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Αν ί κα ν ο ι ,  δ ι α πλ ε κό μ ε ν ο ι  κα ι  μ ο ι ρ α ί ο ι …

Το Μετρό Αγ. Παρασκευής

στο Χαλάνδρι!

Η Τροχαία Αγ. Παρασκευής 

στα Γλυκά Νερά!!

Η Εφορία Αγ. Παρασκευής 

στο Χολαργό!!!

Με ελεγχόμενες  διαδικασίες 

ο «Συμπαραστάτης του Δημότη»…  

μια «Κουκίδα» που ερμηνεύτηκε ως 

«Σταυρός» και ο εξευτελισμός των θεσμών 

με την μετατροπή της 

«Μυστικής» σε «Ανοιχτή» ψηφοφορία!

σελ. 6

σελ. 10

Αναβαθμίστηκε το site του “Σχολιαστή” www.osxoliastis.gr σελ. 4
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--- Καλό σας Μήνα!
--- Μ΄ αυτή τη διοίκηση μέχρι και ο καιρός τρελάθηκε.
--- Σε λίγο στα σχολεία θα διδάσκουν ότι το Αλβανικό έπος γράφτηκε
από στρατιώτες που φορούσαν κοντομάνικα...
--- Ποιος την χάρη μας, αποκτήσαμε και “Συμπαραστάτη του πολίτη”
γιατί του “Επιχειρηματία” είχαμε πολλούς αν κρίνουμε από την
μορφή της πόλης...
--- Μην πάει το μυαλό σας σε κανένα... ”Βελουχιώτη”! αποτυχών υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του δημάρχου ήταν ο
νέος “Συμπαραστάτης” μας.
--- Τα “Πως” και “Γιατί” της εκλογής του θα τα βρείτε σε σχετικό
ρεπορτάζ.
--- Άπλετο φώς στους χειρισμούς των διοικήσεων στην υπόθεση του
κληροδοτήματος “Σιστοβάρη” έριξε ο δικηγόρος Κώστας Μπάκας.
--- Ήταν ειδικός αγορητής σε σχετικό θέμα που έφερε προς συζήτηση
στο δημοτικό συμβούλιο ο Κώστας Κουβόπουλος.
--- Λεπτομέρειες στο επόμενο τεύχος που θα έχουμε τα πλήρη πρακ-
τικά με τις τοποθετήσεις.
--- Χρήματα για την καλύτερη λειτουργία τους ζητούν τα αθλητικά
σωματεία της πόλης.
---Κάποια από αυτά απειλούν ότι θα σταματήσουν τη λειτουργία
τους.
--- Σε σχετική συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος είπε ότι
δεν πιέζεται και δεν εκβιάζεται από κανένα.
--- Είπε επίσης ότι ο δήμος δεν είναι όπως παλιά “Παχιά αγελάδα” κι
ότι δίνει όσα μπορεί... και ίσως του χρόνου να μη μπορεί να δώσει και
καθόλου.
--- Λεφτά υπάρχουν είπε ο Βασίλης  Γιαννακόπουλος... προγραμματι-
σμός δεν υπάρχει από μέρους του δημάρχου που του αρέσει να τον
...παρακαλάνε!!
--- Γιατί καμαρώνεις δήμαρχε και βγάζεις δελτία τύπου για  το άρθρο
της “Καθημερινής” που μιλά για  οικονομική ευρωστία του Δήμου
όταν δεν μπορείς να δώσεις μια ελάχιστη οικονομική βοήθεια στα
σωματεία που ασκούν κοινωνική πολιτική; τον ρώτησε ο Γιάννης
Σταθόπουλος.
--- Εσείς συγκυβερνάτε ...γιατί γκρινιάζετε; είπε ο Αντρέας Γκιζιώτης.
---Όταν η αγελάδα ήταν παχουλή έρεε το γάλα, συνέχισε ο Γκιζιώτης,
γιατί οι σχέσεις δημοτικών παρατάξεων και  σωματείων ήταν πελα-
τειακές... σ΄ ένα σχολείο για μια μόνωση 3000 ευρώ ζητάτε 10 υπο-
γραφές και στα σωματεία δίνετε “απ’ ευθείας” εκατομμύρια... όταν το
βόλεϊ ζητούσε λεφτά για “Μεταγραφές” κλείνατε τα μικρόφωνα του
συμβουλίου για να μην καταγράφονται τα όσα λέγατε... Κάντε Δωρε-
άν μαζικά αθλητικά προγράμματα κι ας διαλέγουν από εκεί οι ομάδες
τους καλύτερους...  
--- Αν δεν έχει ο Δήμος λεφτά να μη δώσει είπε ο Κώστας Κουβόπου-
λος... καλύτερα να τα δίνει αυτά τα λεφτά για συσσίτια ανέργων...
--- Για εναλλακτικούς τρόπους επιχορήγησης μέσω χορηγών έκανε
λόγο ο Γιάννης Γουργούλης.
---Αν σας παραχωρούμε αθλητικούς χώρους, σας δίνουμε επιχορηγή-
σεις, σας βρίσκουμε και χορηγούς γιατί δεν μας δίνετε το μάνατζμεντ
των Ομάδων είπε ο Βασίλης Σάρκουλας.
--- Ξύπνιος ο πρόεδρος και δεν του φαινόταν...
--- Πλατεία “Μικράς Ασίας” εγκαινιάστηκε στον Τσακό.
--- Άντε και και οδός... Ολύνθου!
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Αναβαθμίστηκε το site του 

“Σχολιαστή” (www.osxoliastis.gr)

Αγαπητοί αναγνώστες/στριες του «Σχολιαστή», ύστερα
από απαίτηση πολλών συνδημοτών μας σε κατά καιρούς
συζητήσεις που είχαμε μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια και
με γνώμονα το γεγονός ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον
βασικό μέρος της ζωής μας (ιδιαίτερα των ηλικιών 15 –
35) με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε την αναβάθμιση
του διαδικτυακού μας  ιστότοπου (www.osxoliastis.gr). 
Πλέον θα μπορείτε εκτός της έντυπης μορφής του «Σχολιαστή»
να πληροφορείστε για τα δρώμενα της πόλης μας και όχι μόνο,
από τον διαδικτυακό μας ιστότοπο ο οποίος με πρωταρχικό
σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή σας, θα ανανεώνεται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα δύο – τριών ημερών.    
Ως εφημερίδα ο «Σχολιαστής»  λειτουργεί με βάση το καταστα-
τικό της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ, δηλαδή να ενημερώνει με τον
αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο δημοσιοποιώντας όλες τις από-
ψεις, να παραβρίσκεται στα Δημοτικά Συμβούλια και να μετα-
φέρει όλα όσα λαμβάνουν χώρα κατά τη λήψη των αποφάσεων,
και τέλος να καλύπτει  τις σημαντικές πολιτικές, πολιτιστικές και
άλλες εκδηλώσεις του Δήμου, των Δημοτικών παρατάξεων, συλ -
λόγων και φορέων αλλά και ανεξάρτητων πολιτών. 
Επιπρόσθετος στόχος μας είναι η ανά θέμα συγκέντρωση και
αρχειοθέτηση όλων κι αφορούν στα μεγάλα θέματα της πόλης
αλλά και στις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις που διαδρα-
ματίστηκαν στην πόλη μας τα τελευταία 12 χρόνια όπως αυτές
καταγράφηκαν μέσα από το «Μάτι του Σχολιαστή». 
Η επίτευξη αυτού του στόχου έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται και
θα ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα όπου ουσια-
στικά θα μπορείτε να διαβάσετε παλαιότερα άρθρα για τα
μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο
και την τοπική μας κοινωνία («κτήμα Ιόλα», «Ανάπλαση Αγ.
Ιωάννου», «Εθνικό Κληροδότημα Σιστοβάρη», «Κολυμβητήριο»
κ.τ.λ.). 
Παράλληλα θα είναι στη διάθεση σας παλαιότερα τεύχη του
«Σχο λια στή», χιουμοριστικά σκίτσα που εκδόθηκαν, συνεν-
τεύξεις,  ρεπορτάζ των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβου-
λίων καθώς επίσης θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε τις από-
ψεις των πολιτικών παραγόντων της πόλης, ανακοινώσεις του
Δήμου, των παρατάξεων και των πολιτιστικών και αθλητικών
συλλόγων της πόλης μας. 
Στην παρούσα ιστοσελίδα φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ακόμα
περισσότερα άρθρα, ιδέες και απόψεις  ανεξάρτητων φωνών, νέ -
ων ανθρώπων αλλά και οιουδήποτε πολίτη πιστεύοντας ότι με
τον τρόπο αυτό θα προσελκύσουμε υγιή μέλη της τοπικής κοι-
νωνίας, στερούμενα ιδιοτέλειας και «Κομματικής» βοήθειας, να
μπορέσουν να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στα «Της πόλης». 
Εκτός από τους πολίτες επιζητούμε και οι επαγγελματίες της
πόλης  ν΄αγκαλιάσουν και να στηρίξουν την νέα μας αυτή προ-
σπάθεια, επιλέγοντάς μας για την καλύτερη προβολή τους σε
πολύ οικονομικές τιμές. 
Ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε την πλοήγηση!
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Έκτατες εκλογές πραγματοποιεί στις 30
Οκτωβρίου 2012 ο σύλλογος εργαζομένων
Δήμου Αγ. Παρασκευής για την ανάδειξη
νέου διοικητικού συμβουλίου, μετά την ομα-
δική παραίτηση των πέντε εκ των επτά
μελών του.
Η συγκεκριμένη παραίτηση προήλθε μετά από
την έκδοση πορίσματος έκτακτου ελέγχου που διε-
νήργησε η ελεγκτική επιτροπή του σωματείου στα
«Οικονομικά» του την περίοδο «Ιανουάριος 2010
- Ιούνιος 2012» κι από το οποίο (πόρισμα) προέκ-
υψε 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 παρ-
αίτηση την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού
συμβουλίου, δημιουργώντας μια πρωτοφανή
κρίση στον χώρο των εργαζομένων.

