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4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 2016
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ. ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ: ΑΜΑΛ. ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,
3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα,
11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14.
Βιδάλης Παναγιώτης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16. Δημητρόπουλος
Άγγελος, 17. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18. Καλούδης Κων/νος, 19.
Μπασούρης Μαρίνος, 20.

Παναγιώταρης Αναστάσιος, 21. Νικηφόρος

Ιωάννης, 22. Γρηγορέας Ιωάννης, 23. Γεωργίου Δημήτριος, 24. Καπίρη
Ελένη, 25. Κοκοτίνης Χρήστος, 26. Χρυσουλάκης Φώτιος, 27. Αντύπας
Γεώργιος, 28. Δουβή Αγγελική, 29. Αναγνώστου Ιωάννης, 30. Τσατσούλη
Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης και 35. Πίκουλα Αργυρώ.
Παρών στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ.Βαλασόπουλος Βασίλειος.
Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης, ο
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης του
Δημότη κ. Αραμπατζής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
----------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 8202/24.3.2016 πρόσκληση του
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Προέδρου κ. Κων/νου Σεφτελή, απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1.
Χωματά Αικατερίνη, 2. Κούρτης Ανδρέας, 3. Ασβεστάς Δημήτριος, 4.
Αγαδάκος Γεώργιος, 5. Ευσταθίου Αναστάσιος και 6. Σόφης Γεώργιος.
----------------------------Έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση:
- Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ. Ιωάννης Κωνσταντάτος
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ. Ιωάννης
Τσαρπαλής
- Ο Δήμαρχος Αλίμου, κ. Ανδρέας Κονδύλης
- Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλίμου, κ.Γιώτα Προυντζοπούλου
- Ο τέως Δήμαρχος Αργυρούπολης κ.Τάκης Ευσταθιάδης.
- Ο τέως Δήμαρχος Ηλιούπολης κ.Θεόδωρος Γεωργάκης.
- Ο τέως Δήμαρχος Αλίμου κ.Θάνος Ορφανός.
- Ο Νομ . Συμ/λος Αργυρούπολης κ.Ιορδάνης Πουρσανίδης
- Ο Νομ. Συμ/λος Αλίμου κ.Ανδρέας Παπανικολάου.
- Ο Νομ. Συμ/λος Ηλιούπολης κ.Νικόλαος Καραβέλος
- Ο κ.Χρήστος Κορτζίδης, (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης)
- Ο

επικεφαλής

της

αντιπολίτευσης

Ελληνικού-Αργυρούπολης

κ.Μιχάλης Κωστάκης.
--------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -1 - (Π.Δ.Σ. 87 )
-----------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα συνεδρίαση είναι ενιαία συνεδρίαση των
Δημοτικών Συμβουλίων Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και
Αλίμου.
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15:30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16:00΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 18:15΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Εξελίξεις στη Δημόσια Περιουσία.

87

2

-------------------------------

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ (Πρόεδρος Δ.Σ. Ηλιούπολης): Κυρίες και κύριοι,
καλησπέρα σας.
Ξεκινά η κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Ηλιούπολης, Αργυρούπολης – Ελληνικού και Αλίμου με μοναδικό θέμα:
«Εξελίξεις στη Δημόσια Περιουσία».
Σήμερα είναι μία σημαντική στιγμή για τους τρεις Δήμους, για τα
τρία Δημοτικά Συμβούλια, γιατί ουσιαστικά ανακοινώνουμε επίσημα την
απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δικαιώνει, όπως και η πρωτόδικη
απόφαση, το Ελληνικό Δημόσιο και κατ’ επέκταση τους δήμους μας.
Ο κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του εμπειρία σε σχέση με το
μεγάλο αυτό θέμα που απασχόλησε τους δήμους μας κατά την
μεταπολιτευτική περίοδο. Από μικροί ήμασταν στους αγώνες για την
διεκδίκηση και την κατοχύρωση αυτών των οικοπέδων και φτάσαμε
σήμερα να έχουμε και δικαστικές πλέον αποφάσεις και ουσιαστικά να
δικαιώνεται ο αγώνας και των δημοτών, των Δήμων και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Θέλω να καλωσορίσω στη σημερινή μας συνεδρίαση πρώτα – πρώτα
τους Δημάρχους μας:
- τον κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, Δήμαρχο Αργυρούπολης – Ελληνικού,
- τον κ. Ανδρέα Κονδύλη, Δήμαρχο Αλίμου,
- τους συναδέλφους που θα συντονίσουμε τη σημερινή συνεδρίαση, τον
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φίλο κ. Γιάννη Τσαπαρλή, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούπολης – Ελληνικού και
- την κα Γιώτα Προυντζοπούλου, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλίμου.
Τον λόγο έχει ο Δήμαρχος, θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια
της διαδικασίας, γιατί είναι πάρα πολλοί σήμερα. Βλέπω πολλά πρόσωπα
που έχουν ταυτίσει την παρουσία τους και τους δικούς τους αγώνες με αυτό
το αποτέλεσμα που ανακοινώνουμε σήμερα.
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Βαλασόπουλος έχει τον λόγο.
Β.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Δήμαρχος Ηλιούπολης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί Νομικοί Σύμβουλοι και
Δικηγόροι, αγαπητοί πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί Δήμαρχοι,
αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες.
Λένε, ότι για να πετύχει κάποιος στη ζωή του εκτός από τον συνεχή
αγώνα που πρέπει να κάνει, πρέπει να έχει και κάποια τύχη. Κι εγώ σήμερα
αισθάνομαι πολύ τυχερός που έλαχε σε εμένα, στη δική μου δηλαδή
δημαρχιακή θητεία, να ζήσουμε όλοι μαζί μία ιστορική ημέρα. Μία μέρα
που είναι αποτέλεσμα μεγάλων αγώνων όλων των διοικήσεων των Δήμων,
των πρώην Δημάρχων, των νυν Δημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων,
του λαού των Δήμων μας, όπου δικαιώνεται μια προσπάθεια που με αγώνες
και στο πεζοδρόμιο, λαϊκούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και δικαστικούς,
πάρθηκε μια ιστορική απόφαση που τελικά ξεκαθαρίζει την κατάσταση σε
σχέση με τη δημόσια περιουσία στους δήμους μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιδικία μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και των κληρονόμων του Νάστου ταλάνιζε τους δήμους μας επί
4
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δεκαετίες. Η οικογένεια Νάστου διεκδικούσε χιλιάδες στρέμματα δημόσιας
γης στις πόλεις μας, από τα οποία πολλά είχαν ήδη αξιοποιηθεί προς
όφελος των δημοτών. Στην Ηλιούπολη, για παράδειγμα, το ΙΚΑ, το
δημοτικό κολυμβητήριο, ο δημοτικός κινηματογράφος, σχολεία, παιδικοί
και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, αθλητικά κέντρα.
Η διεκδίκηση αυτή στηριζόταν στα τούρκικα χοτζέτια και σε
ύποπτους τίτλους κυριότητας και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε -και το
είχαμε πει συνεχώς αυτό- ότι το σκάνδαλο αυτό είχε πάρει τα
χαρακτηριστικά τύπου Αιξωνής και Βατοπεδίου. Η σημερινή Δημοτική
Αρχή συνεχίζοντας τους αγώνες όλων των Δημοτικών Αρχών, από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της, συνεχίζοντας και
κορυφώνοντας αυτούς τους αγώνες, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κρίσιμο
για την πόλη μας ζήτημα, κινούμενη βασικά σε τρεις άξονες.
Ο πρώτος είναι η κατεύθυνση της ενότητας όλων των πολιτικών
δυνάμεων και η διαπαραταξιακή συνεργασία που έγινε με ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Ο δεύτερος στην κατεύθυνση της σύμπραξης με τους όμορους
δήμους, που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα και τη δημιουργία ενός
ενιαίου μετώπου δράσης.
Και τρίτον, στην κατεύθυνση της αδιάλλακτης, αγωνιστικής
κινητοποίησης μαζί με τους δημότες και με κάθε νόμιμο μέσο για την
οριστική κατοχύρωση υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των δημοσίων
εκτάσεων.
Με βάση αυτές τις στρατηγικές κατευθύνσεις που όριζαν οι
ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων, προχωρήσαμε σε
διαρκή και εκτενή ενημέρωση των Δημοτικών μας Συμβουλίων για όλες τις
εξελίξεις, συγκροτήσαμε στον Δήμο Ηλιούπολης μόνιμη Διαπαραταξιακή
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Επιτροπή, που ανέλαβε πρωτοβουλίες με στόχο την οριστική παραχώρηση
των καταπατημένων εκτάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίσαμε με
αποφασιστικότητα τον δικαστικό αγώνα κατά των κληρονόμων Νάστου
και βέβαια, σε συνεργασία με τους όμορους δήμους, δόθηκαν συνεντεύξεις
Τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε., έγιναν Διαδημοτικά Συμβούλια, έγιναν
συναντήσεις των Δημάρχων με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, το
Υπουργείο

Οικονομικών,

το

Υπουργείο

Δικαιοσύνης, το

Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους, την Εισαγγελία Αθηνών και βέβαια οργανώθηκαν
παλλαϊκές κινητοποιήσεις των δημοτών και των τριών όμορων Δήμων για
την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας. Και άρχισαν να φαίνονται τα
πρώτα νικηφόρα αποτελέσματα. Η μία μετά την άλλη οι αποφάσεις των
δικαστηρίων και δικαστικών οργάνων αποκάλυπταν τον ρόλο και τις
πρακτικές των κληρονόμων Νάστου και άνοιγαν σιγά - σιγά τον δρόμο για
την οριστική επίλυση αυτού του κρίσιμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
της περιοχής μας θέματος.
Συγκεκριμένα: στις 25/01/2011 συζητήθηκαν στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγές των κληρονόμων Νάστου, οι οποίες για
πρώτη φορά αφορούν σε όλες τις διεκδικούμενες εκτάσεις, συνολικής
έκτασης 495 στρέμματα. Το δικαστήριο αποφαίνεται με συγκεκριμένη
απόφαση υπέρ του ελληνικού δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πρόκειται για μια απόφαση - σταθμό στον μακρόχρονο δικαστικό αγώνα
αφού απορρίπτει το σύνολο των διεκδικήσεων της οικογένειας Νάστου, με
συντριπτική αιτιολογία.
Παράλληλα, εξελίσσεται και το ποινικό μέρος της υπόθεσης, που
πρέπει να πούμε για την ιστορία ότι ξεκίνησε επί δημαρχίας του κ.
Αναγνώστου, του κ. Κορτζίδη και του κ. Ορφανού, κατά το οποίο ο
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με την υπ’ αρ. 31/11 έκθεσή του, κάνει
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δεκτή την αίτηση αναίρεσης που υπέβαλαν οι τρεις συνεργαζόμενοι Δήμοι
κατά απαλλακτικού Βουλεύματος των κληρονόμων Νάστου, και ζητεί την
εκ νέου κρίση της υπόθεσης από το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Ο Άρειος
Πάγος με την υπ’ αρ. 378/12 απόφασή του αποδέχεται το αίτημα του
Αντεισαγγελέα, και παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών.
Αποτέλεσμα αυτής της εκ νέου παραπομπής είναι το υπ’ αριθμ.
623/1-4-2013 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με βάση το
οποίο οι κληρονόμοι Νάστου παραπέμπονται ως κατηγορούμενοι ενώπιον
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για 19 βαρύτατες
κακουργηματικές πράξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ ημερών δημοσιεύθηκε
επιτέλους η υπ’ αριθμ. 257/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία,
όπως ακριβώς και η πρωτόδικη, δικαιώνει το Ελληνικό Δημόσιο και τους
Δήμους μας και απορρίπτει στο σύνολό τους τις παράνομες διεκδικήσεις
των κληρονόμων Νάστου, καθώς, όπως αποδείχθηκε, οι δικαιοπάροχοι
Αλέξιος και Κωνσταντίνος είχαν καταπατήσει τις τεράστιες αυτές δημόσιες
εκτάσεις στα όρια των τριών παραπάνω Δήμων.
Οι αγώνες αυτοί ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του αείμνηστου
Δημάρχου Ηλιούπολης Δημήτρη Κιντή αλλά και του Δημάρχου
Αργυρούπολης Δημήτριου Ευσταθιάδη.
Οι δύο αυτοί άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης ασυμβίβαστα, με
καθημερινούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και δικαστικούς αγώνες έγραψαν
ιστορία ώστε να πετύχουμε σήμερα αυτή την απόφαση. Και να ξέρετε ότι
λαοί που ξεχνάν την ιστορία τους, λαοί που δεν την θυμούνται, δεν έχουν
ούτε παρόν ούτε μέλλον.
Θέλω λοιπόν ως Δήμαρχος Ηλιούπολης, το ίδιο πιστεύω θα
κάνουν και οι συνάδελφοί μου μετά, και εκροσωπόντας τον λαό της
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Ηλιούπολης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αείμνηστο Δημήτρη Κιντή,
που σήμερα μας τιμά η γυναίκα του με την παρουσία της, όπως επίσης και
στο φίλο μου Δήμαρχο Αργυρούπολης Δημήτρη Ευσταθιάδη, γιατί σε
αυτούς οφείλεται η έναρξη ενός μεγάλου αγώνα για την κατοχύρωση της
δημόσιας περιουσίας.
Τον αγώνα βεβαίως συνέχισαν με αμείωτη ένταση και όλοι οι
μετέπειτα Δήμαρχοι ο Θεόδωρος Γεωργάκης στην Ηλιούπολη, ο Γιάννης
Αναγνώστου μέχρι και σήμερα, όλοι μαζί με σύμπνοια, αποφαστιστικότητα
και επιμονή.
Κρίσιμη, επίσης, και καθοριστική υπήρξε και η αγωνιστική
συμμετοχή των πολιτών των Δήμων μας στην υπεράσπιση, προστασία και
κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διακιώθηκε ο
αγώνας μας και γκρεμίστηκε οριστικά ο μύθος της «Δυναστείας Νάστου»,
που είχαν το θράσος να θέσουν σε διεκδίκηση δημόσια ακίνητα, σε πολλά
από τα οποία έχουν ανεγερθεί κοινοφελή κτήρια και εγκαταστάσεις.
Απομένει, αγαπητοί φίλες και φίλοι, πλέον και συνεχίζεται ενώπιον
του Ποινικού Εφετείου Αθηνών η δίκη των κληρονόμων Νάστου,
προκειμένου τώρα πια αυτοί να λογοδοτήσουν για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των Δήμων μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος
γιατί βλέπω και πρόσωπα απ’ τα παλιά, αγωνιστές πρώην Δημοτικούς
Συμβούλους, άνθρωποι οι οποίοι σύρθηκαν δεκάδες φορές στα δικαστήρια
από τους καταπατητές, κι όμως όρθωσαν το ανάστημά τους και διετύπωσαν
ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό την άποψή τους υπερασπίζοντας τη
δημόσια περιουσία.
Θέλω, επίσης, να κάνω και ιδιαίτερη μνεία σε αυτούς που έφυγαν.
Σε όλους αυτούς που δεν είναι σήμερα μαζί μας, που όμως είναι οι
8
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άνθρωποι που ήταν οι δάσκαλοί μας, αυτοί που μας έδωσαν το έναυσμα να
αγαπήσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε
άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας και πρώτα απ’ όλα να αγαπάμε το
δημόσιο συμφέρον.
Αγαπητοί κι αγαπητές συνάδελφοι, για να κλείσω και να δώσουμε
πια τον λόγο και στους συναδέλφους, θέλω να μου επιτρέψετε να μείνω σε
δύο ακόμα σημεία.
Το πρώτο σημείο είναι ότι τώρα μπαίνει το δικό μας μεγάλο
στοίχημα. Μπορεί το Δημόσιο να κοιμόταν για αρκετές 10ετίες κι αν δεν
υπήρχε ο αείμνηστος Δημήτρης Κιντής με τον Δημήτρη Ευσταθιάδη για να
ξυπνήσουν το Δημόσιο και να μπουν μπροστά σε αυτούς τους αγώνες,
σήμερα έρχεται ένα δικό μας στοίχημα, ο αγώνας σήμερα είναι ακόμα πιο
δύσκολος και πρέπει κι εμείς να δικαιώσουμε τους αγώνες αυτούς που
έκαναν οι προηγούμενοι συνάδελφοί μας. Κι αυτό το στοίχημα, αγαπητοί
συνάδελφοι, είναι αυτό που γράφεται. Θέλουμε να αγωνιστούμε και να
απαιτήσουμε οριστικά παραχωρητήρια εδώ και τώρα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση από το Δημόσιο, με μοναδικό σκοπό κι εδώ πρέπει να
δεσμευθούμε, όπως θα δεσμευθούμε στα Δημοτικά Συμβούλια, την
αξιοποίησή τους για κοινοφελή χρήση.
Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος, θα είναι δύσκολος γιατί οι εξελίξεις
δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημες στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ
άσχημες ακόμα περισσότερο για τη δημόσια περιουσία. Όμως εμείς είμαστε
εδώ, ανεξάρτητα από την πολιτικοϊδεολογική μας τοποθέτηση αποδείξαμε
στην Αυτοδιοίκηση ότι όταν είμαστε ενωμένοι- και είμαστε ενωμένοι σε
αυτό το θέμα σαν μια γροθιά- θα πετύχουμε να αξιοποιήσουμε τα δημόσια
αυτά οικόπεδα.
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Στην Ηλιούπολη, όπως βεβαίως και στους άλλους Δήμους- θα
μιλήσουν οι συνάδελφοί μου- θα γίνει ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο όπου
εκεί, μετά από συνεργασία που έγινε με τις υπηρεσίες, θα κατατεθεί
ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης όλων αυτών των δημοσίων
εκτάσεων, αξιοποιώντας όλη τη δουλειά που έγινε από τις προηγούμενες
διοικήσεις, συμπληρώνοντάς την, τροποποιώντας την, διορθώνοντάς την,
ώστε να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε στην κυβέρνηση μία
ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης όλων των οικοπέδων, που τώρα πια
ανήκουν στο Δημόσιο.
Ο κ. Καραβέλος στην ομιλία του θα αναφερθεί ονομαστικά και σε
όλους όσοι είναι εδώ σήμερα και μας τιμούν με την παρουσία τους και δεν
είναι ενεργοί αιρετοί αυτή τη στιγμή Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε όλους τους
νομικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους απλούς πολίτες που μας
στήριξαν για να τους πει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Εμένα θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ότι όλοι μαζί σήμερα θα
πρέπει να δώσουμε και να συνεχίσουμε και τον ποινικό αγώνα. Γιατί ο
ποινικός αγώνας θα είναι ένας αγώνας συμπληρωματικός, που θα μας
ενισχύσει και θα μας δώσει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους για τη σημερινή σας παρουσία.
Μπαίνουμε σε μία νέα φάση αγώνα που σήμερα ξεκινάμε, τα Δημοτικά μας
Συμβούλια και πάλι θα είναι σε ετοιμότητα, θα έχουν πρόταση πολύ
συγκεκριμένη κι έτσι θα ξεκινήσουμε τις επαφές μας πρώτα απ’ όλα με την
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,
δεύτερον με την ΕΤΑΔ Α.Ε., για να μπορέσουμε να έχουμε ένα
χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που
κερδήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.
10
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Και πάλι, κ. Πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους εσάς που είσαστε εδώ και νομίζω ότι σήμερα επειδή η
εκδήλωσή μας είναι πανηγυρική, θα πρέπει να δώσουμε- μιλώντας όσο
μπορούμε πιο λίγο ο καθένας- το δικαίωμα στους βασικούς πρωταγωνιστές
αυτής της υπόθεσης να πάρουν τον λόγο και να μιλήσουν με λεπτομέριες
για αυτά τα θέματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Γ.ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ (Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού-Αργυρούπολης):

