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ρυφαίος της Αυτοδιοικητικής Επιστήμης ● Αρχιτεκτονική κληρο-
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λύτως απαραίτητης σε Δήμους και Συλλογικά τους Όργανα, σε 
Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και γενικότερα 
στον ευρύ κύκλο των προσώπων που ασχολούνται με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρονται γι' αυτήν
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36 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Συμπληρώθηκαν 36 χρόνια που 
υπάρχουν τα Δημοτικά Ζητήματα. 
Έσκασαν μύτη τον Ιούνιο του έτους 
1978. Ήμουν ακόμη τότε Δημοτικός 
Σύμβουλος Αθηναίων, εκλεγμένος 
στις Δημοτικές Εκλογές της 30ης 
Μαρτίου 1975 με το ψηφοδέλτιο της 
"Δημοκρατικής Συνεργασίας" που 
είχε επικεφαλής τον εκλεγέντα ως 
Δήμαρχο Γιάννη Παπαθεοδώρου, 
ο οποίος είχε μαθητέψει πολιτικά 
και αυτοδιοικητικά στον Αλέξανδρο 
Σβώλο, ήταν πολλά χρόνια Δημοτικός 
Σύμβουλος Αθηναίων και προοριζό-
ταν μετά τις Δημοτικές Εκλογές της 
5ης Ιουλίου 1964 να καταλάβει την 
θέση του Αντιδημάρχου Αθηναίων αν 
ο Καθηγητής Νικόλαος Κιτσίκης, στο 
ψηφοδέλτιο του οποίου μετείχε, είχε 
αναδειχθεί Δήμαρχος Αθηναίων κατά 
την έμμεση εκλογή από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, πράγμα που δεν συνέβη 
(τότε Αντιδήμαρχος ήταν μόνον ένας, 
ο πλειοψηφήσας Δημοτικός Σύμβου-
λος του ψηφοδελτίου του αναδειχθέ-
ντος ως Δημάρχου).

Θέμα του πρώτου φυλλαδίου των 
Δημοτικών Ζητημάτων, τα οποία έκτο-
τε ανελλιπώς συντάσσω, τα ζητήματα 
σημασίας σχετικά με τον Δημοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα• 76 σημειώσεις 
και 23 υποσημειώσεις συγκροτούσαν 
το γραφτό μου αυτό. Η κυκλοφορία 
του πρώτου φυλλαδίου των Δημο-
τικών Ζητημάτων καταγράφηκε από 

τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 
αναδημοσιεύθηκε ολόκληρο από το 
Δελτίο του Συλλόγου Πολιτικών Μη-
χανικών Ελλάδος (ήμουν ακόμη τότε 
και Μέλος της Αντιπροσωπείας του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλά-
δος, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο 
της "Δημοκρατικής Συνεργασίας" στις 
εκλογές της 20ης Ιουλίου 1975).

Από τον Ιούνιο του 1978 σημαντι-
κές οι εξελίξεις στην Ελλάδα, με αρ-
νητικό ωστόσο το πρόσημο σε όλους 
τους τομείς, και στον τομέα της Τοπι-
κής Αυτοδιοικήσεως, με την σώρευ-
ση των συνεπειών του "Καποδίστρια", 
του "Καλλικράτη" και τώρα της "Γερ-
μανικής τεχνογνωσίας", με παρελθόν 
δεκαετιών Ευρωατλαντικής υποταγής 
οικονομικοκοινωνικό και πολιτικό 
καθεστώς και κακής καταστάσεως 
δημοκρατικό, αριστερό και κομμουνι-
στικό κίνημα.

Παρά ταύτα, τα Δημοτικά Ζητήματα 
θα υπάρχουν και στην νέα δημοτική 
περίοδο 2014-2019, καλά νάμαστε 
- εμπνεόμενα απ' ό,τι καλύτερο της 
διαδρομής της Ελληνικής Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως από τους αρχαίους 
χρόνους μέχρι την σύγχρονη εποχή, 
συνεχίζοντας να μεταλαμπαδεύουν 
αυτό σε όσους ασχολούνται με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρο-
νται γι' αυτή.

Κ.Π.Π.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΨΑΡΟΣ
ΕΝΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Όποιος ιχνηλατήσει το πεδίο της αυτοδιοικητικής επιστήμης, τις επιδόσεις 
της ιδιαίτερα των χρόνων του ’50 και του ’60, θα συναπαντηθεί ασφαλώς 
–και θα είναι καλό το συναπάντημά του– με τον Δημήτριο Κ. Ψαρό.

