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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Γιατί να ψηφίσω; 
Γιατί να στηρίξω; 

Μια σκέψη για τις επικείμενες

εκλογές

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΥΠΡΙΖΛΗ
ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥ

Οι εκλογές του Μαΐου για την ανάδειξη νέων δημοτικών
και περιφερειακών αρχών αλλά και την ανάδειξη νέων

βουλευτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μας εκ-
προσωπήσουν για την προσεχή πενταετία είναι ιδιαίτερα
κρίσιμες. Κρίσιμες διότι τώρα φαίνεται η Ελλάδα να έχει δια-
φύγει τον κίνδυνο της άτακτης χρεωκοπίας και να γίνονται
αργά αλλά ισχυρά βήματα για την σταδιακή ανάκαμψη και
ανοικοδόμηση της χώρας.
Ωστόσο, το δίλημμα που δικαίως επικρατεί είναι «Γιατί πρέ-
πει να στηρίξω κάποιον υποψήφιο; Γιατί πρέπει να ψη-
φίσω;» Και κυρίως πώς να επιλέξω ανάμεσα σε εκατοντάδες
υποψηφίους και μερικές δεκάδες συνδυασμούς; Αυτό είναι
μια ψευδεπίγραφη δικαιολογία. Για όλα τα διλήμματα υπάρ-
χουν οι λύσεις και κυρίως οι ρεαλιστικές απαντήσεις.
Ας ασχοληθούμε με τα διλήμματα αυτά.

«Δεν με ενδιαφέρει όποιος και να βγει, δεν τους ξέρω
και δεν ασχολούμαι»: 

Η άποψη αυτή θεωρητικά μπορεί να είναι έως και επικίν-
δυνη. Οποιοσδήποτε μπορεί να βαριέται τις κάρτες,τα φυλ-
λάδια,τα απρόσμενα από υποψηφίους τηλεφωνήματα όταν
είναι βυθισμένος στη σκέψη του. Ό,τι αποφασίζεται γίνεται
για σένα που αρνείσαι να ασχοληθείς , να στηρίξεις και να
ψηφίσεις. Από το πιο απλό ζήτημα που αφορά την καθημε-
ρινότητα σου (για το αν θα μετακινηθεί ο κάδος σκουπι-
διών ή για το αν θα έρθει σήμερα το συνεργείο να σου
αλλάξει μια καμμένη λάμπα έξω από το σπίτι σου) όσον
αφορά τις δημοτικές εκλογές μέχρι και τις κινήσεις που πρέ-
πει να γίνουν για το χρέος και τα ζητήματα που πρέπει να
αποφασιστούν αλλά και τα νομοσχέδια που πρέπει να συ-
ζητηθούν και να ψηφισθούν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. 
Στις εκάστοτε εκλογές εσύ έχεις τη δύναμη να αποφασίσεις
ποιοι θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν αυτές τις αποφάσεις.
Και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ψήφου σου.Όχι της βε-
βιασμένης. Της αποφασισμένης, της συνειδητής και της προ-
σωπικής. Έτσι πέρα από το ότι θα επιτύχεις να έχεις τη δική
σου φωνή στην κάθε αρχή (δημοτική, περιφερειακή, εθνική,
ευρωπαϊκή), να είσαι σίγουρος ότι αυτή η φωνή είναι η δική
σου φωνή. 

Δεν είναι διόλου δύσκολο να ενημερωθείς από τα βιογρα-
φικά των υποψηφίων. Να ρωτήσεις,να μάθεις,να ενδιαφερ-
θείς. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Πάντα υπάρχουν υποψήφιοι που
εκφράζουν τον καθένα.Αρκεί να ενημερωθώ για τις ιδέες

συνέχεια στη σελ.10

Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πει-
ρασμό και να μείνω σιωπηλός όταν

διεπίστωσα ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδι-
κασίες υπογραφής της σύμβασης πραχώ-
ρησης και αξιοποίησης του μεγάλου
οικοπέδου Ελληνικού (παλαιό Αεροδρό-
μιο - πρώην Αμερικανική Βάση και 129
Πτέρυγα Αεροπορίας) 6.200 στρεμμάτων
και ότι πλέον ο χώρος θα αξιοποιηθεί κοι-
νωνικά, πολιτιστικά, εμπορικά και πολεο-
δομικά. 
Η συμφωνία είναι σύμφωνη με τις αρχές
μου καθώς και με προτάσεις που είχα υπο-
βάλει ως Δημοτικός Σύμβουλος και Αντι-
δήμαρχος Ελληνικού. 
Δεν με έβρισκε σύμφωνο η αντίθετη
απόψη του να γίνει ένα απέραντο Μητρο-
πολιτικό Πάρκο. Το θεωρούσα ανέφικτο
έργο με αντι-κοινωνικό και αντι-οικονο-
μικό χαρακτήρα.
Πετύχαμε το μάξιμουμ της αξιοποίησης
όλου του χώρου. 
Οι εργασίες ξεκινούν από 2015 και εντός
2 χρόνων η ανάδοχος εταιρεία θα παρα-
δώσει στο  Δήμο μας τελειωμένο ένα Μη-
τροπολιτικό Πάρκο 2.200 στρεμμάτων και
κτίρια κοινωνικής υποδομής. Αυτό το
πάρκο θα είναι εφάμιλλο των πάρκων που
υπάρχουν στη Ν. Υόρκης και το Λονδίνο.
Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευ-
ρώπης.
Η Λεωφόρος Ποσειδώνος θα υπογει-
οποιηθεί και έτσι θα αναπτυχθεί μία συνέ-
χεια του πάρκου. Θα δημιουργηθεί ένα
απέραντο Θαλάσσιο Πάρκο με μαρίνες για
κότερα, λαϊκές πλαζ λουμένων, ελικοδρό-
μιο, ουρανοξύστες με φόντο τον Αργο-
σαρωνικό και μικρό λιμανάκι με πλοιάρια

σε όλο τον Αργοσαρωνικό. Επίσης, μέρος
του χώρου προβλέπεται για κατοικίες πο-
λυτελούς κατασκευής, για αγοραστές υψη-
λού εισοδήματος.
Σε όλο αυτόν τον χώρο προβλέπεται και
κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων
(υπουργεία, διοικητικές υπηρεσίες) για κοι-
νωνική χρήση.
Σε όλο τον απέραντο χώρο θα κυκλοφο-
ρεί τραμ το οποίο θα επιβαρύνει την ατμό-
σφαιρα κατά το ελάχιστο, ενώ η
εξυπηρέτηση του κοινού θα επιτγχάνεται
μέσω μιας πολιτισμένης κυκλοφοριακής
ρύθμισης.  
Αντιλαμβάνεται κάποιος τι οικονομικά
ωφέλη θα έχει ο Δήμος μας (Ελληνικού -
Αργυρούπολης): Τα ανταποδοτικά τέλη
καθαριότητας, φωτισμού, τα τέλη ακίνητης
περιουσίας (ΦΑΠ), ο δημοτικός φόρος, τα
τέλη ενοικίασης μαρίνων, θα δημιουργή-
σουν ένα προϋπολογισμό τεραστίων δια-
στάσεων. Τότε θα έχουμε σαν Δήμος να
πετύχουμε μεγάλο τεχνικό έργο κάθε
χρόνο.
Θα είναι επίσης τεράστιο το κοινωνικό
έργο, όταν στην 5ετία θα έχουν δημιουρ-
γηθεί 30.000 θέσεις εργασίας. 
Η ακίνητη περιουσία και τα ενοίκια στο
Δήμο μας θα δημιουργήσουν υψηλά εισο-
δήματα για τους δημότες μας. Επιπλέον ο
φόρος εισοδήματος εργαζομένων και
ιδιοκτητών θα ανακουφίσει την τοπική αυ-
τοδιοίκηση.
Στην προσεχή αξιοποίηση του χώρου
προβλέπεται από την κεντρική εξουσία η
διάνοιξη μεγάλης λεωφόρου με τούνελ
προς τα Μεσόγεια.
Έτσι, ο Καλλικρατικός Δήμος μας (Ελληνι-
κού Αργυρούπολης) θα γίνει ένα απέραντο
Ελντοράντο (Καλλιφόρνια) με πρόσβαση
προς το βουνό (Υμηττός) και τη θάλασσα
(Σαρωνικός) και όμορος με δύο Δήμους
υψηλού κοινωνικού, εμπορικού, πολιτιστι-
κού επιπέδου (Άλιμος, Γλυφάδα).
Εκτιμάται σήμερα -λεχθέν από σοφό οικο-
νομολόγο- ότι με την υπογραφή της σύμ-
βασης οι κάτοικοι των δύο δήμων έγιναν
πλουσιότεροι κατά 300 εκατ. ευρώ.
Όλα αυτά τα προσδοκόμενα οφέλη δεν
πρέπει να τα απεμπολήσει η διοίκηση του
Δήμου μας, όποια και εάν προέλεθει από
τις τοπικές εκλογές στις 18/5 και στις 25/5
2014.
Μια και το όλο έργο διοικητικά ανήκει στο
Δήμο μας, οφείλουμε να έχουμε με την
ανάδοχο εταιρεία πολιτισμένη πολιτική
σχέση. Να απέχουμε από διαμαρτυρίες και

διαδηλώσεις στο χώρο, να σταματήσουν
κάθε επαναστατική γυμναστική που θα
αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη των
έργων.
Αξιώνουμε να έχουμε ενημέρωση και να
έχουμε γνωμοδοτική αρμοδιότητα στην
εξέλιξη των έργων.
Πιστεύω ότι η ανάδοχος εταιρεία θα συ-
νεργαστεί άψογα μαζί μας και ότι το έργο
θα τελειώσει επ' ωφελεία των δημοτών
μας. 
Θα αξιώσουμε από την ανάδοχο εταιρεία
όπως το 60% των εργαζομένων να προσ-
ληφθεί από το Δήμο μας εάν υπάρχει κα-
νένας άνεργος στο Δήμο μας.
Στην όλη αυτή προσφορά μας θα ζητή-
σουμε και κυβερνητική παρέμβαση, προ-
κειμένου το μεγάλο κτίριο Ανατολικού
Αεροδρομίου παραχωρηθούν στους Δή-
μους μας για να γίνει μέσα από μελέτες
αναμόρφωσής του ένα σύγχρονο Δημαρ-
χείο στο κεντρικό σημείο του και να εξυ-
πηρετεί όλο το λαό μας.
Με τη διαμόρφωση όλου του κτιρίου μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε την Καλυψώ
όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών.
Να δημιουργήσουμε αίθουσες Δημοτικού
Συμβουλίου και συνεδριάσεως και συνε-
δρίων, επιτελικά γραφεία για υπηρεσίες κα-
θαριότητας, πρασίνου, ηλεκτρικού,
αίθουσα κοινωνικών υπηρεσιών και με αρ-
μοδιότητα πρωτοβάθμιαςφροντίδας, επι-
τελικό γραφείο πυροσβεστικής υπηρεσίας
με άξονα αρμοδιότητας Γλυφάδα-Βούλα-
Βάρκιζα-Υμηττός-Άλιμος.
Η δε ταράτσα του κτιρίου -τεραστίων δια-
στασεων- θα είναι δυνατό να μετατραπεί
σε καφετέρια, αναψυκτήριο, χώρο δημι-
ουργικής ενασχόλησης μικρών παιδιών και
ένα υψηλού επιπέδου παιδικό σταθμό για
παιδιά δημοτών και δημοτικών υπαλλή-
λων.
Όλα αυτά θα έχουν μια πανοραμική θέα
προς τον Αργοσαρωνικό και στην όλη δια-
μόρφωση του χώρου 6.200 στρέμματα
έμπροσθεν αυτού του κτιρίου υπάρχει και
θα λειτουργεί δωρεάν μεγάλο parking
όπου θα δύνανται να εξυπηρετούνται σε
καθημερινή βάση πάνω από 250 αυτοκί-
νητα και εάν και εφ' όσον η γραμμή μετρό
-λίαν προσεχώς- πάει έως Γλυφάδα -
Βούλα τότε η ιδανική περίπτωση είναι να
υπάξει και σταθμό μετρό στο νέο Δημαρ-
χείο.
Εφικτές απόψεις και προσδοκίες.
Καλό αποτέλεσμα.

