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ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
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Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
Γεκνπιά Καξία
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία

ΑΞΝΛΡΔΠ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Θακπφιε Διέλε
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ΤΖΦΗΠΚΑΡΑ ΞΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Τήθηζκα «Ξνιηηψλ ζε Γξάζε» γηα ηε δίθε ηεο Σξπζήο

49

Απγήο.
2.

Τήθηζκα

απφ

ην

«Σατδάξη

Μαλά»

πνπ

αθνξά

ην

66

Τήθηζκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην εξγαηηθφ αηχρεκα

78

ζηξαηφπεδν.
3.

ζηα Διιεληθά Ξεηξέιαηα.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

κεξηθή

αλάθιεζε

ΠΔΙΗΓΑ
δέζκεπζεο

88

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 5εο Αλακφξθσζεο ηνπ

89

πηζηψζεσλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015.
2.

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
3.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

92

Δηήζηνπ

94

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο αξηζκ. 53/2015

94

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2015.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2015.
5.

απφθαζε/εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο κε
ζέκα: Ππκπιήξσζε ηεο αξηζκ.: 232/2014 απφθαζεο Γ.Π.
κε ζέκα: «Ιήςε θαλνληζηηθήο

απφθαζεο γηα ηνλ

θαζνξηζκφ ηέινπο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ.
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» έηνπο 2015.
6.

Ππκπιήξσζε ηεο αξηζκ.: 232/2014 απφθαζεο Γ.Π. κε
ζέκα: «Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηέινπο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ» έηνπο 2015.

95

8

7.

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ππκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 242/2014 απφθαζεο Γεκνηηθνχ

95

Ππκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ζηα ηξνθεία ησλ Ξαηδηθψλ θαη
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
8.

Ιήςε απφθαζεο γηα επηινγή κειψλ επηηξνπήο αμηνιφγεζεο

102

πξνζθνξψλ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε πηζησηηθφ
ίδξπκα.
9.

Ιήςε Απφθαζεο γηα παξάηαζε ηζρχνο ηεο ππ’ αξηζκ.
19501/11.06.2014

Πχκβαζεο

102

«Ξξνκήζεηαο

Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ καο».
10.

Ιήςε Απφθαζεο γηα παξάηαζε ηζρχνο ηεο ππ’ αξηζκ.

104

21005/19.06.2014 Πχκβαζεο «Ξξνκήζεηαο Νηθνδνκηθψλ
πιηθψλ».
11.

Ιήςε

απφθαζεο

κηζζσηηθήο

πνπ

ζχκβαζεο

αθνξά
ηνπ

ζηελ

παξάηαζε

ηεο

Ηζνγείνπ

Θπιηθείνπ

πνπ

105

βξίζθεηαη ζην Γεκαξρηαθφ Κέγαξν Σατδαξίνπ.
12.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε

105

ζηέγαζε ηνπ 4νπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
13.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ,

106

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06
(Γεκνηηθφο Θψδηθάο).
14.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ Δπηζηξνθή ρξεκάησλ σο

107

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.
15.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο

107

θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
16.

Δπηβνιή

πξνζηίκνπ

γηα

παξάλνκα

ηνπνζεηεκέλεο

108

επηγξαθέο- ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ καο.
17.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
κε ηίηιν «ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ

109

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΖΠ ΝΓΝ

ΘΑΠΗΥΞΖΠ.
18.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο

109
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παξαιαβήο

πνπ

αθνξά

ην

έξγν

9

«Γηακφξθσζε

Θνηλφρξεζηνπ Σψξνπ έλαληη ηνπ Γεκαξρείνπ Σατδαξίνπ».
19.

ΔΘΡΑΘΡΖ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΒΔΛΕΗΛΖΠ
ΑΚΝΙΒΓΖΠ,ΓΗΑ

ΡΗΠ

ΑΛΑΓΘΔΠ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

116

ΡΥΛ

ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ.
20.

Δπηθαηξνπνίεζε Απφθαζεο

Γ.Π. αξηζκ. 350 / 2013 πνπ

117

αθνξά ζηε ζχζηαζε Δπηηξνπψλ Ξαξαθνινχζεζεο &
Ξαξαιαβήο ησλ ζπλερηδφκελσλ έξγσλ ηεο πεξεζίαο
Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο &
Γηθηχσλ, γηα ην έηνο 2015.
21.

Ιήςε

απφθαζεο

πηζηψζεσλ

ζηα

πεξί

έγθξηζεο

πιαίζηα

δηάζεζεο

δηνξγάλσζεο

δηαθφξσλ

118

Ξνιηηηζηηθψλ

εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο νηθ. έηνπο 2015.

1.

ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ άκεζε

128

αληηθαηάζηαζε

θζαξκέλσλ

θαζηζκάησλ

ζην

Ράθεο

αλακφξθσζεο

ηνπ

130

Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζε

130

Σαξαιακπίδεο.
2.

Θαηάξγεζε

θαη

ςήθηζε

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ ’15.
3.

ηνπ έηνπο ’15
4.

Ιήςε απφθαζεο πεξί Θαζνξηζκνχ εηδηθνηήησλ - γηα ηελ

142

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα
έηνπο 2015
5.

Ιήςε Απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ
εμφδσλ θεδείαο αηξεηψλ

142
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη έρνπκε απαξηία, κέρξη λα έξζεη θαη ν
Γήκαξρνο ζα παξαθάκςνπκε ηηο εξσηαπαληήζεηο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ήξζε, ήξζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ήξζε, εληάμεη.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα. Λα πάξνπκε παξνπζίεο. Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο
παξψλ, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο,
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο
Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο,
Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Καξία,

Εέξβα

Γηαλλνχια,

Θνπβαξάο

Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ
Γεκήηξηνο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία,
Ιπκπνπζάθε

Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο
Ζξαθιήο,

Γθαλά-Οεγάθε

Αγγειηθή,

Θακπφιε

Διέλε,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηηνο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.

-

Δξσηήζεηο θαη Αλαθνηλψζεηο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θάληε ιίγν εζπρία. Θάληε ιίγν εζπρία, λα
θαζίζνπκε γηα λα μεθηλήζνπκε. Μεθηλάκε ζπλάδειθνη κε εξσηήζεηο. Ν θ.
Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππγλψκε πνπ θαζπζηεξψ αιιά ραηξεηνχζα ηνλ θ. Φνπξιή.
Θαιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο. Διπίδνπκε θαη ηελ
επφκελε θνξά λα είκαζηε πην ζπλεπήο ζηνλ έλαξμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππγλψκε,

ζπγλψκε

θ.

Κπνδίθα.

Ππλάδειθνη

θαη

νη

παξεπξηζθφκελνη εδψ πέξα, λα θάλνπκε ιίγν εζπρία γηα λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία. Θ. Κπνδίθα.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξψηα απ’ φια απφ ην βήκα απηφ αλ θαη ηνπνζεηήζεθε θαη
έβγαιε ζρεηηθή αλαθνίλσζε κε ζπλαηζζήκαηα ζπκπαξάζηαζεο θαη επρέο γηα
γξήγνξε αλάξξσζε ζηνπο ηξαπκαηίεο-εξγαδφκελνπο απφ ην εξγαηηθφ αηχρεκα
ζηα Διιεληθά Γηπιηζηήξηα ηνπ Αζπξνπχξγνπ, ηα ΔΙΞΔ θαη ηα ζεξκά
ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Γεπηεξαίνπ, δελ ζα επεθηαζψ άιιν. Απιά
φηη είρακε λα πνχκε ην είπακε ζηελ αλαθνίλσζε καο, απιά απφ ην βήκα απηφ
ζεψξεζα ρξένο καο ζαλ παξάηαμε θαη εγψ πξνζσπηθά λα θαηαζέζσ ηα
ζπιιππεηήξηα κνπ.
Αο αξρίζνπκε ινηπφλ…. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, απηήο
ηεο αλαθνίλσζεο πνπ έβγαιε ε παξάηαμε «Σατδάξη Μαλά» - Βαγγέιεο
Ληηληάθνο λα…… κνπ δεκηνπξγήζεθε κία απνξία θαη έλα εξψηεκα δηαξθείαο,
Γήκαξρε ηη θάλνπκε κε ηα 65 ζηξέκκαηα πνπ ηαιαλίδνπλε ηελ ηζηνξία απηή,
ηελ πφιε καο θαη αλ έρεηε θάηη ππφςε ζαο; Πε κηα εξψηεζε λα καο πείηε
θαζαξά ηη ζθέπηεζηε θαη πνπ βιέπεηε φηη είλαη ηα πξάγκαηα; πάξρνπλ απηά
ηα επίκαρα 65 ζηξέκκαηα. Γηα ηνπο παιηφηεξνπο γλσξίδνπλε, ν Γήκαξρνο
ζίγνπξα γλσξίδεη γηαηί ην είρε εγείξεη θαη ην είρε ζέζεη πάξα-πάξα πνιιέο
θνξέο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε απηή θαη ζηηο πξνεγνχκελεο αίζνπζεο πνπ
θηινμελνχζαλ ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ηεο πφιεο.
Έλα άιιν θαηλφκελν πνπ απαζρνιεί θαη ηελ ελεκέξσζε, ηα blogs, ηα media
θ.ιπ. αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν εκάο ηνπο θαηνίθνπο είλαη κηα….. ηψξα
ηειεπηαία έλα θχκα βεβειψζεσλ κλεκείσλ, θνηλφρξεζησλ, θνηλσθειψλ
ρψξσλ, 10ν Λεπηαγσγείν, ε θαηάξξεπζε ηνπ ελφο θίνλα ζην θηίξην Γχδε, ηελ
γξαθή κε graffiti κπξνζηά απφ ην θηίξην Γχδε πνπ βιέπεη πξνο ηελ Ιεσθφξν
Αζελψλ, ην κλεκείν

ηεο γελνθηνλίαο ησλ Ξνληίσλ, έρεη γίλεη πιένλ έλα

ζέαηξν ηνπ παξάινγνπ θαη κηα θαθνγνπζηηά πιήξεο. Ξξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα
πάξεη κηα απφθαζε ε δηνίθεζε ην πψο ζα ην αληηκεησπίζεη. πάξρνπλ
ζχγρξνλεο ηερληθέο, ππάξρνπλε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη antigraffiti θ.ιπ., ρξεηάδεηαη λα ζθχςνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν ζε απηφ ην ζέκα. Θαη
ην ζέκα πνην είλαη γηα κέλα; Δίλαη, γηα καο, είλαη φηη ζα πξέπεη φζν θαη λα κε
καο αξέζεη λα πξέπεη λα βξνχκε έλα ηξφπν αζηπλφκεπζεο θάπνησλ
πξαγκάησλ θαη πσο ζα γίλεη απηφ. ζν δελ ππάξρεη δεκνηηθή αζηπλνκία,
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κπνξεί λα γίλεη κε κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ ειιεληθή αζηπλνκία.
Γελ είλαη θαθφ πνπ αθνχγεηαη έηζη. Ζ δνπιεηά θαη ν ιφγνο πνπ ππάξρεη
αζηπλνκία είλαη αθξηβψο απηφο. Λα αζηπλνκεχεη ηελ πεξηνπζία, λα
πξνζηαηεχεη ηηο πεξηνπζίεο, ηηο θξαηηθέο, ηηο δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο.
Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ ζπλερίδσ, πεξλάσ θαη ζε έλα άιιν ζέκα, ην νπνίν
απαζρνιεί απηέο ηηο κέξεο φιε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, φινπο ηνπο ΝΡΑ. Δίλαη ν
λφκνο ηνπ Θαηξνχγθαινπ, ν ηειεπηαίνο λφκνο 4325, ν νπνίνο ζπλεηάρζε,
ςεθίζηεθε ζηηο 11/5 απηνχ ηνπ κήλα πνπ ην ζεσξεί ζθνχπα, ην ζεσξεί γηα
εθλενδεκνθξαηηζκφ, γηα νηηδήπνηε φπσο ην έρεη ηηηινθνξήζεη ζηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο θαη κέζα εθεί ζην άξζξν 19 θάλεη κλεία θαη αλαθνξά γηα ηελ
επαλαζχζηαζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο.
Έηζη γηα λα γλσξίζνπλ νη θαηλνχξηνη, ε δεκνηηθή αζηπλνκία, ε πξψηε
δεκνηηθή αζηπλνκία πνπ ηδξχζεθε πνηέ ζην ειιεληθφ θξάηνο ήηαλε ην έηνο
1833 ζαλ ηνπηθή αζηπλνκία, φηαλ πξσηνηδξχζεθε ν θξάηνο. Απφ ηφηε έρνπλε
γίλεη δηάθνξεο αιιαγέο ζην θαζεζηψο, πξνζπάζεηεο εθδεκνθξαηηζκνχ,
πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ κέρξη ηειεπηαία πνπ έγηλε ην 2008 θαη απφ ηφηε
κε ηηο κλεκνληαθέο παξεκβάζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηνπο ΝΡΑ,
θαηαξγήζακε ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία.
Ζ εξψηεζή καο είλαη. ινη γλσξίδνπκε ηη έρεη πξνζθέξεη ζην Γήκν καο ε
δεκνηηθή αζηπλνκία. Έρεη πξνζθέξεη έζνδα, έρεη βνεζήζεη ηηο ππεξεζίεο ζην
έξγν ηνπο, είηε ζηηο δηαθεκίζεηο, είηε ζηηο παξάλνκεο πηλαθίδεο, είηε ζηε
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, είηε ζηελ θαηακέηξεζε θαη ζηελ απνγξαθή
πεξηπηέξσλ, ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Άξα βιέπεηε γηα φια απηά…… εθηφο απφ ηνλ
θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο, ηα παξθαξίζκ…., γηα ην παξάλνκν παξθηλγθ
θ.ιπ.. Βιέπεηε φηη φια απηά θαηαιήγνπλε, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζηα
έζνδα ηνπ Γήκνπ. Άξα κε ηελ απψιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο ν Γήκνο καο ππέζηε πζηέξεζε εζφδσλ.
Ζ εξψηεζή καο πξνο ηε δηνίθεζε είλαη. Ρη ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε ζαλ Γήκνο,
αλ ζα επαλαζπζηήζνπκε ή φρη ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία, γηαηί πξέπεη λα
γλσξίδνπκε φινη ζε απηή ηελ αίζνπζα φηη γηα λα επαλαζπζηαζεί ή φρη ε
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δεκνηηθή αζηπλνκία, πξέπεη λα πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ καο απηφ
Ππκβνχ5ιην. Δπίζεο πξέπεη λα μέξνπκε φηη φζνη ζέινπλ λα θάλνπλε αίηεζε
επαλαπξφζιεςεο

ή

λα

κεηαθεξζνχλ

πάιη

απφ

νπνηαδήπνηε

ζέζε

δηαζεζηκφηεηαο ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε πξνζσπνπαγή ζέζε πνπ έρνπλε πάεη
ζηελ δεκνηηθή αζηπλνκία, έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ αθφκα θαη αλ
είλαη θαη ζηελ ΔΙ.ΑΠ. αξθεί λα γίλεη αίηεζε κέρξη 21 ηνπ κελφο, δειαδή κέρξη
αχξην. Γηα λα γίλεη απηή ε αίηεζε, ζα πξέπεη λα έρνπκε πάξεη απφθαζε ην αλ
ζα ηελ θάλνπκε ή φρη ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία. Αλ ηελ επαλαζπζηήζνπκε ή
φρη. Νπφηε ην εξψηεκά καο είλαη ηη γίλεηαη, αλ ζα ηελ επαλαζπζηήζνπκε ή φρη
ή θαη αλ πξέπεη αλ λαη ή φρη, πξέπεη λα ην πάξνπκε απφθαζε ζήκεξα, ζην
ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα ην βάινπκε ζέκα ηψξα, αλ είλαη έηζη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πνχκε ζπλάδειθνη. Ινηπφλ, ν θ. Ληηληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ιίγν. Ππλάδειθνη αθνχγεηε κηα νρινβνή. Λα
ζεβαζηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. Θ. Ληηληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θέινπκε θη εκείο λα εθθξάζνπκε ηα
ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα θαη ηελ νδχλε γηα ην ρακφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δθ ησλ
πξνηέξσλ ιέκε φηη ζπληαζζφκεζα κε ην ςήθηζκα απηφ πνπ δηαβάζακε, καο
βξίζθεη ζχκθσλνπο. Δκείο δελ έρνπκε εξσηήζεηο ζήκεξα, έρνπκε θέξεη εδψ
κία πξφηαζε

πνπ ηε ζέηνπκε πξνο ςήθηζε θηφιαο. Γελ μέξσ αλ ..… δελ

είκαη… Κπνξψ λα ηελ δηαβάζσ; Λα ηε δηαβάζσ; Δληάμεη λα ηελ βάινπκε σο
ζέκα κεηά ηηο εξσηήζεηο, εληάμεη. Άξα κεηά. Λα θάλσ έλα εηζεγεηηθφ;
Θεσξνχκε φηη είλαη θάηη πνπ καο αθνξά φινπο, αλ δηαβάζεηε ην θείκελν είλαη
ελσηηθφ θαη πηζηεχνπκε φηη είλαη ην θαηάιιειν momentum γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ή λα πινπνηεζεί έλα πάγην αίηεκα ηνπ Σατδαξίνπ, ηνπ
Σατδαξηψηηθνπ ιανχ. Απηφ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο. πάξρνπλ ηξία ςεθίζκαηα ζπλάδειθνη. Θα
ηα βάινπκε ζην ακέζσο επφκελν ζηάδην ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θα
θνπβεληηάζνπκε απηά. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Γχν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε είλαη, ζα ζέιακε κία ελεκέξσζε ζε ζρέζε
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ πνπ έγηλε κε πξσηνβνπιία
ηνπ Γήκνπ θέηνο θαη ηη πξνηίζεζηε λα θάλεηε κε ηελ θαηλνχξηα ρξνληά. Απφ
ηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε απφ ηηο δνκέο αιιειεγγχεο θαη θπξίσο ζηνλ ηζηφ,
φπνπ είρε θάλεη γηα αξθεηά ρξφληα θνηλσληθφ θξνληηζηήξην θαη βέβαηα βνήζεζε
δηάθνξα παηδηά ρακειψλ εηζνδεκάησλ λα πεηχρνπλ ζην παλεπηζηήκην. Ζ
ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνεηνηκάδνληαη απηά ηα πξάγκαηα είλαη πεξίπνπ ηψξα,
δειαδή κε ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Άξα κία ελεκέξσζε γηα ην αλ
έρεηε πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο ή πφηε ζα πξνρσξήζεηε θαη εάλ ζα ην
μαλαθάλεηε θαη θέηνο.
Ρν δεχηεξν εξψηεκα αθνξά ην δήηεκα ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Θαη’ αξρήλ
λα πνχκε φηη έγηλε έλα πάξα πνιχ ζεηηθφ βήκα απφ πιεπξάο ηεο δεκνηηθήο
αξρήο θαη ελλνψ ην ζρέδην πνπ έρεη εθπνλεζεί γηα ηνπο ρψξνπο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θαηάζηεκα. Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Αληηδήκαξρν γηα
ηελ ελεκέξσζε θαη ηε …. ζε ζρέζε κε ηελ Θαξατζθάθε, πεξηκέλνπκε γηα ην
δάζνο αθφκα. Νθείινπκε φκσο ζήκεξα λα θξαηήζνπκε κία επηθχιαμε ζε
ζρέζε κε ην δήηεκα. Γηαηί; Γηαηί θνηηάδνληαο θαη ην ζρέδην αιιά θπξίσο
παξαθνινπζψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηα θηγθιηδψκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη
θ.ιπ. έρνπκε κία αίζζεζε φηη ην ζρέδην απηφ πεξηζζφηεξν ππεξεηεί ηε
ζεζκνζέηεζε θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο παξά ηελ
αλαηξνπή ηεο. Θαη βέβαηα απηφ ζα είλαη πάξα-πάξα πνιχ πνιχηηκν γηα ην
Γήκν θαη ζίγνπξα ζα ζπκβάιεη ζηελ εηζπξαμηκφηεηα, ελλνψ λα κε γίλεηαη
θαηάρξεζε απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ρσξίο λα πιεξψλνπλ ηα αληίζηνηρα
ηέιε αιιά πηζαλφλ λα δηαηεξήζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.
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Δπίζεο έλα δεχηεξνο ιφγνο πνπ θξαηάκε κηα επηθχιαμε είλαη, γηαηί δεηήζακε
ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα γίλεη θαλνληζηηθή πξάμε απφ πιεπξάο
ηνπ Γήκνπ θαη πήξακε ζεηηθή απάληεζε αιιά δελ ην έρνπκε, δελ έρεη
πξνρσξήζεη απηφ. Αλ ινηπφλ ε θαλνληζηηθή πξάμε δε γίλεη ηψξα θαη κάιηζηα
δεηήζακε λα γίλεη θαη δηαβνχιεπζε θαη πάιη ήηαλε ζεηηθή ε απάληεζε. Αλ
φκσο δε γίλεη ηψξα θαη πξνρσξήζεη έλα ζρέδην ρσξίο θαλνληζηηθή πξάμε, φηαλ
ζα έξζεη ε ψξα ηεο ζα αλαγθαζηνχκε λα πηνζεηήζνπκε θάηη θνινβφ γηαηί ζα
ην έρνπκε ζηελ πξάμε πηνζεηήζεη κηα… ζα έρεη παγησζεί κηα θαηάζηαζε
ζεσξνχκελε φηη θη ν Γήκνο ηελ απνδέρεηαη.
Ρξίην θαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα είλαη φηη ζίγνπξα ην λα ηαθηνπνηήζεηο ηελ πφιε ζα
έρεη πνιιέο αληηδξάζεηο, ζα έρεη ζίγνπξα πνιιέο αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά
ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ. Δκείο δελ είρακε πνηέ ηε ινγηθή ηνπ Ονκπέλ ησλ
Γαζψλ. Γειαδή νχηε απφ ην Γήκαξρν πεξηκέλνπκε, νχηε απφ ηε Γεκνηηθή
Αξρή λα ζψζεη κηα θαηάζηαζε. Δάλ απηφ δελ έξζεη κε θαλνληζηηθή πξάμε,
γηαηί απηφο είλαη ν ηξφπνο, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έηζη ψζηε λα
ηνπνζεηεζνχκε φινη θαη απηνί πνπ κηιάλε θαη ηελ ψξα πνπ κηιάσ. Λα
ηνπνζεηεζνχκε φινη θαη λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο ζε ζρέζε κε απηφ ην
πξάγκα, ηφηε λαη ζα θιηζεί ν Γήκαξρνο ή ν Αληηδήκαξρνο λα θάλεη, λα ζψζεη
ηελ θαηάζηαζε. Άξα ινηπφλ πεξηκέλακε φηη ζα ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ φινη θαη ζα ςεθηζηεί ην πψο ζα γίλεη ε
νξηνζέηεζε.
Δκείο ζα θαηαζέζνπκε ηελ ζέζε καο, ηελ έρνπκε δεκνζηνπνηήζεη, δε ζα ηε
δηαβάζσ γηα λα κελ θνπξάζσ, ζα ηελ θαηαζέζσ γηα ηα πξαθηηθά ζε ζρέζε κε
ην ηη αξρέο πξέπεη λα έρεη κηα ηέηνηνπ είδνπο θαλνληζηηθή πξάμε θαη ξσηάκε.
Ξξψηνλ, εάλ πξνηίζεζηε λα ζπληαρζεί θαη λα ςεθηζηεί κία ηέηνηα πξάμε;
Γεχηεξνλ, ηη πξνζέζεηο ππάξρνπλ γηα ηνλ πεδφδξνκν ηνπ δάζνπο θπξίσο ζε
ζρέζε κε ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ, γηαηί έρεη πιένλ επηθίλδπλν. Κπαίλνπλε
ζηνλ πεδφδξνκν θαη δεκηνπξγνχλε πξνβιήκαηα. Ρξίηνλ, πφηε ζα μεισζεί ην
ζηληξηβάλη πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ φιεο ηηο πιεπξέο φηη εγθπκνλεί θηλδχλνπο
θαη ηέηαξηνλ, αλ ζθνπεχεη λα θάλεη ελέξγεηεο θαη πνηεο ν δήκνο ζε ζρέζε κε
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ηηο θξαπγαιέεο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο. Θέισ λα πσ δειαδή φηη φηαλ έλα
θαηάζηεκα δεηάεη άδεηα ιεηηνπξγίαο, φηαλ έλα θαηάζηεκα δεηάεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη έρεη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο δελ ηνπ δίλνπκε άδεηα. ηαλ εθ
ησλ πζηέξσλ ηηο θάλεη φκσο, πνηα είλαη ε δηαδηθαζία. Γειαδή δελ κπνξεί λα
παίξλνπλ άδεηα θαη κεηά λα ρηίδνπλε αλάκεζα ζηελ νηθνδνκηθή θαη ζηε
ξπκνηνκηθή, λα ρηίδνπλε πξαγκαηηθά γηαηί δελ είλαη πέξγθνιεο ηψξα απηά ηα
πξάγκαηα θαη λα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε άδεηα. Άξα πξνηηζέκεζα λα θάλνπκε
θάηη; 9 ζηα 10 θαηαζηήκαηα είλαη παξάλνκα απηή ηε ζηηγκή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε, έρεηε εξψηεζε; Ππγλψκε, ν θ. Γξνχιηαο.
Ππγλψκε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Γχν εξσηήζεηο ζα ήζεια λα θάλσ. Ζ πξψηε
αθνξά ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, φινη γλσξίδνπκε φηη
ζρεηηθά πξφζθαηα ζην Γήκν εθαξκφζηεθε πηινηηθά ε θαηαζθεπή ζε 7 ζεκεία
ηεο πφιεο ππφγεησλ θάδσλ. Έλα ζχζηεκα ην νπνίν θαηά θφξνλ εθαξκφδεηαη
ζηηο επξσπατθέο πφιεηο θαη ζπλερψο εμαπιψλεηαη. Ήζειαλ λα ξσηήζσ αλ
ππάξρεη πξννπηηθή ν ζρεδηαζκφο απφ ηε δεκνηηθή αξρή λα επεθηαζεί ε
θαηαζθεπή ησλ ππνγείσλ θάδσλ ζηελ πφιε καο πέξα απφ ηα 7 ζεκεία ζηα
νπνία πηινηηθά θαηαξρήλ έρνπλε εγθαηαζηαζεί θαη έρνπλ ιεηηνπξγήζεη;
Θαη ε δεχηεξε εξψηεζε κε αθνξκή θαη έλα άξζξν ηνπ πξψελ αληηδεκάξρνπ
ηνπ Ράζνπ ηνπ Ιπκπέξε ζην «Σατδάξη Πήκεξα» ζρεηηθά κε ηε δεκνηηθή
πεξηνπζία, κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο αιιά θαη ηηο
πεξηπηψζεηο θαηαπαηήζεσλ δεκνηψλ ζε εθηάζεηο πξψελ ξεκάησλ ή επξχηεξα
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, αλ ππάξρεη θάπνηα αληηκεηψπηζε γηα απηφ ην ζέκα απφ
ηε δεκνηηθή αξρή. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Θ. Αζπξνγέξαθα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη. Θ. Ξξφεδξε έρσ 3 εξσηήζεηο λα θάλσ. Μεθηλάσ απφ
πεδά πξάγκαηα. Θαηαξρήλ θαίλεηαη φηη ν Αληηδήκαξρνο θαζαξηφηεηαο είδε ηελ
ιάζνο ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ πνπ είραλε γίλεη ζηελ πιαηεία ηνπ δάζνπο θαη
επαλαθέξζεθαλ ζηε ζσζηή ζέζε, εθεί πνπ έπξεπε λα επαλαθεξζνχλ.
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Έξρνκαη ινηπφλ κε έλα δεχηεξν. Έρσ έλα ειάηησκα λα είκαη ιίγν
παξαηεξεηηθφο ζε θάπνηα πξάγκαηα. Πηε γσλία, κεηά ηε Παησβξηάλδνπ ζηελ
πξνέθηαζε ηεο Αζελάο, ζηε γσλία απφ ηνπνζεηήζεσο θάδσλ ζην Γήκν καο
ππήξραλ δχν θάδνη ζηε γσλία ηεο πνιπθαηνηθίαο, ακέζσο κεηά ηελ Αζελάο.
Μέξεη ν θ. Κφζρνο γηα πνχ κηιάσ. Ρη είδα ερζέο ή πξνρζέο κάιινλ; ηη απηνί
νη δχν θάδνη έρνπλ θχγεη απφ εθεί θαη έρνπλ πάεη ζηελ θαηεθνξηά ηεο Αζελάο,
ζην αξηζηεξφ κέξνο, κπξνζηά απφ έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη φπνπ εθεί δε
ρξεηάδεηαη θηινζνθία. Θάπνηνο λα αθνπκπήζεη έλα θάδν, θαηαιαβαίλεηε ηη ζα
ζπκβεί. Γελ θαηαιαβαίλσ ηε θηινζνθία ή ην λφεκα ηνπ λα πάλε νη θάδνη εθεί
θαη επηπιένλ ππήξρε θαη έλα ζεκείσκα, δελ μέξσ αλ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή,
ην νπνίν έγξαθε φηη φπνηνο βάδεη ζθνππίδηα εδψ ζα εηδνπνηήζνπκε ηελ
αζηπλνκία, γηα ηε γσλία πνπ ππήξραλ νη θάδνη. Λνκίδσ ην μέξεη ν θ.
Αληηδήκαξρνο, κηα εμήγεζε δεηάσ.
Έλα δεχηεξν ζέκα. Έγηλε θάπνηα εθδήισζε, λνκίδσ καδί κε ην Γήκν δελ μέξσ
αλ ήηαλ ρνξεγφο ή ζπλδηνξγαλσηήο, ην εθπαηδεπηήξην ηνπ θ. Ληάγθα κε ην
ζρνιείν ζηελ Αθαία ηνπ Πθαξακαγθά, γηα ην λαδηζκφ. Δπεηδή δελ ζέισ λα
ζπλδέζσ ηα δχν ζέκαηα αιιά δπζηπρψο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ
επηθίλδπλνη ζπλεηξκνί. Οσηάσ θαη ην γλσξίδεη ν θ. Γήκαξρνο θαη ην γλσξίδνπλε
θαη νη ζχκβνπινη ηεο πξνεγνχκελεο 4εηίαο, φζνη ήηαλ εδψ κέζα, φηη ην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν έρεη αλαθιεζεί ε άδεηά ηνπ πξνζέθπγε ζην Ππκβνχιην
ηεο Δπηθξαηείαο, απεξξίθζε ε πξνζθπγή ηνπ, ε αίηεζή ηνπ. Θεσξψ φηη είλαη
απζαίξεην κέρξη ζήκεξα, δηφηη ζην λφκν ηνλ νπνίν εηπσθεηηαη δελ κπνξεί λα
ηαθηνπνηεζεί ή λα λνκηκνπνηεζεί θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαηαιαβαίλεηε φηη
φηαλ γίλεηαη κηα ζπλδηνξγάλσζε ή κηα ρνξεγία ή ή ή… Κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή, θάπνηνπο ζπλεηξκνχο. Θα ήζεια
ινηπφλ κηα εμήγεζε, κάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, έρεη ππνβάιιεη θαη
αγσγή θαηά ηνπ Γήκνπ θαη θαηά ηεο πνιενδνκίαο δεηψληαο 23.000.000 δξρ.
αλ ζπκάκαη θαιά ή επξψ. Έρεη γίλεη ηελ πξνεγνχκελε 2εηία, 3εηία,
ζπδεηήζεθε εδψ κέζα. Ρν δεχηεξν είλαη απηφ.
Θαη έλα ηξίην πνπ ζέισ λα ξσηήζσ απεπζείαο ηνλ θ. Γήκαξρν, είλαη κε ην
ζέκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ φπνπ εθεί εθ ησλ πξαγκάησλ επνπηεχεη θαη
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πξνεδξεχεη ζηελ πθηζηάκελε Θνηλ.Π.Δπ.. Ρη πξννπηηθή ππάξρεη θαη κηα
ελεκέξσζε κε δπν ιφγηα, ηη πξννπηηθή ππάξρεη, αλ ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη
ε Θνηλ.Π.Δπ., πφηε ιήγεη, πφηε ζα θχγεη ή αλ ζα θχγεη ή εάλ δε ζα θχγεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Έρσ δερηεί εξσηήκαηα απφ θαηνίθνπο νη
νπνίνη…. Γέρηεθα αηηήκαηα, εξσηήκαηα απφ θαηνίθνπο θαη ηεο Γξεγνξνχζαο
θαη ηνπ άλσ δάζνπο ζρεηηθά κε ηα ρφξηα, κάιηζηα έρνπλε ζνξπβεζεί κεξηθνί
φηη έρνπλ γίλεη ηφζν ςειά πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ππξθαγηά. Ζ εξψηεζή κνπ
είλαη, έρεη δξνκνινγεζεί απηή ε θνπή ησλ ρφξησλ, αο πνχκε ζην δάζνο, ζην
παιηφ ληακάξη Σακεινζψξε, εδψ ζηε Γξεγνξνχζα, Ησαλλίλσλ 40 ήηαλ παιηά
παηδηθή ραξά ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη έρνπλε πνιχ ςειά ιέεη ην ρφξηα, εθηφο
απηνχ θαη ζε άιια ζεκεία έρνπλ εληνπηζηεί, θαληάδνκαη ζα έρεη δξνκνινγεζεί
αιιά νθείισ λα ξσηήζσ αλ έρεη δξνκνινγεζεί απηή ε θνπή ησλ ρφξησλ.
Θαη έλα δεχηεξν εξψηεκα. Έγηλε εδψ ζηηο 9 Καΐνπ κία εκεξίδα πνιχ
ζεκαληηθή, ην ζέκα ηεο ήηαλε ν λαδηζκφο θαη ην νινθαχησκα ησλ αμηψλ.
πήξραλ δηαθεθξηκέλνη εηζεγεηέο θαη πάξα πνιχ σξαίεο εηζεγήζεηο έγηλαλ.
Γπζηπρψο ν ρψξνο πνπ δηαηέζεθε ήηαλ απηφο εδψ, ν ρψξνο δειαδή πνπ
είκαζηε εδψ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κία εκεξίδα ε νπνία ήηαλ εκεξήζηα
απφ ηηο 09:00, δέθα παξά μεθίλεζε κέρξη ηηο 17:30 θαη είρε έλα πξφβιεκα.
Γελ κπνξνχζαλ νη εηζεγεηέο λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηηο ηερλνινγίεο. Θαη
κηιάκε γηα ζέκαηα ηα νπνία δελ ήηαλ λα δείμνπκε Power Point ηελ νκηιία ηνπο
γηα λα ηελ δηαβάδεη απφ θάησ ην αθξναηήξην. Έπξεπε λα ππνζηεξηρζεί ε
νκηιία ηνπο εηδηθά φηαλ επξφθεηην γηα ζέκα, αο πνχκε φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο.
Ν λαδηζκφο κέζα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ζ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ,
παξνπζίαζε