Στο γραφτό μου αυτό δεν έχω πρόθεση ν’ αναφερθώ στο σύνολο του επι-
στημονικού του έργου, ούτε καν στο σύνολο της επιστημονικής εκ μέρους 
του διαπραγματεύσεως ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ούτε φυ-
σικά σε δικά μου δημοσιεύματα και εργασίες για τον Δημήτριο Κ. Ψαρό και 
το έργο του – έχω την πρόθεση απλώς να ανασύρω από την λήθη έναν 
κορυφαίο της αυτοδιοικητικής επιστήμης.

Ο Δημήτριος Κ. Ψαρός, όντας πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, υπήρξε εισηγητής στο Τέταρτο Συνέδριο των Πόλεων της Ελλάδος, που 
συνήλθε φθίνοντος του μηνός Νοεμβρίου του έτους 1951.

Είχαν προηγηθεί: ο τερματισμός του εμφυλίου πολέμου στο τέλος Αυγού-
στου 1949, βουλευτικές εκλογές στις 5 Μαρτίου 1950 και δημοτικές-κοινο-
τικές εκλογές στις 15 Απριλίου 1951, 17 χρόνια μετά τις προηγούμενες της 
11ης Φεβρουαρίου 1934, ενώ η Ένωση των Δήμων και Κοινοτήτων της 
Ελλάδος είχε καταργηθεί με μια από τις πρώτες πράξεις της Γερμανικής 
Κατοχής – βλ. το Ν.Δ. υπ’ αριθ. 71 της 17ης Μαΐου 1941 «περί καταργήσεως 
της Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος», Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως, Τεύχος Α’, Αρ. Φύλλου 172 της 23ης Μαΐου 1941 και δεν είχε 
ακόμη επανασυσταθεί. Το Τέταρτο Συνέδριο των Πόλεων της Ελλάδος συ-
νήλθε με πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Κοτζιά, την κυβέρ-
νηση μετά από νέες βουλευτικές εκλογές στις 9 Σεπτεμβρίου 1951 είχαν 
συγκροτήσει η ΕΠΕΚ και το Κόμμα των Φιλελευθέρων με πρωθυπουργό 
τον Νικόλαο Πλαστήρα, ενώ μόλις είχαν κάνει την εμφάνισή τους ο Ελλη-
νικός Συναγερμός του Αλέξανδρου Παπάγου και η ΕΔΑ με επικεφαλής 
τον παλαίμαχο και νουνεχή πολιτικό Γιάννη Πασαλίδη, η δε Αμερικανική 
Αποστολή ήταν πανταχού παρούσα.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ο Δημήτριος Κ. Ψαρός εισηγήθηκε στο Τέ-
ταρτο Συνέδριο των Πόλεων της Ελλάδος περί των συγχρόνων προβλη-
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μάτων της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εν Ελλάδι. Σε πάνω από 70 πυκνοτυ-
πωμένες σελίδες, ανατέμνοντας της Ελληνικής κοινωνίας την κατάσταση, 
ανακεφαλαιώνοντας την αιώνων παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
στον Ελληνικό χώρο, εδραζόμενος σε πλούσια και υψηλού επιπέδου βιβλι-
ογραφία εκλεκτών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, σκιαγράφησε Τοπική 
Αυτοδιοίκηση άξια του ονόματός της, με πρωτοτυπία σκέψεως και διορα-
τικότητα, διαθέτων γνώση εξαιρετική του οικονομικοκοινωνικού βίου στην 
Ελλάδα, των πολιτικών της δεδομένων καθώς και εκείνων άλλων χωρών, 
μα και πίστη βουνό στην αξία της προχωρημένης Δημοκρατίας.

Αργότερα, μετά την επανασύσταση της Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων 
και Κοινοτήτων της Ελλάδος, επανεκδόθηκε (από το φθινόπωρο του έτους 
1953) και το επίσημο όργανο των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, δη-
λαδή η Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, διευθυνόμενη μεν από 
τον Διευθυντή της Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της 
Ελλάδος Πάνο Χαλδέζο, ξεχωριστό παράγοντα της Τοπικής Αυτοδιοική-
σεως και πνευματικό άνθρωπο, με την επιστημονική ωστόσο επιμέλεια και 
συνδρομή του Δημητρίου Κ. Ψαρού – και με σκοπό να ασχοληθεί «με την 
θεωρητικήν έρευναν και την πρακτικήν εξέτασιν των προβλημάτων της Δη-
μοτικής και Κοινοτικής Ζωής» και να θέσει στην διάθεση των Δήμων και 
Κοινοτήτων και των ασχολουμένων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση «άπαντα 
τα σχετικά προς αυτήν στοιχεία τα οποία η Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοι-
νοτήτων θα συγκεντρώνει είτε δι’ ιδίων μέσων, είτε αρυόμενη αυτά εκ των 
ομοίων Οργανώσεων Ευρώπης και Αμερικής, μεθ’ ων συνεργάζεται αύτη».