Πριν

δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Αργυρούπολης - Ελληνικού κ. Γιάννη
Κωνσταντάτο θα μου επιτρέψετε γιατί έχω εκλεγεί μαζί του το ’86 να πω
ότι μαζί μας είναι σήμερα και μας τιμά, ο Τάκης Ευσταθιάδης.
Επίσης, συμπαραστάτης στον Ευσταθιάδη ήταν η Παράταξη της
αντιπολίτευσης επί χρόνια και γι’ αυτό μας τιμά σήμερα με την παρουσία
του ο Μιχάλης Κωστάκης. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει κανένα αγώνας
στην Αργυρούπολη αν δεν ήταν ο (Νάκης) Ιορδάνης Πουρσανίδης ο
οποίος, όσο ήμουν Δήμαρχος, το είχε πάρει τόσο προσωπικά που λέγαμε
ότι είναι ο δικηγόρος των Ναστέικων. Δεν τον είχαμε για άλλη υπόθεση,
βέβαια έκανε κι άλλες δουλειές στον Δήμο, αλλά είχε εξειδικευθεί σε αυτό
το θέμα.
Δίνω τον λόγο στον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη
Κωνσταντάτο.
Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τους
συναδέλφους, τον καλό φίλο Βασίλη Βαλασόπουλο και τον Ανδρέα
Κονδύλη, τους Προέδρους και φυσικά όλους τους συναδέλφους. Να σταθώ
σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι είναι μια ιστορική ημέρα γιατί εμείς
έχουμε την τύχη, το προνόμιο στη δική μας θητεία να γευόμαστε τους
καρπούς όλων αυτών των πολύχρονων αγώνων των ανθρώπων που
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προαναφέρθηκαν και θα αναφερθούν και στη συνέχεια κι άλλοι, που
έφεραν αυτό το αποτέλεσμα.
Εγώ θέλω να σας πω μια μαρτυρία, έτσι για να βάλω το
δημοσιογραφικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, ότι πριν από λίγες εβδομάδες,
μπορεί και λιγότερο, είχα μια συνάντηση με τον κ. Πουρσανίδη, τον νομικό
Σύμβουλο του Δήμου, και μπαίνει στο Γραφείο μου με μια τεράστια χαρά,
με ένα χαμόγελο μεγάλο. Του λέω «τι έγινε κ. Πουρσανίδη, τι καλό
έχουμε;», μου λέει «δεν μπορείς να φανταστείς, πετάω » ένας άνθρωπος
που έλαμπε πραγματικά. Λέω «τι κέρδισες; Πες μου να σε συγχαρώ, να μας
κεράσεις κιολας!» μου λέει «βγήκε απόφαση για τους Ναστέους». Είχε τόση
χαρά, που ακτινοβολούσε και πραγματικά έδειχνε πόσο παθιασμένα και
πόσο έντονα είχε ζήσει από μέσα όλη αυτή τη διαδρομή ως νομικός, ως
πολίτης, ως πάνω απ’ όλα άνθρωπος που αγαπά την αυτοδιοίκηση και την
υπηρετεί.
Αυτό λοιπόν για εμάς είναι πραγματικά, Βασίλη, μεγάλη χαρά, οι
νεώτεροι Δήμαρχοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε και δεν πρέπει να πούμε
πολλά εμείς, νομίζω πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στα πρόσωπα
που έχουν γράψει ιστορία σ’ αυτή την πορεία εγώ θέλω μόνο να πω ένα
πολύ μεγάλο ευχαριστώ σ’όλους τους Δημάρχους της πόλης της
Αργυρούπολης, ξεκινώντας βεβαίως από τον Τάκη Ευσταθιάδη, ο οποίος
ήταν και ο πρωτεργάτης, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, της κινητοποίησης
και των αγώνων, στον Μπάμπη τον Σαραφίδη που ήταν η συνέχειά του,
στον Γιάννη Τσαπαρλή που είναι σήμερα Πρόεδρος του Δημοτικού μας
Συμβουλίου και φυσικά μετά στον Χρήστο Κορτζίδης, ο οποίος βρέθηκε
στον Καλλικρατικό Δήμο όχι μόνο Αργυρούπολη αλλά Ελληνικό Αργυρούπολη.
12
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Όλοι αυτοί και εμείς βεβαίως στο μικρότερο κομμάτι που μας
αναλογεί, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε το καθήκον μας, διότι η
Αυτοδιοίκηση είναι μία συνέχεια, δεν είναι μία προσωπική υπόθεση και
ειδικά όταν αφορά τη δημόσια περιουσία και θέματα που είναι κοινά,
ουδείς μπορεί να έχει διαφορετική θέση από το να είμαστε όλοι ενωμένοι.
Παραμένουν μεγάλα ζητήματα, μην ξεχνάμε πως έχουμε θέματα
που εγώ τα αντιμετωπίζω, όπως είναι οι αδειοδοτήσεις, Δήμαρχε, των
κτηρίων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων και για τα οποία συναντάμε
πολλά προβλήματα ειδικά με το ιδιοκτησιακό καθεστός, άρα αυτό που
έβαλες για τα παραχωρητήρια είναι το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο
εάν η Κυβέρνηση και η Πολιτεία δεν το προχωρήσει, έχουμε τεράστια
προβλήματα στην ίδια τη λειτουργία πλέον των δομών μας, αλλά νομίζω
αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν χρειάζεται να κουράσουμε τον κόσμο.
Κλείνω λέγοντας πάλι και εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους αυτούς, τόσο από τον Δήμο Αργυρούπολης όσο κι από τους Δήμους
Ηλιούπολης και Αλίμου, τους πρώην Δημάρχους που είναι σήμερα επίσης
εδώ που έκαναν το καθήκον τους, που υπηρέτησαν σωστά τον τόπο τους
και νομίζω οι επόμενες γενιές θα τους οφείλουν ένα πολύ μεγάλο
ευχαριστώ, γιατί πραγματικά εξασφάλισαν και διασφάλισαν τη συνέχεια
και το μέλλον των πόλεών μας.
Ευχαριστούμε λοιπόν τους προηγούμενους Δημάρχους, αν μου
επιτραπεί ο όρος, εκ μέρους όλου του λαού της Αργυρούπολης και του
Ελληνικού.
Γ.ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ. Αλίμου): Τον λόγο έχει ο
Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης.
Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολυ.
Κύριοι συνάδελφοι, η εξέλιξη για την οποία συζητάμε είναι ένας
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πολύ σημαντικός σταθμός στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, ο οποίος μας
ενθαρρύνει να συνεχίσουμε μέχρι την ολοσχερή ηθική, νομική και
αυτοδιοικητική δικαίωση των αγώνων αυτών και θα έλεγα να συνεχίσουμε
κρατώντας 3 -4 βασικά συμπεράσματα.
Το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι η αξία που έχουν οι αγώνες και
οι συντεταγμένες προσπάθειες σε μία εποχή που γίνεται μία προσπάθεια να
απαξιωθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και η αποτελεσματικότητα
των αγώνων, πράγματι βλέπουμε ότι όταν γίνεται συντεταγμένη
προσπάθεια κι όταν υπάρχουν στόχοι και οράματα που παλεύονται,
μπορούν να καρποφορήσουν έστω και μετά από πολλά χρόνια. Μπορεί ο
αείμνηστος Κιντής να μη ζει, το όραμά του όμως μετά από τόσα χρόνια
σήμερα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά κι αυτό είναι μια παρακαταθήκη
του Κιντή και όλων όσοι αγωνίστηκαν, είναι όμως και ένα μάθημα προς
όλους εμάς.
Το δεύτερο είναι η αξία των κοινών αγώνων. Το ότι οι τέσσερις
Δήμοι, τρεις μετά τον Καλλικράτη, δώσανε από κοινού αυτό τον αγώνα
συντονισμένα και συντεταγμένα, επίσης μας δίνει ένα πολύ καλό
συμπέρασμα και μας δείχνει ένα δρόμο για το πώς πρέπει να παλεύονται τα
μεγάλα ζητήματα και πώς τα παλεύει τα μεγάλα ζητήματα η Αυτοδιοίκηση.
Ένα τρίτο συμπέρασμα που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή
την ιστορία, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί,
είναι η διαχρονική ανεπάρκεια του κράτους στο να προστατεύσει και πολύ
περισσότερο στο να αναδείξει τη δημόσια περιουσία.
Θα έλεγα, Δήμαρχε Βασίλη Βαλασόπουλε, ότι όχι απλώς οι
προγενέστεροι Δήμαρχοι ξύπνησαν, όπως είπες, το Δημόσιο, θα έλεγα ότι
το έσυραν το Δημόσιο και το εξανάγκασαν να κάνει τη δουλειά του, να
14
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προασπιστεί τη δημόσια περιουσία. Γιατί δεν μιλάμε για δημοτική
περιουσία, μιλάμε για δημόσια περιουσία, που όμως τελικά εάν
εξακολουθεί να είναι σήμερα δημόσια, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και
μόνο στους Δήμους και στο δημοτικό ενδιαφέρον και όχι στο δημόσιο
ενδιαφέρον των κρατικών οργάνων.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτό το Ελληνικό Δημόσιο έχει τέτοια
πρωτοφανή ανεπάρκεια που έφτασε εκκρεμούσης της αντιδικείας με την
οικογένεια Νάστου, να ορίσει πριν από κάποια χρόνια μέλος στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου μέλος
αντίδικο και μέλος της οικογένειας Νάστου. Αυτό είναι το Ελληνικό
Δημόσιο σε αντιδιαστολή, και αυτό είναι το τέταρτο βασικό συμπέρασμα
και με αυτό θα ολοκληρώσω την καταγραφή των συμπερασμάτων, με την
τοπική αυτοδιοίκηση η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει μία πολύ
μεγάλη αποτελεσματικότητα στον τρόπο που λειτουργεί , που προασπίζεται
και που αξιοποιεί την δημόσια, την δημοτική περιουσία.
Εάν δούμε δηλαδή τους Δήμους μας, τις περιοχές μας, αλλά και
συνολικά την αυτοδιοίκηση θα δούμε ακίνητα που ανήκουν κατά χρήση
στο Δημόσιο να ρημάζουν, να γίνονται σκουπιδότοποι, ακίνητα που είναι
των Δήμων ή έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο στους Δήμους, να
αξιοποιούνται για το κοινονικό όφελος και συμφέρον, να έχουν
πολιτιστικές, αθλητικές, αναπτυξιακές χρήσεις, πράγμα που δίνει ένα πολύ
ισχυρό επιχείρημα στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά στη διεκδίκηση της
διαχείρησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας, αλλά μας δίνει και
ένα ειδικότερο επιχείρημα στο να διεκδικήσουμε την χρήση πλέον αυτών
των ακινήτων που χάρη στους Δήμους διασώθηκαν. Η χρήση αυτή των
ακινήτων να περάσει στα χέρια των δημοτικών αρχών και των τοπικών
κοινωνιών για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να προστατευθούν
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αποτελεσματικά. Μιλάμε δηλαδή για μια παραχώρηση που όπως είπαν οι
συνάδελφοι αποτελεί την συνέχεια του αγώνα μας και αποτελεί ηθική,
διοικητική, νομική, κοινωνική και πολιτική υποχρέωση του κράτους προς
την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα προς τους Δήμους μας.
Για αυτήν όλη την αποτελεσματική προσπάθεια που έκαναν οι
Δήμοι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε όλους όσους
διαχρονικά αγωνίστηκαν, εμένα θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ
ειδικότερα στον Άλιμο στον προκάτοχό μου Θάνο Ορφανό που στη
διάρκεια της οχταετούς θητείας του ανέδειξε το ζήτημα αυτό και πάλεψε
και το έχω ζήσει από κοντά πώς το πάλεψε μαζί με τους άλλους Δημάρχους
και συνέβαλε καθοριστικά στο να μπορέσουμε σήμερα να βρισκόμαστε
εδώ που βρισκόμαστε.
Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα , πρέπει με αυτές τις θετικές
εξελίξεις και με αυτά τα συμπεράσματα να κρατάμε στο μυαλό μας ότι,
όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ο αγώνας συνεχίζεται και έχουμε δρόμο
ακόμα διότι έχουμε ποινικές πλευρές της υπόθεσης, έχουμε αστικές
πλευρές της υπόθεσης, τουλάχιστον στον Άλιμο έχουμε ακόμα πολλές
αστικές εκρεμμότητες που συνεχίζουμε να τις παλεύουμε, έχοντας όμως
στα όπλα μας αυτήν την πολύ θετική εξέλιξη της απόφασης αστικής και
πολιτικής που ήδη υπάρχει και βεβαίως έχουμε τον αγώνα για την
παραχώρηση αυτών των ακινήτων κατά χρήση από την ΕΤΑΔ Α.Ε. στους
Δήμους μας.
Θέλω να ευχαριστήσω και τους εν ενεργεία συναδέλφους για την
πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Θυμάμαι τον Βασίλη Βαλασόπουλο
όταν ήμουν Αντιδήμαρχος να τον τρέχουν στα Αυτόφωρα και είμαι
μάρτυρας της προσπάθειας που έχει κάνει ως Δήμαρχος, χαίρομαι που
16
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έχουμε αυτή την πολύ καλή συνεργασία και είναι μια ελπίδα η πολύ θετική
αυτή εξέλιξη και βεβαίως κύριοι συνάδελφοι και κύριοι συνδημότες
συνεχίζουμε μέχρι την πλήρη και ολοσχερή δικαίωσή μας, τη δικαίωση του
δημοσίου συμφέροντος αλλά και τη δικαίωση της Τοπικής αυτοδιοίκησης
και του δημοτικού και κοινωνικού συμφέροντος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε Ανδρέα Κονδύλη.
Θα πρότεινα από το σημείο αυτό και μετά, αφού ακούσαμε και από
τους τρεις Δημάρχους ότι ο αγώνας αυτός ξεκίνησε από δύο πρόσωπα, από
τον αείμνηστο Δημήτρη Κιντή και από τον Δήμαρχο Αργυρούπολης Τάκη
Ευσταθιάδη, θα ήθελα να είχαμε μία τοποθέτηση, μία παρέμβαση.
Ο κ. Ευσταθιάδης είναι εδώ και τον καλώ στο βήμα και βεβαίως θα
θέλαμε να υπάρξει και ένας χαιρετισμός, ένα μήνυμα, από την σύζυγο του
αειμνήστου, αγαπητού μας Δημάρχου Δημήτρη Κιντή.
Κυρία Κιντή, ελάτε...
Γ.ΚΙΝΤΗ: (εκτός μικροφώνου)
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εντάξει, κατανοητό, ανθρώπινο, θα μιλήσουμε όλοι οι
υπόλοιποι για τον Δήμαρχο Δημήτρη Κιντή.
(χειροκροτήματα)
Κύριε Ευσταθιάδη, ελάτε στο βήμα. Στη συνέχεια οι δύο Νομικοί
Σύμβουλοι θα πάρουν τον λόγο και μετά ανοίγει η διαδικασία για τους
υπόλοιπους.
Τ.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ: Τα είπαν οι περισσότεροι τα περισσότερα από αυτά
που ήθελα να πω εγώ, οι τρεις Δήμαρχοι που συνεχίζουν αυτό το έργο.
Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν κάναμε και τίποτα. Κάναμε το
αυτονόητο σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση και μόλις βρήκαμε κάποια εργαλεία
αρχίσαμε να δουλεύουμε για να παρακινήσουμε και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

