώνο-
υμε» χωρίς όμως να καταφέρει τίποτα αφού ο δήμα-
ρχος ξεκίνησε ένα λεκτικό παραλήρημα λέγοντας ότι:
«Δεν μου απαντάν στα τηλέφωνα που κάνω… Δεν
μπορώ να κλείσω ραντεβού γιατί δεν θέλουν να μας
δεχτούν (η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών)…
Εμείς όμως επιμένουμε και θα εξαναγκάσουμε τον
Υπουργό να αλλάξει απόφαση… Εμείς δεν εξυπηρε-
τούμε κανένα κόμμα… Ούτε τη Νέα Δημοκρατία,
παρά μόνο το λαό… και κατέληξε λέγοντας με ύφος
«Νικηταρά του Τουρκοφάγου», θα κλείσουμε τους
δρόμους με απορριμματοφόρα για να μην
μπορεί να γίνει η μετακόμιση..!». 
Φυσικά τα τελευταία λόγια του δημάρχου προκάλε-
σαν γέλια ακόμα και στα ταβάνια… και όλοι οι παρε-
υρισκόμενοι κούνησαν με νόημα το κεφάλι τους αντι-
λαμβανόμενοι ότι στο συγκεκριμένο θέμα οι δημό-
τες δεν είχαν να περιμένουν τίποτα. 
Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Γκιζιώτης ο οποίος εστιά-
στηκε κυρίως στην εισήγηση του κ. Γιάννη Σταθό-
πουλου την οποία χαρακτήρισε ως «Απολίτικο κείμε-
νο» ενώ στη συνέχεια τάχθηκε κι αυτός κατά της
μεταστέγασης. 
Ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του κ.
Σωτήρη Ησαΐα ο οποίος αν και μέλος της δημοτικής
ομάδας του Βασίλη Ζορμπά δεν δίστασε να θέσει το
θέμα στην πραγματική του βάση, λέγοντας ότι ο
Δήμος Αγ. Παρασκευής στο συγκεκριμένο θέμα εμφ-
ανίστηκε χωρίς να διαθέτει ούτε ένα ουσιαστικό
επιχείρημα κατά της απόφασης του Υπουργείου. 
Ο κ. Ησαΐας είπε επίσης ότι οι προη γούμενες διοική-
σεις του Δήμου δεν μερί μνη σαν ως όφειλαν για
την ύπαρξη ιδιόκτητων κτηρίων στο Δήμο μας αφού
επί δεκαετίες ολόκληρες άφησαν ανεκμετάλλευτη
τη δημοτική περιουσία και υποχρέωσαν τους
δημότες να πληρώνουν υπερβολικά Δημοτικά Τέλη,
το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δόθηκε για ενοικιά-
σεις κτηρίων. 
Ο κ. Ησαΐας επεσήμανε επίσης ότι σήμερα με το
Μνημόνιο αλλά και με την προσπάθεια όλων των
κομμάτων για μια μεταρρύθμιση στο Δημόσιο Τομέα
που θα περιέχει και τον περιορισμό των εξόδων ο
Δήμος με τα επιχειρήματά του στην ουσία στρεφόταν
εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής φέρνοντας χαρ-

ακτηριστικά το εξής παρά-
δειγμα: «Εάν το Υπουρ-
γείο Οικονομικών αποφά-
σιζε τη συγχώνευση των
εφοριών Κορυδαλού και
Περάματος για να εξοικο-
νομηθούν χρήματα, εμείς
στην Αγ. Παρασκευή ως
«Κοινή γνώμη» τι άποψη
θα είχαμε για το θέμα αυτό..; Υπήρχε κανείς που δεν
θα συμφωνούσε..; με τον ίδιο τρόπο συνέχισε ο κ.
Ησαΐας αντιμετωπίζουνε και οι συμπολίτες μας το
πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τη μετα-
στέγαση.. Ο μόνος τρόπος για να τους πείσουμε για το
αντίθετο θα ήταν να έχουμε φροντίσει να έχουμε
γερά επιχειρήματα και «Χώρους» όπως διαθέτει ο
Δήμος Χολαργού..». 
Στη συνέχεια ο κ. Ζορμπάς έλαβε και πάλι το λόγο και
όλοι κατάλαβαν το «Γιατί» ο κ. Ησαΐας είναι αποκ-
λεισμένος από οποιαδήποτε διοικητική θέση στη
διοίκηση Ζορμπά η οποία αρέσκεται όχι στις επι-
στημονικά τεκμηριωμένες απόψεις αλλά στις δικαιο-
λογίες με τα λόγια τα «Ψεύτικα και τα Μεγάλα»
αφού αντί οιουδήποτε επιχειρήματος «Ανακάλυψε»
ότι παρακολουθούν από το Χολαργό (προφανώς ο
δήμαρχος και λοιποί παράγοντες) τα όσα λέγονταν
στην αίθουσα του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου
και κοιτώντας προς την κάμερα είπε με οργίλο ύφος:
«Δεν με νοιάζει αν μας παρακολουθούν και καλά
κάνουν… αλλά να ξέρουν ότι από σήμερα είμαστε
σε πόλεμο με το Χολαργό!!!». 
Η δήλωση αυτή του δημάρχου προκάλεσε μια παγω-
μάρα στην αίθουσα και κάποια φωνή από τα έδρανα
των Δημοτικών Συμβούλων ψέλλισε ότι: «Έχουμε
διαμάχη δήμαρχε…». 
Ο κ. Ζορμπάς όμως που είχε πάρει φόρα κι όταν
συμβαίνει αυτό δεν τον σταματά τίποτα… «Λεκτικά»
πάντα… συνέχισε στο ίδιο στυλ απευθυνόμενος προς
την κάμερα και λέγοντας ότι: «Στο χωριό μου δεν ξέρ-
ουμε τη «Διαμάχη»… ξέρουμε τον πόλεμο… Καμιά
συνεργασία από σήμερα με τον Χολαργό .. Καταργώ
την επιτροπή που μελετά την κοινή κατασκευή κολ-
υμβητηρίου Αγ. Παρασκευής – Χολαργού!!» 
Και συνεχίζοντας σε υψηλότατους τόνους απευθυνό-
μενος πάντα προς την κάμερα συνέχισε λέγοντας:
«Δεν είναι νόμιμο το κτήριο το οποίο έχει αγορα-
στεί «Παράνομα» από το Δημόσιο αποκλειστικά και
μόνο επειδή ανήκε σ’ ένα πρωτοκλασάτο Υπουργό
του ΠΑΣΟΚ και μένα με ενδιαφέρει να μην εκτε-
θεί ο Υπουργός!!! γιατί οδηγούν τον Υπουργό σε
ολίσθημα…».  
«κ. Μαυραγάνη, συνέχισε απευθυνόμενος ο δήμα-
ρχος προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η
οποία για εκείνον ήταν κρυμμένη μέσα στο φακό της
κάμερας, θα σας μηνύσω εάν προχωρήσετε… Δεν
έπρεπε να είχε αγοράσει το κράτος αυτό το παράνο-
μο κτίσμα… και καταγγέλλω από το βήμα αυτό ότι
αγοράστηκε παράνομα και να ψάξει ο κ. Μαυραγάν-
ης να δει πως έγινε η αγοραπωλησία τότε… Είναι ένα
κτίσμα παράνομο.. δεν πρέπει να γίνει η μετεγκατά-
σταση εκεί κι αν προσπαθήσουν να μετακινηθεί η
εφορία από την Αγ. Παρασκευή στο κτήριο αυτό εγώ
θα μια αυτός που θα οδηγήσω το πρώτο απορριμμα-
τοφόρο για να κλείσω την οδό Γούναρη…».  
Φυσικά η μεταστέγαση έγινε και δεν
εμποδίστηκε από τον κ. Βασίλη Ζορμπά ο
οποίος δεν οδήγησε το πρώτο απορριμματοφόρο για
να κλείσει το δρόμο ίσως επειδή είχε μια πιο επείγου-
σα δουλειά δηλαδή να μαζέψει το κρεβάτι και τα υπό-
λοιπα προσωπικά του ήδη από το κτήμα Σιστοβάρη
όπου όπως είχε δηλώσει εμφατικά κάποτε θα κατασ-
κήνωνε προκειμένου να αποτρέψει το γκρέμισμα της
βίλλας Σιστοβάρη!    