Η Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, από της επανεκδόσεώς της 
το φθινόπωρο του 1953, εκδιδόταν τα πρώτα χρόνια κατά δίμηνο σε ογκώ-
δη τεύχη εκατοντάδων πυκνοτυπωμένων σελίδων το καθένα, εν πολλοίς 
και διπλής στήλης. Τα επόμενα χρόνια, και επί δεκαετίες έκτοτε, εκδιδόταν 
κατά μήνα όχι βεβαίως σε ογκώδη τεύχη εκατοντάδων σελίδων το καθένα, 
αλλά πάντως σε τεύχη επαρκούς αριθμού σελίδων εκάστοτε προς εκπλή-
ρωσιν της αποστολής της.

Οι σελίδες της Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως των χρόνων 
του ’50 και του ’60, έχουν φιλοξενήσει σειρά μελετών και του Δημητρίου 
Κ. Ψαρού επί ζητημάτων καίριας σημασίας για τους Δήμους και τις Κοι-
νότητες, τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, με την υπογραφή του ή 
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και όχι. Επί των τοποθετήσεων και των εγγράφων της Κεντρικής Ενώσεως 
των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, το έμπειρο μάτι του μελετητή των 
δημοτικών και κοινοτικών ζητημάτων, των αυτοδιοικητικών πραγμάτων, 
αναγνωρίζει και την δική του συμβολή.

Ο Δημήτριος Κ. Ψαρός, και ως Σύμβουλος της Επικρατείας και Καθηγητής 
του Δημοσιονομικού Δικαίου στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, 
δεν παρέλειψε να προσφέρει την επιστημονική του υποστήριξη στους Δή-
μους και στις Κοινότητες της Ελλάδος. Και ως εισηγητής στα Συνέδριά τους, 
και ως μέλος επιτροπών μικτής συνθέσεως (κυβερνητικής αυτοδιοικητικής 
και επιστημονικής εκπροσωπήσεως), εισηγητικών περί του πρακτέου όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ο 
Δημήτριος Κ. Ψαρός πάντοτε εμπνεόταν από το όραμα ουσιώδους ρόλου 
της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως στον οικονομικοκοινωνικό και πολιτικό βίο 
της Ελλάδος.

Η συνταγματική κατοχύρωση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ο Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων, τα έσοδα των Δήμων και Κοινοτήτων, το ζήτημα 
της φορολογικής τους εξουσίας, η πιστωτική τους εξυπηρέτηση, η επι-
χειρηματική τους δραστηριότητα, η ιδιοποίηση αρμοδιοτήτων και πόρων 
της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως από ποικιλώνυμους Οργανισμούς και Επι-
χειρήσεις, τα οικονομικά και η διοίκηση των μεγάλων πληθυσμιακών συ-
γκεντρώσεων, η κατάσταση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως στις Χώρες της 
Ευρώπης και στις ΗΠΑ, οι επιπτώσεις επί της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εκ 
της πορείας προς την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, απετέλεσαν αντικείμενα επι-
στημονικής διαπραγματεύσεως του Δημητρίου Κ. Ψαρού.

Στο τέλος του γραφτού μου αυτού θέλω να υπογραμμίσω τούτο: ασφα-
λές κριτήριο ειλικρινείας κάποιου αλλά και της γνώσεως περί τα αυτοδιοι-
κητικά είναι η στάση του, συν τοις άλλοις φυσικά, απέναντι στον Δημήτριο 
Κ. Ψαρό και το περί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως έργο του. Ασυνεπής και όχι 
συνεπής πρέπει να λογαριάζεται κάθε προσπάθεια περί τα αυτοδιοικητικά 
όταν είτε αγνοεί είτε παρακάμπτει την γεμάτη επιστημοσύνη συμβολή του 
Δημητρίου Κ. Ψαρού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κώστας Π. Παντελόγλου
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

(Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ)

1956. Οκτώβριος μήνας. Στην Αθήνα συνέρχεται Τακτικό Συνέδριο της 
Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, από την Κυ-
ριακή 7 μέχρι και την Τετάρτη 10 του μηνός, στην Αίθουσα Τελετών του 
Δημαρχείου Αθηναίων. Ένα από τα θέματα του Συνεδρίου και εκείνο της εν 
γένει πνευματικής και κοινωνικής αποστολής των Δήμων και Κοινοτήτων 
και του τρόπου εκπληρώσεως αυτής.