ινγνηερληθψλ

βηβιίσλ,

θάπνηνη

παξαιιειηζκνί

ηζηνξηθνί,

δηαγξάκκαηα. Ήηαλ έληνλε ε αγσλία ησλ εηζεγεηψλ φπσο θαη ησλ
δηνξγαλσηψλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Ρν εξψηεκά κνπ είλαη,
φπσο κε δηαβεβαίσζαλ είρε δεηεζεί ε αίζνπζα εθδειψζεσλ απφ ηνλ
Φεβξνπάξην θαη δελ ηνπο δφζεθε ε αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ.
Ιήθζεθε…. Δθεί βέβαηα ππήξρε κηα έθζεζε απφ ηηο 30 Απξηιίνπ, αξρεηαθή
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έθζεζε ησλ ληνθνπκέλησλ ηνπ ΘΘΔ. Απφ ηηο αλαθνηλψζεηο δελ ππήξρε
δεζκεπηηθή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο έθζεζεο. Γε ζα κπνξνχζε λα
ηειεηψζεη κηα κέξα πην λσξίο ή κήπσο έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε θαη λα δνζεί
έλαο άιινο ρψξνο; Ρν εξψηεκα κνπ. Δίλαη νξγαλσηηθφ ην ζέκα; πνηνο
επζχλεηαη γηα απηή ηελ θαηάζηαζε; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο έρεη εξψηεζε; Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηφ ην «Σατδάξη Μαλά» γηα ηα ζηξαηφπεδα, ζα
κηιήζνπκε ηφηε ζαλ ζέκα. πάξρεη έλα δήηεκα γηα ηα ΔΙΞΔ, έηζη δελ είλαη;
Νπφηε δελ ηνπνζεηνχκαη, ζα ην θνπβεληηάζνπκε ινηπφλ εθεί πέξα. Θαη ππάξρεη
θαη ην δήηεκα ηεο Σξπζήο Απγήο. Άξα ινηπφλ ζε απηά ηα ηξία ζέκαηα δε ζέισ
λα πσ ηίπνηα. Θαη ππάξρεη κηα ζπκθσλία, ην ιέσ γηα λα ην… δεζκεπηνχκε φηη
ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή ζα εηζεγεζψ εγψ ζέκα γηα ηα ζθνππίδηα ή
ζα ην εηζεγεζείηε εζείο. Γειαδή λνκίδσ φηη ήξζε ν θαηξφο έηζη; Αλ ζέισ λα
κνπ απαληεζεί γηα λα κελ θάλσ ηψξα ηνπνζέηεζε θ.ιπ., θ.ιπ. θαη δε ζέισ λα
ιέσ αλ ράζακε ρξφλν. Ιέσ ην θνπβεληηάδνπκε ζα ζέκα. Έρσ ζπλελλνεζεί κε
ηνλ Ξαληειάξν, ζπκθσλεί λα ην θάλσ εγψ ζέκα ή εζείο. Γελ έρσ πξφβιεκα,
φπνηνο ζέιεη.
Ινηπφλ έλα απιφ ζεκαηάθη ην νπνίν δελ ήζεια ηελ πξνεγνχκελε θνξά λα ην
θέξσ εμαηηίαο ηνπ αηπρήκαηνο, δπζηπρήκαηνο πνπ έγηλε εδψ ζηελ Θαβάιαο.
Βάδσ έλα δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο θαη εηδηθά
γηα ην πνδήιαην πνπ θαη ζε απηφ ζθνπεχσ λα δεκνζηνπνηήζσ έλα άξζξν αιιά
αλ ζέιεη λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία ε δεκνηηθή αξρή δελ έρσ πξφβιεκα. Βάδσ
ινηπφλ κε δπν θνπβέληεο ην εμήο δήηεκα. Ξξψηνλ, πηζηεχσ φηη ν κήλαο
Ηνχιηνο κπνξεί λα πάξεη πξσηνβνπιία ν Γήκνο Σατδαξίνπ, κπνξεί λα δεηήζεη
θαη ηε βνήζεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο, αλ απηά πνπ ζθέθηεηαη λα θάλεη έρεη
νηθνλνκηθφ θφζηνο. Δγψ δειαδή ζθνπεχσ λα απεπζπλζψ θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα.
Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Αζήλαο έρεη ηηο δχν εζληθέο νδνχο, εκείο έρνπκε ηελ
Ηεξά Νδφ θαη ηελ Θαβάιαο, ηέινο πάλησλ, ην δξφκν πνπ πεγαίλεη γηα ηελ
Θφξηλζν. Ξηζηεχσ φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ κπνξεί λα πάξεη πξσηνβνπιίεο
απεχζπλζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ νδεγψλ πνπ πεξλάλε απφ ην ρψξν ηνπ…….
πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Γηα ην
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νπνίν φινη γλσξίδνπκε ηα ζχκαηα θαη πνπ φινη ζπκθσλνχκε θαη θιαίκε φηαλ
ηέινο πάλησλ γίλνληαη ηα δπζηπρήκαηα θαη κάιηζηα ζε γλσζηνχο καο
αλζξψπνπο αιιά κεηά ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη έλα ηξφπν νδήγεζεο. Λνκίδσ
ινηπφλ φηη ν κήλαο Ηνχιηνο κπνξεί λα γίλεη ηέηνηνο κήλαο.
Γεχηεξν δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε απηφ ην πξάγκα θαη απεπζχλνκαη ηδηαίηεξα
ζηνλ αληηδήκαξρν ηεο λενιαίαο, λνκίδσ φηη ν Ηνχιηνο κπνξεί λα γίλεη κήλαο
πνδειάηνπ γηα ην Γήκν Σατδαξίνπ. Γε ζα ην αλαιχζσ ζπλνιηθά απηή ηε
ζηηγκή γηα ηα απηνλφεηα πξάγκαηα πνπ φινη μέξνπκε αιιά απηφ πνπ ζέισ λα
πσ είλαη ην εμήο. Λνκίδσ φηη αλ ν Γήκνο ζπκθσλεί θη ν Γήκαξρνο θη ν
Αληηδήκαξρνο θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ιέκε
φηη ν κήλαο Ηνχιηνο θαη κε αληίζηνηρα παλφ ιέκε φηη ην Σατδάξη, πηνζεηνχκε ην
πνδήιαην, πξνζηαηεχνπκε ην πνδήιαην, εθαξκφδνπκε ηνλ θψδηθα νδηθήο
θπθινθνξίαο, πξνζηαηεχνπκε ηα παηδηά καο, ζα ηα βξνχκε ηα ζπλζήκαηα.
πάξρνπλ πάληα πην εηδηθνί ζην πσο θ.ιπ. κε ζηφρν ην πνδήιαην λα κπεη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Σατδαξίνπ, κπνξεί βεβαίσο λα είλαη δχζθνιν λα θαίλεηαη
λα παο απφ ην θεληξηθφ Σατδάξη ζην δάζνο ή ζηε Γξεγνξνχζα, αιιά ζπλήζσο
απηφ είλαη κηα άιιε βφιηα. Νη άλζξσπνη θπθινθνξνχλ εδψ γχξσ-γχξσ φινη
θαη ην θεληξηθφ Σατδάξη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη επίπεδν, ην δάζνο έρεη εθηφο
απφ θάζεηεο θαη αλεθφξεο έρεη θαη νξηδφληηεο, νξηδφληηνπο δξφκνπο, ην
γλσξίδνπλ απηφ νη πνδειάηεο. Θαη ηέινο πάλησλ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα
ζπξψμνπκε ζην λα απνζπκθνξεζεί ην…. ηα αληίζηνηρα θέληξα θαη ηηο κέξεο
πνπ είλαη ηα ςψληα θαη ηηο κέξεο πνπ είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ
αιιά πξέπεη λα ππάξρεη έλα κήλπκα. Γηαηί έλαο θφζκνο θάλεη πνδήιαην αιιά
δελ θάλεη πνδήιαην κέζα ζηε πφιε.
Δκείο ινηπφλ ιέσ, εθηφο απφ ην λα πνχκε φηη έρνπκε ηδαληθνχο ηφπνπο πνπ λα
πάεη θάπνηνο ζηε ιίκλε Θνπκνπλδνχξνπ θαη λα αλέβεη ζηηο θεξαίεο αλάινγα κε
ηελ αληνρή ηνπ ή λα πάεη ζε απιέο βφιηεο, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα πάξνπκε
ηέηνηα πξσηνβνπιία. Γηαηί ην ιέσ; Δθηφο απφ απηφ, φια ηα ζρέδηα δπζηπρψο
πνπ ππάξρνπλε γηα ηε Γπηηθή Αζήλα αθήλνπλ απέμσ ην πνδήιαην. Θαη απηφ
πνπ αλαθνηλψζεθε γηα ηνλ πνδειαηφδξνκν, ν νπνίνο είλαη πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ 62,5 ρηιηφκεηξα θαη κάιηζηα κε πιάηνο 3,40 θαη φρη 2,00 κέηξα
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πνπ μεθηλάεη απφ… ηέινο πάλησλ απφ βφξεηα θαη θηάλεη λφηηα κέρξη ην Ιαχξην,
δελ ζπκάκαη αθξηβψο απφ πνχ μεθηλάεη δελ έρεη ζεκαζία, σο ζπλήζσο αθήλεη
απέμσ ην Σατδάξη. Γειαδή κπνξεί λα πηάζεη Ξεξηζηέξη, Αγίνπο Αλαξγχξνπο
θ.ιπ., θ.ιπ. αιιά εδψ εκείο πάιη είκαζηε εθηφο. Θαη ηα ζρέδηα άιια
παλεπηζηεκίσλ, παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο πνπ έιεγε γηα θάζεηνπο, πξάζηλεο
δηαδξνκέο απφ ηνλ κεηηφ πξνο ηε Γπηηθή Αζήλα, πάιη δε θηάλνπλ ζηελ
πεξηνρή καο. Θαη γεληθψο λνκίδσ φηη ν ηξφπνο πνπ ζρεδηάδνληαη κηα ζεηξά
πξάγκαηα πνπ πηζαλά ζα μαλαζρεδηαζηνχλ νξηζκέλα δεηήκαηα εδψ ζηε
Γπηηθή Αζήλα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο, γηα ηνπο δξφκνπο θαη απηφ αθνξά θαη
εκάο, δελ πξνβιέπεη απηφ πνπ ιέκε ιεσθνξεηφδξνκν θαη πνδήιαην.
Νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, θαη ην ηειεηψλσ κε απηφ γηαηί δελ είλαη ην ζέκα
ζήκεξα λα ην θνπξάζσ, πξνβιέπνπλ φηη απηφ ην ……. Ν ιεσθνξεηφδξνκνο
καδί κε ην πνδήιαην ιεηηνπξγεί θαη έηζη γίλεηαη ζην εμσηεξηθφ γηα λα κελ πσ
παξαπάλσ. Θα έιεγα φηη κπνξεί λα ππάξμεη κηα πξσηνβνπιία εθηφο….. θαη
ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. Δδψ έρνπκε αλζξψπνπο ζην Σατδάξη, ηνπο
γλσξίδνπκε φινη, φπσο ν Ζιίαο ν Πειέθνο θαη άιινη θαη ζπγθνηλσληνιφγνη
θ.ιπ., θ.ιπ. πνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ, θαιέζηε φπνηνπο ζέιεηε δελ έρσ
πξφβιεκα δειαδή λα αλνίμνπκε απηφ ην ζέκα θαη λα ην θνπβεληηάζνπκε θαη
λα κπνχκε…… Γειαδή φια ηα πξάγκαηα δελ είλαη πάληα νηθνλνκηθήο
θαηεχζπλζεο είλαη θαη αληίιεςεο θαη θνπιηνχξαο, αο πνχκε, ζα ιέγακε ζηνλ
πιεζπζκφ.
Ρειεηψλσ ινηπφλ κε απηφ ην ζέκα. Γε ζέισ λα πσ θάηη άιιν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη άιιε εξψηεζε; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ξξηλ απφ ιίγεο εκέξεο θάλνληαο πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν,
φπσο θαληάδνκαη θάλνπλ φινη πιένλ, είδα κία ζπλέληεπμε ηνπ αληηδεκάξρνπ
παηδείαο-πνιηηηζκνχ ηνπ θ. Θαξαγηάλλε ζην εηδεζενγξαθηθφ portal ην
«Pitsouni City», λνκίδσ είλαη εδψ θαη ν θ. Γενλάο, κε έλαλ ηίηιν ν νπνίνο έιεγε
φηη απ’ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο, δηνηθήζεηο

γηλφηαλ

θαθνδηαρείξηζε. Θέισ λα ξσηήζσ ην Γήκαξρν, ηνλ Αληηδήκαξρν αλ
ππάξρνπλε θάπνηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε
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απηή ηε δήισζε, ηελ πεξίνδν δειαδή πνπ ζπκκεηείρα θη εγψ ζηελ άζθεζε
ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ 8εηία πνπ ήηαλ Γήκαξρνο ν Θπξηάθνο ν Ληεληαθφο θαη αλ
ππάξρνπλ θάπνηα ηέηνηα ζηνηρεία ζα ζέιακε λα ηα αλαθνηλψζεη γηα λα ηα
γλσξίδνπκε θαη εκείο. Γηαθνξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά απηφ ην ζθέινο
ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη ν Αληηδήκαξρνο θαη ε δηνίθεζε λα αλαθαιέζεη. Ρν ιέσ
απηφ δηφηη έρεη πεη ε δηνίθεζε φηη δηεξεπλά ηελ πξνεγνχκελε 10εηία.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε φηαλ αλέιαβε έθαλε έξεπλα επί
πνιινχο κήλεο θαη ην πφξηζκα ην νπνίν έιαβε δελ άθελε θακία αηρκή γηα ηελ
πξνεγνχκελε. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ αγσλία ηεο λα βξεη θάπνην ζέκα γηα ηελ
πηνπξνεγνχκελε δηνίθεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρα φπσο είπα, πξνζπάζεζε ζην
ηειεπηαίν ηεο δηάζηεκα λα ζηήζεη ην γλσζηφ ζέκα ησλ νηθνπέδσλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Άε-Γηψξγε, ηεο νηθνγέλεηαο Αξάθε, έλα….. κηα ζπθνθαληία ε
νπνία θαηέξξεπζε νινθιεξσηηθά θαη γεληθά ε δηνίθεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρα
απνδεδεηγκέλα δελ είρε δψζεη θαη έρεη δψζεη πνηέ θαλέλα δηθαίσκα
δηαρεηξηζηηθφ. Αληίζεηα ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε νη ίδηνη ην έρεηε πεη φηη
ππάξρνπλ δεηήκαηα ηα νπνία εξεπλάηαη ζε ζρέζε κε ηελ δεκνηηθή επηρείξεζε
θαη ζε ζρέζε κε ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα κηζζψκαηα.Γηα λα κελ
ππάξρνπλ ινηπφλ παξεμεγήζεηο, αλ ππάξρνπλ δεηήκαηα λα εηπσζνχλ
δηαθνξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αλάθιεζε ηεο δήισζεο ηνπ
αληηδεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ ηα πξάγκαηα λα απνδνζνχλ σο έρνπλ.
Θαη κε ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα ξσηήζσ θαη ηη ζθέθηεηαη λα πξάμεη ε
δεκνηηθή αξρή ζε ζρέζε κε ην γλσζηφ ζθάλδαιν ην νπνίν είρε θαηαγγειζεί
ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη απφ κέξνπο κνπ, γηα ηα γήπεδα ηέλληο ηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ δίπια ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ζην δάζνο ηα νπνία σο γλσζηφλ
θηηάρηεθαλ ρσξίο θακία δηαδηθαζία θαη παξαρσξήζεθαλ ζε κηα πξψελ
δεκνηηθή ζχκβνπιν, ε νπνία ηφηε ήηαλ θαη πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο... ηνπ
δεκνηηθνχ αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ, λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο πξφεδξνο ηνπ
νκίινπ αληηζθαίξηζεο ηνλ νπνίν είλαη αθφκα. Θα ζέιακε λα καο πεη ε δηνίθεζε
ηη πξάηηεη ζρεηηθά κε απηφ, δηαθνξεηηθά αλ δελ πξάηηεη θάηη ε εληχπσζή καο
είλαη φηη ηειηθά γίλεηαη ζπκκέηνρε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ εμαληιήζακε ηηο εξσηήζεηο, ζπλάδειθνη. Λα δψζνπκε
ην ιφγν ζηνπο Αληηδεκάξρνπο. Ν ζπλάδειθνο ν Κφζρνο έρεη θξαγή
εμεξρνκέλσλ ζήκεξα. Θα απαληήζεη ν Γήκαξρνο γηα ην θνκκάηη ηνπ. Λα
δψζνπκε ζην ζπλάδειθν, ηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Βαξπηηκηάδε, ηηο ηερληθέο
ππεξεζίεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο ζε φινπο. Ινηπφλ λα δψζσ θη εγψ ηα
ζπιιππεηήξηα κνπ γηα ηα άηνκα γηα ην λαππεγείν θαη λα κπνχκε ζηα ζέκαηα.
ζν αθνξά ην ζέκα ην κλεκείν ησλ Ξνληίσλ, ην νπνίν θαιψο ή θαθψο, θαθψο
βέβαηα θάθηζηα, εληάμεη ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ηα βάιεηο νχηε λα ηα
επηηεξήζεηο ή παηδηά είλαη ή κεγάινη είλαη, ηα graffiti θ.ιπ.. Δκείο
πξνζπαζήζακε κε απηά ηα ιίγα κέζα πνπ έρνπκε λα ην θαζαξίζνπκε εδψ θαη
15 κέξεο, λα πεξάζνπκε θαη θάπνηα πιηθά ηα νπνία λα κελ μαλαδεκηνπξγεζεί
απηφ ην ζέκα αιιά δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί ζπλέρεηα ιέλε φηη δελ έρεη
θαζαξηζηεί. Έρεη θαζαξηζηεί εδψ θαη 15 κέξεο, 20. Ρέινο πάλησλ, απιά ην ιέσ
δηεπθξηληζηηθά γηα λα ην μέξνπκε.
Γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα πηζηεχσ φηη απηφ πνπ θάλακε θαη ε ηερληθή
ππεξεζία θαη ην ηνπνγξαθηθφ φζν αθνξά ην ζρέδην, λνκίδσ ε νξηνζέηεζε πνπ
έθαλε δε λνκίδσ λα ρξεηάδεηαη θάηη άιιν. Γελ μέξσ ηη αθξηβψο ελλνείο Αζήλα
γηα ηελ θαλνληζηηθή πξάμε. Θεσξψ φηη ήηαλε φηη θαιχηεξν κπνξνχζε λα γίλεη
φζν αθνξά ην ζέκα ρψξνπ πνπ ζα έρεη θάζε καγαδί θαη ην ρψξν πνπ πιεξψλεη
ζην Γήκν Σατδαξίνπ. Ρψξα φζν αθνξά ην ζέκα φηη αθφκα δελ έρνπκε
ηειεηψζεη, ελλνείηε ην είπα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, δελ έρνπκε έλα ζηδεξά
έρνπκε. Δίλαη ηφζα πνιιά θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα κε πνιινχο δξφκνπο,
γηαηί δελ είλαη κφλν ε Θαξατζθάθε, είλαη θαη ην δάζνο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ
δελ κπνξεί λα γίλεη πην γξήγνξα, κε ηίπνηα. Γελ μέξσ λα ζα θηάζνπκε λα
πεξάζεη θαη έλαο κήλαο θαη δπν κήλεο γηα λα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε,
αλ δελ έξζνπλε απηά ηα άηνκα πνπ πεξηκέλνπκε ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Ρψξα γηα ην δάζνο Σατδαξίνπ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ην δάζνο ππάξρεη έλα
κεγάιν πξφβιεκα θαη εθηφο απφ ηα θαζίζκαηα, ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ ν
θφζκνο δελ κπνξεί λα πεξάζεη θαη έρνπκε πάξα πνιιέο θαηαγγειίεο, είλαη θαη
ηα απηνθίλεηα.
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Ρψξα γηα ην ζέκα ησλ απηνθηλήησλ παιαηά ππήξρε κηα κπάξα εθεί. Ρψξα καο
έθαλαλ θάπνηα πξφηαζε ηα καγαδηά, θάπνηνη καγαδάηνξεο λα κπνχλε απηά, νη
βπζηδφκελνη, απηφ ην ζχζηεκα κε ηα…. κε ηνπο θψλνπο ηνπο βπζηδφκελνπο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Νη θχιηλδξνη.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Νη θχιηλδξνη, λαη. Ρν θνηηάσ θαη απηφ. Θάηη πξέπεη λα γίλεη
φκσο γηαηί ε θαηάζηαζε είλαη αθφξεηε, δειαδή κηιάκε φηη απιά φρη δελ
κπνξνχλ λα βγνπλ νη άλζξσπνη απφ ηα ζπίηηα ηνπο, γίλεηαη έλαο πφιεκνο εθεί
θαη κε ηα καγαδηά θαη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη άλζξσπνη πνπ θάζνληαη, ελ
πάζε πεξηπηψζεη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν πηζηεχσ λα ην ιχζνπκε.
ζν αθνξά ην ζέκα ην….. γηα πάλσ γηα ηελ πιαηεία ηνπ δάζνπο, γηα ην
ζηληξηβάλη. Ρν ζηληξηβάλη βγάιακε κηα απφθαζε λα θχγεη απφ εθεί αιιά είλαη
πάιη, ζα μαλαεπαλαιάβσ, ζα γίλσ γξαθηθφο αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ δελ
γίλεηαη δηαθνξεηηθά, φζν ιεηηνπξγνχλε ηα ζρνιεία, γηαηί κελ μερλάηε φηη ηα
ζρνιεία είλαη ηφζα ζρνιεία θαη ηα 3 άηνκα πνπ έρνπκε ηελ απηεπηζηαζία δελ
πξνιαβαίλνπλε θαη είλαη αλάγθε ηα ζρνιεία λα εμππεξεηεζνχλε, κφιηο ζα
ηειεηψζνπλε ηα ζρνιεία, αλ δελ έρνπκε πάξεη ηα άηνκα ζα κπνχκε ζηε
δηαδηθαζία λα γθξεκηζηεί ην…. θαη λα θηηαρηεί εθεί έλα φκνξθν, έηζη φπσο
έρνπκε ζρεδηάζεη ε ηερληθή ππεξεζία θαη λα δείμεη, λα θχγεη απηφ ην ράιη πνπ
είλαη εθεί πέξα γηα ην… ην ζηληξηβάλη.
Ρψξα γηα ηηο πέξγθνιεο, απηφ έπξεπε λα κελ είρε γίλεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα.
Απηφ βέβαηα δε θηαίεη…. Φηαίλε νη πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο πνπ
επηηξέςαλε λα γίλεη θάηη ηέηνην, γηαηί νη πξαζηέο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ
βγήθαλε γηα λα θιεηζηνχλε. Νη πξαζηέο βγήθαλε γηα άιιν ιφγν. Ρψξα,
θιεηζηήθαλε θαιψο ή θαθψο, κε ην λφκν ηνπ ’13 πεξί απζαηξέησλ, ησλ
πξαγκάησλ λνκηκνπνηεζήθαλε θαη λνκηκνπνηνχληαη. Θαη δελ κπνξνχκε λα
πξνβνχκε ή λα κπνχκε ζε κηα άιιε δηαδηθαζία, ζε κηα άιιε θηινζνθία απφ ην
λφκν.
Ρψξα γηα ηε δεκνηηθή πεξηνπζία φπσο είπα έρσ δψζεη έλα ξαληεβνχ γηα ηελ
Ξαξαζθεπή θαη λα καο γίλεη απ’ φιεο ηηο παξαηάμεηο θαη εθηφο ηεο δηθηά καο θαη
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φιεο ηηο παξαηάμεηο πνπ ππάξρνπλε ζην Γήκν, λα ελεκεξσζνχκε, λα
ελεκεξσζείηε θη εζείο, λα ελεκεξσζνχκε θη εκείο θαη λα δνχκε λα ππάξρεη κηα
ελεκέξσζε απφ φια, ζε φια ηα θφκκαηα, λα δνχκε ηη κέιιεη γελέζζαη. Ρψξα
απφ θαη πέξα βιέπνληαο φινη καδί θαη απνθαζίδνπκε θαη φινη καδί γηα ηελ
πεξηνπζία ε δεκνηηθή αλήθεη ζε φινπο καο θαη πξέπεη λα έρνπκε γλψζε φινη.
Απηά.
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε γίλεηαη. Γε γίλεηαη έρεη δηθαζηήξην. Ζ Ξεηξνπνχινπ έρεη
δηθαζηήξην ηελ Ξαξαζθεπή ην πξσί. Έρεη δηθαζηήξην ηελ Ξαξαζθεπή ην πξσί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη λα κε ην ιχζνπκε ηψξα. Λα θάηζνπκε λα
ζπλελλνεζνχκε κεηά, αο πνχκε, γηα λα γίλεη ζε κία ψξα πνπ λα κπνξνχκε
φινη, γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη…. έηζη;
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη ζα γίλεη, φηη ζα γίλεη, ζα γίλεη. Απιά λα ζπλελλνεζνχκε κία
ψξα πνπ λα βνιεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο δειαδή πνπ
δνπιεχνπλε γηαηί….
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ν Αληηδήκαξρνο Ξαηδείαο, Αζιεηηζκνχ-Ξνιηηηζκνχ, ν θ.
Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, φζν αλαθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο εξγαδφκελνπο,
ζπιιππεηήξηα ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζηνπο θίινπο ηνπο. Θα ζπδεηήζνπκε θαη
κεηά, είλαη ζιηβεξφ φκσο λα ζπλερίδεηαη ν θαηάινγνο κε ηνπο λεθξνχο εξγάηεο
θαη λα απμάλεηαη ην 2015 πνπ κπνξεί ε ηερλνινγία λα ιχζεη πνιιά
πξνβιήκαηα θαη λα κελ ππάξρνπλε ζχκαηα ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηα λα
ππάξρεη έλαο κηζζφο θ.ιπ..
Πε ζρέζε κε ηηο εξσηήζεηο λα πσ ην εμήο. Ρψξα κε ηνπο ρψξνπο πνιηηηζκνχ
είρακε μαλαθάλεη θαη κηα ζπδήηεζε πξηλ θαηξφ, έρεη δεηεζεί απφ ηελ ηερληθή
ππεξεζία λα καδεπηνχλε νη θάθεινη απφ φινπο ηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη
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λα δνχκε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξνιπηερλείν, κε δηάθνξνπο άιινπο θνξείο πνπ
αζρνινχληαη κε ηέηνηα…., κε απηή ηελ δηαδηθαζία θαη κπνξνχλ λα παξέκβνπλε
γηα αλαζηειψζεηο, ζπληεξήζεηο θ.ιπ., θ.ιπ. λα πξνβιέςνπκε ψζηε λα …. Θαη
απηά πνπ είλαη ζήκεξα δηαηεξεηέα θαη ηα άιια πνπ έρνπλε θαηαζηξαθεί θαη
άιια πνπ κπνξνχλ λα έρνπλε πξφζβαζε γηα λα βεβεισζνχλε απφ θάπνηνπο
αλεγθέθαινπο λα ηα πξνζηαηεχζνπκε ψζηε λα κελ ππάξρνπλε ηέηνηεο
θαηαζηξνθέο.
Πην Γχδε εηδηθά εθεί ζε απηή ηελ πιαηεία είλαη… Γελ μέξσ πξέπεη λα είλαη
ηέηαξηε θνξά, πέκπηε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξέκπηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ππάλε ιάκπεο, ζπάλε απηά. Δίλαη… λαη, είλαη…. Γελ μέξσ κε
πνην ζθεπηηθφ γίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηέινο πάλησλ απηή ε
θαηαζηξνθή. Γελ είλαη… Δίλαη κεγάιε θαηαζηξνθή ηψξα. Δίλαη ηα δχν
ελαπνκείλαληα θνισλάθηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θαηαζηξάθεθε. Ακέζσο
επεκβήθακε κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, ηα καδέςακε ζε κηα πξνζπάζεηα ηέινο
πάλησλ λα θαηαθέξνπκε λα ηα αλαζηειψζνπκε. Ζ αξρηθή ζθέςε, ε νπνία δελ
μέξσ αλ κπνξεί βέβαηα λα πινπνηεζεί γηαηί δελ είκαη θαη εηδηθφο ζε ηέηνηα
πξάγκαηα, ήηαλε λα βάινπκε κία πε… λα πξνζπαζήζνπκε ηέινο πάλησλ κηα
θαηαζθεπή ζηδεξέληα, λα ηα θξαηήζνπκε θαη λα ηα ππνζηπιψζνπκε. Ρν νπνίν
βέβαηα πξέπεη λα καο ην πνχλε απηνί πνπ ….. Έρνπκε έγγξαθα θαη ζηελ
ππεξεζία ηεο αξραηνινγίαο θ.ιπ.. Ρέινο πάλησλ είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία φι
απηφ ην θνκκάηη, γηαηί είλαη κεγάιν θνκκάηη ην Γήκν καο απηφ λα ην
θξνληίζνπκε ψζηε λα κείλεη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζηηο επφκελεο
γεληέο.
Πε ζρέζε κε ην Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην, ηψξα ζηγά-ζηγά ηειεηψλνπλ ηα
καζήκαηα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη πέξζη θαηαιαβαίλεηε φηη εθ ησλ πξαγκάησλ
μεθίλεζε φηαλ μεθίλεζε ηα θξνληηζηήξην γηαηί δελ είρε πξνβιεθζεί, δελ
ππήξρε αληίζηνηρε δνκή γηα λα ζπλερηζηεί. Έγηλε απφ ηελ αξρή, ππήξραλ
αδπλακίεο, ηηο έρνπκε εθηηκήζεη ηηο νπνίεο πξάγκαηη ηψξα απηφ ην δηάζηεκα
ζα αξρίζνπλε λα ηηο…. ζα αξρίζνπκε ηέινο πάλησλ ηε δηαδηθαζία γηα ηνπ
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ρξφλνπ γηα λα έρεη θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, λα γίλεη θαη επξχηεξα γλσζηφ
θαη αλ μεθηλήζεη απφ ηνλ Πεπηέκβξην, νχησο ή άιισο ζα έρεη κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή γηαηί δε ζα έρνπλ μεθηλήζεη ηα παηδηά.
Ινηπφλ ν ζηφρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα γηγαλησζεί θαη λα πηάζεη φιεο
απηέο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζε απηή ηε
θάζε λα παξαθνινπζήζνπλε, λα εληζρπζνχλε, ρσξίο λα απνηειεί θαη ηε ιχζε.
Ζ ιχζε ζα ήηαλ ε θαηάξγεζε πξνθαλψο ηεο παξαπαηδείαο,