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Κηρύχτηκε πόλεμος το ξέρετε;
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Υπάρχει Αύριο  και Προοπτική για
τον Τόπο μας και τα Παιδιά μας

Με δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και με κοινή την
πεποίθηση  ότι κύριος υπεύθυνος είναι η αποτυχία του πολιτικού συστήμα-
τος, σε όλα τα επίπεδα,  ο καλύ-τερος  τρόπος για να δημιουργήσουμε μια
ευνομούμενη κοινωνία και  να αποκτήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη του
λαού  είναι να αντιτάξουμε  απέναντι στην αναξιοκρατία ,  τη διαφθορά ,
την διαπλοκή , τις πελατειακές σχέσεις, τον μηδενισμό των αρχών και
αξιών, την αλαζονεία και τον λαϊκισμό που κυριάρχησαν μετά την μετα-
πολίτευση  , την  αξιοκρα-τία, τη συνεργασία, τ ο σεβασμό  στην  διαφορε-
τική άποψη και την παραγωγή ουσιαστικού έργου .
Εξετάζοντας διαχρονικά  κάθε μια περίπτωση χωριστά και όλες μαζί, κόμματα, δημο-
τικές παρατάξεις ,σύλλογοι  κλπ  διαπιστώνουμε  ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί που τους
ενδιέφερε και τους ενδιαφέρει  να προσφέρουν ανιδιοτελώς. Στη συντριπτικής τους
πλειοψηφία  ενδιαφέρονται  να επανεκλεγούν  Βουλευτές- Δήμαρχοι-Δημοτικοί
Σύμβουλοι , μέλη συλλό-γων.  Έγιναν σκλάβοι των συμφερόντων ,  των ΜΜΕ και  του
πολιτικού κόστους  και έτσι  έχασαν την ελευθερία τους  και την αξιοπρέπειά  τους .
Δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά  και στο Δήμο μας οι ίδιοι πολιτικοί άρχοντες που
εξουσιάζουν θεσμικά και εξωθεσμικά  για πολλές  δεκαετίες  το Δήμο,  επειδή τον
θεωρούν  κτήμα τους , το έχουν σφιχταγκαλιάσει   και στην ουσία τον πνίγουν.Πολε-
μούν κάθε τι καινούργιο και προοδευτικό, που θα μας βγάλει από την μιζέρια, που
όλοι κατηγορούμε  και εξορκίζουμε  καθημερινά.
Συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα, επειδή  έχουν ταυτίσει την ύπαρξή τους
με την εξουσία,  χωρίς να πιστεύουν  στις θεμελιώδεις και  ηθικές αρχές αυτής και
αγνοώντας  την πλέον βασική  « Διοίκηση δια του παραδείγματος» . Ζωντανά παρ-
αδείγματα είναι :
- Τα εργαστήρια τέχνης , που ενώ η Διοίκηση δεν απομάκρυνε κανέναν, αλλά   ζήτ-
ησε το αυτονόητο  δηλ.  τον προληπτικό  έλεγχο στην  διαχείριση των οικονομικών
,και στην ισότιμη και  αντικειμενική μεταχείριση του προσωπικού  (καθ΄ότι  εφα-
ρμόζει ανθρωπο-κεντρικό σύστημα διοίκησης),   κήρυξαν πόλεμο με μηδενιστικές
και  απαξιωτικές   εκφρά-σεις,  σε  πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν  καμία σχέση και
δέσμευση,  με το καθεστώς που έχει δημιουργήσει το αρρωστημένο πολιτικό
σύστημα αλλά θέλουν να έρθουν σε ρήξη με αυτό.    Πρέπει να γίνει αντιληπτό από
όλους  ότι  η  κάθε διοίκηση  είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να ελέγχεται  και να
ελέγχει .   
- Το μετρό που με τις αποφάσεις τους καταδίκασαν την ανάπτυξη μιας  πόλης.
- Το κτήμα Συστοβάρη  που η διαχείρισή  του ήταν απογοητευτική έως εγκληματική.
- Διαδίδουν μειωτικές εκφράσεις  για τους αντιπάλους τους το ακούμε σε κάθε δημο-
τικό Συμβούλιο το διαβάζουμε στα ΜΜΕ .
- Εμποδίζουν  κάθε καινούργιο και δημιουργικό  για την πόλη μας ,  επιστρατεύον-
τας διάφορους φορείς  οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υλοποιούν την άμεση Δημοκρατία,
ενώ στην πραγματικότητα  έχουν εξελιχθεί σε  καθεστώς   (διαπιστώνεται  από τον
αριθμό των συμμετεχόντων  στις εκλογικές  τους διαδικασίες). Συμφωνούν πάντα
λεκτικά και επικοι-νωνιακά, στην πράξη όμως συμφωνούν μόνο εάν τους εξυπηρε-
τεί  πολιτικά και προσωπικά  π.χ  ελεύθερα πεζοδρόμια. 
Πρέπει  να μάθουμε να σεβόμαστε και να πειθαρχούμε στους νόμους .
Ο Πλάτων  μας λέει ότι πέραν του νόμου και της πιστής του εφαρμογής δεν υπάρχει
σω ηρία. Επικαλούμαστε την σοφία και τα έργα των προγόνων μας  στους ξένους  και
εμείς τα απαξιώνουμε καθημερινά.  Το ερώτημα είναι  μπορούν οι   πολιτικοί - συνδι-
καλιστές- δημοσιογράφοι -δημοτικοί άρ-χοντες ,  που κυριάρχησαν στην πολιτική
ζωή της χώρας μετά την μεταπολίτευση να αντιλη-φθούν ότι :
-Στηριζόμενοι,  στο διαφημιστικό -επικοινωνιακό  παιγνίδι, στην στείρα θεωρητική
γνώση,  τα ψεύτικα οράματα  και όχι στην ουσία και το αποτέλεσμα, ήταν λάθος. 
-  Η εξουσία είναι πρόσκαιρη (ουκ αεί άρχεις ) και η επιτυχία της  εξαρτάται από την
αποτελεσματικότητα . 
- Η καταξίωση  κερδίζεται  και δεν επιβάλλεται,  (αυτό  δυστυχώς το αντιλαμβάνον-
ται όταν τη χάνουν  και τότε γίνονται πιο επικίνδυνοι  πιο αδίστακτοι, χώνονται πιο
βαθειά στη απαξίωση μέχρι τον τέλειο  εξευτελισμό). 
- Αυτό που δημιούργησαν  είναι ένα τέρας που τρώει τα παιδιά του. 
- Έπρεπε να τηρούν τους νόμους που ίδιοι ψήφιζαν  στη βουλή ή τις αποφάσεις στα
Δημοτικά Συμβούλια και να μην τους παραβιάζουν την επομένη για να εξυπηρετή-
σουν τα προσωπικά τους συμφέροντα ή της εκλογικής τους πελατεία.
- Ότι  ο λαός δεν τους δίνει την εξουσία για να  εφαρμόζουν τους νόμους  κατά το

