
Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έξι περίπου μήνες μετά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου 
Καισαριανής από τον κ. Βοσκόπουλο, δίνει ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
Ηλίας Σταμέλος. 

 

 

Η νέα δημοτική αρχή κλείνει περίπου ένα εξάμηνο από την ώρα ανάληψης της θητείας της.  
Κατά την εμπειρία σας και τη γνώμη σας, υπάρχει προσανατολισμός; 

 

Οι 6 μήνες είναι ικανός χρόνος για να αναδειχθούν ο πολιτικός προσανατολισμός και οι 
προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής, να βγουν συμπεράσματα για τον τρόπο που θα 
επιδιώξει να διοικήσει στη θητεία της. 

Η δημοτική αρχή του κ. Βοσκόπουλου έδωσε απτά δείγματα γραφής από το πρώτο αυτό διάστημα. 

Για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και των άλλων συλλογικών οργάνων, αξιοποιεί χωρίς 
δισταγμό την αντιδραστική νομοθεσία της ΝΔ περί «κυβερνησιμότητας» που παραβλέπει προκλητικά 
τη θέληση της πλειοψηφίας τους.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συγκρότηση του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου «Λ. Μανωλίδης», όπου σε αντίθεση με την πρακτική όλων των διοικήσεων που προηγήθηκαν, 
απέκλεισε τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φορέων (ΚΑΠΗ, γονείς παιδικών σταθμών και ΑμεΑ) 
και τους αντικατέστησε με διορισμένα μέλη της παράταξης του 

 

 

 

Έφτασαν μέχρι και στην παραποίηση των 
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου για να 
προσπεράσουν την άρνηση σύσσωμης της 
αντιπολίτευσης να επικυρώσει αυτές τις 
μεθοδεύσεις. 

Στον προϋπολογισμό που ψήφισαν για το 2020, 
όλο το απόθεμα και οι οικονομικές δυνατότητες 
που δημιουργήθηκαν με τεράστιο κόπο τα 
χρόνια της διοίκησης της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης», διανέμονται «εσωτερικά» σε 
μισθούς αιρετών και σε αμφίβολης αξίας 
συμβούλους του δημάρχου.  

Ένα τεράστιο κονδύλι για τα δεδομένα του δήμου 
Καισαριανής, που φτάνει ετήσια τις επιπλέον 
280.000€, αντί να κατευθυνθεί στις τεράστιες 
ανάγκες της πόλης ή στην μείωση της 
δημοτικής φορολογίας που θα ανακούφιζε τους 
δημότες, καταλήγει να ξοφλάει τις προεκλογικές 
δεσμεύσεις του κ. Βοσκόπουλου. 
 

Η νέα Δημοτική Αρχή στην ενημέρωση των 
δημοτών συνεχίζει την πάγια τακτική της -γνωστή 
και από την προεκλογική περίοδο-να παραποιεί 
την αλήθεια και να καταφεύγει σε συνειδητά 
ψεύδη.  

Ενδεικτικός είναι ο εμπαιγμός των γονέων και 
των εργαζομένων των παιδικών σταθμών του 
δήμου, όπου παρά τις πολλοστές υποσχέσεις του 
δημάρχου, παραμένουν αποκλεισμένα μετά από 
πάρα πολλά χρόνια δεκάδες παιδιά, χωρίς να 
προχωράει στην ουσία καμία λύση για φέτος, ενώ 
μεγαλώνουν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό και τα υπεράριθμα τμήματα. 

Στους εργαζόμενους του Δήμου συνολικά 
επιδιώκεται να δημιουργηθεί κλίμα 
τρομοκρατίας με μεταθέσεις και αυταρχικές απο-
φάσεις, ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων της 
πόλης (σύλλογοι γονέων, μέλη των ΚΑΠΗ, 
εργαζόμενοι κ.α.), αντιμετωπίζονται σε κάθε τους 
διαμαρτυρία αλαζονικά και απαξιωτικά από το 
δήμαρχο και τη διοίκηση του.  

Επομένως πράγματι υπάρχει προσανατολισμός 
στη νέα δημοτική αρχή, που τη φέρνει απέναντι 
από τα συμφέροντα του λαού της πόλης και 
είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτόν που εμείς ως 
«Λαϊκή Συσπείρωση» ακολουθήσαμε στη 
διοίκηση του Δήμου Καισαριανής τα προηγούμενα 
χρόνια. 