Ο πρ. αντιδήμαρχος Ελληνικού Κ. Σαραφίδης τοποθετείται για 
την αξιοποίηση του πρ. Αεροδρομίου του Ελληνικού 

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΑΦΙΔΗ
πρ. αντιδημάρχου Ελληνικού
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δημοτικό ρεπορτάζ  

ΗΠεριφέρεια Αττικής στάθηκε αρωγός
στο πρόγραμμα ‘AthensBiowaste’ δω-

ρίζοντας συνολικά 446.000 βιοδιασπώμε-
νες σακούλες στον ΕΔΣΝΑ (Ειδικός
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής)
με σκοπό να διανεμηθούν δωρεάν στους
κατοίκους του Δήμου Αθηναίων και Κηφι-

σιάς.
Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
“ATHENS BIOWASTE” αποσκοπεί στην
πρώτη πιλοτική διαλογή των βιο-αποβλήτων
στην πηγή σε επιλεγμένες περιοχές των
Δήμων Αθηναίων και Κηφισιάς και στην επε-
ξεργασία αυτών στη μονάδα Μηχανικής και
Βιολογικής Επεξεργασίας (ΕΜΑΚ) του
ΕΔΣΝΑ για την παραγωγή κόμποστ υψηλής
ποιότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την
σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου
Κηφισιάς, του ΕΔΣΝΑ, του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου και των Environmental
Engineers-Consultants.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός
δήλωσε σχετικά με τη δράση αυτή: «Η Πε-
ριφέρεια Αττικής συνεχίζει να στηρίζει έμ-
πρακτα κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί
στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων
και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των πολιτών, με κύριο στόχο την ανάπτυξη
της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων και
την δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης».

"Athens Biowaste" 
Αρωγός η Περιφέρεια Αττικής στο Πρόγραμμα για 

την πιλοτική διαλογή των βιο-αποβλήτων στην πηγή Στο κέντρο της Αθήνας περιόδευσε ο υποψή-
φιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγου-

ρός, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει
με πολίτες και καταστηματάρχες και να ενημε-
ρωθεί για προβλήματα που αντιμετωπίζουν
αλλά και να τους ενημερώσει από κοντά για το
πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Στο δελτίο τύπου που εξεδόθη αναφέρεται:
Περιοδεία στο κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα
μέχρι την Ομόνοια και σε όλους τους κεντρικούς
δρόμους πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός. 
Ο κ. Σγουρός συνομίλησε με πολίτες και καταστη-
ματάρχες, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα θερμοί, τους πλη-
ροφόρησε ότι πρόσφατα προχώρησε η
απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση και ότι θα μπορέ-
σει η Περιφέρεια Αττικής να τους καταβάλει από δι-
κούς της πόρους τα 10 εκατομμύρια Ευρώ ως
αποζημίωση για τις καταστροφές που είχαν γίνει στο
κέντρο της Αθήνας το χειμώνα του 2012. 
Οι καταστηματάρχες τον ευχαρίστησαν ενώ από τη
μεριά του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής
τους απάντησε: 

«Η Περιφέρεια Αττικής ήταν πάντα στο πλευρό των
καταστηματαρχών του κέντρου, αφού ήδη και ως
Νομαρχία Αθηνών είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη
πρόταση για τη συνολική αναβάθμιση του κέντρου

της Αθήνας, η οποία θα συμβάλει καταλυτικά στην
τόνωση της εμπορικής κίνησης των καταστημάτων».

Στη συνέχεια περνώντας από την οδό Πανεπιστη-
μίου συζήτησε με πολίτες και καταστηματάρχες για
το μεγάλο έργο της ανάπλασης της Πανεπιστημίου
(Re-Think Athens), δίνοντας έμφαση στο ότι στό-
χος είναι η συγκεκριμένη ανάπλαση, την οποία χρη-
ματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής με 40 εκατομμύρια
Ευρώ, να συνδυαστεί με την ανάπλαση της Λ. Αλε-
ξάνδρας και την αγορά των Προσφυγικών από την
Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με πρόταση που έγινε
δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο, για κοινω-
νικές και πολιτιστικές δράσεις.
Από την πλατεία Ομονοίας ο υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης υπενθύμισε την πρότασή του, που έχει
κάνει ήδη από το 2008 ως Νομάρχης, για τη συνο-
λική αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας σε μια πε-
ριμετρική 5 χιλιομέτρων, με την Περιφέρεια Αττικής
να είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανάπλαση αυτή και
στην αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων,
ώστε να αλλάξει επιτέλους όψη το κέντρο της πόλης. 
Τέλος, για τη Βαρβάκειο Αγορά επανέλαβε την πρό-
τασή του να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής
από δικούς της πόρους και σε συνεργασία με το
Δήμο Αθηναίων τη συνολική ανάπλασή της, ώστε
να αποκτήσει σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόσωπο η κεν-
τρική αγορά των Αθηνών.

Περιοδεία Γιάννη Σγουρού
στο κέντρο της Αθήνας

Τ
ην Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
τιμά η Περιφέρεια Αττικής μαζί με την Παμποντιακή Ομο-
σπονδία Ελλάδος μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων. Την Κυ-

ριακή 11 Μαΐου 2014 και ώρα 11.30 θα τελεστεί Επιμνημόσυνη
Δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη.
Επισημαίνεται ότι την ημέρα αυτή σε όλη την επικράτεια από την
8η πρωινή ώρα μέχρι και τη δύση του ηλίου θα επικρατήσει γενι-
κός σημαιοστολισμός, ενώ θα φωταγωγηθούν όλα τα καταστή-

ματα του δημοσίου, των ΟΤΑ καθώς και των καταστημάτων των
ΝΠΔΔ και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες 11ης Μαΐου μέχρι
τις πρωινές ώρες της επομένης.
Το Σάββατο 17 Μαΐου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ημερίδα στην
αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ με θέμα «Απαγόρευση Βαρβα-
ρότητας», ενώ τη Δευτέρα 19 Μαΐου στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ποντιακών
Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Παμποντιακής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος Γεώργιος Βαρυθυμιάδης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε:

«Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί μια μελανή σε-
λίδα της ιστορίας του ελληνισμού, την οποία και φέτος ανακαλούμε
στην μνήμη μας με δέος και τιμή για τα θύματα, όπως αρμόζει σε τέ-
τοιες περιπτώσεις, όπου ο εθνικιστικός και θρησκευτικός φανατι-
σμός οδήγησε στον ξεριζωμό και αφανισμό πληθυσμών. Μόνο με
τη μνήμη και τη γνώση, τέτοιου είδους αποτρόπαια εγκλήματα μπο-
ρούν να αποφευχθούν στο μέλλον».

Η Περιφέρεια Αττικής τιμά την Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/12 Μαϊου 20144

δημοτικό ρεπορτάζ

Όλη η κοινωνία του Δήμου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης, αλλά και

όλοι όσοι πληροφορήθηκαμε τον τρα-
γικό χαμό του 13χρονου αγγέλου στο
παράνομο  Λούνα Πάρκ του Θανάτου
στο Ελληνικό, θρηνούμε. 

Σύμφωνα με το πόρισμα - καταπέλτη του
Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημο-
σιας Διοίκησης, ο θάνατος του 13χρονου
Βασιλάκη και ο σοβαρός τραυματισμός της
9χρονης αδελφής του, δεν θα είχε συμβεί
αν ο δήμαρχος της περιοχής Χρήστος
Κορτζιδης αντιμετώπιζε το θέμα αδειοδό-
τησης αυτής της, καθ’ όλα παράνομης -
αυθαίρετης επιχείρησης, και μάλιστα κατά
συρροή και εξακολούθηση, με τη δέουσα
υπευθυνότητα. 

Απεναντίας, ο κ. Κορτζίδης ενώ γνώριζε
ως διοίκηση ότι, αυτό το “φονικό όπλο”,
το οποίο λειτουργούσε κυριολεκτικά
μπροστά στα μάτια του χωρίς να τηρεί
καμία απολύτως καμία, προϋπόθεση γι’
αυτό, εντούτοις, ανεχόταν τον παράνομο
επιχειρηματία να δραστηριοποιείται στο
χώρο αυτό, ο οπoίος και όπως απεδείχθη,
έκανε μία οικογένεια και μία ολόκληρη κοι-
νωνία να βυθιστούν στο πένθος. 

Διαβάζοντας κανείς το pόρισμα - κατα-
πέλτη του ΣΕΕΔΔ, τρομάζει βλέποντας
πόσα πράγματα σχετικά με την ασφάλεια
των μικρών παιδιών που πήγαιναν εκεί για
να διασκεδάσουν με τους γονείς τους πλη-
ρώνοντας,  ΔΕΝ τηρήθηκαν.
Και ΔΕΝ τηρήθηκαν, γιατί αυτή η παγίδα
θανάτου λειτουργούσε παράνομα και αυ-
θαίρετα, με τη σιωπηρή ανοχή του δημάρ-
χου Χρ. Κορτζίδη και των άμεσων
συνεργατών του στη διοίκηση του Δήμου. 

Άλλωστε, ο κ. Κορτζίδης δεν είναι η πρώτη
φορά που “καλύπτει” παρανομίες και αυ-

θαιρεσίες στην περιοχή (Ελληνικό), ακόμη
και την εποχή που ήταν στην αντιπολί-
τευση, συνεργαζόμενος θαυμάσια με τον
τότε δήμαρχο Ιορδάνη Εφραιμίδη και τα
οποία έχουμε αποκαλύψει με αδιάσειστα
στοιχεία (φωτογραφικό υλκό, επίσημα έγ-
γραφα και επώνυμες μαρτυρίες, π. συνερ-
γατών του Χρ. Κορτζίδη). 

Και για να θυμίσουμε κάποιες τέτοιες περι-
πτώσεις, γνωστά είναι τα έγγραφα των
Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας
της, τότε, Νομαρχίας Αθηνών, που βρήκαν
στην παράνομη ψησταριά - εστιατόριο
μέσα στο λιμάνι του “Ιππόκαμπου” χαλα-
σμένα κρέατα και άλλα τρόφιμα “επικίν-
δυνα για τη δημόσια υγεία” (σχετικά:
εφημερίδα ΒΗΜΑ” της Αυτοδιοίκησης -
Οκτώβριος 2007, σελ. 26 και δελτίο
τύπου της Νομαρχίας του ιδίου μήνα). 
Πρόεδρος του αμαρτωλού Συλλόγου
“Ιππόκαμπος” στον οποίο συνέβαιναν
όλα αυτά ήταν ο Δημ. Παπαγεωργίου, ο
οποίος σήμερα είναι υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος της παράταξης “Ξανά η πόλη
μπροστά”, μ’ επικεφαλής τον υποψήφιο
δήμαρχο Βαγγέλη Βαζαίο. Μια παράταξη,
η οποία φέρεται να δημιουργήθηκε από-
κλειστικά και μόνο, προκειμένου να “βοη-
θήσει” (με κάθε τρόπο) τον απερχόμενο
δήμαρχο Χρ. Κορτζίδη, στο β‘ γυρο των
εκλογών, που κατά πάσα πιθανότητα θα
υπάρξει. 

Επίσης, γνωστά και δημοσιεμένα  είναι από
το “Β” και τα ψόφια τρωκτικά ή, τα τρό-
φιμα, πατάτες, λάδια, κρεμμύδια, πιάτα κ.
α., που ένας άλλος εξωραϊστικός(!) σύλο-
γος του Κάτω Ελληνικού, στην Πλατεία
Σμύρνης, αποθήκευε μέσα στα αποχωρη-
τήρια μ’ ανοιχτές τις λεκάνες και μ’ αυτά
τάϊζε τους ανυποψίαστους πελάτες, αφού
είχε μεταρέψει ένα κτίσμα εκεί σε παρά-
νομο εστιατόριο - ψησταριά! (Φ. “Β” 90,
Απρίλιος 2004, σελ. 3, (φ. 132, Οκτώ-
βριος 2007, σελ. 26 και 27), (Φ. 97, Νο-
έμβριος 2004) κλπ. 