δοκούν 
- Ότι  το κράτος χωρίς αρχές  δεν μπορεί να επιβιώσει.  
- Εάν η διοίκησή τους δεν  διακρίνεται από αφοσίωση στο καθήκον, σεβασμό ,ανι-
διο-τέλεια, τιμή, ακεραιότητα, προσωπικό θάρρος, δικαιοσύνη, πρόβλεψη, προγρ-
αμματισμό ,ευκαμψία, οικονομία, συνεργασία κλπ θα είναι αποτυχημένη.
Εάν  όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, αντιληφθούμε τα παραπάνω και άλλα πολλά,
και τα κάνουμε πράξη, τότε μπορούμε να ελπίζουμε.  

Τσιαμπάς Κων/νος 
Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών

Κάποια μέλη από το νεοεκλεγμένο συμβούλιο του συλλόγου εργα-
ζομένων του Δήμου Αγ. Παρασκευής επειδή:
α) δεν είχαν «Βουτήξει το δάχτυλο» στο βάζο με το μέλι (του συλλόγου), β)
επειδή είχαν «Αριστερή» προέλευση και γ) στοιχειώδη ευαισθησία… έκρι-
ναν ότι δεν ήθελαν να συνεχίσουν να αποτελούν συνδικαλιστές όντας, τα πει-
θήνια όργανα του δημάρχου, ούτε και να ανέχονται να «Σηκώνουν» στην
πλάτη τους κατηγορίες που δεν τους ανήκαν, παραιτήθηκαν ενώ οι συνάδε-
λφοί τους – μέλη της ελεγκτικής επιτροπής ξεκίνησαν έλεγχο επί των «Πεπρ-
αγμένων» στα οικονομικά του συλλόγου.
Ο έλεγχος αυτός κατέδειξε ότι μέχρι το 2010 υπήρχε «Ομαλή» διαχείριση
των μηνιαίων εισφορών, των εργαζομένων προς το σύλλογο αλλά και των
επιδοτήσεων που παρείχε στο σύλλογο η δημοτική αρχή κατά τακτά χρονι-
κά διαστήματα, ενώ αντίθετα από το 2010 μέχρι και σήμερα υπήρχαν οικο-
νομικές ατασθαλίες όπως, επιχορηγήσεις που δεν είχαν περαστεί στα βιβλία,
αναλήψεις χωρίς αναφορά για το σκοπό που έγιναν, πλημμελής τήρηση των
βιβλίων εσόδων – εξόδων αναφορικά με τη χορήγηση διατακτικών, όπως
επίσης δάνεια προς συναδέλφους που είχαν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα
χωρίς όμως σε πολλές περιπτώσεις την ύπαρξη υπευθύνων δηλώσεων για
την επιστροφή των συγκεκριμένων χρημάτων.
Όλα αυτά συζητήθηκαν σε έκτατη γενική συνέλευση των εργαζομένων που
πραγματοποιήθηκε και ορισμένες εκ των απαντήσεων που δόθηκαν στα
ανωτέρω ερωτήματα, του στυλ: «Δεν θα σας πούμε σε ποιους δώσαμε χρή-
ματα γιατί αυτό αποτελεί προσωπικό δεδομένο…» κατέδειξε με σαφήνεια
την καθεστωτική «πασοκική» νοοτροπία με την οποία διοικούσαν, αλλά και
διαχειρίζονταν τα χρήματα των συναδέλφων τους κάποιοι λίγοι συγκεκριμέ-
νοι «Μισθοφόροι και Πραιτοριανοί», οσφυοκάμπτες και παρατρεχάμενοι
των προηγουμένων διοικήσεων.
Είναι σαφές ότι η νέα διοίκηση, τα μέλη της οποίας είχαν την ευαισθησία να
παραιτηθούν, όφειλαν όταν παρέλαβαν τη διοίκηση να προχωρήσουν στους
ελέγχους τους οποίους διενήργησε εκ των υστέρων η ελεγκτική επιτροπή, όχι
με την πρόθεση «Πολιτικών διώξεων» συναδέλφων, αλλά με την υποχρέω-
ση να επιδείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο διοίκησης και διαφάνειας προς
τους συναδέλφους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στην
γενική συνέλευση αναξιοπαθούντες συνάδελφοί τους οι οποίοι για πολιτι-
κούς ή για προσωπικούς λόγους δεν εισέπραξαν την οικονομική βοήθεια που
εισέπραξαν άλλοι πιο «Υπάκουοι» στα κελεύσματα των τότε ηγεσιών.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να μην υπάρξουν ψηφοδέλτια  ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δημοκρατίας… και στο επταμελές Διοικητικό συμβούλιο να εκλεγούν
έξι μέλη του ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) και ένα της «ΑΝΤΑΡΣΙΑ»…