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου το απόγευμα στο βήμα του Συνεδρίου ανέβηκε ο 
Γιώργος Θεοτοκάς, κορυφαίος πνευματικός άνθρωπος, που αναφέρθηκε 
στην αποστολή του Δήμου ως πρωτοκυττάρου της Δημοκρατίας και παρά-
γοντα του Πνευματικού Πολιτισμού. Στην κατακλείδα του λόγου του προς 
τους συνέδρους είπε και όσα ακολουθούν για την Αρχιτεκτονική Κληρονο-
μιά και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που νομίζω πως μπο-
ρούν να βρουν την θέση τους εδώ διότι και εύστοχα θέτουν το ζήτημα στο 
οποίο αναφέρονται και διαρκούς επικαιρότητας είναι (*):

«Θέλω νὰ προσθέσω λίγα λόγια γιὰ ἕνα ἄλλο σημαντικώτατο ζήτημα ποὺ 
ἀφορᾶ ἀναντίρρητα τὸν πνευματικὸ πολιτισμὸ μας καὶ ποὺ δυστυχῶς ἡ κοι-
νωνία μας δὲν τὸ ἔχει ἀκόμα συνειδητοποιήσει πλήρως: τὸ ζήτημα τῆς διατη-
ρήσεως τῶν ἱστορικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν μνημείων μας.

Δὲν ὑπάρχει γωνιὰ τῆς Ἑλλάδας ποὺ νὰ μήν εἶναι πλούσια σὲ μνημεῖα τῆς 
ἀρχαιότητας, σὲ βυζαντινὲς ἐκκλησίες καὶ μονὲς καὶ σὲ διακοσμήσεις ναῶν 
(τοιχογραφίες, μωσαϊκὰ κλπ.), σὲ οἰκοδομὲς ποὺ διατηροῦν ἀρχιτεκτονικοὺς 
ρυθμοὺς περασμένων ἐποχῶν, σὲ ἔργα τέχνης κάθε λογῆς, τέλος σὲ κάστρα 
ποὺ προσδίδουν μεγαλοπρέπεια καὶ εὐγένεια στὶς πόλεις καὶ τὰ τοπία μας.

Δὲν φαντάζομαι νὰ ὑπάρχει στὸν κόσμο χώρα πλουσιώτερη ἀπὸ τὴν δικὴ 
μας σὲ τέτοιους θησαυρούς.

Τὸ Κράτος, μὲ τὶς ἀρχαιολογικές του ὑπηρεσίες, συντηρεῖ τὰ σπουδαιότερα 
μόνο μνημεία μας καὶ πρέπει νὰ τοῦ ἀναγνωρίσουμε ὅτι τοῦ εἶναι ὑλικῶς ἀδύ-
νατο νὰ προφτάσει παντοῦ.

Ἔτσι ὅλος αὐτὸς ὁ ἀνεκτίμητος πλοῦτος ποὺ μᾶς ἄφησε ἡ ἱστορία καταρρέει 
σιγὰ-σιγὰ καὶ διαλύεται ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, καθὼς ξέρετε ὅλοι.

Μόνο οἱ Ὀργανισμοὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ ἡ ἐπαρχιακὴ κοινωνία 
μποροῦν ἀκόμα νὰ σώσουν τὴν κατάσταση, ἂν πεισθοῦν γιὰ τὴν σημασία ποὺ 
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ἔχει τὸ θέμα αὐτὸ γιὰ τὴν ἐθνικὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ μας καὶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
τοῦ τουρισμοῦ ἐπίσης.

Σὲ ὡρισμένα μέρη τῆς Ἑλλάδας οἱ Δήμοι κατάλαβαν πόσην ὀμορφιὰ καὶ 
πόσο πνευματικὸ ἐνδιαφέρον προσθέτουν τὰ παλαιὰ μνημεῖα στὶς πόλεις τους 
καὶ στὴν ζωὴ τῶν κατοίκων καὶ ἐργάζονται ἀποτελεσματικὰ γιὰ τὴν συντήρησή 
τους.

