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των περιστάσεων 
και των απαιτήσεων 
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Γράφει ο
Σπύρος Ζαγάρης σελ. 4
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Αναστασία Παππά σελ. 5

Γράφει ο
Νεκτάριος Καλαντζής σελ. 11

Ανοιχτή Επιστολή του
Γιώργου Αργυρού σελ. 19

Μπουρνούς 
- Βασιλόπουλος: 

Συνεργάτες ή βασικοί αντίπαλοι 
«μονομάχοι» στις κάλπες του 2023;



Ένα μοναδικό φαινόμενο 
που έχει προκύψει στην 
πολιτική και κοινωνική 

ζωή του Δήμου Παιανίας κατά τα τε-
λευταία χρόνια είναι μια διεστραμ-
μένη διαδικτυακή επίθεση που γί-
νεται συστηματικά από προφίλ στα 
κοινωνικά δίκτυα τα οποία διαβάλ-
λουν όποιον τολμήσει να ασκήσει 
την οποιαδήποτε κριτική για τη διοί-
κηση του Δήμαρχου Ισίδωρου Μά-
δη.
Πρόκειται πραγματικά για κάτι το αδι-
ανόητο και πολύ περισσότερο άρρω-
στο, που αποτελεί κοινωνικό έγκλη-
μα και που δε συμβαίνει, σε τέτοιο 
βαθμό, σε ΚΑΝΕΝΑ άλλον Δήμο της 
Ανατολικής Αττικής. 
Η κατάσταση έχει ως εξής: Διάφορα 
πρόσωπα, άλλοτε υπαρκτά και άλλο-
τε με ψεύτικο όνομα αναρτούν συ-
στηματικά από προσωπικούς λογα-
ριασμούς συκοφαντικά, ψευδή και 
αήθη κείμενα με σκοπό να βλάψουν 
πρόσωπα και οικογένειες στοχευ-
μένα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, 
όσο και σε πολιτικό. Τα προφίλ αυτά 
στηλιτεύουν αποκλειστικά και μόνο, 
πρόσωπα που ανήκουν σε αντίπαλες 
παρατάξεις από την παρούσα δημο-
τική αρχή.
Αυτό που πράγματι προξενεί εντύ-
πωση, είναι ότι τα κατάπτυστα αυτά 
δημοσιεύματα, όχι μόνο δεν έχουν 
κατακριθεί ποτέ από τη δημοτική 
αρχή και τον Ισίδωρο Μάδη, αλλά 
αντιθέτως έχουν συστηματικά επι-
κροτηθεί διθυραμβικά και έχουν 
κοινοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα 
από συνεργάτες, φίλους και συγγε-
νείς του, δείχνοντας, χωρίς κανένα 
πρόσχωμα, πως ο ίδιος και η διοί-
κησή του, ταυτίζονται με μια ανήθικη 
πολιτική τακτική.
Είναι δε γεγονός, πως η δράση τους 
χρονολογείται από την εποχή που ο 
Ισίδωρος Μάδης ήταν στην αντιπο-
λίτευση, με ομοίου χαρακτήρα αναρ-
τήσεις, που τότε συκοφαντούσαν τα 

πρόσωπα της διοίκησης του π. Δή-
μαρχου Σπύρου Στάμου.
Εναντίον αυτών των προφίλ έχουν 
κατατεθεί μηνυτήριες αναφορές από 
παράγοντες της αντιπολίτευσης που 
έχουν κατά καιρούς συκοφαντηθεί.

Επίσης, κάποιο απ’ αυτά τα προφίλ 
έχει καταγγελθεί για υβριστικό, συ-
κοφαντικό και προσβλητικό περιε-
χόμενο και την υπόθεση έχει ανα-
λάβει ο εισαγγελέας ηλεκτρονικού 
εγκλήματος, ο οποίος σύντομα θα 

αποκαλύψει τους διαχειριστές του 
και πλέον θα κινηθεί η προβλεπόμε-
νη εκ του νόμου διαδικασία, δεδομέ-
νου πως έχουν διαπράξει κατ’ εξα-
κολούθηση με σωρεία αναρτήσεων, 
βαρύτατο ποινικό αδίκημα.
Σύμφωνα δε με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες, αποτελούν άτομα κακόβουλα 
και άκρως επικίνδυνα για τον δημό-
σιο βίο και θα βρεθούν ενώπιον της 
δικαιοσύνης με όλες τις προβλεπό-
μενες και αυστηρότατες κυρώσεις.
Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, από 
την στιγμή που θα γίνουν γνωστά 
τα ονόματά τους στους μηνυτές, 
θα αναρτηθούν δημόσια προς ενη-
μέρωση όλων. Ακολούθως, κάθε 
ψεύτικο ή αληθινό προφίλ που θα 
κινείται συκοφαντικά και δυσφημι-
στικά θα αντιμετωπίζεται κατά τον 
ίδιο τρόπο.
Είναι τουλάχιστον θλιβερό, η σημε-
ρινή κοινωνία που αγωνίζεται για 
τον πολιτισμό, την αναβάθμιση και 
την ατομική και συλλογική αξιοπρέ-
πεια να δέχεται τέτοια πλήγματα που 
υποδαυλίζουν κάθε προσπάθεια, 
οδηγώντας σε μια κατάπτωση ηθική 
και πολιτισμική.
Το μεγαλύτερο κακό που συντελεί-
ται όμως, είναι η τεράστια κοινωνι-
κή ζημιά που έγκειται στο ότι αυτές 
οι μιαρές τακτικές, λερώνουν και δι-
αβάλουν τον πολιτικό βίο δημιουρ-
γώντας μια λανθασμένη και επικίν-
δυνη αντίληψη πως η πολιτική είναι 
βρώμικη, χωρίς κανόνες και κώδι-
κες τιμής, μόνο και μόνο επειδή κά-
ποιοι, ευτυχώς πολύ λίγοι, δείχνουν 
την μικρότητα και την κακοπροαίρετη 
φύση τους.
Είναι χρέος όλων μας να προστατέ-
ψουμε τον δημόσιο βίο από τέτοιες 
ανήθικες μεθόδους που κακοποιούν 
το κοινωνικό σύνολο και υπονομεύ-
ουν κάθε πίστη στο καλό, στους αν-
θρώπους που αγωνίζονται στα κοινά 
και εν γένει στην κοινωνία.
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 Αυτό που πράγματι προξενεί εντύπωση, είναι 
ότι τα κατάπτυστα αυτά δημοσιεύματα, όχι μόνο δεν 
έχουν κατακριθεί ποτέ από τη δημοτική αρχή και τον 
Ισίδωρο Μάδη, αλλά αντιθέτως έχουν συστηματικά 

επικροτηθεί διθυραμβικά και έχουν κοινοποιηθεί στα 
κοινωνικά δίκτυα από συνεργάτες, φίλους και 

συγγενείς του, δείχνοντας, χωρίς κανένα πρόσχωμα, 
πως ο ίδιος και η διοίκησή του, 

ταυτίζονται με μια ανήθικη πολιτική τακτική. 
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Πρωτοφανής στα χρονικά 
του Δήμου Παιανίας συκοφαντική 
πολιτική εναντίον των παρατάξεων 
της Αντιπολίτευσης

Γράφει ο 
Γιάννης Κοντογεώργος
Δημοσιογράφος (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.) 
- Εκδότης  
kontogeorgos@dimotisnews.gr
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Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε το οικόπεδο που επιθυμείτε 
χωρίς μεσιτική αμοιβή.
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Έχω δηλώσει επανειλημμένα και σε κά-
θε ευκαιρία, ότι το κεφάλαιο «δημοτι-
κές εκλογές» έχει κλείσει για μένα ορι-

στικά.
Ποτέ όμως δεν θα παραιτηθώ του δικαιώματός 
μου του ενεργού πολίτη. Ούτε θα σκεφθώ κόπο 
ή έξοδα, προκειμένου να βοηθήσω στην προβο-
λή του τόπου μας. Θα συνεχίσω να το κάνω με 
όλες μου τις δυνάμεις. Την διαθεσιμότητά μου, 
την έχω κάνει γνωστή και σε όλους τους δημάρ-

χους, από την ίδρυση του Καλλικρατικού Δήμου 
Μαραθώνος και μετά.
Έχω επίσης επανειλημμένα εκφράσει την πεποί-
θησή μου, πως αν οι δημοτικές αρχές, έχουν συ-
νέχεια, όπως οφείλουν, δεν θα χάνονται δημο-
τικά έργα δρομολογημένα.
Το πολιτιστικό κέντρο στην αφετηρία, που θα 
εξυπηρετούσε και ως δημαρχείο, αποτελεί ένα 
τέτοιο παράδειγμα. Πρόθεσή μου δεν είναι να 
επιρρίψω ευθύνες. Άλλωστε δεν έχω παρακο-
λουθήσει τις ενέργειες του δήμου, μετά το τέ-
λος του 2010, οπότε και ολοκληρώθηκε η θη-
τεία μου.
Ο λόγος που ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση 
του δημοσιογράφου - εκδότη, κ. Γιάννη Κοντο-
γεώργου, να γράψω το ιστορικό του πολυσυζη-
τημένου αυτού έργου, δεν είναι για να απαντή-
σω σε λασπολόγους, δήθεν δημοσιογράφους 
- φερέφωνα, που τελευταία, χρησιμοποιούν το 
όνομά μου, με ανοίκειους χαρακτηρισμούς και 
με εμπλέκουν δήθεν στην απένταξη αυτού του 
έργου.
Αυτούς τους αισχρούς συκοφάντες και τους ηθι-
κούς τους αυτουργούς, δεν τους υπολόγισα και 
δεν υπέκυψα στους εκβιασμούς τους, ούτε όταν 
ήμουν δήμαρχος, ούτε και τώρα θα το κάνω.
Απαξιώ και να τους απαντήσω.
Οφείλω όμως στους δημότες, μια ιστορική ανα-
δρομή.
Ο χώρος της αφετηρίας, ανήκει στα ειδικά ακίνη-
τα του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, επί δημαρχίας Ευάγ-
γελου Μέξη, ασχολήθηκα επί μακρόν και κατάφε-
ρα να μας παραχωρηθεί έκταση 3 στρεμμάτων. 
Αν θυμάμαι καλά, και ο προηγούμενος δήμαρχος 
Χρήστος Μπάρμπας, είχε ζητήσει από το ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ τον χώρο, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί οι 
ενέργειες.
Βλέποντας την αναγκαιότητα, με το δεδομένο ότι 
ο Μαραθώνας δεν είχε το κατάλληλο δημαρχείο, 
κατέβαλα κάθε προσπάθεια και κατάφερα να μας 
παραχωρηθεί η έκταση, με συντελεστή δόμησης 
0,6 (δηλαδή θα μπορούσαμε να κτίσουμε 1.800 
τ.μ. και το αντίστοιχο υπόγειο).

Ως Δήμαρχος στη συνέχεια, ασχολήθηκα πολύ, 

ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το όνει-

ρο να αποκτήσει ο Μαραθώνας ένα αντάξιό του 

Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο, που θα κάλυ-

πτε και τις ανάγκες μας για Δημαρχείο. Επειδή 

δεν υπήρχε πλέον χρηματοδότηση για κτίρια, γε-

νικώς, αλλά μόνο για περιβαλλοντικές δράσεις, 

φρόντισα να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ 2007-

2013, μέσω του Υπουργείου Τουριστικής Ανά-

πτυξης, για κτίριο βιοκλιματικό.

Πράγματι οι μελέτες για την τουριστική αξιοποί-

ηση της αφετηρίας του μαραθωνίου δρόμου, με 

τίτλο «ανάπλαση-διαμόρφωση αφετηρίας του 

μαραθωνίου δρόμου»  ολοκληρώθηκαν. Τα προ-

τεινόμενα έργα αφορούσαν στην κατασκευή πο-

λιτιστικού κέντρου, διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου αυτού, κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και 

αναπαλαίωση - μετατροπή παλαιάς αποθήκης σε 

τουριστικό περίπτερο (πρόκειται για μια παλαιά 

αποθήκη συνεταιρισμού, επί της Λεωφόρου Δη-

μοκρατίας).

Τις μελέτες υπογράφουν οι: Ν. Αγριαντώνης 

(αρχιτέκτων-μηχανικός), ο προϊστάμενος Π. Αγ-

γελόπουλος και η διευθύντρια Ε. Διαμαντίδου. 

Η αείμνηστη κα Διαμαντίδου είχε παραστεί και 

στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να ενημε-

ρώσει για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης 

και την πλήρη ανάληψη του έργου από τον ΕΟΤ. 

(Πρόεδρός του ήταν τότε ο Ν. Κανελλόπουλος, 

με τον οποίο είχα πολύ καλή συνεργασία).

Δεν είναι του παρόντος να αναφέρω για την κα-

κή υποδοχή που επεφύλαξαν στην αείμνηστη κα 

Διαμαντίδου, εξαιρετική φίλη του Μαραθώνα, μια 

μερίδα δημοτικών συμβούλων. (Είναι γνωστή 

πληγή η «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση» 

και το λέμε ΟΧΙ ακόμα και σε έργα που θα ωφε-

λήσουν τον τόπο προκειμένου να πλήξουμε τον 

«πολιτικό αντίπαλο»)

Τέλος Δεκεμβρίου 2009 εντάχθηκε το έργο στο 

ΕΣΠΑ. Εφ' όσον το έργο ανέλαβε ο ΕΟΤ, ο Δή-

μος δεν θα είχε καμιά ανάμειξη με διαγωνισμούς 

κ.λπ. Δυστυχώς, η διευθύντρια του ΕΟΤ κα Δια-

μαντίδου, απεβίωσε και μέχρι να ενημερωθεί η 

διάδοχος κατάσταση, υπήρξε κάποια καθυστέ-

ρηση.

Ήμουν Δήμαρχος Μαραθώνος ως το τέλος του 

2010.

Δεν έλαβα μέρος στις δημοτικές εκλογές του 

καλλικρατικού δήμου. Δεν γνωρίζω από το ση-

μείο εκείνο και μετά γιατί δεν προχώρησαν οι δη-

μοτικές αρχές σ' αυτόν τον δρόμο που είχε ήδη 

ανοιχτεί. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι αργά.

Ίσως κάτι μπορεί να γίνει έστω και τώρα.

Υ.Γ.: Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν και τα σχε-

τικά έγγραφα.

Γράφει o 
Σπύρος Ζαγάρης
π. Δήμαρχος Μαραθώνος

 Ως Δήμαρχος στη συνέχεια, ασχολήθηκα πολύ, 
ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το όνειρο να 

αποκτήσει ο Μαραθώνας ένα αντάξιό του Πολιτιστικό 
- Συνεδριακό Κέντρο, που θα κάλυπτε και τις ανάγκες 

μας για Δημαρχείο. 

Ιστορική αναδρομή και αλήθειες για ένα έργο 
που θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στην  
τουριστική - πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου  
Μαραθώνος

Το Πολιτιστικό Κέντρο 
στην Αφετηρία του 
Μαραθωνίου Δρόμου
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Η συνέντευξη

  Κυρία Λαμπαρού, μετά από 7 χρόνια θητείας στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Μαραθώνα και σε θέσεις ευθύνης, πως 
κρίνετε την 20μηνη παρουσία του Δήμαρχου κ. Στέργιου 
Τσίρκα και συνολικά της «νέας» Δημοτικής Αρχής;

«Κύριε Κοντογεώργο, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω αρνητικά αλλά 
δυστυχώς δεν μπορώ να το αποφύγω καθώς είναι η πρώτη σας 

ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας είτε ψηφίσαμε είτε όχι τον 
νυν Δήμαρχο περιμέναμε κάτι διαφορετικό καθώς ο άνθρωπος 
αυτός είναι πολλά χρόνια στα κοινά, είναι ντόπιος, γνώστης των 
προβλημάτων, τουλάχιστον έτσι νομίζαμε... γιατί καμία σχέση τε-
λικά, μια και αποδείχθηκε πολύ κατώτερος των περιστάσεων 
και των απαιτήσεων.
Εγώ ξέρω ότι ο Δήμαρχος πρέπει να έχει πυγμή, να σπάει αυγά, 
να χτυπάει γροθιά στο μαχαίρι, να υπερασπίζεται το συμφέρον 
των συμπολιτών του και του τόπου του. Εδώ δυστυχώς ισχύ-
ει το ακριβώς αντίθετο. Το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Τσίρκα 
είναι να τα έχει καλά με όλους, και φυσικά ενδιαφέρεται για το 
προσωπικό του συμφέρον, άντε και για το συμφέρον κάποιων 
που είναι μαζί του... Νιώθω τεράστια απογοήτευση, όπως επί-
σης απογοητευμένοι είναι και πολλοί συμπολίτες μας που τον 
στήριξαν φανερά».
 

 Υπάρχουν μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που κρατούν 
υποβαθμισμένη την περιοχή μας και θα θέλαμε την άπο-
ψή σας για το καθένα απ’ αυτά: α) Λειτουργία ΟΕΔΑ/ΧΥ-
ΤΑ/ΧΥΤΥ στο Γραμματικό, β) Έργα αποκατάστασης των 
πυρόπληκτων περιοχών: Νέος Βουτζάς, Μάτι, Αμπελού-
πολη, Προβάλινθος και γ) Αξιοποίηση του Εθνικού Πάρ-
κου Σχινιά.

«α) Το θέμα του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα υπο-
βάθμισης του τόπου μας εδώ και δυο δεκαετίες και κυρίως της 
Κοινότητας Γραμματικού. Όλοι πλέον, υποψιάζονται και συζη-
τούν ότι ο κ. Τσίρκας έχει κάνει συμφωνία κάτω από το τραπέζι 
με την Περιφέρεια Αττικής με αντάλλαγμα έργα, αλλά προσω-
πικά αρνούμαι να δεχτώ ότι ένας εκλεγμένος Δήμαρχος θα φε-
ρόταν με τόσο άθλιο τρόπο στους συμπολίτες του. Και μάλιστα, 
όταν ούτε αυτός ο ίδιος δεν πιστεύει στην τύχη του και στο πως… 
συνωμότησε το σύμπαν για να γίνει Δήμαρχος!!! Όλοι οι προη-
γούμενοι -λιγότερο ή περισσότερο- είχαν έρθει σε αντιπαράθε-
ση αρχικά με την Νομαρχία και μετέπειτα με την Περιφέρεια και 
γι’ αυτό τον λόγο δεν έχει λειτουργήσει η χωματερή. Τώρα λόγω 
κορωνοϊού έχει παγώσει το θέμα από την Περιφέρεια Αττικής, 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εμείς πρέπει να καθόμαστε με 
τα χέρια σταυρωμένα.
β) Είναι αλήθεια ότι από τον Ιούλη του 2018 έχει ανοίξει στον 
Δήμο μας, μια τεράστια πληγή, η οποία ακόμα αιμορραγεί. Δυ-
στυχώς για τους πονεμένους και άστεγους αυτούς συμπολίτες 
μας, ο κ. Τσίρκας τους έχει ξεχάσει από την επομένη των εκλο-
γών, μ’ εξαίρεση την παρουσία του στα μνημόσυνα και τις εκ-
δηλώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές που τραβούν τις τηλε-
οπτικές κάμερες. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχει εγκεκριμένο 
σχέδιο της Κυβέρνησης για ανακατασκευή των δρόμων που θυ-
μίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Ο κ. Τσίρκας απλά καλείται να το 
εφαρμόσει κάτι που θα έκανε ο καθένας. Από κει και πέρα υπάρ-

χει αδράνεια και αδιαφορία για τις περιοχές Αμπελούπολη και 
Προβάλινθος που μένουν εκτός σχεδίου και αδυνατούν οι κά-
τοικοι να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους. Και σ’ αυτό το τόσο ση-
μαντικό θέμα απαιτείται πυγμή και όχι απλά βούληση, κάτι που 
όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ο κ. Τσίρκας δε διαθέτει.
γ) Το πευκοδάσος και η παραλία του Σχινιά είναι γνωστό σε 

όλους ότι είναι από τα δυνατά χαρτιά του Δήμου μας, προσελ-
κύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Πέρσι παρακολου-
θήσαμε ένα αλαλούμ, ένα θέατρο του παραλόγου, να κλείνουν 
ξαφνικά οι είσοδοι προς την παραλία, χωρίς να υπάρχει εναλ-
λακτικό σχέδιο πρόσβασης. Πριν λίγα χρόνια κατεδαφίστηκαν 
οι ταβέρνες και φέτος μαθαίνουμε ότι ετοιμάζονται εν κρυπτώ, 
διαφορά επιχειρηματικά σχέδια για την περιοχή, όπως η εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών στα αβαθή νερά. Θέλω να πιστεύω 
ότι η Διοίκηση του Δήμου θα παλέψει για τα αυτονόητα: για τη 
διαχείριση του Πάρκου από τον Δήμο, προστασία του χώρου, 
ελεύθερες παραλίες και ήπια εκμετάλλευση προς όφελος του 
Δήμου Μαραθώνα».
 