17

18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δεν ήταν εύκολο και ξέρετε όταν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις του
Δημοσίου, μπορεί να έχει αύριο ένα δικαστήριο και από βραδύς να δώσει
σε κάποιον Νομικό του Υπουργείου τον φάκελο να πάει να υπερασπιστεί
την τιμή του κράτους και του Δημοσίου μας.
Εάν δεν μπορούσαμε να πείσουμε με τους Νομικούς Συμβούλους
που είχαμε μαζί μας και το Ελληνικό Δημόσιο να κάνει μια πολύ δυνατή
αξιολόγηση στα στελέχη, τους νομικούς του και είναι μια μεγάλη ευκαιρία
να ευχαριστήσω, δεν ξέρω εάν είναι εδώ τα στελέχη του Ελληνικού
Δημοσίου -θα πουν και οι νομικοί μας τα ονόματα αυτών που μας
βοήθησαν από το ελληνικό δημόσιο- για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοια
αποτελέσματα.
Βέβαια, δεν τελείωσαν τα πάντα. Σκαμπανευάσματα είχαμε καιρό
και επείδη αυτοί οι άνθρωποι, οι κληρονόμοι Νάστου που κάνουν και τους
ανίδεους καμιά φορά και λένε «εμείς όχι, από τον μπαμπά μας τα βρήκαμε,
άρα δεν ξέραμε και πολλά πράγματα», κάθε φορά θα χρησιμοποιήσουν και
άλλα μέσα. Αν βγει Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν τους
αντίστοιχους πρωτοκλασάτους Υπουργούς για να τους στηρίξουν ή το
ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Τσάτσο, από τα κορυφαία στελέχη νομικών,
πανεπιστημιακούς δηλαδή και πολλά άλλα είναι τα πράγματα που
μπορούμε να αναφέρουμε, γι’ αυτό μην επαναπαυόμαστε, έχουμε ακόμη
δουλειά πολλή.
Βέβαια, μαζί με όλα τα εργαλεία, αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι
Δήμαρχοι, πρέπει και να είναι σε εκγρήγορση και ο κόσμος μας. Αυτό δεν
παρατηρείται τώρα κανά 8μηνο – 10μηνο που ασχολούμαστε με την
ποινική δίκη που είναι για κακούργημα για αυτούς τους ανθρώπους και
πρέπει να φροντίσουν οι Δήμαρχοί μας εδώ να παρακινήσουν και τους
18
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Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και κόσμο να βρίσκεται σε αυτό το
δικαστήριο. Γιατί καλά τα λέμε αλλά και οι δικαστές κάποια στιγμή λένε
«μα τι φταίγανε και οι καημένοι οι κληρονόμοι. Οι παππούδες τους, τους τα
έδωσαν», αλλά αυτοί συνεχίζουν αυτήν τη διαδικασία και δεν λένε ότι
«εντάξει, κερδίσαμε όσα κερδίσαμε, είχαμε 320 στέμματα, πουλήσαμε
μερικές χιλιάδες, φτάνει μέχρι εκεί», αλλά πράγματι κάθε φορά θα
βρίσκονται για να ζητάνε ακόμη περισσότερα και πρέπει να τους κοπεί
αυτός ο βήχας, όπως λέω και εγώ .
Αυτή η απόφασή μας, του Εφετείου, ήταν πολύ μεγάλος καρπός της
συνεργασίας των Νομικών μας Συμβούλων αλλά και με τους Δημάρχους τα
τελευταία χρόνια. Κάναμε πολύ μεγάλη ιστορία και δεχθήκαμε και τα
Δημοτικά Συμβούλια να μπούνε ειδικοί πραγματογνώμονες και τέτοια
πράγματα, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή θεμελίωση στα αιτήματά
μας. Αυτό το πέτυχαν γιατί η πιο μεγάλη συνεργασία είναι των Νομικών
μας και ύστερα των Δημάρχων και το χάρηκα πάρα πολύ που συνέπεσε να
είμαι σε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί είδα τον κόπο που κάναμε.
Να τελειώσω λέγοντας ότι θα πρέπει ακόμα, παιδιά μου, να
προχωρήσουμε και τα άλλα βήματα. Να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν
είναι μόνο που σας είπα ότι ανάλογα με τις κυβερνήσεις παίρνουν κι
άλλους για να μπορέσουν να έχουν τα συμφέροντά τους. Για παράδειγμα,
όταν ο Δημοσθενόπουλος ο Υπουργός με την καταγραφή από τα δημόσια
κτήματα θέλησε να δώσει την απόφαση ότι αυτά είναι δημόσια ακίνητα και
να καταγραφούν, είχε τεράστιες απειλές. Απειλές μέχρι για Ειδικό
Δικαστήριο. Του λέγανε ότι θα χάσεις από το δημόσιο τον φόρο
κληρονομιάς γι΄ αυτά τα Ναστέικα οικόπεδα, που ήταν αρκετά
εκατομμύρια, πώς εσύ θα τους χαρίσεις τόσα λεφτά; Φανταστείτε δηλαδή
το πώς μπορεί να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

19

20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Γι’ αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ και τους σημερινούς Δημάρχους,
πέρα από αυτά που κάναμε εμείς, όσα μπορέσαμε να κάνουμε, να είσαστε
κάθε στιγμή απίκο. Και όχι μόνο με τον κόσμο εδώ αλλά και να
χρησιμοποιήσετε και ό,τι μέσα χρειάζονται. Όπως για παράδειγμα και
στους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Φανταστείτε ότι με τον Γιάννη
πήγαμε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος ήταν εκείνος ο Εφέτης
που έβγαλε την απόφαση των 18 ημερών και έχουμε την περιπέτεια σε ένα
σωρό τέτοια ακίνητα. Γιατί; Γιατί κάποια στιγμή με όλες τις συμβουλές
που είχαν, οι Ναστέοι δεν μπήκαν μετωπικά. Φανταστείτε ότι από το ’82
μέχρι και το ’86 που γίνανε όλα αυτά τα πράγματα, δεν κουνήθηκαν
καθόλου. Μετά από το ΄87 – ΄88 αρχίσανε να διεκδικούν δήθεν όλη την
περιουσία. Μόλις κατάλαβαν ότι κάτι άλλο ή τους συμβούλευσαν,
σταμάτησαν τη συνολική διεκδίκηση και έψαξαν κομάτι – κομάτι ένα
οικόπεδο στον Άλιμο, ένα – δύο στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη
για να μπορούν να πάνε στο δικαστήριο και να πουν «οι φτωχοί άνθρωποι
έχουν ένα οικόπεδο. Γιατί να μην απαλλαγεί αυτό;» κι έτσι κέρδισαν κάποιες
δίκες.
Βεβαίως, εκείνη η παρέμβαση που κάναμε, μπορεί να λέμε
οτιδήποτε για τον Σανιδά αλλά εκείνος είχε το τσαγανό να γυρίσει όλη
αυτή την υπόθεση και να την γυρίσουμε πάλι από την αρχή για να έχουμε
τα αποτελέσματα αυτά, που έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί κάθε τι έχει και τον
αγώνα του και το κόστος του.
Όταν τα τελευταία χρόνια χάσαμε στη Αργυρούπολη κάποια
οικόπεδα και γυρίσαμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά, βέβαια είχαν τελειώσει
και στον Άρειο Πάγο, βρήκαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν κάποιες
κατασκευές μέσα σε αυτά τα οικόπεδα που χάσαμε. Τους προειδοποιήσαμε
20
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ότι δεν σταματάμε μέχρι εδώ, θα συνεχίσουν τα δικαστήρια και τώρα με
την δικαίωση που έχει σε αυτόν τον τομέα και μέχρι να ολοκληρωθεί
έχουμε βέβαια κάποια βήματα, όταν ολοκληρωθεί αυτή η δικαίωση θα
πρέπει και αυτοί που έγιναν συνεργοί στους κληρονόμους Νάστου για να
τους βοηθήσουν στις όποιες διεκδικήσεις και σε όποια αποτελέσματα, να
πληρώσουν κι αυτοί.
Αυτό θα το δουν οι νέοι Δήμαρχοι στο διάστημα που θα έρθει, να
σκεφθούν τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
Να ευχηθώ λοιπόν όλα να πάνε καλά, δεν χρειάζονται
θριαμβολογίες, έχουμε δρόμο ακόμα. Κερδίσαμε το στάδιο αυτό, θα
κερδίσουμε οπωσδήποτε αν έχουμε όλο τον κόσμο μαζί και στο
δικαστήριο, -το ξαναλέω- των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων,
να κερδίσουμε και το ποινικό δικαστήριο, γιατί θα είναι σκληρά τα
πράγματα. Στο δικαστήριο, θα σας πουν και οι Νομικοί, δεν είπαμε τίποτα
άλλο. Πείτε στο δικαστήριο «κύριοι κληρονόμοι ό,τι φάγατε, φάγατε.
Φτάνει. Από δω και πέρα σταματάμε οτιδήποτε άλλο για να φύγετε με το
καλό. Δεν θέλουμε να σας στείλουμε φυλακή».
Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να είσαστε κοντά – κοντά τώρα για να
έχουν και αυτή την ποινή από πάνω,

για να μην μπορούν να

ξανασηκώσουν κεφάλι. Να είστε καλά λοιπόν, καλή δύναμη και καλό
κουράγιο.
Γ.ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ: Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη Ευσταθιάδη. Θα σας πω
μια ιστορία. Δεν την είπε βέβαια, εγώ την γνωρίζω. Ο μπάρμπα – Μήτσος
Ασημόπουλος ήταν χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του
Τάκη Ευσταθιάδη και έφτασε 100 χρονών. Στα 95 - 94 του όμως έπαψε να
βλέπει. Πήγε ο Τάκης Ευσταθιάδης στα 96 του και τον σήκωσε από το
κρεβάτι και τον πήρε στο δικαστήριο για να καταθέσει για τα Ναστέικα.
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Γιατί ήθελε μια τέτοια μαρτυρία, ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι παρανομήσει
και ότι πρέπει να τιμωρηθούν κάποια στιγμή. Αυτός είναι ο Τάκης
Ευσταθιάδης.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Όσο χρόνο μίλαγε ο κ. Ευσταθιάδης, σκέφθηκα ότι καλό
θα ήταν από τη διοίκηση του τότε Δημάρχου του Δημήτρη Κιντή κάποιος
Δημοτικός Σύμβουλος ή κάποιος Αντιδήμαρχος εάν θέλει να έρθει να πει
δυο λόγια, έναν χαιρετισμό.
ΕΥ.ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι, ό,τι θα ακούσετε από εμένα είναι
από πρώτο χέρι. Είμαι ο Ευάγγελος Καστριτσέας, κάτοικος Ηλιούπολης
από το 1967, δικηγόρος και ήμουν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με
την Δημοκρατική Ενότητα Ηλιούπολης με ηγέτη μας τον αείμνηστο
Δημήτρη Κιντή. Με την ιδιότητα αυτή και με την ιδιότητα του δικηγόρου
είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Κιντή, με τον
συνάδελφο Νίκο Καραβέλο και με την δικηγόρο του Δήμου κα Μαρία
Κατσικερού σε δίκες.
Ενδεικτικά

αναφέρω

τα

εξής:

Έχουμε

μπροστά

μας

τον

κινηματογράφο Μελίνα Μερκούρη, είχε παραχωρηθεί με την απόφαση
Δημοσθενόπουλου, είχαν ασκήσει αγωγή οι Ναστέοι με τον Ιατρίδη, τον
μισθωτή, είχαν πετύχει εξωστική απόφαση και επέκειτο η εκτέλεση. Μου
λέει ο Κιντής «Βαγγέλη, κάνε ό,τι μπορείς». Έκανα μια ανακοπή, μια αίτηση
αναστολής με σημείωμα. Μου χορήγησε ο Πρόεδρος σημείωμα, το έδωσα
στον Κυριάκο τον Κανελλόπουλο και μόλις πήγε ο κλητήρας να εκτελέσει
σταμάτησε και με αυτό τον τρόπο έχουμε διατηρήσει τον κινηματογράφο
της Ηλιούπολης. Ανεξάρτητα αν ο Ιατρίδης πήγε στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο και δικαιώθηκε, είναι άλλο θέμα.
Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι που έχουμε στην 25η
Μαρτίου και λέγεται Πνευματικό Κέντρο. Μας είχαν αποβάλει οι Ναστέοι.
22
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Έγινε μία γενική συνέλευση, όπου παραβρέθησαν περισσότερα από χίλια
άτομα και πήγαμε στην πόρτα. Μου λέει ο αείμνηστος Κιντής «Βαγγέλη τι
κάνουμε;», «νομικά είμαστε εκτός Δήμαρχε, λαϊκά....» και λέει ο Δήμαρχος
«εν ονόματι του λαού της Ηλιούπολης». Μία ψαλίδα μεγάλη, κόβεται το
λουκέτο και μπήκαμε μέσα. Υπάρχει κατάκτηση, το έχουμε αυτό το κέντρο.
Ο Κιντής διώχθηκε ποινικά από μήνυση των Ναστέων, κάναμε πέντε
δικαστήρια στον Εισαγγελέα Εφετών, τριτανακοπές, τα πάντα, τελικώς
απερρίφθη και πήγε κατηγορούμενος ο Κιντής. Μου λέει «Βαγγέλη, θα
έρθεις μαζί μου στο δικαστήριο;». Μαζί με τον Νίκο Καραβέλλο πήγαμε
μαζί στο Εφετείο, και τι μας είπε ο Πρόεδρος; «Τι γίνεται; Στην Ηλιούπολη
συστήσατε λαϊκά δικαστήρια;», «-Ποια λαϊκά δικαστήρια. κύριε Πρόεδρε;».
Του έδωσα τις πέντε – έξι ανακοπές, ό,τι δικόγραφα είχαμε κάνει.
Ενεργήσαμε έτσι. Τελικώς καταδικάστηκε ο Δήμαρχος για την παραβίαση
σε δύο μήνες φυλακή. Ζητήσαμε αναστολή,ψάχνουν το ποινικό μητρώο, ότι
είχε καταδικαστεί επί κυβερνήσεως Μεταξά το 1936, δεν ανεστάλη.
Το τρίτο θέμα που θέλω να αναδείξω είναι το ακίνητο στο οποίο
ανηγέρθη το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Ο αείμνηστος Κιντής τότε είχε
ασθενήσει και μου είπε ο Βασίλης Μανθάς «Βαγγέλη, αναλαμβάνεις εκ
μέρους της ΠΕΑΕΑ

