
Τα ΨΕΜΑΤΑ τελείωσαν για τη διοίκηση Παππού-Καμπόλη 

 

Ας δούμε ένα – ένα τα ΨΕΜΑΤΑ και τις ΑΛΗΘΕΙΕΣ της διοίκησης 

Παππού στο Ζεφύρι, για τα 4 μεσαιωνικά χρόνια που διοικεί το 

δήμο  

 

ΨΕΜΑ: «Σε πρώτη φάση στηρίξαμε τη λειτουργία της πόλης. 

Αναβαθμίσαμε την καθημερινότητα και κάναμε το Ζεφύρι καθαρή πόλη. 

Ανταποκριθήκαμε στις διάφορες θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή μας 

όπως χιόνια- πυρκαγιές – ισχυρές βροχοπτώσεις, λαμβάνοντας πάντα και 

εγκαίρως τα ανάλογα μέτρα πρόληψης». 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Με ευθύνη της διοίκησης Παππού, εδώ και 4 χρόνια, το 

Ζεφύρι είναι μια πόλη που θυμίζει κατεχόμενα (ύβρις προς τους 

κατοίκους της περιοχής που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα και 

την Κύπρο), διχοτομημένη και συρρικνωμένη. Τα 2/3 της έχουν 

παραδοθεί στο έλεος των σκουπιδιών, της ανομίας και της 

παραβατικότητας. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



ΨΕΜΑ: «Δώσαμε έμφαση στην πρωτοβάθμια υγεία και την πρόληψη 

δημιουργώντας, άμεσα, από το 2014, Μονάδα Υγείας στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 

με παθολόγο- καρδιολόγο- γυναικολόγο- γενικό γιατρό- ορθοπεδικό». 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας στο ΚΑΠΗ 

δημιουργήθηκε επί διοίκησης Μπουραΐμη, η οποία το Δεκέμβριο 

του 2012 εξασφάλισε την παραμονή των γιατρών του ΕΟΠΥΥ στο 

Ζεφύρι, μετά την κατάργηση του ιατρείου του ΙΚΑ στην περιοχή. 

Επειδή έπρεπε να βρεθεί άμεσα χώρος για να στεγαστούν τα 

ιατρεία, με τη συγκατάθεση της δωρήτριας του ΚΑΠΗ Ελένης 

Γουναλάκη, ο αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιώργος Ραφτέλης 

εισηγήθηκε την προσωρινή στέγαση των ιατρείων στον 3ο όροφο 

του κτιρίου του ΚΑΠΗ, ο οποίος παρέμενε κενός. Τη συγκεκριμένη 

απόφαση είχε καταψηφίσει στο δημοτικό συμβούλιο η Φωτεινή 

Γιαννοπούλου. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 

 



 

 

 

ΨΕΜΑ: «Στον τομέα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας διατηρήσαμε το 

Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου και είμαστε ο μοναδικός Καλλικρατικός Δήμος 

που διατηρεί δύο Αστυνομικά Τμήματα στα διοικητικά του όρια. Ενισχύσαμε 

την αστυνομική παρουσία στην περιοχή μεταφέροντας στο νέο κτίριο 

αστυνομικών υπηρεσιών την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και 

τις Ομάδες ΟΠΚΕ».  

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η απόφαση για διατήρηση του αστυνομικού τμήματος 

Ζεφυρίου ελήφθη την τετραετία 2011-2014, γεγονός το οποίο 

γνωρίζουν πολύ καλά οι τοπικοί παράγοντες του Ζεφυρίου. Το 2015 

υπήρξαν μόνο πληροφορίες για ενδεχόμενη συγχώνευση των 

αστυνομικών τμημάτων, που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Στο Ζεφύρι, 

όπως σε όλο το δήμο Φυλής, ακόμα και στη Φυλή, όπου ουδέποτε 

υπήρξε κρούσμα παραβατικότητας, τα τελευταία 4 χρόνια, οι 

κλοπές, οι εκφοβισμοί, το κάψιμο των αυτοκινήτων, οι 

πυροβολισμοί, τα «νταηλίκια» είναι καθημερινό φαινόμενο. Ακόμα 

και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος έχει 

παραδεχθεί επισήμως πως, παρά τα όσα έγιναν, η αστυνόμευση 

στην περιοχή παρέμεινε προβληματική. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ΨΕΜΑ: «Στον τομέα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης θέσαμε σε 

λειτουργία το Σταθμό του Προαστιακού Σταθμού στο Ζεφύρι. 