Όλα ξεκίνησαν όταν και στην τοπική αυτο-
διοίκηση άρχισε να διαχέεται η παθογένεια της
ανεξέλεγκτης  διαχείρισης «Εξουσίας» και «Οικο-
νομικών» την οποία προώθησε η καθεστωτική
νοοτροπία των κυβερνήσεων Πα.Σο.Κ με την
ανοχή, και σε ορισμένες περιπτώσεις και τη συμμε-
τοχή, όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών δυνάμεων
που είτε παρίσταναν ότι αγνοούσαν τα τεκταινό-
μενα είτε λάμβαναν κάποιο «Μερίδιο» στους
τομείς που τους ενδιέφερε… 
Όπως λοιπόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έτσι
και στην αυτοδιοίκηση οι «Συνδικαλιστές» φόρε-
σαν επαγγελματικό μανδύα, ασχολούμενοι και
μόνο με το πώς θα επανεκλεγούν, θα διοχετεύσουν
εκεί που ήθελαν τα «Κουκιά» και βεβαίως ως
αντάλλαγμα θα εισέπρατταν την ανοχή και τον μη
έλεγχο επί των «Πεπραγμένων», οικονομικών και
μη.  
Στο Δήμο μας τώρα, με εξαίρεση τη θητεία του κ.
Αντώνη Σιδέρη, το μοντέλο διοίκησης και άσκησης
εξουσίας του κ. Γιαννακόπουλου και η καθεστωτι-
κή νοοτροπία των επί τριών περίπου δεκαετιών
διοικήσεων με χρίσμα Πα.Σο.Κ, είχε ως φυσικό
επακόλουθο την μετακίνηση αυτού του μοντέλου
και στο συνδικαλιστικό χώρο των εργαζομένων. 
Όταν το 2010 ανέλαβε νέος δήμαρχος ο Βασίλης
Ζομρπάς  και μη έχοντας ισχυρά ερείσματα, πλην
«Κουμπάρων, αδελφού κ.τ.λ.» και ελαχίστων
εργαζομένων, στον συνδικαλιστικό χώρο ακο-
λούθησε την ίδια «Χωροφυλακίστικη» μέθοδο
που χρησιμοποίησε και για τους αιρετούς της
προηγούμενης διοίκησης( “Όποιο συρτάρι κι αν
ανοίξεις θα βρεις ένα σκάνδαλο”), δηλαδή υπό την
απειλή της προσφυγής τάχαμ 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 τελευ-
ταίο άσσο από το μανίκι και να αφήσει έναν
βρυχηθμό ο οποίος συνοδευόταν από την απειλή
«Κάτσ’ τε καλά μη στείλω τις απάτες του συλλόγου

στον εισαγγελέα»! 
Κάποια μέλη από το νεοεκλεγμένο συμβούλιο του
συλλόγου εργαζομένων του Δήμου Αγ. Παρασκε-
υής επειδή  α) δεν είχαν «Βουτήξει το δάχτυλο»
στο βάζο με το μέλι (του συλλόγου),  β) επειδή
είχαν «Αριστερή» προέλευση και γ) στοιχειώδη
ευαισθησία έκριναν ότι δεν ήθελαν να συνεχίσουν
να αποτελούν συνδικαλιστές όντας, τα πειθήνια
όργανα του δημάρχου, ούτε και να ανέχονται να
«Σηκώνουν» στην πλάτη τους κατηγορίες που δεν
τους ανήκαν, παραιτήθηκαν ενώ οι συνάδελφοί
τους – μέλη της ελεγκτικής επιτροπής ξεκίνησαν
έλεγχο επί των «Πεπραγμένων» στα οικονομικά
του συλλόγου. 
Ο έλεγχος αυτός κατέδειξε ότι μέχρι το 2010
υπήρχε «Ομαλή» διαχείριση των μηνιαίων εισφο-
ρών, των εργαζομένων προς το σύλλογο αλλά και
των επιδοτήσεων που παρείχε στο σύλλογο η
δημοτική αρχή κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
ενώ αντίθετα από το 2010 μέχρι και σήμερα
υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες όπως, επιχορη-
γήσεις που δεν είχαν περαστεί στα βιβλία, αναλή-
ψεις 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 υπε-
υθύνων δηλώσεων για την επιστροφή των
συγκεκριμένων χρημάτων.
Όλα αυτά συζητήθηκαν σε έκτατη γενική συνέ-
λευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε
και ορισμένες εκ των απαντήσεων που δόθηκαν
στα ανωτέρω ερωτήματα, του στυλ: «Δεν θα σας
πούμε σε ποιους δώσαμε χρήματα γιατί αυτό απο-
τελεί προσωπικό δεδομένο…» κατέδειξε με
σαφήνεια την καθεστωτική «πασοκική»
νοοτροπία με την οποία διοικούσαν, αλλά και
διαχειρίζονταν τα χρήματα των συναδέλφων τους
κάποιοι λίγοι συγκεκριμένοι «Μισθοφόροι και
Πραιτοριανοί», οσφυοκάμπτες και παρατρεχάμε-

νοι 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 πρόθε-
ση «Πολιτικών διώξεων» συναδέλφων, αλλά με
την υποχρέωση να επιδείξουν ένα διαφορε-
τικό πρόσωπο διοίκησης και διαφάνειας προς
τους συναδέλφους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε
να μην εμφανίζονται στην γενική συνέλευση ανα-
ξιοπαθούντες συνάδελφοί τους οι οποίοι για πολι-
τικούς ή για προσωπικούς λόγους δεν εισέπραξαν
την οικονομική βοήθεια που εισέπραξαν άλλοι πιο
«Υπάκουοι» στα κελεύσματα των τότε ηγεσιών. 
Επίσης ένας δήμαρχος πρέπει να διοικεί με γνώμο-
να το συμφέρον των πολιτών και των εργαζομένων
και τα όποια λάθη και παραλείψεις εσκεμμένα ή
μη από μέρους των υπαλλήλων θα πρέπει να τα
προωθεί στα υπό του Νόμου αρμόδια θεσμικά
όργανα και να μην τα χρησιμοποιεί ως μέσον
«Εκφοβισμού» για την επίτευξη μιας «Πειθήνιας
υποταγής», γιατί σε κάθε περίπτωση μια σύγχρ-
ονη πόλη, μια σύγχρονη Ελλάδα για να βγει από το
τέλμα και τη σαπίλα του «Χθες» χρειάζεται ένα
δήμαρχο ο οποίος θα διοικεί εμπνέοντας σεβασμό
στους εργαζόμενους κι όχι δημιουργώντας τους
ένα κλίμα «Φόβου» και «Ανασφάλειας».                          

