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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

Η  ιστοσελίδα vimaonline σε κείμενο που υπογράφει η κ. Εύη Κονταρίνη με 
τίτλο «ο δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ χρεωκοπεί τον δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης» επιχειρεί να πείσει ότι  ο Χρήστος Κορτζίδης οδηγεί το 
δήμο σε οικονομικό αδιέξοδο. Πώς; Με  «λαϊκίστικη πολιτική και αλόγιστες 
δωρεάν παροχές χωρίς κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια», με  «τους 
συμβασιούχους που κράτησε στο Δήμο παράνομα ενώ είχε λήξει ο χρόνος 
της σύμβασής τους και τους πλήρωνε με τη διαδικασία του εντέλλεσθε, με 
δική του εντολή δηλαδή και κόντρα στο νόμο» και με «το κυνήγι των 
επιχειρηματιών από την παραλία όχι μόνο στέρησε σημαντικά έσοδα για 
τον δήμο αλλά απαξίωσε και την περιουσία του δήμου».

Αφού σημειώσουμε ότι ο Χρήστος Κορτζίδης, ο  δήμαρχος  του δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης –«ο  δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ» για εσάς- εκλέχθηκε 
το 2010 µε το 60% των ψήφων, μάλιστα στο Ελληνικό που ήταν δήμαρχος 
μέχρι τότε έλαβε το 80%, θα επισημάνουμε τα εξής:

1.Οι δήµοι όλης της χώρας αντιµετωπίζουν µια εξαιρετικά δύσκολη 
οικονοµική κατάσταση. Η κατάσταση αυτή για το δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης γίνεται δυσκολότερη λόγω των χρεών 10 και πλέον εκατ. 
ευρώ του πρώην δήμου Αργυρούπολης. Παρεμπιπτόντως ο πρώην δήμος 
Ελληνικού που είχε δήμαρχο μέχρι τη συνένωση του 2010 το «λαϊκιστή» 
Κορτζίδη και διοίκηση την παράταξή του είχε πλεόνασμα σε υπηρεσίες 
προς τους δημότες, σε αγώνες για τα δικαιώματα τους και μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

Η  Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων 
στις ανακοινώσεις τους τοποθετούνται με σαφήνεια για την κρισιμότητα 
αυτής της κατάστασης:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπέμπει SOS! Οι Δήμοι σ’ όλη τη χώρα ασφυκτιούν κάτω από το 
βάρος των μεγάλων μειώσεων στην κρατική χρηματοδότηση και των λοιπών περικοπών που 
υφίστανται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι πλέον άμεσος ο κίνδυνος να διακοπεί η 
λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών που παρέχονται στους δημότες…



Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το μεγαλύτερο από κάθε τομέα του δημοσίου μερίδιο 
συμμετοχής στη μείωση δαπανών μετά την εφαρμογή του πρώτου Μνημονίου.  Η συνολική 
χρηματοδότηση των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό από 5 δις το 2009 μειώνεται σε 
λιγότερο από 2,5 δις το 2012… 

Η κατάσταση διαμορφώνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε 
προσωπικό που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι μετά το πάγωμα των προσλήψεων και τη μεγάλη 
μείωση του αριθμού των συμβασιούχων...

Αυτά συμβαίνουν ενώ οι Δήμοι:

‐έχουν επιφορτιστεί τα τελευταία χρόνια με όλο και περισσότερες αρμοδιότητες που 
αφορούν την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών

‐έχουν  επωμισθεί το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών του κράτους για την ανακούφιση 
των πολιτών που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, 
υλοποιώντας σε κάθε γωνιά της χώρας προγράμματα στήριξης των ασθενέστερων 
κοινωνικών ομάδων…

‐μπροστά στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης η Αυτοδιοίκηση 
υλοποιεί σε κάθε γωνιά της χώρας προγράμματα στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών 
ομάδων. 

Οι τόσο κρίσιμες αυτές δράσεις και λειτουργίες απειλούνται όμως με στραγγαλισμό και 

πλήρη απαξίωση όταν περικόπτονται οι οικονομικές δυνατότητες των Δήμων». 