Επαναδρομολογήσαμε τη λεωφορειακή γραμμή 735 που είχε διακοπεί και 

προχωράμε, τώρα, στη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας που θα 

βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των συνδημοτών μας». 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο αγώνας για τη βύθιση της Αττικής οδού και τη 

δημιουργία προαστιακού σταθμού και αθλητικών εγκαταστάσεων 

στο Ζεφύρι ξεκίνησε και θεσμοθετήθηκε επί δημαρχίας Απόστολου 

Ζέρβα, οπότε και δημιουργήθηκε η υποδομή για την κατασκευή 

του. Η δημιουργία του προαστιακού σταθμού στα Άνω Λιόσια είχε 

ως αποτέλεσμα την κατάργησή του. Η διοίκηση Μπουραΐμη έθεσε 

βέτο, πιέζοντας να ξεκινήσει εκ νέου με συνοπτικές διαδικασίες το 

έργο κατασκευής  του. Έτσι, τον Απρίλιο του 2013, το έργο 

εντάχθηκε συμπληρωματικά στην τρέχουσα εργολαβία με τίτλο 

«Κατασκευή Β’ λειτουργικής φάσης συγκροτήματος Θριασίου και 

κατασκευή Σιδηροδρομικού Σταθμού Ζεφυρίου» και ξεκίνησε 

άμεσα η κατασκευή του. 



Όταν ανέλαβε η διοίκηση Παππού είχε έτοιμο στο συρτάρι 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ δημοτικής συγκοινωνίας, ένα μόλις βήμα 

πριν την υλοποίησή του ύστερα από συμφωνία του ΟΑΣΑ με τη 

διοίκηση Μπουραΐμη. Το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων για να 

το επαναφέρει, πριν λίγες ημέρες, λειψό και απονευρωμένο, ως 

προεκλογική εξαγγελία. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΨΕΜΑ: «Διατηρήσαμε μαχητικά το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας» 

 



ΑΛΗΘΕΙΑ: Μόνο στα λόγια ήταν η μαχητικότητα του δήμου Φυλής. 

Την πρώτη φορά που αποφασίστηκε η κατάργηση του 

υποκαταστήματος, η διοίκηση Παππού «πιάστηκε» στον ύπνο και 

ενήργησε κατόπιν δημοσιευμάτων. Τη δεύτερη φορά, το 

υποκατάστημα έκλεισε και χρειάστηκε να μεσολαβήσουν «Θεοί και 

δαίμονες» για να ανοίξει. Ποτέ όμως δεν ξαναλειτούργησε 

κανονικά αλλά υπολειτουργεί. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ΨΕΜΑ: «Στον ενεργειακό τομέα φέραμε το φυσικό αέριο στο Ζεφύρι και 

δρομολογήσαμε το έργο ενεργειακής αναβάθμισης με τοποθέτηση 

λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού». 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Το φυσικό αέριο υπήρχε ήδη στο Ζεφύρι, πριν την 

ενοποίηση των δήμων και είναι χαρακτηριστικό πώς μόνο έτσι 

μπόρεσε να συνδεθεί με το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων. Όσο για 

την περίφημη ενεργειακή αναβάθμιση στο Ζεφύρι δεν είναι τίποτε 

περισσότερο από… αλλαγή σε λάμπες τύπου LED, η οποία θα 

κοστίσει (όταν και αν γίνει) 3.000.000 ευρώ! 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 



 

 

ΨΕΜΑ: «Στην Παιδεία επισκευάσαμε, συντηρήσαμε και στεγανοποιήσαμε 

το σύνολο των σχολικών μονάδων, αλλά και των παιδικών χαρών της 

Δημοτικής Ενότητας. Συντηρήσαμε και αναβαθμίσαμε τη λειτουργία των 

Παιδικών Σταθμών χωρίς να αφήσουμε ούτε ένα παιδί έξω από αυτούς».   

ΑΛΗΘΕΙΑ: Πρόκειται για εργασίες αυτονόητες, καθημερινές που 

γίνονται και γίνονταν ανέκαθεν στο πρώην δήμο Ζεφυρίου και τη 

δημοτική ενότητα Ζεφυρίου. Δε νοείται να ανακοινώνει ο δήμαρχος 

της πόλης καθημερινές εργασίες και εργασίες ως σημαντικό 

επίτευγμα. Ούτε νοείται να παρακαλούν διευθυντές και δάσκαλοι 

των σχολείων για να πάρουν τα απαραίτητα χρήματα. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ΨΕΜΑ: «Στον τομέα των έργων έχουμε κάνει σπουδαία δουλειά, αφού 

έχουν ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν, άμεσα, 11 μεγάλα έργα» 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ποια είναι η σπουδαία δουλειά και τα μεγάλα έργα από 

όσα ανακοίνωσε; Η δεντροφύτευση στο χώρο στάθμευσης; Η 

συντήρηση του σιντριβανιού στο πάρκο Λιάρος και η τοποθέτηση 

ξύλινης πέργκολας; Η δεντροφύτευση κοινόχρηστων χώρων; Η 

ηλεκτροδότηση του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου; Το ασανσέρ στο δημαρχείο 