Τα "Μοντέλα διοίκησης".. 
οι συνδικαλιστικοί 

"Παράγοντες".. και τα 
λεφτά των εργαζομένων

συνέχεια από σελ. 4
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Στο πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης της  υφιστάμεν-
ης αντιδικίας  μεταξύ της εφημερίδας «Ο Σχολιαστής
της Αγίας Παρασκευής» και του δικηγόρου του
Δήμου Αγίας Παρασκευής κ. Δημήτρη Παναγούλη,
και συγκεκριμένα των αγωγών του με αριθμούς
κατάθεσης 53961/2010-3003/2010, 46049/2010-
2588/2010 και 46074/2010-2589/2010, οι οποίες
εκκρεμούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, οι 1) Χρήστος Μπαλωτής του Ανδρέα, διε-
υθυντής και εκδότης της εφημερίδας «Ο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ», 2) Ανδρέας Μπαλωτής του Χρή-
στου, δημοσιογράφος της παραπάνω εφημερίδας,
δηλώνουμε τα παρακάτω:
Όλα όσα κατά καιρούς παρουσιάστηκαν στην
εφημερίδα μας από δημόσια πρόσωπα της πόλης, σε
ότι αφορά την υπόθεση του εθνικού κληροδοτήματος
«Σιστοβάρη», δημοσιεύτηκαν με βάση την πάγια
πεποίθησή μας ότι οφείλουμε να καταχωρούμε όλες
τις απόψεις για τα σημαντικά θέματα που αφορούν
τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής, χωρίς να  έχο-
υμε το δικαίωμα να επέμβουμε στο περιεχόμενό τους
και να τροποποιήσουμε τις τυχόν δυσμενείς κρίσεις
και εκφράσεις που περιλαμβάνουν, αλλά  βεβαίως
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούσαμε και τις
συνυπογράφαμε.
Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο καθένας, και ειδι-
κά όσοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα της
πόλης μας, φέρουν την απόλυτη και αποκλειστική
ευθύνη για όσα λένε και ισχυρίζονται και η δημοσίευ-
ση από μέρους μας όλων των απόψεων, άρθρων και
συνεντεύξεων των πολιτικών της περιοχής μας, δεν
συνιστά και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρ-
ερμηνεύεται ως υποστήριξη ή αποδοχή των θέσεων
των προσώπων αυτών. 
Ξεκαθαρίσαμε επίσης ρητά και κατηγορηματικά με
άρθρα μας αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων, ότι
κατά τη γνώμη μας η ευθύνη για τα όποια «κακώς
κείμενα της πόλης μας», είτε αυτά αφορούν την
υπόθεση Σιστοβάρη είτε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση,
βαρύνει αποκλειστικά τα πολιτικά πρόσωπα
που ασχολήθηκαν από κορυφαίες θέσης ευθύνης με
τα ζητήματα αυτά, και όχι τους εργαζόμενους στο
Δήμο οι οποίοι υλοποιούν τις εντολές του Δημοτικού
Συμβουλίου και του Δημάρχου.
Δηλώνουμε επίσης ότι σεβόμαστε και εκτιμούμε τον
κ. Δημήτρη Παναγούλη, ως άτομο, συμπολίτη μας,
επιστήμονα και δικηγόρο του Δήμου μας, και τονίζο-
υμε ότι δεν διαθέτουμε τις νομικές γνώσεις για
να είμαστε σε θέση να κρίνουμε τις όποιες ενέργειες
του ως νομικού συμβούλου του Δήμου, τις οποίες
έχουν κρίνει τα Δικαστήρια ως καθ’ ύλην αρμόδια,
καθώς και ότι βεβαίως τιμούμε και σεβόμαστε την
οικογένειά του.
Σχετικά με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας από
το 2008 μέχρι και σήμερα, τα οποία αναφέρονται
στην υπόθεση «κτήμα Σιστοβάρη», και ειδικότερα τις
σχετικές συνεντεύξεις που παραχώρησε προς την
εφημερίδα μας ο κ. Κωνσταντίνος Κουβόπουλος και
οι οποίες αναφέρονται στην υπόθεση του ανωτέρω
Εθνικού Κληροδοτήματος, δηλώσαμε  Ρητά και
Κατηγορηματικά στο αρμόδιο δικαστήριο που
δίκασε το ποινικό σκέλος της συγκεκριμένης υπόθε-
σης, και το επαναλαμβάνουμε και από τις σελίδες της
εφημερίδας μας, ότι απορρίπτουμε ξεκάθαρα
κάθε δυσμενή έκφραση, γεγονός ή χαρακτηρ-
ισμό που περιλαμβάνουν. Τονίζουμε ότι απο-
ρρίπτουμε και σε καμία περίπτωση δεν υιοθε-
τούμε τους δυσφημιστικούς και προσβλητι-
κούς, με βάση την απόφαση της Δικαιοσύνης,
χαρακτηρισμούς και εκφράσεις που δημο-
σιεύσαμε στα παραπάνω φύλλα, όπως ότι ο κ.
Παναγούλης «…..είναι αρχηγός συμμορίας, διαπράτ-

τει κακουργηματικές απάτες, εξαπατά τα Δικαστήρ-
ια, ξεπουλά τη δημοτική περιουσία, Βατοπαίδι το
Σιστοβάρη, εξαγοράζει γνωμοδοτήσεις, καταθέτει
ψευδείς αγωγές, λαμβάνει ψευδείς βεβαιώσεις από
αναρμόδιες υπηρεσίες, συντάσσει δικόγραφα που
συμπλέουν με τις απόψεις του Σιστοβάρη και
εκδίδονται αποφάσεις κατά των συμφερόντων του
Δήμου κατόπιν προσυνεννοήσεως, συνδιαλλαγής,
διαπλοκής, διαφθοράς, πιθανής δωροδοκίας και
δοσοληψίας, απιστίας όλων των τύπων, παράβαση
καθήκοντος κλπ, για πιθανές «μίζες» και κρυφούς
συνεταιρισμούς «αρπακτικών», τα μέλη της συμμο-
ρίας αυτής (της οποίας αρχηγός είναι ο κ. Πανα-
γούλης) σύμπτυξαν και συνέστησαν ομάδα με σκοπό
να υφαρπάξουν το κληροδότημα του Δήμου, υφαρ-
παγή που πραγματοποιήθηκε με απάτη ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας κατ’ επάγγελμα, καθ’ έξη, κατά συνήθ-
εια, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή πλειόνων επι-
μέρους εγκληματικών πράξεων, ότι είναι ανίκανος
νομικός ο κ. Παναγούλης». 
Όλα τα ως άνω ουδέποτε αποδεχτήκαμε ή υπο-
στηρίξαμε. Επισημαίνουμε περαιτέρω ότι στην ποι-
νική δίκη που διεξήχθη για την υπόθεση αυτή, η
δικαιοσύνη τελεσίδικα έχει αποφανθεί ότι τελέ-
στηκε δυσφήμηση προς το πρόσωπο του κ. Πανα-
γούλη και καταδίκασε τον κ. Κουβόπουλο για εκφρά-
σεις που χρησιμοποίησε σε συνέντευξη που μας παρ-
αχώρησε τον Φεβρουάριο του 2010, απαλλάσσοντας
ταυτόχρονα την εφημερίδα μας από οιαδήποτε
ευθύνη αναφορικά με χαρακτηρισμούς που χρησιμο-
ποίησε ο κ. Κουβόπουλος.
Περαιτέρω, όσον αφορά προσωπικά τον Ανδρέα
Μπαλωτή και τη σχέση του με τον κ. Παναγούλη,
δηλώνει τα κάτωθι: Η μοναδική φορά που εκφρά-
στηκα στην εφημερίδα ο ίδιος με τρόπο που ενόχλησε
τον κ. Παναγούλη, ήταν το 2009, όταν διατύπωσα το
ρητορικό ερώτημα: «είναι χοντρόπετσος και νομίζει
ότι ψιχαλίζει την ώρα που τον φτύνουν;», ένα
ερώτημα που είχε να κάνει με τα όσα ισχυρίζονταν
και διέδιδαν δημοσίως ορισμένα πολιτικά πρόσωπα
του Δήμου μας-και όχι βεβαίως εγώ- για την νομική
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην
υπόθεση Σιστοβάρη, και όχι μόνο από τον κ. Πανα-
γούλη.
Οφείλω να διευκρινίσω ότι ο σκοπός της διατύπωσης
του συγκεκριμένου ερωτήματος, δεν ήταν η προ-
σβολή της προσωπικότητας, της τιμής και
υπόληψης του κ. Παναγούλη, αλλά μέσω της
ερώτησης αυτής η ύπαρξη άμεσων απαντήσεων και
ενεργειών ώστε και να μην καταλείπονται σκιές και
αμφιβολίες στο ζήτημα αυτό, αλλά και να σταματή-
σουν οι σχετικές συζητήσεις στην πόλη, αφού είχε
προκληθεί μεγάλη ένταση μεταξύ διαφόρων
προσώπων (πολιτικών και μη) τόσο στα δημοτικά
συμβούλια, αλλά και γενικότερα, στην πόλη. 
Για την οριστική επίλυση κάθε διαφοράς, διαφωνίας
ή παρεξήγησης σχετικά με το εν λόγω θέμα, ξεκαθα-
ρίζω ότι ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι ο κ. Πανα-
γούλης δεν τήρησε πιστά το καθήκον και τις
υποχρεώσεις του ως δικηγόρος του Δήμου
Αγίας Παρασκευής. Αντιθέτως, ήμουν αυτός που
το 2006, οπότε και είχε προκληθεί σάλος με την
υπόθεση Σιστοβάρη, έχοντας παραβρεθεί ο ίδιος σε
ένα από τα πολλά δικαστήρια που έγιναν για το
συγκεκριμένο θέμα, είχα γράψει στην πρώτη σελίδα
της εφημερίδας ότι ο κ. Παναγούλης υπερασπίστηκε
άψογα ενώπιον των δικαστικών αρχών τα συμφέρ-
οντα του Δήμου στην υπόθεση αυτή .
Δηλώνω δε ρητά και κατηγορηματικά, ότι οποιαδή-
ποτε ερώτηση που πολύ συχνά είναι υποχρεωμένοι
να χρησιμοποιούν στο επάγγελμα τους οι  δημοσιο-
γράφοι και η οποία είχε να κάνει με «χρήματα», σε