να κάνεις παρέμβαση με φορείς». Κάναμε λοιπόν

παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου ήρθε και η ΠΟΑΕΑ βέβαια, έφερε ο τότε
Δήμαρχος Γεωργάκης τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο – θυμάσαι, Θόδωρε- και
δώσαμε μάχη στα δικαστήρια και μετά από τέσσερις – πέντε ώρες εξεδόθη
απορριπτική απόφαση. Έτσι έχουμε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
Περαιτέρω, υπερασπιστήκαμε τον Βασίλη Μανθά μαζί με τον Νίκο
Καραβέλο στο Ποινικό Δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση απ’ την
πλευρά των Ναστέων. Είχαμε δημοσιεύσει στο εφημεριδάκι μας
«Δημοκρατική Ενότητα Ηλιούπολης» «τι επιτέλους θέλουν οι Ναστέοι;».
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«Τι άλλο θέλουν οι καταπατητές, που παρεμβαίνουν πολιτικά πρόσωπα;»
(Δημήτριος Τσάτσος) ο μετέπειτα Υπουργός, ο Καθηγητής. Πήγαμε λοιπόν
στο δικαστήριο και κάνει πρόταση ο Εισαγγελέας να γίνει ανάκληση. Ο
Νίκος Καραβέλος είχε κάνει μια ωραία πρόταση, τη δώσαμε στο
δικαστήριο με τους ισχυρισμούς μας και είπε ο Βασίλης Μανθάς «εμείς τη
συζήτηση την κάνουμε δημόσια και στην εφημερίδα. Να καθίσετε σε ένα
τραπέζι να τα βρείτε», «-δεν έχουμε να βρούμε απολύτως τίποτα».
Συνεχίστηκε και μετά από εννέα ώρες διαδικασίας, με ομόφωνη απόφαση ο
Μανθάς απηλλάγη από την ιστορία.
Μελέτησα την υπόθεση του Εφετείου 142 σελίδες. Βοηθήθηκα και
από την υποδομή που είχα στις υποθέσεις. Πρόκειται για μία υπόθεση
μνημείο, θα το πουν οι συνάδερφοί μου που την έχουν χειριστεί βέβαια.
Ανεπανάληπτη υπόθεση και νομίζω αξίζει συγχαρητήρια η εισηγήτρια και
το δικαστήριο.
Με εμπεριστατωμένη αιτιολογία αποκαθηλώνει τους ισχυρισμούς
των Ναστέων. Δίνει επεξηγήσεις στους όρους του Τουρκικού Δικαίου που
ίσχυε την εποχή εκείνη, όλους τους ξεκαθαρίζει. Μπαίνει αναλυτικά στους
τίτλους που επικαλούνται, στα ταπιά και τα τέτοια του 1830 και
αναδεικνύει στη συνέχεια την απατηλή μέθοδο που χρησιμοποίησαν,
προκειμένου να αυγατίσουν τα στρέμματα.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εμείς σε όλες τις δίκες
υποστηρίζαμε ότι οι Ναστέοι είχαν αγοράσει από τους δικαιοπάροχους
τέσσερα ζευγάρια, τα οποία αναλύονται σε 420 στρέμματα αναλόγως. Η
απόφαση αυτή μπαίνει μέσα και λέει δεν είχαν αγοράσει στη δικαιοπαροχή
τους τέσσερα ζευγάρια. Τμήματα των ζευγαριών είχαν αγοράσει. Δεν είχαν
λοιπόν ούτε τα τέσσερα ζευγάρια. Τους αναγνωρίζει όμως ότι έχουν 400
24
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στρέμματα, όσα τα ζευγάρια, με έκτακτη χρησικτησία του Βυζαντινορωμαϊκού Δικαίου, γιατί προέβλεπε τότε και χρησικτισία έκτακτη εις
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Θέλω να πω -και έχω υποχρέωση να το πω- ότι διαχρονικά γέφυρα
στη νομική εξέλιξη των υποθέσεων αποτέλεσε η δικηγόρος από τον Κιντή,
Μαρία Κατσικερού και στη συνέχεια διαδέχθηκε ο Παναγιώτης Λεοντάρας
και ο Νίκος Καραβέλος που συνέχισαν την υπόθεση και συγχαίρω τον Νίκο
Καραβέλο, που στα χέρια του, μαζί και τους άλλους συναδέλφους που
χειρίστηκαν την υπόθεση, έφτασε η υπόθεση στο Εφετείο και κρίθηκε έτσι.
Θα είναι υπερήφανος ο Δημήτρης Κιντής και θα σου θυμήσω, αγαπητέ
Νίκο, τι μας είπε όταν το επισκεφθήκαμε μετά το εγκεφαλικό.
«Προσπαθήστε

να

καταστήσετε

τους

Ναστέους

από

κατήγορους,

κατηγορούμενους». Το καταφέρατε αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια.
Τελειώνω. Θα μου επιτρέψετε όμως εις μνήμη του λατρευτού μου
Δημήτρη Κιντή να σας διαβάσω από το απολογητικό του υπόμνημα για την
υπόθεση του Πνευματικού Κέντρου ένα απόσπασμα, που έχει σχέση και
είναι συναφέστατο με την υπόθεση τότε.
«...τέλος, από τα παραπάνω για λόγους ιστορικής αλήθειας αλλά
και για να γνωρίζουν οι κ.κ. Δικαστές που αναλαμβάνουν τέτοιων
υποθέσεων, πρέπει να ειπωθεί ότι και η προκειμένη υπόθεση που
αφορά την μεγαλοϊδιοκτησία Νάστου έχει τεράστιο, κοινωνική,
οικονομική και ηθική σημασία.
Εντάσσεται και η προκειμένη περίπτωση στην ιστορική
αναμέτρηση ενώπιον της Δικαιοσύνης των

μεγάλων παρανόμων

συμφερόντων από το ένα μέρος του Ελληνικού Δημοσίου και του λαού
απ’ το άλλο. Τα παλαιότερα χρόνια στην περιοχή των σημερινών
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Δήμων Ηλιούπολη, Αργυρούπολης και Αλίμου σε τεράστιες εκτάσεις
επεκράτησε πλήρης ασυδοσία.
Η έλλειψις ενδιαφέροντος και ελέγχου από τις εκάστοτε
αρμόδιες υπηρεσίες είχε σαν αποτέλεσμα, όπως έχει συμβεί και σε
άλλες περιοχές, ο Αλέξανδρος Νάστος και οι κληρονόμοι του να
σφετεριστούν με τη μέθοδο της καταπάτησης, με ψεύτικους
ενδοοικογενειακούς τίτλους, να εκποιήσουν χιλιάδες στέμματα
δημόσιας γης και να θησαυρίσουν από την παράνομη αυτή
εκμετάλλευση και εμπορία της δημόσιας αυτής περιουσίας.
Οι παλιότεροι κάτοικοι θυμούνται ότι στην τεράστια αυτή
περιοχή εδέσποζε η Δυναστεία Νάστων, η οποία είχε καθιδρύσει
ιδιωτικά

πολεοδομικά

γραφεία

και

μηχανικούς,

μεσίτες,

διαπραγματευτές, μεσάζοντες και τραμπούκους. Έφτιαχνε πολεοδομικά
σχέδια, επεκτάσεις και τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως κατά το
συμφέρον της και ξεπούλαγε κυριολεκτικά τη δημόσια περιουσία.
Η ασυδοσία αυτή κορυφώθηκε τότε στους 38, οπότε απατηλώς
και προς κατά εντολής των συμφερόντων του δημοσίου οι μόνοι εξ’
αδιαθέτου κληρονόμοι του αρχικού δικαιούχου εκ τεσσάρων
ζευγαριών, Παναγιώτα χήρα Αλεξίου Νάστου και ο θετός της γιος
Κωνσταντίνος

κατήρτησαν

σκοπίμως

ενδοοικογενειακό

τίτλο,

συμβόλαιο 4466/38, συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Καρτσούνη,
(μεγάλη προσωπικότητα. Όλοι οι δικηγόροι που έχουμε κάνει
ελέγχους στην Ηλιούπολη βλέπουμε συνέχεια τον συμβολαιογράφο
Καρτσούνη. Βιομηχανία συμβολαίων!) με το οποίο πρώτη φορά και
αυθαίρετα αναβιβάζουν την ιδιοκτησία τους σε 12.000 στρέμματα.
Ήταν τέτοια η βουλιμία τους που περιέλαβαν σε αυτή τα δάση,
τα βουνά και ό,τι άλλο υπήρχε στην τεράστια αυτή έκταση του Υμηττού
26
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των σημερινών Δήμων Ηλιούπολης, Αργυρούπολης και Αλίμου, ακόμα
και πέρα από την οδό Βουλιαγμένης την οποία εμφανίζουν ως σύνορο.
Έτσι, η Δυναστεία Νάστου έγινε οικονομική μονάδα του τόπου,
κέρδιζε δισεκατομμύρια και επηρέαζε τη γενικότερη κατάσταση στην
περιοχή, εκμεταλλευόμενη, όπως αναφέρει η προσαγόμενη 4910/77
ιστορική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, την ασύγγνωστη αμέλεια των
οργάνων της διοίκησης να προστατεύσουν τη δημόσια περιουσία.
Βεβαίως, υπήρξαν και λειτουργοί που ύψωσαν την αντίδικη
φωνή τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα. (Εδώ βέβαια ύψωσαν τη φωνή
τους και έχει και αποτέλεσμα)
Η κατάκτηση των τεραστίων αυτών εκτάσεων έδωσε άλλη όψη
και άλλο περιεχόμενο στην κοινή ζωή εκατοντάδων χιλιάδων
κατοίκων και συνεχίζεται η επωφελής αξιοποίηση των εκτάσεων
αυτών σε συνεργασία των ενδιαφερομένων Δήμων.
Είναι συνεπώς ιστορική η μάχη που δίνεται με τα μεγάλα και
παράνομα συμφέροντα και ιστορική και αναμενομένη απόφαση για το
μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας και ιστορικό το χρέος της
Δικαιοσύνης να ερευνά σε βάθος τις μεγαλοϊδιοκτησίες που
διαμορφώθηκαν σε σκοτεινές περιόδους της εθνικής και πολιτικής μας
ιστορίας, οι οποίες είναι κατ΄εξοχήν υπεύθυνες για τη σημερινή στάθμη
της ζωής των ανθρώπων με τα αδιέξοδα που δημιούργησαν γύρω από
το περιβάλλον, την έλλειψη ελευθέρων χώρων, την έλλειψη γης και
δημόσιους, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους και τόσα άλλα».
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι μέχρι τώρα και εγώ που είχα
χειριστεί υποθέσεις πίστευα ότι το πρώτο ενδοοικογενειακό συμβόλαιο
ήταν του 1938 μεταξύ των Ναστέων. Διαβάζω ότι στην απόφαση το πρώτο
ενδοοικογενειακό συμβόλαιο έγινε το 1875 από την κυρία Σωτηριάδου η
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οποία είχε τότε την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως του Πρωθυπουργού
Θ. Βούλγαρη. Σκεφτείτε τι καταστάσεις αντιμετώπισαν οι υπάλληλοι και
ποιος μπορούσε να αντισταθεί.
Σας ευχαριστώ θερμώς. Συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς.
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εμείς σας ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε Καστριτσέα, για
τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και τα στοιχεία που δώσατε τα οποία
καταγράφονται έτσι για την ιστορία, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα
αυτά που εξελίχθηκαν εκείνη την περίοδο, που δεν ήταν μόνο μέσα στις
αίθουσες των δικαστηρίων αλλά ήταν και στους χώρους με το Κίνημα το
οποίο αναπτύχθηκε τότε με τους Αντιδημάρχους που ηγούντο αυτών των
προσπαθειών και των φίλων Δημοτικών Συμβούλων του Δημήτρη Κιντή.
Γ.ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ: Στην Αργυρούπολη Δήμαρχοι άλλαζαν, αλλά ο Νομικός
Σύμβουλος και ειδικός για τα θέματα των Ναστέων, ο Ιορδάνης
Πουρσανίδης, παρέμενε ο ίδιος. Όλοι οι Δήμαρχοι είχαν Νομικό Σύμβουλο
τον κ. Πουρσανίδη. Τον καλούμε λοιπόν στο βήμα να μας πει δύο
κουβέντες. Με τον κ. Πουρσανίδη κερδίσαμε και οι δύο Δήμοι

και

ακυρώσαμε την άδεια του ΚΥΤ, μην το ξεχνάμε.
Ι. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ: Πρώτον, δεν τελείωσε τίποτα.
Δύο οχυρά Α’ και Β’ βαθμού κερδήθηκαν. Υπάρχει και ένα τρίτο, ο
Άρειος Πάγος. Αυτό σημαίνει, όχι πανηγύρια. Η νίκη η δικαστική θα
ολοκληρωθεί εάν και εφόσον η αναίρεση την οποία ασκήσανε, θα
απορριφθεί. Η νίκη η δικαστική θα κερδηθεί εάν και εφόσον το Ποινικό
Δικαστήριο που είναι σε εξέλιξη, θα κερδηθεί. Μέχρι τότε, με την ίδια
ευθύνη θα πρέπει να προχωρήσουμε.
Το δεύτερο είναι, είμαι μεγαλύτερος κατά μία γενιά από τότε που
άρχισε αυτή η ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι είμαι μέρος του χρόνου και ως
μέρος του χρόνου, έχω την ζωντάνια του χρόνου.
28
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Μη σημειώσετε ότι μπορεί κάποιος, ο Χ, ο Ψ, ο Γ δικηγόρος να
κερδίσει υποθέσεις. Ένα είναι το καθήκον του δικηγόρου. Να συμβάλει στο
να συνειδητοποιεί ο πολίτης τα δικαιώματά του και να πείθεται να τα
διεκδικεί. Αυτό το καθήκον εκτιμώ ότι όσοι έχουμε εμπλακεί σε αυτή την
ιστορία το επιτελέσαμε. Με αδυναμίες βεβαίως, με πράξεις προχωρημένες
βεβαίως, όμως δεν αρκεί για να έχεις ένα αποτέλεσμα.
Η ιστορία των Ναστέων είναι μία ιστορία η οποία όπως βιώθηκε
νομικά μέσα στον χρόνο διδάσκει τα εξής πράγματα.
Πρώτον, το πώς το 1827 όταν πλέον αναγκάστηκαν από τη
δυναμική της Επανάστασης του ’21 οι Μεγάλες Δυνάμεις που και τότε
υπήρχαν, η Ρωσία, η Γαλλία, η Αγγλία, να προσυπογράψουν με την
Οθωμανική Αυτοκρατορία την ανεξαρτησία της Ελλάδας και προσέξτε,
που το αποδέχεται ο Έλληνας ιστορικός και λέει: «η Αττική, η Βοιωτία δεν
είναι αποτέλεσμα της Επανάστασης αλλά είναι αποτέλεσμα των Μεγάλων
Δυνάμεων». Ο Καραϊσκάκης που σκοτώθηκε στο Κερατσίνι δεν είναι
αποτέλεσμα, λέει, η έφοδος προς την Ακρόπολη που ήταν πολιορκημένοι οι
Τούρκοι, αλλά των Μεγάλων Δυνάμεων. Πρώτο μάθημα, λοιπόν, είναι η
συνειδητοποίηση του πως η ιστορία δεν είναι εκείνη που πράγματι
γράφτηκε στα χρόνια εκείνα και γράφεται από τον λαϊκό παράγοντα.
Δεύτερο μάθημα από αυτή την ιστορία είναι το εξής. Η
διορατικότητα η τυχοδιωκτική των Ευρωπαίων. Όχι των κυβερνήσεων
μόνο, αλλά των πολιτών που αισχροκέρδησαν στην ποτισμένη με αίμα γη
της Ελλάδας, πριν ακόμα συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος. Με τον
Καποδίστρια να αντιπαλεύει διπλωματικά τα εξωτερικά και εσωτερικά. Και
ενέσκηψαν οι Άγγλοι, οι οποίοι αγόρασαν. Οι πρώτοι αγοραστές που
εμφανίζονται και καταγράφονται δεν είναι ντόπιοι Ελλαδίτες, ήταν
ζήτουλες τότε -κατά τον Μακρυγιάννη- στην κυριολεξία, ήταν απ’ το
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Τσιρίγο, απ’ τα Επτάνησα, και εκτιμώ με βάση την όλη γνώση που
αποκτήθηκε από την εμπλοκή στα δικαστήρια, ήταν οι ενδιάμεσοι για να
έρθει ο μεγάλος Εγγλέζος Βρέσβιτς, Πρόξενος της Αγγλίας στην Ελλάδα,
με συμπαραστάτη και διαχειριστή έναν Χιλ, παπά του καθολικισμού,
διαμαρτυρομένων της Αγγλίας, ο οποίος διαφέντευε όχι το ποίμνιό του
αλλά τις εκτάσεις τις οποίες αγόρασαν.
Και πώς τις αγόρασαν; Τις αγόρασαν με επίκληση χοτζετίων, τα
οποία, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο προηγούμενος ομιλητής, δεν ήταν
τίτλοι- δέχεται η εφετειακή απόφαση- και σοφίστηκε ο Εγγλέζος να ζητήσει
γνωμοδότηση κάποιου Έλληνα νομοδιδάσκαλου για το αν μεταβιβάστηκαν
ή όχι τα τέσσερα ζευγάρια ακίνητα στους προκατόχους του, του είπε «ναι»
κι ήρθε η απόφαση που λέει ότι ήταν καλόπιστος ο Εγγλέζος και δια της
καλοπιστίας απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία την ιδιοκτησία.
Ιδιαίτερα το Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο είναι πρόσωπο με
πρόσωπο ανέδειξε την ουσία αυτής της ιστορίας, η οποία είναι παμπάλαια.
Οι Ναστέοι δεν έκαναν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο αλλά
αξιοποίησαν όλη την πρακτική των προγενέστερων. Των αγοραστών μετά
από τον Βρέσβιτς τον Εγγλέζο και εντεύθεν. Και ποιοι αγοραστές;
Αγοραστές εξουσίας. Σωτηριάδης Ναύαρχος, Σκουζέ σύζυγος διπλωμάτη,
ονόματα τρανταχτά της εποχής εκείνης.
Αυτοί λοιπόν έφτασαν στο σημείο, ενώ πουλάνε τέσσερα ζευγάρια,
να μισθώνουν με τον όρο τον οποίο κατέγραψαν στα μισθωτήρια,
υποχρεώνεσαι εσύ κολίγε να ξεχερσώνεις και να προσθέτεις ζευγάρια στα
ζευγάρια.
Με αυτήν τη μεθοδικότητα, οι προκάτοχοι των Ναστέων
επεξέτειναν την καλλιεργήσιμη γη και την έφτασαν στο τέλος μέχρι την
κορυφή του Υμηττού με όριο το Κορωπί.
30
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Οι Ναστέοι έπραξαν
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με μεγάλη τέχνη όλων αυτών των