Τα “Μοντέλα διοίκησης”... Οι συνδικαλιστικοί “Παράγοντες”... 
και τα λεφτά των εργαζομένων

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Συνάντηση είχε ο δήμαρχος μαζί με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

κ. Γιαννακόπουλο και την εκπρόσωπο των κατοίκων για το θέμα “Ιόλα” κ. Έφη Ροδοπούλου με τον βουλευτή

Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Πείτε μας για ποιον πιθανό λόγο ο δήμαρχος κάθεται “Έτσι” στην καρέκλα του: 

α) Ξέρει ότι ο κ. Γιαννακόπουλος έχει μεγαλύτερη φωτογένεια; 

β) Έχει παχύνει και τον σφίγγει ο καβάλος;

γ) Ενοχλείται από τον τρόπο που τον κοιτάει η κ. Ροδοπούλου η οποία ενδεχομένως 

θεωρεί τον κ. Μητσοτάκη αναρμόδιο για το κτήμα “Ιόλα”;

δ) Τον ενοχλούν οι αιμορροΐδες του;

ε) Κάθεται “Σ’ αναμμένα κάρβουνα” γιατί δεν έχει πάρει καμία θετική απάντηση;   

Ψηφίστε ηλεκτρονικά στο www.osxoliastis.gr

Δημοτικό Κουίζ
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Ανίκανοι, διαπλεκόμενοι και μοιραίοι…

Το Μετρό Αγ. Παρασκευής στο Χαλάνδρι,  Η Τροχαία Αγ. Παρασκευής
στα Γλυκά Νερά , Η Εφορία Αγ. Παρασκευής στο Χολαργό

Σαν κεραυνός εν αιθρία οι πολίτες της Αγ.
Παρασκευής έμαθαν «Ένα πρωί» ότι η εφο-
ρία που στεγαζόταν σε «Τυφλό» σημείο της
οδού Γούναρη μεταφέρεται στο Χολαργό,
όπου καταργείται η ΔΟΥ Χολαργού και στο
ιδιόκτητο κτίριό της μεταστεγάζεται η ΔΟΥ
Αγ. Παρασκευής.  
Πολύ εύστοχα δανειστήκαμε τον τίτλο του συγκε-
κριμένου θέματος από τον πρόεδρο της ΕΝΕΒΑΠ
κ. Μάκη Χάρχαρο ο οποίος δήλωσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι ο σταθμός του Μετρό «Αγ. Παρασ-
κευή» βρίσκεται στα όρια του Δήμου Χαλανδρίου,
η «Τροχαία Αγ. Παρασκευής» βρίσκεται στο Δήμο
των Γλυκών Νερών και τώρα η «Εφορία Αγ. Παρ-
ασκευής» μεταφέρεται στο Χολαργό! 
Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της
Αγ. Παρασκευής, είτε σε σταθμό Μετρό, είτε
στην Τροχαία, τώρα και στην εφορία, αύριο ίσως
και ο σταθμός των απορριμματοφόρων και πολύ
πιθανό μεθαύριο και το ιδιόκτητο δημαρχείο της
να μεταφερθούν στα όρια κάπου άλλου όμορου
Δήμου όπως μέχρι σήμερα φαίνεται να επανα-
λαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα αυτό
το φαινόμενο. 
Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, αλλά κατά 99%
πιστεύουμε ότι αυτό το «Κατόρθωμα», διότι περί
«Κατορθώματος» πρόκειται, δεν συμβαίνει σε
καμία άλλη πόλη του κόσμου και δικαίως η Αγ.
Παρασκευή θα πρέπει να διεκδικήσει μία θέση στο
βιβλίο Γκίνες. 
Έχουμε γράψει επανειλημμένα ότι το πανέμορφο
αυτό προάστιο είχε την ατυχία να διοικηθεί από
διοικήσεις οι οποίες δεν φρόντισαν για τα
αυτονόητα, δηλαδή για την έγκαιρη δημιουργία
ιδιόκτητων χώρων οι οποίοι θα εξυπηρετούσαν  τις
βασικές καθημερινές ανάγκες των πολιτών της. 
Οι διοικούντες ή δεν είχαν τη διορατικότητα να
προβλέψουν την ραγδαία εξέλιξη του προαστίου ή
ενώ την είχαν, φρόντισαν να εξυπηρετήσουν πολι-
τικούς και «Άλλους» φίλους σε βάρος του
δημοσίου συμφέροντος,  με αποτέλεσμα στην Αγ.
Παρασκευή όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να στεγά-
ζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους με υπέρογκο
ενοίκιο. 
Ταυτόχρονα η πόλη ατύχησε να έχει, μετά το
Σωτήρη Κατσάρα, ένα δήμαρχο με όραμα, πρόγρ-
αμμα και σχέδιο όπως και τη διάθεση να συγκρου-
στεί με συμφέροντα προκειμένου οι πολίτες να

αποκτήσουν αυτά που δικαιούνται, δηλαδή διευ-
κόλυνση στις καθημερινές τους ανάγκες. 
Ατύχησε η πόλη όμως και στο θέμα της αντι-
πολίτευσης, από τα έδρανα της οποίας πέρασαν
άνθρωποι οι οποίοι αντί να δώσουν αγώνες εκπο-
ρευόμενους από το θεσμικό τους ρόλο,
προτίμησαν να σιωπήσουν στις «Εγκληματικές»
για την πόλη αμέλειες των διοικούντων είτε από
ανικανότητα, είτε για πιθανούς προσωπικούς ιδιο-
τελείς λόγους.      
Όλα αυτά τα γράφουμε γιατί στις 26 Σεπτεμβρίου
2012 συζητήθηκε το θέμα της μεταστέγασης της
εφορίας Αγ. Παρασκευής στο Χολαργό, όπου και
πάλι οι αιρετοί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων απέ-
δειξαν για πολλοστή φορά ότι είναι «Μικρότεροι»
από το ύψος των περιστάσεων. 
Από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, και είναι προς
τιμήν του, κ. Τίμο Κωστόπουλο άκουσαν – όσοι δεν
γνώριζαν – ότι πριν από καιρό οι έγκριτες εφημε-
ρίδες «Βήμα» και «Καθημερινή» είχαν προα-
ναγγείλει τη συγκεκριμένη μεταστέγαση η
οποία γίνεται στο πλαίσιο της εξοικονόμησης
πόρων, από πλευράς Υπουργείων, σε ότι αφορά
την πληρωμή ενοικίων σε τρίτους και τη συγκέντρ-
ωση των υπηρεσιών σε ιδιόκτητα κτίρια. 
Ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ. Μάκης Χάρχαρος -
ένα δημόσιο πρόσωπο που είτε συμφωνείς μαζί
του είτε διαφωνείς δεν μπορείς να μην του αναγ-
νωρίσεις το γεγονός ότι κάποια πράγματα που
θέλει να πει, τα λέει «Έξω από τα δόντια» - λαμ-
βάνοντας το λόγο, ως αποκάλυψε ότι το θέμα της
μεταστέγασης της εφορίας Αγ. Παρασκευής στο
Χολαργό είχε ξεκινήσει πριν από ενάμιση χρόνο!
και μάλιστα ότι υπήρχε πρωταρχικός σχεδιασμός
να μεταφερθεί στην Παλλήνη!! και δεύτερος σχε-
διασμός να συγχωνευτεί με τη ΔΟΥ Χαλανδρίου!!!
και ότι τη μεταφορά στο Χολαργό, την υπέγραψε
ο αρμόδιος Υπουργός μετά από ομόφωνη
απόφαση του συμβουλίου. 
Ο κ. Χάρχαρος είπε επίσης ότι η απόφαση αυτή
του Υπουργείου ήταν στο πλαίσιο της στέγασης
των υπηρεσιών μόνο σε ιδιόκτητα κτίρια και απο-
κάλυψε ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, το οποίο στε-
γαζόταν η εφορία Αγ. Παρασκευής, πρότεινε μία
μείωση της τάξεως των 15.000 ευρώ προκειμένου
να δελεάσει την ηγεσία του Υπουργείου, η οποία
όμως σήμερα είναι αναγκασμένη να υπακούει και
να ακολουθεί τις εντολές της Τρόικα. 