 



 

Σε ότι αφορά το πολιτικό προφίλ που «χτίζει» η παράταξη του κ. Βοσκόπουλου, ποια είναι η γνώμη σας-, 
Συνεχίζει με τις ίδιες συμμαχίες, τα ίδια «πιστεύω»;  

 

0 κος Βοσκόπουλος θα μείνει προσηλωμένος στην υποστήριξη της πολιτικής όλων αυτών που 
αναζήτησε και τον «αγκάλιασαν» φανερά και αθέατα κατά την προεκλογική περίοδο.  
Της κυβέρνησης (πλέον) της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και των στελεχών τους σε 
Περιφέρεια και Δήμους.  
Αυτών δηλαδή που υλοποίησαν τα μνημόνια, τα αντιλαϊκά μέτρα, τη φοροληστεία του λαού, την 
αρπαγή όλων όσων με κόπους και αγώνες είχε κατακτήσει.  

Με αυτήν την πολιτική είναι ταγμένος και ο ίδιος, παρά την προσπάθεια του να φανεί ανεξάρτητος, και 
στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής έχει δεσμεύσεις. Η περίοδος από την ανάληψη της νέας δημοτικής 
αρχής μέχρι σήμερα, έχει δώσει νέα επεισόδια στην αποκάλυψη αυτής της «συμμαχίας» που έχει στο 
σβέρκο του ο λαός της πόλης μας. 

Τοπικά στελέχη της ΝΔ έχουν αναλάβει πόστα στη διοίκηση του Δήμου και υποστηρίζουν με θέρμη τη 
νέα διοίκηση... Από την άλλη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ 
(Συνεργασία Πολιτών) προσχώρησε στη δημοτική αρχή για να αναλάβει καθήκοντα Αντιδημάρχου...  
Ο δήμαρχος συμμετείχε ανοιχτά στη συνάθροιση στο Κάραβελ των πρώην του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να 
γίνουν ΣΥΡΙΖΑ... και άλλα ωραία. 

Βεβαίως το «προφίλ» αυτό δεν είναι συμβατό με το αγωνιστικό παρελθόν της Καισαριανής και με τις 
δημοτικές αρχές της πόλης μας που έμειναν στην ιστορία για την αγωνιστική και διεκδικητική τους στάση. 
Αντιθέτως απαιτεί ρήξη με αυτό και την παραχάραξη του.  

Γι' αυτό και ο αντικομουνισμός αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της πολιτικής του κου 
Βοσκόπουλου, στον οποίο καταφεύγει με χαρά σε κάθε ευκαιρία. Εξ ου και η επιλογή του να τοποθετήσει 
ως αντιπρόεδρο του νομικού προσώπου της ιστορικής μνήμης της πόλης μας (Κέντρο Μικρασιατικού 
Πολιτισμού, ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ) γνωστό υποστηρικτή του αντικομμουνισμού και της αντι-επιστημονικής 
αναθεώρησης της ιστορίας!  

0 ίδιος δε σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο επικαλέστηκε το αντιδραστικό επιχείρημα περί «κόκκινου 
φασισμού», που πραγματικά προσβάλει την ιστορία τούτης της συνοικίας. 

 
 

Στους μήνες που πέρασαν, σε ποια ζητήματα σταθήκατε και που αντιπαρατεθήκατε με τη δημοτική αρχή, 
μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο; 

 

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» από την επόμενη των εκλογών διαβεβαιώσαμε το λαό της πόλης ότι θα 
συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, στην αντιπολίτευση της αντιλαϊκής πολιτικής.  
Ότι θα πρωτοστατήσουμε στην ανάπτυξη της πάλης του λαού και την επόμενη μέρα, που θα 
συνεχίσει να είναι ίδιο βάρβαρη για τα συμφέροντα των πολλών.  

 

Ειδικότερα θα υπερασπίσουμε ότι καταφέραμε τα χρόνια που βρισκόμαστε στη διοίκηση, για την 
ικανοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του λαού της πόλης μας.  