ζα ήηαλε ε

ελίζρπζε ησλ δνκψλ ηεο παηδείαο ησλ θξαηηθψλ κε ελίζρπζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ απφ ην Θξάηνο ζην επίπεδν ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ κε
θαηάιιειν πξνζσπηθφ, δαζθάινπο, παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ γηα λα κελ
ππάξρεη νχηε ε αλάγθε πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία, νχηε θαη ην
δηθαίσκα ζηνπο ηδηψηεο λα θεξδνζθνπνχλ ζηελ παηδεία κε φηη απηφ
ζπλεπάγεηαη.
Θαη κε απηή ηελ επθαηξία λα πνχκε θαη θαιή επηηπρία ζηνπο καζεηέο πνπ
δίλνπλ απηή ηελ πεξίνδν εμεηάζεηο θαη λα ηνπο επρεζνχκε φηη θαιχηεξν γηα ην
κέιινλ ηνπο πνπ βέβαηα δε ζα θξηζεί κφλν απφ απηέο ηηο εμεηάζεηο αιιά ζα
θξηζεί θαη απφ έλαλ αγψλα δσήο πνπ ήδε δίλνπλε θαη ζα ζπλερίζνπλ λα
δίλνπλε.
Γηα λα ην θιείζσ απηφ ην ζέκα, πηζηεχσ φηη λσξίο ζα βγνχλε θαη φιεο νη
αλαθνηλψζεηο απηέο θαη ζα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία θη άιια ζρνιεία λα
επηιεγνχλε γηα λα ππάξρεη θαη κηα ηζνθαηαλνκή ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη
άιινη

θαζεγεηέο

έρνπλε

δειψζεη

ελδηαθέξνλ

θαη

θιείλνληαο

λα

επραξηζηήζνπκε ζε θάζε πεξίπησζε απηνχο πνπ ζηήξημαλ πξνζθέξνληαο
εζεινληηθά δεθάδεο ψξεο απ’ ηε δσή ηνπο ζέινληαο λα πξνζθέξνπλε θαη λα
βνεζήζνπλε ηνπο καζεηέο πνπ είραλε πξαγκαηηθά αλάγθε.
Πε ζρέζε κε ηελ εκεξίδα ηνπ λαδηζκνχ. Ρψξα, δελ έγηλε εθεί ε εκεξίδα ηνπ
λαδηζκνχ έγηλε εδψ ζε απηφ ην ρψξν. Γελ έγηλε ζηνλ Πθαξακαγθά. Ινηπφλ,
ζεσξήζακε ζσζηφ επεηδή είλαη έλα ηέηνην ζέκα λα παξέκβνπκε θαη λα πνχκε
ηελ πνιηηηθή καο ηνπνζέηεζε. Λνκίδσ φηη ε παξνπζία θαη

θαηάζεζε ηεο

πνιηηηθήο άπνςεο γηα ην λαδηζκφ, ρσξίο ηίπνηα άιιν απ’ φζα αλαθέξζεθε
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νχηε ρνξεγία, νχηε ζπλδηνξγάλσζε, απιά κε κία παξαρψξεζε ρψξνπ δε
λνκίδσ φηη…… θαη κάιηζηα ζε έλα ηέηνην ζέκα πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλε….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έρσ δπλαηή θσλή, θάπνηνη κηιάλε δελ πεηξάδεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν εζπρία γηαηί δελ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηνλ
ζπλάδειθν. Έια αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη λνκίδσ ινηπφλ φηη ζε ηέηνηα ζνβαξά γεγνλφηα πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηελ πφιε καο, ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο
απηφ λα ζεκαίλεη ηίπνηα παξαπάλσ είλαη αλαγθαία εηδηθά ζε ηέηνηα δεηήκαηα,
πξνζπαζψληαο λα ζπλδεζεί ν θαζηζκφο, ν λαδηζκφο κε ην φ,ηη απηφ ζεκαίλεη
ζήκεξα θαη κε ηε ζπλέρηζή ηνπ κε ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ηεο Σξπζήο Απγήο.
Γελ ππήξμε νχηε ρνξεγία, νχηε ζπλδηνξγάλσζε, νχηε ηίπνηα.
Ρψξα ζε ζρέζε κε ην άιιν ζέκα πνπ κπήθε απφ ηελ θα Γθαλά, απ’ ηελ θα
Αγγειηθή, λα πσ ην εμήο. ηη

ε έθζεζε εδψ πέξα, ππάξρεη κηα ζεηξά

πξνηεξαηφηεηαο. Θαηαιαβαίλεηε φηη δηάθνξνη θνξείο εθδειψλνπλ ελδηαθέξνπλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλε ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, ινηπφλ θαη πξνθαλψο αλάινγα κε
ην…. ηελ αίηεζε ηέινο πάλησλ πνπ θάλεη ν θάζε θνξέαο, θφκκα, νηηδήπνηε
μέξσ εγψ, θαη δεηάεη έλα ρψξν, αλάινγα θαη αλ απηφ δελ θαηαζηξαηεγεί ηνπο
φξνπο πνπ παξαρσξνχκε κηα αίζνπζα θ.ιπ., θ.ιπ. δίλεηαη.. Ζ έθζεζε απηή ζα
δηαξθνχζε 10 κέξεο. Ήηαλε… δελ ήηαλε ε εκεξνκελία αλνηρηή, ήηαλ πνιχ
ζπγθεθξηκέλα. Ήηαλε κέρξη ηηο 10 ηνπ κήλα, ε έθζεζε ηνπ ΘΘΔ δειαδή ζην….
ΓΘΑΛΑ: Πηηο αλαθνηλψζεηο δελ ππήξρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Πε φζεο
αλαθνηλψζεηο πήξακε, έιεγε έλαξμε 10.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ρη, φρη, ππήξρε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, ππήξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: πήξρε, ππήξρε.
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ΓΘΑΛΑ: Ώζπνπ καο ζηείιαηε ηνπιάρηζηνλ ζαλ θνηλνπνίεζε ζηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο, δελ ππήξρε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πήξρε…. Θα Γθαλά, ππήξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ήηαλε ε έλαξμε γηα λα εγθαίληα γη’ απηφ ζηάιζεθε έηζη, γηαηί
ήηαλ ηα εγθαίληα εθείλε ηελ εκέξα ζηελ αίηεζε ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλε….
Νχησο ή άιισο είλαη αλαγθαζηηθφ απηφ ζην φηαλ θάπνηνο δεηάεη κία
παξαρψξεζε ρψξνπ. Γελ κπνξεί δειαδή ελ ιεπθψ θάπνηνο λα πάξεη ηελ
αίζνπζα ρσξίο λα ππάξρεη… Νχησο ή άιισο…
ΓΘΑΛΑ: Δγψ δελ έρσ ηίπνηα κε ηελ έθζεζε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, δελ ην ιέσ…. Απιά ζηηο 11, νχησο ή άιισο είρε
ζεαηξηθφ. Ήηαλε δειαδή ζρεδηαζκέλν, νξγαλσκέλν λα γίλεη έηζη θαη γη’ απηφ
δψζακε θαη ηε ιχζε λα έξζνπλ εδψ πέξα νη άλζξσπνη γλσξίδνληαο θαη νη
ίδηνη….
ΓΘΑΛΑ: Δγψ…
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δκείο ηνπο ζέζακε εμαξρήο φηη ζα ππάξρεη απηφ ην δήηεκα.
Ρελ είραλ έξζεη, ηελ είραλ δεη ηελ αίζνπζα, ζπκθσλήζακε.
ΓΘΑΛΑ: Απφ ηνλ Φεβξνπάξην; Απφ ηνλ Φεβξνπάξην; Απφ ηνλ Φεβξνπάξην
έρνπλε θάλεη ηελ αίηεζε. Απηφ ηζρπξίζηεθαλ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ ζπκάκαη ηελ αθξηβή εκεξνκελία.
ΓΘΑΛΑ: Δπνκέλσο ζα έπξεπε λα ιεθζεί… Λαη νξγαλσηηθά κήπσο έπξεπε…
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ρη, φρη δελ….
ΓΘΑΛΑ: Γηαηί ήηαλε πνιχ ελδηαθέξνπζα. Δγψ δελ…. δειαδή απνξ…. Γελ
έγηλε ε ζπλεξγαζία γηα ιφγνπο πνιηηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ; Γειαδή έγηλε κηα
ινγνθξηζία θαη δελ ηεο δφζεθε ν ρψξνο; Γηαηί πξνεγνπκέλσο θάηη ηέηνην
ηζρπξίζηεθεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δγψ;
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ΓΘΑΛΑ: ηη δελ…. Ξεξίπνπ, λαη. Γηαηί πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο, δελ ήηαλ
ζπλδηνξγάλσζε θαη φια απηά δειαδή, ππήξμε ζέκα ηέηνην;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έθαλε κηα εξψηεζε ν θ. Αζπξνγέξαθαο θαη είπε φηη είλαη
ζπλδηνξγάλσζε ή ρνξεγία; Θαη ιέσ φηη ε δηθηά κνπ ηνπνζέηεζε ζε απηή ηελ
εκεξίδα ήηαλε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε γηα έλα ζνβαξφ δήηεκα.
ΓΘΑΛΑ: ρη ελλννχζα πσο… φηη ήηαλ απάληεζε… ήηαλ θαη κέξνο ηεο
απάληεζεο γηαηί δε δφζεθε ε αίζνπζα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έθαλε εξψηεζε ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Γελ…. Θαη δελ
αλαθέξζεθε ζε θακία ινγνθξηζία νχηε…. Γελ … δελ…
ΓΘΑΛΑ: Δληάμεη. O.k..
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ είπα θάηη ηέηνην. Ινηπφλ ζε θάζε πεξίπησζε ηέινο
πάλησλ ε αίζνπζα ήηαλ θιεηζκέλε θάησ, ηνπο δψζακε απηή ηελ επηινγή,
ήξζαλ, ηελ είδαλ νη άλζξσπνη ηελ αίζνπζα, κάιηζηα επεηδή ππήξρε…. Γελ
ππήξρε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζνχλε θαξέθιεο θνπβαιάγακε καδί κε ηνλ
Ξξφεδξν Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ην γξαθείν
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηηο θαξέθιεο ηελ ηειεπηαία κέξα. Γειαδή εληάμεη ηνπο
βνεζήζακε φζν κπνξνχζακε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θηφιαο.
ΓΘΑΛΑ: Ξάλησο ήηαλε πνιχ σξαία.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη φηαλ έλαο θνξέαο επηιέγεη ηε ζπγθεθξηκέλε
αίζνπζα, γλσξίδεη θαληάδνκαη φηη θάπνηα ζηηγκή επεηδή έρεη πεξηθεξεηαθά
παξάζπξα, θάπνηα ζηηγκή ζα….
ΓΘΑΛΑ: Αλαγθαζηηθά ηελ επέιεμε φκσο. Αλαγθαζηηθά γηαηί ηειεπηαία δελ
κπνξνχζαλε λα παξαρσξεζεί ν ρψξνο πνπ είραλε δεηήζεη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα ηη λα ζαο πσ; Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα…..
ΓΘΑΛΑ: Ήηαλε πνιχ σξαία ε εκεξίδα θαη έραζε…
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θ. Γθαλά αθνχζηε λα δείηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη ρψξν ην ζρνιείν…. Ππγλψκε αληηδήκαξρε.
ΓΘΑΛΑ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Λαη. Ινηπφλ λα νινθιεξψζεηε. Θιείζηε ην κηθξφθσλν.
Θα Γθαλά ην κηθξφθσλφ ζαο. Αληηδήκαξρε νινθιήξσζε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ππειηφπνπινπ
γηα ην πνδήιαην, ε αιήζεηα είλαη φηη απηή ε θπβέξλεζε ζα καο βαξέζεη πνιιέο
νξζνπεηαιηέο απ’ φηη θαίλεηαη, νπφηε λα ζθεθηνχκε λα θάλνπκε γπκλαζηηθή
ηνλ Ηνχιην. Ινηπφλ λα ην ζθεθηνχκε, εληάμεη, δελ είλαη θαθή ηδέα. Ινηπφλ αιιά
κε καο γίλεη ε δσή πνδήιαην, απηφ είλαη ην θξίζηκν.
Ινηπφλ ζε ζρέζε κε ην …… ζε ζρέζε κε ηε ζπλέληεπμε, θαιφ είλαη θ.
Ρζαηζακπά λα κε δηαβάδεηε, πνχ είλαη; Έθπγε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πα ζθέςε ζα ην ζπδεηήζνπκε δελ είλαη…. Θ. Ρζαηζακπά
δελ…, ζαο απαληάσ άκα ζέιεηε. Ινηπφλ απιά θακηά θνξά θαιφ είλαη θάπνηνο
φηαλ ζέιεη λα θάλεη ηνλ έμππλν λα κε δηαβάδεη κφλν ηνπο ηίηινπο, λα δηαβάδεη
φιε ηε ζπλέληεπμε θαη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο γηαηί εγψ ήκνπλα πνιχ
πξνζεθηηθφο θαη είκαη πνιχ πξνζεθηηθφο ζην ηη δειψλσ.
Ινηπφλ είπα ινηπφλ ην εμήο. Ρν κεγαιχηεξν έγθιεκα πνπ έρεη γίλεη είλαη ε
λφκηκε θαθνδηαρείξηζε. Απηή δειαδή πνπ επηηξέπεη θαη ζεζκνζέηεζαλ λφκνπο
φιεο νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο θαη επέηξεπαλ ή αθνινπζνχζαλ ή
ρεξνπνδαξα ζπκθσλνχζαλ νη πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηλα
ππάξρνπλε Θνηλ.Π.Δπ., γηα λα ππάξρνπλε κάλαηδεξ ζην Γήκν λα δηνηθνχλε, γηα
λα ηδησηηθνπνηνχληαη θνκκάηηα ηνπ Γήκνπ, δηεπζχλζεηο, νιφθιεξεο ππεξεζίεο
θ.ιπ., θ.ιπ.. Απηφ είλαη ην έλα θνκκάηη θαη εθεί ζηάζεθα.
Υζηφζν είπα θαη παξαθάησ φηη ππάξρνπλε θαη δεηήκαηα θαθνδηαρείξηζεο.
Ινηπφλ, έλα θνκκάηη θαθνδηαρείξηζεο, γηαηί ε έλλνηα ηεο θαθνδηαρείξηζεο είλαη
πνιχ ζπγθεθξηκέλε. Πεκαίλεη φηη δηαρεηξίδνκαη θαθψο κία θαηάζηαζε. Θαη ιέσ
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θνκκάηη ηεο θαθνδηαρείξηζεο είλαη φηη δε ζσξαθίζηεθαλ νη ππεξεζίεο κε
πξνζσπηθφ φηαλ έπξεπε. Γελ πήξακε δειαδή ην αλάινγν πξνζσπηθφ γηα λα
κπνξνχλ λα ππάξρνπλε θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο κε απνηέιεζκα, θαη
κάιηζηα κε πνιηηηθή ινγηθή, λα αθήλνπκε ην παξάζπξν λα έξζεη ν ηδηψηεο γηα
λα κπνξεί λα αγνξάζεη ηελ εθάζηνηε ππεξεζία γηα λα κπνξεί λα ηελ
πξνζθέξεη κεηά, κε ην δεδνκέλν φηη ηελ έρεηε, φηη έρεη θαηαζηξαθεί θαη δελ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απφ ην Γήκν. Γελ θξφληηζε φηαλ ζα κπνξνχζε λα ην
θάλεη, λα πξνζιάβεη κφληκν πξνζσπηθφ κε ηέηνηεο απνιαβέο πνπ ζα έιπλε
ζήκεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα. Θαη έβιεπε εξγαδφκελνπο λα ζπληαμηνδνηνχληαη
ρσξίο λα παίξλεη θαλέλα απαξαίηεην κέηξν γηα λα εληζρχζεη θνηλσληθέο δνκέο,
φπσο ν αζιεηηζκφο, ν πνιηηηζκφο θ.ιπ., θ.ιπ. θαη θαηαιήμακε λα έρνπκε 5
γπκλαζηέο θαη 3 εξγαδφκελνπο ζηα θαιιηηερληθά. Γε θξφληηζε λα ζπληεξήζεη
γήπεδα θαη πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. Γε θξφληηζε λα αλαλεψζεη ην ζηφιν ηεο
θαζαξηφηεηαο,

ησλ

καδηθψλ

κεηαθνξψλ

ηνπ

Γήκνπ

ηεο

δεκνηηθήο

ζπγθνηλσλίαο θ.ιπ.. Δίλαη θη απηά θαθνδηαρείξηζε.
Αιιά επεηδή κάιινλ δε ζαο θηάλεη κφλν απηφ θαη ςάρλεζηε θαη γηα παξαπάλσ
ζα ζαο πσ θαη ην εμήο. Θαθνδηαρείξηζε είλαη λα ππάξρεη ηηκνιφγην ζην Γήκν
θαη λα γίλεηαη αγσγή απφ ηε Sprider, έλα ηηκνιφγην ηνπ 2001, ην νπνίν ε
Sprider θαιεί λα ηεο πιεξψζνπκε κεηά απφ 15 ρξφληα ην πνζφ ησλ 34.567,97
€, πνπ ην αθήζαηε απιήξσην ην 2001, ελψ ππάξρεη ην ηηκνιφγην, ην νπνίν
πξνέβιεπε γηα 5 δεκνηηθνχο αζηπλφκνπο, γηα 5 δεκνηηθνχο αζηπλφκνπο,
1.213 θάιηζεο, 13 δεπγάξηα γφβεο, 26 πνπιφβεξ, 108 κπνηάθηα δεξκάηηλα, 96
πειίθηα, 192 πνπθάκηζα, άιια 95 πειίθηα, δεξκάηηλα γάληηα 216, παληειφληα
190. Δίρε θαη έλα άιιν πην αζηείν, είλαη θαη ε θσηνηππία…. Ινηπφλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ρη, φρη. Δίλαη λαη, ζε δξαρκέο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γξαρκέο ηφηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα είλαη 34.597,95. Ρν πνζφ πνπ πιεξψζεθε ηφηε ήηαλ
29.347. Θαη εληάμεη εγψ ιέσ φηη έγηλε λφκηκα ε αγνξά. Γηαηί δελ πιεξψζεθε
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φιν ην πνζφ θαη εξρφκαζηε κεηά απφ 15 ρξφληα λα πιεξψλνπκε εκείο απηφ ην
πνζφ ηψξα; Λα θαινχκαζηε λα ην πιεξψζνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ιέσ. Δίλαη αγσγή. Κπνξεί λα βγεη ην δηθαζηήξην. Ιέσ. Δίλαη
αγσγή. Γελ έρεη θξηζεί. Ιέσ, ιέσ, ιέσ. Ινηπφλ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έλα ην θξαηνχκελν. Αλ ππάξμεη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε,
γλσξίδεηαη φηη δελ είλαη....
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έλα ην θξαηνχκελν. Γεχηεξνλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ νινθιήξσζε αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, λαη. Γεχηεξνλ, ζα ζαο πσ θαη έλα άιιν. Ινηπφλ,
πξνρζέο αλ δελ θάλσ ιάζνο, ήξζε κία δηθαζηηθή απφθαζε πξνο ην Γήκν γηα
έλα νηθφπεδν απφ απηά πνπ ηφηε κε ηελ θαιή δηαρείξηζε ηα δεζκεχαηε θαη
ζήκεξα ήξζε κία απφθαζε γηα δηαθπγφληα θέξδε 1.700.000. Αλ δελ είλαη
απηφ θαθνδηαρείξηζε, ηη είλαη θαθνδηαρείξηζε; Ρν λα δεζκεχεηο έλα νηθφπεδν
πξηλ 15 ρξφληα θαη ην ζήκεξα λα θαιείζαη, ρσξίο λα έρεηο εμαζθαιίζεη φηη απηφ
ην νηθφπεδν ζα πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ηνπ Γήκνπ, λα θαιείζαη ράλνληαο ην
νηθφπεδν λα πιεξψζεηο θαη 1.700.000 γηα δηαθπγφληα θέξδε. Απηφ ηη είλαη αλ
φρη θαθνδηαρείξηζε; Δίλαη θαινδηαρείξηζε;
πάξρνπλε ηφκνη, ηφκνη, ηα νπνία πξνθαλψο είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία, ίζσο
ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε, λα ζθεθηνχκε πνιχ θαιά γηαηί είρακε πεη γηα λα πάκε
γηα 10εηία δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, ζα ην ζθεθηνχκε θαη γηα παξαπίζσ γηαηί
θαίλεηαη φηη ππάξρνπλε δεηήκαηα ζνβαξά. Θαη κελ αγρψλεζηε ζα ηα βξνχκε
θη φηαλ πξέπεη. Ξάλησο ζε ιέκε ηίπνηα ζηνλ αέξα, δελ είκαζηε ηέηνηνη
ιαζπνιφγνη φπσο ζπλεζίδνπλ λα ιέλε θαη λα είλαη άιινη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε Αληηδήκαξρε.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ίζα-ίζα είκαζηε πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ ην θνιπκβεηήξην θαη ην ηέληο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θνιπκβεηήξην, ζσζηά. Ινηπφλ κε ην θνιπκβεηήξην, μέξεηε
φηη ππάξρεη απφθαζε λα θαηαξγεζνχλ φιεο νη Θνηλ.Π.Δπ.. Ζ ζχκβαζε ηεο
Θνηλ.Π.Δπ. ηνπ θνιπκβεηεξίνπ έρεη δηάξθεηα κέρξη ηηο 31/12/15, ηειεηψλνληαο
δειαδή ν Γεθέκβξηνο ηνπ ’15. Έρνπκε θάλεη απαλσηέο επαθέο κε ηελ δηνίθεζε
ηεο Θνηλ.Π.Δπ. πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ Γήκνπ θαη λα κπνξνχκε
έγθαηξα κε πξνγξακκαηηζκφ ζσζηφ λα ιεηηνπξγήζεη ην θνιπκβεηήξην θαη
ηαπηφρξνλα λα πάξνπκε κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζή ηνπ ηε
ιεηηνπξγηθή κε….., ζην κεραλνζηάζην θπξίσο πνπ ζα θαηεβάζεη ην θφζηνο.
Ήδε έρνπκε μνθιήζεη θαη είκαζηε ζε δηαδηθαζία κε ην θπζηθφ αέξην πνπ ζα
θαηεβάζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη γεληθά είκαζηε ζε κηα
ζπδήηεζε κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ λα δνχκε ηη άιια κέηξα ζα
πάξνπκε σο πξνο απηφ.
Γεχηεξνλ, είλαη έλα δήηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ ην
έρνπκε πξνβιέςεη, ην έρνπκε ζπδεηήζεη θηφιαο κε ην εηζεγεηηθφ πνπ είραηε
δεη πξηλ δπν ζπλεδξηάζεηο, αλ ζπκάκαη θαιά, πνπ πξνέβιεπε ην απαξαίηεην
πξνζσπηθφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην θνιπκβεηήξην ππφ ηνλ Γήκν θαη γεληθφηεξα
είκαζηε ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Ρψξα ην βαζηθφ δήηεκα αλ ζέιεηε είλαη φηη
δελ ππάξρνπλε ζηνηρεία, πεξλψληαο απφ ην ΓΝΣΞΛΑ ζην Γήκν ηέινο πάλησλ,
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα λα κπνξεί λα γίλεη σο φθεηιε ε παξάδνζεπαξαιαβή. Θαη θνηηάκε λα δνχκε ηψξα ηη… σο πξνο απηφ δειαδή λα πάξνπκε
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ππεξεζηαθά ηνπιάρηζηνλ γηα λα πξνρσξήζνπκε.
Θαη ζε ζρέζε κε ην ηέληο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο εθεί ηνπ ηέληο έρεη
παξαρσξεζεί απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Λαη απφ ην πνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο. Δίλαη έλαο ρψξνο πνπ ήηαλ κία έθηαζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ,
παξαρσξήζεθε ζηνλ Γήκν ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, ππάξρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο
πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Γήκνο ζηε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε θαη πξνθαλψο
ππήξρε ζχκθσλε γλψκε ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν
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ζχιινγν γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί θαη ην παξαρψξεζε γηα ρξήζε. Έρεη
παξαρσξεζεί ν ρψξνο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απφ ηελ Δζληθή Άκπλα δελ έρεη παξαρσξεζεί.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ρη ν ρψξνο απφ ηελ Δζληθή Άκπλα δελ έρεη παξαρσξεζεί.
Έρεη παξαρσξεζεί ε άδεηα ζην ζχιινγν...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε νινθιεξψζηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, λαη αιιά λα κελ απαληήζσ; Έρεη παξαρσξεζεί φκσο
ζην ζχιινγν άδεηα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην γήπεδν. Ινηπφλ… Απηφ
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξνχζε λα πάκε ηνλ Πεπηέκβξε θαη ελψ είρε
μεθηλήζεη ην πιάλν ηνπ ζπιιφγνπ, γηαηί έρεη θαη αξθεηά παηδηά απηά πνπ έρεη
θαη κε έμσζε. Δίλαη ινγηθφ θαληάδνκαη θαη ην θαηαιαβαίλεηε. Δθηφο θη αλ
ππνζηεξίδεηε θαη πείηε ην θηφιαο δελ ππάξρεη δήηεκα, φηη έπξεπε λα ηνπο
πνχκε ζηα 600 παηδηά απηά πνπ ζπκκεηέρνπλ εθεί ζην ηέληο, νξθαλνί,
πεγαίλεηε αιινχ λα παίμεηε. Αλ έρεηε ηέηνηα αληίιεςε γηα ην ηη πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη ν δήκνο ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν,
πείηε ην θαζαξά δελ έρνπκε δήηεκα. Δκείο είπακε φηη δελ κπνξνχκε
ηηκσξεηηθά, ζε θαλέλα παηδί πνπ αζιείηαη είηε εξαζηηερληθά, είηε ζην καδηθφ
ιατθφ αζιεηηζκφ, είηε κέζσ ησλ ζπιιφγσλ λα πάκε εθδηθεηηθά θαη λα ηνλ
πεηάμνπκε έμσ. Απηή είλαη ε αληίιεςή καο θαη λνκίδνπκε φηη ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ζπιιφγνπο, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο γηα λα θαιχςεη φιν ην
αζιεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο πφιεο.
Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ηνλ Ηνχλην, θάηη πνπ δελ έρεη μαλαγίλεη πνηέ ζηελ…,
φπσο είρακε δεζκεπηεί θαη απφ πέξζη ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ηνλ Ηνχλην
ζα γίλνπλε ζπδεηήζεηο κε φινπο ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο πφιεο
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδηακνξθσζεί ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ γεπέδσλ κε
ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. Λνκίδσ είλαη θάηη πνπ ην ζέινπλ θαη νη ίδηνη νη
αζιεηηθνί ζχιινγνη, είλαη θάηη πνπ ην ζέινπκε θαη εκείο πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξρνπλ έξηδεο κεηαμχ ησλ ζπιιφγσλ θαη λνκίδνπκε φηη είλαη ζε ζεηηθή
θαηεχζπλζε θαη ζα βνεζήζεη ηνλ αζιεηηζκφ ηεο πφιεο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ. Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Δληάμεη λνκίδσ φηη είλαη….
Σξεηάδεηαη λα πνχκε ηα ζπιιππεηήξηα ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ησλ δπν
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ άιισλ απφ ηα ΔΙΞΔ πνπ δίλνπλ ηε κάρε ηελ εληαηηθή
ηνπ Θξηαζίνπ Λνζνθνκείνπ. Θα ζπδεηήζνπκε θαη ζην ςήθηζκα. Λνκίδσ ζα
είλαη ρξήζηκε ζπδήηεζε. Λα πσ πξηλ κηιήζσ ιίγν γηα ηα ηεο δηεχζπλζεο
νηθνλνκηθψλ, κηα θνπβέληα φζν αλαθνξά ην Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην.
Δπεηδή ζαλ έλσζε γνλέσλ, βέβαηα έρεη έλα δίθην ηψξα ε Αζελά, φηη πξέπεη λα
ηα πξνεηνηκάζεηο απφ ηψξα γηα ηνλ Πεπηέκβξε. Λα πσ φκσο εδψ φηη εκείο ζαλ
έλσζε γνλέσλ είρακε απεπζπλζεί θαη ζηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ
δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ λα εληζρχζνπλ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ην νπνία
φκσο δελ έδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν γηα λα εληζρπζεί απηή ε πξνζπάζεηα. Θα
πξνζπαζήζνπκε απηφ ην πξάγκα λα εληαζεί ην επφκελν δηάζηεκα, γηαηί δελ
είλαη κνλάρα ην Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην πνπ ηα παηδηά δειαδή πνπ δίλνπλ
Φπζηθή, Σεκεία. πήξραλε πξνηάζεηο λα αλαιάβνπκε θαη ηα δεηήκαηα ησλ
παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ πνπ έρνπλ ζρέζε κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη πνπ
σο

γλσζηφλ

πεγαίλνπλε

ζε

παλάθξηβα

θέληξα

ινγνζεξαπείαο

θαη

εξγνζεξαπείαο. Γπζηπρψο φκσο δε βξήθακε ηελ αληαπφθξηζε απφ ηα
ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα. Διπίδνπκε φηη απηφ ζα δηνξζσζεί θαη ζα πξνρσξήζεη
θαη ην επφκελν δηάζηεκα, ψζηε απφ Πεπηέκβξε πξαγκαηηθά λα είκαζηε πην
έηνηκνη θαη λα έρνπκε πνιχ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηα παηδηά, ζε φιεο ηηο θάζεηο
δειαδή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Ρψξα φζν αλαθνξά ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Θνηηάμηε ηψξα. Ρν λα γίλεη κηα
θαλνληζηηθή πξάμε γεληθά γηα ηα ηξαπεδ …… πάξρνπλ δχν ηξφπνη κάιινλ απ’
φηη θαηάιαβα εγψ απφ ηνπο 9 κήλεο ζην δεκφζην. Ν έλαο ηξφπνο, ν εχθνινο,
ν γξήγνξνο, ν θαιφο κε δηαβνχιεπζε θ.ιπ. είλαη λα μεπαηηθψλεηο. Ξαίξλεηο απφ
έλαλ νπνηνδήπνηε Γήκν, ηνλ θέξλεηο εδψ πέξα, αιιάδεηο ηνλ ηίηιν.
Θαλνληζηηθή πξάμε. Γελ είλαη απηή ε ινγηθή, ηνπιάρηζηνλ ζηε δηθηά καο
δηνίθεζε. Πηελ πνξεία θαηαιαβαίλεηο φηη ην λα θάλεηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο
πνιχ γξήγνξα θαη ρσξίο ιίγν ςάμηκν θαη ζπλεθηίκεζε πνιιψλ δεηεκάησλ
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λνκίδσ φηη πνιιέο θνξέο πεηπραίλεηο αληίζεην απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ παο
λα ιχζεηο.
Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θαλνληζηηθή πξάμε ζηελ νπνία αθνξά ηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Θαξατζθάθε, είλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ λα δεηο παξάιιεια θαη πσο ιεηηνπξγεί απηφ κε βάζε ην ζπλνιηθφ
θπθινθνξηαθφ δήηεκα φιεο ηε πεξηνρήο. Απηφ, ζέισ λα πσ, δελ είλαη θάηη ην
νπνίν κπνξείο λα ην ιχζεηο ζε 10, 15 κέξεο, ππάξρεη έλα πξνζρέδην ην νπνίν
δελ είκαζηε απηή ηε ζηηγκή εκείο ζηε ζέζε λα πνχκε φηη απηφ είλαη ε ζέζε
ηεο δηνίθεζεο, πξνρσξάηε λα θάλνπκε δηαβνχιεπζε, λα ην δνχκε. πάξρεη έλα
πξνζρέδην ην νπνίν έρεη βγεη. Θα ππάξμνπλ θάπνηεο κεηαβνιέο γηαηί ππάξρεη
θαη ζε εθθξεκφηεηα κηα κειέηε γηα ην θπθινθνξηαθφ θαη ην ζπγθνηλσληαθφ ζην
Σατδάξη θαη λνκίδνπκε φηη ζα είκαζηε έηνηκνη, απηφ ην πξάγκα λα ην
ζπδεηήζνπκε. Βέβαηα δελ πξνιαβαίλνπκε, αλ απηφ είλαη ην εξψηεκα θαη ηε
θεηηλή ζεδφλ, λα ην πσ έηζη, αλ κπνξνχκε λα ην πνχκε ζεδφλ αιιά δελ
κπνξνχλ λα γίλνπλε φια γξήγνξα θαη λα δηνξζσζνχλε αδπλακίεο εηψλ. Απηή
είλαη ε…., κηα πξψηε ελεκέξσζε.
ζν αλαθνξά ηψξα ην θνκκάηη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. Δίρα πεη θαη ζηελ
πξνεγνχκελε θνξά φηη ππάξρεη πξφβιεκα φζν αλαθνξά ε εηαηξία ζέιεη λα
πάξεη ηα ιεθηά ηεο γηαηί θνβάηαη. Βέβαηα πέξαζαλ 15 κέξεο θαη πξνο ην
παξφλ δελ έρεη γίλεη ηίπνηα, ην γεληθφηεξν θιίκα δελ είλαη θαιφ αιιά θνηηάμηε
λα δείηε ηψξα. Λα ζαο πσ έλα άιιν πξάγκα. Γηα παξάδεηγκα, ήξζαλε νη
ζρνιηθνί θχιαθεο. Απ’ φηη θαίλεηαη ιεθηά επηπιένλ δε ζα δνζνχλ. Γειαδή
ηνπο πήξακε πίζσ αιιά βξείηε νη ίδηνη έζνδα λα ηνπο πιεξψζεηε.
ΦΝΟΙΖΠ: Αιιά;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βξείηε νη ίδηνη έζνδα, ν Γήκνο λα ηνπο πιεξψζεη. Θέισ λα πσ
δειαδή φηη απηφ ήηαλ θάηη πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί. Γελ είρε πξνβιεθζεί κε
ηελ έλλνηα φηη ζεσξνχκε φηη εθφζνλ ηνπο πξνζιακβάλεηο πίζσ ηνπιάρηζηνλ
εληζρχεηο ηνπο ΘΑΞ γηα ηελ κηζζνδνζία απηψλ ησλ ππαιιήισλ. Άξα ινηπφλ
θαηαιαβαίλεηε

φηη

επηπιένλ

δεηήκαηα

ζπλερψο

ζην

ζέκα

ηεο
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ρξεκαηνδφηεζεο. Ρη θάλνπκε ζε απηή ηε θάζε κέρξη λα δνχκε πσο κπνξεί λα
δηεπζεηεζεί.
Έηζη θη αιιηψο έρεη μεθηλήζεη ν έιεγρνο ν ηαθηηθφο ησλ νξθσηψλ ζην Γήκν,
ζηε ρξήζε ηνπ Γήκνπ. Πε πξψηε θάζε έρνπκε έξζεη ζε κηα ζπλελλφεζε κε
ηνπο

νξθσηνχο.