Ο κ. Χάρχαρος επιπλέον
ενημέρωσε το Σώμα ότι
η επιφάνεια του ιδιόκ-
τητου κτιρίου στο Χολα-
ργό φτάνει τα 1.300 τ.μ.
ενώ το κτίριο που στε-
γαζόταν στην Αγ. Παρ-
ασκευή είχε επιφάνεια
2.500 τ.μ. αλλά πιθανόν
δεν γνώριζε ότι ο Δήμος
Χολαργού, εν αντιθέσει
του δικού μας Δήμου,
διαθέτει ιδιόκτητα κτίρ-
ια και προσέφερε πέντε
επιπλέον δημοτικούς
χώρους για την στέγαση
των αρχείων της εφο-
ρίας! 
«Υπάρχει στο ζήτημα αυτό ολιγωρία της δημοτι-
κής αρχής, κατέληξε ο κ. Χάρχαρος, γιατί εγώ
εγκαίρως είχα ενημερώσειγια τις εξελίξεις αυτές
το «Γραφείο δημάρχου»  αλλά μάλλον είχαν να
κάνουν άλλες δουλειές». 
Ο κ. Γουργούλης (ο οποίος εργάζεται στη ΔΟΥ Αγ.
Παρασκευής) επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του κ.
Χάρχαρου και συμπλήρωσε ότι η απόφαση της
μεταστέγασης είχε αποφασιστεί γύρω στις 20
Σεπτεμβρίου 2012. 
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της «Νίκης για
την Αγ. Παρασκευή» Γιάννης Σταθόπουλος,
μέμφθηκε το Βασίλη Ζορμπά για την ολιγωρία που
επέδειξε για άλλη μια φορά σε μεγάλο θέμα της
πόλης, λέγοντας ότι η μεταφορά αυτή αποτελεί
πλήγμα για τους κατοίκους και τους επιχειρ-
ηματίες κι ότι είχε ενημερώσει πριν από μήνες τη
Δημοτική Αρχή για τη συγκεκριμένη μεταστέγαση. 
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης αφού
πρώτα επεσήμανε κι αυτός την ολιγωρία που επέ-
δειξε ο Δήμος, στη συνέχεια εξήγησε ότι στόχος
της «Τρόικα» είναι να μεταφερθούν τομείς
και δράσεις της εφορίας σε ιδιώτες! 
Από πλευράς διοίκησης η έλλειψη διάθεσης απο-
κάλυψης της αλήθειας, αλλά και η έλλειψη σοβα-
ρών επιχειρημάτων που θα αντέκρουαν  τις καταγ-
γελίες περί ολιγωρίας, οδήγησε τους ομιλητές της
στη συνήθη «Χωροφυλακίστικη» μέθοδο του εάν
και κατά πόσο ήταν νόμιμο ή όχι το κτίριο στο
οποίο θα στεγαστεί η εφορία στο Χολαργό!!! 

Χρήστος Α. 

Μπαλωτής

Εκδότης - 

Δημοσιογράφος

Φωτογραφία που έχει τραβηχτεί λίγο πριν την ΕΡΤ και δείχνει το αριστερό

πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Μεσογείων όπου οι “Κατασκευές - Φιλέτα” 

αντικατέστησαν τους κάθετους προς τη λεωφόρο δρόμους. 

Φωτογραφία που έχει τραβηχτεί στο διάζωμα της Λεωφόρου Μεσογείων

στο ύψος του ΙΚΑ, όπου η αριστερή πλευρά διαθέτει κάθετες οδούς σε

αντίθεση με τη δεξιά πλευρά η οποία δεν διαθέτει καμία. 
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Το χορό της δικαιολόγησης των αδι-
καιολόγητων ξεκίνησε ο αποπεμφθ-
είς αντιδήμαρχος οικονομικών
Γιώργος Παναγόπουλος, ο οποίος με
οργίλο ύφος και με έμφαση δήλωσε
ότι τίθεται θέμα νομιμότητας για τη
στέγαση της εφορίας στο Χολαργό,
για να δώσει τη σκυτάλη στο δήμα-
ρχο Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος αυτή
τη φορά δεν προφασίστηκε
«Άγνοια», αλλά αντίθετα χρησιμο-
ποίησε ψυχροπολεμικές μεθόδους
λέγοντας με συνωμοτικό ύφος και
βασισμένος σε έγκριτες  πληροφο-
ρίες που είχε ότι η εφορία δεν επρό-
κειτο να φύγει από την Αγ. Παρασ-
κευή κι «Αποκάλυψε» ότι υπήρξε
εναντίον της πόλης μας ένα «Βρώμι-
κο» παιχνίδι από μέρους του Χολαρ-
γού. 
«Είπαν (από το Δήμο Χολαργού), συνέχι-
σε ο Βασίλης Ζορμπάς, ότι δίνουμε
35.000 ευρώ το μήνα σε τέως δήμαρχο
του ΠΑΣΟΚ και για να μην τον κράξουν
(τον Υπουργό), πήρε την απόφαση της
μεταστέγασης»!!
Στη συνέχεια ο δήμαρχος με το ίδιο
συνω  μοτικό ύφος επεσήμανε ότι το
κτίριο στο οποίο θα στεγαζόταν η ΔΟΥ
Αγ. Παρασκευής στο Χολαργό, ήταν ακα-
τάλληλο, γιατί πολεοδομικά δεν ήταν
«Αρκετό»!! 
«Έστειλα, είπε ο Βασίλης Ζορμπάς, κατε-
πείγον (προφανώς έγγραφο) στην πολεο-
δομία της Αγ. Παρασκευής για να ελέγξει
το κτίριο και να δει αν είναι κατάλληλο να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος «Ευρείας»
χρήσης για συνάθροιση κόσμου και για
χρήση γραφείων διοίκησης και τέλος να
ελεγχθεί εάν από το Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο του Χολαργού προβλέπεται στη
συγκεκριμένη περιοχή τέτοια χρήση» .
Όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι
συμπολίτες, αναγνώστες και αναγνώστρ-
ιες η συνομοσιολογία, η εφεύρεση «Σκο-
τεινών δυνάμεων που δρουν υπογείως και
επιζητούν εναγωνίως το κακό της πόλης»,
οι παράνομες κατασκευές και ο έλεγχος
τυπικών παραλείψεων σε μια χώρα όπου
σχεδόν κανένα κτίριο δεν έχει ανεγερθεί
με τον τυπικά νόμιμο τρόπο, δεν αποτε-
λούν παρά μια προσπάθεια αποπρο-
σανατολισμού της κοινής γνώμηςκαι
μετάθεση των ευθυνών σε αόριστους και
ενδεχομένως ανύπαρκτους παράγοντες.
Αποτελούν δηλαδή στην ουσία, προφά-
σεις εν αμαρτίες της πολύ παλιάς (πολιτι-
κά) δεκαετίας του ‘ 50. 
Η πραγματικότητα για τα όποια προβλή-
ματα υπάρχουν εν γένει στην πόλη αλλά
και συγκεκριμένα στο θέμα της εφορίας
δεν λύνονται ούτε αντιμετωπίζονται με
αστείους ερασιτεχνισμούς. Αν κάποιος
από εσάς σταθεί στην ενδιάμεση λωρίδα
κάτω από το φανάρι της διασταύρωσης
της λεωφόρου Μεσογείων με την Αγ.
Τριάδος, έξω δηλαδή από το σημερινό
ΙΚΑ, γυρίσει την πλάτη του προς το Στα-
υρό και κοιτάξει προς την πλατεία της Αγ.
Παρασκευής θα διαπιστώσει με έκπληξη
το εξής «Φαινόμενο». 
Στο αριστερό πεζοδρόμιο όπως κοιτά,