Η στάση μας αυτή μας φέρνει αντικειμενικά σε σοβαρά ζητήματα σε αντιπαράθεση με τη δημοτική αρχή. 
Αρκετά παραδείγματα ανέφερα ήδη. 

Επιμείναμε στη συζήτηση σοβαρών πολιτικών θεμάτων της επικαιρότητας από το δημοτικό συμβούλιο, 
όπως η καταδίκη του νέου «αναπτυξιακού» νομοσχεδίου που δίνει ώθηση στην ιδιωτικοποίηση του 
τομέα της καθαριότητας, αλλά και η καταδίκη της συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ, που μετατρέπει τη χώρα 
μας σε απέραντη βάση για τα δολοφονικά σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή και σε μαγνήτη 
κινδύνων, ψήφισμα που η δημοτική αρχή αρνήθηκε να στηρίξει.  

Στηρίξαμε τα αιτήματα των συμβασιούχων εργαζόμενων του δήμου για παραμονή στην εργασία τους 
και για σταθερή και μόνιμη δουλειά, σε αντίθεση με τις υπεκφυγές της δημοτικής αρχής, αλλά και την ανά-
γκη του νέου οργανισμού των υπηρεσιών του Δήμου, που ψηφίστηκε στη θητεία της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» και η δημοτική αρχή αρνείται να υλοποιήσει, αφήνοντας εκτεθειμένους τους εργαζόμενους 
και δημιουργώντας συνθήκες ομηρίας. 

 

 



 

 

 

 Επιμείναμε ώστε οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις να παραχωρούνται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες των αθλητικών σωματείων της πόλης και των προγραμμάτων άθλησης του Δήμου, 
δωρεάν και με αξιοκρατικά κριτήρια, κόντρα στην παρελκυστική τακτική της διοίκησης του κ. 
Βοσκόπουλου, απέναντι στην παράνομη χρήση του γηπέδου «Μ. Κρητικόπουλος» από μεγάλη ΠΑΕ.  

 Αρνηθήκαμε τη δωρεάν παραχώρηση του πάρκου του «Αι Γιάννη» σε ιδιώτες και την 
ανταποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, μάλιστα χωρίς να διασφαλίζονται οι στοιχειώδεις κανόνες 
ασφάλειας.  

 Καταγγείλαμε την απαράδεκτη παρακράτηση από τη δημοτική αρχή του μοναδικού ποσού που 
δίνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις τρέχουσες επισκευές στα σχολεία, που 
μαζί με το υπόλοιπο από την περσινή εργολαβία ξεπερνάει το ποσό των 100.000€, πόσο κρίσιμο για τα 
σχολεία που χρειάζονται συνεχείς παρεμβάσεις. 

 Ταυτόχρονα, επισημάναμε το μεγάλο θέμα που θα προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή της 
δίχρονης προσχολικής αγωγής και για το οποίο η δημοτική αρχή δεν είχε καμία πρόβλεψη για τις 
ανθρώπινες συνθήκες που πρέπει να εξασφαλιστούν.  

 Αναδείξαμε, όπως αναφέραμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παιδικοί σταθμοί, το 
υπέρογκο κόστος της διοίκησης της δημοτικής αρχής του κου Βοσκόπουλου, που στερεί από τις ανάγκες 
της πόλης κα. 

 

 

Πώς «Βαθμολογείτε» την ανταπόκριση της δημοτικής αρχής στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των 
δημοτών; Τι «Βαθμό» θα βάζατε ας πούμε, στα θέματα καθημερινότητας; Ή στην καθαριότητα;  

 

Η εικόνα στην καθαριότητα  

είναι χειρότερη, παρά τις  
προσπάθειες των λιγοστών εργαζόμενων  

που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό
 
 

Την προεκλογική περίοδο και ιδιαίτερα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παράταξη του 
δημάρχου διέπρεψε στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης της προσπάθειας και του 
έργου που υλοποιήθηκε από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» τα προηγούμενα χρόνια.  

Στο βωμό της φτηνής προεκλογικής αντιπαράθεσης, παρουσίασαν το άσπρο μαύρο, μίλησαν για 
βρώμικη πόλη, για ανυπαρξία έργων και σχεδιασμού κά.  

