Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Μετά την προχθεσινή ανάρτηση του πρώην Δημάρχου κ. Τσαβαρή στο διαδίκτυο
προκύπτει αβίαστα ποιοι κάνουν χρήση των ψευδών δημοσιευμάτων σε βάρος μου.
Με χαλκευμένα ψεύδη και με τη συνδρομή διαφόρων φιλικά προσκείμενα σε αυτόν
ατόμων προσπαθεί με παράνομα μέσα να με διαπομπεύσει και να με διασύρει
ενώπιον του Σαλαμινιακού λαού.
Σκοπός του είναι με κάθε τρόπο και δη με ανυπόστατους και ψευδείς ισχυρισμούς να
με καταστήσει τάχα κατηγορούμενη.
Η σχέση του καθενός μας με τη Δικαιοσύνη και η θέση μας στις κατά καιρούς
διενεργούμενες ποινικές διαδικασίες είναι γνωστή στο λαό της Σαλαμίνας και στις
δικαστικές Αρχές. Το ίδιο και ο σεβασμός στο θεσμικό ρόλο που και οι δυο
υπηρετήσαμε και υπηρετούμε ως αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το μη αμετάκλητο των δικαστικών αποφάσεων δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ
περαιτέρω σε αυτό.
Πέραν τούτων όμως και για την ουσία του δήθεν ζητήματος που θέτει στην ανάρτηση
του, δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι όσα αναφέρονται στις αναρτημένες κατά
καιρούς δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν τα επίμαχα βίντεο αποτελούν πλέον
αποδεδειγμένα προσπάθεια του ιδίου να με βλάψει ηθικά και πολιτικά, και ότι
ουδεμία παράνομη πράξη έχω τελέσει και ουδέποτε ζημιώθηκε το παραμικρό ο
Δήμος μας επί δημαρχίας μου.
Μακάρι και ο κ. Τσαβαρής να μπορούσε να δηλώσει με ειλικρίνεια το ίδιο.
Η αλήθεια που παραποιημένη και μονταρισμένη διαστρεβλώνεται στα video στα
οποία ο ίδιος αναφέρεται, θα αποδειχθεί περίτρανα και πλήρως ενώπιον των
Δικαστικών Αρχών στις οποίες έχω ήδη προσφύγει με υποβολή έγκλησης.
Η προσπάθειά του λοιπόν να αλλάξει για λίγο δικονομική θέση στην ποινική
διαδικασία είναι βέβαιο ότι θα πέσει στο κενό.
Επίσης, σας γνωστοποιώ ότι το “ατόπημα” του να συνδέσει μια εκπομπή, όπου δεν
αναφέρθηκαν ονόματα προσώπων και Δήμων, με το Δήμο μας κι εμένα προσωπικά
στοχοποιώντας με ευθέως με ψεύδη, θα βρει την απάντηση που του αρμόζει ενώπιον
των αρμοδίων δικαστηρίων.
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