  Αθλητισμός, Πολιτισμός, Τουρισμός. Πιστεύετε ότι θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν το άρμα μάχης στην ανάπτυξη του 
ιστορικού Δήμου Μαραθώνα. Ποια είναι η δική σας πρόταση;
«Ο πρώην Δήμαρχος ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για το 
brand name Μαραθώνας. Ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός και ο 
Αθλητισμός θα έπρεπε να ήταν συνυφασμένα και αλληλένδε-
τα με αυτό το όνομα, έτσι ώστε το ένα να φέρνει το άλλο. Μέχρι 
στιγμής ακούμε από τους διοικούντες ότι θα είχαν κάνει πάρα 
πολλά σε αυτούς τους τομείς, αν δεν ήταν η πανδημία του κο-
ρωνοϊού. Συμφωνώ και εγώ ότι τους... έχει κάτσει μια θαυμά-
σια δικαιολογία για να καλυφθεί η ανικανότητα και η έλλειψη 
οράματος και πολύ φοβάμαι ότι μέχρι τέλος της θητείας αυτή 
θα είναι και η μόνιμη «καραμέλα» για όλα αυτά που θα μπο-
ρούσαν να γίνουν και... τελικά δεν έγιναν!!!».

  Και δυο προσωπικές ερωτήσεις: α) Πως μπορείτε και τα 
προλαβαίνετε όλα κι απ’ ότι γνωρίζω με επιτυχία: οικογένεια, 
ιατρείο, δημοτικά συμβούλια κ.α. και β) Αν και είναι ακόμα πο-
λύ νωρίς, θα θέλατε να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε στις 
επόμενες Δημοτικές Εκλογές του 2023;
«α) Η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμοί μου είναι γρήγοροι και δεν 
διαφέρουν από αυτούς της σύγχρονης γυναίκας. Κάνω υπερ-
προσπάθεια για να είμαι καλή σε όλα, πρώτα απ’ όλα ως μητέ-
ρα, ως ιατρός αλλά και να αφουγκράζομαι τα προβλήματα των 
συμπολιτών μου.
β) Αυτό που θα ευχόμουν πραγματικά, είναι να βρεθεί ένας άν-
θρωπος με μόρφωση, με κύρος, με αξιοπρέπεια και με όραμα, 
που το μόνο του μέλημα θα είναι η ανάπτυξη του ιστορικού Δή-
μου Μαραθώνα και η ευημερία των πολιτών του, από τον Βαρ-
νάβα έως τον Νέο Βουτζά. Μία τέτοια σημαντική προσωπικό-
τητα θ’ ακολουθούσα και θα στήριζα με όλες μου τις δυνάμεις. 
Κάτι άλλο με βεβαιότητα δεν έχω να πω αυτή τη στιγμή, καθώς 
ο πολιτικός χρόνος ως τις δημοτικές εκλογές είναι τεράστιος».

 Αυτό που θα ευχόμουν 
πραγματικά, είναι να βρεθεί ένας 
άνθρωπος με μόρφωση, με κύρος, 

με αξιοπρέπεια και με όραμα, που το μόνο 
του μέλημα θα είναι η ανάπτυξη του 

ιστορικού Δήμου Μαραθώνα και  ευημερία 
των πολιτών του, από τον Βαρνάβα 

έως τον Νέο Βουτζά.. 

 Το μόνο που ενδιαφέρει 
τον κ. Τσίρκα είναι να τα έχει καλά με 
όλους, και φυσικά ενδιαφέρεται για 

το προσωπικό του συμφέρον, 
άντε και για το συμφέρον 

κάποιων που είναι 
μαζί του… 

Για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο Μαραθώνα μιλάει στην αποκλειστική 
συνέντευξη της στην εφημερίδα Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
η Ιατρός - Ορθοπαιδικός κυρία Δήμητρα Λαμπαρού. Η Δημοτική Σύμβουλος 
Μαραθώνα σχολιάζει τη σημερινή Δημοτική Αρχή, δίνει απαντήσεις σε όλα τα 
«καυτά» θέματα, όπως: λειτουργία ΟΕΔΑ/ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στο Γραμματικό, 
έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές, αξιοποίηση του Εθνικού 
Πάρκου Σχινιά και τέλος απαντά σε πολύ προσωπικές ερωτήσεις.

Δήμητρα Λαμπαρού: 
«Κατώτερος 
των περιστάσεων 
και των απαιτήσεων
ο κ. Τσίρκας»

Συνέντευξη της Ιατρού - Ορθοπαιδικού και Δημοτικής Συμβούλου Μαραθώνα στον Γιάννη Κοντογεώργο



06 ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
www.dimotisnews.gr

Τι φτιάχνει την ημέρα ενός ανθρώπου;
«Ένας ζεστός καφές», θα απαντούσε ο 
μέσος Έλληνας.

«Ένα ζεστό χαμόγελο», θα έλεγε -η πιο ρομα-
ντική- μέση Ελληνίδα.
Σκεφθείτε λοιπόν να τα απολαμβάνεις και τα 
2 σε 1.
«Χάρμα». Η πιο ζεστή στιγμή της ημέρας μεταφο-

ρικά και κυριολεκτικά. Ειδικά αυτόν τον γκρίζο 
και κοβιντιασμένο χειμώνα που ζούμε εγκλωβι-
σμένοι μέσα στο σπίτι μας, έχουμε μεγαλύτερη 
ανάγκη από ζεστασιά και ανθρώπινη επαφή.
Είμαι πολύ τυχερός. Στα 200 μέτρα από το δικό 
μου είναι ο φούρνος της Κατερίνας. Πλησιάζεις 
στα 100 και σε πιάνουν οι μυρωδιές από ψωμάκι 
χωριάτικο, προζυμένιο, κουλούρια, σταφιδόψω-
μα, σοκολατόπιτες, πίτες μυρωδάτες.
Πριν προλάβεις όμως να απλώσεις το χέρι σου 
στα λαχταριστά καλάθια με τα καλούδια, ο χώρος 
γεμίζει από ένα πλατύ χαμόγελο. Παρότι φοράει 
τη  μάσκα, τα χαρούμενα ματάκια δεν κρύβονται.
«Καλημέρα, κύριε Νίκο!», το λέει σχεδόν τραγου-
διστικά. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
Είναι δεν είναι 17 ετών. Προσφυγόπουλο από τη 
Συρία. Βλέπει τον κόσμο με εμφανή αισιοδοξία. 
Δεν ξέρω αν έχει μακρόπνοα και μεγαλεπήβολα 
σχέδια για τη ζωή της. Αλλά σίγουρα από τη λάμ-
ψη της φαίνεται πως ξεκινάει κάθε μέρα της με 
την αγνότητα του νεογέννητου, την αφέλεια του 
παιδιού και την ορμητικότητα του μετά έφηβου. 
Δεν έχει προφανώς ούτε χρήματα, ούτε περιου-
σία, ούτε ατζέντα.
Είναι λεπτή σαν καλαμιά. Φοράει μπλουζάκια σε 
έντονα χρώματα. Της αρέσουν τα κόκκινα, τα κί-
τρινα και οι στάμπες, (όχι οι φίρμες με τα ζωάκια 
και τα καρτούν. Τα μαλλιά κοτσίδα. Μελαμψή με 
μεγάλα εκφραστικά μαύρα μάτια.
«Και τώρα είναι εδώ!». Αυτό το «εδώ» στη Βο-
ρειοανατολική Αττική, στο Ζούμπερι, μάλλον 
μοιάζει Παράδεισος, μπροστά στην κόλαση από 
την οποία ξέφυγε, «την βομβάρδισαν την πόλη 
μας» (δεν λέει ποιοι «κακοί», ούτε το εκφράζει 
με μίσος ή πάθος).
Εμείς μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο τον πευ-
κόφυτο οικισμό μας. Να μην εκτιμούμε ιδιαίτερα 
το 1,5 χιλιόμετρο παραλίας, ούτε το κυκλαδίτικο 
εκκλησάκι του Σωτήρα στη γραφική πλατεία μας.

Για τη Χάρμα και τους δύο συναδέλφους της 
όμως, τον Άλεξ «ο 19χρονος, ο μεγάλος» από 
την Ιορδανία και την 25χρονη «υπεύθυνη»/τα-
μία Μαρία (Αλβανίδα γεννημένη και μεγαλωμένη 
στην Ελλάδα), ο φούρνος στο Ζούμπερι είναι κάτι 
σαν θέση στα κεντρικά της Microsoft για απόφοι-
τους του Κολλεγίου και του Μωραΐτη.
Φοράνε την ποδιά με λογότυπο το στάχυ στο πέτο 

σαν να είναι μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Είναι και οι 3 μετανάστες. Όπως πρόσφυγας ήταν 
κάποτε και ο Μικρασιάτης που γέννησε τον πα-
τέρα της αφεντικίνας. Όπως μετανάστης έφυγε ο 
πατέρας της στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ και 
έβγαλε τα λεφτά για τον πρώτο φούρνο.

Σε αντίθεση με τα εργαζόμενα παιδιά, οι περισ-
σότεροι πελάτες είναι σκυθρωποί. Λίγα χιλιό-
μετρα πιο δίπλα, στη Νέα Μάκρη, το μεγαλύτε-
ρο ξενοδοχείο της περιοχής έχει μετατραπεί σε 
δομή φιλοξενίας. 400 οικογένειες από τη Μέση 
Ανατολή «προκαλούν» το μέσο Νεομακρινό μό-
νο και μόνο (;) γιατί κάποιες στιγμές «κυκλοφο-
ρούν ελεύθεροι». Χωρίς να έχουν δημιουργήσει 

περισσότερα προβλήματα από το μέσο ντόπιο, 
που έχει ξεχάσει ότι το «Νέα», σημαίνει πως και 
οι παππούδες τους, εκδιώχθηκαν πριν από ένα 
ακριβώς αιώνα από γειτονικά χώματα με τους 
σημερινούς πρόσφυγες οι ίδιοι. Τους εξοργίζει 
το γεγονός ότι η δομή ανήκει σε πρώην Δήμαρχο 

-που ψήφιζαν επί 24 συναπτά έτη- και ξεχνούν 
ότι ο ίδιος δίνει δουλειά σε 50 ντόπιες οικογέ-
νειες (Ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής) 
που όλοι αγαπάνε να μισούνε πίσω από την πλά-
τη του όταν δεν τους ακούει.
Η ανεργία μας χτυπάει όλους, αλλά πολλοί νέ-
οι μας -τουλάχιστον όσοι έχουν μείνει πίσω (και 
φοβάμαι πως θα ξεμείνουν ακόμη πιο πίσω)- δεν 

είναι πρόθυμοι να κάνουν όλες τις υπαλληλικές/
κατώτερες δουλειές τύπου φούρνος.
«Δικά μας παιδιά» Ελληνόπουλα, πάνω από 
400.000 βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι σί-
γουρο πως αρκετοί συνάδελφοί τους τούς βλέ-
πουν με μισό μάτι, όπως κοιτάνε κάποιοι τα προ-
σφυγόπουλα.
Γράφω αυτό το κείμενο γιατί πραγματικά νοιώθω 
ευγνωμοσύνη για κάθε δέσμη θετικής ενέργειας 
που παίρνω στο ευρύτερο τοξικό περιβάλλον που 
ζω, αλλά και ως παρακαταθήκη για να προλάβω 
και αρκετούς πληρωμένους κονδυλοφόρους που 
θα σπεύσουν -με άνωθεν εντολή- να ταυτίσουν 
όποιον εκφράζει πατριωτικές θέσεις με την μετα-
ναστοφοβία. Θέλω να ξεκαθαρίζουν όσο γίνεται 
τα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζου-
με. Να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Άλλο οι «λά-
θρο», οι τζιχαντιστές, οι «γκρίζοι», που εκμεταλ-
λεύονται τη νέα ανθρωπιστική κρίση στη Μέση 
Ανατολή για να τρυπώσουν στα φουσκωτά που 
διασχίζουν νύχτα το Αιγαίο, και βλέπουν την Ελ-
λάδα ως γέφυρα εξαγωγής φανατισμού και τρο-
μοκρατίας στην Ευρώπη. Άλλο οι οικογενειάρχες 
που ξεσπιτώθηκαν και άλλο τα ασυνόδευτα παι-
δάκια που κάποιοι δεν σεβάστηκαν.
«Καλημέρα Χάρμα». Σε ευχαριστούμε για τα χα-
μογελαστά ματάκια.
Σημείωση : Χάρμα: ουδέτερο, κάτι το πολύ 
ωραίο, το εξαιρετικό που μας ευχαριστεί καθώς 
το κοιτάζουμε.
Εκφράσεις: χάρμα οφθαλμών: για κάτι πολύ 
ωραίο, που προσφέρει χαρά στα μάτια.
Αγγλικά: beauty, smasher.
Γαλλικά: superbe, magnifique.
Σημείωση 2: Να θυμηθώ να τη ρωτήσω αν ξέρει 
τι σημαίνει το όνομά της στη γλώσσα μας.
Σημείωση 3: Επειδή οι καιροί είναι πονηροί, είναι 
παραπάνω από σαφές ότι οι αναφορές μου δεν 
εμπεριέχουν οτιδήποτε «λιγναδικό»…

Γράφει o 
Νίκος Καραχάλιος
Πρόεδρος του 
FORUM2020.GR.

Χάρμα: Η πιο ζεστή στιγμή της ημέρας 
μεταφορικά και κυριολεκτικά

 Γράφω αυτό το κείμενο γιατί πραγματικά 
νοιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε δέσμη θετικής 

ενέργειας που παίρνω στο ευρύτερο τοξικό περιβάλλον 
που ζω, αλλά και ως παρακαταθήκη για να προλάβω και 

αρκετούς πληρωμένους κονδυλοφόρους που θα σπεύσουν 
-με άνωθεν εντολή- να ταυτίσουν όποιον εκφράζει 
πατριωτικές θέσεις με την μεταναστοφοβία. 
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Ένας από τους τομείς της οικονομί-
ας που επλήγη σοβαρά από την παν-
δημία του κορωνοϊού, είναι ο του-

ρισμός. Στους πρώτους πέντε μήνες του 
2020, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις μει-
ώθηκαν περισσότερο από το μισό και περί-
που 300  δισεκατομμύρια δολάρια xάθηκαν 

στον τουριστικό τομέα. Συνολικά περίπου 
120 εκατομμύρια απευθείας θέσεις εργασί-
ας στον τουρισμό κινδύνευσαν. Πολλές από 
αυτές βρίσκονται στην άτυπη οικονομία, στις 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, τα έσοδα από τον τουρισμό πα-
ρουσιάστηκαν μειωμένα κατά 78,2% κατά το 
πρώτο εννεάμηνο τους έτους, διαμορφούμε-
να στα €3,5 δισ., έναντι των €16,1 δισ. κατά 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Παράλλη-
λα, η διεθνής αεροπορική κίνηση επιβατών 
μειώθηκε κατά 72% μεταξύ Ιανουαρίου και 
Οκτωβρίου 2020, σε σχέση με την ίδια πε-
ρίοδο το 2019. Χαρακτηριστικά, στο διάστη-
μα αυτό, οι διεθνείς πτήσεις προς τα ελληνι-
κά αεροδρόμια μειώθηκαν, από 300.000 το 
2019, σε 116.000, και οι αφίξεις επιβατών, 
από 22,2 εκατ. σε 6,2 εκατ. Από τις τέσσερις 
κυριότερες αγορές που τροφοδοτούν τον του-
ριστικό κλάδο της χώρας, τη μεγαλύτερη κάμ-
ψη κατέγραψαν οι αφίξεις από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής (92,9%), ακολουθούμε-
νες από τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 
(73,9%). Παράλληλα, το πλεόνασμα του ταξι-
διωτικού ισοζυγίου κατά το διάστημα Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2020, κατέγραψε μία πτώ-
ση της τάξης του 79,6%, με €2,8 δισ., έναντι 
€14,1 δισ. το 2019.
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονηθεί 
όλο αυτό το κρίσιμο διάστημα (ενδεικτικά ΙΝ-
ΣΕΤΕ, ΕΥ), σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη 
του τουρισμού θα παίξουν η ανάκαμψη των 
αγορών που ενδιαφέρουν τη χώρα μας, οι 
εξελίξεις στις διεθνείς μεταφορές, ιδίως στο 
χώρο των αεροπορικών μεταφορών, αλλά και 
ο εσωτερικός τουρισμός. Επίσης, μεγάλο ρό-
λο θα παίξουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές 

συνήθειες των ταξιδιωτών οι οποίοι φαίνεται 
ότι πλέον θα δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο πε-
ριβάλλον, την ασφάλεια και την υγιεινή.
Ο Μαραθώνας παρά τα πολλά, συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που έχει (π.χ. περιβάλλον, 
αρχαιολογικοί χώροι, Αυθεντικός Μαραθώ-
νιος) δεν έχει καταφέρει να καταλάβει τη θέ-

ση που του αξίζει ως τουριστικός προορισμός. 
Το πρόβλημα αυτό οφείλεται σε πολλούς πα-
ράγοντες. Πρώτον, ο Μαραθώνας βρίσκεται 
κοντά σε πολύ μεγάλους, τουριστικούς προ-
ορισμούς, όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων 
και φυσικά, η Αθήνα. Ένα άλλο ζήτημα είναι 

η έλλειψη υποδομών, όπως για παράδειγμα 
η επαρκής σύνδεση με το αεροδρόμιο Ελευθ. 
Βενιζέλος και με το λιμάνι της Ραφήνας.
Ένα ακόμα πρόβλημα, είναι η έλλειψη σχε-
διασμού σχετικά με την προβολή της περιο-
χής μας. Το Νοέμβριο του 2017, η Επιτρο-
πή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου, της 

οποίας τότε προήδρευα, διενήργησε έρευνα 
στους συμμετέχοντες και επισκέπτες του Αυ-
θεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Τα σχε-
τικά ευρήματα ήταν ενδεικτικά της δουλειάς 
που απαιτείται να γίνει. Συγκεκριμένα, το 
44,65% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν 

είχε επισκεφθεί ποτέ στο Μαραθώνα, περίπου 

το 75% γνώριζε λίγο ή καθόλου την περιοχή, 

ενώ μόλις το 2,5% είχε επιλέξει το κατάλυμά 

του να βρίσκεται στο Μαραθώνα. Το 2018, 

εκπονήσαμε το πρώτο πρόγραμμα τουριστι-

κής προβολής του Δήμου, με βάση και τα πα-

ραπάνω ευρήματα.

Όπως προαναφέρθηκε, η κρίση στον παγκό-

σμιο τουρισμό είναι μεγάλη. Αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι πρέπει να καταθέτουμε τα όπλα. 

Στην μετά-covid εποχή, είναι δυνατόν να ανα-

δειχθούν νέοι, δημοφιλείς προορισμοί. Εφό-

σον γίνει μία συστηματική μελέτη των νέων 

αναγκών, καθώς και των αγορών που επα-

νήλθαν ή επανέρχονται γρηγορότερα από την 

κρίση, ο Μαραθώνας θα μπορούσε να βρίσκε-

ται ανάμεσα σε αυτούς τους δημοφιλείς προο-

ρισμούς. Οι Ασιατικές αγορές για παράδειγμα, 

έχουν επανέλθει πλήρως. Εάν συσχετίσουμε 

τον παράγοντα αυτό, με το ενδιαφέρον που 

δείχνουν οι Ασιάτες για το Μαραθώνιο δρόμο, 

ιδίως η Κίνα η οποία φιλοξενεί και το μεγαλύ-

τερο αριθμό τέτοιων αγώνων, θα μπορούσε 

να οδηγήσει στην αξιοποίηση ενός συγκριτι-

κού πλεονεκτήματος που έχει ο Δήμος Μαρα-

θώνος στον μετά-covid τουρισμό.

Απαιτείται όμως διαρκής και συστηματική 

δουλειά, από τη Δημοτική Αρχή, η οποία θα 

πρέπει να διαβουλευθεί με τους τοπικούς 

φορείς τουρισμού (ξενοδοχεία, τουριστικούς 

πράκτορες κλπ), προκειμένου να παρακολου-

θήσει την πορεία του τουρισμού στην περι-

οχή και να εκπονήσει ένα εμπεριστατωμένο 

σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και προβολής 

του Δήμου, ενώ στη συνέχεια, θα πρέπει να 

αναζητήσει από την Κεντρική Διοίκηση τους 

απαραίτητους πόρους προκειμένου να το υλο-

ποιήσει.

Γράφει η 
Αναστασία Παππά
Δικηγόρος

Μαραθώνας και Τουρισμός 
στην μετά-Covid εποχή

 Ο Μαραθώνας παρά τα πολλά, συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που έχει (π.χ. περιβάλλον, 

αρχαιολογικοί χώροι, Αυθεντικός Μαραθώνιος) 
δεν έχει καταφέρει να καταλάβει τη θέση που 
του αξίζει ως τουριστικός προορισμός. 