Πιο σημαντικό όμως είναι ότι επέλεξαν να κρύψουν τις αιτίες για τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν 
τους Δήμους (τη μείωση της χρηματοδότησης, τις ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, τη μετατροπή τους σε 
μηχανισμό που χαρατσώνει και κυνηγάει τον φτωχόκοσμο).  

 

Έταξαν «μαγικές λύσεις» χωρίς διεκδίκηση και αντιπάλεμα της κυρίαρχης πολιτικής. 

 

Σήμερα η νέα δημοτική αρχή βρίσκεται αντικειμενικά αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, αλλά 
και όσοι πείστηκαν με τις απατηλές υποσχέσεις αρχίζουν να νιώθουν προδομένοι. 

 

Η εικόνα στην καθαριότητα είναι χειρότερη, παρά τις προσπάθειες των λιγοστών 
εργαζόμενων στην καθαριότητα που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.  



 Η δημοτική συγκοινωνία στην ουσία έχει καταργηθεί.  
 Για πρώτη φορά μετά από χρόνια εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των 

παιδικών σταθμών.  
 Όλα τα έργα και οι παρεμβάσεις του Τεχνικού Προγράμματος για το 2020 που θα 

υλοποιηθούν (ύψους πάνω από 1,5 εκατομμύρια €) έχουν εξασφαλιστεί και συμβασιοποιηθεί 
από τη δημοτική αρχή της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ενώ  

 έπονται τα μεγάλα έργα που αφορούν την αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης με 
LED,  

 τη συντήρηση των αθλητικών χώρων και των υπόλοιπων παιδικών χαρών και βέβαια  
 την ανάπλαση του Σκοπευτηρίου, που δρομολογήθηκαν επίσης την ίδια περίοδο. 

 

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια όπως λέει ο λαός. 

 

Η ίδια η ζωή επιβεβαιώνει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλαμε τα προηγούμενα 
χρόνια και περισσότερο ακόμα επιβεβαιώνει τα κριτήρια που βάλαμε στο λαό της πόλης 
μπροστά στην κάλπη, καλώντας τον να μπει μπροστά και να παλέψει ενάντια στις αιτίες των 
καθημερινών του προβλημάτων μαζί με αυτούς που με συνέπεια στέκονται στο πλευρό του σε 
αυτόν τον απαραίτητο αγώνα. 

 

Έχουμε δει αρκετές αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τον τελευταίο καιρό από στελέχη της 
δημοτικής αρχής για το φωτισμό στο Σκοπευτήριο. Γιατί αυτό το έργο δεν είχε προχωρήσει επί δικής σας 
δημοτικής αρχής; 

 

0 κ. Βοσκόπουλος, όσα δεν καταφέρνει στη ζωή επιδιώκει να τα πετύχει με την προπαγάνδα. Για το 
φωτισμό στο Σκοπευτήριο, ό,τι γίνεται είναι θετικό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι σε ένα μικρό 
κομμάτι γίνεται αποκατάσταση, ενώ η κυρίως παρέμβαση έχει ήδη πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα 
χρόνια κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας.  

 

Αναφέρω ενδεικτικά τα φώτα στην είσοδο από τον Βιοκλιματικό σταθμό και το Μουσείο, την είσοδο από 
την πλατεία των 200, το φωτισμό στο πάρκο των σκύλων.  

Αντίστοιχη αποκατάσταση πραγματοποιήσαμε εκτεταμένα και σε άλλα σημεία της πόλης που ήταν 
σκοτεινά για χρόνια όπως, η περιοχή που συνορεύει με την Πανεπιστημιούπολη (από την Τσάφου έως τα 
ΞΥΛΙΝΑ), την οδό Καραμολέγκου και την συνδετήρια με την περιφερειακή Υμηττού.  

Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι πλέον σε φάση συμβασιοποίησης ο διαγωνισμός για την 
αντικατάσταση του δημοτικού οδοφωτισμού με LED, που θα λύσει οριστικά όλα τα προβλήματα. 

 

Επίσης, έχει συζητηθεί αρκετά το «πολεοδομικό σχέδιο».  
Ποια είναι η γνώμη σας επ' αυτού;  
Είναι κάτι που το θεωρείτε απαραίτητο και εφικτό; 

 

Είναι πράγματι απαραίτητο και την περίοδο που βρισκόμασταν στην διοίκηση του Δήμου, σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου κάναμε σοβαρές προσπάθειες για την προετοιμασία του. 