Ἀλλοῦ ὃμως ἀδιαφοροῦν καὶ ἀλλοῦ τὰ πολεμοῦν συνειδητὰ καὶ θέλουν νὰ 
τὰ καταστρέψουν, ἀπὸ μἰαν ἐπιπόλαιη ἀντίληψη τῆς τεχνικῆς προόδου.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ σκέφτονται ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ πληροφορηθοῦν ὅτι σὲ 
ὅλη τὴν Εὐρώπη – στὴν Γαλλία, τὴν Γερμανία, τὴν Ἰταλία καὶ στὴν γειτονικὴ 
Γιουγκοσλαβία ἀκόμα – προέκυψαν ἀπὸ καιρὸ παρόμοια πολεοδομικὰ προ-
βλήματα καὶ ὅτι οἱ τεχνικοὶ βρῆκαν λύσεις ποὺ συμβιβάζουν θαυμάσια τὴν 
τεχνικὴ καὶ κοινωνικὴ πρόοδο μὲ τὴν ἱστορία καὶ τὴν αἰσθητική.

Ὄχι μόνο διατήρησαν τὰ μνημεία τους, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναστήλωσαν καὶ τὰ ἀνέ-
δειξαν μἐ κάθε τρόπο, τὰ περιτριγύρισαν μἐ κήπους καὶ μἐ πλατεῖες, τὰ μετέ-
τρεψαν σὲ ἀληθινὰ κοσμήματα τῶν χωρῶν τους.

Ὅπως βρῆκαν παρόμοιες λύσεις οἱ Δημοτικοὶ Ἄρχοντες καὶ οἱ τεχνικοὶ ὅλης 
τῆς Εὐρώπης ὀφείλουν νὰ βροῦν καὶ οἱ δικοὶ μας καὶ θὰ ἔχουν τὸν σεβασμὸ 
καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τῶν ἀνθρώπων ποὺ πονοῦν γιὰ τὸν πολιτισμὸ μας».

Ήρθε τώρα όμως η στιγμή να σημειώσω ότι ο Γιώργος Θεοτοκάς γεννή-
θηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1905. Σπούδασε στην Αθήνα, το Παρίσι 
και το Λονδίνο. Ήταν μια άγρυπνη συνείδηση με πλούσιο και υψηλού επιπέ-
δου συγγραφικό έργο από τα 1929 ακόμα μέχρι και του θανάτου του (1966), 
με μεγάλη έγνοια και αδιάκοπη την προσπάθεια για την ομαλή δημοκρατι-
κή προοδευτική πορεία του Εθνικού Οργανισμού μας, μη παραλείποντας 
ωστόσο τον μόχθο για την κατανόηση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων 
εξελίξεων και την επ’ αυτών διαφώτιση των Συνελλήνων. Ο Γιώργος Θε-
οτοκάς ήταν πολυβραβευμένος για το έργο του, που εκτείνεται σε όλα τα 
είδη του λόγου, ενώ μέρος αυτού έχει μεταφραστεί και σε ξένες γλώσσες.

(*) Πρώτη δημοσίευση: Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Σε-
πτέμβριος-Οκτώβριος 1956, Σελ. 656.

Κώστας Π. Παντελόγλου
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΕΚ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

Ενόψει νομοθετικής ρυθμίσεως προς ψήφισιν από την Βουλή των Ελλήνων 
τον Δεκέμβριο του 2003 ο τότε Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Νίκος 
Αδαμόπουλος απηύθυνε γράμμα προς τους βουλευτές σχετικά με το Γήπεδο 
της ΑΕΚ - θα ήθελα εδώ, στα Δημοτικά Ζητήματα, να σημειώσω ότι, ούτε η νυν 
Δήμαρχος Έφη Γαϊτανά-Αποστολάκη, ούτε και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος στις 
Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου 2014 Άρης Βασιλόπουλος, έστειλαν ανάλογο 
γράμμα ενόψει της ψηφίσεως του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής κλπ. 
που περιλαμβάνει και τα αφορώντα το Γήπεδο της ΑΕΚ.

Το γράμμα του τότε Δήμαρχου Νέας Φιλαδέλφειας Νίκου Αδαμόπουλου 
ήταν το ακόλουθο:

“Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι χθες κατατέθηκε στην Βουλή τροπολογία 

σχετική με την ανέγερση “Πολυλειτουργικού Κέντρου της ΑΕΚ” προκειμένου 
αυτή να συζητηθεί και να ψηφιστεί  ώστε να ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής του.