κληρονομημένων από την πρακτική των προγενέστερων, κωδικοποίησαν τα
πράγματα και όταν πλέον πίστεψαν ότι έφτασε η ώρα μηδέν, εμφανίστηκαν
με το ενδοοικογενειακό συμβόλαιο του 1938. Μάνα και θετός γιος, χήρα
δηλαδή του Αλεξίου Νάστου, θετός γιος του Αλεξίου Νάστου, γιος του
αδελφού του Ιωάννη, βρεθήκανε απέναντι σε έναν συμβολαιογράφο και
μοίρασαν την κληρονομιά του Αλεξίου Νάστου και πιστεύοντας ότι πλέον
τα πράγματα δεν είναι αναστρέψιμα, είπαν ότι η ιδιοκτησία μας αρχίζει
ανατολικά από την κορυφογραμμή και κατεβαίνει μέχρι τον Άλιμο και
μέχρι τα όρια της Γλυφάδας προς την Αργυρούπολη. Κι έτσι άρχισε να
ξεδιπλώνει σιγά – σιγά και φτάνουν εδώ στο σημείο, που απο εδώ ξεκίνησε,
να στήσουν τον συνεταιρισμό «Δρανδάκης – Πάγκαλος» , να πολεοδομούν
ιδιωτικώς και να πουλάνε. Κι ήταν περίοδος προπολεμική που επέτρεπε την
ζήτηση, διότι είχε συντελεστεί η Μικρασιατική καταστροφή και η ζήτηση
της γης ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ όσον αφορά την συμβολή μου
σε όλη αυτή την ιστορία είναι κάτι ανάλογο με έναν στίχο του Ρίτσου, που
εκείνος το λέει με βεβαιότητα για τον εαυτό του, διότι είναι ο Μέγας
ποιητής, εγώ όμως θα το παραλλάξω και θα πω ότι:
«σ’ όλη αυτή την ιστορία δεν έκανα τίποτα άλλο παρά προσπάθησα να
είμαι ένα καπνισμένο τσουκάλι που κάνει καλά τη δουλειά του. Ένας εργάτης
που έχει συνείδηση του έργου που του ανατέθηκε».
Όμως, και ο Κιντής και ο Ευσταθιάδης εάν τυχόν δεν υπήρχε ο
λαϊκός παράγοντας, εάν τυχόν δεν είχε δημιουργηθεί σε τοπικά πλαίσια
λαϊκό κίνημα, δεν θα είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό δεν το λέω έτσι για
να κολακευθεί η μάζα, αλλά για να συνειδητοποιηθεί και από τους
παρόντες

ότι,

όταν

ένας

λαός

δημότες,

ένας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

γενικότερα

λαός
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συνειδητοποιεί το δίκαιο που έχει και αποφασίζει να το υπερασπιστεί, όσα
εμπόδια κι αν τυχόν τεθούν, θα τα υπερβεί και θα έρθει σε ένα αίσιο πέρας.
Έτσι, λοιπόν, όπως έθιξε ο Δήμαρχος της Ηλιούπολης, έτυχε σήμερα
να καρπώνονται τους αγώνες άλλων εκείνοι οι οποίοι μπορεί και να μην
είχαν γεννηθεί ή κι αν γεννήθηκαν πηγαίναν στο νηπιαγωγείο ή στο
Δημοτικό Σχολείο. Τι δηλοποιεί αυτό; Δηλοποιεί την ενότητα της ζωής.
Δηλαδή ο αγώνας που δίνει ο άνθρωπος εάν αρχίζει και τελειώνει με το
εγωιστικό συμφέρον είναι ένας αποτυχημένος αγώνας.
Ο αγώνας που δίδει ο άνθρωπος σμίγοντας με τον κόσμο και
αποτελώντας την δύναμη της μάζας κι όταν ακόμα αποτύχει κι όταν ακόμα
δεν πετύχει, είναι η διάδοχος κατάσταση, είναι η κληρονομιά που αφήνει
στις μελλοντικές γενιές και το χρέος των σημερινών είναι να αντιπαλέψουν
σχέδια, γιατί σήμερα υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό σημαίνει περιουσία του
δημοσίου να μπει στο πιθάρι των Δαναΐδων και το αποτέλεσμα μιας
προσπάθειας των Δημοτικών Αρχών στο τέλος να αποτελέσει όφελος, όχι
για τον λαό των τριών Δήμων, αλλά για εκείνους οι οποίοι επιζητούν να
εισπράξουν ως άϋλο τα δάνεια τα οποία έχουν χορηγήσει και δόθηκαν εκεί
που δόθηκαν.
Θα τελειώσω με το εξής: Μέσα από αυτήν τη διαδικασία των
Δικαστηρίων καταγράφεται ένα: η αδυναμία του Ελληνικού Δημοσίου να
υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Ποια συμφέροντα, όμως; Τα συμφέροντα
τα οποία δεν το ενδιαφέρουν. Δεν το ενδιέφερε το οικόπεδο των 400 τ.μ.
στην Αργυρούπολη, Ηλιούπολη κτλ.
Το δεύτερο είναι ότι, όταν υπάρχει επιμονή με την παρέμβαση όπως
έγινε των Δήμων, τότε αυτή η επιμονή εξαναγκάζει από τα πράγματα
αντικειμενικά και κάποια στιγμή να βρεθούν άνθρωποι από το Νομικό
32
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Συμβούλιο του Κράτους οι οποίοι καθοριστικά μπορεί να συνεισφέρουν σε
μία δίκη - αντιπαράθεση με διεκδικητές, όπως έγινε στην περίπτωση αυτή.
Αναφέρω τη συνάδελφο Βερνάρδου,

η οποία συνεισέφερε τα μέγιστα

στην υπόθεση του Α΄βαθμού και μετέπειτα η συνάδελφος που είναι στο
Ποινικό με τα στοιχεία τα οποία εμφανίζει και χρησιμοποιούμε.
Με αυτά τα λίγα ή πολλά κλείνω την ομιλία μου, η οποία δεν έχει να
κάνει τίποτα άλλο παρά με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και με το ότι
δεν έχουν τελειώσει ακόμα.
Ευχαριστώ.
Γ.ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλοσωρίσω και να καλέσω στο
βήμα τον κ. Ανδρέα Παπανικολάου, τον Νομικό Σύμβουλο που έχει
αναλάβει την υπόθεση αυτή για λογαριασμό του Δήμου Αλίμου.
Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Καλησπέρα.

Νιώθω

ευνοημένος

από

την

πρόσκληση που έλαβα να ανέβω στο βήμα, διότι πριν από εμένα
προηγούνται οι δικηγόροι του Δήμου Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης,
οι οποίοι πράγματι έδωσαν μια μεγαλειώδη μάχη.
Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον προηγούμενο Δήμαρχο
του Αλίμου κ. Ορφανό, όπως και τον νυν κ. Κονδύλη, οι οποίοι μου
εμπιστεύθηκαν να χειριστώ αυτή τη σπουδαία υπόθεση. Νιώθω χαρά ως
δικηγόρος, ως πολίτης και ως δημότης του Δήμου Αλίμου, διότι προσφέρω
τις λίγες δυνάμεις μου μαζί με λαμπρούς συναδέλφους σε ένα θέμα που δεν
έχει μόνο νομική σημασία, δηλαδή δεν είναι μία αστική διαφορά που
αφορά τη διεκδίκηση ενός ακινήτου αλλά αφορά ένα σπουδαίο θέμα που
έχει μεγάλη σημασία για τον τόπο, για την κοινωνία, για τον πολιτισμό.
Έτσι λοιπόν συμμετέχω με τις λίγες δυνάμεις μου μαζί με εκλεκτούς
συναδέλφους, δεν έχω λάβει μέρος στην πολιτική υπόθεση για την οποία
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έγινε λόγος εδώ, γιατί αυτή είναι δίκη που αφορά τους Δήμους Ηλιούπολης
και Αργυρούπολης συμμετέχω όμως στην ποινική δίκη, η οποία έχει
μεγάλη σημασία.
Θέλω να πω όπως και οι προηγούμενοι ότι ο αγώνας αυτός δεν
τελείωσε, διότι και σε νομικό επίπεδο υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, αλλά
και επειδή από την μία μεριά οι Δήμοι μάχονται για το δίκαιο, δηλαδή λίγο
πολύ ο αγώνας έχει περισσότερο ιδεολογοπολιτικά στοιχεία παρά
ουσιαστικά με την έννοια της απόκτησης ενός ακινήτου, ενώ η άλλη
πλευρά μάχεται για οικονομικά συμφέροντα και το μένος της και η διάθεσή
της να συνεχίσει τον αγώνα δεν θα σταματήσει εδώ. Φοβούμαι ότι εγώ θα
έχω αποχωρήσει ενδεχομένως από τη ζωή όταν οι Ναστέοι και οι
κληρονόμοι των Ναστέων θα μάχονται ακόμη, διότι τα συμφέροντα είναι
πάρα πολύ μεγάλα. Όπως παρατήρησε και μία παλαιότερη εφετειακή
απόφαση, υπάρχουν πάντοτε στο δημόσιο άνθρωποι που είναι εύκαμπτοι
και οι οποίοι, όπως στο παρελθόν παρείχαν βοήθεια στους Νάστους, θα
παράσχουν και στο μέλλον. Άρα το μήνυμα είναι ότι τα μάτια και ημών
αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν να είναι πάντοτε ανοιχτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπανικολάου.
Ως οικοδεσπότης ο Νίκος Καραβέλος έμεινε παραπίσω. Τον καλώ
όμως τώρα στο βήμα να έρθει να καταθέσει τη δική του άποψη και να
αναφέρει πρόσωπα σημαντικά, που στο Δήμο της Ηλιούπολης έπαιξαν
ιδιαίτερο ρόλο και πολύ σημαντικό στην πορεία του αγώνα αυτού. Μετά,
δικαιωματικά οι Δήμαρχοι και οι επικεφαλής των Παρατάξεων.
Ν. ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ: Κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί φίλοι. Έχω καλυφθεί κατά το μέγιστο μέρος από όλα όσα ειπώ34
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θηκαν προγενέστερα. Άρα, ο δικός μου ρόλος εκτός από μερικές
επισημάνσεις, θα περιοριστεί στα πρόσωπα τα οποία συνέβαλαν ώστε να
έχουμε αυτά τα μέχρι στιγμής πολύ καλά αποτελέσματα. Τονίζω και εγώ,
όπως και ο κ. Πουρσανίδης, το μέχρι στιγμής, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι
οι άνθρωποι αυτοί, όπως και κάθε τέτοιος διεκδικητής δημοσίων εκτάσεων
δεν σταματάει. Ακόμα κι αν ξέρει ότι με τη συνέχιση της διεκδίκησης
χειροτερεύει τη θέση του.
Είναι αλήθεια ότι με την απελευθέρωση του Ελληνικού Κράτους
υπήρχε ένας όρος μέσα, τον οποίο έθεσε ο Καποδίστριας, ότι δεν μπορούσε
κανείς να πουλάει δημόσια γη (Αττική και Βοιωτία), γιατί αυτές δεν είχαν
καταληφθεί δια των όπλων, παρά μόνο (οι Οθωμανοί, εννοείται) εάν ήταν
κάτοικοι της Ελλάδος. Εάν δει κανείς τα χοτζέτια που οι Νάστοι
επικαλούνται ως τίτλους ιδιοκτησίας, βλέπει ότι όταν έκαναν αυτές τις
συμβάσεις, ήταν κάτοικοι Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης. Δηλαδή είχαν
φύγει, άρα τα ακίνητα ήταν αδέσποτα, άρα δικαιωματικά το Ελληνικό
Δημόσιο μπορούσε να τα πάρει. Αυτό για πρώτη φορά επισημαίνεται εν
σπέρματι, αλλά επισημαίνεται σαφώς στην τελευταία απόφαση και είναι
πάρα πολύ σημαντικό.
Ένα

δεύτερο

είναι

το

εξής:

Διαχρονικά

από

τότε

που

«απελευθερώθηκε» αυτό το κράτος, αυτό το προτεκτοράτο- και επιτρέψτε
μου που το λέω έτσι αλλά οι σημερινές συνθήκες αυτό αποδεικνύουνυπήρξαν δύο αντιλήψεις. Η μία που έβλεπε τη γη ως λεία και η άλλη που
έβλεπε τη γη ως χώρο ζωής. Αυτές οι δύο αντιλήψεις κονταροχτυπήθηκαν
διαχρονικά τους δύο αυτούς τελευταίους αιώνες. Ακόμα και σήμερα αυτό
συμβαίνει, στα Δικαστήρια αυτό αντιμετωπίζουμε. Και δεν είναι μόνο οι
Νάστοι, ήταν η Αιξωνή και είναι κι άλλες περιπτώσεις.
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Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη τότε ήταν ότι ο αείμνηστος
Δημήτρης Κιντής συνήγειρε με τις ιδιαίτερες γνώσεις του και το γεγονός
ότι συνέπεσε να υπάρχει και δημιουργήθηκε και από τις τότε πολιτικές
οργανώσεις, οι οποίες είχαν τεράστια συμβολή όσον αφορά την προάσπιση
– υπεράσπιση όλης αυτής της υπόθεσης και από τη «Δημοκρατική
Ενότητα» και από τις άλλες παρατάξεις, όλες εν συμπνοία, δημιουργήθηκε
ένα κίνημα τέτοιο, που ακόμα και τα δικαστήρια δεν μπορούσαν να
παραβλέψουν.
Ο αείμνηστος Δημήτρης Κιντή και είχα την τύχη να τον έχω
γνωρίσει και να τον θεωρώ δάσκαλό μου, ακόμα και νεκρός όταν είχε
φύγει από τη ζωή εκαλείτο κατηγορούμενος συνέχεια στα δικαστήρια,
αρκετό καιρό μετά το θάνατό του.
Αυτό που είπε ο Βαγγέλης ο Καστριτσέας ότι «κάντε τους από
κατήγορους κατηγορούμενους», είναι πράγματι έτσι. Έτσι νομίζω ότι
προσπαθησαμε να κάνουμε και νομίζω ότι σε έναν βαθμο και τονίζω πάλι
μέχρι στιγμής , το πετύχαμε.
Τελειώνω με την αναφορά στα ονόματα όλων αυτών, τους οποίους
όταν τους είδα σήμερα με διακατείχε μια ιδιαίτερη συγκίνηση καθώς είχα
αρκετό καιρό να δω ορισμένους από αυτούς. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο, μη
ξεχάσω κανέναν, δεν υπάρχει πρόθεση.
Θα ξεκινήσω από τον αείμνηστο Δημήτρη Κιντή, που σήμερα είναι
εδώ η γυναίκα του, η κα Γεωργία, που θυμίζει τόσα πολλά πράγματα όταν
παιδάκι κι εγώ όπως και ο Δήμαρχος Βαλασόπουλος τότε βρεθήκαμε
συνυποψήφιοι. Ο Αναγνωστόπουλος Νίκος, δεν ξέρω εάν μπόρεσε να έρθει
σήμερα, ο Παναγιώτης Αρανίτης, ο Κώστας Αργυρόπουλος που είναι εδώ,
ο Βασίλης Βαρότσης, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο Ευάγγελος
Γεωργάκης, ο Δήμαρχος Θεόδωρος Γεωργάκης και νυν δικηγόρος στην
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ποινική δίκη στην οποία είμαστε μαζί, ο Κανελλόπουλος Κυριάκος, ο
Κωνσταντίνος Καραγεώργος, ο Βαγγέλης Καστριτσέας. Ο αδερφός του
αείμνηστου Δημήτρη Κιντή, ο Γιάννης, που σε πολλά δικαστήρια
συνέπραξε με τον αδερφό του στις υποθέσεις αυτές και δεν πρέπει να τον
ξεχάσουμε. Η Αθηνά Λάτση, ο Δημήτρης Λεοντάρας, η Μαρία
Κατσικερού, που χωρίς την τρομερή της μνήμη θα ήταν πάρα πολυ
δύσκολο να μπορέσουμε να θυμόμαστε και αντέξουμε αυτήν την ιστορία, ο
Γιώργος Λουκάς, ο Λευτέρης Μακρυκώστας, ο Παναγιώτης Μακρυκώστας, ο Βασίλης Μανθάς μια εμβληματική μορφή ο οποίος ήταν και
κατηγορούμενος, όπως ανέφερε προηγουμένως ο κ. Καστριτσέας, ο Ηλίας
Μαχαιρόπουλος μάρτυρας στη δίκη των Νάστων και αυτός δεν μπόρεσε να
έρθει λόγω προβλήματος υγείας. Ο Μερμήγκης Τάσος,