Ερωτήσεις του Δημοτικού Συμβούλου της 
Μείζονος Μειοψηφίας του Δήμου Μα-

ραθώνος, Στέλιου Γεραμάνη, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Πέμπτης 8 Απριλίου.
«Τις τελευταίες ημέρες κατακλυζόμαστε από 
Δελτία τύπου, ανακοινώσεις, αναρτήσεις που 
φυσικά συνοδεύονται και από φωτογραφίες, 
με αναφορές στα έργα της δημοτικής αρχής 
(π.χ. νέες κολώνες ηλεκτροφωτισμού, παιδι-
κές χαρές, εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για 
αθλητικούς χώρους, υπογειοποιήσεις κα-
λωδίων ΔΕΗ κ.λπ.). Φυσικά κάποια από αυτά 
έχουν ξεκινήσει σαν διαδικασίες από την προ-
ηγούμενη δημοτική αρχή αλλά έτσι και αλλιώς 
υπάρχει και πρέπει να υπάρχει συνέχεια και 
είναι φυσικό αυτό.
Χαίρομαι πραγματικά με ότι καλό γίνεται στο 
τόπο μας και τον πάει μπροστά. Όμως υπάρ-
χουν στιγμές που πραγματικά εκνευρίζομαι 

αλλά και στενοχωριέμαι με την ολιγωρία και 
την απάθεια ορισμένων στον Δήμο να πρά-
ξουν το αυτονόητο.
Αλήθεια κύριε Σωτηρίου πότε έχουν σκοπό οι 
υπηρεσίες του δήμου και δη η Τεχνική Υπηρε-
σία να κλείσει τη Λακκούβα που υπάρχει εδώ 
και 5 μήνες στον κεντρικό δρόμο του Μαρα-
θώνα όπισθεν της εκκλησίας του Αη Γιάννη;
Σας έχω στείλει τουλάχιστον δύο (2) e-mail 
έχω συνομιλήσει με αιρετούς που με διαβε-
βαίωναν ότι θα είχε ήδη επισκευαστεί από την 
Τετάρτη 31/3/2021 και μέχρι πριν μια ώρα 
ακόμα με την άμμο είναι την οποία ρίχνουν 
οι υπάλληλοι σχεδόν κάθε ημέρα και αν βρέ-
ξει σήμερα στο Μαραθώνα δεν θα μπορεί κα-
νένα αυτοκίνητο να περάσει. Έτσι όπως εξε-
λίσσεται η μη επισκευή της, θα φτάσουμε τη 
Μεγάλη Εβδομάδα και για την Περιφορά του 

Επιταφίου θα αλλάξου-
με πορεία! Δεν νομίζε-
τε ότι είναι ντροπή και 
αίσχος για τον τόπο αλ-
λά και για εμάς σαν Δ.Σ. 
να ασχολούμαστε με το 
αυτονόητο;;;
Αλήθεια πότε έχετε 
σκοπό να φτιάξετε το 
δρόμο, τους κυβόλι-
θους πέριξ της πλατείας 
του Αγίου Παντελεήμο-
να που είναι κατεστραμ-
μένοι και δημιουργού-
νται προβλήματα; Πότε 
θα ασχοληθείτε και με 
τις άλλες οδούς όπου 
είναι γεμάτες λακκού-
βες; Γιατί είναι καλό να 
γίνονται έργα αλλά θα 
πρέπει να ασχοληθείτε 
και με τα αυτονόητα...
Πότε θα ξεκινήσουν οι 
εργασίες για την αντι-
κατάσταση του ΧΛΟΟ-
ΤΑΠΗΤΑ στο γήπεδο 
Μαραθώνα;».
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Πόλεμος ανακοινώσεων για τις λακκούβες και τα «έργα» της Δημοτικής Αρχής
Σε νέα διάσταση περνούν πλέον οι σχέσεις της Μείζονος Μειοψηφίας του Δήμου Μαραθώνος με τη 
Δημοτική Αρχή του Στέργιου Τσίρκα. Αφορμή η οξεία αντιπαράθεση και η ανταλλαγή απαξιωτικών 
ανακοινώσεων και δελτίων Τύπου μεταξύ του Αντιπροέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Στέλιου 
Γεραμάνη και του γραφείου Τύπου της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ από τη μια μεριά και του Δήμου Μαραθώνος 

Κύριε Γεραμάνη χαίρομαι ιδιαιτέρως για την 
αναγνώριση του έργου της Δημοτικής Αρχής 

από μέρους της αντιπολίτευσης.
Πράγματι με δελτία τύπου και ανακοινώσεις επι-
κοινωνούμε το έργο μας στους πολίτες που για 
τόσα πολλά χρόνια δεν είδαν στο ελάχιστο να γί-
νεται κάτι σ’ αυτό τον τόπο. Το μόνο που έβλε-
παν ήταν τα κακόγουστα και καταστροφικά για 
τον τόπο μας σκηνοθετημένα σόου που έστηνε 
η διοίκηση της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
Πράγματι οι 13 νέες παραδομένες παιδικές χα-
ρές, οι νέες κολώνες ηλεκτροφωτισμού στο πα-
ραλιακό μέτωπο της Νέας Μάκρης, οι εγκρίσεις 
χρηματοδοτήσεων για αθλητικούς χώρους και η 
υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ στο κέ-
ντρο της Νέας Μάκρης είναι τα «επίκαιρα» έργα 
της τωρινής Δημοτικής Αρχής. Να σας θυμίσω 
λοιπόν ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, ότι πέραν αυτών των έργων που αναφέρε-
τε υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εν εξέλιξη και 
παραδομένων έργων, σε όλες τις Δημοτικές Κοι-
νότητες που έχει γίνει σε αυτούς τους 17 μήνες, 
όπως, η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητη-
ρίου, η επισκευή και συντήρηση των σχολικών 
μονάδων, ο νέος αγωγός ύδρευσης στα Δικαστι-
κά, η κατάργηση του παλαιού δικτύου ύδρευσης 
Βουτζά, το 4ο Νηπιαγωγείο στον Άγιο Ανδρέα, 
οι συντηρήσεις και αναβαθμίσεις αθλητικών χώ-
ρων η σύνδεση του Βαρνάβα με την ΕΥΔΑΠ και 
άλλα πολλά.
Πράγματι κάποιες λίγες βαλτωμένες χρηματοδο-
τήσεις, το τονίζω λίγες, τις βρήκαμε στα συρτά-
ρια, εκεί που τις άφησε η προηγούμενη Δημοτική 
Αρχή και «τρέξαμε» να τις υλοποιήσουμε γιατί 
όπως πολύ σωστά λέτε «πρέπει να υπάρχει συ-
νέχεια». Θα έπρεπε όμως να γνωρίζετε ότι ένας 
φάκελος σε ένα συρτάρι δεν μπορεί να υλοποιη-
θεί από μόνος του ως έργο. Ο Στέργιος Τσίρκας 
ως Δήμαρχος και η διοίκηση έχει τη βούληση, τη 
γνώση και τη θέληση να κάνει όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες (μελέτη έργου, έγκριση χρημα-
τοδότησης, διαγωνισμό) για να τα κάνει πράξη. 
Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τις απαραίτη-
τες διαδικασίες λόγω του ότι είστε νεοεκλεγμέ-
νος Δημοτικός Σύμβουλος και σας δικαιολογώ.
Χωρίς να έχω καμία απολογητική διάθεση, σας 
ενημερώνω ότι πριν από 17 μήνες που αναλά-
βαμε τη διοίκηση του Δήμου παραλάβαμε χω-
ρίς υπερβολές ένα Δήμο «λακκούβα». Το έργο 
ασφαλτόστρωσης της προηγούμενης Δημοτικής 
Αρχής ήταν σχεδόν μηδέν. Περισσότερες πληρο-
φορίες μπορεί να σας δώσει ο επικεφαλής σας 
κος Λιβαθηνός που ασκούσε διοίκηση τότε όντας 

εκλεγμένος με τον κ. Ψινάκη. Ρωτήστε τον λοι-
πόν λογικά θα ξέρει να σας απαντήσει. Εκτός κι 
αν σας δηλώσει άγνοια ή απειρία, όπως άλλω-
στε δήλωσε και στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 
8/4/202. Η ουσία όμως είναι σε ότι αφορά στις 
λακκούβες, ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή από 
τον Ιανουάριο έχει ξεκινήσει ένα συντονισμένο 
έργο αποκατάστασης της οδοποιίας με αρχή από 
τις περιοχές Μάτι - Νέο Βουτζά (όπου έχει ολο-
κληρωθεί), μέρος του Ζούμπερι και της Νέας Μά-
κρης (όπου είναι σε εξέλιξη) και θα επεκταθεί 
σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου 
μας (Μαραθώνα, Γραμματικό, Βαρνάβα). Αν δεν 
το έχετε καταλάβει λειτουργούμε με πρόγραμμα 
και όχι με τη μικροπολιτική λογική της εξυπηρέ-
τησης με διακρίσεις.
Τέλος για να σας καθησυχάσω, σας ενημερώ-
νω ότι πέραν της αντικατάστασης του χλοοτά-
πητα στο στάδιο της αφετηρίας του Μαραθώνα, 
ο οποίος μετά από τους τρεις άγονους διαγω-
νισμούς της προηγούμενης διοίκησης, βρίσκετε 
στην τελική ευθεία και αναμένουμε διαδικαστι-
κά τις τελευταίες εγκρίσεις, προχωράμε με την 
αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων σε Μάτι 
- Ζούμπερι (διαδικασία σε τελικό στάδιο). Επί-
σης προχωράμε με την διάνοιξη του περιφερει-
ακού δρόμου Σπηλαίου Πανός στο Μαραθώνα 
(πίσω από την Αφετηρία). Ένα έργο πνοής για 
την κοινότητα του Μαραθώνα που κάποιοι εγεί-
ρουν αντιδράσεις προτείνοντας μη υλοποιήσιμες 
λύσεις, κρυπτόμενοι πίσω από μη εγκεκριμένα 
σχέδια 20ετίας με πολύ χρονοβόρες διαδικασί-
ες υλοποίησης, που θα καθυστερήσουν πολλά 
χρόνια και θα κοστίσουν πολλαπλάσια χρήματα.

Βαγγέλης Σωτηρίου
Αντιδήμαρχος Έργων & Ανάπτυξης

 ΣΥΜΜΑΧΙΑ vs ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Στέλιος Γεραμάνης:
«Κύριε Σωτηρίου πότε σκοπεύετε 
να κλείσετε την Λακκούβα όπισθεν 
της εκκλησίας του Αη Γιάννη;»

Η Λακκούβα που υπάρχει εδώ και 5 μήνες στον κεντρικό δρόμο 
της Κοινότητας Μαραθώνα, όπισθεν της εκκλησίας του Αη Γιάννη.
(επί του πιεστηρίου: χθες, Τετάρτη 14 Απριλίου την έκλεισαν).

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ:
Απάντηση στην «Αντιπολίτευση
της λακκούβας»
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε 
το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα και 
δηλώσεις επωνύμων που απαξιώνουν ή 

υποβαθμίζουν την αντιπολιτευτική τακτική αλ-
λά και τον μελλοντικό ρόλο στα κοινά του Δή-
μου Μαραθώνος, του επικεφαλής της Μείζονος 
Μειοψηφίας, Σπύρου Λιβαθινού. Συγκεκριμένα:
- Σε ανάρτηση ιστοσελίδας φίλα προσκείμενης 
και συνεργαζόμενης με τον Δήμαρχο Μαραθώ-
νος Στέργιο Τσίρκα και τη Δημοτική Αρχή, διαβά-
σαμε τη Δευτέρα 5 Απριλίου: «Ο Λιβαθινός μεγά-
λο ερωτηματικό για το 2023, γιατί πολλοί λένε θα 
ξανά κατέβει, άλλοι ότι κουράστηκε και θα απο-
χωρήσει. Αντιπολίτευση δεν κάνει η δεν μπορεί. 
Εμείς πιστεύουμε ότι έχει έτοιμο το συνδυασμό θα 
το προσπαθήσει πάλι η πιθανό να συνεργαστεί με 
τον Τσίρκα με αντάλλαγμα να γίνει αντιδήμαρ-
χος όπως το παράδειγμα του Κυπαρίσση».
- Ο Αντιδήμαρχος Έργων & Ανάπτυξης Βαγγέ-
λης Σωτηρίου σε κάποιο σημείο της απάντησης 
του στον Δημοτικό Σύμβουλο της Μείζονος Μειο-
ψηφίας, Στέλιο Γεραμάνη (Παρασκευή 9 Απριλί-
ου), λέει: «Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να 
σας δώσει ο επικεφαλής σας κος Λιβαθινός που 
ασκούσε διοίκηση τότε όντας εκλεγμένος με τον 
κ. Ψινάκη. Ρωτήστε τον λοιπόν λογικά θα ξέρει να 
σας απαντήσει. Εκτός κι αν σας δηλώσει άγνοια 
ή απειρία, όπως άλλωστε δήλωσε και στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο στις 8/4/2021».
Τροφή και μάλιστα δικαιολογημένη για όλα τα πα-
ραπάνω, έχουν δώσει ο επικεφαλής της Μείζονος 
Μειοψηφίας Σπύρος Λιβαθινός και τα στελέχη της 
Παράταξης ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 1ον, με τη σιωπή τους, 
μια και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποια πει-
στική απάντηση και 2ον, με τον τρόπο που έχουν 
επιλέξει να κάνουν αντιπολίτευση, αποκλειστικά 
και μόνο με αναρτήσεις στα social media διά-
σπαρτων ανακοινώσεων και δελτίων τύπου χω-
ρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, βούτυρο στο ψωμί 
της πλειοψηφίας.
Οι πολίτες του Δήμου Μαραθώνος περιμένουν 
από τον Σπύρο Λιβαθινό και τα στελέχη του πιο 
σθεναρή αντιπολίτευση, με φρέσκιες ιδέες, απο-
φασιστικότητα και άμεσες παρεμβάσεις σε χρο-
νίζοντα και πολύ σοβαρά θέματα (π.χ. ΧΥΤΑ/ΧΥ-
ΤΥ Γραμματικού, Εθνικό Πάρκο Σχινιά κ.α.) που 
υποβαθμίζουν ολοένα και περισσότερο την περι-
οχή μας.
Και αυτά εδώ και 20 μήνες ακόμα δεν τα έχουν 
δει! Μήπως ήρθε η ώρα...

ΑΠΟΨΗ

Που είναι ο 
Σπύρος Λιβαθινός;

Αγαπητέ, κύριε Σωτηρίου,
Χαίρομαι που επιτέλους δείχνετε προσο-

χή απαντώντας εν μέρει σε ερωτήματά μου. 
Αναρωτιέμαι όμως γιατί όλο το προηγούμενο 
διάστημα δεν απαντήσατε σε κανένα από τα e-
mail μου. Γιατί δεν πήρατε το λόγο στο Δ.Σ. της 
8/4/2021 να μου αντιτάξετε τις θέσεις σας, με 
την ίδια τόλμη που επιδεικνύετε τώρα με τη γρα-
πτή σας δήλωση, αφήνοντας τον Δήμαρχο να το 
πράξει για εσάς;
Θα αποσιωπήσω το γεγονός ότι επί της παρού-
σης δημοτικής αρχής το Γραφείο Τύπου του Δή-
μου πρώτη φορά απαντά ονομαστικά σε κριτι-
κή δημοτικού συμβούλου. Τελικά, η επιλογή 
της «αντιπολίτευσης της λακκούβας» σας κινη-
τοποίησε!
Στην εκτενή σας ανακοίνωση, αντί να αναφερ-
θείτε συγκεκριμένα στο ζήτημα που σας έθε-
σα, αναλώνεστε σε γενικόλογες τοποθετήσεις 
και αοριστίες, τονίζοντας επιλεκτικά σημεία του 
κειμένου προς εντυπωσιασμό. Χαρακτηριστικά 
στις 566 λέξεις οι 282 αφορούν σε απλό απο-
λογισμό πεπραγμένων και ακολούθως οι 161 
λέξεις αποκαλύπτουν απερισκεψία από μέρους 
σας και εμπάθεια προς συμβούλους της πλειο-
ψηφίας που υπηρέτησαν την προηγούμενη δη-
μοτική αρχή και από θέσεις ευθύνης. Δεν έχετε 
καθόλου αντιληφθεί την ουσία της τοποθέτησής 

μου, πράγμα που με λυπεί.
Είναι ιδιαιτέρως εξωφρενικό να χαρακτηρίζετε 
ως «μικροπολιτική της εξυπηρέτησης» την επι-
σήμανση από μέρους μου ενός προβλήματος 
που υπάρχει στη κεντρική αρτηρία του οδικού 
δικτύου στην έδρα του Δήμου Μαραθώνα, όπου 
η κυκλοφορία είναι υψηλή, όπου αυτοκίνητα και 
πεζοί διέρχονται συνεχώς και θα έπρεπε άμεσα 
να είχατε δείξει ενδιαφέρον, ώστε ήδη να εί-
χε επισκευασθεί. Από πότε, κύριε Σωτηρίου, η 
ασφάλεια του οδικού δικτύου και των πολιτών 
θεωρείται «μικροπολιτική λογική της εξυπηρέ-
τησης με διακρίσεις», όπως δηλώνετε, και χρει-
άζεται «προγραμματισμό»;
Οφείλω να σημειώσω ότι το πρόβλημα αυ-
τό υφίσταται εδώ και 5 μήνες. Είχα μάλιστα 
τη προφορική διαβεβαίωση από τον συνάδελ-
φό σας αντιδήμαρχο, εμπειρότερο όλων ημών 
των δημοτικών συμβούλων, κύριο Χρήστο Στά-
μο ότι θα είχε επισκευαστεί μέχρι την Τετάρτη 
31/3/2021. Προφανώς, αυτή την διαβεβαίω-
ση εσείς του την είχατε δώσει. Άρα είπατε ψέμα-
τα, εκθέτοντας τον συνάδελφό σας.
Τέλος, σας υπογραμμίζω ότι μπορεί να είμαι 
νεοεκλεγής, όμως δεν είμαι αδαής ή λιγότε-
ρο ικανός από όσους έχουν μακρά πορεία στην 
ενασχόληση με τα κοινά! Έχω το θάρρος της 
γνώμης και των πράξεων μου και δεν αφήνω 

άλλους να μιλάνε εξ ονόματός μου.
Κλείνοντας, σας καλώ να αρχίσετε να αφου-
γκράζεστε τη κοινωνία, να σκύψετε στα καθη-
μερινά προβλήματα που σας επισημαίνουν οι 
δημότες, καθώς το πλεόνασμα λαϊκισμού και 
δυσλειτουργίας -ή εγωιστικής λειτουργίας- δεί-
χνει να υποβαθμίζει την εγγενή φύση του θε-
σμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με εκτίμηση,
Στέλιος Γεραμάνης 
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μόνο θυμηδία προκαλεί η μακροσκελής -αλλά χωρίς καμία ουσία και επαφή με την 
πραγματικότητα- δήλωση του αντιδημάρχου Έργων και Ανάπτυξης του Δήμου Μα-

ραθώνα Βαγγέλη Σωτηρίου. Ο κ. Σωτηρίου περιγράφει μια… κοσμογονία έργων στον 
Μαραθώνα, που προφανώς υπάρχει μόνο στο μυαλό του και κάλλιστα θα μπορούσε να 
αποτελέσει σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας.
Θα προτείναμε, φιλικά, στον κ. Σωτηρίου, να κάνει μια διπλή αίτηση στο βιβλίο ρεκόρ 
Γκίνες. Αρχικά, ως ο περισσότερο εξαφανισμένος, σε διάρκεια, αντιδήμαρχος από τις 
συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων στην Ελλάδα (ενάμιση χρόνο απουσιών) και 
εν συνεχεία, ως ο αυτοδιοικητικός που πιστεύει ότι υλοποιεί… 17 έργα (σύμφωνα με 
την επιστολή του) τα οποία δυστυχώς βρίσκονται μόνο στη φαντασία του.

Όσο για την προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος του επικεφαλής της «Συμμαχίας» 
Σπύρου Λιβαθινού, τη θεωρούμε πραγματικά ανάξια λόγου και αστεία. Ωστόσο αντι-
λαμβανόμαστε την απεγνωσμένη προσπάθεια του κ. Σωτηρίου να παραμείνει στην 
επικαιρότητα με κάθε τρόπο. Αφού δεν μπορεί να το καταφέρει με το ανύπαρκτο έργο 
του, το προσπαθεί με χυδαιολογίες…
Δυστυχώς για σας κ. Σωτηρίου η ΣΥΜΜΑΧΙΑ είναι άριστος γνώστης όλων όσων συμ-
βαίνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, κατά την δίχρονη διακυβέρνηση σας και 
πλησιάζει η ώρα που θα τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης…

με την υπογραφή του Αντιδημάρχου Έργων & Ανάπτυξης Βαγγέλη Σω-
τηρίου από την άλλη. Σας παραθέτουμε αυτούσιες τις δυο ανακοινώσεις 
του Στέλιου Γεραμάνη καθώς και τα δελτία Τύπου του Δήμου Μαραθώ-
νος και της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ.

 ΣΥΜΜΑΧΙΑ vs ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Απάντηση Γεραμάνη σε Σωτηρίου:
«Τελικά, η επιλογή της «αντιπολίτευσης
της λακκούβας» σας κινητοποίησε!»