 

 

Το ζήτημα του πολεοδομικού σχεδίου και οι σημειακές παρεμβάσεις που χρειάζονται, όπως οι 
νομιμοποιήσεις ελεύθερων χώρων, σχολείων, παιδικών σταθμών κ.λπ. είναι από τα μεγάλα προβλήματα 
της Καισαριανής, που σχετίζονται όχι μόνο με τη θέληση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, μα και με την πολι-
τική που ασκείται κεντρικά, την ανταπόκριση των άλλων κρατικών φορέων.  

Χαρακτηριστικά να θυμίσω ότι ακόμα παραμένουν δεσμευμένες από το Υπερταμείο, σημαντικές εκτάσεις 
και υποδομές της πόλης μας, παρά την πολιτική καταδίκη του νόμου αλλά και τις νομικές ενέργειες στις 
οποίες προχωρήσαμε, μαζί με πλήθος άλλων δήμων της χώρας. 

 

 

 



Το μοντέλο της κυβερνησιμότητας που επέβαλε η νέα κυβέρνηση, πώς έχει «αποδώσει» μέχρι στιγμής στο 
Δήμο, Τι δυνατότητες αφήνει στην αντιπολίτευση για ουσιαστικές παρεμβάσεις;- 

 

Η ουσία της παρέμβασης της κυβέρνησης είναι να μπορούν οι δημοτικές αρχές να παίρνουν 
αποφάσεις υλοποιώντας τις κεντρικές κατευθύνσεις, χωρίς το δημοτικό συμβούλιο  -που 
αντιπροσωπεύει πιο πιστά τη λαϊκή θέληση, να μπορεί να αντιδράσει και σε ορισμένες περιπτώσεις 
χωρίς καν να του δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης και ψήφου. 

 

Ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου περιορίζει τις δυνατότητες για 
αντιπολίτευση μέσα στο συλλογικό όργανο. 

 

Εμείς σε κάθε περίπτωση θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των λαϊκών 
στρωμάτων, συμβάλλοντας στην ενεργοποίηση των συλλογικών φορέων, τόσο 
απέναντι στην κεντρική πολιτική όσο και απέναντι στην τοπική εφαρμογή της από την 
δημοτική αρχή.  

 

Η πείρα έχει δείξει χωρίς αμφιβολία ότι ο αγώνας στων λαϊκών στρωμάτων μπορεί να 
ξεπερνάει τέτοιους είδους εμπόδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 11/2/2020 πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ με 
μόνο θέμα τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου για το 2020. Ενημερωτικό δελτίο για την 
συνεδρίαση αυτή εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής: 

  
 

«Εκτός ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ-
ΔΣΕ, μέλος του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ, κος Κατημερτζής ζήτησε το 
λόγο και αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή πήρε την 
πρωτοβουλία να συμμετέχει το ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ σε ένα 
συνέδριο (1ο Συνέδριο Μουσείων Εθνικής Αντίστασης 
στην Λάρισα, στις 20-22 Μαρτίου 2020 ), χωρίς να το 
θέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρότι μεσολάβησε η 
προηγούμενη συνεδρίαση. Ζήτησε να έρθει άμεσα το 
θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.  
Στην συνέχεια άνοιξε η συζήτηση για τον 
Προϋπολογισμό. Η Λαϊκή Συσπείρωση τοποθετήθηκε 
κατά του προϋπολογισμού αυτού και της λογικής που 
εκφράζει. Συγκεκριμένα είπε: 
«Ο προϋπολογισμός όλου του δήμου καταρτίζεται 
εντός πολύ ασφυκτικών ορίων που ορίζουν οι κεντρικές 
πολιτικές επιλογές που θέλουν την τοπική διοίκηση το 
μακρύ τους χέρι.  