(όπου βρίσκεται η ΕΡΤ), θα δει από το
σημείο στο οποίο στέκεται μέχρι την πλα-
τεία της Αγ. Παρασκευής έξι κάθετες
οδούς οι οποίες συνδέουν τη λεωφόρο
Μεσογείων με τον «Εσωτερικό» ιστό της
πόλης. Αν τώρα κοιτάξει το δεξί πεζοδρό-
μιο θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν οι
αντίστοιχοι κάθετοι δρόμοι, αλλά στη
θέση τους υπάρχει μία σειρά συνεχιζόμε-
νων κτιρίων, τα οποία μπορεί να είναι από
εμπορικής πλευράς «Φιλέτα», αλλά
αναγκάζουν τους κατοίκους που ζουν
στον υποβαθμισμένο ιστό της πόλης να
κάνουν ατέλειωτους κύκλους και να
χάνουν πολύτιμο χρόνο. 
Εάν στρίψετε από την οδό Ελπίδος  δεξιά
και μπείτε στην οδό Γούναρη θα συναν-
τήσετε μόνο έναν κάθετο δρόμο στο δεξί
σας χέρι για να βγείτε στη Μεσογείων ή
θα πρέπει να φτάσετε στην οδό Ψαρών
και να τη συνεχίσετε δεξιά για να τα κατα-
φέρετε…
Θα μου πείτε ποιος ο λόγος να κάνετε τον
«Περίπλου της γης» εάν είστε κάτοικος
της συγκεκριμένης οδού και θέλετε να
βγείτε στη Μεσογείων για να πάτε στη
δουλειά σας; 
Ε, λοιπόν όλη αυτή η ταλαιπωρία σας
οφείλετε στο γεγονός ότι εκεί που υπάρχει
η σημερινή εφορία θα έπρεπε κανο-
νικά να υπάρχει δρόμος, που να συνέ-
δεε την οδό Γούναρη με τη Μεσογείων
αλλά αντ’ αυτού ο δρόμος «Κλείστηκε»
προκειμένου να οικοδομηθεί κτίριο και να
εξυπηρετηθούν «Κάποιοι». Το ίδιο δε
συμβαίνει και σε άλλα σημεία της οδού
Γούναρη και αντί οι δήμαρχοι της πόλης
να στέλνουν στον εισαγγελέα τους επίορ-
κους υπαλλήλους που επέτρεψαν αυτές
τις παρανομίες,  στέλνουν την πολεοδομία
να ελέγξει τις τυπικές ελλείψεις ενός ιδι-
όκτητου κτιρίου στο Χολαργό. 
Και το ερώτημα το οποίο απομένει να
απευθυνθεί προς το σημερινό δήμαρχο
Βασίλη Ζορμπά είναι το εξής: «Πρέπει η
χώρα να κάνει οικονομία στις σπατάλες
του δημοσίου ή όχι; Πρέπει να στεγα-
στούν οι δημόσιες υπηρεσίες σε ιδιόκ-
τητους χώρους ή πρέπει να πληρώνο-
υμε υπέρογκα ποσά σε «Φίλους και κολ-
λητούς» που έχουν «Άκρες; Ποια είναι η
πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί; Αυτή
που λέει ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς ή όχι; Και σε τελευταία ανάλυση
εκείνος τι θέλει ως δήμαρχος Αγ. Παρασ-
κευής; Να συνεχίσουμε να πληρώνουμε
ενοίκιο ή να προσπαθήσει ως αρμόδιος
δήμαρχος που θέλει να πιστεύει ότι είναι,
να ξεκινήσει (όταν θα έπρεπε να είχε ήδη
ξεκινήσει από την αρχή της θητείας του)
να βρει τις καλύτερες λύσεις για όλα όσα
ο ίδιος κατήγγειλε ότι οι άλλοι έκαναν;
Έχει αντιληφθεί άραγε έστω και στο
μέσον της θητείας του ότι δεν αντιπολι-
τεύεται αλλά διοικεί, κι αν όχι γιατί δεν
αφήνει να διοικήσει κάποιος που να
«Ξέρει από Βέσπα» και ν’ ασχοληθεί με
το γνωστικό του αντικείμενο στο οποίο
είναι πολύ πετυχημένος; 
Η παθογένεια της Αγ. Παρασκευής για να
λυθεί δεν χρειάζεται παθολόγο – πνευμο-
νολόγο, χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω!   

Οι περιπέτειες της μικρής
Αννούλας με τις αποδείξεις

Hello to my fans! Σας έλειψα?
Έμαθα πως κανένας δε ρώτησε το
φίλο- προϊστάμενο – συντάκτη
για τα where-abouts μου και θα
αρχίσω να στεναχωριέμαι!
Ε εντάξει θα σας δικαιολογήσω καθότι
καλοκαιρινοί μήνες και όλοι πήγαμε
στας εξοχάς.. μεγάλη επιτυχία είχε και
η φετινή καλοκαιρινή σεζόν..και
μπαίνω κατευθείαν στο ψητό.
Στάση διακοπών Α: Σκύρος. Εγώ και η
μισή Ελλάδα καταλήξαμε εκεί καθότι
30 ευρώ πηγαινέλα με αεροπλάνο δεν