Απηή

ε

δηαδηθαζία

λα

κελ

απνθηήζεη

έλα

ηππηθφ

δεηγκαηνιεπηηθφ ραξαθηήξα, ηνλ νπνίνλ έρεη θάζε έιεγρνο νξθσηψλ ινγηζηψλ
εθ ησλ πξαγκάησλ θαη εθ ηεο θχζεο ηεο δηαδηθαζίαο αιιά ζε νξηζκέλα
δεηήκαηα πνπ κπνξνχλε λα βξνχλε ηελ άθξε, κάιινλ λα βξνχλε ην ηέινο
ηψξα θαη λα πξνρσξήζνπλε πξνο ην λήκα πξνο ηα πίζσ, λα δνχκε ηη
κπνξνχκε λα ςάμνπκε εθεί, ψζηε λα γιηηψζνπκε θάπνηα δηαδηθαζία απφ ηνλ
απηνηειή δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν.
Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλήζνπκε ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα ακεηθζεί ε εηαηξία πνπ ζα αλαιάβεη ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν δε
ζα ην πξνρσξήζνπκε θαη εθφζνλ ππάξρνπλ έζησ θαη ηα ειάρηζηα πνζά πνπ
απαηηνχληαη δηαζέζηκα ζην Γήκν γηα λα πξνρσξήζεη απηή ε δηαδηθαζία. ρη
γηα ηίπνηε άιιν πέξα απφ ην λα βξεηο θαη λα δεηο, αο πνχκε, αηέιεηεο θαη φια
απηά πνπ έρνπκε πεη θαηά θαηξνχο, λα ζηακαηήζεη λα πιαλάηαη θαη λα κελ
ππάξρεη θαη ζηε ζπδήηεζε, γηαηί λνκίδσ δελ βνεζάεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζην Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γπν αλαθνηλψζεηο ζα ήζεια ζηελ
αξρή λα θάλσ. Ρελ άιιε Ξέκπηε ζηηο 28 ηνπ κήλα ζα θάλνπκε δχν ζπζθέςεηο
εδψ ζε απηή ηελ αίζνπζα. Ζ κία ζχζθεςε ζα είλαη ζηηο 18:00 γηα ηελ
ππξαζθάιεηα, φπνπ ζα θιηζνχλ φινη νη θνξείο πνπ παίξλνπλ κέξνο θ.ιπ..
Θαηαιαβαίλεηε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη κάιηζηα κε δεδνκέλν φηη θέηνο είρε
πάξα πνιιέο βξνρέο θαη έρνπλ κεγαιψζεη πάξα πνιχ ηα ρφξηα. Θα έρνπκε
μεξά ρφξηα ήδε ππάξρνπλ ζε αξθεηά ζεκεία θαη βέβαηα δελ ππάξρνπλ
επηπιένλ ρξεκαηνδνηήζεηο, δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ. Θαηαιαβαίλεηε φηη ζα
δψζνπκε κάρε θαη γηα λα θαζαξηζηνχλ νη ρψξνη νχησο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ
νη πξνυπνζέζεηο γηα θσηηέο αιιά θαη γηα ηε θχιαμε ησλ βνπλψλ εδψ, ησλ
ρψξσλ εδψ πνπ έρνπκε.
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Ζ δεχηεξε ζχζθεςε ζα γίλεη ζηηο 20:00 ε ψξα γηα ην ζπγθνηλσληαθφ ζέκα.
Λνκίδσ φηη φινη νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ έρνπλε πάξεη ηελ πξφηαζε
ηνπ ΝΑΠΑ κεηά απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρακε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα πσ θάηη ηερληθά; Δίρα εηδνπνηήζεη θηφιαο, δελ άλνηγε ην
αξρείν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέινο πάλησλ απηφ κπνξεί λα ιπζεί, αλ δελ άλνηγε, έλα
ηειέθσλν λα ζηαιεί ην… Ρη λα πσ ξε παηδηά εγψ ηψξα; Γελ κπνξψ εγψ λα
ιχζσ απηφ ην ζέκα. Δγψ απιά ζαο ιέσ φηη….
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κηα θσηνηππία αλ κπνξεί λα καο….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξεί θαη κηα θσηνηππία, δελ είλαη….. Απηφ είλαη ν ιηγφηεξν.
Κηα θσηνηππία λα ζαο ην ζηείινπκε απφ αιινχ, εληάμεη. Ινηπφλ ην ζέκα είλαη
ινηπφλ φηη ζα γίλεη εδψ ζχζθεςε φπνπ ζα θιηζνχλ εθηφο βέβαηα απφ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ πξέπεη λα παξεπξεζεί, ζα θιηζνχλ θαη νη θάηνηθνη.
πάξρνπλε θαη αλά πεξηνρή νκάδεο θαηνίθσλ πνπ έρνπλε βάιεη νξηζκέλα
δεηήκαηα, ππάξρνπλε ζχιινγνη, ζα ππάξρεη εδψ απ’ ηνλ ΝΑΠΑ ν ππεχζπλνο
θαη πηζηεχσ φηη ζα γίλεη κηα θνπβέληα θαη κε ηελ αλάξηεζε ησλ πξνηάζεσλ
πνπ ππάξρνπλε θαη κε ηε ζπδήηεζε νχησο ψζηε λα πάκε ζε επφκελε θάζε,
αθνχ πξνεγεζεί απηή ε θάζε γηα λα πάξνπκε ηηο απνθάζεηο γηα ην πνηεο ζα
είλαη νη πξνηάζεηο καο ηειηθά ζαλ Γήκνο γηα ην ζπγθνηλσληαθφ ζέκα.
Θαη έλα ηξίην ζέκα. Βέβαηα έθπγε ηψξα ε Δηξήλε ε Ιπκπνπζάθε αιιά επεηδή
επαλαιακβάλεη ζπλέρεηα ην ζέκα ησλ αθίλεησλ πνπ δελ εηζπξάηηεη ελνίθην ν
Γήκνο, εκείο απφ ηελ έξεπλα πνπ έρνπκε θάλεη θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ θαη απφ παιηνχο δεκάξρνπο, δελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο αθίλεηα.
Δγψ ινηπφλ επεηδή κπαίλεη θαη μαλακπαίλεη θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχν
θνξέο αιιά θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, αλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν γηα ηέηνηα
αθίλεηα, εδψ πξνθαινχκε λα πξνζθνκηζηνχλ απηά ηα ζηνηρεία. Γηαθνξεηηθά
αλ δελ ππάξρνπλε πξέπεη θάπνηα ζηηγκή πηα λα ζηακαηήζνπλε λα ιέλε ηέηνηα
πξάγκαηα.
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Πε ζρέζε κε ηα 65 ζηξέκκαηα. Ζ θα Ρνθαηιίδνπ ξψηεζε πξηλ, εγψ ήηαλ
δηνίθεζε ηφζα ρξφληα, 8 ρξφληα, αλ έρνπλ απνδνζεί ηα 65 ζηξέκκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρνπλ απνδνζεί θα Ρνθαηιίδνπ; Ινηπφλ, θάλεηε ιάζνο. Ρα 65
ζηξέκκαηα έρνπλ απνδνζεί θαη δελ έρνπλ απνδνζεί ηα 40 ζηξέκκαηα. Δίρακε
δχν πεξηπηψζεηο. Ρα 65, ηα νπνία έρνπλ απνδνζεί θαη έρνπκε θαη ηα 40
ζηξέκκαηα πνπ είλαη κφλν ζε επίπεδν εμαγγειίαο. Απηά ινηπφλ ηα 40
ζηξέκκαηα θάλνπκε ελέξγεηεο γηα λα απνδνζνχλ ζην Γήκν.
Πηηο δεκηέο, ηνπο βαλδαιηζκνχο πνπ γίλνληαη πνπ δελ είλαη δπζηπρψο
θαηλνχξην θαηλφκελν, είλαη δειαδή θαηλφκελν πνιιψλ ρξφλσλ ηψξα αιιά
εκείο ηψξα βιέπνπκε απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα θαη πξαγκαηηθά Αληξέα
γίλνληαη αξθεηνί βαλδαιηζκνί. Δηπψζεθε, απαληήζεθε θαη πξηλ απηφ ην ζέκα,
απιά εγψ επεηδή ην ζπλέδεζεο θαη κε θάπνηα άιια δεηήκαηα, είπε βέβαηα θαη ν
Αληηδήκαξρνο πξηλ φηη ακέζσο εκείο καδέςακε ηνλ θίνλα, ηνλ θπιάμακε
νχησο ψζηε λα γίλεη αλαζηήισζε θαη ζα παξζνχλ θαη κέηξα ηψξα, πηζαλφλ
πεξίθξαμεο γηα λα κελ ην μαλαζπάζνπλε. Αιιά απφ θεη κέρξη λα θηάζνπκε
ζην ζεκείν λα γίλεηαη αζηπλφκεπζε κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ ζα γίλεη
κε ηελ αζηπλνκία, απηφ λνκίδσ απέρεη πνιχ. Ν θαζέλαο παίδεη ην ξφιν ηνπο ζε
απηή ηελ θνηλσλία, εκείο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε θακία πεξίπησζε
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ αζηπλνκία γηα λα παίμεη απηφ ην ξφιν. Δίλαη
ππνρξεσκέλε ε αζηπλνκία λα θάλεη ηελ αζηπλφκεπζε. Ν Γήκνο ηέηνηεο
δπλαηφηεηεο δελ έρεη θαη δελ πξέπεη λα έρεη ζαλ Γήκνο, δπλαηφηεηεο
αζηπλφκεπζεο.
Πε ζρέζε κε ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία θαη ην λφκν Θαηξνχγθαινπ, ην άξζξν
19, ην νπνίν εκείο έρνπκε κειεηήζεη αξθεηά θαη κε ηελ δηνηθεηηθή ππεξεζία,
έρνπκε θάλεη θαη επαθή κε ηνπο δεκνηηθνχο αζηπλφκνπο. Ξξέπεη λα ζαο πσ
φηη ζχκθσλα κε απηφ ην λφκν επαλέξρνληαη 3 δεκνηηθνί αζηπλφκνη ζηελ πφιε
καο. Δίλαη 3 γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο ζπλαληεζήθακε, θαη νη 3 εθδήισζαλ ηελ
επηζπκία ηνπο αλ ζπζηαζεί δεκνηηθή αζηπλνκία λα κελ επηζηξέςνπλ γηαηί ε
θαηάζηαζε πξηλ θαηαξγεζεί ε δεκνηηθή αζηπλνκία, φηαλ ήηαλ κάιηζηα θαη
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πεξηζζφηεξνη ζηε δεκνηηθή αζηπλνκία ήηαλ ηξαγηθή. Γειαδή δελ έβγαηλε ε
ππεξεζία, ππήξραλ πηέζεηο, εθβηαζκνί, ππήξραλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ηα
νπνία δεκηνπξγνχληαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Θαη νη 3 ινηπφλ απηέο ππάιιεινη
είπαλ φηη δελ επηζηξέθνπλε ζηε δεκνηηθή αζηπλνκία. Απ’ ηηο 3, ε κία είλαη
έγθπνο πνπ ζεκαίλεη φηη γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ζα ιείπεη ιφγσ ηεο
εγθπκνζχλεο θαη κεηά κε ην παηδί θαη ε δεχηεξεο κέλεη ζην Ξέξακα, απηή ηε
ζηηγκή ππεξεηεί ζηελ αζηπλνκία ηνπ Ξεξάκαηνο θαη ζέιεη λα επαλέιζεη θαη λα
πάξεη κεηάηαμε γηα ην Ξέξακα γηαηί έρεη εθεί κηθξά παηδηά θ.ιπ.. Γειαδή κέλεη
κία δεκνηηθή αζηπλφκνο. Θαηαιαβαίλεηε φηη θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ κπνξεί
λα επαλαζπζηαζεί ε δεκνηηθή αζηπλνκία αιιά αλ ζέιεηε θαη γηα ιφγνπο
νπζίαο, φπσο ε δεκνηηθή αζηπλνκία θαζνξίζηεθε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο
λφκνπο φπνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη θαη ρξήζε φπισλ θ.ιπ. δειαδή λα
ππνθαηαζηήζεη έλα κέξνο ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο, θαηαιαβαίλεηε φηη δελ
κπνξνχζακε ζε θακία πεξίπησζε λα πάκε ζε επαλαζχζηαζε.
Ν λφκνο ινηπφλ είλαη ζαθήο. Δκείο ζπκθσλήζακε θαη κε ηηο 3 δεκνηηθνχο
αζηπλφκνπο λα επαλέιζνπλ, λα εληαρζνχλ ζην δήκν ζε ζέζεηο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ζέιεηε ιίγν. Πηαχξν
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν εζπρία γηα λα αθνπγφκαζηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλήζακε ινηπφλ λα επαλέιζνπλ θαη νη ηξεηο ζην Γήκν, λα
θαηαιάβνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη λα θάλνπκε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ
πνπ

αλαθέξεη

φηη

ζηελ

πεξίπησζε

κε

επαλαζχζηαζεο

θαηά

ηα

πξναλαθεξφκελα ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε απφθαζή ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο ηνπο, θαηάιεςε
πεδνδξνκίσλ, εθαξκνγή θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
θ.ιπ. θαη δελ ζα αζθνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ηηο Γηεπζχλζεηο θαη
ηνπο επηθνξηηδφκελνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Γειαδή κε δπν ιφγηα, ζα
επαλέιζνπλ ην Γήκν ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ζα ζπζηήζνπκε κία νκάδα, είηε
Γηεχζπλζε, είηε κηα επηηξνπή ζα δνχκε ηψξα ηε κνξθή πνπ ζα έρεη πνπ ζα
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ιεηηνπξγήζεη ζαλ δεκνηηθή αζηπλνκία γηα απηέο ηηο…, φπσο πεξηγξάθνληαη
εδψ, ηηο ιεηηνπξγίεο.
Γπν ιφγηα κφλν γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, γηαηί απαληήζεθε ην ζέκα. Απιά
θνηηάμηε, φπνηνο ιέεη φηη ηα θάγθεια νξηνζεηνχλ ηελ παξαλνκία, απηφ λνκίδσ
φηη είλαη κεγάιν ιάζνο. Ή φηη νξηνζεηνχλ κηα θαηάζηαζε ε νπνία δε ζα είλαη
πηζαλφλ αλαζηξέςηκε. Απηφ είλαη κεγάιν ιάζνο. Ρα θάγθεια, απηή ηε ζηηγκή
ηα θαγθειάθηα θαη φπσο έρνπλε κπεη, νξηνζεηνχλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε
ζχκθσλα κε ηηο άδεηο πνπ έρνπλ πάξεη νη θαηαζηεκαηάξρεο θαη ηελ
απνηχπσζε πνπ έρεη γίλεη απ’ ηελ ηερληθή ππεξεζία. Αλ εκείο θξίλνπκε
αξγφηεξα ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έρνπκε φιε ηε δπλαηφηεηα λα ζέιεηε
θαη έρνπκε θαη ηελ δηάζεζε, λα αιιάμνπκε νηηδήπνηε, απηφ δε καο εκπνδίδεη
ηα θαγθειάθηα απηά λα πάξνπλ άιιε κνξθή πνπ ζα θαζνξίζνπλ πηα ηα
θαηλνχξηα φξηα.
Ρψξα κηα θαλνληζηηθή απφθαζε, γεληθά θαη αφξηζηα, δε ιέεη ηίπνηα. Ζ
θαλνληζηηθή απφθαζε ζα ιέεη φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ε δηέιεπζε ησλ
θαηνίθσλ, λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο
θ.ιπ.. Απηφ φκσο αλ δελ γίλεη εθαξκνγή ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλε πάξεη νη
θαηαζηεκαηάξρεο, γηαηί δελ κπνξείο λα πεηο δε ζα δψζνπκε θαζφινπ άδεηα γηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα εθηφο αλ ζέιεηε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξνπκε
ηέηνηα απφθαζε. Αλ ινηπφλ παξζεί απφθαζε, γηαηί ρξήζε φινη θάλνπκε, φινη
θάζεζηε θαη θαζφκαζηε ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Αλ ινηπφλ δελ πάξνπκε
ηέηνηνπ

είδνπο

απφθαζε

θαη

πνχκε

φηη

επηηξέπνπκε

ηελ

αλάπηπμε

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, γίλεηαη ινηπφλ κε απηφλ ηνλ πεξηνξηζηηθφ ηξφπν πνπ
έρνπκε βάιεη ηψξα ηα θαγθειάθηα. Γελ ζέινπκε λα βνεζήζεη ζηελ
εηζπξαμηκφηεηα θαη δελ έρνπκε θαλέλα ηέηνην ζθνπφ. Δίλαη ην ηειεπηαίν
πξάγκα ην νπνίν ζέινπκε λα θάλνπκε. Γελ είλαη δειαδή εηζπξαθηηθφ κέηξν ηα
θαγθειάθηα. Δίλαη κέηξν πξνζηαζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο θαη ζεβαζκνχ
ησλ πεδψλ.
Δδψ επηρεηξεκαηίεο, δηάβαδα ρζεο ζε έλα ξεπνξηάδ ζε έλα site θαη έιεγε φηη νη
επηρεηξεκαηίεο ιέλε φηη είλαη αθξηβά ηα ηέιε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Γελ μέξσ αλ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 12Η

20 ΜΑΪΟΤ 2015

43

πηνζεηείηε απηφ απφ θάπνηνπο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε αιιά ζα έξζεη ζε
ζπδήηεζε ζε ιίγν θαηξφ, πιεζηάδεη ν θαηξφο, αο πνχκε, λα ζπδεηήζνπκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη εθεί ζα πνχλε θαη απηά ηα δεηήκαηα.
Γηα ην πεδφδξνκν ηνπ δάζνπο απαληήζεθε. Θα είλαη ε επφκελε παξέκβαζε
πνπ ζα θάλνπκε γηαηί δελ πάεη άιιν ε θαηάζηαζε, δειαδή είλαη ηξαγηθή. Αιιά
ηη λα θάλνπκε ξε ζπλάδειθνη; Γελ έρνπκε θάλεη θακία πξφζιεςε φινπο
απηνχο

ηνπο

κήλεο

ζηελ

ηερληθή

ππεξεζία

θαη

ζηελ

θαζαξηφηεηα,

απνξξίθζεθε, ην είπακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, απνξξίθζεθε ε πξφηαζή
καο πνπ είρακε θάλεη γηα πξφζιεςε 8κελσλ ζε νηθνδφκνπο, ηερληθνχο,
ειεθηξνιφγνπο, μπινπξγνχο, πδξαπιηθνχο πνπ ζα δίλαλε κηα αλάζα ζηα
πνιιαπιά, ζηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ
πφιε. Θαη ηα 5κελα ηνπ ΝΑΔΓ πνπ πεξηκέλακε ηφζν θαηξφ ηψξα
θαζπζηεξνχλε βιέπεηε ζπλερψο. Δλψ βγήθε ε πξνθήξπμε θαη θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ήηαλ γχξσ ζηηο 20 κε 25 Κάε λα ηα πάξνπκε αθφκα δελ έρνπλ
βγεη πξνζσξηλνί πίλαθεο.
Βιέπεηε ινηπφλ, πεγαίλεη ζπλέρεηα πίζσ πνπ απηφ δεκηνπξγεί ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα, εκπνδίδεη δειαδή ην λα θάλνπκε έηζη ηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο
είλαη απαξαίηεηεο, ρξεηάδνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην γηα ην ζηληξηβάλη ζην
δάζνο πνπ πξέπεη λα μεισζεί απφ θεη. Αιιά πνηνο ζα μειψζεη; Δίπε ν Ζιίαο
πξηλ. Ν ζηδεξάο πνπ θηηάρλεη πνπ είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο, ζήκεξα έπξεπε λα
έξζεη εδψ ζην δεκαξρείν, γηαηί δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηαη απφ ηηο ζθάιεο πνπ
ππάξρνπλε, πνπ έρνπλε θιεηζηεί κε απηά ηα θάγθεια, κπαίλνπλε δηάθνξνη εδψ
λένη θαη θάλνπλε θαηαζηξνθέο. Κπήθαλε πξνρζέο κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θάλαλε θνβεξέο δεκηέο θαη έπξεπε ν κνλαδηθφο
ζηδεξάο λα αζρνιεζεί ηψξα 2, 3 κέξεο γηα λα θάλεη κεγαιχηεξα θάγθεια, φρη
ηίπνηα άιιν, γηα λα κε θηλδπλεχνπλ θαη νη λένη απηνί νη νπνίνη έξρνληαη εδψ
πάλσ θάλνπλ πάξηη, δελ μέξσ εγψ ηη πίλνπλε θαη είλαη πνιχ επηθίλδπλν λα
θχγνπλε απφ θάησ.
Αιιά βιέπεηε φηη αθφκε θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θφβεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο δήκνπο λα γίλνπλε θάπνηεο πξνζιήςεηο απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα
βάδεη φια κφλν ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα.
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Ινηπφλ γηα λα ηξέμσ ιίγν ηα ζέκαηα, γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ θαη
ηνπο ππφγεηνπο θάδνπο ζηα 7 ζεκεία. Θνηηάμηε απηφ ρξεηάδεηαη ιίγνο ρξφλνο
γηα λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ θάδσλ. Απηή ηε
ζηηγκή γηα λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηέηνησλ θάδσλ ζε φιν ην Σατδάξη, είλαη
απαγνξεπηηθφ γηαηί; Νη 7 θάδνη θφζηηζαλ πεξίπνπ 140.000. Έρνπκε 1.400
θάδνπο. Έρεηε θάλεη ηελ αλαγσγή λα δείηε πφζα εθαηνκκχξηα ρξεηάδνληαη; Αλ
δειαδή δελ ππάξμεη κηα επηρνξήγεζε, θαη επεηδή κηιάκε πνιιέο θνξέο θαη ζα
κηιήζνπκε βέβαηα φηαλ έξζεη ε ζηηγκή λα κηιήζνπκε γηα ηα ζθνππίδηα, ζα
δείηε

φηη

είλαη

έλα

ηεξάζηην

δήηεκα

απηφ

ηεο

επηρνξήγεζεο,

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο. Γειαδή ζρέδηα επί ράξηνπ κπνξνχκε ή σξαίεο ηδέεο λα
πνχκε φζεο ζέιεηε πνπ ιέεη θαη ν πνηεηήο αιιά ην ζέκα είλαη πσο ζα
πινπνηεζνχλε απηέο.
Γηα ηελ εθδήισζε ηεο Λέαο Ξαηδείαο εηπψζεθε θαη είλαη ζαθέζηαην φηη δελ
έγηλε ζπλδηνξγάλσζε. Απιά λα πσ θάηη πνπ μέραζε ν Αληηδήκαξρνο. ηη ην
ΘΘΔ είρε δεηήζεη πνιχ πξηλ απ’ ηελ Λέα Ξαηδεία ην ρψξν απηφ κε αίηεζή ηνπ.
πήξραλ ινηπφλ… ππήξρε ινηπφλ αληηπξφηαζε απ’ ην Γήκν γηαηί ζέιακε λα
γίλεη απηή ε δηνξγάλσζε. πήξρε αληηπξφηαζε λα γίλεη είηε ζηελ ΔΙΔ, είηε
ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γπζηπρψο παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο
επαθέο ηηο νπνίεο είρακε κε ηε Λέα Ξαηδεία δελ δέρηεθαλ λα γίλεη ζε απηνχο
ηνπο ρψξνπο θαη κάιηζηα καο έθεξαλ πξν ηεηειεζκέλσλ έρνληαο βγάιεη…,
βγάδνληαο αλαθνίλσζε φηη ζα γίλεη θάησ ε εθδήισζε ζην ρψξν φπνπ ήδε
γίλνληαλ ε έθζεζε ησλ ληνθνπκέλησλ. Ξαξφια απηά θαη αθνχ ππήξρε θαιή
ζέιεζε απ’ φιεο ηηο πιεπξέο έγηλε θάησ ε εθδήισζε θαη κάιηζηα ζήκεξα ήξζε
επραξηζηήξηα επηζηνιή απφ ηε Λέα Ξαηδεία γηα ηηο…….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Έγηλε, ππήξρε ινηπφλ επραξηζηήξηα επηζηνιή γηα ηε Λέα
Ξαηδεία γηα λα ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δφζεθε λα δηνξγαλψζνπλ έηζη κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ηελ εθδήισζε.
Γηα ηνλ κήλα Ηνχλην, απηή ε πξφηαζε πνπ έθαλε ν Θνδσξήο πξαγκαηηθά δελ
κπνξνχκε λα ηελ απνξξίςνπκε λα πνχκε δειαδή φηη δελ είλαη ζσζηή. Γηαηί
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ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα γίλεη… θαη έηζη λα γίλνπλε θάπνηεο εκεξίδεο γηα ηελ
θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο.
Έρνπκε βέβαηα ηα πεξηζηαηηθά απηά, έρνπκε έλα γεγνλφο θαη ηνλ Ζιία ηνλ
Πειέθν πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη άιινη βέβαηα ζπκπνιίηεο καο ζε απηφ
ηνλ ηνκέα. Γελ έρνπκε θακία αληίξξεζε.
Βέβαηα γηα ηνλ πνδειαηφδξνκν Θνδσξή πηζαλφλ δελ μέξεηο φηη είλαη
εληαγκέλνο πνδειαηφδξνκνο ηνπ Σατδαξίνπ ζην ΠΝΑΞ ηεο Γπηηθήο Αζήλαο,
είλαη εληαγκέλνο θαη ππάξρεη κάιηζηα…. Δίλαη θαη ν Αληξέαο ν Κπνδίθαο εδψ,
φηαλ ην ζπδεηνχζακε γηα ηελ έληαμε ηνπ πνδειαηφδξνκνπ. Γειαδή ππάξρεη
ηέηνην ζρέδην γηα ιεηηνπξγία πνδειαηφδξνκνπ.
Ρψξα ηη ζα γίλεη κε ην θφςηκν ησλ μεξψλ ρφξησλ πνπ ξσηήζεθε. Ζ ππεξεζία
πξαζίλνπ ζα μεθηλήζεη απηέο ηηο κέξεο ην λα θφβεη ηα μεξά ρφξηα, γηαηί έρνπκε
ηεξάζηηα έθηαζε, δελ θηάλεη ην πξνζσπηθφ, δελ θηάλεη κε ηίπνηα δειαδή γηα
λα θαζαξηζηεί φιε ε έθηαζε θαη έρεη δεζκεπηεί ην ΞΔΣΥΓΔ κε ηελ
Ξεξηθέξεηα φηη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο, δειαδή ζηα
ζεκεία πνπ θηλδπλεχνπλ…. Θπξίσο έρνπκε ηε ιεσθφξν Θαβάιαο θαη ζηε
Πρηζηνχ, φηη ζα έξζεη πξνζσπηθφ πνπ ζα βνεζήζεη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε,
γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζαλ Γήκνο, ην λα
θαζαξίζνπκε έηζη φινη απηή ηελ ηεξάζηηα έθηαζε. Θαη εδψ βέβαηα πξέπεη λα
δνχκε θη άιια ζέκαηα ζε ζρέζε κε ην δαζαξρείν, ην ξφιν ηνπ θ.ιπ. πνπ ζα ηα
πνχκε ζηελ εκεξίδα απηή, λα κελ πσ άιια ζήκεξα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γήκαξρε λα ζαο ξσηήζσ θάηη; Γηα ηα 65 ζηξέκκαηα εγψ απηφ
ην νπνίν γλσξίδσ θαη κάιηζηα ην ζπδήηεζα θαη κε ηνλ Άξε ηψξα, είλαη φηη
έρνπκε ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, φρη ηελ παξαρψξεζε θπξηφηεηαο. Δζείο
απηή ηε ζηηγκή καο είπαηε γηα παξαρψξεζε θπξηφηεηαο. Ρειηθά ηη ηζρχεη;
Σξήζε ή θπξηφηεηα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Σξήζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηαηί εγψ κίιαγα φηη δελ έρνπλε…. ηαλ ιέκε φηη είλαη δηθά καο
ηα 65 θαη αλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, κηιάκε γηα ηελ θπξηφηεηα. Γηαηί
απηφ είρε ρξνλνηξηβήζεη, φηη δελ είρε γίλεη ηειηθή παξαρψξεζε. Ζ πξφζεζε θαη
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ε ρξήζε είρε γίλεη. Δπεηδή κε δηνξζψζαηε θηφιαο. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα κνπ
απαληήζεηε. Αλ έρεη γίλεη λα ην δνχκε ζηελ…. φηη έρεη εγγξαθεί ζηελ κεξίδα
καο ζην θηεκαηνιφγην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαλνεηφ ην εξψηεκα. Απαληήζηε Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο ην έρνπκε θαηαγξάςεη ζαλ θπξηφηεηα, δειαδή απηφ
ηνπιάρηζηνλ δελ ην βάδνπκε ζε νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε γηα ηελ θπξηφηεηα
ησλ 65 ζηξεκκάησλ. Κάιηζηα έρνπλε γίλεη θαη έξγα ζηα 65 ζηξέκκαηα, έγηλε
ην ζέαηξν, έγηλε ε πιαηεία … Θα γίλνπλ… έγηλε ην 5Σ5, ζα γίλεη ηψξα θαη
παξέκβαζε πνπ ζα θάλνπκε εθεί ζην ρψξν.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απφ ην ππνπξγείν έρεη έξζεη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ ηελ θπξηφηεηα….. δελ μέξσ αλ έρεη έξζεη. Θα ην
ςάμνπκε απηφ θαη ζα ζαο πσ αλ έρεη έξζεη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, σξαία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά εγψ ζαο ιέσ ην εξψηεκα είλαη ζε εζάο πνπ ήζαζηαλ
δηνίθεζε 8 ρξφληα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηα απηφ εκείο μέξνπκε φηη… γηα απηφ ζαο ιέσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βιέπσ εδψ δχν … Γχν αληηδεκάξρνπο. Απηφ φκσο πνπ
πξαγκαηηθά ακθηζβεηείηε απηή ηε ζηηγκή.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη δελ έρεη έξζεη θαλελφο είδνπο ηίηινο, είλαη γηα ηα 40
ζηξέκκαηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη εθεί εγψ έηζη αλεζπρψ πάξα πνιχ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Άξα λα αγσληζηνχκε θαη γηα απηά.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια, ηέινο πάλησλ δεηήκαηα ζε
ζρέζε κε 40 ζηξέκκαηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία. Λα αγσληζηνχκε θαη γηα απηά γηα λα έξζνπλε θαη απηά.
Λα νινθιεξσζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη φζν αθνξά ηα ραξηηά πνπ έρεηε κπξνζηά
ζαο, πνπ ζαο έρνπλε δνζεί. πάξρνπλε θαηαξρήλ 3 ςεθίζκαηα πξνο
ζπδήηεζε.
Έλα είλαη ην ςήθηζκα ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα ην εξγαηηθφ αηχρεκα ζηα
Διιεληθά Ξεηξέιαηα.
Ρν ςήθηζκα ησλ «Ξνιηηψλ ζε Γξάζε» γηα ηε δίθε ηεο Σξπζήο Απγήο.
Θαη ην ςήθηζκα απφ ην «Σατδάξη Μαλά» πνπ αθνξά ην ζηξαηφπεδν.
πάξρεη θάπνηα δηαθσλία ζην λα ηα εληάμνπκε ζηελ εκεξήζηα…. Λα ηα
ζπδεηήζνπκε εθηφο εκεξεζίαο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ ζπλάδειθε. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηελ αξρή ή ζην ηέινο;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Πην ηέινο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αλ γίλεηαη… ρη, εγψ ζα πξνηηκνχζα ζηελ αξρή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηα ςεθίζκαηα ζηελ αξρή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππλήζσο ζηελ αξρή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλε θαη θάπνηα εθηφο εκεξεζίαο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έηζη θη αιιηψο δελ είλαη πνιιά ηα ζέκαηα πνπ έρνπκε ζήκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε πξφηαζε ηνπ Ξξνεδξείνπ είλαη ηα ςεθίζκαηα λα
ζπδεηεζνχλε ζηελ αξρή.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ ηψξα αλ ζέιεηε λα πξνρσξήζνπκε ζε ςεθνθνξία.
Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
Θαη ππάξρνπλε 3 δεηήκαηα, 3 ζέκαηα. 2 απφ ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε,
αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη έλα ζέκα πνπ έρεη έξζεη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία πνπ αθνξά
απνθαηάζηαζε,