ο Θωμάς

Μηλούλης, θα μου επιτρέψετε, δεν ξέρω αν είναι εδώ, θυμάμαι τον
αείμνηστο Κιντή όταν καμιά φορά κονταροχτυπιόμασταν μέσα και έπαιρνε
τον λόγο ο Θωμάς Μηλούλης σταμάταγε ο Κιντής όσους πήγαιναν να τον
κοντράρουν και έλεγε «αφήστε τον, αφήστε τον, έχει Μαρξιστικήν σκέψη».
Ο Θάνος Ορφανός, οι Δήμαρχοι μετά, ο Παναγιώτης Πατσαβός, ο Ανδρέας
Παπανικολάου, ο Σπύρος Προβιάς που αναφέρεται κι ως μάρτυρας στην
τελευταία δίκη που βγήκε η απόφαση, ο Γιώργος Στουρνάρας Οργανωτικός
Γραμματέας της «Δημοκρατικής Ενότητας» και Ομότιμος Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Γεωλογίας. Νομίζω μια κουβέντα θα
μπορούσε να πει, καθώς κι αυτός υπήρξε μάρτυρας σε δίκες και
συμπαραστάτης. Ο Αδαμόπουλος Παναγιώτης και αφήνω τελευταία τη
Χαμογεωργάκη Γαβριέλα, η οποία ήταν μάρτυρας και έδωσε μια υπέροχη
κατάθεση, που δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει. Επίσης, ο Βαγγέλης
Σκούρας. Ακόμη ένας που υπήρξε μόνιμος μάρτυρας υπέρ των υποθέσεων
αυτών και τον ξέρετε όλοι σας, ήταν κάποιος με τον οποίο βρεθήκαμε
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αντίπαλοι όλοι εμείς τουλάχιστον στα έδρανα, ο αείμνηστος Κώστας
Δελλαπόρτας. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Αισθάνομαι πως
κάποιον έχω ξεχάσει αυτή τη στιγμή.
Θα μπορούσα να πω και ένα ανέκδοτο τελειώνοντας με τον
Δελλαπόρτα για να δώσω ένα πιο ευχάριστο κλίμα. Θα δούμε.
Επίσης, θέλω να τονίσω πως μεγάλη συμβολή είχαν οι συνάδελφοι
δικηγόροι, ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης στο ποινικό δικαστήριο, που ένας
από τους πιο έγκριτους δικηγόρους της Αθήνας, ο Ανδρέας Νικολάου,
φυσικά ο Ιορδάνης Πουρσανίδης, ο πρώην Δήμαρχος Θεόδωρος
Γεωργάκης, η Κατσικερού κι ο Λεοντάρας που ήταν οι βράχοι. Η Αντωνίου
Δήμητρα, ο Νίκος Πολίτης.
Υπάρχει λοιπόν ένα αστείο γεγονός το οποίο συνέβη στη δίκη που
ήταν κατηγορούμενος ο αείμνηστος Βασίλης Μανθάς. Ήταν πάρα πολλοί
μάρτυρες, κράτησε εννέα – δέκα ώρες η δίκη και τελευταίος μάρτυρας ήταν
ο Κώστας Δελλαπόρτας. Εμείς θέλαμε να ρωτήσουμε για την πολιτική –
κομματική δράση του Βασίλη Μανθά, πέρα από την κοινωνική του, αλλά
πέρασαν της δικής μας κοντινής ιδεολογικής θέσης και μας έμεινε ο
Δελαπόρτας. Τον ρωτήσαμε «επειδή υπήρξατε πολιτικοί αντίπαλοι αφήσαμε
επίτηδες τελευταίο εσάς», στην ουσία τον είχαμε ξεχάσει. Άρχισε λοιπόν ο
Δελλαπόρτας με το γνωστό ύφος που είχε «και τούτο και το άλλο και τα
λοιπά» και κάποια στιγμή σταματάει και λέει «καλά ρε Νίκο, όλους τους
προοδευτικούς δεν τους ρώτησες και βρήκες εμένα τον Χουντικό να ρωτήσεις
για αυτό;»
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσα τίποτα παραπάνω να πω
αλλά να δηλώσω τη συγκίνησή μου.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστούμε, κ. Καραβέλο.
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Λοιπόν, ο κ. Γεωργάκης, ο πρώην Δήμαρχος Ηλιούπολης, όσο
μπορούμε να το επισπεύσουμε γιατί στις 6:00΄ η ώρα ξεκινάμε και
Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στην Ηλιούπολη.
Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Μαζί με το χαιρετισμό και την αγάπη μου ήθελα να πω
ότι είναι αυτές οι στιγμές ιδιαίτερα φορτισμένες και επειδή τίποτα δεν είναι
αυτονόητο στη ζωή νομίζω πως αυτή η πρωτοβουλία που πήρατε για να
κάνετε αυτή τη συνάντηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι τελείως
απαραίτητο να έρχονται στο νου πρόσωπα και πράγματα. Όχι γιατί θέλουμε
να κάνουμε ένα είδος μνημοσύνου, που και αυτό μέσα στα πλαίσια στην
γήινη πορεία μας είναι ανθρώπινο, αλλά γιατί αυτό μας βοηθάει να
μπορούμε να θυμόμαστε το χθες, να ζούμε το σήμερα και να σχεδιάζουμε
για το αύριο. Και σε κάθε περίπτωση το σήμερα να το κάνουμε να το
ζηλεύει το χθες.
Ακούστηκαν αρκετά πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά.
Από πλευράς μου πολύ σύντομα θα πω πως όταν είχα την τύχη ο λαός της
Ηλιούπολης να μου δώσει την δυνατότητα να εκπροσωπήσω τον Δήμο ως
Δήμαρχος, ήμασταν τρεις υποψήφιοι. Ο αείμνηστος ο Δημήτρης Κιντής, ο
αείμνηστος ο Κώστας Δελαπόρτας και ο έχων την τιμή να σας ομιλεί. Έτσι
ήρθαν τα πράγματα και ο κόσμος είπε ότι σου δίνουμε εσένα την
δυνατότητα να εκπροσωπήσεις τον Δήμο και να τον υπηρετήσεις.
Όταν πήγα να μου παραδώσει και να παραλάβω από τον αγαπημένο,
αείμνηστο και στη καρδιά μου κλεισμένο τον Δημήτρη Κιντή, μου είπε:
«Θόδωρε, δύο πράγματα θέλω να σου πω, πέρα από τα άλλα που
συζητήσαμε. Αυτό που είπε περίπου ο Βαγγέλης Καστριτσέας και
επανέλαβε ο Νίκος. «Το νου σου, και είναι πολύ καλό το ότι έχεις και την
ιδιότητα του δικηγόρου, σ’ αυτά τα ακίνητα του δημοσίου» τα λεγόμενα τότε
έτσι τα λέγανε Ναστέικα, που είναι αυτή η ιστορία «και ως δικηγόρος θα
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δώσεις όλες σου τις δυνάμεις, θα βάλεις στοίχημα με τον εαυτό σου και για
μένα θα είναι μεγάλη ικανοποίηση όπου κι αν είμαι, όποτε και αν είναι να
αισθάνομαι αυτή την αγαλλίαση που ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα». Αυτό
ήταν το πρώτο που μου ζήτησε και το δεύτερο «σε παρακαλώ πολύ, θα το
δεις και εσύ στη διαδρομή σου, παρατυπίες μπορεί να κάνεις, εγώ παρατυπίες
έκανα, ατιμίες όμως δεν έκανα, γι’ αυτό μην παρασυρθείς και ανοίξεις και με
σύρεις στα δικαστήρια». Και του απάντησα «ότι είμαι πολύ μικρός για να
κάνω τόσο μεγάλη ατιμία». Και όχι μόνο δεν εσύρθη στα δικαστήρια για
την όποια τυχόν παρατυπία, αλλά αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που
πήγα στο δικαστήριο και τον υπερασπίστηκα και ως δικηγόρος και ως
δήμαρχος για τις δίκες που είχε σε βάρος του.
Θυμάμαι μία για ένα παιδάκι- Βασίλη Βαλασόπουλε, το λέω σε
σένα αγαπητέ Δήμαρχε- επάνω στο Χαλικάκι που είχε σκοτωθεί ένα παιδί.
Και πήγαν το Δήμαρχο φανταστείτε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία εξ
αμελείας. Και όταν λοιπόν πήγα στο δικαστήριο και τον υπερασπίστηκα,
λέει ο Πρόεδρος «καλά, είσαστε αντίπαλοι;», γιατί ο ένας διαδέχθηκε τον
άλλον και λέω «κύριε πρόεδρε σ’ αυτές τις στιγμές δεν υπάρχει αντιπαλότητα
και σε κάθε περίπτωση να που αποδεικνύεται ότι όταν δεν υπάρχει
αντιπαλότητα και υπάρχει ενότητα και υπάρχει κοινός στόχος και υπάρχει
κοινός αγώνας και αγωνία, βγαίνει και το αποτέλεσμα». Αυτό το
αποτέλεσμα που ακούσατε μέχρι σήμερα. Το λέμε αυτό μέχρι σήμερα, δεν
θριαμβολογούμε και δεν καθησυχάζουμε.
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όταν ξεκινάει το δικαστήριο,
ήδη αυτό το δικαστήριο ξεκίνησε 7 Απριλίου του 2014 και συνεχίζεται
ακόμα και μέχρι σήμερα. Είναι το κακούργημα στο οποίο συμμετέχουμε
από πλευράς της Ηλιούπολης ο Νίκος Καραβέλος, ο εκλεκτός συνάδελφος
που είναι εδώ ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης- Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε
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πάρα πολύ- και ο έχων την τιμή να σας ομιλεί από πλευράς της
Ηλιούπολης. Από πλευράς της Αργυρούπολης ο πρύτανης της δικηγορίας,
ο πρύτανης στα θέματα της Αυτοδιοίκησης, συγνώμη που το λέω, ο
μαχητικός που τον τρέμουν οι αντίπαλοι, ο Ιορδάνης Πουρσανίδης. Το
ξέρετε αυτό. Και από τον Άλιμο ο Ανδρέας Παπανικολάου. Ξέρετε όταν
παίρνει τον λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ιορδάνης να μιλήσει από την
άλλη μεριά τι γίνεται. Όμως ειλικρινά αυτό που είπε προηγουμένως ο
Βαγγέλης Καστριτσέας και επανέλαβε ο Νίκος Καραβέλος «κάντε τους
από κατήγορους κατηγορουμένους», είναι η στιγμή εκείνη όταν ακούγονται
τα ονόματα.
«Κατηγορούμενοι, είστε εδώ;» Αντιγόνη χήρα Εμμανουήλ Σαρδά το
γένος Κωνσταντίνου Νάστου, Ελένη χήρα Ιωάννου Νάστου, Στυλιανή
Νάστου του Ιωάννη, Κωνσταντίνο Νάστου του Ιωάννη, Αλεξάνδρα χήρα
Αλεξίου Νάστου το γένος Ιωάννη Καράμπαμπα, Στυλιανή Νάστου του
Αλεξίου, Κωνσταντίνα Νάστου, Πάολα-Παυλίνα Μάλοβιτς, είναι αυτοί
που μίλησαν προηγουμένως και είπαν ότι δυστυχώς βάλανε τον λύκο να
φυλάει τα πρόβατα. Η κυρία αυτή δικηγόρος ούσα επί υπουργίας Χ, δεν
έχει σημασία ποιος ήταν, μπήκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΕΔΕ, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Και τότε έγιναν οι
δημοσιεύσεις και τότε ξεσηκωθήκαμε και τότε πήγαμε όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο στον Υπουργό και είπαμε «Τι κάνετε; Δηλαδή ποιον βάλατε να
υπερασπιστεί τα ακίνητα του δημοσίου; Εκείνη που φέρεται ως σφετερίστρια,
όπως είπε η απόφαση 4910;» Και βεβαίως και οι άλλοι, είναι 11
κατηγορούμενοι. Αυτοί οι κατήγοροι είναι οι κατηγορούμενοι.
Θέλω προς το τέλος των δικών μου που έχω ζήσει, είναι πάρα πολλά
γιατί παρέστην ως δήμαρχος και ως δικηγόρος επί 16 συναπτά χρόνια. Μία
μεγάλη πάλη, έναν μεγάλο αγώνα, που βεβαίως όπως ακούστηκε και
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προηγουμένως δεν δίδεται από έναν, δεν διεκδικεί ένας να πει ότι το έκανα
εγώ, εδώ το εγώ διαγράφεται, είναι το εμείς, εμείς που παλεύουμε, ο
κόσμος που παλεύει, εσείς που παλεύετε και αγωνίζεστε και αγωνιάτε. Και
οι Σύμβουλοι τότε της Παράταξης μου, απόψε βλέπω που είναι εδώ ο
Σκούρας, ο Σπύρος

Προβιάς, ο Σαπουντζής

Λευτέρης, ο Βασίλης

Βαρότσης. Πάρα πολλοί, που δεν χρειάζεται και που δεν μπορώ…
Β.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και ο σημερινός Δήμαρχος.
Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Ο σημερινός Δήμαρχος, με πρόλαβες γιατί θα έλεγα
παρακάτω παίρνοντας την σκυτάλη, γιατί θα μιλήσω για τις Παρατάξεις
μου, αλλά και για αυτούς που πήραν την σκυτάλη γιατί εσύ, Βασίλη, δεν
ήσουνα μόνο ο δημοτικός σύμβουλος και ο Αντιδήμαρχός μου, μετά πήρες
και τη σκυτάλη του Δημάρχου που έχει σημασία αυτό για τον περαιτέρω
αγώνα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι πολύ σωστό που το τόνισες, αλλά
έτσι και αλλιώς μέσα στις σημειώσεις μου το έχω βάλει. Θέλω λοιπόν…
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ο Γιάννης ο Νικηφόρος.
Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Είναι εδώ ο Νικηφόρος ο Γιάννης;
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ναι, είναι εδώ.
Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Δεν τον είδα. Γιάννη μου δεν σε είδα. Όσοι είσαστε
εδώ και δεν σας είδα, και θέλω έτσι και δημοσίως να ευχαριστήσω, τους
συνεργάτες μου δικηγόρους τότε, την Μαρία Κατσικερού, τον Παντελή
Λεοντάρα που τον είδα εδώ, με αγώνα και αγωνία και βεβαίως να πω, ενώ
τότε δεν ήταν ο Νίκος Καραβέλος δικηγόρος, όμως η σχέση μας και η
ανταλλαγή απόψεων πάνω σ’ αυτό το θέμα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και
τον βλέπω και τώρα βαθύτατο γνώστη, μαχητή μαζί με τους συναδέλφους
που ανέφερα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
Θέλω όμως να πω γιατί λέμε για τους δικαστές, μπορεί να τους
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κριτικάρουμε και τη δικαιοσύνη δεν μπορεί κανείς να τη έχει στο
απυρόβλητο. Θέλω να μιλήσω για τρεις Εισαγγελικούς λειτουργούς. Μου
‘ρχεται και θα το πω. Και ο Σανιδάς, με τον οποίο κερδίσαμε ως
Εισαγγελέα Εφετών την υπ’ αριθμό 23 απόφαση του 1997 η οποία
αφορούσε το Χαλικάκι, 65 στρέμματα, και έβγαλε μία μνημειώδη
απόφαση, επάνω σ’ αυτή την απόφαση που έχουν πατήσει για να
παραπεμφθούν στο ποινικό και να δικάζονται στο κακούργημα για απάτη
σε βάρος του Δημοσίου. Στην υπ’ αριθμ. 2 απόφαση του 1963, στην υπ’
αριθμό 4910 απόφαση του 1977, στην υπ’ αριθμό 23 που παρέστην και ως
δικηγόρος και ως Δήμαρχος απόφαση μετά από 20 χρόνια ακριβώς, 1997.
Στη γνωμοδότηση 1984 του Δημοσθενόπουλου, που τότε πραγματικά πήρε
σάρκα και οστά και τότε έγινε ο μεγάλος αγώνας. Το 2011 που εκδόθηκε η
απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου και αυτή του Εφετείου η οποία
είναι 500 σελίδες έφεση, βγήκε η απόφαση και πάμε για τα περαιτέρω.
Είχα και μια προσωπική περιπέτεια και πρέπει να σας το πω. Ο
δικηγόρος τους έκανε αγωγή στον Δήμαρχο της Ηλιούπολης ζητώντας ένα
ποσό της τάξεως των 200.000 ευρώ, γιατί σε αγόρευσή μου στο Δημοτικό
Συμβούλιο μίλησα για τους σφετεριστές των ακινήτων του δημοσίου και
είπα «πρέπει να γίνει κατανοητό και στους σφετεριστές, όπως λέει η 4910/77
και στους όποιους νομικούς τους παραστάτες», δεν είπα όνομα, «στους
όποιους νομικούς τους παραστάτες και μάλιστα λέω σε αυτούς που κατέχουν
και αξιώματα» έδειχνα τότε τον Τσάτσο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το
πω γιατί ήτανε ο δικηγόρος τους και μας είπε τότε- θα το θυμάσαι ίσως,
Βασίλη- ότι οι Δήμαρχοι δημαγωγούν, δηλαδή υπερασπιζόμενοι τη
περιουσία του δημοσίου, δημαγωγούν. Και μου έκανε αγωγή που με
έφτασε μέχρι τον Άρειο Πάγο. Και την κέρδισα πρωτόδικα στο Εφετείο και
στον Άρειο Πάγο, αγωγή σε βάρος μου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