Ζεφυρίου; 

 

ΨΕΜΑ: «Στον κοινωνικό τομέα στηρίζουμε έμπρακτα τους συνδημότες μας 

δημιουργώντας ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας» 

ΑΛΗΘΕΙΑ:  

 Επί διοίκησης Παππού οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι 



 Οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ παίρνουν τρόφιμα μια φορά το χρόνο και 

δεν τους επιτρέπεται να είναι ωφελούμενοι του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

 Το υποτιθέμενο Κοινωνικό Φαρμακείο δεν μπορεί να λειτουργήσει 

γιατί δεν έχει φαρμακοποιό 

 Δεν έχει δημιουργηθεί καμία ενεργειακή κοινότητα στη χωματερή 

γιατί, επί διοίκησης Παππού, η Περιφέρεια ξεθάβει ακόμα και τα 

παλιά σκουπίδια για να χωρέσει νέα.  

 Κόβονται σωρηδόν ρεύματα από σπίτια και καταστήματα, γεγονός 

που ΠΟΤΕ πριν δε συνέβαινε στο δήμο. 

 «Να σε κάψω Γιάννη, να σ΄ αλείψω λάδι» που λέει και ο λαός μας 

στο θέμα της δωρεάν κατασκήνωσης, στο οποίο πήγαν ελάχιστα 

παιδιά. Ο δήμος είχε ένα σύγχρονο παραθεριστικό κέντρο στη 

Μυρσίνη, το οποίο ο Χρήστος Παππούς διέθεσε στο κράτος για να 

στεγάσει ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ μετανάστες 

 Τα ΚΑΠΗ δήμου Φυλής διοργανώνουν μόνα τους εκδρομές και 

εκδηλώσεις, με ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή του δήμου. 

Μάλιστα, τα μέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου συχνά μετακινούνται με 

πούλμαν που πληρώνουν τα ίδια 

 Καμία κοινωνική πολιτική δεν υπάρχει στα δίδακτρα του Ωδείου  

 

Πάμε όμως να θυμηθούμε τι έλεγε ότι θα κάνει προεκλογικά (2014) 

στο Ζεφύρι ο Χρήστος Παππούς 

 

 Ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Ζεφυρίου και τη στελέχωσή 

του με προσωπικό και μέσα, καθώς και τη λήψη δραστικών μέτρων 

για την καταπολέμηση της παραβατικότητας που για το Ζεφύρι έχει 

εξελιχθεί σε τρομοκρατία 

 Την καταγραφή και κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων και τον 

καθαρισμό της Λίμνης από μπάζα και σκουπίδια 

 Την παραμονή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας και την 

επαναλειτουργία του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ 

 Το φωτισμό όλων των δρόμων και δημόσιων χώρων 

 Τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος που επικρατεί στην 

περιοχή και ειδικά στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 

 Την ενίσχυση με περισσότερες δραστηριότητες του Πνευματικού 

Κέντρου Ζεφυρίου και την προώθηση κατασκευής Πολιτισμικού 

Κέντρου 

 Τη δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου που θα ενώνει το 

Ζεφύρι με τη Χασιά 



 Τη διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς 

 Την αξιοποίηση του δημοτικού γηπέδου 7Χ7 στην πλατεία Μελίνα 

Μερκούρη και του χώρου στο τέρμα της οδού Φιλικής εταιρίας 

 Την ανάπλαση του πάρκου Κώστας Λιάρος με την προσθήκη 

θεματικού πάρκου 

 Την ενίσχυση των τοπικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων 

 Τη διαμόρφωση της εισόδου του δήμου μας στην περιοχή γραμμές – 

Κωνσταντινίδη – Γαβαλά και την αξιοποίηση του χώρου των παλαιών 

γραμμών 

 Τη σύνδεση όλου του δήμου μας με το φυσικό αέριο μέσω του 

αγωγού που διέρχεται επί της Παναγίας Γρηγορούσης 

 Την αποζημίωση γιατί κινδυνεύουν να αλλάξουν χρήση και την 

ασφαλή λειτουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 

καθώς και των παιδικών χαρών 

 Την κατασκευή πεζογέφυρας που να ενώνει τη Ζωφριά με το Ζεφύρι 

 Την ολοκλήρωση του έργου παράλληλα της Αττικής οδού για τη 

μεταφορά της λαϊκής αγοράς 

 Την αξιοποίηση του δημοτικού γηπέδου 

 

ΠΟΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΡΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ 

ΕΙΔΑΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ; 

 

 

 

 