καμία περί π τωση δεν υπονοούσε οιασδήποτε
μορφής χρηματισμό ή οποιαδήποτε παρά-
νομη ή μεμπτή ενέργεια από την πλευρά του κ.
Παναγούλη, του οποίου το ήθος και την
εντιμότητα εκτιμώ και σέ βο μαι απεριόριστα
και ουδέποτε αμφισβήτησα.
Βεβαίως, στη δουλειά μας ως δημοσιογράφοι, με
τόσα ζη τή ματα καθημερινά για τα οποία αγωνιζόμα-
στε να πληροφορηθούμε και να ενημερώσουμε τους
συμπολίτες μας,  φυσικά μπορούμε να κάνουμε και
λάθη, τα οποία οφείλουμε  να αναγνωρίζουμε. 
Το γεγονός ότι ο κ. Παναγούλης, προς τον οποίο
απηύθυνα τα ως άνω ερωτήματα, δεν ήταν πολιτικό
πρόσωπο και τα εξέλαβε ως μομφή με αποτέλεσμα να
θιγεί, με υποχρεώνει να ξεκαθαρίσω τα εξής: Είναι
σαφές ότι  δεν ήταν στις προθέσεις μου να θίξω
τόσο τον ίδιο όσο και τους κοντινούς του ανθ-
ρώπους και  στο πλαίσιο αυτό, ανακαλώ τα ως
άνω και ζητώ συγνώμη για την ενόχληση που
χωρίς να έχω την πρόθεση του προκάλεσα.

Δηλώνουμε τέλος ρητά και κατηγορηματικά ότι
σεβόμαστε και εκτιμούμε τόσο τον ίδιο τον κ. Πανα-
γούλη ως άτομο, επιστήμονα και Δικηγόρο του
Δήμου μας, όσο και την οικογένειά του, δηλώνουμε
επίσης δημοσίως ότι λυπούμαστε για το μέγα ψυχικό
άλγος, την δυσθυμία και την προσβολή που ένιωσε
ότι υπέστη αυτός και η οικογένειά του από τις
επίμαχες δυσφημιστικές και προσβλητικές της τιμής
και της υπόληψής του εκφράσεις, και τον ευχαρι-
στούμε που αποδέχεται τη συγγνώμη μας.
Ο κ. Παναγούλης από την πλευρά του δηλώνει ότι

αναγνωρίζει την έλλειψη ιδιοτέλειας εκ μέρους των
ανωτέρω δια της συγγνώμης την οποία ζητούν, απο-
δέχεται αυτήν άνευ ουδεμίας προϋποθέσεως και
δηλώνει ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από το δικό-
γραφο και το δικαίωμα των με αρ. κατ.δικ.
53961/2010-3003/2010, 46049/2010-2588/2010
και 46074/2010-2589/2010 αγωγών του, οι οποίες
εκκρεμούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, κατά το μέρος που στρέφονται εναντίον των
δημοσιογράφων Χρήστου Μπαλωτή και Ανδρέα
Μπαλωτή, πράγμα το οποίο δεσμεύεται να δηλώσει
και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
κατά την ημερομηνία της εκδίκασης των αγωγών
αυτών, ήτοι την 1/11/2012, καθώς και σε οποιαδήπο-
τε άλλη τυχόν μετ’ αναβολής δικάσιμο των εν θέματι
αγωγών.
Το παρόν κείμενο ενέκριναν και υπέγραψαν χωρίς
καμία επιφύλαξη οι Δημήτριος Παναγούλης, Χρή-
στος Μπαλωτής και Ανδρέας Μπαλωτής. Το παρόν
θα δημοσιευτεί σε δύο διαδοχικά φύλλα της εφημε-
ρίδας. 

Αποκατάσταση των σχέσεων του “Σχολιαστή” με τον δικηγόρο 
κ. Παναγούλη και η ηθική αξία της συγγνώμης προς αυτόν

Ο κ. Δημήτρης  Παναγούλης
δικηγόρος του Δήμου
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Εθνικό Κληροδότημα «Σιστοβάρη»
(νυν "DaVinci"): 