είναι και πολλά! Έκτακτη η προσφορά της Aegean να ναι καλά
και τσάμπα την βγάλαμε στην μεταφορά. Δε θα έλεγα το ίδιο για
τη διαμονή. Φτάνοντας λοιπόν εκεί (7 το πρωί) σιγά μην ήταν
έτοιμα τα δωμάτια.. Άρα η πρώτη μέρα μας βρήκε να ψηνόμαστε
στην παραλία με τις βαλίτσες στο αμάξι (το νοικιασμένο..θα επα-
νέλθω συντόμως) από τις 7.30 έως τις 17.30 ..10 ώρες!
ΚΑΗΚΑΜΕ! Πάμε στο δωμάτιο μια χαρά έτοιμο..2 άτομα εμείς,
4 κρεβάτια το δωμάτιο.. δε έφυγαν, λέει, τελικά οι προηγούμενοι
οπότε μας έβαλε σε ένα άλλο. 
Εμένα καθόλου δε με χάλασε..έως την τρίτη μέρα που μας ζήτησε
να αλλάξουμε και να πάμε σε δίκλινο γιατί φυσικά οι προη-
γούμενοι αποφάσισαν να φύγουν και θα τις ερχόταν παρέα 4
ατομών..μααααζευε πάλι, ααααλλαζε δωμάτιο και ξανά μανά
από την αρχή!
Φτάνει λοιπόν το 5μερο στο τέλος του και πάω για το checkout..
Αφού λοιπόν έμαθα ΤΑ ΠΑΝΤΑ για το γιο της και τους φρο-
νιμίτες που αναγκάστηκε να βγάλει στο γιατρό κάτω στο Περι-
στέρι και το δόλιο έτρεχε και 3 λεωφορεία άλλαζε, μέσα στην όλη
βαβούρα αυτή μου γλιστράει κι ένα «Ε να σου κόψω και μια
ενδεικτική απόδειξη..60 ευρώ είναι καλά?»..
Παύση…παύση..πρέπει να άλλαξα 3 χρώματα σίγουρα!
«Συγγνώμη, 250 ευρώ θα σας πληρώσω.. τι εννοείτε ενδεικτι-
κή??» «ε ξέρεις πως είναι αυτά που μας βάζουν και κάνουμε
τώρα, αντί να τα πάρουν από τους πλούσιους κυνηγάν εμάς».. 
Παύση…αλλά 2 χρώματα εναλλαγή ..  «Τι λες κυρά μου??????
Δηλαδή να σε πληρώσω το κανονικό ποσό, να μη φορολογηθείς
εσύ για αυτό σαν έσοδο και να μην έχω εγώ απόδειξη ΜΠΑΣ και
κερδίσω κανένα ευρουλάκι από την δήλωση μου??».. Αυτό το
σκέφτηκα..δε το είπα..αυτο που είπα όμως με σόκαρε παραπά-
νω..γιατί? Γιατί κώλωσα… Καλά διαβάζεις φίλε αναγ-
νώστη..ΚΩ-ΛΩ-ΣΑ.. 
Και δεν είπα τίποτα..πήρα την απόδειξη των 60 ευρώ κι έφυγα με
τα μάτια κάτω και με την μεγαλύτερη ντροπή που έχω αισθανθ-
εί για τον εαυτό μου.  Βέβαια το τι άκουσα μετά από την παρέα
μου ΔΕ περιγράφεται.. κι έτσι οπλισμένη με θάρρος, με φουσκω-
μένα τα στήθη και ψηλά το κεφάλι κίνησα να πληρώσω το νοι-
κιασμένο αμάξι.. κι έτσι πάμε στην δεύτερη πράξη του έργου.
Μπαίνω μέσα.. Δίνω κλειδί, κοιτάει αμάξι, γνέφει καταφατικά,
λέει «120 ευρώ», τα δίνω, τα παίρνει, με κοιτάει…ενοχλείται..δε
φεύγω .. λέει «είμαστε εντάξει», λέω «απόδειξη», ξινίζει, την γρά-
φει, την παίρνω. Παρόλα αυτά η ντροπή του πρωινού δεν έφευ-
γε με τίποτα.. νιώθεις λες και σου κάνουν χάρη που σου κόβουν
απόδειξη έστω και για ένα ευτελές ποσό. 
Εκεί μας έχουν φτάσει..όχι μόνο οι πολιτικοί? Οι «μαζί τα φάγα-
με».. εγώ, εσύ και ο δίπλα! Ναι, κι εγώ ανήκω σε αυτούς που
βοήθησαν στο φάγωμα! Γιατί απόδειξη δε ζήτησα..ντράπηκα,
λυπήθηκα! Αντί να λυπηθώ εμένα που πλήρωσα ένα σκασμό
λεφτά για να κάνω γύρω-γύρω όλοι στα rooms to let της
*&^(*(*&  ̂ και να μη πάρω μια ωραιότατη αποδειξούλα,
λυπήθηκα την τύπισσα που σαν κι εμένα κορόιδεψε άλλους τόσο-
υς! 
Στάση διακοπών Β: ΤΟΥΣ ΠΕΘΑΝΑ! Μέχρι και από άνθρωπο με
καΐκι ζήτησα απόδειξη! Πήρα το αίμα μου πίσω! Όμως η ντροπή
δε φεύγει ακόμη.. Αυτό το «μαζί τα φάγαμε» ακόμη βουίζει στα
αυτιά μου..

Αννούλα κάτοικος

Αγ. Παρασκευής
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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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Πάλι για το  κτήμα  Σιστοβάρη : 
Οι αλήθειες και η πρότασή μας

Η νηφάλια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
της 10.10.2012  της υπόθεσης του Κληροδοτή-
ματος  ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, μετά την παρουσίαση
από τον δικηγόρο κ. Μπάκα (ειδικό αγορη-
τή του εισηγητή) κρίσιμων νομικών και δικα-
στικών απόψεων και την απάντηση του κ.
Παναγούλη (δικηγόρο του Δήμου) ανέδειξαν
τις ευθύνες των Διοικήσεων του Δήμου και
της υπηρεσίας (κατόπιν εντο λών), για την
κατάσταση που σήμερα επικρατεί. Συνοπτικά
(και για την ιστορία) καταγράφουμε :
α. Η αδειοδότηση το 2007 από τον τότε
Δήμαρχο Β. Γιαννακόπουλο της επιχείρη-
σης  παρά το ότι είχε ήδη κατεδαφίσει παρανό-
μως την Βίλλα (ενώ η Δημαρχία Α. Σιδέρη βρισ-
κόταν σε αντιδικία εναντίον της), σφράγισε
την σαφή εκπροσώπηση επιχειρηματικών
συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
β. Η συνεχώς απόρριψη των δικογράφων του Δήμου ως αόριστων και η μη δικα-
στική επαναφορά τους, δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά.
γ. Ενώ η πρωτόδικη απόφαση του Εφετείου ως προς την ερμηνεία της διαθήκης
ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις διεκδικήσεις του Δήμου και των πολιτών (επιτρέπει
μόνο οίκηση, τακτική διαχείριση και μικροπροσθήκες),  ο Δήμος δια της Νομικής
Υπηρεσίας ζήτησε στον Άρειο Πάγο την αναίρεσή της !. 
δ. Γιατί δεν συμμορφώθηκε η Δημοτική αρχή Γιαννακόπουλου με την
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που έκρινε παράνομη την
κατεδάφιση ; 

Η διατήρηση της σημερινής κατάστασης είναι αντίθετη τόσο προς την επιθυμία
του δωρητή Σιστοβάρη, όσο και προς το αίσθημα των πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν
το ΚΤΗΜΑ να γίνει χώρος πρασίνου και πολιτισμού.
Για τον λόγο αυτό η ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄ ,́ η οποία πρωτο-
στάτησεσε όλους τους αγώνες υπέρ του Κληροδοτήματος, σταθερή στον προσα-
νατολισμό της για ριζική λύση, επαναφέρει την πρόταση την οποία κατέθεσε
στο Δημοτικό συμβούλιο της 30.03.2011 :
Αλλαγή χρήσης γης, τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
και χαρακτηρισμός του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ως κοινωφελούς
δημοτικού χώρου, προοριζόμενου αποκλειστικά για πολιτιστικές δρα-
στηριότητες, αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών και εκτελέσεως
οικοδομικών εργασιών και ανάκληση της άδειας, λόγω των καταδικα-
στικών αποφάσεων για την κατεδάφιση.
Καλούμε τον νυν Δήμαρχο Β. Ζορμπά, αλλά και τις παρατάξεις των Β. Γιαννακό-
πουλου και Α. Γκιζιώτη, να μην καταψηφίσουν και πάλι τις προτάσεις μας, όπως
έπραξαν στις 30/3/2011.
Γιατί μόνον οι πράξεις μιλούν από μόνες τους!
Και γιατί δεν έχουμε ακούσει καμία ριζοσπαστική πρόταση από καμία άλλη πλε-
υρά. 

Γιάννης Σταθόπουλος

Επικεφαλής “Νίκη για την Αγ.

Παρασκευή”
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Με ελεγχόμενες διαδικασίες ο «Συμπαραστάτης του Δημότη»…  
μια «Κουκίδα» που ερμηνεύτηκε ως «Σταυρός» και ο εξευτελισμός των
θεσμών με την μετατροπή της «Μυστικής» σε «Ανοιχτή» ψηφοφορία!