ΣΥΜΜΑΧΙΑ:
Έτοιμος για το ρεκόρ Γκίνες ο κ. Σωτηρίου…

Το De Facto, συνεχίζει να παραμένει, εδώ και τρία χρόνια, 
κλειστό και ερειπωμένο, με αποτέλεσμα την περαιτέρω 
υποβάθμιση της παραλιακής ζώνης της Νέας Μάκρης κα-
θώς και την οικονομική χασούρα του Δήμου Μαραθώνος 
από την μη αξιοποίησή του.
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Στον κεντρικό δρόμο που ενώνει το Κα-
πανδρίτι με τον Μαραθώνα, μεταξύ Γραμ-
ματικού και Βαρνάβα, συναντάει κανείς 

ένα σύγχρονο round about που οδηγεί σε έναν 
ασφαλτοστρωμένο καινούργιο αλλά ερημικό 
δρόμο με φώτα και φυτά κατά μήκος του. Η πε-
ριέργεια αλλά και η ηρεμία του τοπίου σε σπρώ-

χνουν να συνεχίσεις τη περιήγηση στην άγνω-
στη αυτή περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
Στις αρχές του νέου δρόμου, αριστερά στο βου-
νό, συναντάς τα υπολείμματα ενός μνημείου σύγ-
χρονης ιστορικής και βιομηχανικής κληρονομιάς, 
που είναι τα μεταλλεία σιδήρου του Γραμματικού. 
Αν πας πιο κοντά βλέπεις την ταμπέλα που προ-
ειδοποιεί «Προσοχή κίνδυνος: Αφανή ορύγμα-
τα παλιών μεταλλείων». Πράγματι από το 1872 
στις ατέλειωτες στοές και γαλαρίες σε διάφορα 
επίπεδα που χρονολογούνται από την αρχαιότητα 
γινόταν εξόρυξη σιδήρου. Η λειτουργία των με-
ταλλείων διεκόπη τη δεκαετία του 1910, αν και 
έγιναν περιστασιακά εξορύξεις μέχρι το 1940.
Έπειτα από αρκετά χιλιόμετρα και αφού σταμα-
τήσεις για λίγο να δεις τον βυζαντινό ναΐσκο της 
Αγίας Τριάδος του 13ου αιώνα, συναντάς την 
πρώτη έκπληξη. Στην κορυφή ενός λοφίσκου 
που καταλήγει στο ατελείωτο μπλε του Ευβοϊκού 
Κόλπου, ένα γιγαντιαίο βαθούλωμα καλύπτεται 
από ένα πλαστικό κάλυμμα. Είναι ο χώρος που 
προορίζεται να γίνει ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ δίπλα στη θά-
λασσα. Αν μάλιστα συνεχίσεις με το αυτοκίνητο ή 
και με τα πόδια τον χωμάτινο πλέον δρόμο δίπλα 
στο «κύτταρο», φθάνεις στα λιμανάκια της παρα-
λίας Βαρνάβα προς τα αριστερά και στα λιμανάκια 
στο Σέσι στα δεξιά που θυμίζουν νησιωτική Ελλά-
δα. Τα καθαρά νερά, με τα βότσαλα ή την άμμο, τα 
μικρά εξωκκλήσια δίπλα στη θάλασσα δικαιολο-
γούν τον χαρακτηρισμό Natura της περιοχής αυ-
τής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λίγο πιο κάτω από το «κύτταρο» των ΧΥΤΑ, μια 
νέα έκπληξη σε περιμένει στο λιμανάκι του Λι-
μνιώνα. Τα ερείπια μιας μεγάλης γέφυρας αλλά 
και τα υπολείμματα της σιδηροδρομικής γραμμής 
που ένωνε τα μεταλλεία του Γραμματικού με τον 
σταθμό μεταφόρτωσης των μεταλλευμάτων του 
σιδήρου στον Ευβοϊκό Κόλπο. Μάλιστα, την περί-
οδο της γερμανικής κατοχής το τρενάκι που ένω-
νε τα μεταλλεία με τον Λιμνιώνα αποτελούσε τρό-
πο διαφυγής προς τη νησιωτική Ελλάδα.

Εκεί όμως που κορυφώνεται η έκπληξη, είναι 
όταν λίγο πιο νότια και πολύ κοντά στα μελλοντι-
κά ΧΥΤΑ αντικρίζεις την είσοδο ενός μοναδικού 
στην Ελλάδα αρχαίου οικισμού, που λέγεται Ρα-
μνούντας. Η «ζωντανή» αυτή πόλη που απλώνε-
ται σε πολύ μεγάλη έκταση μπροστά σου έχει κά-
στρο, δρόμους, σπίτια, τάφους, λιμάνι. Έχει τον 

μοναδικό στον κόσμο ναό της Νέμεσης, της θεάς 
που τιμωρούσε την αλαζονεία και την ανθρώπι-
νη «ύβριν».
Ο Ραμνούντας παραμένει εδώ και πολλά χρό-
νια ουσιαστικά άγνωστος και απρόσιτος στους 
πολλούς. Οι λίγοι τυχεροί που μπορούν με ειδι-
κή άδεια να επισκεφθούν το κλειστό στέγαστρο, 
ανακαλύπτουν με θαυμασμό τους αναστηλωμέ-
νους κίονες, τα αετώματα, τις μετόπες, τα επιστή-
λια, ακόμη και τη βάση του αγάλματος της θεάς 
Νέμεσης. Εντυπωσιακές επιτύμβιες πλάκες, λή-
κυθοι και τα υπόλοιπα ευρήματα των ανασκαφών 
κορυφαίων Ελλήνων αρχαιολόγων και ακαδημα-
ϊκών περιμένουν την αξιοποίησή τους.
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σμού πρόσφατα συνέστησε ότι «στην Ανατολι-
κή Αττική, στην οποία υπάρχουν τόσο σημαντικά 
μνημεία φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς 
και ιστορικοί τόποι, όπως η περιοχή της μάχης του 
Μαραθώνα, το πευκοδάσος του Σχινιά, οι αρχαιο-
λογικοί χώροι του Ραμνούντα, καθώς και πλήθος 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, η ανά-

δειξη και διασύνδεσή τους θα μπορούσε να δώσει 
μια δυναμική σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
και ημερήσιων περιπατητικών εκδρομών τόσο για 
τουρίστες όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους 
της Αττικής».
Αντί όμως για τους εναλλακτικούς περιπάτους 
συνεχίζεται εδώ και 20 χρόνια η «αποταγμένη» 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικασία για την τα-
φή σκουπιδιών στο κέντρο ακριβώς αυτής της πε-
ριοχής του μοναδικού κάλλους και πολιτισμικής 
κληρονομιάς.
Οι φωνές των πολλών, των πάνω από 70 συλ-
λόγων και φορέων της Ανατολικής Αττικής, από 
τον Βαρνάβα ώς τον Βουτζά, των κορυφαίων Ελ-
λήνων ακαδημαϊκών (αρχαιολόγων, σεισμολό-

γων, επιδημιολόγων) που έχουν καταδικάσει εγ-
γράφως το «έγκλημα» που απειλεί την Ανατολική 
Αττική, αγνοούνται περίεργα από το κράτος.
Οι δικαιολογίες πολλές, όπως η επιστροφή των 
11 εκατομμύρια στο Ταμείο Συνοχής. Όμως, σύμ-
φωνα με την προκήρυξη διαγωνισμού, που έλη-
ξε μόλις την περασμένη εβδομάδα, τα ποσά μόνο 
για την ανέγερση των εργοστασίων ΜΕΑ ή ΜΕΒΑ 
στην περιοχή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο είναι του-
λάχιστον έξι φορές περισσότερα.
Η άλλη δικαιολογία είναι η επιβάρυνση στη Φυ-
λή. Πράγματι, το συνεχιζόμενο «περιβαλλοντικό 
έγκλημα» στη Δυτική Αττική πρέπει να σταμα-
τήσει, αλλά δεν δικαιολογεί την επανάληψή του 
στην Ανατολική Αττική.

Αντίθετα είναι καιρός να υλοποιηθεί η ανακύκλω-
ση με άμεσο όφελος για τον πολίτη και όχι για τις 
κοινοπραξίες που αποτελούν τις αντιμαχόμενες 
ομάδες του «μπλε κάδου» με τα «σπιτάκια ανα-
κύκλωσης». Η ανταποδοτική ανακύκλωση, όπως 
και η ανταποδοτική ενεργειακή αξιοποίηση των 
σκουπιδιών με την προσεκτική εφαρμογή της αε-
ριοποίησης (και όχι της καύσης), θα έπρεπε από 
καιρό να είχαν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις καλές 
ευρωπαϊκές πρακτικές. Οι φωνές των πολλών, 
η φωνή της λογικής ίσως την τελευταία στιγμή 
επικρατήσουν στην Κεντρική και Περιφερειακή 
Διοίκηση. Ίσως ο εναλλακτικός περίπατος στην 
Ανατολική Αττική μπορεί να διατηρηθεί ζωντανός.

Γράφει ο 
Δημήτρης Λινός
καθηγητής Χειρουργικής 
ΕΚΠΑ, διευθυντής  
Χειρουργικής και  
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Ένας περίπατος στην
Ανατολική Αττική

 Αντί όμως για τους 
εναλλακτικούς περιπάτους 

συνεχίζεται εδώ και 20 
χρόνια η «αποταγμένη» 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
διαδικασία για την ταφή 
σκουπιδιών στο κέντρο 

ακριβώς αυτής της περιο-
χής του μοναδικού κάλλους 

και πολιτισμικής 
κληρονομιάς. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει
η κατασκευή του αύλειου χώρου 

Το κάστρο του αρχαίου οικισμού του Ραμνούντα, στα βορειοανατολικά της Αττικής. Ο Ραμνού-
ντας παραμένει εδώ και πολλά χρόνια ουσιαστικά άγνωστος και απρόσιτος στους πολλούς (φω-
τογραφία: ΑΠΕ/ΜΠΕ).

Την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη για την 
κατασκευή του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Νέας Μάκρης, που κατεδαφίστηκε πρό-

σφατα, παρέλαβε την Τετάρτη 7 Απριλίου ο Δήμαρχος Μα-
ραθώνος Στέργιος Τσίρκας, προκειμένου να προχωρήσει 
άμεσα η υλοποίηση ενός έργου απαραίτητου που θα καλύ-
ψει τις πρακτικές ανάγκες των μικρών μαθητών και θα συμ-
βάλει στην σωστή λειτουργία του σχολείου.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του αύλειου χώρου ήταν δω-
ρεά της κας Ιωάννας Καλαφατά, η οποία είναι αρχιτέκτων 
- μηχανικός και Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης και 
πραγματοποιήθηκε με βάση τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης, τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις σχολι-
κές εγκαταστάσεις και βάσει των εγκεκριμένων μελετών 
από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος.
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Το στοίχημα για την επόμενη ημέρα στην Ευ-
ρώπη, όταν περάσει η πανδημία, θα είναι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και η προστα-

σία του περιβάλλοντος. Νέες θέσεις εργασίας θα 
προέλθουν από αυτούς τους τομείς και η Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι παρούσα στις 
εξελίξεις που θα επηρεάσουν και τις πόλεις μας.
Η Ευρώπη αυτή την περίοδο έχει μείνει αρκετά 
πίσω στην τεχνολογία, σε σχέση με ΗΠΑ και Κί-
να, αφού οι τεχνολογικοί κολοσσοί των νέων τε-
χνολογιών, των εφαρμογών, της κατασκευής των 
κινητών και των προγραμματιστών, δεν δραστη-
ριοποιούνται στην Ευρώπη, αλλά εκτός αυτής. Η 
νέα γενιά της Ευρώπης καλείται να γεφυρώσει το 
τεχνολογικό χάσμα που θα προέλθει τα επόμενα 
χρόνια και η Ελλάδα με χρήματα από την ΕΕ και 
μυαλά από τους νέους της, μπορεί να γίνει πρωτο-
πόρα στον τομέα αυτό. Αυτή τη στιγμή πόλεις της 
Βαλτικής, όπως το Ταλίν και η Ρίγα επικεντρώνο-
νται σε αυτό τον κλάδο, κερδίζοντας οι πόλεις δι-
σεκατομμύρια ευρώ από τις επενδύσεις εταιρει-
ών, την εγκατάσταση ψηφιακών νομάδων, όπως 
και αξιοποίηση των ικανοτήτων των νέων της πε-
ριοχής. 
Η Ανατολική Αττική έχει την ευκαιρία να πρωτα-
γωνιστήσει στον τομέα των νέων τεχνολογιών και 

του ψηφιακού μετασχηματισμού, με πλεονεκτήμα-
τα το αεροδρόμιο, την Αττική Οδό, τα λιμάνια και τα 
κέντρα logistics. Είναι η στιγμή οι δήμοι της περιο-
χής μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτή την 
κατεύθυνση, με τη δημιουργία κέντρων καινοτο-

μίας σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ο Γέρακας 
(πύλη της Αθήνας στα Μεσόγεια και την Ανατολι-
κή Αττική) και ο Μαραθώνας με την Αρτέμιδα (ως 
περιοχές κόμβοι στα παράλια).
Το κέντρο καινοτομίας θα μπορεί να αντλήσει 
όλους τους φοιτητές και αποφοίτους σχολών υψη-
λής τεχνολογίας των περιοχών, υπό την ομπρέ-

λα του δήμου και με χρήματα joint venture, δήμου 
και εταιρειών τεχνολογίας, με projects καινοτό-
μα προγράμματα που θα τρέξουν πιλοτικά για τις 
πόλεις, όπως στο εξωτερικό, από 3D εκτυπωτές 
για πρότυπα παγκάκια, ποδήλατα ή καινοτόμες 

έξυπνες στάσεις έως σχεδιασμό για πάρκα του 
μέλλοντος, ανάλυση data για την κυκλοφορία, τη 
στάθμευση, τη συγκοινωνία και τα απορρίμματα. 
Οι χώροι θα μπορούν να «στηθούν» στα πρότυ-
πα πανεπιστημίων του εξωτερικού, με πρόσβαση 
σε δωρεάν γρήγορο διαδίκτυο, σύγχρονο εξοπλι-
σμό, ανοιχτοί και νεανικοί, με εξωτερικό πράσινο 

χώρο που να κάθεται κάποιος με το λάπτοπ του, 
δίπλα σε νερό και ποδήλατα. Open χώροι που θα 
μπορούν οι νέοι να ανταλλάσσουν τις ψηφιακές 
γνώσεις τους και να συζητούν για το αύριο, για 
την βελτίωση των πόλεων τους και να χαράσσουν 

στρατηγικές, αφού θα είναι συνδιαμορφωτές της 
επόμενης μέρας.
Αυτή είναι η επόμενη μέρα στους δήμους και τις 
πόλεις της Ευρώπης, με προτεραιότητες την προ-
στασία του περιβάλλοντος και τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και με τους νέους ανθρώπους πρωτα-
γωνιστές της επομένης μέρας.

Κέντρα καινοτομίας σε Γέρακα, 
Μαραθώνα και Αρτέμιδα

Γράφει o 
Νεκτάριος Καλαντζής
Πρόεδρος της Ένωσης Νέων 
Αυτοδιοικητικών Ελλάδος 
(ΕΝΑ) και Δημοτικός 
Σύμβουλος Παλλήνης

 Η Ανατολική Αττική έχει την ευκαιρία να 
πρωταγωνιστήσει στον τομέα των νέων τεχνο-
λογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με 
πλεονεκτήματα το αεροδρόμιο, την Αττική Οδό, 

τα λιμάνια και τα κέντρα logistics. 
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Η συνέντευξη
  Κύριε Στάμου, όλο αυτό το διάστημα ασκείτε ομο-
λογουμένως δριμύτατη αντιπολίτευση. Τι είναι αυ-
τό που σας έχει ωθήσει εκεί;

«Κύριε Κοντογεώργο, ως πρώην Δήμαρχος και ως 
ενεργός αυτοδιοικητικός είναι πάνω από όλα χρέος μου 
να είμαι συνεχώς σε επαγρύπνηση για τα ζητήματα του 
δήμου και για τις ενέργειες της σημερινής διοίκησης, η 
οποία, δυστυχώς έχει δείξει πολύ κακά δείγματα μέχρι 
σήμερα.
Η πραγματικότητα και τα γεγονότα στον Δήμο μας δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο για ανοχή.
Η δημοτική αρχή από τα πρώτα βήματά της έχει σημει-
ώσει πρωτοφανείς ενέργειες που θέτουν συνεχώς σε 
κίνδυνο το δημόσιο βίο. Δεν είναι απλά λάθη. Είναι συ-
στηματικές διαδικασίες που στερούνται διοικητικών αρε-
τών και έχουν δημιουργήσει μια χαοτική κατάσταση με 
πληθώρα προβλημάτων. Θα αναφερθώ επιγραμματικά 
σε κάποιες απ’ αυτές, τις πιο καίριες.
Πρώτη απ’ όλες στη λίστα πεπραγμένων της διοίκησης 
Μάδη είναι η σκανδαλώδης απόπειρα επιστροφής δη-
μοτικού χρήματος στον Αερολιμένα Αθηνών, που είχε 
καταβάλλει στο Δήμο μας ως δημοτικά τέλη. Κατά πα-
ράνομο και καταχρηστικό τρόπο η δημοτική αρχή και ο 
κ. Μάδης, έδειξαν μια παροιμιώδη επιμονή με συνεχείς 
ενέργειες και συνεννοήσεις, με σκοπό να ζημιώσουν 
και να φτωχύνουν το Δήμο με την εμμονή τους να κα-
ταβάλλουν χρήματα στον Αερολιμένα τα οποία δεν νο-
μιμοποιείτο να λάβει σε καμία περίπτωση. Μετά από με-
γάλο αγώνα, καταφέραμε να αποτρέψουμε τη τεράστια 
ζημιά για τον τόπο και προστατέψαμε την κοινωνία μας 
από αυτή την εγκληματική προσπάθεια.
Άλλο δείγμα κακοδιοίκησης αποτελεί η αξιοσημείωτη 
ανεπάρκεια παρακολούθησης και προστασίας των εργα-
σιών που αφορούν στο αποχετευτικό έργο των Γλυκών 
Νερών. Η δημοτική αρχή έχει στην κυριολεξία εγκατα-
λείψει το έργο στη μοίρα του, επικαλούμενη τη σύμβαση 
του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ, στη προσπάθειά της να μετα-
κυλήσει την ευθύνη στην επιβλέπουσα αρχή που είναι 
η ΕΥΠΑΔ. Είναι πράγματι αδιανόητη η στάση αυτή εκ 
μέρους της διοίκησης, αφού δεν μπορεί να κατανοήσει 
πως ο δήμος έχει πάντοτε ευθύνη για όλα τα έργα που 
πραγματοποιούνται στην επικράτειά του, αφού είναι ο 
άμεσος αποδέκτης και έχει αμετάκλητο χρέος για την 
προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων. Άλλωστε, 
όπως προβλέπεται και μέσα στη σύμβαση, έχει γίνει 
σύσταση επιτροπής παρακολούθησης των έργων 
στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά μέλη της δη-
μοτικής αρχής. Την επιτροπή αυτή την ψηφίσαμε 
όλοι στο δημοτικό συμβούλιο και της αναθέσαμε το 
έργο της εποπτείας των εργασιών. Με την απρα-
ξία όμως της διοίκησης, δυστυχώς το αποτέλε-
σμα είναι σήμερα τα προβλήματα να έχουν συσ-
σωρευτεί, αφού δεν έχουν δοθεί απαιτούμενες 
λύσεις. Οι κάτοικοι  βασανίζονται καθημερινά 
από καταστραμμένους και επικίνδυνους δρό-
μους, από αγωγούς που διαρκώς σπάνε και 
πλημυρίζουν τις οδούς και τα ρείθρα, από 
χώματα, λάσπες και παγίδες για οχήματα 
και πεζούς και από μια συνολική εικόνα 
καταστροφής και εγκατάλειψης που πλήτ-
τει σοβαρά την ποιότητα ζωής. Η δημοτι-
κή αρχή αποποιείται τις ευθύνες της και 
η κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

Στον μακρύ κατάλογο διοικητικής ανεπάρκειας είναι επί-
σης, οι παράνομες διαδικασίες πρόσληψης οκτώ ειδικών 
συνεργατών του κ. Μάδη, οι οποίοι και καθαιρέθηκαν 
μετά από την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής στις 16/6/2020 μετά από δική μας προσφυγή. 
Άλλο μέγα σφάλμα πολιτικής βούλησης ήταν η αδικαιο-
λόγητη και ανάρμοστη αύξηση των δημοτικών τελών και 
τελών ύδρευσης που επέβαλε ο κ. Μάδης στους δημότες 
μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κρισιμότητα της εποχής εν 
μέσω πανδημίας και οικονομικού στραγγαλισμού των 

ανθρώπων γύρω μας.
Έχουν σημειωθεί επίσης, κλοπές δημοτικών οχημάτων 
από τον Όρχο του Δήμου, αλόγιστη και μεθοδευμένη 
σπατάλη αδικαιολόγητων ποσών σε απευθείας αναθέ-
σεις και πολλά ακόμα.
Αμέτρητα είναι τα διοικητικά ολισθήματα της σημερινής 
δημοτικής αρχής και δυστυχώς μας αναγκάζει να είμαστε 
σε επιφυλακή όχι μόνο για να στηλιτεύουμε τα κακώς 
κείμενα, αλλά πρώτα απ’ όλα για να τα αποτρέπουμε και 
αν είναι δυνατόν να τα διορθώνουμε.
Η αντιπολίτευση που ασκώ μαζί με τους συνεργάτες 
μου είναι γόνιμη και ουσιαστική πάντα. Έχει στόχο τη 
προστασία των δημοτών από παράνομες και βλαβερές 
πολιτικές τακτικές και αποφάσεις.
Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει με χαλαρούς και ήπιους τό-
νους. Όταν η κοινωνία κινδυνεύει οφείλουμε να σπεύ-
σουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

 Με το ζήτημα του Αερολιμένα τι ακριβώς έχει συμ-
βεί;

«Καταρχάς, θέλω να επισημάνω πως ο Δήμος Παιανίας 
ουδέποτε χρωστούσε, ούτε και χρωστά χρήματα στον 
Αερολιμένα Αθηνών.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αερολιμένας άσκησε αγωγή στις 
15-10-2014 κατά του Δήμου Παιανίας, με την οποία 
αιτούνταν να του επιστραφεί, ως αχρεωστήτως εισπρα-
χθέν, το χρηματικό ποσό των 8.863.012,53 Ευρώ που 
αφορούσε Δημοτικά τέλη τα οποία είχε καταβάλει ο Αε-
ρολιμένας προς τον Δήμο μας για τα έτη 2010, 2011, 
2012.
Η αγωγή συζητήθηκε στις 8-2-2019 στο 20ο Τριμε-
λές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο με την από-
φαση με αρθ. 3527/2020 απέρριψε την αγωγή του 
Αερολιμένα.