Τέλος, μεταξύ και άλλων, εντύπωση είχαν
προκαλέσει και τα όσα είχε δημοσίως κα-
ταγγείλει ο συνεργάτης του Χρήστου Κορ-
τζίδη και πρώην αντιδήμαρχος Ελληνικού
Κώστας Σαραφίδης, όταν σε συνέντευξη
που είχε παραχωρήσει στο “Β”, είχε ανα-
φερθεί σε “Ταμειακές μηχανές μαϊμού-
δες” που λειτουργούσαν μέσα στον

παράνομο “Ιππόκαμπο”, οπως και για πα-
ράνομους ανασφάλιστους εργαζόμενους
στην αυθαίρετη εκεί ψησταριά - εστιατόριο
- καφέ! 

Ένοχη σιωπή και διαπλοκή 

Όπως είχαμε γράψει στο “Β”, φ. 170, Νο-
έμβριος/β, 2010 σελ. 6 και 7, όλα αυτά
ουδέποτε αμφισβητήθηκαν από κανέναν,
παρ’ ότι τους ζητήθηκε. Που και που,
ακουγόταν κάποια άναρθρη “φωνούλα” ή,
στην πιο δυνατή έκδοσή της, κάποιο τραν-
ταχτό ψέμα! 

Κανένας απ’ αυτούς που είχαμε καταγγείλει
δεν είχε τολμήσει να στείλει μία, όποια,
επιστολή διαμαρτυρίας ή, ένα εξώδικο
έστω. 
Κι αυτό γιατί, γνώριζαν πολύ καλά ότι,
πέρα από αυτά που είχαμε παρουσιάσει
τότε, είχαμε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
συντριπτικά εις βάρος τους. 
Έτσι, και όπως κάνουν πάντα σε παρόμοιες
περιπτώσεις, σιώπησαν όλοι. Και πάντα  σε
αγαστή “συνεργασία” με τον σημερινό δή-
μαρχο Κορτζίδη. Και, ασφαλώς, ποτέ δεν
θα ξεχάσουμε το βαρύ “ΚΑΤΗΓΟΡΩ” του
κόμματος (ΚΚΕ) που τον στήριζε και που,
ανάμεσα σε άλλα του έλεγε (του Κορ-
τζίδη): “Παζάρεψες τις αρχές που συμ-
φωνήσαμε, προκειμένου να σε στηρί-
ζουμε στο Ελληνικό. Δεν σεβάστηκες
ούτε τη θέληση της μεγάλης πλειοψη-
φιας των μελών μας, ούτε την κομματική
βάση στο Ελληνικό. Να καταθέσεις το
αξίωμα που σου εμπιστευθήκαμε”! (Νο-
έμβριος 2005, “Β” φ. 109). 

Όταν λοιπόν, η ίδια σου η “οικογένεια” σε
κατηγορεί ευθέως, ότι κάνεις παζάρια και
διάφορα “παιχνίδια”, ότι δεν σεβάστηκες
όλους αυτούς που σε στήριζαν τόσα χρό-
νια, όπως και τον αείμνηστο πατέρα του,
για να γίνεις γνωστός και ότι δεν αξίζεις
πλέον την εμπιστοσύνη τους, πως είναι
δυνατόν να εκτιμήσεις όλους όσους σ’
“έπαιξαν” στα ίσια και έντιμα, μέσα από
την ανιστερόβουλη και ευσυνείδητη
συμπεριφορά τους; 
Πολλώ  δε μάλλον, όταν σε βλέπουν να
κρύβεσαι για μέρες, μετά τον άδικο χαμό
του μικρού παιδιού και όταν μετά αναγκά-
ζεσαι (εκ των πραγμάτων) να εμφανιστείς,
όχι μόνο να επικαλείσαι άθλιες δικαιολο-

γίες για το θάνατο του 13χρονου άτυχου
αυτού παιδιού, αλλά και να χαμογελάς κά-
ποια στιγμή την ώρα που σε δείχνουν όλα
τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης σ’ όλη την
Ελλάδα. 

Ο λόγος της σημερινής μας αναφοράς γί-
νεται για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος,
έχει σχέση με την συμπεριφορά του ίδιου
του Χρήστου Κορτζίδη και των ανθρώπων
του, που μιλάνε ως “παπαγαλάκια” δεξιά
και αριστερά στην τοπική κοινωνία (και όχι
μόνο) μ’ ένα τρόπο, προκλητικό θα λέ-
γαμε, σα να μη συνέβη ποτέ το μοιραιο
αυτό γεγονός και με το γνωστό σλόγκαν
τους: “φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός από
μας!”

Ο δεύτερος, προκειμένου να αποδείξουμε
- για πολλοστή φορά - πως, ο Χρ. Κορτζί-
δης και οι επί πολλά χρόνια “στενοί” του
συνεργάτες, κάλυπταν σωρεία παρανομιών
και αυθαιρεσιών στο Δήμο Ελληνικού, τις
οποίες μόνο εμείς παρουσιάζαμε στο μέ-
γεθος που τους έπρεπε, μια και αφορού-
σαν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των
πολιτών ή, την φοροδιαφυγή και εισφο-
ροδιαφυγή που επέτρεπαν να γίνεται σε
περιπτώσεις όπως στον “Ιππόκαμπο”, και
όπως είχε καταγγελθεί δημοσίως από τον
Κώστα Σαραφίδη, χωρίς ποτέ να διαψευ-
σθούν, αν κι έχουν περάσει αρκετά χρό-
νια. 

Δυστυχώς για τον Δήμαρχο Ελληνικού -
Αργυρούπολης, βάσει του πορίσματος
της ΣΕΕΔ (κατ’ ουσίαν) ο μόνος που ευ-
θύνεται, κατά την προσωπική μας
άποψη, είναι ο ίδιος, που επέτρεψε να
λειτουργεί παράνομα αυτή η επιχείρηση. 

Επίσης, δυστυχώς, ο άνθρωπος αυτός
που ζητάει να τον ξαναψηφίσει ο κό-
σμος, δεν πρέπει να έχει συναίσθηση
των μεγάλων ευθυνών που έχει κάθε
στιγμή, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
θητείας του. Πρέπει να ζει σε άλλο
κόσμο, αφού δεν έχει αντιληφθεί (δυ-
στυχώς) πως, καλές οι “μεγάλες” καρέ-
κλες, οι “καρέκλες” που σου δίνουν τη
δύναμη της Εξουσίας, όμως, δυστυχώς
(και πάλι) φαινεται σαν μην έχει καταλά-
βει ότι, η μεγάλη δύναμη έχει και μεγά-
λες ευθύνες.  

Το έγκλημα στο Δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 
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Δυσάρεστη έκπληξη ήταν για τους εκπροσώ-
πους των ΜΜΕ η συνέντευξη τύπου που πα-
ραχώρησε μετά δύο ημερών σιωπή και δύο

απαράδεκτα δελτία τύπου ο Δήμαρχος Ελληνικού
- Αργυρούπολης Χρήστος Κορτζίδης, στην αί-
θουσα του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 30
Απριλίου. 

Και λέμε δυσάρεστη γιατί το προφίλ που είχε με επι-
μέλεια χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ο Χρ. Κορτζίδης,
του αγωνιστή και του λαοφιλούς ηγέτη, έγινε κομ-
μάτια και θρύψαλλα μόλις άνοιξε το στόμα του και
προσπάθησε να διώξει από πάνω του κάθε ευθύνη
που μπορεί να τον βάραινε για τον άδικο χαμό του
13χρονου και τον βαρύ τραυματισμό της αδελφής
του στο Λούνα Πάρκ του θανάτου, που λειτουρ-
γούσε χωρίς άδεια και τις απαιτούμενες πιστοποι-
ήσεις,  ένα χιλιόμετρο από το δημαρχείο της πόλης.

Τα επιχειρήματά του σε αυτή 
τη συνέντευξη τύπου - πρόκληση

Την ώρα που όλος ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπο-
λης έχει βυθιστεί στο πένθος από τον άδικο χαμό
ενός παιδιού μόλις 13 ετών, ο Δήμαρχος Χρήστος
Κορτζίδης ούτε λίγο ούτε πολύ και ως άλλος Πόν-
τιος Πιλάτος "ένιψε τα χείρας του" και αποποιήθηκε
κάθε ευθύνη για το τραγικό συμβάν. Φυσικά ούτε
λόγος για συγνώμη. Θα αποφασίσει η ανακριτική
διαδικασία αν προκύπτουν ευθύνες και για το δήμο
είπε. 
Φταίει το πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο είπε ο
κ. Δήμαρχος, φταίει το γεγονός ότι δεν είχαμε εμ-
πειρία σε τέτοιου είδους μισθώσεις, επίσης φταίει και
το γεγονός ότι ήταν μία προσωρινή εγκατάσταση και
θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται άδεια λειτουργίας. Και
βεβαίως, δεν προτίθεμαι να παραιτηθώ αυτή τη
στιγμή επεσήμανε σε σχετική ερώτηση δημοσιογρά-
φου υποστηρίζοντας ότι όσοι του ζητούν κάτι τέτοιο
τον πολεμούν γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ! 
Σκάνδαλο και πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι επι-
καλείται την έλλειψη εμπειρίας σε εκμισθώσεις όπως
αυτή του Λούνα Πάρκ, όταν υπήρξε επί οκτώ συνεχή
χρόνια αντιπολίτευση στο Δήμο Ελληνικού και τα τε-
λευταία οκτώ χρόνια δήμαρχος. Δεν μπορεί λοιπόν,
όλα αυτά τα χρόνια να μην άκουσε και να μην είδε τί-
ποτα στο Δήμο του σχετικό, την ώρα που γνωρίζει

πάρα πολύ καλά τη διαδικασία σφραγίσματος σε μία
επιχείρηση όταν στερείται άδειας λειτουργίας. Μία
διαδικασία που την έχει εφαρμόσει με εξαιρετική επι-
μονή σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. 

Η συνέντευξη είχε 
και "κλακαδόρους" 

Η συνήθης ομάδα του κ. Δημάρχου, αυτή που την
"πέφτει" στους αντιπάλους μαζί και με κάποιους γρα-
φικούς του συνδυασμού του, επεφύλασσαν και μια
άλλη έκπληξη στους δημοσιογράφους. Μόλις ο Χρ.
Κορτζίδης μπήκε στην αίθουσα του δημοτικού συμ-
βουλίου, αυτοί οι ομάδα, οι  "κλακαδόροι" του, τον
χειροκρότησε και του φώναζε "άξιος". Για ποιο
πράγμα άραγε;
Αυτοί οι ίδιοι επίσης, προσπάθησαν να προπηλακί-
σουν λεκτικά και δημοσιογράφο του vimaonline.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης ξεκίνησε την
ομιλία του λέγοντας ότι από την πρώτη στιγμή η δη-
μοτική αρχή συμπαραστέκεται στην οικογένεια του
άτυχου παιδιού.  Προσπάθησε να μεταθέσει σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο το θέμα της μη ύπαρξης άδειας λει-
τουργίας και να μεταφέρει την ευθύνη σε όλους, γε-
νικώς και ανεξαιρέτως. 
Δεν παρέλειψε να δικαιολογηθεί για τις κατηγορίες

που του προσάπτονται ότι είχε κρυφτεί από τα ΜΜΕ
και δεν είχε τοποθετηθεί επί του θέματος, λέγοντας
ότι δεν επιθυμούσε να διαπληκτιστεί με τα μέσα ενη-
μέρωσης τη στιγμή που το παιδί ακόμα δεν είχε
ταφεί, στηλίτευσε το γεγονός ότι κάποιοι δημοσιο-
γράφοι τον χαρακτήρισαν ακόμα και εγκληματία και
καταλόγισε ψεύδη και κακοήθεια σε πολιτικούς και
τοπικούς παράγοντες για την επίθεση που του έχουν
εξαπολύσει. 
Ο κ. Κορτζίδης υποστήριξε ότι η άδεια εκμίσθωσης
είχε λήξει από τις 15 Φεβρουαρίου 2014 και οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες το αντελήφθησαν ένα μήνα μετά!!
για να προσθέσει ότι η επιχείρηση δεν είχε καταθέσει
αίτημα και σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση
άδειας λειτουργίας και είχε θεωρηθεί από όλους ότι
η λειτουργία της ήταν προσωρινή για 1 έως 3 μήνες.
Επομένως κανένας δεν  φαντάστηκε ότι απαιτείται ει-
δική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και βέβαια
κανένας δεν  φαντάστηκε ότι μπορούσε να υπάρξει
αυτή η εξέλιξη. 