«Συζητήσεις για υπέρ του Δήμου
σύντομη λύση ή αφορμή για προεκ-

λογικές κορώνες;».
Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην
πολύκροτη υπόθεση του Εθνικού κληροδοτήματος «Σιστοβάρη» στο οποίο εν
μια νυκτί ο ενοικιαστής του χώρου κατεδάφισε την ιστορική βίλα και στη θέση
της έχτισε το αισθητικό τερατούργημα που ονομάστηκε «davinci» και λειτουρ-
γεί ως καφέ-εστιατόριο για τους έχοντες και κατέχοντες (Ferrari κ.λ.π) αλλά και
γι όσους θέλουν να εμφανιστούν ότι ανήκουν κι αυτοί στην «καλή κοινωνία». 
Η πρώτη σημαντική εξέλιξη ήταν η σε πρώτη βαθμό καταδίκη του κ. Λάμπρου Σαμουρέλη
σε οκτάμηνη φυλάκιση για την άνευ αδείας κατεδάφιση της βίλας, μετά από μήνυση που
είχε καταθέσει μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβούλιου ο τ. δήμαρχος
Αντώνης Σιδέρης, με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί ο μύθος που περιέφεραν τα έμμισθα
παπαγαλάκια του ενοικιαστή που ισχυρίζονταν ότι η βίλα δεν είχε κατεδαφιστεί!
Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη προέκυψε από το αποτέλεσμα της δίκης στην οποία ο δικ-
ηγόρος του δήμου κ. Δημήτριος Παναγούλης είχε μηνύσει τον κ. Κώστα Κουβόπουλο για
συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου, για τα όσα εκείνος είχε αναφέρει σε συνέντευξη
του στον «Σχολιαστή», μια μήνυση που στράφηκε και κατά του εκδότη Χρήστου Α. Μπα-
λωτή και του υπευθύνου για τα δημοσιεύματα του Ανδρέα Χ. Μπαλωτή.
Στη συγκεκριμένη λοιπόν δίκη, η οποία εξελίχθηκε σε μια καθαρά πολιτική δίκη, στο σκε-
πτικό της αθώωσης των δημοσιογράφων Χρήστου και Ανδρέα Μπαλωτή, το δικαστήριο
μετά τα στοιχεία που προσκόμισαν μαζί με τον κ. Κώστα Κουβόπουλο (ο οποίος καταδι-
κάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση για «Απλή δυσφήμιση» επειδή χρησιμοποίησε εναντίον
του κ. Παναγούλη οξείς χαρακτηρισμούς), αποφάνθηκε ότι η βίλα είχε κατεδαφιστεί
παράνομα (άνευ σχετικής αδείας), ότι το «τερατούργημα» είχε οικοδομηθεί χωρίς άδεια
κι ότι «Κακώς» η τότε διοίκηση των «Γιαννακόπουλου –Κρητικίδη» είχε χορηγήσει άδεια
λειτουργίας (με εξαίρεση τον μειοψηφήσαντα δικηγόρο Σωτήρη Παπαμιχαήλ που δια-
γράφηκε από τους «Μαζί») αφού το παράνομο οικοδόμημα ξεφεύγει των ορίων της
«Τακτικής διαχείρισης» όπως αυτή είχε οριστεί από το Διοικητικό Εφετείο.
Κι ενώ όλοι περιμένουν να ανακληθεί η παρανόμως εκδοθείσα άδεια λειτουργίας του
«davinci» αφού ο κληροδόχος που το κληροδότησε στο δήμο μας, ήθελε στο χώρο αυτό ο
δήμος να εγκαταστήσει δραστηριότητες πολιτιστικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα κι όχι
καφετέρια και εστιατόριο για ιδιοκτήτες Ferrari… στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποι-
ήθηκε μετά από αίτημα του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Κώστα Κουβόπουλου
συζήτηση για τους χειρισμούς και τις ενέργειες της Νομικής υπηρεσίας του δήμου στην
επίμαχη υπόθεση.
Η εισήγηση έγινε από τον έγκριτο δικηγόρο κ. Κώστα Μπάκα και μπορείτε να την δια-
βάσετε μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από τους δημο-
τικούς συμβούλους, στον ηλεκτρονικό «Σχολιαστή» στη διεύθυνση www.osxoliastis.gr
στην κατηγορία «Θέματα Πόλη – Σιστοβάρη 2012».
Ο τέως δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος είπε ότι «Για να ρίξετε ευθύνες πρέπει να
υπάρχει κάποιο «συμφέρον»… στην υπόθεση «Σιστοβάρη» που όμως είναι το συμφέρον;
Που υπάρχει; Που κέρδισε κάποιος κάτι;
Ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος είπε ότι: «Εμείς δεν μηδενίζουμε κανέναν. Εσείς μηδενίζα-
τε κύριε Γιαννακόπουλε στο παρελθόν την προηγούμενη διοίκηση του κ. Σιδέρη».
Ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτηςείπε ότι  «Το πρόβλημα υπάρχει επειδή Σιδέρης, Γιαννακόπου-
λος και Σταθόπουλος δέχτηκαν τότε ως συνομιλητή τους τον Λάμπρο Σαμουρέλη και
πίστεψαν τις υποσχέσεις που τους έδωσε…».
Ο κ. Κώστας Κουβόπουλος είπε ότι: «Το σχέδιό τους δεν ήταν να παραδώσουνε το
κληροδότημα το 2025, το σχέδιό τους ήτανε να μην το παραδώσουνε ούτε το 2525».
Ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Παναγούλης είπε ότι: «Εσείς, όπως έχετε αποδείξει, δεν έχετε
την δυνατότητα, για να μην πω οτιδήποτε άλλο, να αξιοποιείτε περιουσία του Δήμου όπως
συνολικά η Δημόσια Διοίκηση».
Ο κ. Κώστας Τσιαμπάς είπε ότι: «Αυτή τη στιγμή εκείνο που για μένα προέχει είναι η
εξασφάλιση της κυριότητας αυτού του κτιρίου».
Ο κ. Κώστας Κρητικίδης είπε ότι: «Το κτήμα Σιστοβάρη ουδέποτε κινδύνευε από τότε
που όλοι το γνωρίζαμε, παρά μόνο όταν, έγινε προσπάθεια να το πάρει η διοίκηση του κ.
Σιδέρη για να το κάνει Εμπορικό Κέντρο ή Δημαρχείο.
Ο κ. Μιχάλης Γαβράς εξέφρασε το ρητορικό ερώτημα που λέει: «Από δω κι εμπρός τι
κάνουμε;»
Ο κ. Γιάννης Γουργούλης είπε ότι: «Οι παρατάξεις να παίρνουν σε κάποια στιγμή απο-
φάσεις, προς όφελος του Δήμου και μόνο και για τους δημότες. Δεν μπορούμε να τα κάνο-
υμε όλα πράσινα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ελεύθερους χώρους… δεν γίνεται».
Και Ο κ. Γιώργος Καζάκος είπε ότι: «Θεωρώ ότι πολλοί έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με
τον Σαμουρέλη, ακόμα και σήμερα».
Στην ηλεκτρονικό «Σχολιαστή» στη σελίδα www.osxoliastis.gr και στην κατηγορία
«Θέματα Πόλης – Σιστοβάρη 2012» μπορείτε να διαβάσετε τις τοποθετήσεις όλων
των συμβούλων που λόγω μεγάλης έκτασης αδυνατούμε να δημοσιεύσουμε στις σελίδες
της εφημερίδας μας.
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Οι Αγιοπαρασκευϊώτες
προτιμούν για μπάσκετ

τον Χολαργό
Η φωτογραφία που βλέπετε έχει τραβηχτεί στο γήπεδο
μπάσκετ που βρίσκεται πίσω από την αφετηρία των λεω-
φορείων Β5 και απεικονίζει έναν νεαρό που σουτάρει σε
μία μπασκέτα. 
Κάποτε, πριν χρόνια
αυτό το γήπεδο φιλο-
ξενούσε κάθε μέρα
πολλούς νεαρούς και
γενικά φίλους και
οπαδούς του συγκε-
κριμένου αθλήματος
ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Φιλοξενούσε πολλά
άτομα γιατί οι εγκα-
ταστάσεις ήταν ανά-
λογες των απαιτήσεων εν αντιθέσει με σήμερα που το γήπεδο
έχει κυριολεκτικά ερημώσει λόγω φθοράς και μη συντήρησης
από πλευράς Δήμου. 
Πρόσφατα, επί διοίκησης Ζορμπά και χωρίς να γνωρίζουμε με
ποιες διαδικασίες, ο χώρος έχει υποστεί μία «Μίνι» ανακαίνιση
με το βάψιμο του γηπέδου. Όμως σε τι αποσκοπεί αυτή η ενέρ-
γεια όταν:
1)Το καλοκαίρι (κυρίως) που τα σχολεία έχουν κλείσει, ο κόσμος
βγαίνει περισσότερο από το σπίτι του λόγω καλοκαιρίας οπότε
και επιθυμεί να αθληθεί ή απλά να παίξει, τα φώτα στο γήπεδο
γιατί δεν λειτουργούν όπως σε αντίστοιχα που κλείνουν στις 11 το
βράδυ (ακόμα και χειμερινές περιόδους);
2) Οι μπασκέτες είναι σκουριασμένες, στραβές και λείπουν τα
διχτάκια; 
Υπενθυμίζουμε ότι επί διοίκησης Γιαννακόπουλου ο ΟΑΔΑΠ είχε
προϋπολογισμό την τετραετία 2006 – 2010 4.000.000 ευρώ.
Με τόσα χρήματα δεν θα μπορούσε η τότε διοίκηση να είχε μερ-
ιμνήσει ώστε να ανακαινίσει ολοκληρωμένα το γήπεδο; Ή δεν
είχε γενικά κάτι τέτοιο ως στόχο; Την καλυτέρευση της ποιότ-
ητας ζωής των κατοίκων;
Και καλά η διοίκηση του κ. Γιαννακόπουλου αποδοκιμάστηκε
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ακριβώς για αυτές τις «Πολι-
τικές» της…