αληηθαηάζηαζε

θζαξκέλσλ

θαζηζκάησλ

ζην

Ράθεο

Σαξαιακπίδεο.
Ινηπφλ, απηά πξέπεη θαηαξρήλ λα πάξνπκε απφθαζε λα ζπδεηεζνχλ σο
επείγνληα. πάξρεη αληίξξεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ππάξρνπλ φια ηα εηζεγεηηθά κπξνζηά ζαο. πάξρεη θάπνην
δήηεκα κε απηά….
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξξφεδξε, δε βιέπσ ην εηζεγεηηθφ πνπ … κπξνζηά κνπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα ξσηήζσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηάζε, κεξίκλεζε ζε παξαθαιψ. Ξνην απφ ηα δχν;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη ην εηζεγεηηθφ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο λα δψζνπκε ζηελ θ.
Ρνθαηιίδνπ. Ινηπφλ ππάξρεη αληίξξεζε γηα λα…… Θαηαξρήλ λα ζπδεηεζνχλ
εθηφο εκεξεζίαο, σο επείγνληα. Γελ ππάξρεη. Λα ηα εληάμνπκε ινηπφλ, λα ηα
θνπβεληηάζνπκε ζην ηέινο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έηζη θη αιιηψο έρεη παξαθνινπζεκαηηθφ ραξαθηήξα, απ’ φηη έρσ
θαηαιάβεη ην επείγνλ πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε θαη δε
δφζεθε πνηέ απάληεζε, πνπ έγηλε ζήκεξα ην πξσί. Έηζη; Νπφηε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνην ην….;
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ θνηλσθειήο επηρείξεζε ζπγθιήζεθε ζήκεξα ην….. ζήκεξα ην
πξσί 08:00 ε ψξα. Ιάβακε ηειεθψλεκα ρζεο ην απφγεπκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ιφγσ ηνπ εθηάθηνπ ραξαθηήξα πνπ δελ πήξακε θάπνηα
απάληεζε ζρεηηθά κε απηφ, εκείο αθνινπζήζακε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ηελ
νπνία ζα ζπλερίζνπκε λα αθνινπζνχκε θαη ζήκεξα, ζα αθνινπζήζνπκε θαη
ζήκεξα. Νπφηε δελ κπνξνχκε λα πνχκε νχηε λαη νχηε φρη εκείο, ζε φηη αθνξά
εκάο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ. πάξρεη θάπνηα άιιε παξαηήξεζε;
Ινηπφλ λα μεθηλήζνπκε ζπλάδειθνη, δελ μέξσ ζέιεηε νη «Ξνιίηεο ζε Γξάζε»
ην ςήθηζκα λα ην παξνπζηάζεηε; Θ. Ληεληαθέ, θ. Ληεληαθέ ρσξίο παξεμήγεζε
επεηδή δήηεζαλ πξψηνη, ην είραλ θαηαζέζεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, λαη, λαη απιά φζν κπνξείο λα είζαη πην …..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε θα Πθακπά.

1Ν ΤΖΦΗΠΚΑ «ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΓΟΑΠΖ» ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΘΖ ΡΖΠ ΣΟΠΖΠ
ΑΓΖΠ
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη δελ αλαθέξνκαη ζην πεξηερφκελν. Ρν έρεηε κπξνζηά ζαο, είλαη
θαη ζχληνκν, θαληάδνκαη ην δηαβάζαηε. Λα πσ κφλν γηα ηα δχν….. Δπεηδή
απηφ ην ςήθηζκα έρεη θαηαηεζεί ζε πάξα πνιινχο καδηθνχο θνξείο,
απηνδηνηθεηηθνχο,

ζσκαηεία

θ.ιπ..

Γχν

πξάγκαηα

ηα

νπνία

έρνπκε

αληηκεησπίζεη σο αληηξξήζεηο ζην λα βγαίλνπλ ηέηνηα ςεθίζκαηα.
Ρν έλα θνκκάηη είλαη, πνιινί ιέλε απηφ έρεη πάξεη πηα ην δξφκν ηεο
δηθαηνζχλεο θαη άξα δε ρξεηάδεηαη θαλείο λα εθδίδεη ηέηνηνπ ηχπνπ ςεθίζκαηα.
Ζ απάληεζε είλαη πξψηνλ, φηη πήξε ην δξφκν ηεο δηθαηνζχλεο κεηά απφ
πνιιέο πηέζεηο, απφ ην θίλεκα θαη απφ καδηθνχο θνξείο άξα….. Θαηαξρήλ ην
φηη έθηαζε κέρξη εδψ πνπ έθηαζε έζησ θαη αξγά νθείιεηαη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Άξα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη.
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Γεχηεξνλ, ε δίθε απηή παξφηη νη άλζξσπνη απηνί παξαπέκπνληαη γηα πνηληθά
αδηθήκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη πνιηηηθή ρξνηά. Γηαηί έρεη πνιηηηθή ρξνηά;
Γηαηί ζηελ νπζία έρνπλ θάλεη απηέο ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θαζνδεγνχκελνη
απφ ηελ ηδενινγία ηνπο ε νπνία ηνπο ππαγνξεχεη ηελ εμφλησζε νπνηνπδήπνηε
αληηπάινπ ή νπνηνπδήπνηε δηαθνξεηηθνχ. Νη πνιηηηθέο δίθεο πνηέ δε γίλνληαη
εξήκελ ηεο θνηλσλίαο. Άξα ε θνηλσλία νθείιεη λα ηνπνζεηείηε ζε απηφ.
Ρξίηνλ, ην θαθφ πξνεγνχκελν πνπ έρνπκε κε ηηο δίθεο ηεο Σξπζήο Απγήο, γηαηί
έρνπλε γίλεη πνιιέο δίθεο κε θαηεγνξνχκελνο κέιε ηεο Σξπζήο Απγήο είλαη φηη
ζε ζπλεξγαζία κε θπθιψκαηα θαη ζηελ αζηπλνκία αιιά θαη ζηε δηθαηνζχλε
θαηάθεξλαλ λα θαηαθιχδνπλε ηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ απφ θνπζθσηνχο
δηάθνξνπο ηχπνπο, θνπξεκέλνπο θ.ιπ. πνπ ηνπο γλσξίδνπκε φινη, κε
απνηέιεζκα λα αζθνχλ κεγάιε ςπρνινγηθή πίεζε θαη ζηνπο δηθαζηέο αιιά
θπξίσο ζηνπο κάξηπξεο νη νπνίνη ηνικνχζαλ κεηά απφ κεγάιν θνπξάγην λα
πξνζπαζήζνπλ λα θαηαζέζνπλ ελαληίνλ ηνπο. Απηφ θαζφξηδε πάξα πνιχ ην
απνηέιεζκα ησλ δηθψλ απηψλ. Άξα ινηπφλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ
επαλαιεθζνχλ απηά θαη ρξεηάδεηαη ηε ζπκβνιή φισλ καο.
Έλα άιιν αληεπηρείξεκα πνπ αθνχγεηαη είλαη φηη δε καο πνιπαθνξά ην ηη ζα
θάλνπλ ηα δηθαζηήξηα γηαηί ν θαζηζκφο ληθηέηαη ζην δξφκν απφ ην θίλεκα. Ν
θαζηζκφο ληθηέηαη ζην δξφκν απφ ην θίλεκα αιιά ην φηη θηάζαλε απηνί ζην
δηθαζηήξην νθείιεηαη, ην είπα θαη πξηλ,

ζηηο πηέζεηο ηνπ θηλήκαηνο. Θαη

μέξνπκε φινη πάξα πνιχ θαιά φηη αλ αζσσζνχλ απηφ ζα γπξίζεη θαη πνιηηηθά
κπνχκεξαλγθ θαη ζα είλαη έλα ληηζαβαληάδ ζηε κάρε πνπ δίλνπκε θαη ζην
δξφκν κε ηνπο θαζίζηεο. Γηαηί αθξηβψο ζα απνδείμνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο φηη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θνξείο ηνπ θαηλνχξηνπ, ηνπ λένπ θαη ηνπ
αλαηξεπηηθνχ θαη φηη είραλε θαθνραξαθηεξηζηεί απφ ην ίδην ην ζχζηεκα
πιαζάξνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο σο αληηζπζηεκηθφ.
Γηα απηνχο ηνπο δχν ιφγνπο ζεσξψ φηη έρνπκε κηα ππνρξέσζε λα
ηνπνζεηεζνχκε, λα θαηαδηθάζνπκε θαη λα ζπλερίζνπκε θαη κέζα θαη έμσ απφ
ην δηθαζηήξην ηελ πξνζπάζεηα λα θξελαξηζηεί απηή ε άλνδνο ηεο αθξνδεμηάο
θαη ηνπ θαζηζκνχ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ππάξρνπλε ζπλάδειθνη πάλσ ζην ςήθηζκα ησλ
«Ξνιηηψλ ζε Γξάζε»; Λα ξσηήζσ εγψ θάηη; Ξαξαηεξεηήξην ηεο δίθεο ηεο
Σξπζήο Απγήο λα πνχκε δπν θνπβέληεο λα μέξνπκε γηαηί είλαη;
ΠΘΑΚΞΑ: Ξαξάιεηςή κνπ. Ινηπφλ, κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΠΖΔΑ, ησλ
δεκνζηνγξάθσλ δειαδή. Μερλάσ ηνλ άιιν θνξέα, λνκίδσ……. Ρέινο πάλησλ
θαη

ηξίηνλ

ηνπ

αληηθαζηζηηθνχ

ζπληνληζκνχ,

ζπγθξνηήζεθε

έλα

παξαηεξεηήξην. Απηφ είλαη κηα ζπρλή ηαθηηθή ζην εμσηεξηθφ. Ρη πξνζπαζεί λα
θαιχςεη απηφ ην παξαηεξεηήξην πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο ζεζκνχο.
Θαηαξρήλ δελ μέξσ γηαηί, γηαηί δελ μέξσ θαη πνιιά λνκηθά απηέο νη δίθεο δελ
έρνπλε πξαθηηθά. πάξρεη ινηπφλ έλαο θίλδπλνο κία ηζηνξηθή δίθε λα θαηαιήμεη
ρσξίο ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην. Έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ ζα θάλεη απηφ ην
παξαηεξεηήξην είλαη ηα θαηαγξάθεη ηε δηαδηθαζία θαζεκεξηλά.
Γεχηεξνλ, αθφκα θαη αλ απνθαζίζεη ην ππνπξγείν δηθαηνζχλεο λα θξαηήζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε. Ππλάδειθνη ζαο παξαθαιψ πνιχ, γίλεηαη κηα
νριαγσγία δειαδή…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κπήθε ε άλνημε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λαη

αιιά

φκσο

έηζη

δελ

θάλνπκε

δνπιεηά.

Ππγλψκε

ζπλαδέιθηζζα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη. Ινηπφλ, ην έλα είλαη ινηπφλ ε ηζηνξηθή θαηαγξαθή ηεο δίθεο.
Ρν δεχηεξν είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δεκνζηφηεηαο. Νη δεκνζηνγξάθνη ζπλήζσο
παξαθνινπζνχλ ηέηνηεο δίθεο, απηή ζα θξαηήζεη εθηηκνχλ θάπνπ έλα ρξφλν
ζηα ζεκεία πνπ απηά έρνπλε ςεηφ γηα ηελ θνηλή γλψκε. Γελ πξφθεηηαη λα
θάηζνπλ νη δεκνζηνγξάθνη λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ην δεκνζηνπνηνχλ
θαζεκεξηλά. Άξα έξρεηαη λα θαιχςεη έλα θελφ πνπ ν ηχπνο πνιχ πηζαλά λα
κελ ην θαιχςεη. Ζ δεκνζηφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα απηή ηε δίθε γηαηί είλαη
πξνζηαζία θαη είλαη πξνζηαζία θαη γηα ηελ έθβαζή ηεο αιιά θπξίσο είλαη γηα
ηνπο κάξηπξεο κεγάιε πξνζηαζία, λα δεκνζηνπνηνχληαη απηά ηα πξάγκαηα.
Μέξεηε φηη ηελ πξψηε κέξα ρηππήζεθαλ κάξηπξεο. Απφ ην ξφιν έξρεηαη λα
θαιχςεη ην παξαηεξεηήξην θαη ππάξρεη άιιε κηα ηδηνκνξθία ζε απηή ηε δίθε.
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Νη δηθεγφξνη ησλ λενλαδί είλαη 100 plus. Νη δηθεγφξνη ηεο άιιεο πιεπξάο είλαη
9. Άξα ζα ρξεηαζηεί κία κεγάιε πξνζπάζεηα απφ εζεινληηθέο νκάδεο λνκηθψλ
λα ππνζηεξίμνπλε, κηιάκε γηα κηα δηθνγξαθία δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζειίδσλ, λα
ππνζηεξίμνπλε θαη ην λνκηθφ θνκκάηη. Απηά ινηπφλ ηα πξάγκαηα πξνζπαζνχλ
απηφ ην παξαηεξεηήξην κε εζεινληέο λα θαιχςεη θαη λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη
ζηήξημε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ εξψηεκα άιιν δελ ππήξρε απ’ φηη είδακε. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ινηπφλ εκείο ζαλ παξάηαμε δελ έρνπκε παξά ζπγραξνχκε ηνλ
ζπλάδειθν θαη ηε ζπλαδέιθηζζα πνπ ζθεθηήθαλε θαη ληψζαλε ηελ πνιηηηθή
επζχλε απέλαληη ζηελ ηζηνξία γηα λα γίλεη απηφ ην ςήθηζκα πνπ θαηαδηθάδεη
ηε λενλαδηζηηθή Σξπζή Απγή. ινη μέξνπκε ηη ζεκαίλεη Σξπζή Απγή, δε
ρξεηάδεηαη ηψξα λα θάηζνπκε λα επεθηαζνχκε θαη βέβαηα ζα ην ςεθίζνπκε θαη
ην επηθξνηνχκε. Έρσ κηα δπζθνιία κφλν γηαηί είκαζηε δεκνηηθέο παξαηάμεηο
αιιά κέζα ζην θφκκα πνπ πξεζβεχεηαη ππάξρνπλ θαη άιιεο θσλέο πνπ ηνπο
βιέπνπλε ζαλ ίζνπο ζπλνκηιεηέο ζηε βνπιή, απφ δσ, απφ θεη. Ξαξφια ηαχηα
έπξεπε λα ην πσ, λα θαηαηεζεί απηφ, εκείο ζα ην ςεθίζνπκε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Πην ππνπξγείν εζληθήο άκπλαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Πην ππνπξγείν εζληθήο άκπλαο. Ρέινο πάλησλ. Απηή είλαη θαη ε
αξρή θαη ε νκνξθηά ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ίζσο θαη ηεο πνιπζπιιεθηηθφηεηαο
κηαο… ελφο θφκκαηνο, ελφο θηλήκαηνο. Ρν ςεθίδνπκε θαη ζπγραίξνπκε γηα
ηελ…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξξσηνβνπιία
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρελ πξσηνβνπιία ζαο. Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη θαη εκείο ζα ην ςεθίζνπκε, θαη εκείο ζπγραίξνπκε γηα ηελ
πξσηνβνπιία. Πην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ

ηε δεχηεξε κέξα ν Γήκαξρνο ηνπ

Θνξπδαιινχ καο εμέθξαζε ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ επί ηεο
δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο δίθεο ζην ρψξν απηφ. Δίλαη έλα άιιν ζέκα,
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ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ είλαη θνληά. Ξέξα απφ
ηελ παξάιιειε δηεμαγσγή βέβαηα δχν δηθψλ πνπ είλαη έλα απαξάδεθην ζέκα.
Ρν κφλν πνπ ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ, εηιηθξηλά δελ ην έρσ ςάμεη ηδηαίηεξα,
αιιά πηζηεχσ επεηδή άθνπζα θάπνηεο θσλέο θαη πηζηεχσ φηη ηζρχεη ην
ζπγθεθξηκέλν φηη ν ίδηνο ν ππνπξγφο δηθαηνζχλεο ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηελ
απφθαζε θαη λα δηεμαρζεί ε δίθε ηεο Σξπζήο Απγήο ζην εθεηείν θαηεπζείαλ,
ρσξίο λα κεηαζέηεη ηελ επζχλε ζηνπο δηθαζηέο-ππεξεζηαθνχο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εδψ δε ζα…. εθθξάδσ κηα άπνςε πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη
θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν θαη λα απνθχγνπκε δηάθνξα ζπκβάληα φπσο ηα
πξφζθαηα. Ρν ςεθίδνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξνθαλψο θαη εκείο θαη θαηαδηθάδνπκε βέβαηα θαη ηε δξάζε ηεο
Σξπζήο Απγήο αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο θαη πξαθηηθέο απ’
φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη. Θαη εδψ εγψ ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη δπζηπρψο ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ηα ρξφληα ηεο θξίζεο ππήξμαλε πάξα πνιιέο πξαθηηθέο πνπ
«λνκηκνπνίεζαλ» απφ δηάθνξνπο ρψξνπο ηέηνηνπ είδνπο ινγηθέο, φπσο θαη ε
ζπιιήβδελ θαηαδίθε ηεο κεηαπνιίηεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ πνπ
ζέισ λα ηνλίζσ φηη είλαη θαη ε κνλαδηθή πεξίνδνο ηφζν κεγάιε θαη ηφζν
καθξά επεκεξίαο, αλάπηπμεο, εξεκίαο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο γηα ηε ρψξα
θαη δπζηπρψο φηαλ πξνβαίλνπλ θάπνηνη ζε ηέηνηεο αθπξψζεηο θαη εθκεδεληζκφ
θαη ηζνπέδσζε φισλ φζσλ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα,
δεκηνπξγνχληαη θαη απμάλνληαη ηέηνηνπ είδνπο αθξαίεο αληηιήςεηο θαη
θηλήκαηα πνπ κφλν θαθφ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη ζηε δεκνθξαηία θαη ζηε
ρψξα.
Δπνκέλσο πξνθαλψο ζπκθσλνχκε θαη ππεξςεθίδνπκε ην ςήθηζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Λαη Ξξφεδξε. ζν αθνξά ην ςήθηζκα ζίγνπξα ην
ςεθίδνπκε, δε λνκίδσ φηη ρξεηάδνληαη ιφγηα πεξηηηά. Ρν έζημε πνιχ θαιά ν θ.
Ππειηφπνπινο. Τεθίδεηαη. Ππκθσλνχκε απφιπηα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη πνιηηηθά δελ
κπνξεί λα βξεη θαλέλα δηαθσλνχληα ή θαη ην πλεχκα, ην πνιηηηθφ πλεχκα
ελλνψ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ςεθίζκαηνο. κσο είκαη ππνρξεσκέλνο κηα θαη νη
ζπγθεθξηκέλνη έρνπλ νδεγεζεί ζηε δηθαηνζχλε λα επηζεκάλσ θάπνηα πξάγκαηα
κε ηα νπνία δελ κπνξψ λα ζπκθσλήζσ. Γειαδή, γηα παξάδεηγκα, ην πξψην
θνκκάηη ελψλνπκε ηε θσλή καο κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δηθαηνζχλε
είλαη ηα εθαηνληάδεο ζέκαηα ησλ λενλαδί. Θα ζπκθσλήζσ.
Απαηηνχκε ηε ζπληξηπηηθή θαηαδίθε απ’ ηε ζηηγκή πνπ νη ζπγθεθξηκέλνη έρνπλ
νδεγεζεί ζε δηθαζηήξην, ηελ θαηαδίθε, δελ μέξσ αλ είλαη ζπληξηπηηθή ή φρη ζα
ηελ απαηηήζνπκε νη πνιηηηθνί, νη πνιηηηθψο ελάγνληεο. Ξάξα θάησ επηζεκαίλσ,
ζπκθσλψ κε ην ζέκα φηη πξέπεη λα βξεζεί έλαο ρψξνο θ.ιπ..
Κηα παξαηήξεζε γηα ηε θξάζε κηαο θαλνληθήο δίθεο. Αλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο,
επηθπιάμεηο ή νηηδήπνηε άιιν φηη ε δίθε απηή δελ κπνξεί λα είλαη θαλνληθή
πξέπεη λα εηπσζεί επζαξζψο.
Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη ηειεπηαίν. Κπνξεί λα ρξεηαζηεί κε απηά πνπ έρνπλ
ζπκβεί κέρξη ζηηγκήο κε ηηο δπν-ηξεηο δηαθνπέο ηεο δίθεο θαη ηελ ηειεπηαία
μαλά δηαθνπή, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γίλεη κηα δίθε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ.
Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ ιέεη εδψ ην ςήθηζκα, γηα κηα θαλνληθή
δίθε ζε αλνηρηφ δεκφζην ραξαθηήξα θ.ιπ.. Γηαηί ηα ιέσ φια απηά; Ρηο μέξεηε
ηηο απφςεηο κνπ, ηηο μέξεηε ηηο ζέζεηο κνπ, έρσ αξζξνγξαθήζεη γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνπ κνξθψκαηνο Σξπζή Απγή. Γελ κπνξνχκε ζε θακία
πεξίπησζε, απ’ ηε ζηηγκή πνπ απηνί νη άλζξσπνη νδεγήζεθαλ εθεί πνπ
νδεγήζεθαλ.

Νη

άλζξσπνη,

ζρήκα

ιφγνπ.

Νδεγήζεθαλ

εθεί….

Λα

ιεηηνπξγήζνπκε κε ινγηθή ιηληζαξίζκαηνο ζε θάπνην ςήθηζκα. Εεηάκε λα…
Ξαξαπέκθζεθαλ θαη δεηάκε λα απνδνζεί δηθαηνζχλε. Ρα δηθνλνκηθά, ηα
δηαδηθαζηηθά θ.ιπ. ζαο είπα. Κπνξεί λα ππάξμεη πεξίπησζε λα γίλεη
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ή λα κεηαθεξζεί ζε άιιν ρψξν, ελλνψ ζε άιιν
ρψξν εθηφο Αζελψλ. Απηφ δε ζα κπνξέζνπκε λα ην θξίλνπκε εκείο. Πην
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πλεχκα ινηπφλ ην πνιηηηθφ ηνπ ςεθίζκαηνο βεβαίσο είκαη ζχκθσλνο θαη ην
ςεθίδσ κε ηηο παξαηεξήζεηο απηέο ηηο επηκέξνπο ηνπ έθαλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ρν ςήθηζκα εθείλν πνπ αλέθεξε ν ζπλάδειθνο εδψ, φηη
απαηηνχκε ηε ζπληξηπηηθή θαηαδίθε θαληάδνκαη είλαη ξεηνξηθφ,

ε θξάζε

απηή εδψ πέξα, δεδνκέλνπ φηη εκείο δελ θξίλνπκε δηθνλνκηθά, δελ ηα μέξνπκε
φια ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά αιιά ιίγν-πνιχ μέξνπκε φια απηά ηα νπνία
έρνπλ ηα γεγνλφηα ηα νπνία ηα γλσξίδνπκε απφ εθεκεξίδεο θαη φπσο έρνπλ
δηαηππσζεί. Παθψο ινηπφλ έρνπκε απηή ηελ άπνςε, ελάληηα ζε απηή ηελ
νξγάλσζε ε νπνία φπσο είπαλ θαη νη πξνιαιήζαληεο έρεη θέξεη θάπνηα δεηλά
θαη ζηε δεκνθξαηία θαη ζηελ θνηλσλία. Θαη δελ ηηκά ην ειιεληθφ Θξάηνο απηνί
νη θχξηνη λα είλαη νη θεξέγγπνη ηεο δεκνθξαηίαο θαη φπσο εδψ ζα είλαη ζαλ
κεηαξξπζκηζηέο φπσο είπε ε θπξία ζπλάδειθνο.
Απνξψ φκσο κε ηελ εκκνλή ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο πνπ έρεη κεγάιεο
επαηζζεζίεο. Δγψ ηνλ είρα γηα θαζεγεηή απηφλ θαη κνπ έθαλε εληχπσζε,
έδσζα κάζεκα ην πνηληθφ δίθαην πνπ ζε απηφ εδψ πέξα αληηηίζεηαη ν θ.
Ληεληαθφο ζην…. πνπ κίιεζε ν … πψο ιέγεηαη ν Γήκαξρνο;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θαζηκάηεο.
ΦΝΟΙΖΠ: Λαη, λαη. Κα ήηαλ φινη νη θνξείο απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο, απφ
φια ηα θφκκαηα κα κεξηθέο θνξέο ζεκαίλνπλ….. Αο πάεη δηφηη δελ κπνξεί λα
γίλνπλ, είρακε απηά ηα έθηξνπα πνπ πήγαλ νη κελ θαη ρηχπεζαλ ηνπο άιινπο.
Ρψξα κε θάζε κέξα δειαδή λα δεκηνπξγνχκε ζηελ θνηλσλία πξνβιήκαηα; Αο
βξεζεί κηα ιχζε.
Ρψξα είλαη κηα δηθή πξαθηηθά θξαηάλε, επεηδή είπε ε θα ζπλάδειθνο. Κπνξεί
λα θάλσ ιάζνο φκσο. Θξαηάλε πξαθηηθά δηφηη έρνπλε θαη κηθξφθσλα. Θαιά ζα
θάλεη θαη ην παξαηεξεηήξην λα έρεη ηελ άπνςή ηνπ εθεί. Θαη σζηφζν ζα είλαη
θαη θάπνηνη κάξηπξεο πνπ πξέπεη λα είλαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. Δίλαη
δηθνλνκηθά ζέκαηα, δελ κπνξεί λα θξίλνπκε εκείο ζα θάλεηε απηφ ή δε ζα
θάλεηε, αιιά γεληθφηεξα ςεθίδνπκε ην ςήθηζκα ηεο θαο ζπλαδέιθνπ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ην ιφγν. Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα λα πσ φηη ζπκθσλψ κε ην ςήθηζκα. Δληάμεη δε
ζα κείλσ ιίγν ζηα λνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαη απηά ηε ζεκαζία ηνπο, εκέλα
κε ελδηαθέξεη θπξίσο ην πνιηηηθφ θνκκάηη θαη ην πνιηηηθφ θνκκάηη είλαη φηη
πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί ε Σξπζή Απγή ζα λενλαδηζηηθή νξγάλσζε θαη λα
θαηαδηθαζηεί θαη θαηά ζπλέπεηα ν λενλαδηζκφο. Λνκίδσ ζε απηφ ζπκθσλνχκε.
Θεσξψ βέβαηα φκσο φηη απηή ε ζπδήηεζε ζα είλαη θαιφ λα πάξεη θαη ρσξίο λα
ζπλδέεηαη κε ην ςήθηζκα, ην νπνίν εγψ ην ζηεξίδσ θαη ζπκθσλψ, λα
πάξνπκε θαη κηα ζέζε εδψ ζα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ελάληηα ζηελ πξαθηηθή ηεο
θπβέξλεζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο καο, ην νπνίν ρσξίο λα
έρεη θακία ππνρξέσζε απφ ην ΛΑΡΝ, ρσξίο θαλέλαλ απνιχησο ιφγν
πεξηζάιπεη ηελ νπθξαληθή εζλνθξνπξά ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία θαη φηαλ
ιέκε νπθξαληθή εζλνθξνπξά κηιάκε γηα ηνπο λενλαδί ηεο Νπθξαλίαο πνπ
αηκαηνθπινχλε ην Ληνλέηζθ ην Ληνλκπάο θαη φιε ηελ αλαηνιηθή Νπθξαλία. Ζ
πξψηε 7 ήδε έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα θαη πεξηζάιπνληαη ζην ΘΑΡ, απ’ ηνπο
νπνίνπο νη 4 είλαη νπθξαληθφο ζηξαηφο θαη νη 3 είλαη ηεο εζλνθξνπξάο θαη
κάιηζηα απφ ην ηάγκα guson, gusof θάπσο έηζη ην έρνπλ νλνκάζεη εθεί πξνο
ηηκήλ ελφο ήξσα ησλ νπθξαλψλ λαδί πνπ πνιέκεζε ελάληηα ζηνπο ζνβηεηηθνχο
ζηνλ 2ν Ξαγθφζκην πφιεκν.
Θαηά ζπλέπεηα ινηπφλ ζεσξψ φηη αλ ζέινπκε λα έρνπκε πιήξε πνιηηηθή
θαηαδίθε ησλ λενλαδί ζα πξέπεη θαη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξνπκε
ζέζε, λα θαιέζνπκε δειαδή ηελ θπβέξλεζε λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε
ζπλεξγαζία πνπ έρεη ζηφρν λα πεξηζάιπεη ηνπο νπθξαλνχο λενλαδί ζηελ
Διιάδα ρσξίο θακία…. Θαη ρσξίο κάιηζηα λα ππάξρεη θαη θακία ππνρξέσζε
πνπ δελ είλαη ην θχξην απηφ αιιά ρσξίο θαη ηε δηθαηνινγία απηή θαη βέβαηα ζε
θακία πεξίπησζε λα κε δερηνχκε θαη φζν αλαθνξά θαη εκάο ζαλ Γήκνο λα….
αληίζηνηρε πεξίζαιςε λα γίλεη θαη ζην Αηηηθφ Λνζνθνκείν πνπ είλαη θνληά καο,
αλ ηπρφλ ππάξρεη ζηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ ην ςήθηζκα φλησο θηλείηε ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε
απφ ηελ άπνςε ηεο ζπλνιηθήο θαηαδίθεο, ηεο δξάζεο ηεο ηδενινγίαο, ηεο
ζηάζεο, ηεο εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ ηεο Σξπζήο Απγήο θαη πξνθαλψο επεηδή
δελ κπνξεί λα είλαη θαηαδίθε ηεο κφλν ζην επίπεδν ηεο αζηηθήο δηθαηνζχλεο
κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα ππάξρνπλ ηέηνηα
ςεθίζκαηα ηα νπνία πξνθαλψο βνεζάλε ζην λα θαηαδηθάδεηαη ζηε ζπλείδεζε
ηνπ ιανχ ε Σξπζή Απγή, νη λενλαδηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ μεθπηξψλνπλ ζα ηα
καληηάξηα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Απηφ ην ιέκε γηαηί γίλεηαη κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εδψ θαη θαηξφ απφ
δηάθνξνπο κεραληζκνχο δεκνζηνγξάθνπο, πνηληθνχο, πνηληθνιφγνπο θαη
δηάθνξνπο άιινπο ηέινο πάλησλ, ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο. Γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα λα μερσξηζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο Σξπζήο Απγήο, ζαλ θαζηζηηθφ
λενλαδηζηηθφ θφκκα πνπ αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν έρεη θαη ηελ εγθιεκαηηθή
ηεο πξαθηηθή, απ’ ηελ ίδηα ηε θχζε ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρεη θάλεη.
Γειαδή ηη; Λα θαηαδηθαζηνχλε δχν, ηξεηο, πέληε, δέθα πνηληθά, πνηληθά θαη λα
κείλνπλ ζην αππξφβιεην ε νπζία ηνπ ζέκαηνο πνπ είλαη φηη φζν ππάξρεη απηή
ε νξγάλσζε κε ην λαδηζηηθφ θαζηζηηθφ ηεο πεξηερφκελν θαη ιεηηνπξγεί κε ηνλ
ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, ζα εγθιεκαηεί, ζα ρηππάεη ην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα
φπσο έθαλε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΞΑΚΔ ζην Ξέξακα, ζα
ρηππάεη εξγάηεο-κεηαλάζηεο θ.ιπ. θ.ιπ.. Θα δνινθνλεί αληηθαζίζηεο.
Απφ απηή ηελ άπνςε πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε δίθε θαη γηα απηφ είλαη πνιχ
βαζηθφ δήηεκα λα κε γίλεη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. Δίλαη πνιχ βαζηθφ ζέκα.
Ινηπφλ γηα λα θαηαδηθαζηεί ηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ. Θαη γηαηί ην ιέκε απηφ;
Γηαηί γίλεηαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ πήγε ζε δίθε ε
ππφζεζε, κε δηάθνξεο πξνβνθάηζηεο θαη άιιεο πξάμεηο λα θαηαιήμεη ζε δίθε
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. Ρν ιέκε απηφ γηαηί; Γηαηί πξψηνλ, έγηλε ε επίζεζε
κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ΚΑΡ ζηνλ hip-hop ηξαγνπδηζηή Αθάδα ηελ πξψηε
κέξα. Γεχηεξνλ, έγηλε ε πξνβνθάηζηα κε ηε δεχηεξε θνξά πνπ πήγε λα
μεθηλήζεη ε δίθε πνπ δε λνκίδσ λα ήηαλ, δειαδή φπνηνο είλαη ινγηθφο
άλζξσπνο, ζψθξσλ δε λνκίδσ λα αληηιακβάλεηαη φηη ζε κηα δίθε πνπ είλαη ε
Σξπζή Απγή θαη ζην δίπια θηίξην, αο πνχκε, είλαη θαηεγνξνχκελνη γηα άιια
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ηέινο πάλησλ, γηα άιια δεηήκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο θαη απφςεηο πνπ
εθθξάδνπλε