Αναρμόδιος ο Χρ. Κορτζίδης 

Αναρμόδιος ουσιαστικά δήλωσε ο δήμαρχος Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης όταν τον ρώτησαν αν είχε επι-
σκεφθεί ποτέ το χώρο του Λούνα Πάρκ και έριξε το

"μπαλάκι" στην αστυνομία, στους ελεγκτικούς μηχα-
νισμούς του υπουργείου ανάπτυξης και στους φορείς
πιστοποίησης που είναι επιφορτισμένοι με τον
έλεγχο των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων. 
Αναρμόδιος είχε δηλώσει επίσης λίγες μέρες πριν, σε
εκπομπή του Τριανταφυλλόπουλου όταν τον ρώτη-
σαν για τα ανοιχτά φρεάτια που χάσκουν ανοιχτά
στον παραλιακό ποδηλατόδρομο με αποτέλεσμα να
έχουν σημειωθεί σοβαροί τραυματισμοί. 
Άραγε σε τι είναι αρμόδιος; Μήπως μόνο για να
ασκεί κριτική στην κεντρική πολιτική της κυβέρνησης
την ώρα που θα 'πρεπε να φροντίζει τα ζητήματα του
Δήμου του;   

Απέφυγε να απαντήσει για το νόμο
3463 και το άρθρο 81

Το vimaonline.gr, εμμένοντας στην ερώτηση περί
των αρμοδιοτήτων του Δήμου και το νομικό πλαίσιο
που διέπει τη λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων, πα-
ρουσίασε το νόμο υπ' αριθμόν 3463 του Ιουνίου
2006, όπου στο άρθρο 81 αναφέρει σαφέστατα ότι
για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινη-
ματογράφων, ψυχαγωγικών παιδιών (Λούνα Παρκ),
πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκων κλπ. απαιτείται άδεια,
η οποία χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο
της κοινότητας, εφ ' όσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. Στην
ερώτηση μας εάν γνωρίζει το νόμο αυτό, ο κ. Κορ-
τζίδης απέφυγε να απαντήσει. 
Τελειώνοντας αυτή τη συνέντευξη - παρωδία ο Δή-
μαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης δεν παρέλειψε να
καταλογίσει ευθύνες στους πολιτικούς του αντιπά-
λους ότι εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών εκ-
μεταλλεύθηκαν το τραγικό γεγονός. Εμείς θα του
πούμε ότι κανένας δεν θα είχε να του προσάψει τί-
ποτα αν αυτός ο ίδιος έκανε τη δουλειά του καλά. 
Το ποιο απλό θα ήταν να κάνει αυτό που κάναμε κι
εμείς. Να ρωτήσει στην Περιφέρεια ποιο είναι το
πλαίσιο γι' αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Εκεί θα
του έδιναν κάθε είδους πληροφορία όπως την έδω-
σαν και σε μας. Όπως κάνουν άλλοι δήμαρχοι σε γει-
τονικούς δήμους, που δεν λαϊκίζουν παριστάνοντας
τους σκουπιδιάρηδες, σκουπίζοντας παιδικές χαρές,
παρά φροντίζουν οι υπηρεσίες τους να κάνουν καλά
τη δουλειά για τις οποίες είναι αρμόδιες. 

Η συνέντευξη παρωδία του Χρήστου Κορτζίδη 
είχε σαθρά επιχειρήματα και... “κλακαδόρους” 
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ΤΙ EΓΡΑΨΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ

ΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ 

Όπως αποκάλυψε το “ΘΕΜΑ” της Κυριακής 11 Μαϊου, ο κ. Κορτζίδης κάθισε την περασμένη
Πέμπτη στο εδώλιο του κατηγορουμένου προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της κατά-
ληψης δημόσιου κτήματο, αλλά και της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυ-
τουργία. Ειδικότερα, η δίκη του νυν δημάρχου Ελληνικού για τα αδικήματα της κατάληψης
δημόσιου κτήματος και της φθοράς της κατάληψης δημόσιου κτήματος και της φθοράς ξένης
περιουσίας είχε προσδιοριστεί για την περασμένη Πέμπτη αλλά η εκδίκασή της αναβλήθηκε επ’
αόριστον λόγω παρέλευσης του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων. Η υπόθεση αφορά σε
κατάληψη δημόσιας έκτασης στην οποία φέρεται να είχε προχωρήσει ο κ. Κορτζίδης στην αμε-
ρικανική βάση στο Ελληνικό, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την αντίδρασή του επειδή ο
συγκεκριμένος χώρος δεν αξιοποιήθηκε ως λούνα πάρκ για παιδιά. Το εδώλοιο για την υπό-
θεση αυτή μοιράζονται με τον κ. Κορτζίδη ο πρ. δήμαρχος Ελληνικού και δημοτικός σύμβου-
λος Ιορδάνης Εφραιμίδης, αλλά και ο υποψήφιος με το συνδυασμό “180 μοίρες” - Η Αττική
αλλάζει πρόσωπο” κ. Παναγιώτης Κουλουρίδης. Και οι δύο αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγο-
ρίες με τον δήμαρχο, δηλαδή της κατάληψης δημόσιο κτήματος κατά συναυτουργία και της
απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία. 
Η δίκη όμως για την κατάληψη της δημόσιας έκτασης στο Ελληνικ;- η οποία αναμένεται πλέον
τους επόμενους μήνες από το Η’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, δεν είναι η μόνη εκ-
κρεμμότητα του κ. Κορτζίδη με την Ελληνική Δικαιοσύνη. Κι αυτό διότι ο δήμαρχος Ελληνικού
ελέγχεται ποινικά στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας και για άλλη υπόθεση όπου του καταλογί-
ζεται ότι κάλυψε υπάλληλο του δήμου του που είχε καταδικαστεί τελεσίδικα για κλοπή, κατέ-
θεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του και δεν κίνησε σε βάρος του, παρά την καταδίκη
καμία πειθαρχική διαδικασία. 
Η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε τη Δικαιοσύνη κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς που κατέ-
θεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικων της Αθήνας ο κ. Σωτήρης Γιαννόπουλος, κάτοικος Παλ-
λήνης, εκπρόσωπος εταιρειας που εκμεταλλεύεται χώρους αναψυχής στην παραλιακη. Με βάση
την αναφορά αυτή, η Εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας
η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με την αναφορά του ο κ. Γιαννόπουλος στρέφεται κατά
του δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά
και κατά παντός άλλου υπευθύνου και ζητεί την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους για
το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. 
Όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης παρείχε πλήρη κάλυψη και στήριξη
σε δημοτικο υπαλληλο ο οποίος είχε καταδικαστεί σε δεύτερό βαθμό για το αδίκημα της
κοπής. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται ότι εν ώρα εργασίας αφαίρεσε από κατάστημα
αναψυχής στην παραλιακή κάμερα ασφαλείας. Για την πράξη του αυτή το πρωτοβάθμιο δικα-
στήριο το επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών “και τελεσιδίκως πλέον το Εφετείο Πλημμελη-
μάτων Αθηνών ποινή φυλάκισης εξι μηνών”. Στη συνέχεια όμως, η καταδικαστική απόφαση
αναιρέθηκε και η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου, με το δικαστήριο να αθωώνει αυτή τη φορά
το υπάλληλο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, κατά το χρόνο πριν την αθώωση του
υπαλλήλου δεν κίνησε καμμία διαδικασία σε βάρος του - ούτε πειθαρχική, ούτε ποινική. 

Το πόρισμα των ελεγκτών  για τον 13χρονο  

Επιπλέον, σ΄μφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στη μηνυτήρια αναφορά, ο εν λογω υπάλλη-
λος έχει παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της ηθικής αυτοργίας σε ψευδορκία μάρτυρα
κατά συρροή, οως και για το αδικήματα της ψεδύς καταμήνυσης και της ψευδορκιας μάρτυρα.
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο κ. Γιαννόπουλος, ο εν λόγω υπάλληλος παραμένει κανονικά
μέχρι σήμερα στην υππηρεσία το, “χωρίς καν να έχει παραπεμφθεί σε πειθαρχική διαδικασία”.
Όπως επισημαίνει δε στην αναφορα του, ο ίδιος ζήτησε από τον δημαρχο να τον ενημερώσει
αν εχει προβεί στις προβλεπόμενες απο το δημοσιοϋπαλληλικ κάδικα διδικασίες ώστε να τεθεί
ο υάλληλος σε αργία ή να το ασκηθει πειθαρχική δίωξη. Απαντώντας ου ο δήμαρχος τον ενη-
μέρωσε πως δεν έχει προβεί “ούτε πρόκειται να προβεί σε καμία νόμιμνη ενέργεια μέχρι η κατα-
δικαστική απόφαση του υπαλλήλου να καταστεί αμετάκλητη”. 
Και όλα αυτά, ενώ καείται από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφε΄ρειας
Αττικής κ. Μανώλη Αγγελάκα να δώσει εξηγήσεις για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβα-
σης καθήκοντος απο δόλο ή βαριά αμέλεια, καθώς φέρεται να εκμίσωθσε την έκταση στο
λούνα πάρ του θανάτου χωρίς άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και χωρί να έχει κατατεθεί
φάκελος που να αναφέρεται στα μέτρα ασφαλείας.  

Αντιγραφή από το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ/ΚΥΡΙΑΚΗ 11-5-2014   

Ανοιχτούς λογαριασμούς με την Ελληνική Δικαιοσύνη έχει ο δήμαρχος
Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Χρήστος Κορτζίδης, το όνομα του

οποίου συνδέθηκε με την πρόσφατη τραγωδία σε λούνα πάρκ της περιο-
χής του, όπου έχασε τη ζωή του ένα 13χρονο αγοράκι και τραυματίστηκε
σοβαρά η 9χρονη αδελφή του.
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Καταπέλτης για το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και
το Δήμαρχο Χρήστο Κορτζίδη, το πόρισμα των Επιθε-
ωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με

την εξέταση τήρησης της νομιμότητας λειτουργίας του Λούνα
Πάρκ όπου βρήκε τραγικό θάνατο την Κυριακή του Θωμά το
13χρονο αγόρι και τραυματίστηκε σοβαρά η 9χρονη αδελφή
του.  

Το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ που παραδόθηκε στον Υπουργό Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη  διαβιβάστηκε
παράλληλα τόσο στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκει-
μένου να αναζητηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες όσο και
στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, Μανώλη Αγγελάκα, για την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης σε βάρος των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.

Στο πόρισμα αναφέρεται πως αρμόδιος να δίνει άδειες λει-
τουργίας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι ο δήμος, πως
μισθώσεις κοινοχρήστων δημοτικών χώρων πρέπει να γί-
νονται μέσω δημοπρασιών, και πως η εκμίσθωση του χώρου
στην εταιρεία HAPPY FUN έγινε εντελώς παράνομα. 

Ο έλεγχος ανάμεσα και σε άλλα διαπίστωσε πως η εταιρεία
χρησιμοποιούσε πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που μί-
σθωσε, ενώ εκτός του ότι δεν εκδόθηκε άδεια λειτουργίας
από το δήμο, δεν υπήρξε εκ μέρους της εταιρείας, ούτε καν
αίτηση και για προέγκριση λειτουργίας. 

Το πόρισμα καταγράφει σειρά παρανομιών εκ μέρους υπη-
ρεσιών και οργάνων του Δήμου ουσιαστικά, κατ' εξακο-
λούθηση, αφού η ίδια μίσθωση είχε επαναληφθεί και τον
προηγούμενο χρόνο.

O υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει  πως είναι
αποκαρδιωτικά τα συμπεράσματα του πορίσματος τονίζον-
τας: «Το Λούνα παρκ δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει λειτουργή-
σει». Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Εύη
Χριστοφιλοπούλου υπογράμμισε: "Τέρμα η ατιμωρησία!".

Καταλυτική είναι η τελευταία παράγραφος του πορίσματος
που επισημαίνει ότι δεν διενεργήθηκε κανένας έλεγχος και
δεν βεβαιώθηκε καμία παράβαση για τη μη νόμιμη λειτουρ-
γία του Λούνα Πάρκ. 

Το πόρισμα

1Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

όπως λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων κ.λπ. αποτελεί
αρμοδιότητα των οικείων Δήμων. Σε περιπτώσεις παραχώρη-
σης δημοτικού κοινοχρήστου χώρου, απαιτείται απαραιτήτως
για την εκμετάλλευση τους η διενέργεια δημοπρασίας.

2Η παραχώρηση – εκμίσθωση από το Δήμο Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης, κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση και

λειτουργία του λούνα παρκ, επί του δημοτικού πάρκου Αφρο-

δίτης (Διομήδη Κομνηνού) το 2013, καθώς και έναντι της υπε-
ραγοράς στο τέρμα της Λ. Κύπρου παλαιότερα (2011), με απευ-
θείας συμφωνία, έγινε μη νόμιμα.

3Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στηρίχθηκαν σε
διατάξεις που δεν εφαρμόζονται για την εγκατάσταση και

λειτουργία λούνα παρκ, αλλά μόνο σε περιπτώσεις παραχώρη-
σης δημοτικών χώρων για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς
σκοπούς.

4Δεν εκδόθηκε άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης λούνα
παρκ στην «HAPPY FUN ΕΠΕ» από το Δήμο Ελληνικού –

Αργυρούπολης και συνεπώς η μισθώτρια εταιρεία, μη νομίμως
εγκατέστησε και λειτούργησε στον παραχωρηθέντα κατά τα
ανωτέρω δημοτικό χώρο τη δραστηριότητα λούνα παρκ, καθ’
όλη τη διάρκεια χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.

5Ο χώρος που χρησιμοποιούσε η εταιρία, ήταν 2.450μ2,
έναντι των 700μ2 που είχαν μισθωθεί.

6Δεν υποβλήθηκε από τη μισθώτρια εταιρεία αίτηση για χο-
ρήγηση προέγκρισης ίδρυσης και άδειας εγκατάστασης και

λειτουργίας λούνα παρκ, παρά τη μίσθωση του χώρου για το
σκοπό αυτό και την εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκρι-
μένης δραστηριότητας.

7Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Δήμου, παρά το γεγονός
ότι εισέπρατταν τακτικά το μίσθωμα από τη συγκεκριμένη

δραστηριότητα, δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια για την απο-
κατάσταση της νομιμότητας και συγκεκριμένα στην πρόσκληση
του ενδιαφερόμενου (μισθωτή) για την υποβολή των προβλε-
πόμενων δικαιολογητικών αδειοδότησης της εγκατάστασης,
άλλως στην αποβολή του από τον παραχωρηθέντα χώρο και τη
μονομερή άρση της σχετικής παραχώρησης.

8Λόγω του ότι δεν εκδόθηκε ποτέ άδεια λειτουργίας και εγ-
κατάστασης λούνα παρκ δεν ελέχθησαν αν ο παραχωρηθείς

χώρος πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις από νόμιμες κατοικίες,
ούτε εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως η προστασία του φυ-
σικού περιβάλλοντος, καθώς στην προκειμένη περίπτωση υπάρ-
χει γειτνίαση της εγκατάστασης με δασικού χαρακτήρα έκταση,
καθώς και η επίδραση της επίμαχης εγκατάστασης στις εν γένει
λειτουργίες της πόλης.

9Παρά τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης άνευ αδείας εγ-
κατάστασης και λειτουργίας, γεγονός που ήταν στις υπηρε-

σίες του Δήμου γνωστό, ο Δήμος δεν προέβη σε καμία ενέργεια
για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μη νό-
μιμα, κατά παράβαση του νόμου που ορίζει ότι ο Δήμαρχος
όφειλε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της
άνευ αδείας λειτουργίας, να παράσχει στο αρμόδιο όργανο (Α.Τ
Ελληνικού) την εντολή για τη σφράγιση της εγκατάστασης.

10Λόγω της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της επιχείρησης, δεν
διασφαλίσθηκαν οι απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας

καθ’ όσον όπως προέκυψε από τις διενεργηθείσες αυτοψίες, η
φουσκωτή πισίνα που συνδέεται με το θανατηφόρο ατύχημα,
που έλαβε χώρα στο εν λόγω λούνα παρκ στις 27-4-2014, το-

ποθετήθηκε παράλληλα με τον άξονα της Λ. Κύπρου, σε μικρή
απόσταση από το οδόστρωμα χωρίς προστατευτικό κιγκλίδωμα
και στο χώρο υπήρχαν υπέργειες και υπόγειες καλωδιώσεις με-
ταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και διάσπαρτα αδρανή ή
μη υλικά.

11Το πάρκο βρίσκεται σε θέση που κατά το παρελθόν
υπήρχε ρέμα το οποίο δεν υφίσταται πλέον, καθώς στη

θέση του δημιουργήθηκαν οικοδομικά τετράγωνα και οδοί, δεν-
δροφυτεύτηκε και αποτελεί έναν χώρο πρασίνου, 15 στρεμμά-
των, περίπου, όπως αποτυπώνεται στο Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο του πρώην Δήμου Ελληνικού.

12Μέρος της εγκατάστασης του λούνα παρκ ηλεκτροδο-
τείται από παροχή ρεύματος του Δήμου, ενώ δεν είχε

χορηγηθεί παροχή ρεύματος για ηλεκτροδότηση υπαίθριου
λούνα παρκ στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αφροδίτης,
στο πάρκο Αφροδίτης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης,
σύμφωνα με το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ).

13Παρά το γεγονός ότι από τον Μάρτιο του 2014 υπάλ-
ληλος του Δήμου είχε ενημερώσει ότι είχε λήξει ο χρό-

νος της σύμβασης και δεν είχε υποβληθεί αίτημα παράτασης, ο
χώρος εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από την εταιρία ως
λούνα παρκ και έπρεπε να επιβάλλει τις προβλεπόμενες συμβα-
τικές κυρώσεις και όχι να εισπράξει μίσθωμα ενός μήνα παρα-
πάνω, καθώς η ίδια η σύμβαση προέβλεπε προσαύξηση 100%
του μισθώματος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν
προέβησαν, ως όφειλαν, σε καμία ενέργεια για την αποβολή της
μισθώτριας εταιρείας από το μίσθιο και την απόδοση της χρή-
σης του στο Δήμο.

14Η ίδια εταιρία είχε μισθώσει δημοτικούς χώρους
(1.750μ2) από τον ίδιο Δήμο και δραστηριοποιήθηκε

εγκαθιστώντας και λειτουργώντας λούνα παρκ και κατά το πα-
ρελθόν (2011) με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, έναντι μηνιαίου μισθώματος 2.000 ευρώ, με την ίδια
ακριβώς διαδικασία και είχε υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ
του Δημάρχου και της επιχείρησης.

15Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Δήμου, παρά την άνευ
αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, δεν μερίμνησαν για

τη σφράγιση των εγκαταστάσεων και την άμεση διακοπή λει-
τουργίας του λούνα παρκ. Η παράλειψη της ανωτέρω οφειλό-
μενης ενέργειας συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση
καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο
80 παρ. 6 του ΚΔΚ).

16Παρά το μέγεθος (2.450μ2), τη θέση (επί της Λ. Κύπρου
και εντός δημοτικού πάρκου), το είδος (έντονος φωτι-

σμός, μουσική κ.λπ.), τη φύση (συνάθροιση κοινού), την ανά-
πτυξη των εγκαταστάσεων (φουσκωτή πισίνα παράλληλα και σε
μικρή απόσταση από τον άξονα της Λ. Κύπρου) και την επί
μακρό χρονικό διάστημα δραστηριοποίηση του λούνα παρκ,
δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος και δεν βεβαιώθηκε,
έως την έναρξη του ελέγχου, καμία παράβαση για τη μη νόμιμη
λειτουργία της εγκατάστασης από το Δήμο.  

Πόρισμα - καταπέλτης κατά του Χρήστου Κορτζίδη
για το Λούνα Πάρκ του θανάτου 

Το πόρισμα καταγράφει σειρά παρανομιών εκ μέρους υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου ουσιαστικά, 
κατ' εξακολούθηση, αφού η ίδια μίσθωση είχε επαναληφθεί και τον προηγούμενο χρόνο 
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Ολόγος για το διαβόητο «σύστημα Κορ-
τζίδη» - όπως κοινώς αποκαλείται - και

τον επικεφαλής του σημερινό δήμαρχο, που
«διοικεί» το δήμο Ελληνικού – Αργυρούπο-
λης τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ  το σύστημά
του το Ελληνικό  τα περίπου τελευταία 40
χρόνια!

Πικρή η εμπειρία των δημοτών - ιδίως εκείνων
της Αργυρούπολης - από το «σύστημα» αυτό.  Για
το πως «διοικούσε», για το πώς δημαγωγούσε,
για το πως παραπλανούσε, για το πώς διαίρεσε
τους δημότες και για τα δυσμενέστατα για τον
δήμο, αλλά δυστυχώς τραγικά και για πολίτες,
αποτελέσματα της «διοίκησής» του, που τα γνω-
ρίζουν  πλέον, όχι μόνον οι Αργυρουπολίτες και
οι Ελληνικιώτες, αλλά και όλο το πανελλήνιο.  
Ο μόνος που δείχνει να μην καταλαβαίνει τίποτε
είναι ο  κ. Χρ. Κορτζίδης. Δείχνει να μην αντι-
λαμβάνεται τη σημερινή σκληρή γι’ αυτόν πραγ-
ματικότητα. Δείχνει να ζει αμέριμνος μέσα στον
κλειστό και άκρως φανατισμένο/κομματικοποι-
ημένο κόσμο του «συστήματός» του.
Ο κ. Κορτζίδης  έχει όντως τη δική του πραγμα-
τικότητα. Ενα βολικό ιδεολόγημα, σύμφωνα με
το οποίο η «παρανομία», οι «ευθύνες», το «ξε-
πούλημα»  και όλα τα άλλα παρόμοια εκπο-
ρεύονται πάντα από τη μία πλευρά, ενώ η άλλη
«αγωνίζεται» μόνο.... για τα δικαιώματα του
λαού!
Ακόμη κι όταν μερικές «απροσεξίες»(;), ή  και
μία... ατυχία  της στιγμής (!) - όπως ο ίδιος χαρα-
κτηρίζει τον τραγικό χαμό του 13χρονου στο
Λούνα Παρκ του θανάτου (!)- κάνουν το αφή-
γημα «από εκεί οι κακοί, από εδώ οι καλοί»
κυριολεκτικά φύλλο και φτερό.
Τώρα που ο δήμος έχει σχεδόν διαλυθεί, τώρα
που οι Υπηρεσίες του βλέπουν να παραμένουν
ακάλυπτες από τη διοίκησή του, τώρα που οι συ-

νεχείς παρανομίες βαφτίστηκαν νομιμότητα, τώρα
που έχει αποκαλυφθεί τι συνέβαινε τα τελευταία
χρόνια στον δύσμοιρο αυτόν δήμο, τώρα που
διασπείρουν βλακώδεις φήμες ότι, αν χάσουν τις
εκλογές, εργαζόμενοι θα απολυθούν, δωρεάν
τροφεία θα καταργηθούν κ.α., που βρίζουν και
συγκοφαντούν χυδαιότατα τους αντιπάλους τους;
ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί;
Ο επικεφαλής του «συστήματός»  – ο καλός και
χαμογελαστός άνθρωπος, όπως θέλει να δείχνει,
ο "δικός μας άνθρωπος", όπως θέλει να αυτο-
αποκαλείται - δεν αντιλαμβάνεται , ότι πλησιάζει
γι’ αυτόν  το τέλος, όπως συνέβη με όλα τα πα-
ρόμοια «συστήματα» και τους «καλούς» επικε-
φαλής τους.
Όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται τελικά να
σωθεί, όσο και αν αγωνιωδώς το προσπαθεί..... 
Δεν θα τον σώσουν οι κατ’ εξακολούθηση βαν-
δαλισμοί, ασχημίες και καταστροφές των εκλογι-
κών περιπτέρων του ανθυποψήφιού του Γιάννη
Κωνσταντάτου.
Δεν θα τον σώσουν οι κομματικοί φίλοι, επώνυ-
μοι και ανώνυμοι, που μάταια πλέον προσπαθούν
να κάνουν το «μαύρο άσπρο» και να "ρίξουν
στάχτη" στα μάτια των ψηφοφόρων..
Δεν θα τον σώσουν τα φανατισμένα «παπαγαλά-
κια» του «συστήματος» του, που ασχημονούν
στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν ψεύδη στην
πόλη.  
Δεν θα τον σώσουν, ούτε οι σακκιδιοφόροι, που
ίσως ξαμοληθούν πάλι την ημέρα των εκλογών
στα Εκλογικά Τμήματα να εκφοβίζουν ή και να εκ-
βιάζουν τους προσερχόμενους ψηφοφόρους,
όπως το έκαναν στις προηγούμενες δημοτικές
εκλογές, κυρίως στην Αργυρούπολη!
Στην οδό του λαϊκισμού και της δημαγωγίας δεν
γίνονται διακρίσεις.
Οταν έρθει η ώρα της κρίσεως και του λογαρια-
σμού, την πληρώνουν όλοι! 