Η έκπληξή μας, που συνοδεύεται από βαθιά ανησυχία, προέρχεται από 
το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν (στις 9 Δεκεμβρίου 2003) είχε εκδικαστεί η 
υπόθεση των προσφυγών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και 131 κατοίκων στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει 
την απόφασή του τον Ιανουάριο του 2004.

Όπως είναι γνωστό το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας έχει πάρει 
πρόσφατα (1 Δεκεμβρίου 2003) σχετική απόφαση με την οποία απέρριψε τις 
νέες προτάσεις της Διοίκησης της ΑΕΚ για το “Πολυλειτουργικό Κέντρο” με το 
σκεπτικό ότι δεν αίρονται οι όροι που επιδεινώνουν το οικιστικό περιβάλλον της 
πόλης μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας έχει εξαρχής αποφανθεί 
θετικά για την ανέγερση και υλοποίηση ενός αθλητικού κέντρου για την ΑΕΚ, 
παράλληλα όμως έχει δημόσια και επανειλημμένα διατυπώσει τις θέσεις του που 
αφορούν το μέγεθος, τις εμπορικές χρήσεις, την παραχώρηση δασικής έκτασης, 
την έλλειψη βασικών συνοδευτικών κυκλοφοριακών έργων και την οικιστική και 
αισθητική επιβάρυνση του παρακείμενου παραδοσιακού προσφυγικού οικισμού.

Επικαλούμενοι την πολιτική, κοινωνική και περιβαλλοντική σας ευαισθησία, 
σας καλούμε ενόψει της ψήφισης του σχετικού άρθρου της τροπολογίας να 
προστατεύσετε με την τοποθέτησή σας τα ιδανικά του αθλητισμού, τα δικαιώματα 
των κατοίκων και την συνέχιση της αρμονικής συνύπαρξης του ιστορικού 
Συλλόγου της ΑΕΚ και των κατοίκων που συνεχίζεται αδιατάρακτα από το 1934”.
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ΠΡΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Προς σχηματισμόν ή και εμπλουτισμόν Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης, απο-
λύτως απαραίτητης σε Δήμους και τα Συλλογικά τους Όργανα, σε Ανώτατα 
και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και γενικότερα στον ευρύ κύκλο των 
προσώπων που ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρο-
νται γι’ αυτή, προτείνω τις ακόλουθες εργασίες μου:

1)  Περί της Διαδρομής της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
από τους Αρχαίους χρόνους μέχρι την Σύγχρονη Εποχή
κείμενα περιέχοντα παρουσιάσεις αναλύσεις σχόλια και συμπεράσματα 
για στοιχεία που προσεκόμισαν και γνώμες που διατύπωσαν παράγοντες 
της επιστήμης και της τοπικής αυτοδιοικήσεως κατά την διάρκεια 
του 19ου και του 20ου αιώνος, καθώς και αναφορές στις πηγές και 
σε εκτεταμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

8 Ντοσσιέ

2)  Επί παντός σχετικού προς την Οικονομική Κατάσταση 
των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, την δημιουργηθείσα 
από την ενσκήψασα στην Χώρα μεγάλη οικονομική 
κρίση (τα χρόνια του μεσοπολέμου)
αυτοδιοικητικές συζητήσεις, τοποθετήσεις και διεκδικήσεις

10 Ντοσσιέ

3)  Υγεία και Πόλις - Δια της Αυτοδιοικήσεως η αρτιωτέρα 
και οικονομικωτέρα οργάνωσις της Δημοσίας Υγείας 
κείμενα παραγόντων της επιστήμης και της τοπικής 
αυτοδιοικήσεως δημοσιευθέντα το παρελθόν

3 Ντοσσιέ

4)  Ωρισμένα για Ζητήματα Σημασίας
σχετικά με την Καθαριότητα στον Δήμο Αθηναίων
ομιλίες μου στο δημοτικό συμβούλιο και γραφτά μου 
κατά την χρονική περίοδο 1975-1978, για ένα φλέγον 
-πάντοτε επίκαιρο- πρόβλημα, χρήσιμα και σε 
δήμους άλλων μεγάλων αστικών κέντρων και στα συλλογικά 
όργανα της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς χάραξιν, διεκδί 
κησιν και υλοποίησιν μιας άλλης, διαφορετικής πολιτικής

3 Ντοσσιέ

Κ.Π.Π.