43

44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η παρουσία λοιπόν όλων και θέλω να πω και στις επόμενες δίκες,
μετά την απεργία, ήδη τώρα προσδιορίστηκε αν δεν κάνω λάθος για τις 8
του μηνός και για τις 20, έχει μεγάλη σημασία η παρουσία σας, έχει μεγάλη
σημασία, ξέρω ότι η Δήμαρχοι έχουν πολλές υποχρεώσεις, όμως θα
επιλέγετε, αγαπητοί Δήμαρχοι, κάποιες μέρες σε συνεννόηση με τους
δικηγόρους, γιατί η παρουσία σας είναι σημαντική.
Ανελλιπώς έρχεται ο Τάκης Ευσταθιάδης, εκείνος ο οποίος το έχει
μέσα στο πετσί του, όπως μιλήσαμε και για τους άλλους και το μετάγγισε
σε όλους μας.
Θέλω να τελειώσω και να πω τι ανακαλύψανε. Και εγώ το είδα αυτό
και το ανακάλυψε ο Καραβέλος μαζί με τον Ιορδάνη και φυσικά ο
Ρουμελιώτης και μέσα στα πλαίσια της βοήθειας κι εγώ με τον Αντρέα στο
βαθμό που μπορούμε, ανακαλύψαμε ότι χρησιμοποιούσαν την ονομασία
λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ δεν είχε ακόμα ονομαστεί λεωφόρος
Βουλιαγμένης, αλλά ο Θεός φυλάει λέει τον κλέφτη αλλά φυλάει και τον
νοικοκύρη. Όπως, επίσης, ποια άλλη θυμάσαι, Παναγιώτη; Η Ηρώς
Κωνσταντοπούλου. Μίλησαν για δρόμο ως όριο Ηρώς Κωνσταντοπούλου,
όταν δεν είχε γίνει το άγαλμα και δεν είχε ονομαστεί καν Ηρώς
Κωνσταντοπούλου. Το λέω λοιπόν αυτό, για να δείτε αυτή όλη η υπόθεση
πώς εξελίχθηκε και ακούσατε πώς εξελίχθηκε, ακούσατε πώς άρχισαν αυτά
φυσαρμόνικα να γίνονται τα στρέμματα.
Τελειώνοντας, λοιπόν, θέλω να πω βέβαια ότι υπήρξαν πραγματογνώμονες που τους είχανε 15 χρόνια για να βγάλουν την πραγματογνωμοσύνη; 12 χρόνια να βγάλουν την πραγματογνωμοσύνη; Γιατί ενώ μια
πραγματογνωμοσύνη βγαίνει και πάει, εκεί όμως τόσα χρόνια για να
μπορούμε να ανακαλύπτουμε και να βρίσκουμε στοιχεία και για να τα
πηγαίνουμε εκεί πέρα.
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Με αυτά θέλω να κλείσω την ομιλία μου και να σας διαβεβαιώσω,
όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, ότι θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους,
ακούσατε προηγουμένως που είπε και κάτι «ε, μα τώρα κληρονόμοι είναι
αυτοί, αυτά τα κάνανε οι πατεράδες τους κι άλλοι». Όμως το ζήτημα δεν
είναι εκεί κι είναι πολύ μεγάλη η δουλειά και το βάρος που έχουμε οι
δικηγόροι. Να πούμε δεν είναι οι πατεράδες που το κάνανε, είναι και εσείς
οι ίδιοι που το ξέρατε και το συνεχίζετε.
Έχουμε λοιπόν τη μάχη στο Ποινικό στο κακούργημα αλλά και τη
μάχη στον Άρειο Πάγο. Όλοι μαζί με αυτοπεποίθηση και με πίστη, πιστεύω
ότι θα νικήσουμε. Αρκεί να το πιστέψουμε, αρκεί να είμαστε παρόντες και
αρκεί αν είμαστε όλοι μαζί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Θόδωρε Γεωργάκη πρώην Δήμαρχε
Ηλιούπολης.
Γ.ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Θα καλέσω στο βήμα τον πρώην Δήμαρχο
Αλίμου, κ. Θάνο Ορφανό.
Θ.ΟΡΦΑΝΟΣ: Καλησπέρα σας.
Τα έχουν πει τα περισσότερα οι συνάδελφοι. Αυτό που θέλω να
τονίσω είναι ότι την άψογη συνεργασία που είχαμε όλη αυτή τη διάρκεια
που χειριζόμαστε τα θέματα ως Δήμαρχοι και οι Δήμοι. Θέλω να αναφέρω,
επειδή ειπώθηκε από το Τάκη τον Ευσταθιάδη, πως επειδή τελειώνει η δίκη
αυτή η ποινική θα πρέπει οι Δήμαρχοι να μπορέσουν να φέρουν κάποιον
κόσμο για να αισθανθούν την πίεση εκεί πραγματικά, γιατί ξεκίνησε, όπως
είπε και ο Θόδωρος Γεωργάκης, τον Απρίλιο του 2014 και συνεχίζεται
ακόμα, αλλά έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο και πρέπει να είναι νικηφόρα
και αυτή η δίκη και θα πρέπει να υπάρχει παρουσία.
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Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους δικηγόρους που
συνεργαστήκαμε και συνεχίζουν να δίνουν τον αγώνα τους μέχρι την
τελική νίκη και πραγματικά όλους αυτούς που συμμετείχαν σε όλες τις
δίκες, τους μάρτυρες, τους δικηγόρους, όλους τους Δημάρχους για όλα
αυτά τα χρόνια που ξεκίνησαν από τον αείμνηστο τον Κιντή και τον Τάκη
Ευσταθιάδη και πραγματικά πρέπει να ολοκληρωθεί για το καλό των
πολιτών, για το καλό των Δήμων μας, για να δικαιωθεί το δημόσιο και
πραγματικά όταν υπάρχει συνεργασία η νίκη θα είναι μεγάλη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστούμε, κ. Ορφανέ, πρώην Δήμαρχε Αλίμου.
Ο κ. Αναγνώστου Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Ηλιούπολης έχει τον
λόγο.
Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (παρέμβαση εκτός μικροφώνου): Κώστα, παράδειγμα
για τον Γιάννη να πω. Πολλές φορές ήρθε και μου ζήτησε την γνώμη μου
και συνεννοηθήκαμε και κάναμε και παραστάσεις με τον Βασίλη τον
Βαλασόπουλο…
Β.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαστε και ομοϊδεάτες με τον Γιάννη, παρότι
είσαστε σε ιδεολογική κόντρα…
Θ.ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (παρέμβαση εκτός μικροφώνου): Το λέω για τον
Βασίλη αυτό, γιατί συναποφασίζαμε και εμείς…
Β. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και πολύ καλά έκανες.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Λοιπόν σήμερα είναι ευχάριστη μέρα, οπότε τα
πειράγματα βλέπω δίνουν και παίρνουν.
Β. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και γι’ αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Την καλησπέρα και από μένα.
Κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι, πρώην Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκλεκτοί παριστάμενοι, αγαπητοί δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι.
46

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

47

Σήμερα ανακοινώθηκε απ’ τους Δημάρχους μας το αποτέλεσμα και η
απόφαση του δικαστηρίου. Επικυρώθηκε απλώς, εγώ θα έλεγα, αυτό που
στη συνείδηση του

Ηλιουπολίτικου λαού όλα αυτά τα χρόνια

διαμορφώθηκε, ότι αυτά τα οικόπεδα είναι δικά μας.
Ήταν η τυπική επικύρωση του δικαστηρίου. Ακούστηκαν από τους
προηγούμενους

ομιλητές,

τους

Δημάρχους,

από

τους

Νομικούς

Συμβούλους, από τον αγαπητό μου Δήμαρχο Δημήτρη Ευσταθιάδη που
πραγματικά είναι ένας άνθρωπος με τεράστια προϋπηρεσία στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, από τον φίλο Δήμαρχο Θάνο Ορφανό για το πώς εξελίχθηκε
η όλη ιστορία για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το οποίο εμείς σαν
Ηλιουπολίτες πιστεύαμε, το περιμέναμε όμως να επικυρωθεί.
Όταν το 2011 τον Γενάρη ανέλαβα την ευθύνη της διοίκησης του
Δήμου και όταν μπήκα στο Γραφείο, βρήκα τη δικογραφία των Ναστέων…
Β.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το 2011 ήμουν εγώ, το 2007…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγνώμη, το Γενάρη του 2007 αντιμετώπισα το πρώτο
πρόβλημα στο Δήμο, 17 του Γενάρη είχαμε την δίκη με τους Ναστέους.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καινούργιος Δήμαρχος μέσα σε 15 μέρες να
χειριστεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Ηλιούπολη, βεβαίως
όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο με τους
αγώνες μας γνώριζα την υπόθεση σε πολύ μεγάλο βάθος, όμως το να
αναλάβεις την ευθύνη πριν προλάβεις να κάτσεις στην καρέκλα για να
χειριστείς όλο αυτό, γιατί είχαμε φτάσει πλέον σχεδόν στο τέλος αυτής της
διαδικασίας, ήταν τεράστια ευθύνη.
Μιλώντας με τη Νομική μας Υπηρεσία, με την κυρία Κατσικερού
και το Παντελή Λεοντάρα, ενημερώθηκα πλέον για πού βρισκόταν εκείνη
τη στιγμή η υπόθεση και θεώρησα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο να
απευθυνθώ και στον κ. Καραβέλο, γνωρίζοντάς τον, εκτιμώντας τον για τις
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νομικές του γνώσεις αλλά πάνω απ’ όλα για την εμπειρία που είχε και για
τους αγώνες του, όντας στέλεχος της Παράταξης του Δημήτρη Κιντή, του
αείμνηστου Δημάρχου, για τη γνώση του απάνω στο συγκεκριμένο θέμα
των Ναστέων.
Από εκεί και πέρα λοιπόν μετά από συσκέψεις και με τις Νομικές
Υπηρεσίες των άλλων δύο Δήμων του Αλίμου και της Αργυρούπολης, μετά
από επαφές και ανταλλαγή απόψεων που είχα με τους άλλους Δημάρχους
και ιδιαίτερα βέβαια με τον πιο έμπειρο από μένα, τον Δημήτρη
Ευσταθιάδη, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτό που ακούστηκε
προηγουμένως και από τον κ.Καστριτσέα και από τον Νίκο Καραβέλο,
αυτό που είχε πει ο Δημήτρης ο Κιντής. «Περάστε στην επίθεση εσείς
απέναντι στους κληρονόμους Νάστου». Και αποφασίσαμε λοιπόν τότε να
αντιστρέψουμε την νομική μας κατεύθυνση που είχαμε μέχρι εκείνη την
στιγμή και να αποφασίσουμε σε κοινή σύσκεψη και με τους άλλους
Δημάρχους, μετά από δική μου πρόταση, να υποβάλουμε μήνυση στους
κληρονόμους Νάστου. Να μετατραπούμε δηλαδή από κατηγορούμενοι σε
κατήγορους.
Βεβαίως η πολύ σοβαρή δουλειά η οποία έγινε από τους δικηγόρους
και των τριών Δήμων, η οργανωμένη απ’ όλους μας προετοιμασία για το
εγχείρημα αυτό, έφερε τα σημερινά αποτελέσματα και ευελπιστούμε ότι θα
ολοκληρωθεί αυτό το ποθούμενο αποτέλεσμα και αυτή η νίκη η οποία δεν
είναι ολοκληρωτική, όπως ακούστηκε και από τους προηγούμενους
ομιλητές, μέχρι σήμερα με την έκδοση της απόφασης του Ποινικού
Δικαστηρίου.
Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχοντας στο Δημοτικό
Συμβούλιο Ηλιούπολης από την εποχή του Δημήτρη Κιντή ένα πράγμα
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κράτησα μέσα μου. Αυτή η περιουσία της πόλης ανήκει στις επόμενες
γενιές. Η δικιά μας γενιά την υπερασπίστηκε για να μπορέσουμε να την
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Αυτό το κράτησα βαθιά μέσα μου και
αυτό ήταν εκείνο που με οδήγησε παράτολμα στο να γίνω μηνυτής των
Ναστέων και να είμαι ο μάρτυρας κατηγορίας στην ποινική δίκη των
Ναστέων. Οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ και οι πρώην Δήμαρχοι
βεβαίως γνωρίζουν το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις μια
κατάσταση κόντρα σε μια καθεστηκυία κατάσταση που είχε δημιουργηθεί,
που ήταν οι κληρονόμοι Νάστου και όλο το πολιτικοοικονομικό σύστημα
το οποίο βρισκόταν γύρω τους.
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, δεν θέλω να σας κουράσω, έχω πάρα
πολλά να πω, ακούστηκαν όμως απ’ τους προηγούμενους, έχω προσωπικές
εμπειρίες αλλά δεν είναι του παρόντος, ίσως κάποια άλλη φορά μας δοθεί η
δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα. Είμαι ιδιαίτερα όμως χαρούμενος
που συνέβαλα και εγώ με την σειρά μου και βεβαίως να συγχαρώ τον μετά
από μένα Δήμαρχο και βεβαίως και τους μετά από τον Θάνο Ορφανό και
από τον Δημήτρη Ευσταθιάδη Δημάρχους, οι οποίοι συνέχισαν αυτόν τον
αγώνα με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην ευχάριστη θέση σήμερα να
αποκομίσουν όλα αυτά, τα οποία όλοι οι προηγούμενοι Δήμαρχοι
ζητάγαμε.
Βεβαίως είναι νίκη και των τριών Δήμων, είναι νίκη των δημοτών
των τριών Δήμων, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει
σε αυτό το αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστώ πολύ εύχομαι η επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε
να έχει κλείσει οριστικά το θέμα με την ευνοϊκή για μας απόφαση του
Ποινικού Δικαστηρίου και το επόμενο βήμα, όπως είπαν και οι
προλαλήσαντες Δήμαρχοι, είναι η παραχώρηση αυτών των οικοπέδων
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στους Δήμους. Γιατί αυτοί αγωνίστηκαν, αυτοί παλέψανε όλα αυτά τα
χρόνια με το ελληνικό Δημόσιο να βρίσκεται πολύ μακριά, βέβαια κάποια
στιγμή το συγκινήσανε οι Δήμοι και βρέθηκε κοντά μας. Όμως, αυτή η
περιουσία ανήκει στους κατοίκους, στους δημότες, στους ανθρώπους που
μεγάλωσαν σε αυτές τις πόλεις.
Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε όλοι να χαμογελάσουμε, να
μειδιάσουμε αυτήν τη στιγμή, θα γιορτάσουμε όμως όταν έχει ολοκληρωθεί
όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στις επόμενες γενιές
να αξιοποιήσουν αυτά τα οποία η δικιά μας γενιά κέρδισε.
Να είστε όλες και όλοι καλά.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ:

Ευχαριστούμε,

κ.