θαη

βξέζεθε

κηα

μεθιείδσηε

πφξηα,

ηελ

ψξα

πνπ

κεηαθεξφληνπζαλ ζηελ απιή θαη κπήθαλε κέζα θαη δηαθφπεθε πάιη ε δίθε. Θαη
ηψξα πάιη κε απηφ ην ζθεπηηθφ ηνπ φηη ν έλαο δελ έρεη λφκηκν εθπξφζσπν, ν
άιινο θνβάηαη γηα ηελ….
Ινηπφλ λα πάκε ζε κία δίθε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, λα γίλεη αβαβά ε νπζία
πνπ είλαη πνιηηηθή, λα κελ αθεζνχλ νη πνιηηηθνί κάξηπξεο λα θαηαζέζνπλ
φπσο έρνπλ δεηήζεη, πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Θνδσξάθεο θαη άιινη. Ινηπφλ
θαη λα πάεη ε δίθε θαη λα θαηαιήμεη φηη ππάξρνπλε θάπνηνη νη νπνίνη ηνπο
θαηαδηθάδνπκε θαη ζα κπνξνχζε πηζαλά κία άιιε νξγάλσζε κε απηή ηελ
ηδενινγία, αιιά φρη κε απηή ηελ πξαθηηθή λα ρσξάεη ζηε βνπιή φπσο έρεη
ρσξέζεη ζε πνιιέο άιιεο αζηηθά θνηλνβνχιηα ζηελ επξσπατθή έλσζε θαη
αιινχ θαη ζήκεξα έρεη πνζνζηά πνπ ηα δειεχνπλε θαη άιια θφκκαηα, φπσο
ζηε Γαιιία, ζηελ Νιιαλδία θαη αιινχ.
Θιείλνληαο λα πσ ην εμήο. Καο θάλεη ζνβαξή εληχπσζε θαη ε ζηάζε ηεο
Θσλζηαληνπνχινπ. Έλα κε ηελ άξζε αζπιίαο ησλ βνπιεπηψλ πνπ δελ
πξνρσξνχζε ηηο δηαδηθαζίεο ζηε βνπιή αλ δελ εξρφληνπζαλ νη Σξπζαπγίηεο
βνπιεπηέο, αλ είλαη δπλαηφλ. Θαη δεχηεξνλ κε ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ζηελ
επίζεζε ηνπ Σξπζαπγίηε βνπιεπηή ζηε Ιηάλα Θαλέιιε, πνπ ππνηίκεζε ην
ζέκα θαη αληί λα θαηαδηθαζηεί απ’ ην ζπκβνχιην ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ, κε
δηθηά ηεο εηζήγεζε πήγε ζε κηα επηηξνπή πνπ θαηαιαβαίλεηε έζησ θαη γηα ηνπο
ηχπνπο θαη ζπκβνιηθά είρε κεγάιε ζεκαζία λα θαηαδηθαζηεί αθξηβψο απφ απηφ
ην φξγαλν. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο. Ν θ. Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Κε πνιιά απφ απηά πνπ ππάξρνπλε εδψ κέζα θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν κε θάπνηα πνπ είπε ε Αζελά ζπκθσλνχκε. πάξρνπλ ζίγνπξα
πξάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα ηα δνχκε θαη λνκίδσ θαη ζην θιείζηκν ίζσο θαη ν
Κηράιεο ζα πξέπεη λα δεη θάπνηεο κηθξνδηνξζψζεηο.
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Λνκίδσ φκσο φηη ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα θάλνπκε ιίγν θαη … φινη νη ρψξνη
θάπσο θαη ηελ απηνθξηηηθή καο. Απαξαίηεηα είλαη λα θαηαδηθάδνπκε θαη ηελ
Σξπζή Απγή θαη ην θαζηζκφ θ.ιπ. αιιά ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε πνηα ήηαλ ε
ζηάζε καο ηφηε πνπ πξσηνεκθαληδφηαλ ε Σξπζή Απγή κε ηακπνχληα ζηηο
πιαηείεο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ θαη πνπ έβγαηλε ηφηε ην θαθφ ΞΑΚΔ θαη ΘΘΔ θαη
έιεγε φηη ραηξεηίδνπκε ηνλ θφζκν πνπ θαηεβαίλεη εθεί αιιά έρνπκε ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο καο γηα ηνλ ηξφπν πνπ θαηεβαίλνπλ θαη έβγαηλαλ θάπνηνη
ρψξνη θαη έιεγαλ φηη δελ θαπειψλεη ην ΘΘΔ, ην θαηαδηθάδεη. Θαη έθιεηλαλ ηα
κάηηα ζην πάλσ κέξνο ηεο πιαηείαο, φπνπ καδεχνληαλ γηα πξψηε θνξά
ζπληνληζκέλα, νξγαλσκέλα νη Σξπζαπγίηεο κε ηα γλσζηά ζπλζήκαηα λα θαεί
ην Κπνπ ε Βνπιή, 300 θξεκάιεο θ.ιπ.
Λα θάλνπκε θάπνηα ζηηγκή θαη ηελ απηνθξηηηθή καο, γηαηί κηα ζεηξά ζηειέρε
θνξπθαία θαη ηνπ θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο θαηά θαηξνχο έβγαηλαλ θαη
εμνκνίσλαλ Ξαπαδεκνχιεδεο θ.ιπ. ηνλ θαζηζκφ κε ηνλ θνκνπληζκφ, ηνλ
θφθθηλν κε καχξν θαζηζκφ φπσο έιεγαλ, ην ζηαιηληζκφ γηα ηελ αθξίβεηα. Λένο
φξνο απηφο κε ην θαζηζκφ εμσζψληαο ηνλ θφζκν λα ιέεη φηη αθνχ είλαη
λφκηκνο ν θνκνπληζηήο γηαηί λα κελ είλαη θαη ν θαζίζηαο.
Λα θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο γηαηί ζπκκεηέρνπκε θαη πξνεδξεχνπκε ζην
ΘΔΑ, ην Θφκκα ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο ην νπνίν πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο
επξσπαίνπο φηη ε επξσπατθή έλσζε είλαη ην απαχγαζκα ηεο δεκνθξαηίαο,
φηαλ ζε κηα ζεηξά ρψξεο θπβεξλνχλ θαζίζηεο. Πε κηα ζεηξά ρψξεο θαζηζηηθά
θφκκαηα θάλνπλ παξειάζεηο λφκηκα, μειψλνπλ κλεκεία ηνπ 2νπ Ξαγθφζκηνπ
Ξνιέκνπ θαη γίλνληαη… βγαίλνπλε παξάλνκνη είηε δηάθνξνη βεηεξάλνη
θιείλνληαη ζηηο θπιαθέο, είηε δηάθνξα θφκκαηα ηα νπνία ππεξαζπίδνληαη ηνλ
αληηθαζηζηηθφ αγψλα εθείλσλ ησλ 10εηηψλ.
ηη ζε κηα ζεηξά ρψξεο ην λα έρεηο ην θφθθηλν αζηέξη ή ην ζθπξνδξέπαλν ή
λα κηιάο ελάληηα ζην θαζηζκφ ζεσξείηε φηη είλαη πνηληθφ αδίθεκα θαη ζε
θιείλνπλ ζηε θπιαθή, ζε απηή ηε δεκνθξαηηθή επξσπατθή έλσζε πνπ καο
γαλψλεη γη’ απηή ηελ δεκνθξαηηθή επξσπατθή έλσζε ην κπαιφ θαη ην ΘΔΑ ζην
νπνίν εγνχληαη νη ζεκεξηλνί θπβεξλφληεο. Θαη δελ είλαη θαη ηα ζεκεξηλά
κνλάρα πνπ είπε θαη ν Λίθνο εδψ θαη γηα ηελ Θσλζηαληνπνχινπ. Πε κηα ζεηξά
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Γήκνπο ζην Ξέξακα θαη ζε κηα ζεηξά άιινπο Γήκνπο, ΠΟΗΕέτθνχο Γήκνπο,
έρνπκε έξζεη ζε θφληξα φηαλ ζπδεηάκε γηα ην θαηά πφζν ζα πξέπεη θαη πσο
ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ε Σξπζή Απγή ζε επίπεδν ηνπ αλ ζα πξέπεη λα
έρεη κε ηα εθινγηθά πεξίπηεξα, κε ην έλα κε ην άιιν θαη εθεί καο βγαίλνπλ,
είλαη έλα λφκηκν θφκκα, είλαη έλα θφκκα ην νπνίν έρεη απηφ ην πνζνζηφ ζηνλ
ειιεληθφ ιαφ θαη πξέπεη λα ην αληηκεησπίδνπκε φπσο αληηκεησπίδνπκε φια ηα
άιια θφκκαηα. ΠΟΗΕένη είλαη απηνί πνπ ηα ιέλε. Θα πξέπεη λα ην δνχκε. Θαη
λα δνχκε ζην ηέινο-ηέινο θαη γηα απηά ηα επεηζφδηα πνπ εηπψζεθε θη απ’ ηελ
Αζελά θη απ’ ην Λίθν. Απφ πνηνο πξνΐζηαηαη ε ειιεληθή αζηπλνκία πνπ δελ
ηηκσξεί, δελ πηάλεη θαλέλαλ φηαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο, ρηππά κάξηπξεο ή
θάλεη απηφ πνπ θάλεη ε Σξπζή Απγή ζήκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθηφο απφ ηνλ ζπλάδειθν, ηνλ Θνδσξή, ζέιεη θαλέλαο άιινο;
Γηα λα…. Ινηπφλ ν ζπλάδειθνο ν Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαηαξρήλ ζέισ λα πσ βξε πσο αιιάδνπλ νη θαηξνί. ηαλ
κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Φχζζα θέξακε έλα αληίζηνηρν ςήθηζκα, ην ςεθίζακε
εκείο νη «πνιίηεο ελ δξάζε», νη «νηθνιφγνη πξάζηλνη» ν ηίηινο, καδί θαη ε
«Ιατθή Ππζπείξσζε». Γεληθά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ ήζειε λα
θνπβεληηάδεη ηέηνηα δεηήκαηα θαη κε δηάθνξνπο δξφκνπο, απφςεηο είηε
αθξαίεο, είηε ιηγφηεξν αθξαίεο, φζνη ήηαλ εδψ παξφληεο ζπκνχληαη θη απ’ ηε
«Ιατθή

Ππζπείξσζε»,

ε

νπζία

ήηαλε

φηη

γηλφηαλ

κηα

πξνζπάζεηα

ζπκςεθηζκνχ δηαθφξσλ πξαγκάησλ ζε κηα ινγηθή φηη δελ πξέπεη λα
παίξλνληαη ηέηνηεο απνθάζεηο. Απφ ηφηε θχιεζε πνιχ λεξφ ζην απιάθη ηνπ
ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ζε απηφ πνπ ιέκε αληηθαζηζηηθφ θίλεκα θαη ζην πνιηηηθφ
θίλεκα. Πήκεξα είλαη δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα.
Υζηφζν

ην

δήηεκα

ηεο

αληηθαζηζηηθήο

κλήκεο,

ηεο

αληηξαηζηζηηθήο

ζπλείδεζεο γεληθφηεξα ησλ αληί ζα ιέγακε είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα
απαζρνιήζεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη γεληθφηεξα ζα ιέγακε θαη ηνπο ιανχο ηεο
Δπξψπεο. Γε ζέισ ζε φια ηα δεηήκαηα λα απαληήζσ, απιψο ζέισ λα
βνεζήζσ ιίγν ηε…. γηαηί λνκίδσ φηη έρνπκε έλα επίπεδν ψξηκεο ζπδήηεζεο
πιένλ. Ρν ζέκα δελ είλαη λα πνχκε γηαηί είκαζηε ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο,
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γηαηί δελ κπνξέζακε λα βξεζνχκε πνηέ ζηνπο αληηθαζηζηηθνχο αγψλεο θ.ιπ.,
θ.ιπ., θ.ιπ.. Απηά είλαη… έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζε ηνπηθφ θαη ζε θεληξηθφ
επίπεδν. Ζ νπζία είλαη φηη ν θαζέλαο απφ δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο, νη δηάθνξεο
νκάδεο πνπ είραλ αληηθαζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζην Σατδάξη δφζεθαλ
απαληήζεηο ζπγθεθξηκέλεο κε ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο είηε απφ θνξείο πνπ
βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε αξηζηεξά, είηε απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΘΘΔ θαη ηεο
«Ιατθήο Ππζπείξσζεο». Θαη απηά είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηελ πξφζθαηε
κλήκε γηα λα κελ πάκε ζην παξειζφλ πνπ έρεη γξάςεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία.
Αιιά ιέσ γηα ην δηάζηεκα πνπ ππήξρε κηα θνπζθνζαιαζζηά φζν αλαθνξά
ηελ…… θαη εδψ πνιηηηθά πξέπεη λα πνχκε φηη κε ηελ ζπκβνιή φισλ απηψλ
πνπ πήξαλε αληηθαζηζηηθέο ζέζεηο, εκπνδίζακε θαη ζηελ εκθάληζε

ηνπ

θαηλνκέλνπ, ηνπιάρηζηνλ ζην λα ηνικήζεη θάπνηνο λα εθπξνζσπήζεη, αο
πνχκε,

ζην ρψξν, ζην Γήκν, ζηελ παξάηαμε θ.ιπ., θ.ιπ. ζηηο δεκνηηθέο

παξαηάμεηο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα πνπ πήξαλε, έιαβαλ έθηαζε είηε
ζηηο γεηηνληέο ησλ παθηζηαλψλ, είηε ζε ζρνιεία, είηε ζε νηηδήπνηε άιιν, ζε
φπνηα κνξθή αληηκεησπίζηεθαλ απφ ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο. Απηφ είλαη ην έλα
δήηεκα.
Ρα δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο. Αθνξά ηελ Δπξψπε. Ξξέπεη
λα μέξεηε φηη ε Δπξψπε, ε έλλνηα ηεο αληηθαζηζηηθήο κλήκεο πνπ γηα καο
αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ ζηνηρείν ζηελ
θνηλσληθή

ζπλείδεζε,

ππάξρνπλ

ιανί

φπσο

νη

Πινβέλνη

π.ρ.

πνπ

ζπλεξγάζηεθαλ. πάξρεη ην δήηεκα ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ αληηθαζηζηηθνχ
αγψλα πνπ φια είλαη, αο πνχκε, πεξίπνπ ρχκα. πάξρνπλ ιανί πνπ ζεσξνχλ
φηη μεθίλεζαλ ν 2νο, ν πφιεκνο, αο πνχκε, πνπ είρε ζρέζε κε ηνπο θαζίζηεο ην
1919 θαη ηειείσζε ην 2000. πάξρνπλ επνκέλσο ιανί πνπ ζέισ λα πσ φηη ζην
δήηεκα απηφ ηεο σξίκαλζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο απέλαληη ζηνλ
θαζηζκφ, έρνπλ κία ηζηνξηθή ηαιάληεπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζρέζε ηνπο
θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ θαηαθηεηή. Γελ ππήξρε παληνχ ΔΑΚ, δελ
ππήξραλ παξηηδάληθα ηκήκαηα, δελ ππήξραλ παληνχ νη ζρέζεηο κε ηνλ θφθθηλν
ζηξαηφ θ.ιπ. ια απηά δελ ήηαλ ε ίδηα ε αληίιεςε ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο
Δπξψπεο. Θαη ζήκεξα είλαη δήηεκα αληηθεηκεληθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο απ’ ηε κηα
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κεξηά ζην λα ππάξμεη κηα αληίιεςε φζν αλαθνξά απηά ηα δεηήκαηα θαη
πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αληηθαζηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη απ’ ηελ άιιε κεξηά
είλαη δήηεκα ησλ θνκκάησλ πνπ έρνπλ αληηθαζηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είηε
είλαη θνπκνπληζηέο, είηε είλαη άιια αξηζηεξά θφκκαηα, είηε επξχηεξα θφκκαηα
πνπ ζε απηφ ην δήηεκα έρνπλ πάξεη ζέζε.
Ξξέπεη λα πνχκε φηη ε επξσπατθή έλσζε ζην δήηεκα ηεο εμίζσζεο ηνπ
ζηαιηληζκνχ κε ηνλ θαζηζκφ έρεη θάλεη κηα κεγάιε ήηηα ζε απηφ ην δήηεκα θαη
ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ρψξεο πνπ ζην δήηεκα ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ ζε
απηφ ην ζέκα έρνπλε πάξεη αξλεηηθή ζέζε. Γπν πξάγκαηα ηα νπνία είλαη
ηειείσο δηαθνξεηηθά φζν αλαθνξά ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη ηνπο αγψλεο
ζπλνιηθά ηνπ παγθφζκηνπ θηλήκαηνο, ζα ιέγακε, ελάληηα ζηνλ θαζηζκφ.
Δπνκέλσο ινηπφλ ζέισ λα πσ φηη ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη απ’ ην
δηθφ ηνπ κεηεξίδη έρεη πνιχ δξφκν θαη ζε ειιεληθφ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν
λα θξαηήζεη ζε απηφ ην δήηεκα. Λα παιέςεη γηα απηφ ην δήηεκα ην νπνίν ην
ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.
Ρψξα εγψ δε ζα απαληήζσ ζε φια ηα δεηήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιήξσζε ην Θνδσξή γηα λα….
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρειεηψλσ εληάμεη. Υξαία επεηδή κπήθαλ θάπνηα δεηήκαηα
δε ζέισ λα πσ φηη δελ ηα πξνρσξάσ. Απηφ πνπ είπε ν Κπνδίθαο ην…. ην πψο
ην ιέλε, δελ απαληάσ θαζφινπ. Γειαδή ζεσξψ φηη δελ έρσ λα πσ θάηη. Έρεη
φκσο κηα ζεκαζία λα πσ ην εμήο. ζν αλαθνξά ην θφκκα ηεο επξσπατθήο
αξηζηεξάο, θάησ θαη απ’ ηηο παξεκβάζεηο αο πνχκε ηνπ ΠΟΗΕΑ, πξέπεη λα
πνχκε φηη έρεη πάξεη ζέζε ζε φια απηά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
θαζηζηηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ πξψελ αλαηνιηθή Δπξψπε,

ζηελ αλαηνιηθή

Δπξψπε. Θαη λνκίδσ φηη ηα ηκήκαηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ έρνπλ θάλεη
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, φζν αλαθνξά ηελ…. κηα άιιε αληίιεςε πνπ πξέπεη
λα πεξάζεη ζην επξσπατθφ θνηλνβνχιην θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε
θηλνχκαζηε.
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Ρψξα φζν αλαθνξά ην δήηεκα ηεο Θσλζηαληνπνχινπ, απιψο λα ην βάισ ζηε
ζσζηή ηνπ δηάζηαζε. Ρν δήηεκα ηεο Θαλέιιε ππήξμε θαηαδίθε ζπληξηπηηθή
ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη επίζεο ζηε δηάζθεςε ησλ πξνέδξσλ απηή ήηαλ ε ηνπνζέηεζε.
Ρα ππφινηπα θφκκαηα ππνβάζκηζαλ ην δήηεκα θαη φρη ν ΠΟΗΕΑ. Ρνπιάρηζηνλ
ζε απηφ ην δήηεκα είκαη θαηεγνξεκαηηθφο, είλαη έλα ζέκα πνπ ην μέξσ, ην
παξαθνινχζεζα, κε ελδηέθεξε θαη έρσ άπνςε θαη ηνπιάρηζηνλ είλαη ζσζηφ,
άζρεηα αλ θάπνηνο έρεη δηαθνξεηηθή γλψκε, λα ιέγνληαη ηα πξάγκαηα κε ην
φλνκά ηνπο νχηε θαη…. ζα έιεγα ην ιηγφηεξν είλαη άδηθν λα ρξεψλνπκε ηνλ
Ξαπαδεκνχιε γηα ηέηνηεο απφςεηο πνπ δελ ηνλ αθνξνχλ θαη δελ έρεη ηέηνηα
αληίιεςε. Άιιν ε θξηηηθή πνπ κπνξεί λα έρεη φζν αλαθνξά ην δήηεκα ηεο
Πνβηεηηθήο Έλσζεο ηελ πεξίνδν ηνπ Πηάιηλ θ.ιπ. θαη άιιν ε πξνζπάζεηα ηψξα
πνπ εηπψζεθε ηαχηηζεο αιιά δε ζα ήζεια λα ην πξνζπεξάζσ έηζη, γηα απηφ
θαη λνκίδσ φηη ην ιηγφηεξν είλαη ιάζνο πιεξνθφξεζε ή ηνλ αδηθεί θαη ζαλ
πξφζσπν. Ινηπφλ, απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ζεηηθφ είλαη φηη ήξζε ην ςήθηζκα θαη έγηλε απηή ε
ζπδήηεζε. Δκείο ζα ην ςεθίζνπκε κε θάπνηεο πξνζζήθεο ηηο νπνίεο ζα
πξνηείλσ ηψξα ζε ιίγν γηα λα κπνπλ θαη λα ςεθηζηεί ην ςήθηζκα.
Γπν πξάγκαηα ζα ήζεια λα πσ. Ξξψηνλ, δελ έρνπκε απηαπάηεο φηη ε δίθε ηεο
Σξπζήο Απγήο θαη νη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ, φπνηεο θη αλ είλαη απηέο, φηη
ζα βάινπλ ηέινο ζηε δξάζε ηεο θαζηζηηθήο, ηεο λενλαδηζηηθήο απηήο
νξγάλσζεο. Ζ Σξπζή Απγή πξέπεη λα ρηππεζεί ζηνπο θαζεκεξηλνχο αγψλεο,
πξέπεη λα ρηππεζεί ζηε ζπλείδεζε πάλσ απ’ φια ηνπ ιανχ, πξέπεη λα
ρηππεζεί απφ ηνπ καδηθνχ, ηνπ νξγαλσκέλνπ θηλήκαηνο.
Ν θαζηζκφο, ην αβγφ ηνπ θηδηνχ έηζη φπσο είλαη γλσζηφ θπνθνξείηε ζηα
πιαίζηα απηνχ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ, ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ ππάξρεη ζήκεξα θαη
βέβαηα πνπ δεκηνπξγεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, αγθαιηάδεη, εληζρχεη ηνπο
λενλαδί ζαλ αληίπαιν δένο απέλαληη ζην εξγαηηθφ θίλεκα. Θαη πξέπεη λα πνχκε
φηη ε Σξπζή Απγή φια απηά ηα ρξφληα θαη κε ηελ, αλ ζέιεηε, θαη κε ηελ δξάζε
πνπ είρε κέζα απφ ην θνηλνβνχιην, νη πξνηάζεηο πνπ έθαλε ήηαλ αθξηβψο ζε
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απηή ηελ θαηεχζπλζε. Λα βνεζήζεη ηελ εξγνδνζία, ηνπο εθνπιηζηέο, είρε
θέξεη δεθάδεο πξνηάζεηο λφκνπ ζηε βνπιή γηα λα εληζρπζεί ην εθνπιηζηηθφ
θεθάιαην.
Δίρε θέξεη πνιιέο πξνηάζεηο λφκνπ λα έρνπκε θζελή εξγαηηθή δχλακε,
ζπκάζηε ηελ πξφηαζε πνπ είρε θάλεη γηα ηνλ θαηψηεξν κηζζφ, φηη πξέπεη λα
εληζρχζεη απηφ δειαδή γηα λα θαηαξγεζνχλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο. Θπκάζηε ηηο απνθάζεηο θαη ηελ δξάζε ηελ νπνία έπαηξλε απέλαληη
θαη ζην εξγαηηθφ θίλεκα κε ην ρηχπεκα ησλ ζπλδηθάησλ, απηφ κε ην Ξέξακα
θαη ην βίληεν ην νπνίν θπθινθνξεί, ζα ηζαθηζηεί εθεί ην ζπλδηθάην κεηάιινπ
ην νπνίν πξαγκαηηθά ππεξάζπηδε θαη ηηο ζπλζήθεο δνπιεηάο αιιά θαη
δηεθδηθνχζε θαιχηεξα κεξνθάκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
Απηφ βγήθε πξνο ηα έμσ, ηα άιια πνπ δελ βγήθαλε ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα
θαη λα μέξεηε φηη ε δξάζε ηεο Σξπζήο Απγήο πνπ θάπνηεο θνξέο έκπαηλε θαη
θάησ απ’ ηνλ καλδχα κηαο δήζελ αγαλάθηεζεο ηνπ θφζκνπ, εηπψζεθε εδψ ην
παξάδεηγκα αο πνχκε ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ πξαγκαηηθά εθεί θάλεθε κεηά απφ
θάπνην θαηξφ, φηαλ θνχλησλε ην θίλεκα, φηαλ πξαγκαηηθά έπαηξλε άιιεο
δηαζηάζεηο πσο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ε Σξπζή Απγή κε ηνπο
δήζελ αγαλαθηηζκέλνπο. Έρνπκε ηελ Καλσιάδα, έρνπκε ην θπλεγεηφ
κεηαλαζηψλ, πάξα πνιιά πεξηζηαηηθά.
Γελ ζα ηειεηψζνπκε κε ηε Σξπζή Απγή θαη λα ην μέξεηε. Γηαηί βνιεχεη ην
ζχζηεκα λα ππάξρνπλε θαζίζηεο, λα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζα είλαη αλ
ζέιεηε θαη θάπνηεο θνξέο ζα εκθαλίδεηαη ζαλ ν κπακπνχιαο θαη ζα
εκθαλίδεηαη θαη ζαλ ην αληίπαιν δένο απέλαληη ζηελ αξηζηεξά θαη ζηνπο
θνπκνπληζηέο.
Γπν πξάγκαηα κφλν, γηαηί λνκίδσ εμαληιήζεθε ην ζέκα ζε ζρέζε κε ην
ςήθηζκα. Δκείο ζέινπκε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα εμήο. Δδψ ελψλνπκε ηε θσλή
καο κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ην έρεηε κπξνζηά ζαο , έηζη; Ρνπ ιανχ,
ηνπο καδηθνχο θνξείο, ηα ζσκαηεία, ηα ζπλδηθάηα, ηηο ιατθέο επηηξνπέο πνπ
θηλεηνπνηνχληαη θαη ζπλερίδεη κεηά θαη ηα ππφινηπα. Γειαδή πξέπεη λα
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δψζνπκε ην ζηίγκα απηψλ πνπ πξαγκαηηθά δίλνπλ, αλ ζέιεηε, θαη ην ηαμηθφ
ζηίγκα ζε απηή ηελ ηζηνξία.
Γεχηεξν, εθεί πνπ ιέεη απαηηνχκε ηε ζπληξηπηηθή θαηαδίθε φρη κφλν ησλ
πξάμεσλ ηεο αιιά θαη ηεο ηδενινγίαο ζηε ζπλείδεζε ηνπ ιανχ, ησλ κειψλ,
ησλ δνινθνληθψλ ηαγκάησλ θ.ιπ..
Θαη ην ηξίην ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε. Πηεξίδνπκε θάζε πξφηαζε, θάζε
πξσηνβνπιία πνπ ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε δπλαηή δεκνζηνπνίεζε ηεο δίθεο,
ψζηε λα θαηαγξαθνχλ φια ηα πξαθηηθά, εδψ λα θάλσ κία παξέλζεζε. ηη
εκείο δεηάκε πξαγκαηηθά φπσο θαη ζην θείκελν αλαθέξεηαη αλνηρηή δίθε, δελ
ζπκθσλνχκε δειαδή κε ηελ ινγηθή πνπ κπήθε απφ θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο.
Ξξέπεη λα βγνχλε απηά ζηνλ θφζκν, λα κάζεη ν θφζκνο δειαδή γηα ηε δξάζε.
Ινηπφλ, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ φια ηα πξαθηηθά πνπ ζα μεζθεπάδνπλ ηελ
εγθιεκαηηθή ηδενινγία θαη πξαθηηθή ησλ δνινθφλσλ ηεο Σξπζήο Απγήο.
Γηα ην παξαηεξεηήξην επεηδή είλαη έλαο νξγαληζκφο απφ ΑΓΔΓ θαη θάπνηνπο
άιινπο, εκείο δελ ζέινπκε λα κπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή, λα είλαη, λα
δεκνζηνπνηεζνχλ φια ηα πξαθηηθά απιά λα κελ κπεη ην παξαηεξεηήξην ηεο
δίθεο. Γειαδή …. Θαη ζπκθσλνχκε κε φιν ην άιιν πεξηερφκελν. Γε έρνπκε
θακηά δηαθσλία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζελά. Δγψ ην έθαλα ηψξα. Ζ θα Πθακπά. Ρν ιέσ γηα λα
θαηαγξαθεί. Έια.
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη. Θαηαξρήλ ζπκθσλνχκε κε ηηο παξεκβάζεηο, δελ έρνπκε θακία
αληίξξεζε. Βέβαηα ην παξαηεξεηήξην δελ αθνξά κφλν ηα πξαθηηθά αιιά δελ
πεηξάδεη. Γελ… κφλν απηφ. Θνηηάμηε, ζην ηη είλαη ην θαηλφκελν ηνπ θαζηζκνχ,
ην πψο πνιεκηέηαη, ην ηη ηαθηηθή κπνξεί λα θξαηάεη θαλείο κέζα ζην θίλεκα. Ν
θαζέλαο απφ καο έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. Ζ ηζηνξία έρεη θαηαγξάςεη ηηο
δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηηο καχξεο ζειίδεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30, ’40. Θα
κπνξνχζα θη εγψ λα θάλσ θξηηηθή ζηα θφκκαηα ηφηε ηεο δηεζλνχο, ζηα ιατθά
κέησπα θη φια απηά. Γε ζα κπσ ζε απηή ηελ ηζηνξία.
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Θα κπσ ζε έλα πνιχ βαζηθφ πνπ ην ζεσξψ ζεκειηψδεο φζν αθνξά ην πψο
ζηέθεηαη θαλείο ηαμηθά ζίγνπξα ζηε κάρε κε ην θαζηζκφ. Θαη λνκίδσ φηη απηφ
ην πνιχ βαζηθφ είλαη λα θηηάρλεη εληαίν κέησπν ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ
άπνςε, απφ ην δηθφ ηνπ κεηεξίδη αιιά ελσκέλνη απέλαληη ζηνλ θαζηζκφ.
Δίκαη πνιχ επραξηζηεκέλε απφ ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε, φπσο είκαη θαη πνιχ
ζπγθηλεκέλε πνπ ζπλάληεζα ηελ πξψηε κέξα ηεο δίθεο ηεο Σξπζήο Απγήο
πνπ ήκνπλα έμσ απφ ην δηθαζηήξην ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΞΑΚΔ απφ ην
ζσκαηείν, πνπ κάιηζηα είραλ κεηαθεξζεί εθεί κε πνχικαλ ηνπ κε… κε
ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ θαη κάιηζηα επέζηξεςα θηφιαο κε απηφ ην ιεσθνξείν
ζην Σατδάξη.
Δίλαη πνιχ βαζηθφ λα ζπλππάξρνπκε ζην δξφκν, ζηελ ηδενινγηθή κάρε, ζηελ
θηλεκαηηθή κάρε απέλαληη ζην θαζηζκφ. Γελ είκαη απηφο πνπ ζα θάηζεη θαη κε
ηνπο ζπληξφθνπο κνπ ζην ΠΟΗΕΑ έρσ κε θάπνηα θνκκάηηα δηαθσλίεο ζην
πσο παιεχεηαη ν θαζηζκφο, ην αλ ζπλνκηινχκε κε ηνπο θαζίζηεο θαη νχηε
εκείο πνπ ζα θάηζνπκε λα ππεξαζπίζνπκε ηηο παξαιήςεηο, ηηο ηπρφλ
παξαιήςεηο ηεο θπβέξλεζεο, ην ιέεη θαη ην ςήθηζκα έηζη θη αιιηψο. Ρν βαζηθφ
είλαη λα κελ δηαξξεγλχεηαη απηφ ην κέησπν εθεί πνπ ζπκθσλνχκε, εθεί πνπ
ζπκθσλνχκε αιιά απέλαληη ζηνπο θαζίζηεο ηαμηθά αιιά ελσκέλνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ απ’ φηη θαηάιαβα θαηά πιεηνςεθία θ. Αζπξνγέξαθα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ ην ςεθίδσ κε ηηο παξαηεξήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ηηο παξαηεξήζεηο. Άξα νκφθσλα ινηπφλ. Ξεξλάκε ζην
δεχηεξν ςήθηζκα, ν θ. Ληεληαθφο έρεη ην ιφγν. Βαγγέιε.