Μία ακόμη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έγινε την Τετάρτη 26/09/2012
σε μια προσπάθεια να επιλεγεί, έστω και
μετά από δύο χρόνια, «Συμπαραστάτης  του
δημότη και της επιχείρησης». 
Κάνοντας ένα σύντομο ιστορικό θα πρέπει να
πούμε ότι αυτός ο θεσμός προβλέπεται από τον
Καλλικράτη και μάλιστα ο νομοθέτης σε μια προ-
σπάθεια ώστε το πρόσωπο που θα επιλέγεται –
εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι όσο
το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής,  είχε θεσπίσει ότι
για τη συγκεκριμένη εκλογή χρειάζονταν και
κάποιες λίγες ψήφοι της αντιπολίτευσης ώστε να
μην μπορεί η συμπολίτευση από μόνη της να ορίσει
όποιον ήθελε για ευνόητους λόγους. 
Και μόνο από το όνομα του νέου αυτού θεσμικού
οργάνου (Συμπαραστάτης του δημότη και της
επιχείρησης) θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να
καταλάβει ότι αυτός ο ρόλος θα βοηθούσε είτε
δημότες είτε επιχειρηματίες στο να διεκπερ-
αιώσουν με τον καλύτερο και δικαιότερο τρόπο τα
αιτήματά τους, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι στο
Δήμο θα αισθάνονταν ότι και μια άλλη «Αρχή»
εκτός των αιρετών θα ήλεγχε όχι μόνο την αποδο-
τικότητα αλλά και την ανιδιοτέλεια τους σε ότι
αφορά τις σχέσεις τους με τους ουσιαστικούς
εργοδότες τους. 

Με λίγα λόγια δηλαδή ο Καλλικράτης προ-
σπαθούσε με έναν κομψό τρόπο να λύσει τα
τεράστια προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και
στην τοπική αυτοδιοίκηση από τα «Γρηγορό-
σημα», τη σήψη, την παρακμή και τη διαπλο-
κή που διαχέεται σε ολόκληρο τον  Δημόσιο τομέα
αλλά και την  αλληλοσυγκάλυψη που είχε δημιο-
υργηθεί μεταξύ των επαγγελματιών αιρετών και
των εγκάθετων εργαζομένων οι οποίοι λειτουρ-
γούν προς «Ίδιον» όφελος και όχι προς την
εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα του υπερδιογκω-
μένου και κομματικοποιημένου κράτους ήταν από
τα πρώτα ζητούμενα της μετά Στάλιν εποχής της
πρώην ένωσης των σοσιαλιστικών χωρών όπως
διατυπωνόταν από τα τότε κυρίαρχα συνθήματα
για «Γκλάσνοστ» και «Περεστρόικα» δηλα-
δή για «Διαφάνεια» και «Μεταρρύθμιση».
Στην Ελλάδα ως συνήθως, έτσι και σ’ αυτό το
σημείο αποφύγαμε να βάλουμε «Το δάχτυλο
στην πληγή» και να πούμε τα πράγματα με το
όνομά τους κι αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο

γεγονός ότι στην πραγματικότητα ουδεμία κυβέρ -
νηση, οιουδήποτε χρώματος είχε αυτά τα δύο
συνθήματα ως πρωταρχικούς στόχους.  Το αντίθε-
το μάλιστα. 
Από την άλλη πλευρά,  το γεγονός ότι η Ελλάδα
είναι πλήρες μέλος της Ε.Ε. την υποχρεώνει να
εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο σύμφωνα με τους
υπόλοιπους λαούς κι έτσι γεννήθηκε κι αυτός ο
συγκεκριμένος θεσμός ο οποίος από τους απλούς
πολίτες αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, ενώ από
τους κρατούντες με θυμηδία. 
Ο νομοθέτης λοιπόν προέβλεψε ως όφειλε μια
«Ελάχιστη συναίνεση» μερίδας της αντιπολίτευ-
σης, με τη διοίκηση ως προς το πρόσωπο που θα
επιλεγόταν για το συγκεκριμένο θεσμό, (ο οποίος
εκτός των άλλων προέβλεπε και μια αξιοσέβαστη
μηνιαία χρηματική αποζημίωση) αλλά στην
Ελλάδα η έκφραση «Πολιτική συναίνεση»
είναι συνώνυμη με το: «Τι θα μου δώσεις για
να στον ψηφίσω», χωρίς ίχνος υποχωρητικότ-
ητας στην περίπτωση που τα ανταλλάγματα δεν
ήταν ικανοποιητικά ή ο δήμαρχος ήταν προικισμέ-
νος με «Ξερό κεφάλι». 
Δεν ξέρουμε τι ίσχυε στο Δήμο μας, αλλά οι προη-
γούμενες απόπειρες εκλογής δεν έφεραν κανένα
αποτέλεσμα, αφού ο δήμαρχος για το συγκε-
κριμένο θεσμό προόριζε πρόσωπα που στε-
λέχωναν το ψηφοδέλτιό του στις δημοτικές
εκλογές αλλά δεν είχαν εκλεγεί, προκαλώντας
αρνητικά σχόλια τόσο επειδή προσπαθούσε να
επιβάλλει, σε αντίθεση με το πνεύμα του νόμου,
«Κομματικό Συμπαραστάτη» απόλυτα εξαρτώμε-
νο από την πολιτική και την κομματική του
βούληση… όσο και για το γεγονός ότι επέλεγε για
το συγκεκριμένο θεσμό ανθρώπους που δεν είχαν
εκλεγεί, δηλαδή δεν τύγχαναν ευρύτερης απο-
δοχής από τους συμπολίτες τους. 
Για τους όποιους δικούς της λόγους η  αντιπολίτευ-
ση επέμενε να μην συναινεί στο πρόσωπο που πρό-
τεινε για το συγκεκριμένο θεσμό ο Βασίλης Ζορμ-
πάς, ενώ και μέσα στη δημοτική ομάδα του
δημάρχου,  υπήρξαν «Φωνές  ανυ πα κοής» που
αντιπρότειναν και ψή φι ζαν ανοιχτά,  αψη φώντας
την «Εντολή του Δη μάρ χου», την υπο ψη φιότητα
συμ πολίτη μας που ναι μεν είχαν  συγγενική σχέση
μαζί τους, αλλά τον θεω ρούσαν ως κα ταλ ληλότερο
για το συγκεκριμένο θεσμό κι ενδεχομένως να
είχαν και δίκιο.
Είχαμε κατ’ επανάληψη γράψει στα σχετικά ρεπο-
ρτάζ που είχαμε κάνει μετά τις άκαρπες συνεδριά-
σεις, ότι συνδημότες  μας, συνάνθρωποι μας με
σημαντικότατες διαδρομές στις προσωπικές τους
ζωές, ουσιαστικά δια σύ ρονταν αναγκασμέ-
νοι να παρουσιάζουν και να ξανα-
παρουσιάζουν το βιογραφικό
τους σημείωμα και να εκθέτουν
τους λόγους που τους προέτρεψαν  να
καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη
του συγ κε κριμένου θεσ μού… ενώ
είχαμε αναφερθεί και στα παράπονα
ορισμένων συνδημοτών μας οι οποίοι
ισχυρίζονταν ότι ο δήμαρχος τους είχε
υποσχεθεί τη συγ κεκριμένη θέση και
ύστε ρα υπαναχώρησε προτείνοντας
άλλον! 
Δυστυχώς το ίδιο σκη νι κό, με τις ίδιες