2. Ο δήμος μας και η αυτοδιοίκηση λοιπόν δεν κινδυνεύουν από τη 
λειτουργία των παιδικών σταθµών, την καθαριότητα και τα κοινωνικά, τα 
πολιτιστικά και τα αθλητικά προγράµµατα, που το δημοσίευμα τα βαφτίζει 
«λαϊκιστική πολιτική» και «αλόγιστες παροχές». Δεν κινδυνεύουν από τους 
συµβασιούχους που κάλυπταν και καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες αυτών των κρίσιµων υπηρεσιών. 

Αντίθετα ο δήμος, η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία κινδυνεύουν από τη 
συρρίκνωση και την κατάργηση των προαναφερόμενων υπηρεσιών. 
Κινδυνεύουν από τις απολύσεις και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. 
Κινδυνεύουν από τα µνηµόνια, τις εξοντωτικές κατά 50%  περικοπές των 
νόμιμων πόρων, το πάγωμα των προσλήψεων και τη μεγάλη μείωση του 
αριθμού των συμβασιούχων. 

3. Αυτό που το δημοσίευμα ονομάζει «κυνήγι των επιχειρηματιών» είναι ο 
αγώνας για απαλλαγή της παραλίας από τα συµφέροντα στα οποία την έχει 
παραχωρήσει το ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά με παράνομες συμβάσεις και η 
αναβάθμισή της. Είναι επίσης η απελευθέρωση της πλαζ του Αγίου Κοσµά 
με τις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις του 2007, που ελεύθερη, καθαρή και 
οργανωμένη με φροντίδα του δήμου και εθελοντών την χαίρεται ο κόσμος 
κάθε καλοκαίρι, παρόλο που η διαχείρισή της δεν έχει παραχωρηθεί από το 
ΕΑΚΝ-ΑΚ στο δήμο. 



4. Τέλος, η κ. Κονταρίνη θα έπρεπε ίσως να γνωρίζει ότι η επιλογή του 
δηµάρχου και της διοίκησης του δήμου για την αντιµετώπιση αυτής της 
κρίσιµης κατάστασης στην αυτοδιοίκηση είναι ξεκάθαρη από την πρώτη 
στιγµή που ανέλαβαν:

Ο αγώνας αυτοδιοίκησης, εργαζοµένων και πολιτών για να µην 
καταρρεύσουν οι δήµοι. 

Ο δήμος μας συνεπής σε αυτή την επιλογή πραγματοποίησε στις αρχές του 
2011 λαϊκές συνελεύσεις ενημέρωσης των δημοτών. Στις 21 Ιουλίου του 
2011 έκανε την πρώτη κινητοποίηση του στο ΥΠΕΣ. Στις 27 Μάρτη του 
2012 συμμετείχε στην κινητοποίηση των δήµων της Αττικής και στις 24 
Απρίλη των δηµάρχων της χώρας στο ΥΠΕΣ. 

Οι θέσεις του δήµου µας εκφράζονται από τις θέσεις της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήµων Αττικής:

«Όχι σε περικοπές που κλείνουν τους Δήμους και καταργούν κάθε εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Αυτή η προοπτική μέσα στο γενικότερο αρνητικό κοινωνικό περιβάλλον είναι 
απολύτως απαράδεκτη. 

Αποτελεί στάση ευθύνης για εμάς να πούμε «ως εδώ». Φτάνει πια με την 
υποχρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης. 

Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα την εξυπηρέτηση των 
πολιτών, τους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας, την εύρυθμη λειτουργία των 

Αυτοδιοικητικών θεσμών». 

Και της Κεντρικής Ένωσης  Δήµων Ελλάδας:

«Οι Δήμοι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να οδηγηθεί σε χρεοκοπία και σε 
κατάρρευση ένας από τους λίγους θεσμούς που απέμειναν με οργανωτική και 
λειτουργική ικανότητα και στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η πατρίδα μας για να 
ανακάμψει από την κρίση».

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κινητοποίηση στις 24 Ιουλίου µε το 
κλείσιµο του δήµου και συγκέντρωση στο ΥΠΕΣ (πλατεία Κλαυθµώνος) στις 
11.00π.µ.

 