Αναγνώστου

πρώην

Δήμαρχε

Ηλιούπολης. Να πούμε ότι το Ποινικό Εφετείο γίνεται απ’ ότι είπατε, κ.
Καραβέλο, 8 Απριλίου και 20 Απριλίου 9.30 το πρωί και το Εφετείο είναι
πίσω από τον Άρειο Πάγο.
Νομίζω ότι είδα εδώ τον κύριο Κορτζίδη τον πρώην Δήμαρχο. Είστε
εδώ, κύριε Κορτζίδη; …Αν θέλετε τον λόγο, ελάτε στο βήμα.
Νομίζω ότι έχει κλείσει το θέμα γιατί θα μας συγχωρήσετε ότι
έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και ήδη έπρεπε να είμαστε επάνω.
Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση και η παρουσίαση, έγινε
ολοκληρωμένη έκφραση απόψεων, θέσεων για ένα θέμα που ουσιαστικά
σήμερα ήταν πανηγυρική κατά κάποιο τρόπο η συνεδρίαση αυτή, η κοινή
συνεδρίαση των τριών Δημοτικών Συμβουλίων.
Κυρία Τσατσούλη, σας ακούω.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου).
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Βεβαίως να έρθετε. Επειδή πρέπει να κανονίσουμε το
χρόνο, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να καθίσουμε όσο θέλετε και να πάμε
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παραπίσω και το Συμβούλιο το δικό μας, δεν έχω καμία αντίρρηση. Απλά
αν μπορείτε θα διευκολύνετε το Προεδρείο. Ελάτε στο βήμα, κα
Τσατσούλη. Να ξέρω πόσοι ομιλητές είναι ακόμα.
Πόσοι είναι οι επικεφαλής των Παρατάξεων που είναι εδώ εκτός από
Ηλιούπολη, γιατί δεν γνωρίζω. Ωραία, είναι τέσσερις συνάδελφοι περίπου.
Κυρία Τσατσούλη, έχετε τον λόγο. Η κυρία Τσατσούλη είναι επικεφαλής
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δημοτικό Συμβούλιου της Ηλιούπολης
έτσι για να γνωριζόμαστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να γνωριζόμαστε εντάξει, είναι και το πανηγυρικό, δεν
το συμμερίζομαι σαν μορφή, αλλά κατά τη γνώμη μας πρέπει να
υπογραμμίσουμε ορισμένα πράγματα.
Γιατί θα λέγαμε ακούστηκαν πολλά πράγματα για εκείνη την
ιστορική περίοδο που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, για την ιστορική
φυσιογνωμία του Κομμουνιστή Δημάρχου Δημήτρη Κιντή και δεν το κάνω
τυχαία, ούτε το υπογραμμίζω και όχι βέβαια για να κλέψουμε απλά τις
δάφνες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί ένα ερώτημα «γιατί άραγε
αυτός ο αγώνας άντεξε; Γιατί συμπαρέσυρε;» Επιτρέψτε μου να σας χαλάσω
λίγο την ειδυλλιακή εικόνα σε όλους και αντιπάλους σε εκείνη την φάση
ακούστηκαν εδώ ονόματα και σε ανθρώπους που ήταν επιφυλακτικοί,
θυμάμαι για παράδειγμα τον Αθανασόπουλο, γιατί ήμουν και εγώ μικρό
παιδί στην πλατεία που έλεγε «δεν θα κάνουμε τον Δήμαρχο Κιντή
τσιφλικά».
Τί άραγε έκανε αυτόν τον αγώνα να αντέξει να μην μπορούν να
αντισταθούν δυνάμεις πολιτικές, δημοτικές, πρόσωπα; Πρέπει να το
απαντήσουμε αυτό αν θέλουμε να δώσουμε μία συνέχεια και στον
συγκεκριμένο αγώνα ή αν θέλετε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και
για τη νέα γενιά. Γιατί σε τελική ανάλυση η δημόσια περιουσία έχει ήδη
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αξιοποιηθεί σε αρκετό βαθμό και θέλουμε να αξιοποιηθεί και πολύ
περισσότερο.
Αυτό που έκανε δυνατό αυτό τον αγώνα και σηματοδότησε όχι για
την Ηλιούπολη μόνο, γιατί είναι εδώ οι του Αλίμου, οι Τράχωνες
γλιτώσανε από τον Γερουλάνο, γιατί ξεκίνησε αυτός ο αγώνας. Το Γαλάτσι
από καταπατητές, η Πετρούπολη αντίστοιχα δε σηματοδότησε απλά έναν
τοπικό αγώνα. Αυτό που έκανε λοιπόν σημαντικό αυτόν τον αγώνα ήταν η
παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα, με όλες τις μορφές μάλιστα.
Ακούστηκαν εδώ, γιατί και τώρα συκοφαντούνται οι λαϊκές παρεμβάσεις
και οι κινητοποιήσεις και ως προς τη μορφή τους. Ο Κινηματογράφος και
το Πνευματικό Κέντρο ήταν με κατάληψη. Το Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης η νεολαία το έκανε να λειτουργεί, η νεολαία η κομμουνιστικήεπιτρέψτε μου- μπροστά σε εκείνη την φάση.
Αλλά πρέπει να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα για να δούμε
και του λαού την παρέμβαση, την αποφασιστικότητα του, είπε και ο
Ιορδάνης ο Πουρσανίδης, αλλά και τη συνέχεια που μπορεί να δώσει. Και
ένα τελευταίο- επιτρέψτε μου- που θέλω να το καταθέσω, γιατί διάβαζα
αυτές τις μέρες μου ‘ρθε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα site της πόλης
και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε, γιατί αν κάνουμε αχταρμά κάποια
πράγματα, θα έρθει και θα μας χτυπήσει το φασισταριό πολύ νωρίς.
Ένα site λοιπόν της πόλης έχει ανατριχιάσει που ακούγεται το
όνομα Κιντής και κομμουνιστής Κιντής. Και λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί
και το άγαλμα, καθότι οι ΕΑΜοβούλγαροι δεν έχουν δουλειά στην πόλη.
Αυτά δεν μπορούμε να τ’ αφήσουμε έτσι, με την έννοια όλοι μία καλή
ατμόσφαιρα

είμαστε,

όλοι

μαζί

δώσαμε

τη

μάχη.

Πρέπει

να

σηματοδοτήσουμε ορισμένα πράγματα.
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Δεν θα αξίζει τιμή στον Δημήτρη Κιντή αν τον αποστεώσουμε από
το Κόμμα που μπήκε το ’43 και έφυγε με τη σημαία του Κόμματος, όταν
λυγίζανε και πέφτανε τα κάστρα. Και δεν το ‘κανε τυχαία. Είχε αφήσει και
μία αδελφή που την έχασε σ’ έναν αγώνα λαϊκό και ήταν εκείνη η γενιά που
μπορούσε να σηματοδοτήσει ακριβώς αυτά τα πράγματα, γιατί το λαϊκό
συμφέρον το έβλεπε έτσι. Και τέλος, για το ίδιο καθ’ αυτό αποτέλεσμα
νομίζω ότι θέλει, πραγματικά συμφωνώ με τους δικηγόρους, να
χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τη σημασία αυτής της δίκης με την έννοια ότι
όντως επαναφέρει την 4910/77, που την οριοθετούμε σ’ ένα βασικό πράγμα
που ξεκίνησε αυτό τον αγώνα, την επαναφέρει πλέρια θα έλεγα, αλλά έτσι
κι αλλιώς υπάρχουν επιφυλάξεις και εκκρεμότητες. Αυτό πρέπει να το
έχουμε καθαρό μπροστά μας
Λέω ότι όμως και τώρα με βάση αυτή την απόφαση- και δέχομαι
και αυτό που είπε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης στο σχεδιασμό- πέρα από τον
σχεδιασμό απαιτεί και ενέργειες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε στο
δίλλημα αν θα είναι δημόσια περιουσία ή αν θα δοθούν τα παραχωρητήρια.
Δεν είναι εκεί το σημαντικό, είναι αν θα μπει ο λαός μέσα σ’ αυτούς τους
χώρους που είναι δικοί του για να καλυφθούν δικές του ανάγκες, ανάγκες
της πόλης. Αυτό μπορεί να γίνει με αποφασιστικό τρόπο και τώρα χωρίς τα
περίφημα παραχωρητήρια. Άλλωστε, κάπως έτσι έχουμε σήμερα μια σειρά
σχολεία και υποδομές χωρίς αν θέλετε αυτά τα νομότυπα παραχωρητήρια.
Ευχαριστώ.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κα Τατσούλη.
Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης

κ.

Γιάννη Κωνσταντάτο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Τσαπαρλή Γιάννη για την παρουσία τους και συμμετοχή τους στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
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Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ. ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος, απλώς θέλω να κάνω τρεις,
τέσσερις επισημάνσεις, γιατί τα πολλά τα είπανε. Ένα παράδειγμα, για το
ιστορικό τι παραπάνω θα μπορούσα να πω από τον κ. Πουρσανίδη; Που
ανέλυσε το πώς συμπεριφέρθηκαν οι διάφορες ελίτ της χώρας απ’ τους
Άγγλους πρέσβεις, απ’ τους Ναυάρχους, απ’ τους Υπουργούς Εξωτερικών,
τις συζύγους κ.ο.κ. Εκείνο το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ένας
αγώνας χρειάζεται οπωσδήποτε κινηματικότητα, αυτό είναι εκ των ων ουκ
άνευ και αυτό είναι σαφές. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται και η γνώση. Να
μην υποτιμήσουμε και ειλικρινά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους
Νομικούς από την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι σε αυτές οι υποθέσεις είναι
εύκολο να γίνει η στραβή, όπως λέμε. Με αυτήν την έννοια λοιπόν
πραγματικά θέλω να τους συγχαρώ.
Ένα τρίτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι οπωσδήποτε, παρόλο που
έχω μια στοιχειώδη άποψη ότι μια απόφαση Αρείου Πάγου είναι πάρα πολύ
δύσκολο να ανατραπεί, με την έννοια ότι πρέπει να ‘χει γίνει νομικό
σφάλμα ή να μην έχουν ληφθεί υπ’ όψιν αποδείξεις ή διάφορα άλλα τέτοια
πράγματα, νομίζω όμως ότι η επαγρύπνηση πρέπει να υπάρχει και να μην
σταματήσει.
Να πάμε τώρα στο επόμενο βήμα που συμφωνώ ότι είναι το θέμα
των παραχωρητηρίων. Τα παραχωρητήρια είναι θέμα οπωσδήποτε μείζον,
υπάρχουν ήδη μελέτες απ’ ότι ξέρω από προηγούμενη διοίκηση, νομίζω του
κ. Αναγνώστου αν θυμάμαι το 2008 ή 2009 κάπου εκεί, νομίζω ότι αυτά
πρέπει να τα βάλουμε μπρος ενωτικά, αποτελεσματικά και να πιέσουμε. Κι
εδώ ήθελα και άλλο ένα συμπέρασμα που εγώ έχω βγάλει, ότι η
Αυτοδιοίκηση έχει την αμεσότητα, είναι δίπλα στον κόσμο, έχει τη
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δυνατότητα να προστατεύει. Ένα παράδειγμα θα πω, όταν πήγαν τα ΚΑΠΗ
που υπήρχε ένα θέμα αν θα πάνε στο δημόσιο ή στους Δήμους,
αποδείχθηκε ότι στους Δήμους ήταν καλύτερα, όσες αδυναμίες και αν
έχουν οι Δήμοι, ό,τι και αν γίνεται. Αποδείχθηκε αυτό και στο θέμα της
δημόσιας περιουσίας και ήταν ο καθοριστικός παράγοντας.
Με αυτήν την έννοια λοιπόν έχει κάθε δίκιο ο κόσμος αφού τα
οικόπεδα είναι εδώ να ζητήσει τα παραχωρητήρια γιατί το δικαιούται αλλά
και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι όντως ξύπνησε και το Δημόσιο, όπως
λέμε. Όταν αυτό που είπανε προηγουμένως ήταν Σύμβουλος σε Υπουργό η
αντίδικος ή Ευρωβουλευτής και όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, να
μην τα επαναλάβω.
Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι όλες οι μεγάλες μάχες
κερδίζουν όταν έχουν μία ευρύτητα. Το ποιος είναι πρωτοπόρος το ξέρουμε
όλοι μας. Έχει γραφτεί αυτή η ιστορία και δεν θα διαφωνήσουμε. Όμως
έχει μεγάλη σημασία και η ενότητα πολλών δυνάμεων πάνω σ΄ έναν κοινό
στόχο. Όταν ένα πράγμα είναι παλλαϊκό, είναι δίκαιο, θεωρώ ότι ακόμα και
τα δικαστήρια θα σε λάβουν υπ’ όψιν τους. Έχει αποδειχθεί νομίζω αυτό
ιστορικά και εμείς που δεν είμαστε δικηγόροι βλέπουμε ότι όταν είναι
οξυμένο ένα θέμα στην κοινωνία και παίρνεται εκείνη την στιγμή η
απόφαση, ξέρουμε ότι επηρεάζεται.
Νομίζω ότι εδώ ένας λόγος παραπάνω και οφείλουμε να
ομολογήσουμε ότι στα δικαστήρια πρέπει να πηγαίνουμε πιο συχνά. Ας
κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας εδώ, πρέπει συγκροτημένα, το
καταλαβαίνω ότι πολλοί εργαζόμαστε τα πρωινά ή ο,τιδήποτε, όμως νομίζω
ότι κάποια τέτοια θέματα πρέπει να τα δούμε. Και τελευταία στα
παραχωρητήρια μελέτες, μελέτες... Δηλαδή, να ζητήσουμε αυτό που
πραγματικά δικαιούμαστε. Σας ευχαριστώ.
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Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, Χρήστο.
Ο κ. Χρήστος Κοκοτίνης είναι επικεφαλής της παράταξης
«Ηλιούπολη Ανθρώπινη Πόλη».
Η κυρία Αργυρώ Πίκουλα να έρθει παρακαλώ στο βήμα, από την
«Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών Ηλιούπολης».
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι
Νομικοί Σύμβουλοι, οι απλοί δημότες μας, κύριοι Δήμαρχοι, εξέχουσες
προσωπικότητες δημοτών όμορων Δήμων, μεγάλη ηθική ικανοποίηση
σήμερα, πραγματικά αισθανόμαστε δίκαιοι, δικαιωμένοι. Έχουμε το
δικαίωμα να ικανοποιούμαστε. Γιατί; Γιατί ένας κοινός αγώνας είχε ένα
αίσιο τέλος. Ένας αγώνας όμως, που θα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι
είναι πέρα και πάνω από Κόμματα, γιατί έχει τη λαϊκή βάση, γιατί έχει το
λαό συνήγορο, έχει ενστερνιστεί ο λαός το σκοπό και όταν τον κάνει δικό
του, έχει σίγουρο αποτέλεσμα.
Θέλω να εστιάσω σε δύο πράγματα: Σε αυτό που λέγεται δικαιοσύνη,
σε αυτή την απόφαση, αλλά και τις άλλες. Σε αυτή που έρχεται σήμερα,
που δυστυχώς βάλλεται τι άλλο; Η δικαιοσύνη. Την χαρακτηρίσαμε και της
δώσαμε τίτλους που δεν της πρέπουνε. Αυτή λοιπόν τη δικαιοσύνη θα
πρέπει να την αναδείξουμε. Γιατί όντως βρέθηκαν δικαστές, βρέθηκαν
εισηγητές που στάθηκαν στο ύψος τους, που τεκμηρίωσαν και δεν άφησαν
κανένα περιθώριο και πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Η θεία Νέμεσις
απέδωσε το πραγματικό, το σωστό και έδρασε μέσα σε ένα καθαρά
δημοκρατικό πολίτευμα, τέτοιο που αναλογεί σε κάθε Έλληνα και σε κάθε
Ελληνίδα.
Πέρα όμως απ’ αυτά, εμείς θέλουμε να εστιάσουμε και να
καταθέσουμε και τον φόβο μας και τις ανησυχίες μας. Σε τί; Σ’ αυτά τα
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χιλιάδες στρέμματα, σ’ αυτά τα οικόπεδα που ναι μεν περιήλθαν έστω και
τυπικά πλέον στην κυριότητα του Δημοσίου, να μην ανοίξουν την όρεξη σε
πολλούς άλλους νέους υποψήφιους καταπατητές και σφετεριστές. Σε
εκείνους δηλαδή, που έχοντας για οδηγό την ύλη των μνημονίων, θα
επιχειρήσουν την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο ιδιωτικό
κεφάλαιο, κρυμμένοι πάντα πίσω από φωτεινές λέξεις. Τις ξέρουμε, τις
γνωρίζουμε: αξιοποίηση, προσέλκυση επενδυτών, ανάπτυξη, κοινό όφελος.
Να, λοιπόν, τι πρέπει να ενεργοποιήσουμε στα παιδιά μας, στις
σημερινές γενιές. Τι άλλο; Τη διαφύλαξη. Σε αυτό που λέγεται γη, γη
ελληνική, δεν είναι για πώληση, δεν παραχωρείται, δεν δανείζεται. Ας το
καταλάβουν καλά. Όλοι μαζί για να την προασπίσουμε και να την
μεταφέρουμε και εμείς στις επόμενες γενιές. Να είστε καλά!
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πίκουλα.
Ο κ. Βαλασόπουλος και θα κλείσουμε τη συνεδρίασή μας.
Β.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ
σήμερα, με τη δική σας παρουσία σήμερα τιμάτε την Ηλιούπολη, τους
πολίτες, τιμάτε τον Άλιμο, τιμάτε την Αργυρούπολη και το Ελληνικό.
Να είσαστε βέβαιοι ότι και με τη δική σας βοήθεια θα δώσουμε
έναν αγώνα, όσο μας αναλογεί εμάς χρονικά, και οι επόμενοι και οι
μεθεπόμενοι για να πετύχουμε αυτό που πολύ σωστά είπανε οι
προλαλήσαντες, αυτή η δημόσια περιουσία πια, η οποία δεν είναι τυπικά,
κυρία Πίκουλα, παραχωρημένη, είναι ουσιαστικά στο δημόσιο αυτή η
περιουσία πια. Το «τυπικά» έχει άλλους λόγους, το ξέρετε. Προσέξτε το
αυτό που είπατε γιατί γράφεται στα πρακτικά, είναι ουσιαστικά
παραχωρημένη αυτή τη στιγμή, έχει λήξει το θέμα εκεί είναι δεδομένη,
είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού δημοσίου, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε,
αυτό που είπε και ο κ. Κοκοτίνης, τους αγώνες για να πάρουμε οριστικά
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παραχωρητήρια, που όπως πολύ σωστά τόνισε η κα Τσατσούλη, να είναι
παραχωρητήρια υπέρ της αξιοποίησης για κοινωφελής σκοπούς.
Όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα από όλους τους Δημάρχους. Με
σχολεία, με παιδικούς σταθμούς, με ΚΕΠ, με ΚΑΠΗ κτλ. αυτός είναι ο
στόχος μας και όχι να αξιοποιήσουμε κάποιες περιπτώσεις επενδυτικές,
μιλάω για τα οικόπεδα τα οποία ανήκουν στην Ηλιούπολη, άλλωστε σε μας
οι χώροι αυτοί δεν είναι και τόσο μεγάλοι για να φέρουν τόσο τεράστια
έσοδα στο κράτος και στην Κυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματά της.
Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που
είσαστε εδώ και εύχομαι να είστε συνέχεια κοντά μας και στα δικαστήρια
τα Ποινικά για να πετύχουμε μία διπλή νίκη. Και τη νίκη την αστική αλλά
και τη νίκη την ποινική ενάντια στους καταπατητές.
Να ‘στε καλά και δω είμαστε πάλι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Κ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και όλους τους
συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους που παρευρέθησαν εδώ σήμερα στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα,
συνεχίζουμε τον αγώνα στα Δικαστήρια, στα Ποινικά Δικαστήρια και για
τα οριστικά παραχωρητήρια.
Να ‘στε καλά καλό σας βράδυ.
ΩΡΑ ΛΗΞΕΩΣ: 18:15΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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