Πηγή: Silvercity.gr

To διαφαινόμενο τέλος ενός «συστήματος» 
στο δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, που καταρρέει!

Aμέριμνος δείχνει να ζει μέσα στον κλειστό και άκρως φανατισμένο/κομματικοποιημένο κόσμο του «συ-
στήματός» του ο Χρήστος Κορτζίδης επικαλείται την ατυχία μιας στιγμής για να δικαιολογήσει τον τραγικό
θάνατο του μικρού παιδιού στο Λούνα Πάρκ του Θανάτου και ξαναζητά την ψήφο των συμπολιτών του!

Αρχή άνδρα δείκνυσι (Η εξουσία αποκαλύπτει το
χαρακτήρα του ανδρός). (Βίας ο Πριηνεύς, 625-
540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλά-
δος).
Του κάθε ανδρός που κατέχει θέση εξουσίας. 

Ας δούμε λοιπόν πόσο αποκαλυπτική ήταν η
"Αρχή" για τον δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης Χρήστο Κορτζίδη, παραθέτοντας τα ΟΧΙ και τα
ΝΑΙ που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή του στο τιμόνι
της δημοτικής του εξουσίας.  

ΟΧΙ στην εφαρμογή του νόμου του «Καλλικράτη»
και με … «απεργία πείνας», αλλά... 
ΝΑΙ στο «διοικείν» το νέο... Καλλικρατικό Δήμο
Ελληνικού-Αργυρούπολης!

ΟΧΙ στον θρησκευτικό όρκο, κάτω και οι ανηρτημέ-
νες ιερές εικόνες που βρισκόντουσαν στην αίθουσα
του Δ.Σ. και στο Γραφείο Δημάρχου, αλλά…
ΝΑΙ στο προσκύνημα και μάλιστα... σταυροκοπού-
μενου (!), για θέαση από όλους, του Επιταφίου του
Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Αργυρούπολης και όχι μόνο!

ΟΧΙ στους ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς,
αλλά... 
ΝΑΙ στις κλειστές απευθείας αναθέσεις ύψους εκα-
τομμυρίων ευρώ!

ΟΧΙ στο διαχωρισμό των δημοτών του ενιαίου
δήμου, αλλά... 
ΝΑΙ στην εφαρμογή διαφορετικών/άνισων δημοτι-
κών τελών/τελών νεκροταφείου και διδάκτρων για
τους Ελληνικιώτες (φθηνότερα) και Αργυρουπολίτες
(πολύ ακριβότερα)!

ΟΧΙ στη δημοσίευση του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ με τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του ιδίου και της οικογενείας
του, πριν και αφότου έγινε Δήμαρχος, ΟΧΙ στη δη-
μοσίευση και του Βιογραφικού του αλλά….
ΝΑΙ στη... διαφάνεια!

ΟΧΙ στην εκλογή του προβλεπόμενου από το νόμο
«Συμπαραστάτη του Δημότη», ανεξάρτητου ελεγκτή
της κάθε δημοτικής αρχής,

ΝΑΙ στην πιστή εφαρμογή του: «διοίκηση είμαι
τώρα εγώ και δεν δίνω λόγο σε κανένα»!

ΟΧΙ στα παραλιακά κέντρα διασκέδασης, αλλά...
ΝΑΙ στη λειτουργία αναψυκτηρίων-μπαρ επιχειρημα-
τιών στην «ελεύθερη παραλία» !

ΟΧΙ στη μεγάλη διαπλοκή
ΝΑΙ στην κατ’ εξακολούθηση απ’ ευθείας μίσθωσης
χώρου σε «επιχειρηματία» για να στήνει εκεί ανεξέ-
λεγκτα και παράνομα το Λούνα Παρκ του θανάτου!

ΟΧΙ στα μνημονιακά κυβερνητικά κόμματα, αλλά...
ΝΑΙ στη στενή εκλογική συνεργασία με τοπικούς
παλαιοκομματικούς Πασόκους!

ΟΧΙ στο φασισμό, αλλά... 
ΝΑΙ στη στενή εκλογική συνεργασία με ακροδεξιά
στελέχη!

ΟΧΙ στην απόλυση συμβασιούχων του δήμου για
πρόσληψη άλλων ανέργων, αλλά...
ΝΑΙ (τελευταία) στην πρόσληψη συμβασιούχων ολι-
γόμηνης απασχόλησης!...

Αυτά και άλλα ακόμη αποδεικνύουν την πλήρη αντί-
φαση μεταξύ λόγων και πράξεων του... αριστερού
ανδρός, ενώ δημιουργούν και τα εξής εύλογα ερω-
τήματα:
Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι εμφορείσαι
από... αριστερή ιδεολογία, να στηρίζεσαι από ριζο-
σπαστικό αριστερό κόμμα και να έχεις τέτοιου εί-
δους συμπεριφορές; Τι είδους... αριστερή
ιδεολογία είναι αυτή;
Πώς δέχονται – αν τα δέχονται – όλα αυτά και τι
λένε οι γνήσιοι αριστεροί ψηφοφόροι που διαθέ-
τουν ανοιχτό μυαλό και καθαρή κρίση και δεν φο-
ρούν κομματικά γυαλιά για να βλέπουν μέσα από
αυτά ανθρώπους και καταστάσεις;
Τελικά φαίνεται πως, όταν όλα κινούνται στα πλαί-
σια της μικροπολιτικής, του συμφέροντος, της σκο-
πιμότητας και του στείρου επικοινωνισμού για την
υφαρπαγή ψήφων. 
Τίποτα δεν μπορεί να φαντάζει αδιανόητο σε τού-
τον εδώ τον τόπο! 

Τα «ΟΧΙ» και τα «ΝΑΙ» 
του απερχόμενου Δημάρχου Χρ. Κορτζίδη
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και τα πιστεύω τους και να κάνω την καλύ-
τερη επιλογή.

«Σιγά μην αλλάξει το σύστημα με την
ψήφο μου. Δεν θα πάω να ψηφίσω»:

Λάθος. Η ψήφος σου έχει δύναμη. Μπορεί
να θέλεις να τιμωρήσεις δια της αποχής. Η
αποχή όμως δεν έλυσε ποτέ κανένα πρό-
βλημα , ούτε όμως τιμώρησε και κάποιον πο-
λιτικό. Θεωρείς πως εάν δεν παρουσιαστείς
για να ψηφίσεις δεν θα αλλάξει. Εγώ θα
κάνω τη διαφορά; Εγώ θα τα αλλάξω; 

Η σκέψη σου αυτή ενισχύεται από το γεγο-
νός ότι στις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψη-
φίζουν εκατομμύρια πολιτών. Μια ψήφος
όμως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σκέπτε-
σαι πως οι υποψήφιοι σε όλη την Ελλάδα
είναι όσοι είναι περίπου οι κάτοικοι της
πόλης μας, της πόλης των Τρικάλων. Δεν
βλέπεις την πολιτική και την ενασχόληση ως
μέσο εξασφάλισης οικονομικών ωφελειών
όπως πολλοί εκ των υποψηφίων. Υπάρχουν
πάντα και οι λαμπρές εξαιρέσεις. Βοηθάς
όμως δια της αποχής την εκλογή των ίδιων
αντιπροσώπων. Επιδίωξε την ανανέωση, κυ-
νήγησε το νέο.

«Βλέπω τηλεόραση, ενημερώνομαι αλλά
κανείς από τους πολιτικούς σχηματισμούς
δεν με εκφράζει»:

Αποκλείεται. Στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς
(θα το συζητήσουμε προσεχώς) υπάρχουν
εκατοντάδες συνδυασμοί. Περίπου 45-50
στις Ευρωεκλογές και 6-7 στο Δήμο σου.
Οπότε οι επιλογές σου είναι άπειρες. Σί-
γουρα υπάρχει συνδυασμός και μεμονωμέ-
νος υποψήφιος που σε εκφράζει. Στο χέρι
σου είναι να επιδιώξεις να ενημερωθείς. Στο
χέρι σου είναι επίσης και να κατέλθεις ως
υποψήφιος. Γιατί το εκλέγειν και εκλέγεσθαι
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δημοκρατι-
κού μας πολιτεύματος. Είναι δικαίωμα και
ταυτόχρονα υποχρέωση. Πάνω από την
κάλπη ο καθένας μας πρέπει να σκέπτεται ότι
αν κάτι δεν μας αρέσει πρέπει να το αλλά-
ξουμε.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν να αναλά-
βουμε τις ευθύνες μας που θα προκύψουν
από την ψήφο μας ,παρά να παραπονιόμαστε
από τον καναπέ μας.
Οι σκέψεις αυτές είναι σκέψεις κάθε σκεπτό-
μενου και συνειδητοποιημένου ανθρώπου.
Με αυτές τις σκέψεις πρέπει να πορευθούμε
εν’ όψει των εκλογών που έρχονται και είναι
ιδιαιτέρως κρίσιμες για όλους μας. Πρέπει να
επιλέξουμε δια της ψήφου μας όχι τους αρε-
στούς, αλλά τους άριστους. Έτσι και θα εί-
μαστε συνειδητά ήρεμοι και χωρίς τύψεις ότι
πράξαμε το καθήκον μας. Όλα είναι στο χέρι
μας, όχι στη σκέψη μας.

Γιατί να ψηφίσω; 
Γιατί να στηρίξω; 

Μια σκέψη για τις επι-

κείμενες εκλογές

συνέχεια από τη σελ. 2

Την τραγική κατάσταση στην οποία βρί-
σκονται οι κοινόχρηστοι χώροι το

Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης είχαμε
αναδείξει στο vimaonline.gr στο άρθρο
με τον τίτλο "Απαράδεκτες εικόνες εγκα-
τάλειψης στο Κάτω Ελληνικό".