Επίσης, επιβαρύνεται ή προικοδοτείται από την 
προηγούμενη χρήση. Ας μην επαναλάβουμε, όμως, όσα 
ειπώθηκαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση ένας προϋπολογισμός 
δεν είναι μοιραίος, άχρωμος και άοσμος, έχει πολιτική 
κατεύθυνση, προτεραιότητες και ανοίγει ακόμα και 
διεκδικητικούς δρόμους, αν το επιλέξει η δημοτική 
αρχή. Στον κεντρικό προϋπολογισμό προδιαγράφονται 
και τα οικονομικά των νομικών προσώπων. 
Εξειδικεύεται, φωτογραφίζεται η σημασία που η κάθε 
δημοτική αρχή δίνει στο νομικό πρόσωπο, στην 
δοσμένη στιγμή. 
Έτσι, οι επιμέρους προϋπολογισμοί των Νομικών 
Προσώπων ενός δήμου κουβαλάν τις προτεραιότητες 
και τα βαρίδια, τα οράματα και τις διεκδικήσεις που 
διαγράφηκαν στον κεντρικό προϋπολογισμό του 
Δήμου. Και αυτοί οι επιμέρους προϋπολογισμοί έχουν 
την αξία τους, βάζουν τις προτεραιότητές τους. 

 

 

https://lskesarianis.wordpress.com/2020/02/14/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-3%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://lskesarianis.wordpress.com/
https://www.facebook.com/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%84%CE


Έναν τέτοιον προϋπολογισμό συζητάμε και σήμερα, τον οποίο θα καταψηφίσουμε καθώς εκτιμάμε ότι έχει στοιχεία 
υποβάθμισης του ΚΕΜΙΠΟ –ΑΣΙ πρώτον με βάση τις νέες οικονομικές δυνατότητες που εξασφαλίστηκαν για τον 
Δήμο από τη διοίκηση της Λαϊκής Συσπείρωσης και δεύτερον με βάση τα νέα καθήκοντα που έχει να υλοποιήσει το 
διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου μετά την ένταξη σε αυτό του Μουσείου Εαμικής Εθνικής Αντίστασης.  
 

Ρωτάμε: Τι βαρίδια κουβαλάει ο Προϋπολογισμός του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ; 
  

 

Από την προηγούμενη χρήση παραλαμβάνει μηδενικά 
με χρέη (200€ οφειλές και υπόλοιπο χρήσης 337€). 
Θυμίζουμε ότι το 2015, το ΚΕΜΙΠΟ ξεκινούσε με τα 
χρέη πάνω από 10.000€ και αφορούσαν τη μη 
καταβολή ενοικίων και οφειλές από εκδηλώσεις. 
Ήταν μια μικρογραφία της συνολικής οικονομικής 
κατάστασης του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων (ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ, ΚΕΔΗΚ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, 
ΚΕΜΙΠΟ) που είχε «βαρέσει κόκκινο» με χρέη που 
άγγιζαν τα 6,5εκ€! Τον Σεπτέμβρη του 2019 είχε 
παραδοθεί μια άλλη εικόνα, η οποία θα μπορούσε να 
δώσει στα νομικά πρόσωπα μια άλλη πνοή. Περίπου 
μισό εκατομμύριο ευρώ εξασφαλίζονταν για να 
χρηματοδοτήσει νέες δράσεις και πρωτοβουλίες η 
δημοτική αρχή. Άξιζε μιας τέτοιας επιλογής το ΝΠ του 
ΚΕΜΙΠΟ – ΑΣΙ; Ναι. Όμως η δημοτική αρχή –παρά τις 
ψηφοθηρικές της διακηρύξεις για την έγνοια της γύρω 
από την ιστορία της πόλης- προτίμησε μια πολυέξοδη 
δημοτική διοίκηση, αιρετών και συμβούλων- που 
στέρησε κρίσιμα κονδύλια (άνω των 300.000€) και από 
τα Νομικά Πρόσωπα και από το Μουσείο και την 
μικρασιατική ιστορία του τόπου. 
Θα πει κανείς το ΝΠ πήρε από τον προϋπολογισμό του 
δήμου χάρη στις επιλογές της νέας δημοτικής αρχής 
50.000 έναντι 15.000 που δίνονταν τα προηγούμενα 
χρόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παραπλάνηση και 
εξηγούμε αναλυτικά: 
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου είχε 34.000€ για τις 
εθιμοτυπικές εκδηλώσεις του δήμου (ανάμεσα τους 
Κούλουμα, καρναβάλι, αλλά και 1η Μάη, το Κεσκέκι, ο 
Κλήδονας), που δεν εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 
του δήμου, αλλά μεταφέρθηκαν στο Ν.Π. του ΚΕΜΙΠΟ-
ΑΣΙ.  
ΑΡΑ, ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ!  