2ν ΤΖΦΗΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ «ΣΑΦΓΑΟΗ ΜΑΛΑ» ΞΝ ΑΦΝΟΑ ΡΝ
ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιά εγψ ζα ήζεια λα δηαβαζηεί ην θείκελν απφ ην
Γξακκαηέα, ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε. Ρψξα γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ. Ρα
δηαβάζαηε, έηζη; Έρεη πεξάζεη θαη ε ψξα. Γπν, ηξία πξάγκαηα.
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Ξηζηεχσ φηη είλαη ςήθηζκα πνπ αθφκα θαη κε ην θίλεκα θαηά ηνπ θαζηζκνχ
ζπλδέεηαη. Θεσξνχκε απφ ηα ηειεπηαία ….. κε απηά πνπ εηζπξάηηνπκε είηε
απφ ην Γήκν, απ’ ηε δεκνηηθή αξρή, απ’ ηελ Ξεξηθέξεηα πνπ έθαλε πξφζζεηε
εθδήισζε ηηκψληαο ηελ κλήκε γηα ην Κπινθ 15 αιιά θαη απφ ηελ θπβέξλεζε
πνπ αλ ζέιεηε έρνπλε θαη έλαλ νηθνινγηθφ ραξαθηήξα, γηαηί εδψ πέξα απφ ηνλ
ηζηνξηθφ ηφπν ππάξρεη θαη ην αίηεκα, ην ρξφληα αίηεκα λα απνδνζεί φινο
απηφο ν ρψξνο ζην Σατδαξηψηηθν ιαφ.
Ξηζηεχνπκε ινηπφλ φηη ελσκέλνη, φινη καδί νη θνξείο αιιά θαη εκείο εδψ νη
παξαηάμεηο κπνξνχκε δεκνζηνπνηψληαο ην ζέκα θαη αλαδεηθλχνληάο ην λα
πεηχρνπκε απηφ πνπ φινη πηζηεχσ φηη ζέινπκε, ηελ απφδνζε, ηελ
ειεπζέξσζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ηελ
απφδνζε ηνπ ρψξνπ ειεχζεξνπο ζηνπο θαηνίθνπο ζην Σατδαξηψηηθν ιαφ αιιά
θαη ζηνπο ππφινηπνπο δεκφηεο, πνιχπαζεο δπηηθήο Αζήλαο αιιά γηαηί φρη ζε
νιφθιεξε ηελ Αηηηθή. Δίλαη έλα ζέκα ηνπηθφ αιιά θαη ππεξηνπηθφ. Γελ μέξσ
θάηη άιιν αλ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζσ αλ κνπ δεηήζεηε.
Ξάλησο αλαγλσξίδνπκε θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε
νχζα αληηπνιίηεπζε έθαλε αγψλεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ήδε έρεη θάλεη,
γλσξίδεη ην ζέκα. Γελ παξαβιέπνπκε θη φηη φιεο νη πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο
αξρέο κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν ζε ελδερφκελεο πεξηπηψζεηο
ηζηκεληνπνίεζεο θαη νηθνπεδνπνίεζεο αληηηάρζεθαλ.
Απφ θεη θαη πέξα πξέπεη λα πεξάζνπκε ηελ επίζεζε θαη φρη κφλν ζηελ
παξάιεηςε ηεο νηθνπεδνπνίεζεο θαη ηεο ηζηκεληνπνίεζεο αιιά ζηελ ελεξγφ
δξάζε, ζηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ απηνχ. Ξηζηεχνπκε φηη ήξζε ε ψξα γηα
απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ππάξρνπλ ζπλάδειθνη; ρη. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο είλαη
έλα ζέκα ην νπνίν ηαιαλίδεη θαη έρεη απαζρνιήζεη θαηά θφξνλ ηα Γεκνηηθά καο
Ππκβνχιηα θαη ελ επεθηάζεη θαη επί ηεο νπζίαο απηή ηελ πφιε.
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Ρα ζηξαηφπεδα ηνπ ΘΔΓ θαη ηνπ ΘΔΒΝΞ είλαη «ηδηνθηεζία» ηνπ Γήκνπ καο. Δπί
ηεο νπζίαο, εκείο ραηξεηίδνπκε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη απηή ηελ
πξσηνβνπιία ηνπ Βαγγέιε ηνπ Ληεληαθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ ην
σζνχλ θαη ην επηθαηξνπνηνχλ ην ζέκα. Ρν αλ είλαη ζσζηφ ην timing απηφ, δελ
ην μέξσ αιιά θάζε θνξά φηαλ επηθαηξνπνηείο έλα ζέκα ην νπνίν ρξνλίδεη θαη
ην μαλαθξεζθάξεηο θαη ην θέξλεηο κπξνζηά θαη ζε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη θάζε θνξά ζε κηα αιιαγή ελφο … κηαο θπβέξλεζεο, δελ
ηνικψ λα πσ θαζεζηψηνο, κηαο θπβέξλεζεο, λνκίδσ φηη είλαη ζσζηφ απηφ πνπ
πξνηείλεη ν ζπλάδειθνο θαη νη ζπλάδειθνη ηνπ «Σατδάξη Μαλά», ηνπ Βαγγέιε
ηνπ Ληεληαθνχ. Άιισζηε εδψ ππάξρεη πξντζηνξία κεγάιε γηα ηελ ππφζεζε
ησλ ζηξαηνπέδσλ, κάρεο κεγάιεο απ’ φιεο ηηο παξαηάμεηο αιιά επηηξέςηε κνπ
λα ζαο πσ φηη πξσηεχνληνο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Θπξηάθνπ ηνπ Ληεληαθνχ.
Δδψ δελ πξέπεη λα είκαζηε αλαθφινπζνη, εδψ δελ πξέπεη λα είκαζηε
αληζηφξεηνη, εγψ πξέπεη λα πνχκε φηη φ,ηη έγηλε, φ,ηη πήγε ζε ρξήζε, δηθαίσκα
θαη σθέιεηα γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ Σατδαξίνπ, νθείινληαη ζε ελέξγεηεο ηεο
καθξφζπξηεο ζεηείαο ησλ παξαηάμεσλ πνπ εγείην ν Θπξηάθνο ν Ληεληαθφο.
Δίκαη ηζηνξηθά ππνρξεσκέλνο λα ην πσ απηφ, απηά ηα ιφγηα. Μέξεηε φηη ηα
ηειεπηαία, ηελ ηειεπηαία πεξίνδν κε ρσξίδνπλ πνιιά θαη απφ ηελ παξάηαμε
«Σατδάξη Μαλά» αιιά θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Δλ
θαηαθιείδη, λαη ζα ην ςεθίζνπκε. Γελ έρσ ηίπνηα άιιν λα πξνζζέζσ. Γελ
μέξσ αλ ζαο εμέπιεμα απφ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ αιιά είκαη ηζηνξηθά
ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηεζψ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζε φηη έρεη λα θάλεη γηα
ηα ζηξαηφπεδα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ζεσξνχκε ζεηηθέο ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο πνπ
θέξλνπλ ζηελ επηθαηξφηεηα δεηήκαηα πνπ έηζη θη αιιηψο λνκίδσ φηη γηα φζνπο
έρνπκε ηζρπξή ηζηνξηθή κλήκε ζην Σατδάξη, ακέζσο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε
ππήξμε θπξίαξρνο ζηνηρείν, ζα έιεγα ζπλνιηθά ηδηαίηεξα ην πξψην ρξνληθφ
δηάζηεκα, ησλ αξηζηεξψλ δεκάξρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ δεκάξρσλ πνπ
ήηαλε πξνο ην ρψξν ηνπ ΞΑΠΝΘ.
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Θα ήζεια λα ζπκίζσ φηη έλαο άλζξσπνο πνπ είρε έλα φξακα γηα ηα
ζηξαηφπεδα θαη κίιαγε πάξα πνιιέο θνξέο γηα ην Ξνηθίιν ξνο θαη γηα ηα
ζηξαηφπεδα γηα ηα Θαξατζθάθεηα, ήηαλ ν Γεκήηξεο ν Πθακπάο, ν νπνίνο εθηφο
απφ απηά πνπ έθαλε ζε κηα πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ηνπ ζεζκνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππγλψκε

Θνδσξή.

Ππλάδειθνη,

ζπλάδειθε

Βνπιγαξίδε

αθνχγεζηε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ εθηφο ην φηη ν Γεκήηξεο ν Πθακπάο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή έρνπκε πξφβιεκα, κηζφ ιεπηφ γηαηί ζνπ αθαηξψ….
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, εθηφο ινηπφλ ιέσ φηη ν Γεκήηξεο ν Πθακπάο ζα
δήκαξρνο πνπ ζπκφζαζηε φινη έθαλε απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νλνκαζία
ησλ δξφκσλ ηνπ Σατδαξίνπ πνπ απνδίδνπλ ηζηνξηθή κλήκε θαη ηα νπνία φινη
ηηκήζακε ρσξηζηά θαη καδί ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο φιν ην πξνεγνχκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Θα έιεγα φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ κε αθνξκή θαη ην πξνεγνχκελν ζέκα, απ’ ηνλ
Πεπηέκβξην κε αθνξκή ηνπο ενξηαζκνχο ηεο 28εο, 25εο, ηα δεηήκαηα ηνπ
αληηθαζηζηηθνχ αγψλα, ζηηο 9 Κάε, ηελ Ξξσηνκαγηά, ηνπο εθηειεζκέλνπο ηεο
Θαηζαξηαλήο πνπ ήηαλε…. θχγαλε απ’ ην Σατδάξη, λνκίδσ φηη κε ην ζχλνιν
ησλ εθδειψζεσλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ είλαη αθηεξσκέλεο θαη
δεζηαίλνπλε ηελ κλήκε παιηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε,
λνκίδσ φηη είλαη ζε θαιφ δξφκν.
Ρν αίηεκα απηφ ινηπφλ πνπ βάδεη ε παξάηαμε «Σατδάξη Μαλά» ηνπ Βαγγέιε
ηνπ Ληεληαθνχ, έξρεηαη λα δέζεη καδί κε ηελ εξψηεζε 39 βνπιεπηψλ κε
επηθεθαιήο ηελ Σαξά ηελ Θαθαληάξε πξνο ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, φζν
αλαθνξά ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηξαηνπέδσλ θαη ην λα απνδνζνχλ ζην ιαφ
ηεο Γπηηθήο Αζήλαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζην Γήκν ηνπ Σατδαξίνπ.
Απηφ πνπ ζέισ λα πσ κε αθνξκή, γηαηί ζα ην ςεθίζνπκε θη εκείο απηφ ην
ςήθηζκα. Θέισ λα ζπκίζσ φηη απφ ηελ επνρή πνπ ήκνπλα ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη πξνθαινχζα κε έλα ηξφπν θαη ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε,
έιεγα φηη ππάξρεη αλάγθε λα ππάξμεη εθηφο απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Κπινθ
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15 θαη κνπζείν ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ζπλνιηθφηεξα γηα απηνχο ηνπο ρψξνπο.
Κηα πξφηαζε πνπ ηελ μαλαθέξλσ, ηελ έρσ θάλεη θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, ηελ
μαλαθάλσ θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα αλνηρηφ ιατθφ παλεπηζηήκην
κνλνζεκαηηθφ ηζηνξηθήο κλήκεο, ην Σατδάξη ην δηθαηνχηαη θαη λνκίδσ φηη ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα πάξεη πξσηνβνπιίεο θαη ζπλνιηθά ην
δεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ν Γήκαξρνο καδί κε ηελ Ξεξηθέξεηα.
Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, εκείο ζα ην ςεθίζνπκε θαη ζεσξνχκε ζεηηθφ ην
φηη έξρεηαη απηφ ην δήηεκα θαη λνκίδσ φηη εθηφο απ’ ην φηη έρεη ηε ζεκαζία
απηφ, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ ελ
επζέησ ρξφλν λα ηηο θνπβεληηάζνπκε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο ζα δηαθνξνπνηεζνχκε ιίγν, γηαηί λνκίδσ φηη ηφζν
ζεκαληηθά δεηήκαηα δελ κπνξνχκε λα ηα βιέπνπκε επηθαλεηαθά. Θαηαξρήλ λα
πσ φηη φινη ζπκθσλνχκε ζην φηη είκαζηε αληίζεηνη ζηελ ηζηκεληνπνίεζε θαη
ζηελ νηθνπεδνπνίεζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ, γηα απηφ δελ ηίζεηαη θακία ακθηβνιία.
Δκείο ζην πξφγξακκά καο είρακε ζε πεξίνπηε ζέζε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
ζηξαηνπέδνπ φπσο θαη φισλ ησλ ρσξψλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο θαη κε έλα
κεγάιν ζρέδην ελνπνίεζεο φισλ ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα
εληαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλν επξσπατθφ πξφγξακκα. κσο βιέπνληαο ην
Θεαζήλαη ή ην πάξθν Ρξίηζε ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε, απηφ είλαη πνπ
ζέινπκε γηα φιν ην ζηξαηφπεδν; Έρνπκε έλα θνκκάηη ηνπ ζηξαηνπέδνπ πνπ
είλαη ην Θεαζήλαη θαη ην έρνπκε θάλεη ζθνππηδφηνπν. Θέινπκε φιν ην
ζηξαηφπεδν λα γίλεη ζθνππηδφηνπνο;
Ξξέπεη ινηπφλ λα παξνπζηάζνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αμηνπνίεζεο ηνπ
ζηξαηνπέδνπ θαη φρη απιά ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο ρψξνο ηζηνξηθήο κλήκεο.
Σψξνο ηζηνξηθήο κλήκεο ζα κπνξνχζε θαη κνπζείν βέβαηα λα ραξαθηεξηζηεί ην
Κπινθ 15 θαη έλαο ρψξνο γχξσ απφ απηφ αιιά ζπλνιηθφηεξα λνκίδσ φηη ζα
πξέπεη λα παξνπζηάζνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ην πψο ζα
αμηνπνηεζεί φιν ην ζηξαηφπεδν.
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Δγψ πηζηεχσ φηη ζην παξειζφλ ράζεθαλ πνιχ ζεκαληηθέο επθαηξίεο θαη ζα
ζπκίζσ ηε κειέηε Γηακαληφπνπινπ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζε ζπλεξγαζία θαη κε
ηνλ ΑΠΓΑ γηα λα αμηνπνηεζεί ζπλνιηθά ην ζηξαηφπεδν θαη κφλν φηαλ έρνπκε
έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ζα κπνξέζνπκε λα
δηεθδηθήζνπκε κε αμηψζεηο ην λα θχγεη ην ζηξαηφπεδν θαη ζα απνδνζεί
πξαγκαηηθά ηελ θνηλσλία ηνπ Σατδαξίνπ αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ηεο Γπηηθήο
Αζήλαο. Θαη φρη κφλν σο πάξθν ηζηνξηθήο κλήκεο θαη σο πάξθν ηζηνξηθήο
κλήκεο αιιά αμηνπνηνχκελν σο έλα πάξθν θαη κε άιιεο δξάζεηο, κε
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δε ζα κπεη νχηε έλα ηεηξαγσληθφ δφκεζεο
επηπιένλ αιιά ζα κπνξέζνπλε φια απηά ηα θηίξηα θαη φιεο απηέο νη εθηάζεηο
λα αμηνπνηεζνχλ.
πσο επίζεο κία πξφηαζε πνπ πξέπεη λα παξακείλεη ελεξγή θαη λα επαλέιζεη
ζα είλαη ε θαηαζθεπή ζηαζκνχ Κεηξφ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, δίπια ζην
Αηηηθφ Λνζνθνκείν θαη εληφο ίζσο ησλ νξίσλ πνπ απηή ηε ζηηγκή
πεξηιακβάλεη ην ζηξαηφπεδν. Δπνκέλσο ζε θάπνηα ηκήκαηα πξνθαλψο θαη
ζπκθσλνχκε

θαη

ππάξρνπλε

παιαηφηεξεο

απνθάζεηο

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα πνπ ζα κπνξνχζακε φινη λα
ζπκθσλήζνπκε, φρη ζηελ νηθνπεδνπνίεζε, φρη ζηελ ηζηκεληνπνίεζε, λα θχγεη
θάπνηα ζηηγκή ην ζηξαηφπεδν αιιά αθνχ φκσο ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν
ζρέδην θαη κία νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ πλεχκα ηνπ ςεθίζκαηνο θαη ζέισ
λα επηζεκάλσ έλα, δχν πξάγκαηα. Ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ρψξνπ σο ηζηνξηθήο
κλήκεο θαη ρσξίο λα ζέισ λα αληηπαξαηεζψ ηψξα κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ.
Γξνχιηα, επζέσο νη ιέμεηο αμηνπνίεζε ή άιισο πσο είλαη επηθίλδπλεο. Ρν έδεημε
απηφ θαη ην δείρλεη ζα ηε δνχκε ηελ πνξεία ν ρψξνο ηνπ Διιεληθνχ.
Ν ρψξνο ινηπφλ, ν ηίηινο κάιινλ ηνπ ςεθίζκαηνο ζαλ λα θεξπρζεί νιφθιεξε
ε έθηαζε ησλ ζηξαηνπέδσλ ζαλ ρψξνο ηζηνξηθήο κλήκεο, εάλ απηφ
επηηεπρζεί, λνκίδσ φηη ζα απνηξέςεη απφ άιια πξάγκαηα. Γειαδή απφ νξέμεηο
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πέξα απφ ηζηκεληνπνίεζε, απφ νξέμεηο θαη εθπνίεζεο ελδερνκέλσο θάπνησλ
θηιέησλ θ.ιπ. αιιά θαη ην ππφινηπν λα είλαη αξθεηφ.
Άξα ινηπφλ ζαλ ηίηινο, εθφζνλ ζα πξνρσξήζνπκε ελ πάζε πεξηπηψζεη, εκείο
ςήθηζκα

παίξλνπκε,

εθφζνλ

ην

δεηήζνπκε,

ην

απαηηήζνπκε,

ην

δηεθδηθήζνπκε ζα πξέπεη λα έρεη απηφ ην ραξαθηήξα. Ρν ηη παξεκβάζεηο ζα
γίλνπλε εθεί κέζα ελδερφκελα απηφ ζα απνθαζηζηνχλ απφ απνθάζεηο ησλ
φκνξσλ Γήκσλ θ.ιπ. πνπ ζε θακία πεξίπησζε δε ζα ζίγνπλ ηνλ ραξαθηήξα
απηνχ ηνπ ρψξνπ, ζα ρψξν ηζηνξηθήο κλήκεο. Κε απηή ινηπφλ ηε ζέζε είκαη
ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θαη εγψ ζπκθσλψ κε ην ςήθηζκα. Θα ήζεια λα αλαθέξσ εδψ
πέξα κεηά ηνπο δηζπξάκβνπο γηα ηνλ θ. Ληεληαθφ θαη πξάγκαηη ηνπ αμίδνπλ
γηαηί είλαη ην 2005 πνπ πήξε απφθαζε αιιά είλαη λνκίδσ θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο, αλ κπνξνχζακε λα Googlάξνπκε κέζα ήηαλ ςεθηαθά ζα βιέπακε
απνθάζεηο γηα λα πάξνπκε, ζπκθσλνχζαλ φιεο νη παξαηάμεηο.
Ζ πνιχπαζε ινηπφλ πέξα απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα δελ κπνξεί λα αθνπζηεί
Διιάδα, κπνξεί λα πησρεχεη ζην εμσηεξηθφ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, εάλ πάκε
βιέπνπκε απφ θάησ λα ηξνιάξνπλ πνπ ιέλε γηα grexit, γηα θνχλην νηηδήπνηε
άιιν αιιά ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδνο δελ κπνξεί λα ηε δηαγξάςεη θαλέλαο, νχηε
απ’ ην κπαιφ νχηε απ’ ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζε θαλέλα άιιν Θξάηνο ηνπ
θφζκνπ. Θαη απηφ επεηδή είλαη θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο, νθείινπκε θαη έρνπκε
αλάγθε λα ην πξναζπίζνπκε. Θαη γηαηί ην ιέσ απηφ; Θαη θαιά θάλεη πνπ ην
θέξλεη ηψξα, δηφηη ην έρεη πεη θαη επί ΞΑΠΝΘ, έρεη κπεη θαη απφ Λέα
Γεκνθξαηία θαη θαιά πνπ επηθαηξνπνηείηαη λα κπεη θαη κε ηελ άιιε θπβέξλεζε
ηψξα πνπ είλαη ηνπ ΠΟΗΕΑ δηφηη απηνί έρνπλ ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα πνπ
κπνξνχλ λα δψζνπλ θάπνηα ιχζε.
Θα ήζεια, είπα πξνεγνπκέλσο γηα ηελ απηνηέιεηα, λα κελ θάλσ ιάζ…, λα κελ
παξαιείςσ φκσο, γηαηί είπε ν θχξηνο φζν αλαθνξά γηα ηνλ Πθακπά, γηα λα κε
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ιέκε κφλν ηα δηθά καο πνπ γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα, ηνπο δξφκνπο θαη φια απηά
λα εμάξνπκε θαη ηε ζπκβνπιή απηήο ηεο παξάηαμεο.
Δίπα γηα ηελ πνιχπαζε Αζήλα, ηη ρξε άιισλ απνδείμεσλ έρνπκε δειαδή. Ρη
άιιν πξέπεη λα ηνπο πνχκε φηη πέξα απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα απηήλ, ηελ νπνία
φηη πξέπεη απηφλ ηνλ ρψξν εδψ πέξα λα ηνλ ραξαθηεξίζνπλ πξάζηλν θαη
ηζηνξηθήο κλήκεο πέξα ηεο αμηνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ απηνί πνπ
είλαη εηδήκνλεο. Θαη ηη ζέισ λα πσ, αλνίγσ κηα παξέλζεζε.
Δλζπκίζηε θ. ζπλάδειθε φηη απηφ ην ηέκελνο πνπ ζα γίλεη εδψ πέξα ηψξα
θνληά ζε εκάο, ήηαλ κηα δεκνθξαηία αθφκα επάλσ κε ηνλ Κεηζνηάθε πνπ
ζπδεηείην λα γίλεη θάπνπ ζηα Ππάηα, θάπνπ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή. Θαη κφλν
είρε πεη ηφηε ν Κεηζνηάθεο ην ζέκα φηη βάδνπκε ζέκα λα κε γίλεη, καο
ζπθνθαληεί ζαλ Θξάηνο, είρε πεη. Καο… δελ ήηαλ ζσζηφ. Ρη ζέισ λα πσ;
Απηνί ινηπφλ επεηδή είδαλ άιιε πεξηνρή, αληηζηαζήθαλ θαη κφλν πάιη ζε εκάο
εδψ πέξα γίλεηαη. Γη’ απηφ είπα πνιχπαζε Γπηηθή Αζήλα.
Θάπνηε, ηέινο πάλησλ θαη απηνί πνπ ςεθίδνληαη απφ καο θαη απηνί πνπ καο
δηνηθνχλ αο θνηηάμνπλ εδψ πέξα, δηφηη αλ ήηαλ ζε άιιε πεξηνρή κηα ηέηνηα
ηζηνξηθή ζέζε ελφο ηφπνπ ζα είρε γίλεη πξηλ απφ πνιιά ρξφληα θαη ζα είρε γίλεη
ζε απηφ ην αίηεκα ην νπνίν έβαιε ε παξάηαμε ηνπ θ. Ληεληαθνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο γηα ην ζέκα; Άιινο ζπλάδειθνο γηα ην ζέκα;
Ν Γήκαξρνο. Θ. Ρζαηζακπά, ζε ζπγρσξείηε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Πχληνκνο ζα είκαη. Δγψ ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ ρξνληθή θαη
πνιηηηθή ζπγθπξία, ε νπνία πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν
γηα ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα ηεο αλάδεημεο ηνπ ρψξνπ ηνπ
ζηξαηνπέδνπ, σο ρψξν ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηεο θαηνρχξσζήο ηνπο.
Δίλαη αιήζεηα θαη εηπψζεθε φηη απφ ην μεθίλεκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ην δήηεκα
απηφ ήηαλ ζην επίθεληξν ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ησλ παξαηάμεσλ ησλ
δεκνηηθψλ θαη κάιηζηα νη απνθάζεηο πνπ πνιχ ζπρλά, πνιχ ππθλά
ειακβάλνλην θαηά θαηξνχο ήηαλ νκφθσλεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα
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απνηξαπνχλ

θαη

πξνζπάζεηεο

εθκεηάιιεπζεο

ηνπ

ρψξνπ,

εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηνπ, ηζηκεληνπνίεζεο, νηθνπεδνπνίεζεο.
Λνκίδσ φηη ζε θακία πεξίπησζε πιένλ δελ δηθαηνινγείηε θαλείο απηφ ην ζέκα
λα κελ ιήμεη θαη λα κε ιήμεη άκεζα. Θαη ιέσ δε δηθαηνινγείηε θαλείο δηφηη θαη ε
ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή θαη ζην παξειζφλ σο αληηπνιίηεπζε έλζεξκα
ππνζηήξηδε απηή ηελ εμέιημε αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ
ππάξρεη αξκνδηφηεηα, πνιηηηθά λνκίδσ φηη ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ, φπσο θαη
ζην επίπεδν ηεο θπβέξλεζεο.
Αλ ινηπφλ ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, ζε απηή ηε ρξνληθή ζπγθπξία, ηελ
πνιηηηθή, ζε ζπλδπαζκφ αλ ζέιεηε θαη κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ
πνιηηηθψλ απνδεκ….., ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ δεηεκάησλ φισλ
απηψλ πνπ δεηάεη φιε ε Δπξψπε απηή ηελ πεξίνδν, δελ πξνρσξήζεη ην ζέκα
θαη δελ παξζνχλ άκεζα απνθάζεηο λνκίδσ ηφηε ζα είκαζηε άμηνη ηεο κνίξαο
καο φινη καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζέκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ έρνπκε ζπδεηήζεη δεθάδεο
θνξέο, ηνπιάρηζηνλ ζηα ρξφληα πνπ είκαη εγψ δεκνηηθφο ζχκβνπινο δεθάδεο
θνξέο θαη έρνπκε πάξεη θαη πνιιέο απνθάζεηο. Ξνιιέο απνθάζεηο, εκείο
ηνπιάρηζηνλ πηέδακε ηφηε λα πξνρσξήζνπλ λα πξνσζεζνχλ θαη λα
πινπνηεζνχλ απ’ ηελ θπβέξλεζε γηαηί παξάιιεια ππήξραλ θαη πνιιέο θνξέο
εμαγγειίεο θάησ απφ ηελ πίεζε, αιιά εμαγγειίεο ρσξίο θαλέλα αληίθξηζκα.
Θα ζπκάζηε, αο πνχκε, ηελ εμαγγειία πνπ είρε γίλεη εδψ απ’ ην Γηψξγν ηνλ
Ξαπαλδξένπ απ’ ην Ξεξηζηέξη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ, φπσο
ζα ζπκάζηε θαη ηελ εμαγγειία ηνπ Θαξακαλιή, ηνπ Θψζηα Θαξακαλιή απ’ ην
Αηγάιεσ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Έξρνληαλ εδψ πεξηθεξεηαθά
γχξσ-γχξσ απ’ ην Σατδάξη γπξλάγαλε.
Ξαξάιιεια φκσο κε ηηο εμαγγειίεο πξέπεη λα πνχκε φηη απηνί, ηα ζπκθέξνληα
πνπ είλαη πίζσ απφ απηέο ηηο θπβεξλήζεηο είραλε βάιεη θαη έρνπλε βάιεη ζην
κάηη ην ρψξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Δίλαη

ην κεγαιχηεξν θηιέην ηεο Γπηηθήο
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Αζήλαο. 3.200 ζηξέκκαηα, θαηαιαβαίλεηε πνιχ θαιά ηη ζεκαίλεη απηφ. Θαη δε
ζα ζηακαηήζνπλε ζηηγκή λα επνθζαικηνχλ θαη λα ζέινπλ λα θαηαζπαξάμνπλε
ην ρψξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ.
Θαη θαηά θαηξνχο πάιη είραλ εθθξαζηεί απ’ ην ππνπξγείν θαη απ’ ηελ
θπβέξλεζε θαη απφ δηάθνξεο θπβεξλήζεηο, νη πξνζέζεηο είηε λα δνζεί έλα
κέξνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ κέζσ ησλ θηεκαηηθψλ νκφινγσλ, είηε λα δνζεί έλα
κέξνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ζαλ αληηζηαζκηζηηθφ γηα λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα
κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, είηε λα γίλνπλ ζεκαηηθά πάξθα δηαθφξσλ
κνξθψλ θαη κία ηέηνηα πξφηαζε ήηαλ θαη ε πξφηαζε Γηακαληφπνπινπ, ε νπνία
απνξξίθζεθε νκφθσλα φηαλ παξνπζηάζηεθε απηή ε πξφηαζε επεηδή έηπρε θαη
ήκνπλα ζηελ παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο, Ζξαθιή, θαηαδηθάζηεθε θαη
απνξξίθζεθε απφ ην ζχλνιν ηφηε ησλ δεκάξρσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ.
Γηαηί μέξεηε πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο κπνξεί ν θαζέλαο λα θαζίζεη θάησ θαη λα
θάλεη φηη ζέιεη. Αιιά ην βαζηθφ είλαη θαη απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε
ζαλ κάηη νθζαικνχ, φηη δελ ζα ραζεί νχηε έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν απ’ ην
ζηξαηφπεδν, φηη δε ζα ρηηζηεί νχηε έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ζην ρψξν ηνπ
ζηξαηνπέδνπ. πάξρνπλε, αλ ζέιεηε, απηέο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ
ζήκεξα πνπ κπνξνχλε κε πνιχ ήπηα ρξήζε, θάπνηεο απφ απηέο λα
αμηνπνηεζνχλ, λα κε γίλεη θακία δξάζε πνπ ζα ακθηζβεηεί ην δεκφζην
ραξαθηήξα θαη ηελ απαίηεζε ηνπ θφζκνπ λα απνδνζεί ζην ιαφ ηεο πεξηνρήο.
Γηαηί ζπλ φια ηα άιια ην ζηξαηφπεδν, πξψηνλ ιεηηνπξγεί ζαλ πλεχκνλαο θαη
πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ πλεχκνλαο πξαζίλνπ θαη δεχηεξν ζαλ έλα κεγάιν
ππεξηνπηθφ πάξθν, φρη κφλν γηα ην Σατδάξη αιιά γηα φιν ηνλ θφζκν ηεο
Αζήλαο.
Λα πσ εδψ φηη θαηά θαηξνχο επίζεο γίλνληαλ πξνζπάζεηεο λα ακθηζβεηεζεί ην
ζχλνιν

κέζσ

ηνπ

ηεκαρηζκνχ.