Στην πλατεία Σμύρνης, που άλλοτε έσφυζε
από ζωή, σήμερα οι κάτοικοι του Δήμου Ελ-
ληνικού Αργυρούπολης αντικρύζουν εικόνες
που δεν μπορούν παρά να αποτελούν
ντροπή για ένα μεγάλο δήμο.
"Λαμπρό" παράδειγμα απόλυτης αδιαφο-
ρίας εκ μέρους της δημοτικής αρχής, αποτε-
λεί η κατάσταση που επικρατεί στην παιδική
χαρά, όπου καρφιά και βίδες προεξέχουν σε
παιχνίδια, καθιστώντας τα άκρως επικίνδυνα
για τα παιδιά. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις
παραπέμπουν σε βομβαρδισμένο τοπίο, με
τις σπασμένες μπασκέτες, τις σκισμένες τέν-
τες και τις διαλυμένες περιφράξεις. Ο φωτι-
σμός της πλατείας είναι ανεπαρκέστατος,
καθώς κάποιοι φανοστάτες είναι σπασμένοι
και κάποιοι άλλοι με καμμένες λάμπες, ενώ
το σκηνικό εγκατάλειψης και παρακμής συμ-
πληρώνουν οι κερκίδες του ανοικτού χώρου

πολιτισμού που είναι σε αθλία κατάσταση,
με κάποιες από τις πλάκες να έχουν ξεκολ-
λήσει και άλλες να είναι ραγισμένες, ενώ σε
διάφορα σημεία εξέχουν σίδερα.
Η ίδια εικόνα και στο Άλσος στο Τρουμ-
πάρι. Το δημοτικό αναψυκτήριο αφημένο
στην τύχη του και λεηλατημένο, παντού
βρωμιά και εγκατάλειψη. 
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος κάτοικος της
περιοχής και να "γνωρίζει" για να συνειδη-
τοποιήσει ότι τις εγκαταστάσεις δεν έχουν
επισκεφθεί -για πολύ καιρό- συνεργεία συν-
τήρησης. Όσοι, δε, έχουν επισκεφτεί παιδι-
κές χαρές όμορων δήμων, θα παρα-
τηρήσουν ότι σχεδόν όλες καλύπτουν τα
πρότυπα ασφάλειας που έχουν θεσπισθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου τα
παιδιά να παίζουν με ασφάλεια χωρίς τον
κίνδυνο τραυματισμού.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε το πάρκο
που υπήρχε στην παραλία της Βούλας και
στο οποίο, με πρωτοβουλία του Δημάρχου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Σπύρου Πανά,
έγινε μία σειρά παρεμβάσεων οι οποίες το
κατέστησαν στολίδι για την περιοχή. Η Δη-
μοτική Αρχή της ΒΒΒ έδωσε στους δημότες

της -και όχι μόνον- ένα πάρκο που διαθέτει
χώρους πρασίνου, χώρους περιπάτου και
μία περιποιημένη παιδική χαρά, στην οποία
όλα τα παιχνίδια πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ το έδαφος
είναι στρωμμένο με ειδικό ταρτάν που απορ-
ροφά τους κραδασμούς σε περίπτωση πτώ-
σης των παιδιών.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι και ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει δεχθεί
πλήγμα από την κρίση όπως και ο Δήμος Ελ-
ληνικού Αργυρούπολης, με περικοπές κον-
δυλίων από την κεντρική διοίκηση και με
απουσία δημοτικής αστυνομίας. Η ειδοποιός
διαφορά είναι η θέληση του ενός δημάρχου
να υλοποιήσει έργα ουσίας στο δήμο του
και να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την ασφά-
λεια των πολιτών, που έρχεται σε πλήρη αν-
τίθεση με την απόλυτη αδιαφορία της
δημοτικής αρχής Ελληνικού Αργυρούπολης,
αποτέλεσμα της οποία ήταν και το προ δύο
εβδομάδων τραγικό συμβάν στο Λούνα
Παρκ που στοίχισε τη ζωή σε ένα 13χρονο
αγόρι.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΟ ΤΡΟΥΜΠΑΡΙ. 

Στο έλεος της αδιαφορίας του Δημάρχου Ελληνικού
Αργυρούπολης οι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής

Η περικοπή των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί άλλοθι αφού 
άλλοι δήμοι παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα
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Παιδική χαρά στην  Πλ. Σμύρνης στο Ελληνικό  Παιδική χαρά στη Βούλα. 

Το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στο Ελλη-
νικό, έδρα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Ελληνικού. Η εγκατάλειψη είναι εμφα-
νής. 

Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου στη Βούλα 

Παιδική χαρά στην Αργυρούπολη. Αθλητική εγκατάσταση στην πλατεία Σπύρνης στο Κάτω Ελληνικό. 
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Ηεγκατάληψη της δημοτικής περιουσίας του
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης είναι

κάτι που όλοι παραδέχονται. Τα δημοτικά κτί-
σματα δέχονται τη φθορά του χρόνου και των
ανθρώπων χωρίς καμία προσπάθεια συντήρη-
σης και προστασίας από τη δημοτική αρχή του
Χρήστου Κορτζίδη. 
Ο αντιμνημονιακός, όπως θέλει να χαρακτηρί-
ζεται  κ. Κορτζίδης, δεν έχει σύμφωνα με τα
λεγόμενά του ούτε κονδύλια, ούτε και προσω-
πικό για να τα συντηρήσει. Κι έτσι τ’ αφήνει και
ρημάζουν, σε αντίθεση με άλλους δημάρχους
που αν και οι ίδιοι έχουν υποστεί τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης και τη μείωση των κρα-
τικών κονδυλίων, παρ’ όλα αυτά μπορούν και
συντηρούν τη δημοτική τους περιουσία.

Το τριτοκοσμικό Δημαρχείο

Σε άσχημη κατάσταση βρίσκεται το δημαρχείο
Αργυρούπολης - Ελληνικού. Το άλλοτε εμ-

βληματικό ιδιόκτητο κτίριο το τελευταίο χρόνο
θυμίζει φοιτητική εστία που βρίσκεται υπό κατά-
ληψη. 
Λένε ότι αν θες να δείς σε τι κατάσταση βρίσκε-
ται ένας δήμος πρώτα κάνε μια επίσκεψη στο δη-
μαρχείο.
Οι επισκέπτες στο δημαρχείο αλλά και η περα-
στικοί αντικρίζουν μια εικόνα η οποία δεν τιμά
τον δήμο, αλλα αντικατοπτρίζει επακριβώς σε τι
κατάσταση βρίσκεται ο δήμος Αργυρούπολης -
Ελληνικού. Ένας δήμος όπου οι υπηρεσίες του για
να μην πούμε ότι βρίσκονται υπό διάλυση, βρί-
σκονται κάτω από κακό συντονισμό. 
Ειδικότερα η υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών
που βρίσκεται κάτω από την διοίκηση της αντι-
δημάρχου κ. Γεωργακάκη, στενής συνεργάτιδας
του Χρ. Κορτζίδη. Η ίδια υπηρεσία που δεν είδε,
δεν ήξερε ούτε κατάλαβε ποτέ για την ύπαρξη του
Λούνα Παρκ του Θανάτου.

ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ο δήμος Αρ-
γυρούπολης - Ελληνικού μοιάζει με τα Εξάρχεια. 
Το δημαρχιακό κτίριο μυρίζει εγκατάλειψη. Graf-
fiti, με συνθήματα λερώνουν τους τοίχους του.
Καλώδια κρέμονται στο εξωτερικό μέρος του κτι-
ρίου και πίνακες της ΔΕΗ είναι παραβιασμένοι,
παραδομένοι στα καιρικά φαινόμενα. Στον περί-
βολο του δημαρχείου σπασμενα σκαλοπάτια και
λακκούβες δημιουργούν παγίδες για τους δημό-
τες που θέλουν να το επισκεφτούν. Τα πανό που
είναι κρεμασμένα σε διάφορα σημεία του δημαρ-
χείου και οι παλιοκαιρισμένες κουρτίνες που κρέ-
μονται όπως - όπως, δημιουργούν την αίσθηση
"τσαντηριού", ενώ το χριστουγεννιάτικο ντεκόρ
παραμένει κρεμασμένο και ξεχασμένο. Λειτουργεί
άραγε;  
Στις γωνίες υπάρχουν παντού σκουπίδια και σε
πολλά σημεία έχουν δημιουργηθεί εστίες μόλυν-
σης από φωλιές περιστεριών. Είναι τέτοια η
βρώμα που αναρωτιέται κανείς πόσα χρόνια έχει
να περάσει συνεργείο του δήμου προκειμένου να

καθαρίσει των χώρο. Στο κεντρικό κτίριο μπορεί
να δεις κανείς τσιμέντα έτοιμα να ξεκολλήσουν
και σπασμένα υαλότουβλα έτοιμα να καταρρεύ-
σουν.
Απορίας άξιο είναι για ποιο λόγο ο δήμαρχος
Αργυρούπολης-Ελληνικού Χρ. Κορτζίδης έχει
αφήσει το δημαρχιακό μέγαρο σε τέτοια κατά-
σταση. Φυσικά δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη
κονδυλίων διότι μέχρι τώρα έχει ξοδέψει δεκάδες
χιλιάδες ευρώ σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν
το "αγωνιστικό του  προφίλ" που τόσο έντεχνα
καλλιεργεί τα τελευταία χρόνια.  
Δυστυχώς, παρόμοια κατάσταση με αυτή του δη-
μαρχείου επικρατεί και σε άλλα δημοτικά κτίρια
του δήμου και σε κοινόχρηστους χώρους. Προ-
φανώς η συντήρηση της δημοτικής περιουσίας
δεν είναι και αυτή στην “αρμοδιότητα του" όπως
είχε δηλώσει και για τον τραγικό θάνατο του
13χρονου στο Λούνα Πάρκ του Θανάτου, και
για αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα...

Η εγκατάλειψη της δημοτικής περιουσίας
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και

το τριτοκοσμικό Δημαρχείο 

Σκουπίδια, graffiti 
και κρεμμασμένα καλώδια, 

αποτελούν το ντεκόρ 
του δημαρχιακού μεγάρου  
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Εικόνες παρακμής και εγκατάλειψης στο Δημαρχιακό μέγαρο 
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης  

ΦΩΤΟ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
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Γειά σας φιλαράκια μου, 

3
... βγήκε στο σεργιάνι μαζί με το διμούτσουνο ερ-
πετό απ’ το μακρύ βουνό και οσονούπω, κάποια απ’

τα “σωτηρόπαιδα” που θέλουνε να μπούνε στους δήμους,
θα τρέχουνε στα φαρμακεία για... αλοιφούλες!

3
Τα μάθατε τα εκπληκτικά, μέχρι και μοναδικά θα μπο-
ρούσα να σας πω, επιτεύγματα του... “αγωνιστή” δη-

μάρχου του Ελληνικού (και της Αργυρούπολης βεβαίως,
βεβαίως). Αυτονού του... “επιστήμονα - επαγγελματία”
απεργού πείνας. 
Φοβερό το “εργο” του. Μεγαλοπρεπές, όσο και ο ίδιος.
Σουλεϊχριστάν ο μεγαλοπρεπής!

3
Και τι δεν είδε ολόκληρη η υφήλιος από τα “έργα”
του ΣουλεϊχριστάΝ του μεγαλοπρεπούς όλο αυτό

τον καιρό, δίποδα μαλάκια της στεριάς. Ανθρώπους με
τσακισμένα χέρια, πόδια, λαιμούς κι ανοιγμένα κεφάλια,
σα σπασμένα καρπούζια, επειδή ο απεργός του δίπιτου μ’
απ’ όλα, άφησε ακάλυπτα κάτι φρεάτια να! Τι φρεάτια δη-
λαδή, πηγάδια κανονικά! Στον αγαπημένο του δήμο, στο
Ελληνικό! 

3
Ναι καλέ, στο Ελληνικό. Εκεί που σκέπαζε, παρέα με
τον Τζόρνταν τον Εφραιμίδη, τις κάργα παρανομίες

στον Ιππόκαμπο, στην Πλατεία... Σμύρνης... Μπόχα! 
Που λέτε διποδάκια μου, όταν άρχισαν να τον κράζουν
κανονικά απ’ τις τιβί και τα ράδια, για τους σακατεμένους
ανθρώπους απ’ τα πηγάδια της περιοχής του, ξέρετε τις δι-
καιολογίες, που είπε το άτομο; Ότι δεν φταίει αυτός αλλά
όλοι οι άλλοι! (Αχ, ρε κοινωνία πόσο τον αδικείς!). 

Και πάνω που ‘χε ανοίξει 12 ομπρέλλες θαλάσσης για να
μη βρέχεται απ’ τις ροχάλες του κόσμου, τσουπ! μαθαίνει
ολάκερος ο πλανήτης γη και τα περίχωρα του Γαλαξία για
μία ακόμα παρανομία - καραπαρανομία- με το λούνα παρκ
που ‘χε αφήσει να λειτουργεί στα μουλωχτά ο... “αγωνι-
στής” του τυλιχτού μ’ απ’ όλα!