Σπύρος Στάμου: «Σκοπεύω να διεκδικήσω ξανά τη δημαρχία»
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του πρώην Δήμαρχου Παιανίας-Γλυκών Νερών στον Γιάννη Κοντογεώργο

Για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο Παιανίας - Γλυκών Νερών μιλάει στην αποκλειστική συνέ-
ντευξη του στην εφημερίδα Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ο πρώην Δήμαρχος κ. Σπύρος 
Στάμου. Ο κ. Στάμου σχολιάζει τη διοίκηση Μάδη, δίνει απαντήσεις σε όλα τα «καυτά» θέματα: για τον 
Διεθνή Αερολιμένα, για τις χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ επί θητείας του, για το τεράστιο έργο 
της Αποχέτευσης και τέλος δηλώνει την πρόθεση του να ξανά διεκδικήσει τη δημαρχία.

 Η δημοτική αρχή από 
τα πρώτα βήματά της έχει σημειώσει 
πρωτοφανείς ενέργειες που θέτουν 
συνεχώς σε κίνδυνο το δημόσιο βίο. 

Δεν είναι απλά λάθη. Είναι 
συστηματικές διαδικασίες που 

στερούνται διοικητικών αρετών και 
έχουν δημιουργήσει μια χαοτική 

κατάσταση με πληθώρα 
προβλημάτων. 



Να σημειωθεί, πως από τότε μέχρι και σήμερα 
δεν υπάρχει καμία απόφαση δικαστηρίου που 
να υποχρεώνει τον Δήμο στην επιστροφή χρη-
μάτων στον Δ.Α.
Στη συνέχεια όμως, συνέβη το εξής παράδοξο: 
Μετά από νέο εξώδικο του Αερολιμένα προς 
τον Δήμο μας τον Ιούλιο του 2020, η Διοίκηση 
του κ. Μάδη αποφάσισε αυθαίρετα να έρθει σε 
εξωδικαστική συνεννόηση με τον Αερολιμένα, 
με σκοπό να του ικανοποιήσει το παράλογο και 
παράνομο αίτημα. Για τον λόγο αυτό, η δημοτι-
κή αρχή απευθυνόμενη στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, κατέθεσε ψευδή και ελλιπή στοιχεία, 
παρουσιάζοντας ως ληξιπρόθεσμη οφειλή, το 
ποσό 8.860.000€ (που αντιστοιχεί στο χρη-
ματικό ποσό που διεκδικεί ο Αερολιμένας), έτσι 
ώστε να επιχορηγηθεί από το Υπουργείο από 
το προβλεπόμενο κονδύλι. Δηλαδή, παρουσί-
ασε το διεκδικούμενο ποσό, ως κεκτημένο του 
Αερολιμένα, ενώ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, γιατί δεν υπάρχει 
ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΝΕΙ τον Δήμο μας να επιστρέψει χρήματα 
στον Αερολιμένα.
Η χρηματοδότηση αυτή από το Υπουργείο ου-
σιαστικά αφορούσε σε δανεισμό, εφόσον το 
Υπουργείο θα έδινε στον Δήμο μας το ποσό των 
8.860.000€, από το οποίο, ο Δήμος υποχρε-
ούνταν να επιστέψει το 60%.
Δηλαδή, η Διοίκηση Μάδη, προκειμένου να 
επιστρέψει χρήματα στον Αερολιμένα τα οποία 
ξανατονίζω, ΔΕΝ δικαιούνταν να λάβει, σκό-
πευε να επιβαρύνει τους δημότες με συνολι-
κό χρέος 5.316.000€, το οποίο θα έπρεπε 
να επιστραφεί σε εβδομήντα δύο μηνιαίες δό-
σεις, δηλαδή μιλάμε για ένα χρέος διάρκειας 
ΕΞΙ ΕΤΩΝ.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν δυνατόν να μεί-
νω άπραγος μπροστά σε μια τέτοια αδικία και 
συνάμα απειλή για τον τόπο μου.
Απευθύνθηκα σε έναν εκλεκτό νομικό της χώ-
ρας, τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών κ. Πάνο Λαζαράτο, ο οποί-
ος είχε αναλάβει την υπόθεση του Αερολιμένα 
και παλαιότερα και ζήτησα γνωμοδότηση επί 
του ζητήματος. Πράγματι, η γνωμοδότηση του 
κ. Λαζαράτου ήταν καταπέλτης.
Με τη γνωμοδότηση αυτή και με άλλα τεκμή-
ρια απευθύνθηκα στο Υπουργείο Εσωτερικών 
προς αποτροπή του δανεισμού και της επιστρο-
φής του δημοτικού χρήματος στον Αερολιμέ-
να. Εδώ, θέλω να επισημάνω, πως παράλλη-
λα, κινήθηκε άμεσα με δική της πρωτοβουλία 
προς το Υπουργείο και η εκλεκτή συνάδελφος 
δημοτική σύμβουλος κα Χρυσούλα Σταμπέλου. 
Πραγματικά, το Υπουργείο αφού μελέτησε την 
υπόθεση εξονυχιστικά, ακύρωσε άμεσα τη χρη-
ματοδότηση προς τον Δήμο μας και το ζήτημα 
έληξε οριστικά.

Το παράδοξο και ανεξιχνίαστο εδώ είναι ότι 
μέσα από την διαδικασία αυτή αποκαλύφθηκε 
ένα σοβαρότατο στοιχείο, για το οποίο ουδέπο-
τε είχα λάβει γνώση: Ο Αερολιμένας είχε συ-
μπεριλάβει το ποσό που διεκδικούσε από τον 
δήμο μας στις υπόλοιπες οικονομικές του ανα-
φορές προς το Υπουργείο Οικονομικών από το 
2014. Οπότε, σε μια διαδικασία οικονομικού 
συμψηφισμού μεταξύ Εταίρων (γιατί το Οικο-
νομικών είναι μέτοχος της εταιρίας του ΑΕΡΟ-
ΛΙΜΕΝΑ) το ποσό των 8.860.000€ είχε κα-
ταβληθεί στον Αερολιμένα από το Υπουργείο 
Οικονομικών το 2015, με σκοπό να ισοσκελί-
σει τα οικονομικά του στοιχεία.
Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, ο Αερολιμέ-
νας συνέχιζε τόσα χρόνια να ζητά από τον Δή-
μο μας τα χρήματα που ήδη είχε εισπράξει από 
το ’15. Τα στοιχεία αυτά, όπως καταλαβαίνετε, 
γεννούν πλήθος ερωτημάτων για το παρασκή-
νιο της υπόθεσης καθώς και για τους εμπλεκό-
μενους στο σοβαρότατο αυτό ζήτημα.
Αυτό αποτελεί σκάνδαλο και μια άκρως ύπο-
πτη και προδοτική ενέργεια για την οποία όλοι 
οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν 
στην ελληνική δικαιοσύνη. Γι’ αυτό άλλωστε, 
κινήθηκα άμεσα με τη συνεργασία έγκριτων νο-
μικών, προς εξέταση της υπόθεσης δια της δι-
καστικής οδού».
 

  Έχουν ακουστεί πολλά για τις χρηματοδο-
τήσεις που έχετε φέρει στον Δήμο Παιανίας. 
Θέλετε να μας πείτε κάτι γι’ αυτό;
«Πράγματι, επί της θητείας μου μαζί με αξιόλο-
γους συνεργάτες, έκανα ένα μεγάλο αγώνα για 
να εξασφαλίσω ζωτικές χρηματοδοτήσεις που 
θα αναπλάσουν στη κυριολεξία τον τόπο. Δυ-
στυχώς, η θητεία μας σαν διοίκηση συνέπεσε 
με την κακή συγκυρία της οικονομικής κρίσης 
που ήταν τότε στην ακμή της και έτσι, με εξαί-
ρεση ορισμένα που ολοκληρώθηκαν καθώς και 
τα Έργα Αποχέτευσης σε Παιανία και Γλυκά Νε-
ρά που έχουν ήδη ξεκινήσει, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι εγκρίσεις των χρηματοδοτήσε-
ων ήρθαν πολύ αργά, σε χρόνο που δεν ήταν 
δυνατόν να προλάβουμε να τις υλοποιήσουμε. 
Ήρθαν κατά τα έτη ’18 και ‘19 οπότε ο χρόνος 
δεν επαρκούσε για τις διαδικασίες των διαγω-
νισμών και των αναθέσεων. Έτσι, τα χρήματα 
αυτά έμειναν παρακαταθήκη για την επόμενη 
διοίκηση.
Οι χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίσαμε επί της 
θητείας μας για τον Δήμο είναι οι εξής:

Από τα Προγράμματα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών:

• 120.000€: Προμήθεια μηχανημάτων έρ-
γων που έχει ενταχθεί με την υπ’ Αριθμ από-
φαση 47981/12-9-2018.

• 2.848.000€: Αντικατάσταση και επέκταση 
Δικτύου Ύδρευσης στη Νότια Γειτονιά, (περι-
οχή Μιχούλι Γλυκών Νερών) και στην ΠΕ7 
& ΠΕ8 Παιανίας, με την υπ’ Αριθμ. απόφαση 
18694/17-3-2019.

• 121.700€: Συντήρηση Σχολικών Μονά-
δων με την υπ’ Αριθμ. απόφαση 32604/2-
7-2018.

• 60.000€: Για την Μελέτη Ενεργειακής 
αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων, υπ’ Αριθμ. 
απόφαση 30292/19-4-2019.

• 100.000€: Για Μελέτη Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας Γλυκών Νερών, απόφαση με 
αριθμ. 30292/19-4-2019.

• 30.300€: Για την Μελέτη Κατασκευής Βρε-
φονηπιακού Σταθμού, απόφαση με αριθμ. 
30292/19-4-2019.

• 30.000€: ΣΒΑΚ, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας.

• 700.00€: Αποκατάσταση & βελτίωση 

Αγροτικού Οδικού Δικτύου, απόφαση έντα-
ξης 41678/30-5-2019.

Χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Υποδο-
μών:

• 950.000€: Αποκατάσταση εκτεταμένων 
φθορών σε Δημοτικούς δρόμους, απόφαση 
με αριθμ. 3694/5-7-2019.

Χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια Αττι-
κής:

• 500.000€: Ανακατασκευή Οδικού Δικτύ-
ου που συνδέει την πόλη με το Σπήλαιο 
«Κουτούκι», με την υπ’ Αριθμ. απόφαση 
161309/2015.

• 500.000€: Επισκευή Κλειστού Γυμναστη-
ρίου Παιανίας, απόφαση ένταξης 1/2016 
και 305/2016.

Χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α:

• 5.512.755€: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ, απόφαση ένταξης 135080/12-
2014.

• 11.900.000€: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο κάθε δημό-
της να τα βρει στη Διαύγεια και στα αντίστοιχα 
Υπουργεία, χρησιμοποιώντας τον αριθμό από-
φασης που αναγράφεται δίπλα σε κάθε χρημα-
τοδότηση.
Είναι γεγονός πως για πρώτη φορά στα χρο-
νικά του Δήμου μας σημειώνεται μια τέ-
τοια τεραστία χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 
23.000.000€ στο σύνολό της και η οποία δί-
νει τη δυνατότητα μοναδικής ανάπτυξης και δη-
μιουργίας υποδομών και παροχών.
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μπόρεσα να αξιο-
ποιήσω με το καλύτερο δυνατό τρόπο τον πο-
λύτιμο διοικητικό χρόνο, να υπερνικήσω τις 
δυσκολίες και να επιτύχω με τη βοήθεια των 
άξιων και ικανών συνεργατών μου αυτό το απο-
τέλεσμα. Πραγματικά, εύχομαι αυτά τα χρήμα-
τα να αξιοποιηθούν σωστά και να γίνουν έργα 
πνοής και πολιτισμού, που τόσο ανάγκη έχει ο 
δήμος μας».

  Σαν πρώην Δήμαρχος και νυν επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης, πως βλέ-
πετε το μέλλον; Τι στόχους έχετε για τον Δή-
μο Παιανίας;
«Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας προμαχώ-
νας που έχει αναρίθμητες δυνατότητες. Ο Δή-
μος είναι μία πολύ ισχυρή δομή που μπορεί να 
φτιάξει την κοινωνία που ονειρευόμαστε. Το πι-
στεύω αυτό. Το έχω ζήσει σαν δήμαρχος και 
εύχομαι η κεντρική διοίκηση να συνεχίσει να 
ενισχύει την αυτονομία των δήμων γιατί είναι 
ο πιο σύντομος δρόμος για την ανάπτυξη. Η το-
πική κοινότητα έχει το προνόμιο να αναπτύσσει 
στενούς κοινωνικούς δεσμούς με αποτέλεσμα 

μια μέγιστη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση. 
Ειδικότερα στον Δήμο μας που είναι ένα προ-
άστιο με καταβολές παραδοσιακής επαρχιακής 
κοινότητας, τείνει να είναι ακόμα και σήμερα, 
μια μεγάλη οικογένεια. Ο τόπος μας, η Παια-
νία και τα Γλυκά Νερά, έχουν σίγουρα πολλές 
ελλείψεις ακόμα, αλλά είναι σε ένα πολύ καλό 
δρόμο. Η αποχέτευση που χρόνια ήταν άπιαστο 
όνειρο έχει ξεκινήσει και παρά τις δυσκολίες 
σύντομα πιστεύω να ολοκληρωθεί. Οι οικονο-
μικές δυνατότητες του Δήμου είναι σε καλή βά-
ση, δεδομένου πως η βιομηχανική ζώνη προ-
σφέρει ένα πολύ σημαντικό έσοδο.
Επιπλέον, εμείς φροντίσαμε σαν διοίκηση, όχι 
μόνο να μην τον χρεώσουμε με δάνεια, αλλά 
τον απαλλάξαμε, επί της θητείας μας, από κά-
θε οφειλή προς τρίτους. Άρα, τουλάχιστον μέ-
χρι τώρα είναι καθαρός από χρέη. Το γεγονός 
πως δεν επιτρέψαμε στην διοίκηση Μάδη να 
χρεώσει τον τόπο με ένα υπέρογκο δάνειο για 
να επιστρέψει εντελώς παράνομα δημοτικούς 
πόρους στον Αερολιμένα είναι μια μεγάλη νί-
κη υπέρ των δημοτών και αποδεικνύει την ηθι-
κή βάση επάνω στην οποία πάντα κινούμαστε 
σαν παράταξη.
Φυσικά και σκοπεύω να διεκδικήσω ξανά τη 
δημαρχία έχοντας στο πλευρό μου μια πολύ 
αξιόλογη ομάδα από ανθρώπους που έχουν 
ατομική ευθύνη και ικανότητες, αλλά πάνω απ’ 
όλα είναι άτομα που νοιάζονται για τον τόπο.
Σκοπός μου είναι να συνεχίσω τους αγώνες 
που ξεκίνησα κατά την περασμένη δημαρχια-
κή θητεία, γιατί πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά 

και σημαντικά έργα που δεν πρόλαβα να υλο-
ποιήσω.
Όμως, η μεγάλη μου επιδίωξη είναι όχι μόνο η 
παραγωγή ωφέλιμου έργου, αλλά η εξασφάλι-
ση μιας ηθικής βάσης αξιών και σεβασμού στο 
πολιτικό βίο του τόπου μας, όπου δεν έχουν κα-
μία θέση περιπτώσεις απαξίωσης, προσβολής 
και συκοφάντησης των ανθρώπων με γνώμονα 
την πολιτική επικράτηση.
Καταδικάζω απερίφραστα, τόσο εγώ όσο και οι 
συνεργάτες μου, αυτά τα φαινόμενα, που συχνά 
ανακύπτουν στο χώρο μας. Είναι τρομερά επι-
ζήμια για τον κοινωνικό ιστό και δημιουργούν 
μια πολύ κακή παρακαταθήκη για τις νεότερες 
γενιές. Μεγαλώνουμε τους πολίτες του μέλλο-
ντος και οφείλουμε να είμαστε, ει δυνατόν, ένα 
άψογο παράδειγμα γι’ αυτούς.
Οι ευθύνες όλων όσων ασχολούνται με τα 
κοινά είναι επιφορτισμένες με μια επιπλέον 
ηθική υποχρέωση. Να υπηρετούν και διαφυ-
λάσσουν την κοινωνία από κάθε κακή πρόθε-
ση, είτε πολιτική είτε ατομική.
Αυτό είναι το δικό μας απαράβατο θεμέλιο.
Κύριε Κοντογεώργο, σας ευχαριστώ για τη φι-
λοξενία και εύχομαι καλή δύναμη μέσα σε όλες 
τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε».
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 Ο Δήμος Παιανίας 
όχι μόνο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ αλλά και ΔΕΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να καταβάλει 

το ποσό των 8.835.135,20€ 
στον Αερολιμένα» 

(Πάνος Λαζαράτος, καθηγητής 
Διοικητικού Δικαίου 

της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών) 

 Επί τη θητείας μου και 
για πρώτη φορά στα χρονικά 

του Δήμου μας σημειώθηκε μια 
τεραστία χρηματοδότηση που 
ξεπερνά τα 23.000.000€ στο 
σύνολό της και η οποία δίνει 

τη δυνατότητα μοναδικής 
ανάπτυξης και δημιουργίας 

υποδομών και παροχών. 

 Έχω στο πλευρό μου 
μια πολύ αξιόλογη ομάδα 

από ανθρώπους που έχουν 
ατομική ευθύνη και ικανότητες, 

αλλά πάνω απ’ όλα είναι
 άτομα που νοιάζονται 

για τον τόπο. 

Σπύρος Στάμου: «Σκοπεύω να διεκδικήσω ξανά τη δημαρχία»
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Παρέμβαση Παναγιωτόπουλου για τη φιλοξενία πυροπλήκτων 
σε στρατιωτικά θέρετρα της Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

605.090,24€ από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
για την αναβάθμιση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων
Χρηματοδότηση 605.000 Ευρώ, 

για δύο σημαντικά έργα, εξασφά-
λισε ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, 
καθώς εγκρίθηκαν από το αρμόδιο 
Υπουργείο Εσωτερικών οι φάκελοι 
και οι μελέτες που είχε υποβάλλει για 
την αναβάθμιση των αθλητικών δο-
μών στο Κολυμβητήριο και στο Δη-
μοτικό Στάδιο «Παναγιώτης Σκού-
φος».
Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται:
«Αποφασίζουμε την ένταξη στο Πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαί-
σιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: 
«Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστά-
σεων κολυμβητηρίου και δημοτικού 
γηπέδου Ραφήνας» συνολικού προ-
ϋπολογισμού 605.090,24€ (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλο-
ποίησης τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου 
Νομού Αττικής.
Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο 
υποέργα: 
• Υποέργο 1:«Αναβάθμιση Κολυμβη-
τηρίου Ραφήνας» προϋπολογισμού 
322.400,00€ (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον 
Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.
• Υποέργο 2: «Προσθήκη νέων κερ-
κίδων θεατών στο δημοτικό στάδιο Ραφήνας 
“Παναγιώτης Σκούφος”» προϋπολογισμού 
282.690,24€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) 
με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ραφήνας-Πι-
κερμίου».
Αναβάθμιση κολυμβητηρίου: Πρόκειται για μια 
εμβληματική προσθήκη στο κολυμβητήριο της 
Ραφήνας με ανοιγοκλεινόμενη οροφή, η οποία 
όχι μόνο θα ομορφύνει τον χώρο αλλά θα βοη-
θήσει τους αθλητές να πραγματοποιούν απρό-
σκοπτα, ανεξαρτήτου καιρικών συνθηκών, τις 
προπονήσεις τους.