Η διοίκηση «Ζορμ-
πά» τώρα, αφού ο
Δήμος είναι οικονο-
μικά «Υγιής», όπως
λένε τουλάχιστον τα
δελτία Τύπου του
Δήμου, πόσα χρή-
ματα κοστίζει η
αλλαγή των μπασ-
κετών και τα διχτά-
κια τους; Και πόσο
κόστισε η βαφή του

γηπέδου; Γιατί δεν συντηρούνται μικρότερου κόστους
«Ελλείψεις» με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις να τελούν υπό
διάλυση; Μήπως η βαφή του γηπέδου έγινε για την εξυπηρέτηση
«Τρίτων»; Έγινε με απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό; Κι αν
έγινε με διαγωνισμό γιατί ο Δήμος δεν ζήτησε μία ολοκληρωμένη
προσφορά με έκπτωση για την ολική ανακαίνιση του χώρου; 
Ημιτελείς ενέργειες όπως αυτή στον συγκεκριμένο αθλητικό
χώρο, αποτελούν την αιτία που οι περισσότεροι φίλαθλοι του
μπάσκετ επιλέγουν για τις αθλητικές τους δραστηριότητες τις
εγκαταστάσεις του Χολαργού με αποτέλεσμα την ερήμωση των
περισσότερων χώρων άθλησης της Αγ. Παρασκευής. 
Είναι, το λιγότερο, θλιβερό το γεγονός ότι ο Χολαργός διαθέτει
περί τους 10 ανακαινισμένους αθλητικούς χώρους για μπάσκετ
και η Αγ. Παρασκευή δύο – τρεις. 
Ας σταματήσει λοιπόν ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς να
κηρύσσει «Πολέμους» προς τον όμορο Δήμο, όπως εξήγγειλε
σχετικά με το θέμα της εφορίας, κι ας κοιτάξει πως μπορεί να μιμ-
ηθεί τις διοικήσεις του ώστε να αποκτήσουμε ιδιόκτητο Δημα-
ρχείο, ιδιόκτητους δημόσιους χώρους κ.τ.λ.
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Σωτήρης Ησαΐας: «Δεν υπάρχει ακόμα
η θέληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

για αλλαγή νοοτροπίας!» 
Συνέντευξη σχετικά με την ελληνική οικονομία και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση παραχώρησε ο κ. Σωτήρ-
ης Ησαϊας στο SBC Channel στις 22 Οκτωβρίου
2012. 
Ο κ. Ησαϊας εκτός από Δημοτικός Σύμβουλος, εκλεγμένος
με την παράταξη του κ. Ζορμπά, είναι και διευθυντής εται-
ρικών πωλήσεων και marketing του ομίλου Telecom Italia
και στην συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για τη βιω-
σιμότητα του χρέους της Ελλάδας, τα νούμερα της
Eurostat και την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή νοοτρ-
οπίας διοίκησης στους Δήμους. 
Ξεκινώντας από την τοποθέτηση του Δημοτικού
Συμβούλου στα οικονομικά της χώρας ο κ. Ησαΐας
εκτίμησε ότι το χρέος της Ελλάδας το 2013 θα αγγίξει το
179% και η ύφεση δεν θα κυμανθεί χαμηλότερα από το
4,5%. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρελθοντικές εκτιμήσεις και προβλέψεις περί των οικονομικών της
χώρας που έχει κάνει ο κ. Ησαΐας έχουν βγει αληθινές με πολύ μικρές αποκλίσεις. 
Ο κ. Ησαΐας χαρακτήρισε ευκαιρία την αρχή της Τραπεζικής Ένωσης,μία εποπτική αρχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εποπτεύει 6.000 πιστωτικά ιδρύματα και εκτίμησε ότι το
ελληνικό χρέος θα μπορούσε να υποχωρήσει και να γίνει βιώσιμο με δύο τρόπους που μάλλον
θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον:
1ον) Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με αναδρομική ισχύ μέσα από τον ευρω-
παϊκό μηχανισμό σταθερότητας και 
2ον) Μία νέα αναδιάρθρωση(δηλαδή νέο «Κούρεμα») του ύψους 70% που κατά πάσα πιθ-
ανότητα θα συμβεί μετά τις Γερμανικές εκλογές.  
Στη συνέχεια ο κ. Ησαΐας τόνισε ότι τα «Νούμερα» έχουν καλυτερεύσει και η δόση των 31 δισε-
κατομμυρίων θα εκταμιευθεί λόγω του γεγονότος ότι η Eurostat ασκεί πολύ καλές κριτικές για
τον αποπληθωρισμό, το εμπορικό ισοζύγιο και το εμπορικό έλλειμμα.
Συγκεκριμένα ο ετήσιος αποπληθωρισμός, όπως καταγράφτηκε το Σεπτέμβρη ’12, αγγίζει
το 0,3% όταν ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρώπη καταγράφεται στο 2,7%. 
Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 5 δις διότι οι ελληνι-
κές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12% (και διαμορφώθηκαν στα 14 δις) ενώ οι ελληνικές εισαγω-
γές μειώθηκαν κατά 13%. Συνοπτικά γι’ αυτό το θέμα ο κ. Ησαΐας δήλωσε: «Οι εξαγωγές σήμε-
ρα καλύπτουν το 60% των εισαγωγών όταν παλαιότερα κάλυπταν μόνο το 20%». 
Ο κ. Ησαΐας μετά την λακωνική και περιεκτική εκτίμηση και εικόνα που έδωσε για την ελληνι-
κή οικονομία προχώρησε στο θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο κατά πόσο οι Δήμοι
έπρεπε να είχαν προβλέψει «Τι» θα γινόταν, ιδιαίτερα όταν η Τρόικα ανήγγειλε πριν από
καιρό μειώσεις της τάξεως των 735 εκατομμυρίων ευρώ στους ΟΤΑ όπως και την
απόλυση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων.
«Οι εποχές και η πολιτική αλλάζουν. Πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μετατραπεί σε Τοπική
Αυτοδυναμία», τόνισε ο κ. Ησαΐας, όχι για πρώτη φορά αφού το ίδιο είχε ξαναπεί πριν από έξι
μήνες και συνέχισε λέγοντας ότι ο ρόλος του Υφυπουργού κ. Φούχτελ που έχει σταλεί από την
Γερμανία στην Ελλάδα είναι να επιτευχθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε επίπεδο Δήμων για:
1)διαχείριση απορριμμάτων, 2)Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 3)Νέες Τεχνολογίες, 4)Μικρ-
ομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο ο κάθε Δήμος να μπορέσει να έχει τη γνώση ώστε να δημιο-
υργήσει έσοδα. 
Επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος είπε ότι στην αρχή της άφιξης του  κ. Φούχτελ υπήρχε
καχυποψία ως προς το πρόσωπό του και το ρόλο του, όμως ο αρνητισμός αυτός ξεθωριά-
ζει σιγά σιγά με την ελληνογερμανική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί και θα αποτελέσει
τον πρώτο σταθμό ανταλλαγής γνώσεων. 
«Απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η Γερμανία να δώσει την τεχνογνωσία, η
Ελλάδα το έδαφος και σ’ ένα πρόγραμμα γεωθερμίας για παράδειγμα, το προϊόν που θα παρά-
γεται μέσω κοινοτικών πόρων και χρηματοδοτήσεων να εξασφαλίζει αμοιβαίο όφελος και για
τον Δήμο και την εταιρεία που θα αναλαμβάνει τις εργασίες» δήλωσε ο κ. Ησαΐας και προει-
δοποίησε ότι σε ένα χρόνο από τώρα οι Δήμοι δεν θα μπορούν να στηρίζονται στην κρα-
τική επιχορήγηση, διότι τέτοια δεν θα υφίσταται, και γι’ αυτό επιμένει στη δημιουργία
εσόδων από πλευράς Δήμων. 
Σε ερώτηση που του υποβλήθηκε για το αν οι Δήμοι έχουν τις δομές να υποστηρίξουν τέτοιες
καινοτόμες ιδέες ο κ. Ησαϊας απάντησε ότι οι δομές ναι μεν υπάρχουν, αλλά αρκετές από αυτές
δεν είναι σωστές κάνοντας απαραίτητη ανάγκη τον εκσυγχρονισμό τους.
Με έμφαση τόνισε ο κ. Ησαΐας  ότι για να υπάρξει τέτοιος εκσυγχρονισμός πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί έκτατος διαχειριστικός έλεγχος σε όλους τους Δήμους από ορκωτούς λογιστές
θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών και όχι από ελεγκτές του Δημοσίου δηλώνοντας συγκεκρ-
ιμένα ότι : «Το ελεγκτικό συνέδριο έχει απορρίψει αντίστοιχη πρόταση από το Δήμο Αγ. Παρ-
ασκευής λέγοντας ότι θα στείλει δημόσιους ελεγκτές, το οποίο δεν έγινε και δεν πρόκειται να
γίνει γιατί δεν υπάρχει η θέληση» και υπογράμμισε ότι όλα αυτά που ανέφερε μπορούν να υλο-
ποιηθούν μόνο στην βάση της «Χρηστής διοίκησης».           