3
Κι όχι τίποτα άλλο, όμως απ’ αυτή την παρανομία που
άφηνε να λειτουργεί χωρίς ντροπή και φιλότιμο για

μήνες, σκοτώθηκε ένα παδί και παρά λίγο και η αδελ-
φούλα του. 
Κι όλα αυτά, σ’ ένα χώρο κοντά στα δύο στρέμματα,  λίγα
μέτρα μακρύτερα απ’ την πόρτα του δημαρχείου του. 

Κι όμως, πάλι, ο λαοπρόβλητος αυτός “ήρωας” είπε ότι
δεν φταίει. Οι άλλοι φταίνε! Η νομοθεσία, ο λουναπαρκι-
τζής, οι πολιτικοί αντίπαλοί του, ο εφημερίδες, τα κανάλια,
τα ποτάμια, τα ρέματα, μπαζωμένα ξεμπάζωτα λίγη σημα-
σία έχει, η τύχη και ο... “στρατηγός άνεμος! Αυτός, όχι! 

3
Ξέρετε γιατί; Γιατί ο Νόμος λέει πως, τις άδειες λει-
τουργίας όλων αυτών των ψυχαγωγικών πάρκων, τις

δίνει ο αγέρας, η βροχή και η γειτονισσά μου στο βουνό,
η οχιά η διμούτσουνη. Τι δουλειά έχει η δημαρχάρα ο Χου
Κου μ’ αυτά τα πράγματα; Αυτός αγωνίζεται από μακριά.
Πιο μακριά δε γίνεται. Και πάντα, για τα δικαιώματα των
απλών ανθρώπων. Φροντίζει να τους προστατεύει απ’
τους κακούς καπιταλιστές, απ’ τους παράνομους κι απ’ τα
κάθε λογής λαμόγια που τα παίρνουν κάτω απ’ τα τραπέ-
ζια. 

Και δεν τι είπε ο στόμας του Χρηστάκη του Μεγαλοπρεπή,
αγαπημένα μου διποδάκια! Ένα απ’ τα καλυτερότερά του,
ήταν αυτό, που είπε ότι δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει το
χώρο που είχε στήσει τη λαιμητόμο ο λουναπαρκιτζής,
αυτά τα δύο στρέμματα.  

3
Τον παίρνεις με τα γιαούργια και τα μπρόκολα ή, δεν
τον παίρνεις τώρα! Και ξέρετε γιατί σας το “τσούζω”

αυτό; Γιατί, εδώ και κάποια χρόνια σας έχει ζαλίσει τον
έρωτα με τους “αγώνες” του για να διαχειριστεί το χώρο

του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό. ΜΙλάμε δηλαδής,
για κάποιες χιλιάδες στρέμματα. 
Κι έρχομαι εγώ η Τσούχτρα η αλανιάρα και τον ρωτάω τον
“αγωνιστή”: Πώς ρε μεγιστοτεράστιε ζητάς να κουμαντά-
ρεις τόσες χιλιάδες στρέμματα , όταν η δεδομένη ανικανό-
τητά σου δεν σ’ αφήνει να κουμαντάρεις μερικά
τετραγωνικά μέτρα; Και μάλιστα όξω απ’ το παραθύρι του
μαγαζιού σου; 

3
Και μη με περνάτε για κακιά, γιατί δεν είμαι. Αλανιάρα
είμαι, κακιά όμως όχι, δεν είμαι. Ούτε και Τσού-

χτρα... μιναρέδος είμαι.  ‘ντάξει;
Γι’ αυτό σας τα τσούζω όλα τούτα, για να μη σας πιάνει δε-
ούτελα ο παραμυθατζής απεργός της... πείνας, χαζοχαρού-
μενα δίποδα μιναρομαλάκια της μέρας. ΟΚ; 

3
Για πάμε τώρα πιο κει στον Άλιμο. Τα “συνεταιράκια”
έχουν ξεφύγει ολότελα. Αυτό μου χαμπαριάζει κάθε

τόσο η συνάδελφος που πλατσουρίζει ολημερίς κι ολονυ-
χτίς όξω από την πανέμορφη “ostria” του βάζελου του
Βλάση. 
Το ότι ακούει η φαρμακόγλωσσα δεν λέγεται! 
Όλος ο κόσμος μιλάει για τον Ανδρέα τον Κονδύλη και ο
Θανάσουλας με τον Νικόλα, παρακαλάνε να μην έρθουν
οι εκλογές μεθαύριο. Τι μεθαύριο, ποτέ τους να μην ερ-
χόντουσαν... 
Τους έχει κάνει ρετάλια ο Αντρίκος. 

3
Όπως που μου  ‘πε η φαρμακόγλωσσα, ο Κοντύλης
πάει τρένο κι οι άλλοι δύο (τα “συνεταιράκια” που εί-

παμε), πάνε... φρένο! 
Βάζουν κάτω τα νούμερα, τα απλώνουν, τα μαζεύουν, τί-
ποτα! Ο νοδάρος τους ρίχνει πάνω κάτω, από 8 έως και
16 μοναδούλες, με το “καλημέρα”, κι ο Θανάσουλας πίνει
μπύρες και καταπίνει χαπάκια για την... ανόρθωση. Όχι
καλέ για την ανόρθωση αυτού που νομίζετε, αλλά για το...
σήκωμα του ηθικού του. Αμέσως στο πονηρό το μυαλό
σας!

3
Κι επειδή μπορεί να σραβομουτσουνιάσετε για τα
νούμερα που σας έτσουξα όχι, δεν είναι από κανένα

επίσημο γκαλόπι. Οι συναδέλφισσες της περιοχής, εκεί
στο καταπράσινο OSTRIA και στον Μπακαλόγατο με τις
απίθανες νοστιμιές, αυτές που ακούνε τα πάντα, αυτές τα
υπολογίζουν με το δικό τους τρόπο. Κι όπως έχουν απο-
δείξεις κι άλλες φορές, δύσκολα έως αδύνατο να πέσουν
όξω στα συμπεράσματά τους. 
Αλήθεια, με το Μαντζουράνη τι... “παίζει”; Κάτι ακούστηκε
ότι τα “συνεταιράκια” δεν τον “παίζουν” όπως του αξί-
ζει... Λέτε να ‘χουν βάση αυτά που συζητιούνται από κά-
ποιες κακές γλώσσες ή είναι παραμύθια;...  

Τσούχτρα... Speaking
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Δύο μέτρα και δύο σταθμά, αποδεικνύεται
πως χρησιμοποιεί η δημοτική αρχή Ελληνι-

κού - Αργυρούπολης στο παραλιακό μέτωπο
του Δήμου.  Το 2008, όπως είχε γίνει γνωστό
απ’ τη δημοσιότητα που είχε πάρει το θέμα
τότε, ο Δήμαρχος του πρ. Δήμου Ελληνικού και
νυν του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, είχε
δώσει μεγάλο αγώνα προκειμένου να διώξει
συγκεκριμένους επιχειρηματίες που βρισκόντου-
σαν στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ελληνι-
κού και να αποδώσει όπως ο ίδιος ανέφερε την
“Παραλία στο Λαό”.  
Οι επιχειρηματίες από τον πόλεμο που δέχθη-
καν αναγκάστηκαν να κλείσουν τα μαγαζιά τους
και αρκετοί εξ αυτών να καταστραφούν οικονο-
μικά, στέλνοντας παράλληλα και στην ανεργία
τους ανθρώπους που δούλευαν εκεί. 
Ο χώρος που βρισκόταν η πλαζ του Ελληνικού
και στην οποία οι δημότες είχαν δωρεάν εί-
σοδο, με την πάροδο του χρόνου και λόγω έλ-
λειψης καλής διαχείρησης από το δήμο,
μετατράπηκε κατά ένα μεγάλο μέρος σε σκουπι-
δότοπο. 
Θα περίμενε κανείς ότι ο Χρήστος Κορτζίδης θα
εφάρμοζε την ίδια πολιτική απέναντι σε επιχει-
ρηματία. Της ισονομίας και ισοπολιτείας. 
Αλλοίμονο όμως. Ο χρόνος απέδειξε ότι η δη-
μοτική αρχή ούτε το ένα εφαρμόζει ούτε το
άλλο. 
Συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι στον
ίδιο χώρο από τον οποίο είχε εκδιώξει τον
προηγούμενο επιχειρηματία επέτρεψε σ’ έναν
άλλο επιχειρηματία, να εγκαταστήσει επιχείρηση
που δούλευε ως καφέ- μπαρ την ημέρα δίνοντάς

του και χώρο για να αναπτύξει ομπρέλλες για
τους πελάτες της επιχείρησής του και το βράδυ
λειτουργούσε ως κλαμπ. 
Ο εν λόγω επιχειρηματίας  που έχαιρε της δια-
φορετικής μεταχείρησης φέρεται να ήταν καλός
“φίλος” δημάρχου παράκτιας περιοχής (εγγύς).
Ο επιχειρηματίας ασφαλώς, έκανε τη δουλειά
του. Τεράστια ερωτηματικά όμως προκύπτουν
για τον κύριο Δήμαρχο και είναι: 
1. Ποια είναι η σχέση του με τον συγκεκριμένο
επιχειρηματία; 
2. Πώς του επέτρεψε να εγκαταστήσει επιχεί-
ρηση στην κυριολεξία “πάνω στο κύμα”;
3. Με ποια άδεια λειτουργίας εκτελούσε την επι-
χειρηματική του δραστηριότητα και τέλος 
4. Αληθεύει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας
είναι “στενός φίλος” δημάρχου της περιοχής
που τους συνδέουν οι κοινοί... “αγώνες” ενάν-
τια στην επένδυση του Ελληνικού; 

Η επιλεκτική συμπεριφορά της Δημ. Αρχής 
Ελληνικού - Αργυρούπολης απέναντι

σε επιχειρηματικά “συμφέροντα” 

Με το κατηγορητήριο “Για
Ηθική αυτουργία σε διακεκρι-

μένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας” και
για “Ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη
εγκληματία από κοινού” παραπέμ-
πονται προκειμένου να δικαστούν
στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών οι Νικόλαος Ντάλλας κά-
τοικος Ελληνικού και η Ροϊδή Γεωρ-
γακάκη επίσης κάτοικος Ελληνικού

και οι δύο σήμερα εκλεγμένοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης με την
παράταξη του Χρήστου Κορτζίδη.

Η υπόθεση που παραπέμφθηκε από
τον Εισαγγελέα στο ακροατήριο
στις 13-1-2011 και μετά από ανα-
βολές έχει ορισθεί δικάσιμος για τις
29-9-2014 έχει σχέση με τα επει-

σόδια που έγιναν στην παραλία του
Ελληνικού  και αφορά σε φθορά
ξένης ιδιοκτησίας. 
Και οι δύο σύμφωνα με το κατηγο-
ρητήριο προέτρεψαν τρίτο προ-
σωπο, συγκεκριμένα υδραυλικό του
Δήμου, να καταστρέψει σωλήνα
νερού που υδροδοτούσε χώρο που
μίσθωνε ιδιώτης. 
Τόσο η κυρία Γεωργακάκη όσο και

ο κ. Ντάλλας κατηγορούνται επίσης
γιατί με τις προτροπές τους εμποδί-
στηκε η σύλληψη του εν λόγω ατό-
μου. 
Σ.Σ.: Σε κάθε περίπτωση και μέχρι
να  αποφανθεί η Δικαιοσύνη για
τους δύο δημοτικούς συμβούλους
ισχύει  το τεκμήριο της αθωότητας.  

“Β” 

Αριστερά. Ο χώρος απ’ όπου εκδιώχθηκε ο προηγούμενος επιχειρηματίας από την παραλία του Ελληνικού  και ο οποίος έχει παραμείνει μπαζώτοπος. Λίγα μέτρα ποιο κει, ο νέος επιχειρημα-
τίας για τον οποίο η δημοτική αρχή Ελληνικού - Αργυρούπολης επιφύλαξε διαφορετική μεταχείρηση.  

Ροϊδή Γεωργακάκη και Νικ. Ντάλλας στο εδώλιο του κατηγορουμένου 
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