Παράλληλα οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμο-
ποιούν το κολυμβητήριο και τους χειμερινούς 
μήνες για ψυχαγωγία ή αποκατάσταση τραυμα-
τισμών καθώς και οι πολίτες με Αναπηρία, οι 
οποίοι θα μπορούν να υλοποιούν το θεραπευτι-
κό πρόγραμμά τους χωρίς προσκόμματα. 
Προσθήκη κερκίδων: Το δεύτερο εξίσου σημα-
ντικό έργο αφορά την προσθήκη κερκίδων θε-
ατών στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Παναγιώτης 
Σκούφος», ένα πάγιο αίτημα του Δήμου Ραφή-
νας-Πικερμίου για την καλύτερη και εύρυθμη 
λειτουργία του.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
συνολικού προϋπολογι-
σμού 629.362,30 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

στον Δήμο Μαραθώνος, για την 

κατασκευή, επισκευή και συντή-

ρηση αθλητικών εγκαταστάσε-

ων του Δήμου, από το Πρόγραμ-

μα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Συγκεκριμένα  το ποσό του συνο-

λικού προϋπολογισμού αφορά:

- Στην συντήρηση του χλοοτάπητα 

και στην αντικατάσταση των φω-

τιστικών στύλων στο Γήπεδο της 

Αγίας Μαρίνας στην Νέα Μάκρη.

- Στην αντικατάσταση του χλοοτά-

πητα το Γήπεδο του Εθνικού στην 

Νέα Μάκρη.

- Στην αντικατάσταση του παρ-

κέ στο Κλειστό Γήπεδο μπάσκετ 

«Γιάννης Δημητριάδης» στην 

Πρώην Αμερικανική Βάση.

Πρόκειται για αναγκαίες βελτι-

ωτικές εργασίες στο πλαίσιο της 

αναμόρφωσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Μα-

ραθώνος, οι οποίες στο εξής θα 

πληρούν όλες τις προδιαγραφές 

για την ολοκληρωμένη λειτουρ-

γία τους με ασφάλεια.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
δέχθηκε την Πέμπτη 1 Απρι-

λίου, τους Δημάρχους Μαραθώνος κ. 
Στέργιο Τσίρκα και Ραφήνας-Πικερ-
μίου κ. Ευάγγελο Μπουρνούς προκει-
μένου να συζητήσει μαζί τους ζητήματα 
που αφορούν στη φιλοξενία πληγέντων 
από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής τον 
Ιούλιο του 2018 σε παραθεριστικά θέ-
ρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρό-
ντες ήταν επίσης, ο Υφυπουργός Εθνι-
κής Αμύνης κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέ-
ραρχος (ι) Γεώργιος Μπλιούμης και ο 
Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλα-

μπος Λαλούσης.
Μετά την αναλυτική ενημέρωση που 
πραγματοποιήθηκε, υπογραμμίστηκε 
η βούληση του Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης να συμβάλλει κατά το δοκούν 
στην εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσε-
ως και σημειώθηκε ότι οι πυρόπληκτοι 
που φιλοξενούνται στα ΚΑΑΥ του Αγίου 
Ανδρέα και το ΚΕΔΑ Ζούμπερι έχουν 
απολάβει τις μέγιστης δυνατής αρωγής 
τόσο ως προς τη στέγαση, όσο και προς 
τη σίτισή τους από το 2018.
Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης μετέφερε 
στους Δημάρχους την πρόθεσή του να 
παραταθεί η παραμονή των πυρόπλη-
κτων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις 
εργασίες αποκαταστάσεως των οικιών 

τους, εφ’ όσον στοιχειοθετείται η ανά-
γκη αυτή με τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά. Τόνισε πως υπάρχει καλή θέληση 
για τη χρήση των στρατιωτικών οικί-
σκων, όχι όμως για την καταχρηστική 
άσκηση του δικαιώματος αυτού.
Επισημάνθηκε επιπλέον, ότι οι Οργα-
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέ-
πει να συνδράμουν ώστε να επιλυθεί το 
ανακύψαν ζήτημα το συντομότερο δυ-
νατό σε συνεννόηση με το ΥΠΕΘΑ. Οι 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης δεσμεύθηκαν να επανέλθουν τις 
επόμενες ημέρες στο Υπουργείο Εθνι-
κής Αμύνης με συγκεκριμένες προτά-
σεις.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

629.362,30€ από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» για τις αθλητικές εγκαταστάσεις



15ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
www.dimotisnews.gr

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνεργάτες ή βασικοί αντίπαλοι «μονομάχοι» 
στις κάλπες του 2023;
Σχεδόν δύο χρόνια συμπληρώνονται από τις 

δημοτικές εκλογές του 2019 και στον Δή-
μο Ραφήνας-Πικερμίου, αρχίζουν σιγά σιγά 

οι συζητήσεις και τα σενάρια για τις κάλπες του 
2023.
Μεγάλος κερδισμένος ο Δήμαρχος Βαγγέλης 
Μπουρνούς, με πρόσωπο «κλειδί» τον αντιδήμαρχο 
και επικεφαλής της «Δύναμη Ανάπτυξης» Ανδρέα 
Βασιλόπουλο, ο οποίος από το 2013 που πρωτοεμ-
φανίστηκε στο αυτοδιοικητικό προσκήνιο έχει κάνει 
«άλματα». Ακόμη και οι αντίπαλοι του αναγνωρίζουν 
τη συνέπεια, τη σταθερότητα, την τεχνοκρατική αντί-
ληψη με αναμφισβήτητες γνώσεις και το θάρρος να 
συνεργάζεται και να συγκρούεται όποτε χρειάζεται, 
χωρίς «να βάζει νερό στο κρασί του».
Η συνεργασία που προέκυψε από τον παρόντα εκλο-
γικό νόμο στην αρχή ξένισε την τοπική κοινωνία, η 
οποία όμως στην πορεία αντιλήφθηκε ότι ο κ. Βασι-
λόπουλος και οι δύο εκλεγμένοι σύμβουλοι του στις 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου υπερψηφί-
ζουν τα σωστά και καταψηφίζουν τα λάθος θέματα.
Χαρακτηριστική κόντρα με την παράταξη Μπουρνούς 
το θέμα του Μεγάλου Ρέματος όπου σύσσωμη η πα-
ράταξη του κ. Βασιλόπουλου είναι υπέρ της δημι-
ουργίας του φράγματος στα Σπάτα και των επιλεκτι-
κών παρεμβάσεων εγκιβωτισμού στην κοίτη, αντί 
των τσιμεντοποιήσεων σε όλη την κοίτη που ψήφισε 

η Δημοτική Αρχή. Ο Ανδρέ-
ας Βασιλόπουλος άλλωστε 
ήταν ανέκαθεν με τεκμηρι-
ωμένες προτάσεις και αντι-
προτάσεις, που δεν βλέπου-
με στις άλλες παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης, διαμορφώ-
νοντας συχνά και την ατζέ-
ντα των θεμάτων.
Η συνεργασία Μπουρνούς 
- Βασιλόπουλου ξεκίνησε 
με τους καλύτερους οιω-
νούς, αλλά εδώ και μήνες 
αρχίζουν να διαφαίνονται 
«αγκάθια» αν όχι στη σχέση 
τους, σίγουρα σε επίπεδο 
αυτοδιοικητικής συνεννόη-
σης. Είναι γεγονός ότι η συ-
νεργασία με τον κ. Μπουρ-
νούς είναι δύσκολη κυρίως 
λόγω υπερσυγκεντρωτι-
σμού, αγκυλώσεων και της 
προσπάθειας του για υπέρ-
μετρη αυτοπροβολή. Ο ίδιος 
ο κ. Βασιλόπουλος άλλωστε 
σε συνεντεύξεις του έχει πει 
ανοικτά ότι «κάποιοι από το 

στενό περιβάλλον του δημάρχου δεν τον θέλουν στα 
πόδια τους» χωρίς να δώσει ονόματα, αν και όλοι 
μπορεί να υποπτευθούν ποιόν εννοεί.
Το τολμηρό αυτοδιοικητικό «πείραμα» που προέ-
κυψε μετά τις δημοτικές εκλογές του 2019 αποτέ-
λεσε «ευκαιρία» αναγνωρισιμότητας για τον κ. Βα-
σιλόπουλο, στον οποίο όλοι αναγνωρίζουν προφίλ 
γνώσης, εργατικότητας, σύνθεσης και συνεργασίας.
Το εύλογο ερώτημα που τίθεται τώρα είναι πώς θα 
εξελιχθεί η συνεργασία με τον κ. Μπουρνούς. Η 
ιστορία πάντως έχει αποδείξει πως αν μια παρεξή-
γηση, «βραχυκύκλωμα», κακιά συνήθεια, δεν λυθεί, 
αντιμετωπιστεί ή σταματήσει σύντομα, γίνεται παθο-
γένεια και τελικά επέρχονται προβλήματα που οδη-
γούν στην οριστική ρήξη.
Και μάλλον μια τέτοια εξέλιξη δεν θα την ήθελε κα-
νείς από τους δύο. Ειδικά ο κ. Μπουρνούς, ο οποίος 
θα βρεθεί σε δεινή προεκλογική θέση. Μόνος ενα-
ντίον όλων. Και αυτή τη φορά οι «παίκτες» στο αντί-
παλο «στρατόπεδο» αφενός δεν θα είναι ακριβώς 
οι ίδιοι (και σε πρόσωπα και σε φιλοσοφία αφού 
«κάηκαν» το 2019) και αφετέρου ο κ. Μπουρνούς 
έχει απωλέσει κομμάτι της εκλογικής δύναμης του 
2019.
Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν καθαρά τις διαθέσεις 
τόσο του Ευάγγελου Μπουρνούς όσο και του Αν-
δρέα Βασιλόπουλου.

 Η συνεργασία Μπουρνούς - Βασιλόπουλου 
ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αλλά εδώ 
και μήνες αρχίζουν να διαφαίνονται «αγκάθια» 

αν όχι στη σχέση τους, σίγουρα σε επίπεδο 
αυτοδιοικητικής συνεννόησης. 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Θανάσης Ζούτσος τίμησε 
τον13χρονο ποιητή Δημοσθένη 
Δεσποτίδη

Θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευ-
καιρίες, για τους κατοίκους αλλά και 
πλήθος κοινωφελών έργων του Δή-

μου Παλλήνης, αξίας πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ, που θα γίνουν για τη θωράκιση της πε-
ριοχής, με δαπάνη του επενδυτή (σύμφωνα με 
το Δελτίο Τύπου του Δήμου που ακολουθεί).
Με πολύ σημαντικά οφέλη για την τοπική κοι-
νωνία, τα οποία διασφάλισε η Δημοτική Αρχή 
Παλλήνης, θα υλοποιηθεί η επένδυση στο Κτή-
μα Καμπά. H επένδυση, όπως ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ει-
σέρχεται σε τελική ευθεία, μετά την έκδοση του 
Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο εγκρίνε-
ται η Πολεοδομική Μελέτη.
Με το «Μνημόνιο Συνεργασίας» που υπέγρα-
ψε ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, 
με την εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», τον 
Μάρτιο του 2019, ικανοποιήθηκαν πλήρως και 
απολύτως, όλα τα αιτήματα και οι παρατηρήσεις 
που έθεσε ο Δήμος Παλλήνης, προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, με το «Μνημόνιο Συνεργασί-
ας», η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε και ο επεν-
δυτής δεσμεύεται, για:  

1. Νέες θέσεις εργασίας, για τους κατοίκους του 
Δήμου Παλλήνης, στους οποίους, η Εταιρεία εί-
ναι υποχρεωμένη να δίνει προτεραιότητα, κατά 
τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Θα δη-
μιουργηθούν συνολικά 1.600 θέσεις εργασίας.
2. Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, για τους 
επαγγελματίες του Δήμου μας, που θα έχουν 
προτεραιότητα στην εξέταση αιτημάτων για 
εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
εντός της επένδυσης.
3. Νέα, κοινωφελή έργα, αξίας 6 εκατομμυρίων 
ευρώ, που θ αναβαθμίσουν της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων τόσο στις άμεσες περιοχές επιρ-
ροής της επένδυσης όσο και σε άλλες γειτονιές 
του Δήμου, τα οποία θα κατασκευάσει με δικά 
του μέσα και πόρους ο επενδυτής καθ’ υπόδειξη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. 
4. Την ανάπλαση, με δαπάνη του επενδυτή, των 
ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, έκτα-
σης 157 στρ., εντός της έκτασης του Κτήματος, 
τα οποία περιέρχονται στον Δήμο και τη τοπική 
κοινωνία, με έργα πρασίνου, άθλησης και πε-
ζοδρόμων. 
5. Τη χρηματοδότηση από τον επενδυτή, της κυ-
κλοφοριακής μελέτης, που θα εκπονήσει ο Δή-

μος Παλλήνης, για τις περιοχές Κάντζας, Αγίου 
Νικολάου και Εργατικών Κατοικιών Ι και ΙΙ.
6. Την πλήρη ανακαίνιση της Βίλας Καμπά και 
την άμεση μεταβίβαση της κατά ψιλή κυριότητα 
στον Δήμο Παλλήνης, με συμβόλαιο, και κατά 
πλήρη κυριότητα, μετά από 15 έτη.
7. Την ανακατασκευή του παλιού Εργοστασίου 
και του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, κα-
θώς και την ανάδειξη της παλιάς Σιδηροδρομι-
κής Γραμμής.
8. Την αναβίωση των οικολογικών αμπελώνων, 
οι οποίοι θα συνδεθούν με τις μουσειακές λει-
τουργίες του παλιού Εργοστασίου.
9. Τη φύτευση υψίκορμων δέντρων, για την 
αντιμετώπιση της όχλησης και την προστασία 
των περιοίκων από την περιβαλλοντική και αι-
σθητική όχληση.  
10. Την κατασκευή ηχητικού φράγματος, για την 
αντιμετώπιση της ηχητικής επιβάρυνσης της γύ-
ρω περιοχής. 
11. Τη δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός της 

επένδυσης που θα καλύπτει το σύνολο των ανα-
γκών πρόσβασης, χωρίς να επιβαρύνει την γύ-
ρω περιοχή.
12. Τη διάθεση του αύλειου χώρου του Κτήμα-
τος για εκδηλώσεις του Δήμου, σε συνεννόηση 
με την Εταιρεία.
Δήλωση του Δημάρχου Παλλήνης, Θανάση 
Ζούτσου: «Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που 
υπογράψαμε, ο επενδυτής δεσμεύεται, για πρώ-
τη φορά εγγράφως, να ικανοποιήσει πλήρως τα 
αιτήματα της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε η μό-
νη δημοτική αρχή, η οποία τόλμησε -κόντρα στις 
έντονες επικρίσεις και τον λυσσαλέο πόλεμο 
που δεχτήκαμε-, να διεκδικήσει και να φέρει εις 
πέρας, μια Συμφωνία, που θωρακίζει την περιο-
χή και κατοχυρώνει οφέλη, υπέρ των κατοίκων. 
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που, σήμερα, ενόψει της 
υλοποίησης της επένδυσης, όλο και περισσότε-
ροι, αναγνωρίζουν τις ωφέλειες της Συμφωνίας 
που καταφέραμε».

Στην τελική ευθεία εισήλθε η διαδικασία 
ένταξης της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης 

και άνοιξε ο δρόμος, τόσο για την αξιοποίη-
ση της περιουσίας κάθε ιδιοκτήτη, όσο και για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από 
εκτεταμένα έργα υποδομής, που θα υλοποιη-
θούν από τον Δήμο Παλλήνης.
Μετά από επίπονες προσπάθειες και συνεχείς 
ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, ολοκλη-
ρώθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Ένταξης και με 
ομόφωνη Απόφαση (15/2021) του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Απρι-
λίου, η Α΄ Ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής, 
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου, 
www.pallini.gr.
Οι ιδιοκτήτες θα έχουν προθεσμία έως την και 
την Παρασκευή 14 Μαΐου, προκειμένου να λά-
βουν γνώση του Σχεδίου και να υποβάλλουν τυ-
χόν ενστάσεις.
Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν καταθέ-
τοντας αίτηση με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους 
στο e-mail: press@pallini.gr. Σε περίπτωση που 
απαιτείται μπορούν να ενημερωθούν τηλεφω-
νικά, στα τηλέφωνα 2106604649-717, ώρες 
9.00π.μ.-12:00μ.μ. (εκτός Παρασκευής).
Με την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης, η Ανθούσα αλ-
λάζει ιστορική σελίδα και πλέον δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις, ώστε, οι ιδιοκτήτες να μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους και ο 
Δήμος Παλλήνης να προχωρήσει στην, εξ αρχής 

δημιουργία μιας καινούριας πόλης, που θα δια-
θέτει οργανωμένα, όλες τις υποδομές και τους 
ελεύθερους, κοινόχρηστους χώρους που απαι-
τούνται για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων.
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να κατα-
σκευαστεί η προβλεπόμενη οδοποιία, τα Σχολεία 
όλων των βαθμίδων, Παιδικές Χαρές, Πλατείες, 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και άλλες Κοινόχρηστες 
και Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις.

Τον 13χρονο ποιητή, μαθητή Δημοσθένη 
Δεσποτίδη, που κέρδισε τον διεθνή δια-
γωνισμό του «Νever Such Innocence», 

με το ποίημα του, «Inspirational Poem», τίμη-
σε την Τετάρτη 7 Απριλίου, ο Δήμαρχος Παλ-
λήνης, Θανάσης Ζούτσος. 
Ο Δήμαρχος Παλλήνης δέχτηκε στο γραφείο 
του, τον μαθητή και τη μητέρα του, και του απέ-
νειμε Τιμητική Πλακέτα, συγχαίροντας τον για 
τη διάκριση που πέτυχε, ενώ τον προέτρεψε να 
συνεχίσει τη λογοτεχνική δημιουργία. Επίσης, 
του δώρισε και μια πένα, για να αποτυπώνει 
την έμπνευση του και με τον παραδοσιακό τρό-
πο γραφής. Παρούσα στην απονομή, ήταν και η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Βάσω Μελισσά. 
Ο 13χρονος Δημοσθένης, ευχαρίστησε τον Θα-
νάση Ζούτσο για τη συνάντηση και την τιμητική 
πλακέτα που του απένειμε, ενώ δεν έκρυψε την 
χαρά του για το δώρο της πένας, αφού, όπως 
είπε, προτιμά να γράφει τα έργα του σε χαρτί, 
παρά σε υπολογιστή. 
Ο Δημοσθένης Δεσποτίδης, γεννήθηκε και με-
γαλώνει στον Γέρακα και από πολύ μικρός, 
ασχολείται με την λογοτεχνία. Γράφει κυρίως 
στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά.  
Το 2020, έλαβε μέρος στον Παγκόσμιο Δια-
γωνισμό Ποίησης, που διοργάνωσε το ίδρυμα 

Never Such Innocence, με έδρα το Λονδίνο, με 
αφορμή την συμπλήρωση 75 χρόνων, από τη 
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατάφερε 
να κερδίσει την πρώτη θέση, μεταξύ 4.000 
διαγωνιζομένων από 44 χώρες, στην ηλικια-
κή κατηγορία 9-14, με το αντιπολεμικό ποίημα  
«Inspirational Poem» («Ποίημα Έμπνευσης»). 
Η δημιουργία του χαρακτηρίστηκε, από την Επι-
τροπή του Διαγωνισμού, ως «έργο υψηλής καλ-
λιτεχνικής αξίας». 
Για την επιτυχία του, έλαβε συγχαρητήρια επι-
στολή από τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου 
Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, ενώ συναντήθη-
κε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο οποίος τον συνεχάρη για τη δι-
άκριση του.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Ολοκληρώνεται η ένταξη της 
στο Σχέδιο Πόλης

ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ

«Η Δημοτική Αρχή κατοχύρωσε 
σημαντικά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία»
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ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ξέφυγε ο Δημήτρης 
Μάρκου!