συνθέσεις και το ίδιο «Σκεπτικό» επαναλαμβανό-
ταν συνεχώς με το δήμαρχο να επιμένει στη θέση
του προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι αυτός δεν
κάνει παζάρια με την αντιπολίτευση… 
Στο προηγούμενο  της κρίσιμης  συνεδριάσεως
συμβούλιο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος Αλέξης Μουστόγιαννηςείχε αιφνι-
διάσει τους  Δημοτικούς  Συμβούλους απο-
καλύπτοντας ότι είχε προγραμματιστεί  συνάν-
τηση του δημάρχου με τους αρχηγούς των άλλων
δημοτικών παρατάξεων προκειμένου να βρεθεί
πρόσωπο κοινής αποδοχής ! και ρώτησε το δήμα-
ρχο ποιος ήταν ο λόγος που τον ανάγκασε να μετα-
κινηθεί  από τη θέση «Εγώ δεν κάνω παζάρια» και
να ξεκινήσει  ένα κύκλο συζητήσεων με τους υπό-
λοιπους επικεφαλείς ζητώντας παράλληλα να
μάθει πάνω σε ποια βάση θα γινόταν η συγκεκρι-
μένη συζήτηση χωρίς βεβαίως να λάβει ουδεμία
απάντηση αλλά «Απαντήσεις» μπορεί να αλιευθ-
ούν και από τη «Σιωπή» κι σας δούμε την όλη
υπόθεση από την πολιτική πλευρά, αφήνοντας
εκτός πλαισίου συζήτησης τα ονόματα των υποψ-
ηφίων μιας και ουδεμία ευθύνη φέρουν για την
πολιτική κακομεταχείριση που υπέστησαν με τις
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις αλλά και με τα όσα
κωμικοτραγικά  συνέβησαν εκείνο το βράδυ…
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η εκλογή
του «Συμπαραστάτη» χρειαζόταν όλες τις ψήφους
της παράταξης του κ. Ζορμπά και δύο από την πλε-
υρά της αντιπολίτευσης.
Κάτω από φυσιολογικές για τον Βασίλη Ζορμπά
συνθήκες, η συνεδρίαση θα γινόταν επειδή έπρεπε
να γίνουν  στο χρονικό διάστημα που  όριζε ο νόμος
για τις περιπτώσεις  της μη εκλογής την πρώτη και
τις λοιπές φορές και ο δήμαρχος όπως έκανε και τις
προηγούμενες φορές θα έλεγε το όνομα του υποψ-
ηφίου που στήριζε η παράταξη του, θα εμφανίζον-
ταν και όσοι άλλοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και
δεν θα εκλεγόταν και πάλι κανένας. 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Τι μεσολάβησε όμως και υποχρεώθηκε ο Βασίλης
Ζορμπάς να απομνημονεύσει την παροιμία που λέει:
«Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες;».
Σε τι είχαν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες ώστε εκείνο το λαϊ-
κίστικο και βαρύγδουπα Γκραβαρίτικο : «Εγώ δεν κάνω
όπως οι άλλοι παζάρια» μετατράπηκε με μια αιφνίδια πολι-
τική κωλοτούμπα του στυλ: «Ελάτε να τα βρούμε»;
Αυτό που άλλαξε, αγαπητοί αναγνώστες στο μεσοδιάστημα
των αλλεπάλληλων συνεδριάσεων για την εκλογή του
«Συμπαραστάτη» ήταν το γεγονός ότι τη στιγμή που όλοι οι
πολιτικοί άνδρες το καλοκαίρι ή όπως χαρακτηριστικά λένε,
στα «Μπάνια του λαού» αποφεύγουν να προχωρούν σε
ριζικούς ανασχηματισμούς, ο Βασίλης  Ζορμπάς  έπραξε το
εντελώς αντίθετο και  απέπεμψε τους τρείς βασικότερους
αντιδημάρχους της διοίκησης του (Γιώργο Παναγόπουλο
–τέως αντιδήμαρχο οικονομικών, Δημήτρη Αλεφαντή-
τέως αντιδήμαρχο διοίκησης και Νικόλαο Κωβαίο τέως
αντιδήμαρχου κάποιου ασαφούς αντικειμένου που είχε να
κάνει με την Κοινωνική πολιτική) κι αυτό για να ενισχύσει
ακόμη περισσότερο τις εξουσίες του μόνου ανθρώπου  που
εμπιστεύεται  στην παράταξη του, της πολύ-αντιδημάρχου
και αναπληρώτριας δημάρχου κ. Ελευθερίας Παπαδο-
πούλου.
Δεν φτάνει δε που κυριολεκτικά «Καρατόμησε» τρεις
έμπειρους πολιτικούς, δεν φτάνει που δεν περίμενε τρεις –
τέσσερις μήνες να τους αλλάξει με «Ήθος και ευπρέπεια»
στις Δημαιρεσίες του Γενάρη και να τους αποδώσει στην
τοπική κοινωνία χωρίς «Στίγματα», αλλά με αφορμή την
αποπομπή τους αυτή, εξέδωσε και ένα δελτίου τύπου στο
οποίο ανέφερε ότι τους αντικατέστησε για να «Αποδώσει
καλύτερα» η διοίκηση και να υλοποιήσει τα υπεσχημένα…
ωσάν οι τρείς αυτοί αντιδήμαρχοι να ήταν η κύρια αιτία για
την οποία μέχρι τότε «Δεν τραβούσε το μαγαζί!».
Μετά λοιπόν από αυτήν τη συμπεριφορά, πως θα
μπορούσε ο κ. Ζορμπάς να είναι σίγουρος ότι την
υποψηφιότητα που θα υποδείκνυε θα την ψήφιζαν
σε  μυστική ψηφοφορία όλοι οι σύμβουλοι της
παράταξης του;
Εξάλλου ως δημοτικός σύμβουλος, είχε παρακολουθήσει το
αντίστοιχο «Άδειασμα» του τότε δημάρχου Αντώνη Σιδέρη
από «Δυσαρεστημένους» και μάλιστα στην κρίσιμη ψηφο-
φορία για τον ετήσιο προϋπολογισμό…  γι αυτό και αναγ-
κάστηκε ν’ αφήσει στη άκρη τις «Παλληκαριές» και
τα «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…» και να συζητή-
σει με την αντιπολίτευση για το πώς θα βρισκόταν μια
συναινετική λύση που και θα εξέλεγε επιτέλους «Συμπαρα-
στάτη» αλλά και η μυστική ψηφοφορία δεν θα καταδείκνυε
το ενδεχόμενο να είναι «Δήμαρχος Μειοψηφίας» αφού η
παράταξη του μετρά ήδη τις απώλειες των κ. Αλεξόπουλου
και Μουστόγιαννη που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.
Η συμφωνία δεν ήταν όπως αποδείχθηκε και δύσκολη
απόφαση. Αρκούσε να μην επιμένει ο δήμαρχος στον μέχρι
τότε υποψήφιο του, ο οποίος δεν είχε «Πέρασμα» στην
αντιπολίτευση και να προτείνει έναν άλλο στο πρόσωπο του
οποίου υπήρξε συμφωνία και όλα τέλειωσαν.
Αλλά δεν τέλειωσαν!
Ποτέ τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περιμένει
κάποιος επειδή στη ζωή  υπάρχουν και οι «Αστάθμητοι
παράγοντες»… παράγοντες  που ανάγκασαν το δήμαρχο
να καταφύγει για βοήθεια στον «Πρόεδρο» του Δημοτικού
συμβουλίου ο οποίος « Κατάφερε» σε ένα άκυρο ψηφ-
οδέλτιο με «Κουκίδα» να «Διαγνώσει» ότι επρόκει-
το για... Σταυρό»! ενώ παράλληλα  παρακολουθούσε
περιχαρής τους συμβούλους  να σταυροδοτούν εκτός παρ-
αβάν τα ψηφοδέλτια ωσάν να αποδείκνυαν σε κάποιο
«Αόρατο τσεκαδόρο»  ότι βρίσκονταν «Εντός γραμμής».
Σ  ́αυτό το σημείο αποχώρησα  από την αίθουσα αηδια-
σμένος από τα όσα έβλεπα και χωρίς ν  ́ασχοληθώ με θετι-
κές, αρνητικές ψήφους, άκυρα  και λευκά…   αναλογιζόμε-
νος μόνο τη διαχρονική  απέχθεια  διακατέχει τη συντηρη-
τική παράταξη  με τις εκλογικές διαδικασίες και με την
«Κάλπη» ειδικότερα…
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