Οι αρνήσεις των πέντε
υπαλλήλων… ο «Τιμωρός»
δήμαρχος… και η ακέφαλη

οικονομική υπηρεσία! 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης
Οκτωβρίου 2012, η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι ο
δήμαρχος πρότεινε σε τέσσερις υπαλλήλους την προα-
γωγή τους στην θέση του Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών (η οποία θέση συνοδεύεται και από αύξηση
των μηνιαίων αποδοχών) αλλά και οι τέσσερις αρνήθη-
καν!!!  
Μετά λοιπόν τις αλλεπάλληλες «Αρνή-
σεις» ο δήμαρχος απευθύνθηκε σε μία
ακόμα υπάλληλο η οποία επίσης απάν-
τησε αρνητικά, αλλά ο κ. Ζορμπάς για
λόγους που μόνος εκείνος και η κ. Ελε-
υθερία Παπαδοπούλου γνωρίζουν…
αντί να διαλογισθεί το «Γιατί» σε μια
τέτοια δύσκολη οικονομικά περίοδο
πέντε υπάλληλοι αρνήθηκαν να λαμβά-
νουν περισσότερα χρήματα και να αναβαθμιστούν σε διευθυ-
ντική θέση η οποία αποτελεί το «όνειρο» κάθε δημόσιου υπάλ-
ληλου… τιμώρησε και μάλιστα «Παραδειγματικά» Μόνο την
πέμπτη υπάλληλο!  αφαιρώντας της ένα Μηνιαίο μισθό!!

Ο κ. Μιχάλης Γαβράς των «Μαζί», κατ-
ηγόρησε  το δήμαρχο ότι λειτούργησε
χαριστικά προς τους τέσσερις πρώτους
αρνηθέντες υπαλλήλους κι ότι τιμώρησε
την τελευταία υπάλληλο εσκεμμένα!. 
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρέας Γκι-
ζιώτης κατέκρινε τον κ. Ζορμπά για τη
διαδικασία που ακολούθησε δίνοντας
έμφαση στην τιμωρία που επέβαλλε,

λέγοντας ότι: «Τιμώρησες δήμαρχε μία υπάλληλο κλινικά άρρ-
ωστη και είσαι και γιατρός…». 
Σ’ αυτές τις καταγγελίες ο δήμαρχος πήρε το λόγο και είπε ότι
ακολούθησε με ευλάβεια τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα…! κι
ότι η απόφαση τιμωρίας πάρθηκε για να μην αρνηθεί ο επόμε-
νος που θα του γίνει η πρόταση!!! ενώ απαντώντας στον  κ. Γκι-
ζιώτη είπε  ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος «Είχε προβλήματα
υγείας» ως πρόφαση! Και συνέχισε λέγοντας το μνημειώδες «
Αλλά και να έχει δεν το γνωρίζω!...».
Ο  τέως δήμαρχος Βασίλης Γιαννακό-
πουλος κατηγόρησε το δήμαρχο για
«Παραλήρημα» και τον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Βου-
τσινά, ως υπεύθυνο για το γεγονός ότι
ενώ ο ίδιος είχε ζητήσει να μπει στο
Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα συζήτησης
η «Οικονομική υπηρεσία» δεν είχε
εισαχθεί.
Ανταπαντώντας ο δήμαρχος επανέλαβε τον ισχυρισμό του,
δηλαδή  ότι ακολούθησε τις υπό του κώδικα διαδικασίες και
κατηγόρησε  την αντιπολίτευση ότι και πάλι με δόλο προσπά-
θησε να του δημιουργήσει θέμα!!!. 
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Γιαννακόπουλος ο οποίος απο-
κάλεσε το δήμαρχο «Έναν Απίστευτο τύπο» που έχει διαλύσει
τα πάντα… που βρίζει… που μιλάει για ένα ανύπαρκτο σύστημα
διαπλοκής… που κινήθηκε για την ανεύρεση διευθυντή στην
οικονομική υπηρεσία με παράνομες διαδικασίες και κατέληξε
λέγοντας: «Μαζέψτε τον λιγάκι». 
Όπως ήταν φυσικό ήταν η σειρά των συμβούλων της διοίκησης
να υπερασπιστούν το δήμαρχο τους καταγγέλλοντας τον κ.
Γιαννακόπουλο για την απαράδεκτη συμπεριφορά του με τον
κ. Ζορμπά να ανταπαντάει λέγοντα;: «Από τον Κασιδιάρη του
Δήμου μπορώ να προφυλαχτώ και μόνος μου!». 
Λεπτομέρειες για τις τοποθετήσεις των συμβούλων αλλά και
τους «πιπεράτους» διαλόγους που ανταλλάχτηκαν μεταξύ τους
μπορείτε να διαβάσετε στον ηλεκτρονικό «Σχολιαστή»
(www.osxoliastis.gr) στο σχετικό εκτενές άρθρο.
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