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβεύτηκε 
ο Γιάννης Σαμέλης

Τα πρωτοφανή γεγονότα, που συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας (σ.σ. Δευ-
τέρα 29/3) Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος, σηματοδοτούν 
ακόμα μια εξαιρετικά αρνητική στιγμή για την αυ-
τοδιοικητική ιστορία του Δήμου.
Κατά τη εν λόγω συνεδρίαση, ο Δήμαρχος κ. Δη-
μήτρης Μάρκου σε μια επίδειξη ακραίου αυταρ-
χισμού και προσβλητικής συμπεριφοράς, προς 
Δημοτικές παρατάξεις και Δημοτικούς συμβού-
λους, απαξίωσε βαθιά τον ίδιο τον ρόλο του ως 
Δημάρχου.
Αφορμή για την παντελώς αδικαιολόγητη έκρη-
ξη του Δήμαρχου Σπάτων-Αρτέμιδος, ήταν η το-
ποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της ΑΝΑΣ-
ΣΑ, Γιώργου Αργυρού, όσον αφορά το θέμα της 
ανεξαρτητοποίησης των τριών πρώην συνο-
δοιπόρων του (σ.σ. Αθηνάς Λύτρα, Δήμητρας 
Αναγνωστοπούλου και Ευάγγελου Τσέπα). Ο κ. 
Αργυρός υποστήριξε ότι οι τρεις δημοτικοί σύμ-
βουλοι όφειλαν να παραιτηθούν και στη θέση 
τους θα έπρεπε να ορκιστούν δημοτικοί σύμβου-
λοι οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες του ψηφοδελτί-
ου (σ.σ. Θοδωρής Δούρος, Παναγιώτης-Ιωάννης 
Γανωτής και Γιώργος Ίσσαρης).
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος με οργίλο και 
απαράδεκτο για συνεδρίαση θεσμικού οργάνου 
ύφος, εκδήλωσε ένα «κρεσέντο» αήθους επί-
θεσης με ειρωνικούς και ακραία προσβλητικούς 
χαρακτηρισμούς, τόσο προσωπικά κατά της επι-
κεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας κας Άννας Ρα-
φτοπούλου, όσο και κατά της Δημοτικής Παράταξης 
ΑΝΑΣΣΑ.
Η συμπεριφορά αυτή του κ. Δημήτρη Μάρκου καταδι-
κάστηκε από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων 
της Μείζονος Μειοψηφίας. Όμως δεν έχει καταδικα-
στεί ακόμα από τις υπόλοιπες παρατάξεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου καθώς και τους ανεξάρτητους Δημο-
τικούς Συμβούλους, δείχνοντας για άλλη μια φορά την 
ταύτισή τους με απρεπείς αντιδημοκρατικές και αυταρ-
χικές αντιλήψεις και συμπεριφορές.
Δεν πρόκειται, δυστυχώς, για μια στιγμιαία απαράδε-
κτη έκρηξη του κ. Δημήτρη Μάρκου. Αποτελεί τη συ-
νέχεια ενός αλαζονικού αυταρχισμού, που συχνά-πυ-
κνά ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος επιδεικνύει προς 
κάθε κατεύθυνση.
Όμως, φαίνεται ότι τώρα ξεπέρασε κάθε αρνητικό προ-

ηγούμενο. Αυτή η συμπεριφορά από τον πρώτο πολί-
τη του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συνιστά ένα 
εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Δοκιμάζει όχι μόνο τα όρια 
της ευπρέπειας (που ξεπεράστηκαν κατά τρόπο προ-
κλητικό) αλλά και της ίδιας της Δημοκρατίας. Όρια, που 
μπορεί να μην απασχολούν τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη 
Μάρκου, τους επικεφαλής των υπολοίπων παρατάξε-
ων και τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, 
που δεν έχουν καταγγείλει δημόσια τη συμπεριφορά 
του 24 ώρες μετά, πρέπει, όμως, να προβληματίσουν 
τους πολίτες της Αρτέμιδας και των Σπάτων αλλά και 
καθένα που έχει θεσμικό ρόλο στον Δήμο. Ακόμη και 
τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, που 
ανεξαρτήτως της σιωπής τους, θέλουμε να πιστεύου-
με ότι αντιλαμβάνονται άμεσα τα προβλήματα που δη-
μιουργεί η απρόκλητη και απαράδεκτη αυτή συμπερι-
φορά.

Στη βράβευση του Παλλη-
νιώτη δικηγόρου Γιάννη 
Σαμέλη προέβηκε ο Δι-

κηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 
επιβραβεύοντας την επιτυχημέ-
νη συμμετοχή του ως εισηγητού 
στα σεμινάρια «Ποινικού δικαί-
ου-Ποινικής Δικονομίας» του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθη-
νών για τα έτη 2019-2020 και 
2020-2021.  Δεν πρόκειται, δυστυχώς, 

για μια στιγμιαία απαράδεκτη 
έκρηξη του κ. Δημήτρη Μάρκου. 

Αποτελεί τη συνέχεια ενός 
αλαζονικού αυταρχισμού, που 

συχνά-πυκνά ο Δήμαρχος 
Σπάτων-Αρτέμιδος επιδεικνύει 
προς κάθε κατεύθυνση. 



18 ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
www.dimotisnews.gr

Για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή, χωρίς 
όμως να μας εκπλήσσει πλέον, έχει την 

πρόθεση να προχωρήσει ένα έργο (αντικα-
τάσταση υπάρχοντος αγωγού όμβριων στο 
παραλιακό μέτωπο μεταξύ «TROLLEY» και 
«ALBATROS») χωρίς διαγωνισμό, ουσια-
στικά δηλαδή με απευθείας ανάθεση… Αυ-
τήν την φορά όμως ξεπέρασε κάθε προηγού-
μενο. Έφερε θέμα στην Οικονομική Επιτροπή 
να εγκρίνουμε έργο ποσού 800.000,00 ευ-
ρώ και προφασιζόμενη τον κατεπείγοντα χα-
ρακτήρα του επικαλέστηκε το άρθρο 32 του 
Ν4412/16 που αφορά σε κατεπείγουσες ανά-
γκες λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (σεισμό, 
πλημμύρα, πανδημία κτλ).
Ενώ λοιπόν επικαλούνται τον κατεπείγοντα χα-
ρακτήρα λόγω απρόβλεπτων γεγονότων ταυ-
τόχρονα οι ίδιοι στην τοποθέτηση τους ανέ-
φεραν ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν 
ανεπιτυχώς να το επισκευάσουν.
Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα γιατί δεν 
εκκίνησαν την διαδικασία διαγωνισμού νωρί-
τερα??? Γιατί δεν προσπάθησαν να λύσουν 
νωρίτερα το πρόβλημα ώστε να μην φτάσουμε 
σε αυτό το σημείο, να το υλοποιούμε δηλαδή 
με «απευθείας ανάθεση» ως κατεπείγον λόγω 
απρόβλεπτου γεγονότος? Γιατί δεν μπήκε αυ-
τό το έργο στον προϋπολογισμό και το τεχνι-
κό πρόγραμμα του 2021 που κατατέθηκε πριν 
τρεις μήνες?
Λαμβάνοντας υπ’ όψη και την δυσμενή θέση 
των καταστηματαρχών λόγω πανδημίας θεω-
ρούμε ότι η εκκίνηση ενός τέτοιου έργου λί-
γο πριν το άνοιγμα των καταστημάτων και ενό-
ψει της θερινής περιόδου θα φέρει τα αντίθετα 
αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.
Γιατί δεν εκκινούν άμεσα την διαδικασία δια-
γωνισμού ώστε το φθινόπωρο να έχει ολοκλη-
ρωθεί και να ξεκινήσει το έργο τότε?
Βεβαίως και συμφωνούμε με το έργο άλλωστε 
εμείς είμαστε αυτοί που κάνουν συνεχώς κτη-
τική στα έργα βιτρίνας που μας παρουσιάζει η 
δημοτική αρχή…

Για εμάς έως εδώ… το ποτήρι ξεχείλισε… δι-
αχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, όχι δικό μας… 
Πρέπει να λειτουργούμε όπως ο νόμος ορίζει. 
Ζητούμε να γίνει επισκευή των φθορών που 
χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και να ακο-
λουθηθεί η διαγωνιστική διαδικασία που θα 
επιφέρει διαφάνεια και την μεγαλύτερη δυνα-
τή έκπτωση για τον Δήμο.

ΑΝ.Α.Σ.Σ.Α.: Για εμάς έως εδώ… 
το ποτήρι ξεχείλισε… διαχειριζόμαστε 
δημόσιο χρήμα, όχι δικό μας…

Eπιμέλεια στήλης: Γιάννης Κοντογεώργος

Τελικά τι σημαίνει ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος;;;

Το να στρώνεις άσφαλτο και σε λίγες ημέρες 
να έχει «φύγει» ή να έχει «κάτσει», είναι 

φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στο Δήμο 
Σπάτων-Αρτέμιδος. Κακοτεχνία λέγεται. Το να 
φτιάχνεις έναν καινούργιο δρόμο και να αφήνεις 
στην μέση την κολώνα φωτισμού της ΔΕΗ, πώς 
θα μπορούσε να το πει κανείς; Αυτό όμως που 
ξεπερνά κάθε όριο, είναι η δικαιολογία του Δη-
μάρχου Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος επέρριψε τις 
ευθύνες στον ΔΕΔΔΗΕ, ότι ενώ δήθεν του ζη-
τήθηκε, αυτός δεν μετακίνησε τις κολώνες ρεύ-
ματος και ο εργολάβος για να μην καθυστερήσει 
το έργο (και να πάρει τα λεφτά του),  έφτιαξε το 
δρόμο με τις κολώνες της ΔΕΗ στην μέση. Ξέχα-
σε βέβαια να πει ο Δήμαρχος, ότι αυτές τις δου-
λειές δεν τις αφήνουμε για την τελευταία στιγμή, 
ιδιαίτερα όταν είναι χρόνια πριν δρομολογημένη 
και γνωστή η χρηματοδότηση κατασκευής των 
δρόμων.

Αρκετή κουβέντα γίνεται τελευταία για την 
αποχώρηση τριών Δημοτικών Συμβού-

λων από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΝΑΣΣΑ» 
και την ανεξαρτητοποίησή τους. Θα σταθώ σε 
κάτι που μου έκανε εντύπωση κατά την παρα-
κολούθηση των τελευταίων Δημοτικών Συμ-
βουλίων. Όταν τοποθετείται η, ανεξάρτητη πλέ-
ον, Δημοτική Σύμβουλος κα Αθηνά Λύτρα (μην 
νομίζετε ότι λέει και πολλά, ένα ΠΑΡΩΝ στην 
αρχή και απλώς ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη ψήφιση των θε-
μάτων), μιλάει μέσα από το μικρόφωνο του 
Αντιδημάρχου Αντώνη Νομικού, από τον χώρο 
του γραφείου του Δημάρχου Δημήτρη Μάρκου. 
Τελικά είναι ανεξάρτητη, δεν είναι ανεξάρτητη, 
τί είναι; Ο μέχρι πριν λίγο καιρό «κακός» Δή-
μαρχος και ακόμα πιο «κακός» Αντιδήμαρχος, 

τελικά είναι «κακοί» ή κολλητοί. Έτσι εξ απορί-
ας, καθώς οι δυο άλλοι ανεξάρτητοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι τουλάχιστον κατά τη διεξαγωγή των 
Δημοτικών Συμβουλίων κρατούν άλλη στάση, 
δεν έγιναν και δημόσια τόσο «κολλητοί».

Όταν δημιουργήθηκε η παράταξη «Στο-
χεύουμε Μαζί», με τη σύμπραξη του Δη-

μήτρη Μάρκου και του Χρήστου Σερέτη, που 

ουσιαστικά έδωσε τη νίκη στον κ. Μάρκου και 

τη διατήρηση της θέσης του Δημάρχου, όλοι 

ανέμεναν μια πιο ουσιαστική και δυναμική πα-

ρουσία του κ. Σερέτη. Τον φόρτωσε θέσεις, τον 

έβαλε παντού, αλλά τελικά όπως εξελίσσεται 

η κατάσταση, μόνο θέσεις πήρε, το κουμάντο 

γίνεται αλλού από άλλους. Η «πολιτική μονα-

ξιά» του κ. Σερέτη είναι εμφανής, στους δρό-

μους της Αρτέμιδος άλλος κάνει το κουμάντο 

και στα γραφεία του Δήμου άλλοι με το γνωστό 

«έξυπνο τρόπο», συνδιοικούν.

Φήμες και συγκεκριμένες κινήσεις δεί-
χνουν ότι η κα Άννα Ραφτοπούλου δεν θα 

κάνει ξανά το λάθος της προηγούμενης Δημο-
τικής περιόδου (2014-2019) και ξεκινά την 
προεκλογική της προετοιμασία από πολύ νω-
ρίς. Έχει ξεκινήσει ήδη κύκλους επαφών, που 
κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό, καθώς οι 
διαρροές στη παράταξή της είναι συχνό φαινό-
μενο. Το 43% για εκλογή Δημάρχου από την 
πρώτη Κυριακή (ξαφνικός θάνατος λέγεται στα 
πολιτικά πηγαδάκια), δεν αφήνει περιθώρια ού-
τε για τον Δήμαρχο ούτε για την κα Ραφτοπού-
λου. Οι θεωρίες για τρίτες ή τέταρτες λύσεις 
που διακινούν οι γνωστοί - άγνωστοι, μέχρι 
στιγμής αγγίζουν τα όρια της φαντασίωσης, για 
όσους γνωρίζουν παρατάξεις, ανθρώπους και 
καταστάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που τα δυο 
πολιτικά πολυεργαλεία του Δημάρχου, Αντώ-
νης Τούντας στα Σπάτα και Αντώνης Νομικός 
στην Αρτέμιδα, βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορ-
ση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολ-
λά, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε.

Αδικαιολόγητες κακοτεχνίες και 
καθυστερήσεις από τη Δημοτική Αρχή

Μάλλον αποφάσισε να 
μην επαναλάβει το ίδιο λάθος…

Φήμες για εσωτερικές αναδιατάξεις 
στη Δημοτική Αρχή
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Φίλες και φίλοι,
Έχω την τιμή να είμαι 7 χρόνια Δημοτικός Σύμ-
βουλος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και έχω 
παραστεί ως όφειλα σε όλες τις συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου (πλην ελαχίστων 
που έλειψα λόγω ασθενείας). Πότε δεν μίλησα 
για να μιλήσω και να κουράσω. Στην προηγού-
μενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ζήτησα για λόγους πολιτικής δεοντολογίας και 
μόνον, δίχως να μακρηγορώ και να υπεισέλθω 
σε νομικές ή άλλες λεπτομέρειες αλλά ούτε και 
προσωπικούς χαρακτηρισμούς, να παραδώσουν 
τις έδρες τους οι σύμβουλοι που ομαδικά απο-
χώρησαν ή διαγράφηκαν (αλλά αυτό δεν έχει 
σημασία, αφού εκείνοι δηλώνουν ότι αποχώ-
ρησαν) από την παράταξη μας, την ΑΝ.ΑΣ.Σ.Α. 
Ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει καθημερινή 

επικοινωνία με αυτούς που τον εξέλεξαν. Η 
παρέμβασή μου ήταν καθαρά η έκφραση 

ενός ισχυρού ερωτήματος, που απασχο-
λεί αρκετούς. Γιατί επέλεξαν οι τρεις 

Σύμβουλοι να φύγουν, έναν ολό-
κληρο χρόνο μετά την εκλογή τους 

με τον Συνδυασμό ΑΝ.ΑΣ.Σ.Α. 
Γιατί το επέλεξαν σε ένα κρισι-
μότατο ζήτημα όπως η ψήφιση 
του προϋπολογισμού? Είναι 
πολύ διαφορετικό να φεύγεις 
λίγους μήνες πριν τις εκλο-
γές και εξόχως ύποπτο ένα 
χρόνο μετά.
Θα εξηγήσω σύντομα και 
με απλά λόγια την κατά-
σταση. Η Παράταξη του 
Δημάρχου είχε 14 συμ-
βούλους σε σύνολο 33 
και, ως εκ τούτου, αν δεν 

εξασφάλιζε ευρύτερη συ-
ναίνεση από τη αντιπολίτευ-

ση, αδυνατούσε να υπερψηφίσει 
το κρισιμότατο θέμα του προϋπολογι-

σμού. Η δεύτερη σε κατάταξη παράταξη 
ΑΝ.ΑΣ.Σ.Α. είχε επίσης 14 συμβούλους. Με 
την ομαδική απόσχιση των τριών Δημοτικών 

συμβούλων και την άτυπη «ένταξη» (όπως έκτο-
τε η ψήφος τους μαρτυρά) στην παράταξη του 
Δημάρχου, εκείνος αίφνης αποκτά πλειοψηφία 
17 συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο. Έτσι 
μπορεί να εφαρμόσει τις όποιες αποφάσεις του, 
ενάντια στη βούληση του Λαού των Σπάτων και 
της Αρτέμιδας που ήθελε οι δύο παρατάξεις να 
έχουν ισοψηφία 14 συμβούλων  και ως εκ τού-
του, να απαιτείται η εξασφάλιση ευρείας συναί-
νεσης κατά τη λήψη των αποφάσεων, ώστε να 
ελέγχεται η Δημοτική Αρχή.
Αυτή η ομαδική απόσχιση αποτελεί παραβίαση 
της δημοκρατικής βούλησης του λαού του Δή-
μου μας όπως αυτή εκφράστηκε με ακρίβεια 
στις περασμένες εκλογές. Δεν πρόκειται για μια 
απλή ανεξαρτητοποίηση που κάποιος διαφωνεί 
είτε για πολιτικούς είτε για προσωπικούς λόγους 
με την παράταξη του αλλά για καταφανή αλλοίω-
ση του αποτελέσματος των εκλογών.
Στη λογική μου είναι εκτός πολιτικής ηθικής. 
Είναι αντικανονικό. Η ελάχιστη πράξη για να 
δείξεις ότι διαφωνείς με την παράταξη που σε 
φιλοξένησε είναι να παραιτηθείς και να παρα-
δώσεις την έδρα σου. Μπορεί η ξύλινη γλώσσα 
του νομοθέτη να μην προβλέπει ρητά  δυνατότη-
τα τέτοιας παρέμβασης… Όπως μερικοί ισχυρί-
ζονται. Η κοινή λογική, όμως, και τα ερωτήματα 
των πολιτών δεν μπαίνουν σε  κατά περίπτωση 

επίκληση νόμων. Άλλωστε, το νόμιμο δεν είναι 
πάντοτε και ηθικό. Για αυτόν λοιπόν τον λόγο, 
έχοντας το θάρρος της άποψής μου, την οποία 
εκφράζω ελεύθερα, έξω από συνεννοήσεις και 
σχέδιο, όπως κακώς επέλεξε πρώην δημοτικός 
σύμβουλος  να υπαινιχθεί ότι θα μπορούσα να 
έχω, ζητώ για μία ακόμη φορά, με αυτήν την 
ανοιχτή επιστολή μου από τους συμβούλους 
που αποχώρησαν να σκεφτούν το πολιτικό και 
ηθικό χρέος τους απέναντι στον Λαό του Δή-
μου μας και να παραδώσουν τις έδρες τους.
Έχω την τιμή να είμαι ένας από τους πρώτους 
σε σταυρούς εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβου-
λος της ΑΝ.ΑΣ.Σ.Α. και έχω ήδη ξεκινήσει τον 
προεκλογικό μου αγώνα για τις εκλογές του 
2023, δηλώνοντας πως θα είμαι στο πλευρό 
της Άννας Ραφτοπούλου και της ΑΝ.ΑΣ.Σ.Α. 
Αγωνίστηκα και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για 
την παράταξή μας και θεωρώ χρέος μου να ζητώ 
να κάνουν το πολιτικά ηθικό οι πρώην «συναγω-
νιστές» μου! Όποιος βρίσκει... ποινικές ευθύνες 
ή δόλο σε αυτό, είναι το λιγότερο καχύποπτος...

Με εκτίμηση και πάντοτε με το θάρρος της γνώ-
μης.

Γιώργος Αργυρός
Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων-Αρτέμιδος

Η επικεφαλής της παράταξης ΑΝ.Α.Σ.Σ.Α. κα Άννα Ραφτοπούλου με τους εκλεγμένους δημο-
τικούς συμβούλους, Γεράσιμο Σκιαδαρέση (αριστερά) και Γιώργο Αργυρό.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

«Να παραδώσουν τις έδρες τους οι τρεις 
δημοτικοί σύμβουλοι»
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ πλή-
ρους απασχόλησης για εταιρεία 
ενδυμάτων με έδρα το Πικέρμι Ατ-
τικής. Αποστολή βιογραφικών στο 
E-mail: skylinepik@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑ πλήρους απασχόλησης για 
κατάστημα ένδυσης στο Εκπτωτι-
κό Χωριό McAthurGlen στα Σπά-
τα. Αποστολή βιογραφικών στο E-
mail: skylinepik@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡ-
ΤΩΤΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ, κάτοχος δι-
πλώματος β΄ κατηγορίας, για 
εργασία σε ξυλαποθήκη στη Δια-
σταύρωση Ραφήνας. Τηλέφωνα 
6974001129 - 2294077116. 
Πληροφορίες κ. Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και υπολογι-
στών με διετή εμπειρία για κατά-
στημα κινητής στη Νέα Μάκρη. 
Βιογραφικά στο E-mail: elliniko@
smartmobiles.gr. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2107106284 
(εσωτ.3).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ για εργασία 
στο γεωπονικό κατάστημα ΠΡΟ-
ΜΠΟΝΑ στον Μαραθώνα. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@probona.gr ή στο τηλέφω-
νο 2294055317, ώρες 10:00-
14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ (ΣΕΦ) που 
να κατέχει Ελληνική Κουζίνα στην 
περιοχή Σχινία Μαραθώνα. Μι-
σθός ικανοποιητικός. Τηλέφωνο 
6977467419.

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥΚΑ-
ΜΙΣΑΣ στη Νέα Μάκρη αναζητά 
γραμματέα με καλή γνώση χρή-
σης υπολογιστών και επικοινωνι-
ακή ευχέρεια. Αποστολή βιογραφι-
κών στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
naemakri@poukamisas.gr.

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙ-
ΣΑΣ στη Νέα Μάκρη αναζητά συ-
νεργασία με έμπειρους καθηγη-
τές πληροφορικής, φυσικής και 
χημείας. Αποστολή βιογραφι-
κών στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
naemakri@poukamisas.gr.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SEACRET ALL 
DAY RESTO BAR στην παραλία 
Νέας Μάκρης, ζητά έμπειρο προ-
σωπικό για κουζίνα και λάντζα. 
Πληροφορίες: 6944413115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ για 
εργασία στο Chroma Cafe στην 

πλατεία της Νέας Μάκρης. Τηλέ-
φωνο 6906201195.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ APPLE IPHONE 8 
64GB Μαύρο, περίπου δυο ετών, 
σε άριστη κατάσταση, με αυθε-
ντικό Φορτιστή και Ακουστικά, 
προστατευτικό Γυαλί Οθόνης και 
Θήκη. Τιμή 300€. Τηλέφωνο 
6977232183.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ η ταβέρ-
να «Το Πατητήρι του Πέτσα» στο 
37ο χλμ. της Λεωφόρου Μαραθώ-
νος. Τηλέφωνο: 6987447243. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται 

γραφείο 75 τ.μ., 1ου ορόφου, προ-

σόψεως, κατασκευή 2004, νεοκλα-

σικό, ενεργειακής κλάσης Α+, 1 wc, 

ανοικτό πάρκινγκ μιας θέσης, τριφα-

σικό ρεύμα, ασανσέρ, κλιματισμός, 

άριστη κατάσταση. Τιμή 120.000€. 