Αντιθέτως, πρόκειται για μια μεταφορά κονδυλίων που 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό εξαντλούνται στις ήδη 
υπάρχουσες εκδηλώσεις. Επίσης, μας προβληματίζει η 
μεταφορά των αποφάσεων αυτών των εκδηλώσεων 
από το δημοτικό συμβούλιο στο διοικητικό συμβούλιο 
του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ και η έγκρισή τους μόνο από την 
Οικονομική Επιτροπή, όπως προβλέπει ο νέος νόμος για 
τους ΟΤΑ και η λεγόμενη κυβερνησιμότητα. Τι 
περιεχόμενο θα έχουν και πώς θα συνάδουν με τον 
χαρακτήρα του Νομικού Προσώπου; Πώς θα 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια;  
 

Ήδη ο δήμαρχος στην εισήγησή του είπε ότι το 
Καρναβάλι θέλουν να γίνει απ’ αυτά τα χρήματα, χωρίς 
να μας παρουσιάζει κάποιο σχέδιο για την εκδήλωση 
αυτή, η οποία πρέπει να είναι έτοιμη σε 2 βδομάδες! 
Και ας είχε στη διάθεσή της η νέα δημοτική αρχή 6 
μήνες να προετοιμαστούν! 
Στην ουσία ο προϋπολογισμός που συζητάμε ΜΕΙΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ!  

Στο νέο ΚΕΜΙΠΟ πλέον βρίσκεται και το Μουσείο με τις 
δικές του κρίσιμες και επείγουσες ανάγκες. Πριν αυτές 
οι ανάγκες επιβάρυναν τον Δήμο και εντούτοις η ορθή 
αυτή επιλογή για τη μεταφορά του στο ΚΕΜΙΠΟ, ΔΕΝ 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα κονδύλια – και ας είχαν 
αυτά εξασφαλιστεί από την διοίκηση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης και ας είχε προβλεφθεί στον νέο 
καταστατικό του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ, δυνατότητα 
επιχορήγησης από τον Δήμο ύψους έως 150.000€!  
Το νομικό πρόσωπο είναι με πιο φτωχό προϋπολογισμό 
από ποτέ. Είναι γυμνό από πρόβλεψη για ουσιαστικές 
επισκευές που γίνονταν μέσω του δήμου στην 
προηγούμενη θητεία, σχέδιο λειτουργίας και δράσεων. 
Ουσιαστικά προδιαγράφεται η υποβάθμισή του!» 

Στην εισήγηση του Δημάρχου, αλλά και στη συνέχεια 
της συζήτησης αν και προκλήθηκε απ’ όλους τους 
παριστάμενους, η δημοτική αρχή δεν παρουσίασε το 
δικό της σχέδιο για το Νομικό Πρόσωπο, δεν μας είπε τι 
θα κάνει με το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό 
προσωπικό, με τις κρίσιμες εκδηλώσεις που έπονται, 
όπως η Πρωτομαγιά, με τον ιστορικό πλούτο του 
ΚΕΜΙΠΟ, με την προετοιμασία που απαιτείται για την 
ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ, την προετοιμασία μεγάλων 
επετείων όπως για τα 200 χρόνια από την επανάσταση 
του 1821 και για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή.  
Ο αντιπρόεδρος κος Στράτος ανέφερε ότι θα έρθει 
επιχειρησιακό σχέδιο για την δράση του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ το 
επόμενο διάστημα και σημείωσε γενικά την ανάγκη 
συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την 
ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών οικονομικών πηγών 
όπως … οι χορηγίες! 

Το αντικείμενο και αυτού του Νομικού Προσώπου είναι 
πολύ κρίσιμο και αφορά όλο το λαό, αφορά την Ιστορία 
του τόπου μας και μάλιστα σε μια εποχή που τα 
διδάγματα και οι αλήθειες είναι υπό διωγμό και ωμή 
παραχάραξη. Η Λαϊκή Συσπείρωση θα επιμένει στην 
ολόπλευρη στήριξη της λειτουργίας του για την 
υπηρέτηση των πραγματικών σκοπών του.

 