Ανταλλάσσεται με οικία, ή διαμέρι-

σμα ίσης ή μικρότερης αξίας κατα-

βάλλοντας τη διαφορά. Τηλέφωνο 

6977232183.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ με 2 Υ/Δ, κα-

θιστικό με τζάκι, με εσωτερική σκά-

λα κουζίνα και 2 μπάνια. Σαράφη 22 

στη Νέα Μάκρη, κοντά στη θάλασσα 

και σε πολύ καλή τιμή. Τηλέφωνο 

6977467419.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  

ισόγειος ενιαίος χώρος 130 τ.μ. 

επί της Λεωφ. Μαραθώνος 201 

(39ο χλμ. 19007), κατάλληλος για 

αποθηκευτικός, επαγγελματικός ή 

χώρος συγκεντρώσεων, με μεγάλο 

πάρκινγκ. Προαιρετικά υπόγειο 70 

τ.μ. Τηλέφωνο 6932182251.

ΖΗΤΗΣΗ
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΠΡΩΤΕΥΣ - N.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ: 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ Β.Α. 

ΑΤΤΙΚΗΣ πλησίον παραλίας ή 

με θέα θαλάσσης για αγορά με-

τρητοίς ή ενοικιάσεις μόνιμες - 

βραχυπρόθεσμες επιπλωμένων 

ή μη. Δυνατότης χορηγήσεως 

Στεγαστικών Δανείων. ΜΕΓΑ-

ΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. 

www.proteus - properties.com. 

Τηλέφωνα: 6972702828 - 

2294026145.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΚΕΝΤΡΟ: Ζητείται από εκδοτική εταιρία: διαφημιστική 
εταιρία, ή εταιρία πληροφορικής, ή ελεύθερος επαγγελματίας (γραφί-
στας, δημοσιογράφος, διαφημιστής κ.λπ.), για ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ σε γρα-
φείο 75 τ.μ., 1ου ορόφου, γωνιακό, δίχωρο, με κλιματισμό (ψύξη - 
θέρμανση), τριφασικό ρεύμα, ασανσέρ, παρκίνγκ. Τιμή 300€/μήνα. 
Τηλέφωνο +30 6977232183.

Στέλνετε το κείμενο της 
Αγγελίας σας στο e-
mail:  info@dimotisnews.
gr,  ή με SMS στο κινη-
τό: +30 6977232183. 
Και στις δυο περιπτώσεις  
θα λάβετε άμεσα, απαντη-
τικό e-mail, ή sms, για την 

ημερομηνία και το κόστος 

δημοσίευσης της.

Δεν δεχόμαστε αγγελίες 

από το τηλέφωνο, διότι δεν 

υπάρχει τέτοια υπηρεσία.

Σας ευχαριστούμε για την 

κατανόησή σας.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ



24ωρη εξυπηρέτηση  

σε Ελλάδα & Εξωτερικό

BMW 116I SPORT 16V, 1.600 cc, μοντ. 
12/2005, 116 hp, ανθρακί, 203.000 χλμ., 
χειροκίνητο κιβώτιο, κίνηση μπροστά, 5θυ-
ρο, υδραυλικό τιμόνι, ABS, 4 αερόσακοι, ηλε-
κτρικά παράθυρα - καθρέπτες - κλειδαριές, 

καθίσματα θερμαινόμενα, a/c, parktronic, συ-
ναγερμός, καταλυτικό, βενζίνη, βιβλίο service, 
μονό, καλή κατάσταση, φυλασσόμενο σε γκα-
ράζ, ΚΤΕΟ 10/2022. Τιμή 5.000€. Τηλέφωνο 
6977232183.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Το Ημερολόγιο του Συλλόγου Αρκάδων 
Ραφήνας - Νέας Μάκρης - Μαραθώνα

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ Ραφήνας - Νέας Μάκρης - Μαραθώνα «Ο ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» λόγω της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από 
την κήρυξη της επανάστασης του 1821 εξέδωσε ημερολόγιο με τις σημαντι-
κότερες μάχες της ελληνικής επανάστασης.
Όποιος επιθυμεί να το αποκτήσει, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τους κ. 
Πέτρο Κατσή, κινητό 6974137474 και κα Δέσποινα Γρηγοροπούλου, κι-
νητό 6975544193.
Σας ευχαριστούμε.

Το Δ.Σ του Συλλόγου
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Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Η ανθρωπότητα βρίσκεται στο κατώ-
φλι μιας 4ης βιομηχανικής επανά-

στασης, η οποία «εξαλείφει» τα όρια μετα-
ξύ του φυσικού με τον ψηφιακό αλλά και 
βιολογικό κόσμο.
Με τις ανακαλύψεις που συνοδεύουν την 

επανάσταση αυτή να μην έχουν προηγού-
μενο ιστορικά και να αναμένεται να συντε-
λέσουν τα μέγιστα στην πρόοδο διαφόρων 
επιστημών όπως η μηχανική, η αρχιτεκτονι-
κή, η ηλεκτρονική, η βιολογία κ.α.
Οι εργαζόμενοι με χαμηλές δεξιότητες θα 
έρθουν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο 
της επανάστασης και θα δουν τα ευρήματα 
της τεχνολογίας να τους αντικαθιστούν. Η 
4η Βιομηχανική Επανάσταση έρχεται για να 
φέρει μεγάλες ανακατατάξεις κυρίως στον 
τομέα των υπηρεσιών και λιγότερο στον το-
μέα των αγαθών στον οποίο είχαν ισχυρή 
επίδραση οι προηγούμενες επαναστάσεις.
Στα επόμενα χρόνια, θα επιφέρουν μεγάλες 
αλλαγές στην οικονομία, στην απασχόληση 
και κατ’ επέκταση στην κοινωνία τεχνολογι-
κές εξελίξεις όπως: 
Τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber 
Physical Systems-CPS), που αποτελούνται 
από μια σειρά έξυπνων φυσικών εξαρτη-
μάτων, αντικειμένων και συστημάτων που 
εμπεριέχουν υψηλές υπολογιστικές και 
αποθηκευτικές δυνατότητες.

Τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), που είναι 
υπερβολικά μεγάλα για να τα διαχειριστούν 
οι παραδοσιακές βάσεις δεδομένων.

Η κυβερνο-ασφάλεια (cybersecurity), δηλα-
δή η διασφάλιση των δεδομένων από τους 
ανταγωνιστές ή τους επίδοξους hackers.

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of 
Things-IoT), δηλαδή τη σύνδεση όλων των 
ειδών συσκευών, αντικειμένων και αισθη-
τήρων με τη βοήθεια του Διαδικτύου.

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), 
που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της τε-
χνολογίας όσον αφορά εταιρίες και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις στην αποθήκευση δε-
δομένων.

Η τεχνολογία ομίχλης (The Fog), που πε-
ριβάλλει το σύννεφο και διαμοιράζει τα δε-
δομένα σε κόμβους έτσι ώστε να αποφεύ-
γονται οι καθυστερήσεις στη μεταφορά 
δεδομένων στο νέφος.

Η Εκμάθηση Μηχανών (machine learning), 
Η Τεχνητή  Νοημοσύνη  (art i f ic ia l 
intelligence) και Η Ρομποτική (robotics).

Αντιθέτως στα επόμενα χρόνια ο τουρισμός 
εκτιμάται ότι θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο της 
παγκόσμιας οικονομίας, γιατί οι άνθρωποι 
θα ζούνε περισσότερο, θα ξοδεύουνε πε-
ρισσότερα και θα ταξιδεύουνε πιο πολύ. Ο 
τουρισμός αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι 
η βιομηχανία του λογισμικού σε όρους δη-
μιουργίας θέσεων εργασίας και η τάση αυ-

τή θα συνεχιστεί ,  επίσης σημαντικό μέρος 
των ευκαιριών απασχόλησης σε αρκετές 
χώρες θα δημιουργηθεί στα επόμενα χρό-
νια στον τομέα της γεωργίας. «Άρα, το πρώ-
το και βασικό μήνυμα είναι να μην ξεχνάμε 
τους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, 
όπως ο τουρισμός και η γεωργία». (Συμε-

ών Ντιάνκοφ διευθυντής ερευνών στην έκ-
θεση «World Development Report 2019» 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, διευθυντής του 
Financial Markets Group του LSE (Χρημα-
τιστηρίου Αξιών του Λονδίνου) και πρώην 
υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας)
Είναι όμως γενικά αποδεκτό, ότι η πρόοδος 
του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης θα 
συνεχίσει να μετασχηματίζει τις απαιτήσεις 
για τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανό-
τητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι 
τα επόμενα χρόνια. Τα αποτελέσματα της 
τεχνολογικής αλλαγής, τόσο γενικά όσο 
και στο πεδίο των δεξιοτήτων, αναμένεται 
-όπως άλλωστε και κάθε προηγούμενη φο-
ρά στην ιστορία- να είναι πολύπλοκα και δι-
αφοροποιημένα. Σε αντίθεση όμως με τις 
παλαιότερες, τεχνολογικές επαναστάσεις, 
η τρέχουσα αλλαγή απειλεί εξίσου, αν όχι 
περισσότερο, εργασίες και εργασιακά καθή-
κοντα που απαιτούν διανοητικές -και όχι μό-
νο χειρωνακτικές- δεξιότητες. Αυτό σημαί-
νει ότι τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης 
αγγίζουν πλέον και εργαζόμενους «υψηλών 
προσόντων» που βρίσκονται στα ανώτερα 
σκαλοπάτια της εργασιακής ιεραρχίας.

Δεξιότητες και ικανότητες 
στην 4η Βιομηχανική  

Επανάσταση

«Και ενώ στο παρελθόν οι ακαδημαϊκοί τίτ-
λοι ήταν αρκετοί για να εξασφαλίσουν την 
επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώ-
πων και την καταξίωσή τους, οι σημερινές 
τάσεις στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι 
η επιτυχία στηρίζεται -πέρα από την τεχνι-
κή γνώση- σε επιπρόσθετες δεξιότητες 
(«ελαφρές» δεξιότητες ή δεξιότητες διαχεί-
ρισης της σταδιοδρομίας ή μεταδεξιότητες 
), τις οποίες οι νέοι καλούνται να αναπτύ-

ξουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες που διαμορφώνονται στην αγορά 
εργασίας, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. 
Πρόκειται για ένα συνδυασμό στοιχείων 
προσωπικότητας, συμπεριφορών και κοι-
νωνικών δεξιοτήτων, που φαίνεται να είναι 
εξαιρετικά σημαντικές τόσο στην αρχική δι-

αδικασία επιλογής προσωπικού, όσο και στη 
μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη των εργα-
ζομένων μέσα στον οργανισμό.
Όσον αφορά στις δεξιότητες που πρέπει να 
αναπτύξουν οι εργαζόμενοι του μέλλοντος, 
είναι, πρώτον, οι ανθρώπινες δεξιότητες 
που δεν μπορούν αντικατασταθούν από μη-
χανές και ρομπότ, όπως η συναισθηματική 
νοημοσύνη, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, 
η προσαρμοστικότητα και η δημιουργικότη-
τα. Επίσης σημαντικές θα είναι οι ψηφιακές 
δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός και η 
ανάλυση δεδομένων. Η δημιουργικότητα και 
η κοινωνική νοημοσύνη ειδικότερα είναι πι-
θανό να είναι ουσιαστικές δεξιότητες για τις 
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας που θα 
δημιουργούνται έως το 2030. Επειδή αυτές 
οι δεξιότητες δίνουν στον άνθρωπο ένα σα-
φές πλεονέκτημα έναντι των μηχανών και 
του λογισμικού, προσφέρουν επίσης προ-
στασία έναντι των εξελίξεων στον αυτομα-
τισμό, καθιστώντας τις θέσεις εργασίας ως 
προστατευμένες από μελλοντικές εξελίξεις 
(future-proof). Στο μέλλον, θα υπάρχει επί-
σης μεγαλύτερη ζήτηση για άτομα με άριστες 
μαθηματικές δεξιότητες και εμπειρία στις τε-
χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 
Οι προοπτικές εργασίας και η προστασία από 
τον αυτοματισμό θα είναι ακόμη καλύτερες 
για άτομα που μπορούν να συνδυάσουν μα-
θηματικές και τεχνολογικές δεξιότητες με 
τη δημιουργικότητα και την κοινωνική νο-
ημοσύνη». (Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δη-
μακάκου Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξι-
ολόγησης και Καθοδήγησης του Τομέα 
Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγω-
γικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

Οι δεξιότητες του μέλλοντος

Σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε 

από το παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ανα-
φορικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
το 2020, οι απαραίτητες νέες δεξιότητες για 
την αγορά εργασίας της επόμενης δεκαετίας 
είναι οι παρακάτω:
Η ελαστικότητα των γνώσεων: Στο μέλλον 
θα απαιτείται από τον εργαζόμενο, εκτός του 

βασικού του αντικειμένου, να κατέχει ένα 
σύνολο περιφερειακών οργανώσεων όπου 
το κύριο στοιχείο θα είναι η δημιουργικότη-
τα, οι ευαισθησίες στους χειρισμούς, αλλά 
και η λογική σκέψη. 

Η κρίση και η άμεση λήψη αποφάσεων: 
Στο μέλλον στα περισσότερα επαγγέλμα-
τα θα απαιτείται ευθυκρισία και αναπτυγμέ-
νη ικανότητα κρίσης και λήψης αποφάσε-
ων άμεσα. 

Συναισθηματική νοημοσύνη: Η ανάπτυξη 
της συναισθηματικής νοημοσύνης θα έχει 
σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα αναγνώρι-
σης της γλώσσας του σώματος και τον εντο-
πισμό των αναγκών των άλλων γρήγορα και 
εύκολα. 

Δημιουργικότητα: Άτομα που διαθέτουν φα-
ντασία και είναι δημιουργικά και μπορούν να 
υποστηρίξουν και να αξιοποιήσουν τις δυ-
νατότητες των νέων τεχνολογιών είναι τα 
άτομα που θα είναι τα πλέον περιζήτητα στην 
καινούργια δεκαετία.

Κριτική σκέψη: Η κριτική σκέψη είναι συν-
δυασμός του χαρακτήρα ενός ανθρώπου, 
αλλά και της καλλιέργειας που ο άνθρωπος 
αυτός λαμβάνει μέσω του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και των ειδικών επιμορφωτικών 
προγραμμάτων τα οποία παρακολουθεί.

Σύνθετη επίλυση προβλημάτων: Ο εργασι-
ακός κόσμος γίνεται όλο και πιο σύνθετος. 
Τα προβλήματα που προκύπτουν και που θα 
προκύπτουν θα αφορούν ένα πλέγμα τομέ-
ων και όχι έναν συγκεκριμένο.

Οι ραγδαίες και συνεχείς αλλαγές στην αγο-
ρά εργασίας επηρεάζουν την απασχόληση 
σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα, η δια βί-
ου εκπαίδευση (καθώς οι άνθρωποι οφεί-
λουν να ανανεώνουν διαρκώς τις γνώσεις 
τους προκειμένου να μην βρεθούν εκτός της 
αγοράς εργασίας) καθώς και όλες οι προη-
γούμενες δεξιότητες σε συνδυασμό με την 
δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων και 
την σφαιρική γνώση, θεωρούνται ως το 
πλέον σημαντικό προσόν για την νέα εργα-
σιακή εποχή.

(*) Ο Γιάννης Κουζάκος, είναι Μαθημα-
τικός - Εκπαιδευτικός Αναλυτής, Σύμ-
βουλος επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, Φροντιστής έφηβων, Εκπαιδευτής 
ενηλίκων δια βίου μάθησης. Τηλέφωνα: 
6947431003 - 6931355046, E-mail: 
jkouzakos@prooptiki.com.gr.

 Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έρχεται
για να φέρει μεγάλες ανακατατάξεις κυρίως στον 

τομέα των υπηρεσιών και λιγότερο στον τομέα 
των αγαθών στον οποίο είχαν ισχυρή επίδραση

οι προηγούμενες επαναστάσεις. 

4η Βιομηχανική Επανάσταση
vs Δεξιότητες του ΜέλλοντοςΓράφει o 

Γιάννης Κουζάκος *



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

www.autoservice-karachalios.gr
Λεωφ. Μαραθώνος 108, Νέα Μάκρη (34ο χλμ.)

Τηλ.: 22940 97863 - E-mail: autoservicekarachalios@gmail.com

Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη γκάμα
ανταλλακτικών ΤΟΥΟΤΑ
YARIS - AYGO - COROLA - AURIS

Service Φρέον Α/CΑνταλλακτικά
Αλλαγή 
λαδιών

Έλεγχος 
ΚΤΕΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Διεύθυνση: Αρτέμιδος, 19005 Νέα Μάκρη
Τηλέφωνα: 2294321100
2294321111 - 2294321136
Fax: 2294321150
E-mail: nmak1@sismanoglio.gr
Ώρες: Ανοιχτό όλο το 24ωρο

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Διεύθυνση: Γραμματικογιάννη, 19014 Καπανδρίτι
Τηλέφωνα: 2295052612 - 2295052885 - 
2295052222 - 2295320019 
Fax: 2295054163
E-mail: iatr-ky1@otenet.gr
Ώρες: Ανοιχτό όλο το 24ωρο

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 36, 
19009 Ραφήνα
Τηλέφωνα: 2294320039 - 2294320250 - 
2294377777 - Fax: 2294077182
Ώρες: Ανοιχτό όλο το 24ωρο

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
Διεύθυνση: Περιφερειακός 
Σπύρου Μπέκα & Πικερμίου 1, 19004 Σπάτα
Τηλέφωνα: 2132030900- Fax: 2132030945
Ώρες: Ανοιχτό όλο το 24ωρο



Καινοτομίες 
Προγραμματος: 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Στο φροντιστήριο πραγματοποιείται τεστ 
επαγγελματικού προσανατολισμού γνωστής 
εταιρείας συμβούλων εκπαίδευσης, το οποίο 
περιλαμβάνει και δύο 45λεπτα ραντεβού με 
εξειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

• Εβδομαδιαία εξατομικευμένη υποστήριξη
• ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ:  Βιωματική 

ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 
• ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 

P.D.K.G (process detection knowledge 
gaps) Εβδομαδιαία  διαδικασία αναγνώρι-
σης γνωστικών κενών στα 4 πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενα μαθημάτα 

• ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
• ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ: Δεκα-

πενθήμερη δίωρη - τρίωρη προσημοίωση 
πανελληνίων εξετάσεων 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η Covid-19 περίοδος θα αντιμετωπιστεί με προγραμματισμό 
και αίσθημα ευθύνης.

Ένα πρόγραμμα διετούς προετοιμασίας εξετάσεων και επιλογής 
επαγγέλματος που έχει εφαρμοσθεί με καθολική επιτυχία σε 

πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ  

ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

Βάση γνωστικών αντικειμένων - Διαδικασία επιλογής κατεύθυνσης. 
Προγραμματισμός προετοιμασίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACADEMIA

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (Εμπέδωση ύλης Α΄, Β΄ Λυκείου -  
Συμπλήρωση κενών)

• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ (προετοιμασία 1/7 της εξεταστέας ύλης) 
• ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ (προετοιμασία 2/7 της εξεταστέας ύλης)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (προετοιμασία 4/7 της εξεταστέας ύλης)
• ΜΑΡΤΙΟΣ (1η Γενική επανάληψη)
• ΑΠΡΙΛΙΟΣ (2η Στοχευμένη επανάληψη - εξατομικευμένη παρέμβαση)
• ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ (3η Γενική επανάληψη)

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 2294067757 - 2294091119 - 2294504036

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
«Το άγχος των εξετάσεων… Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν;»

Study time: Για τους μικρούς μας φίλους, βρισκόμαστε πλέον σε νέο 
χώρο, πλήρως ανανεωμένο και τηρώντας όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας για τον κωρονοϊό. Θα μας βρείτε και στο νέο μας κτήριο 

στη Νέα Μάκρη, Λεωφόρος Μαραθώνος & Καφετζή στον πρώτο όροφο.

Μαθήματα Γυμνασίου - Λυκείου σε τμήματα, γκρουπ ή ιδιαίτερα
Εππαγελματικός προσανατολισμός, Coaching εκπαίδευσης.

Μαθήματα εξ'αποστάσεως με πιστοποιημένη πλατφόρμα μάθησης

Κέντρο μελέτης για παιδιά δημοτικού
Ιδιαίτερα μαθήματα για παιδιά

με μαθησιακές δυσκολίες.
Δημιουργική απασχόληση

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία,
Ειδική αγωγή, Ψυχοθεραπεία, 

Συμβουλευτική.