Γειαδή

παίξλνπκε

κεξηθά

θνκκάηηα,

δεκηνπξγνχκε έλα κέησπν κπξνζηά πνπ ήηαλε θαη θάπνηεο, αλ ζέιεηε θαη
θάπνηα αηηήκαηα ηνπ θφζκνπ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηνη ρψξνη, ζρνιηθνί
ρψξνη, αζιεηηθνί θ.ιπ. αιιά κε ηε δεκηνπξγία ελφο κεηψπνπ πνπ δελ ζα
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ακθηζβεηήζεη κεηά ην κέζα θνκκάηη, ην θχξην δειαδή, ηνλ θνξκφ ν νπνίνο ζα
δίλνληαλ γηα δηάθνξεο ρξήζεηο.
Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ηελ πεξίνδν πνπ απηά ηα ζρέδηα είραλε πξαγκαηηθά
κνξθνπνηεζεί θαη πξνζπαζνχζαλε θάπνηνη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα θάλε ην
ζηξαηφπεδν, αλαπηχρζεθε έλα πνιχ κεγάιν θίλεκα θαη ζην Σατδάξη θαη ηε
Γπηηθή Αζήλα, έγηλε επηηξνπή θαηά ηεο νηθνπεδνπνίεζεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ
ζηξαηνπέδνπ. Δίρακε αλαπηχμεη πνιχ κεγάινπο αγψλεο, είρακε θάλεη
ζπγθεληξψζεηο, πνξείεο, δειαδή πξαγκαηηθά είρακε μεζεθψζεη ηνλ θφζκν, είρε
γίλεη κηα πνιχ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζην Ξαιαηάθη πνπ πξαγκαηηθά είρε πάξα
πνιχ θφζκν ηφηε θαη κεηά απφ απηή ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ πνπ δελ
ήηαλ ζηηγκηαία, μέξσ εγψ κηα κέξα θαη ηειείσζε αιιά ήηαλ ζπλερφκελε. Έρσ
κάιηζηα αλ ήμεξα γηα ην ζέκα ζήκεξα, έρσ νιφθιεξα θιαζέξ ην ζπίηη,
ηεξάζηηνπο θάθεινπο κε ηα πιηθά, κε δεθάδεο αλαθνηλψζεηο, κε φια ηα πιηθά,
δεκνζηεχκαηα θ.ιπ. πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζηξαηφπεδν. Γελ είλαη κηθξφ
ην ζέκα, νχηε ζαο ιέσ ζπδεηηέηαη πξψηε θνξά.
Απηά πνπ εηπψζεθαλ γηα αμηνπνίεζε, εηιηθξηλά ζαο ιέσ φηη εκάο δε καο
βξίζθνπλε

θαζφινπ

ζχκθσλνπο,

δελ

ρξεηαδφκαζηε

άιιε

αμηνπνίεζε,

ρνξηάζακε απφ αμηνπνηήζεηο, ηχπνπ Διιεληθνχ ή ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο,
δελ….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη ζα αμηνπνηεζεί θαη μέξεηο πνιχ θαιά ζε φθεινο πνηψλ ζα
αμηνπνηεζεί θαη πνηνη ζα δεκησζνχλ απφ απηέο ηηο ρξήζεηο θαη πνηνη ζα
σθειεζνχλ βέβαηα.
Δκείο ινηπφλ βάδνπκε αδηαπξαγκάηεπην φξν φηη ζέινπκε ην ζηξαηφπεδν
πξψηνλ, ζα ραξαθηεξηζηεί ζαλ ηφπνο ηζηνξηθήο κλήκεο. Δίλαη γεγνλφο, έρεη
κπεη επαλεηιεκκέλα, ππάξρνπλε πάξα πνιιέο απνθάζεηο θαη γξάθεη θαη ε
αλαθνίλσζε κέζα γηα ην 2005 πνπ πξάγκαηη έρεη παξζεί αιιά έρνπλ παξζεί
πάξα πνιιέο ηέηνηεο απνθάζεηο, γηαηί ραξαθηεξίζηεθε κφλν έλα κέξνο, κφλν
ην Κπινθ 15 ζαλ ηζηνξηθφο ρψξνο. Θαη γηα ηε δηθή ηνπο ινγηθή, γηαηί ήζειαλ
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λα μεκπεξδεχνπλ ραξαθηεξίδνληαο έλα ρψξν θαη αθήλνληάο ηνλ λα ξεκάδεη
θαη λα θαηαξξεχζεη θάπνηα ζηηγκή. Γηαηί ζαο ιέσ θαη πάιη, ηα ζρέδηα ηνπο είλαη
λα θάλε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζηξαηνπέδνπ.
Δκείο ινηπφλ ζέινπκε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη πξαγκαηηθά είλαη κηα
απαίηεζε πνπ πξέπεη λα ηελ παιέςνπκε. Γεχηεξν δήηεκα, λα κελ
ακθηζβεηεζεί ζε θακία πεξίπησζε ην ζχλνιν ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ 3.200
ζηξεκκάησλ δειαδή απ’ απηή ηελ απφδνζε ζην ιαφ ηεο πεξηνρήο.
Ρξίην, θακηά ηζηκεληνπνίεζε νχηε έλα ηεηξαγσληθφ, θακία άιινπ είδνπο
ρξήζε, θακία αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. Απηφ λνκίδσ φηη ηνπιάρηζηνλ ζπκθσλεί
ε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ θαη ησλ θαηνίθσλ. Ξηζηεχσ φηη πξέπεη λα πάκε ζε κία
επηθαηξνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ππάξρνπλε ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη
αλ ζέιεηε ε επηθαηξνπνίεζε δείρλεη θαη πξέπεη λα δείμεη θαη ηε δηαρξνληθφηεηα
πνπ έρεη απηή ε απαίηεζε ηνπ θφζκνπ. Γειαδή φηη είλαη κηα απαίηεζε πνπ εδψ
θαη πνιιά ρξφληα κπαίλεη θαη έρεη σξηκάζεη πηα, φπσο πξαγκαηηθά αλαθέξεηαη
ζην θείκελν κέζα. Έρεη σξηκάζεη θαη πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη πξάμε απηφ ην
δήηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέινο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βαγγέιε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλνχκε κε ην Γήκαξρν γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ,
πηζηεχσ φηη πξνθχπηνπλ απφ ην θείκελν έηζη θη αιιηψο νη παξαηεξήζεηο απηέο.
Άιισζηε αθφκα θαη γηα ηηο εμαγγειίεο πξσζππνπξγψλ ην θσηνγξαθίδνπκε
απηφ, δελ κπήθαλε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο.
Θαη ήζεια λα θάλσ αθξηβψο κηα παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε.
Ξαξνπζηάδνπκε άιια κλεκεία, άιινπο ηφπνπο ζπγθέληξσζεο πνπ έρνπλε
ραξαθηεξηζηεί

κλεκεία

ζην

εμσηεξηθφ.

Αθξηβψο

ν

ζηφρνο

είλαη

ν

ραξαθηεξηζκφο απηφο θαη αλ κε ηη άιιν πέξα απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα ιεηηνπξγεί
γηα ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ζηνπο πνιίηεο σο κνριφο πίεζεο. Γηαηί εδψ
κηιάκε γηα έλα δηαθξαηηθφ επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο, ρεηξίδνκαη απηή ηελ
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έλλνηα αο πνχκε, ζην λα απνδνζεί ζηνπο πνιίηεο. ρη κφλν ηεο Γπηηθήο
Αζήλαο ν ρψξνο απηφο.
Ξηζηεχσ φηη αλαδεηθλχνληαο ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ρψξνπ πεηπραίλνπκε
ηαπηφρξνλα θαη ηελ απφδνζε, θπζηθά θαη φρη ηζηκεληνπνίεζε ζηνπο πνιίηεο
Γπηηθήο Αζήλαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, είλαη νκφθσλν ηψξα; Θ. Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πε θάπνηα ζεκεία πξνθαλψο ζπκθσλνχκε αιιά εγψ ζα ήζεια,
ζαο είπα, έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην. Γελ ζέισ λα αληηηαρζψ ζηα θνκκάηηα
πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηκεληνπνίεζε θαη ηελ νηθνπεδνπνίεζε, φκσο λνκίδσ φηη
ζα έπξεπε λα είλαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, θαηά πιεηνςεθία.

3ν ΤΖΦΗΠΚΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΟΣΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΑΡΣΖΚΑ
ΠΡΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξλάκε ζην ηξίην ςήθηζκα πνπ έρεη θάλεη κε ην εξγαηηθφ
αηχρεκα ζηα Διιεληθά Ξεηξέιαηα. Ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιίγα ιφγηα γηαηί θαη ην έρνπκε, ην μαλαζπδεηήζακε απηφ ην
ζέκα. Δδψ δε κηιάκε γηα αηχρεκα, εξγαηηθφ αηχρεκα, κηιάκε γηα εξγνδνηηθφ
έγθιεκα. Γηαηί νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ ην αηχρεκα είλαη νη
εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, είλαη ε εξγνιαβηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο λέκνληαη
έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ δεκφζηνπ θαη εδψ έρνπλ παξέκβεη θαη ππάξρνπλε
εξγνιάβνη νη νπνίνη έρνπλ ζηε δνχιεςή ηνπο, έρνπλ πάξεη απηή ηε ζηηγκή ην
κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ ΔΙΞΔ θαη έρνπλ εξγαδφκελνπο νη νπνίνη παίξλνπλε
πνιχ ιίγα ρξήκαηα. Γειαδή νχηε θαλ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο δελ ηεξνχλ
θαη ηνπο βάδνπλ θαη δνπιεχνπλ 12σξα, νχησο ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ κε
ππεξσξίεο ηηο νπνίεο δελ πιεξψλνληαη ηηο ππεξσξίεο. Λα ζπκπιεξψζνπλε
ινηπφλ ηα ρξήκαηα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ππάξρεη απηή ε
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εληαηηθνπνίεζε ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ θαη ηφζν επηθίλδπλν ηνκέα φπσο είλαη
ηα ΔΙΞΔ. Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη επεηδή ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν.
Απηή ε θαηάζηαζε, απηή ε εληαηηθνπνίεζε, απηή ε έιιεηςε κέηξσλ
αζθαιείαο πνπ έπξεπε λα ππάξρνπλε νδήγεζαλ ζε έλα αθφκα εξγνδνηηθφ
έγθιεκα πνπ δπζηπρψο έθπγαλ απφ ηε δσή δχν εξγάηεο θαη 4 είλαη ζε ζνβαξή
θαηάζηαζε.
Δκείο πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη… Θα ζαο πσ φηη απφ ηε πξψηε ζηηγκή θαη εγψ
θαη ν Αληηδήκαξρνο, ν θ. Σνπδεινχδεο βξεζήθακε ζην ρψξν ησλ ΔΙΞΔ θαη
εθθξάζακε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
ζηα ζχκαηα αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δνπιεχνπλε ζηα
λαππεγεία. Λα ζαο δηαβάζσ ην ςήθηζκα. Ρν έρεηε κάιινλ; Λα κελ ην
δηαβάζσ. Λα κελ ην δηαβάζσ γηα ηε ζπληνκία ηνπ ρξφλνπ.
Ξηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα πάξνπκε ζα δεκνηηθφ ζπκβνχιην απηφ ην ςήθηζκα,
λα δεκνζηνπνηεζεί. Σξεηάδεηαη κε απνθάζεηο, λα εθθξαζηεί ζπκπαξάζηαζε
ζπλνιηθά ηνπ θφζκνπ θαη θπξίσο λα πηεζηνχλ, ε πηεζηεί ε εξγνδνζία νχησο
ψζηε λα πάξεη θαη κέηξα αζθαιείαο αιιά θαη λα έρεη θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο
θαη δνπιεηάο θαη ζπλζεθψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο εθεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε ηελ νδχλε καο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή καο ηελ
εθθξάζακε κε ρίιηνπο δπν ηξφπνπο ζαλ παξάηαμε. Έρσ ζνβαξέο ελζηάζεηο
ζην θείκελν. Θαη έρσ ζνβαξέο ελζηάζεηο δηφηη έρσ πξαθηηθά θαη εμ’
επαγγέικαηνο αιιά θαη απφ άπνςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε πάξα-πάξα
πνιινχο εξγαδφκελνπο ζηα ΔΙΞΔ ζρέζεηο θαη ζεσξψ φηη ην θείκελν θηλείηαη
ζηε ζθαίξα ηνπ ππεξζεηηθνχ βαζκνχ, φηαλ ιέκε γηα εξγνδνηηθή αζπδνζία, ην
ιέκε θαζαξά γηα ζέκαηα ξεηνξηθά, γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά
ηνπο. Γηαηί φιεο νη ελδείμεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζήκεξα κηιάκε γηα
αλζξψπηλν ιάζνο. Θαη γηα λα είκαζηε ιίγν πξνζγεησκέλνη δελ θαηαιαβαίλσ
απηή ηελ εκκνλή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα ιέκε γηα κφληκν πξνζσπηθφ.
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πξνέξρνκαη

απφ

ηνλ

ηδησηηθφ

ηνκέα

δελ

θαηαιαβαίλσ

γηαηί

θαηεγνξηνπνηνχκε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εξγαιαβηθνχο θαη κφληκνπο. Γελ
θαηαιαβαίλσ επίζεο θαη δπζθνιεχνκαη πάξα πνιχ λα θαηαιάβσ ηη ζεκαίλεη ε
θξάζε γπξλάεη ν κηζζφο γηα 3 θαη 5 επξψ ηελ ψξα, φηαλ μέξνπκε φηη είλαη
γλσζηφ ηνηο πάζη, φηη νη εξγαδφκελνη ζηα Διιεληθά Ξεηξέιαηα είλαη απφ ηνπο
πην αθξηβνπιεξσκέλνπο εξγαδφκελνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζηε ρψξα
καο.
Ππλαηζζαλφκαζηε ηελ επθαηξία πνπ κπνξεί λα αδξάμεη θάπνηνο θαη λα
πνπιήζεη αληίζηαζε ζην θεθάιαην αιιά ην φηη ν εξγαδφκελνο ζηνπο
εξγνιάβνπο είλαη ν θαθφο θαη ν κφληκνο είλαη ν θαιφο, απηφ θάπνηα ζηηγκή
πξέπεη απφ ηε γξαθίδα καο θαη απφ ηα ιφγηα καο, απφ ηε ξεηνξηθή καο λα
εθιείςεη.
Ζ θαιχηεξε, ε θαιχηεξε εξγαδφκελνη, πην θαινπιεξσκέλνη, κε ηα θαιχηεξα
ζπζηήκαηα αζθαιείαο είλαη ζηα Διιεληθά Ξεηξέιαηα θαη κεηά ζηε ΓΔΖ. Δάλ
ζέινπκε ην θαηαιαβαίλνπκε, αλ ζέινπκε απιά λα πνχκε θάηη, εκείο δε ζα
κπνξέζνπκε λα είκαζηε ζπλνδνηπφξνη ζε απηφ ην ςήθηζκα.
Θα ζαο πσ κφλν ηνχην. Απφ ηνπο 6 εξγαδφκελνπο, νη 4 είλαη νη θαινί κφληκνη
πνπ δε θηαίγαλε ζε ηίπνηα θαη δχν είλαη εξγνιαβηθνί. Έλαο κφληκνο είλαη ζχκα,
είλαη απνζαλψλ θαη έλαο απφ ηνπο…. εξγνιαβηθφο. Θαη γηα ηελ ηζηνξία γηα λα
ζαο πσ γηα λα θαηαγξαθεί είρε μεράζεη κφληκνο λα αδεηάζεη έλαλ αγσγφ, ν
νπνίνο κφιηο άλνημε δίπια ζε ζηνηρείν θσηηζκνχ πάλσ απφ 70ν C εθξίρζεθε ην
κείγκα απηφ ην θαχζηκν, ην νπνίν έρεη βαζκφ εθξήμεσο 36ν C. Θαη είρε
ηνπνζεηήζεη εξγαδφκελνο δίπια ζηνλ θξνπλφ ην θσηηζηηθφ ζηνηρείν. Απφ θεη
θαη πέξα, εάλ ζέιεηε θάπνηα ζηηγκή λα κπείηε πσο εξγάδνληαη κέζα ζηα
Διιεληθά Ξεηξέιαηα νη εξγαδφκελνη, κε ηη ζπζηήκαηα θαη κε ηη κέηξα
αζθαιείαο ζα αλαθαιέζεηε απηήλ ηελ ηέηνηα, αλαθνίλσζε.
Δγψ, εκείο ζπκθσλνχκε λα βγεη κηα αλαθνίλσζε ζηελ νπνία λαη κελ λα κηιάκε
γηα ηα εμαληιεηηθά σξάξηα. Γελ μέξσ κε πνην κέηξν θαη κε πνην γλψκνλα
ζεσξνχκε εμαληιεηηθφ σξάξην ηηο 9 θαη 10 ψξεο, φηαλ νη πεξηζζφηεξνη απφ δσ
κέζα δνπιεχνπκε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη θαζεκεξηλή καο, θαζεκεξηλφο
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ηξφπνο δσήο. Θα ζέιακε λα δνπιεχνπκε 3 ψξεο θαη λα πιεξσλφκαζηε γηα
103. Δληάμεη. Δληάμεη.
Γελ ζπκθσλνχκε κε απηφ ην θείκελν. Γελ ζπκθσλνχκε. Γελ ζπκθσλνχκε
γηαηί έρσ ηδία άπνςε θαη είκαη γλψζηεο απηήο ηεο ππφζεζεο θαη ζεσξψ φηη
θάπνηα ζηηγκή δελ πξέπεη λα θηάλνπκε ζην ζεκείν λα δηαρεηξηδφκαζηε γηα
πξνβνιή καο θαη ηέηνηα ζπκβάληα. Γελ ζα ην ςεθίζνπκε απηφ ην θείκελν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δκείο θαη ζηελ αξρηθή ζπδήηεζε πνπ έγηλα γηα ηελ εηζαγσγή
ηνπ ζέκαηνο θαη ζπκθσλήζακε ην λα ζπδεηεζεί θαη ην ςεθίζακε. Γειαδή
νπζηαζηηθά ην απνδερηήθακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν
δπζηπρψο είλαη κηα πηθξή πξαγκαηηθφηεηα, έλα γεγνλφο πνιχ δπζάξεζην πνπ
θαλείο θπζηθά δελ εχρεηαη λα ζπκβεί θαη βεβαίσο πξέπεη, γηα απηφ ππάξρνπλε
ηα κέηξα αζθαιείαο, πξέπεη απηά, ε εξγνδνζία λα ππνρξενχηαη λα ηα ηεξεί
ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Γελ παίδεη θαη δελ πξέπεη λα παίδεη θαλείο κε ηα
ζέκαηα αζθαιείαο. Ρψξα εδψ δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε σο
δηθαζηήξην ζε ζρέζε κε ηηο επζχλεο θαη αλ ππάξρνπλ, θαη αλ ππήξραλ ηα
κέηξα θ.ιπ.. πάξρνπλ αξκφδηα φξγαλα, σζηφζν φκσο ην ςήθηζκα λνκίδνπκε
φηη είλαη ζσζηφ, είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη πξέπεη λα δψζεη ην κήλπκα
εθεί πνπ πξέπεη ψζηε κε θάζε θαιχηεξε αμηνπνίεζε κέηξσλ αζθαιείαο λα
απνθεχγνληαη ηέηνηα θαηλφκελα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πθφπεπα λα πσ ιίγα, ζα πσ πνιιά γηα δηαθνξεηηθνχο
ιφγνπο. Ξξηλ απφ δπν ρξφληα Ηνχιην έςαρλα λα βξσ ηελ αλαθνίλσζε, ηελ
βξήθα ρζεο ην πξσί, κηα απφ ηηο αλαθνηλψζεηο, καδί κε ηνλ Θψζηα ηνλ
Φσηεηλάθε φηαλ είρε πξνθχςεη αληίζηνηρν επεηζφδην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013.
Βξεζήθακε καδί θαη άιινπο Σατδαξηψηεο «Ξνιίηεο ζε Γξάζε» θαη απφ ηα
δπηηθά ηεο Αζήλαο, έμσ απφ ηηο πχιεο. Γελ ζπκάκαη αλ έγηλε εθεί ή θάπνπ
αιινχ. Ξξέπεη λα πσ φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ είρακε πάιη αληίζηνηρα
ππεξβνιηθή πνζφηεηα, πψο ην ιέλε, αεξίνπ κε θξφηνπο θ.ιπ., θ.ιπ.. Απφ ηφηε
πξέπεη λα πσ θαη γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο,
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Άθνπ Αληξέα ιίγν, κηζφ ιεπηφ. Άθνπζέ κε
γηαηί έλα κέξνο είλαη απηά πνπ είπεο θαη ηα ζέβνκαη απηά πνπ είπεο αιιά ζέισ
επεηδή ηπραίλεη λα έρσ φπσο ιεο κεξηθά πξάγκαηα, λα έρσ αζρνιεζεί κε ην
ζέκα, ζέισ λα αθνχζεηο θαη ηε δηθή κνπ άπνςε. Θαη ζα κπνχκε θαη ζηελ
πνιηηηθή νπζία.
Ινηπφλ απφ ηφηε καζεηεπφκελνο κάγνο δίπια ζηνλ Φσηεηλάθε ζε απηά ηα
δεηήκαηα πεξί πεξηβάιινληνο αζρνιήζεθα καδί θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
Καιηψηε, ν νπνίνο είλαη κεραλνιφγνο-κεραληθφο ζηα Διιεληθά Ξεηξέιαηα. Γηα
ιφγνπο πξνζσπηθήο εκκνλήο ινηπφλ είρα θαη κηα πνιχσξε ζπλάληεζε
πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβσ πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθφο θίλδπλνο κε έλαλ
άλζξσπν, πνπ ηψξα πήξα ηειέθσλν φπσο είδαηε κεξηθνί, δελ ζπκφκνπλ
αθξηβψο ην φλνκά ηνπ, ιεγφηαλ Θσκάο Θψηζηνο. Ππλδηθαιηζηήο ηνπ
Ππλαζπηζκνχ πεξίπνπ 25, 30 ρξφληα. Ρψξα είλαη ζπληαμηνχρνο, είλαη
βνπιεπηήο ηνπ ΠΟΗΕΑ ζηελ Δπξπηαλία. Πε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο ινηπφλ
θνπβεληηάζακε πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπκε καδί κε ηνλ θίιν κνπ ηνλ
Καιηψηε, ην δήηεκα απηφ πνπ ιέκε κέηξσλ αζθαιείαο θαη ην πψο ιεηηνπξγεί
ην ζχζηεκα.
Ρν ζχζηεκα ινηπφλ πξνβιέπεη, θάπσο αιιηψο ιέγεηαη, black-aout αο πνχκε
θάζε 4 ρξφληα πνπ ηψξα έγηλε ζηα πεληέκηζη ιέλε γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο
ηνπ ππεξθέξδνπο. Ξνην είλαη ην πξφβιεκα ηψξα. πάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθά
δεηήκαηα. Πε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ην θέξδνο
δελ είλαη απφ ηα ρξήκαηα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ρν θέξδνο είλαη απφ ηελ
ηερλνινγία. Θαη απηφ είλαη κηα θαηλνχξηα κνλάδα πνπ έρνπλ επελδπζεί
ρξήκαηα ψζηε κέζα απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε φρη ηεο δνπιεηάο ησλ
εξγαδνκέλσλ θπξίσο αιιά κέζα απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε λα βγαίλεη απηφ
πνπ ιέκε ην ππεξθέξδνο. Δδψ ινηπφλ ηη έρνπκε;
Πε κηα ζχγρξνλε κνλάδα κε απηφ πνπ είπε ν Αληξέαο κηζζνχο, (Α), (Β) θ.ιπ.
κηα θαλνληθφηεηα, κε ηα ρξφληα ινηπφλ, ην ζχζηεκα, ην θεθάιαην κε ηελ
αλνρή ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ κλεκνληαθψλ πνπ έγηλε πάξηη φζν αθνξά ηηο
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επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ην γλσξίδνπκε φινη, ην πξνζσπηθφ κεηψζεθε ζηνπο
ηνκείο απηνχο ηνπ ιέκε ζπληήξεζε θαη ηέηνην. Έηζη κπήθαλ νη εξγνιάβνη
παληνχ. Πηα ιηκάληα, νη θαζαξίζηξηεο ζηα λνζνθνκεία θ.ιπ., θ.ιπ.. Γε ζα ηα
αλαιχζνπκε φια. Ρη ζεκαίλεη ινηπφλ απηή ηε ζηηγκή ζηηο εξγνιαβίεο θαη ηη
ζεκαίλεη ην 10σξν πνπ δελ είλαη 10σξν είλαη 12σξν, είλαη 14σξν θαη είλαη
16σξν. Θαη ηη ζεκαίλεη εκπεηξία.
Πεκαίλεη ινηπφλ φηη ζε ζέζεηο επζχλεο φινη γλσξίδνπκε φηη φηαλ πάκε ζε έλα
λνζνθνκείν ξσηάκε πνηνο ζα ζαο ρεηξνπξγήζεη; Άκα ζνπ πεη φηη είλαη
εηδηθεπφκελνο, άκα είλαη λα πεζάλεη ν άλζξσπνο δε ηνπ ιεο εθεί θακηά
αληίξξεζε. Ιεο λα ην ζψζεηο Θεέ κνπ, έηζη δελ είλαη; Αλεμάξηεηα αλ πηζηεχεηο
ή φρη. Αλ έρεηο ρξνληθφ πεξηζψξην ιεο πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο θαζεγεηήο θαη
αξρίδεηο θαη ςάρλεηο. Θαη βεβαίσο αλ ζην δξφκν πέζεη έλαο άλζξσπνο θαη
βξεζεί έλαο θνηηεηήο ηεο ηαηξηθήο, δελ ηνπ ιεο κελ ην αγγίμεηο. Απηφ είλαη ην
ηέηνην.
ηαλ φκσο πάκε γηα κηα κεζνδεπκέλε δνπιεηά φινη ζέινπκε ηνπο θαιχηεξνπο.
Πε απηνχο ινηπφλ ηνπο ρψξνπο, φρη απιψο ηνπο θαιχηεξνπο, άθνπγα ζήκεξα
ην πξσί ή ρζεο ην πξσί ηνλ Θψηζην λα κηιάεη πεξίπνπ κία ψξα, φρη γηα ηνλ
θαπηηαιηζκφ, φρη γηα ηα άιια δεηήκαηα. Απηφ πνπ ιέκε σξίκαλζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη. Υξίκαλζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ φζν
αλαθνξά ηηο ζέζεηο επζχλεο. Απηφ είλαη ην θχξην πξφβιεκα κε ηνπο
εξγνιάβνπο. Δθηφο φισλ ησλ άιισλ δειαδή ην αλ βγαίλεη ν άιινο κηζφο ή
νηηδήπνηε άιιν θαη πφζν πιεξψλεηαη είλαη φηη άλζξσπνη αλεθπαίδεπηνη ή πνπ
έρνπλ ππνζηεί κηα ηπραία εθπαίδεπζε. Γε δίλεηο ζε έλαλ άλζξσπν κε 5 ψξεο
πηήζεηο, αο πνχκε, δελ ηνπ δίλεηο έλα αεξνπιάλν. Απηφ ινηπφλ είλαη ε κία
πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο πνπ είλαη ε πξαθηηθή πιεπξά. Γηαηί ζην ηέινο κνλίκσο
ιέκε αλζξψπηλν ιάζνο. Κα ην αλζξψπηλν ιάζνο φηαλ γίλεηαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν είλαη πξνδηαγεγξακκέλν. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ην δάζθαιν ζην
ζρνιείν πνπ ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο ψξεο πηήζεο δίπια εθεί πνπ πξέπεη λα θάλεη
θαη ηε κεηεθπαίδεπζε κπνξεί λα θάλεη ην ιάζνο απέλαληη ζην καζεηή, ην
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γηαηξφ θαη αληίζηνηρα θ.ιπ., θ.ιπ.. Απηφ ινηπφλ είλαη ε κία πιεπξά ηνπ
δεηήκαηνο.
Δξρφκαζηε ινηπφλ… Απηφ ην ιέσ θαηεγνξεκαηηθά ζην θίιν κνπ ηνλ Αληξέα
γηαηί θάπσο κε εχθνιν ηξφπν έβαιε ην δήηεκα απηήο ηεο πιεπξάο. Ρψξα,
πάκε ινηπφλ ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο. Ζ νπζία ηνπ δεηήκαηνο είλαη εκείο
ζπκθσλνχκε κε ην ςήθηζκα απηφ, ην νπνίν είλαη ζηελ νπζία κηα παξαιιαγή
ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ ΘΘΔ, ην νπνίν είλαη έλα πξνζεθηηθφ θείκελν, είλαη
έλα πξνζεθηηθφ θείκελν, γηαηί είρα έξζεη λα θαηαζέζσ απηφ ην ςήθηζκα
αθξηβψο θαη φρη ηνπ ςήθηζκα ηνπ ΞΑΚΔ πνπ ιέεη ιίγν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
Πέβνκαη ινηπφλ απηφ ην πξάγκα, είκαζηε ζε θαιφ δξφκν ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, έρσ επίγλσζε δειαδή ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαη λνκίδσ φηη
αλνίγνπκε δξφκνπο, απηφ ζέισ λα πσ θαη δε ζα καθξεγνξήζσ ζε απηά ηα
δεηήκαηα αιιά ζέισ λα πσ ζηελ νπζία.
Ζ νπζία ινηπφλ αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη φηη
έρνπκε κπξνζηά καο έλα καθξχ δξφκν. Γλσξίδσ φηη έρεηε άιιε αληίιεςε γηα
ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη εγψ κηα δηαθνξεηηθή γηαηί κνπ κπήθε θαη έλα
εξψηεκα. Ξνηνο δηνηθεί απηή ηελ αζηπλνκία πνπ δέξλεη ζηηο Πθνπξηέο ή δέξλεη
ζην Πχληαγκα. Ρί θάλεη απηή ε θπβέξλεζε φηαλ ν Πηνπξλάξαο άιινηε
εκθαλίδεη θαη άιινηε εμαθαλίδεη δηζεθαηνκκχξηα θαη πάεη ιέγνληαο. Απηή είλαη
κηα ηζηνξία φζν αλαθνξά ην πνπ ζα θαηαιήμεη.
Δγψ κπαίλνληαο απφ ηελ αηζηφδνμε πιεπξά ησλ πξαγκάησλ θαη ζε αθνξκή
απηφ ην δήηεκα, πηζηεχσ ινηπφλ φηη ε ιατθή επαγξχπλεζε θαη φινη νη θνξείο
θαη εκείο ινηπφλ ν ηνκέαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε απηφ πνπ είκαζηε
ζήκεξα θαη κε απηφ πνπ ζα γίλεη θαιχηεξν αχξην κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε λα παξεκβαίλνπκε, φρη γηα λα θηηάρλνπκε εκείο ηα
θηλήκαηα αιιά λα βνεζάκε ηα θηλήκαηα. Λνκίδσ έρεη κηα πνιχ κεγάιε ζεκαζία
αληί λα πνχκε, πσο ην ιέλε, δελ είλαη ην ζέκα θαηά ηε γλψκε κνπ λα
εθθξάδνπκε ηε ζιίςε καο πνπ είλαη αλζξψπηλν θαη ζε απηφ ην πξάγκα
θαλελφο δελ κπνξνχκε λα ακθηζβεηήζνπκε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζιίςε.
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Ρν ζέκα ινηπφλ, πηζηεχσ φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηε Γπηηθή Αζήλα,
γηαηί καο αθνξά θαη ζην Θξηάζην ζα ιέγακε ζπλνιηθφηεξα κπνξεί λα γίλεη
ειεγθηήο απηήο ηεο απνηξφπαηεο θαηάζηαζεο, λα δηεθδηθήζνπκε φηη έρεη
ζρέζε κε απηφ πνπ ιέκε ηελ θαλνληθφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο θαη
κηα ζεηξά άιισλ πξαγκάησλ πνπ δε ζα ην αλαιχζσ απηή ηε ζηηγκή. Δγψ δελ
αλήθσ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζεσξψ φηη ηα πξάγκαηα είλαη
εχθνια, νχηε κε απηή ηελ θπβέξλεζε νχηε κε νπνηαδήπνηε αλεμαξηήησο
ζχλδεζεο. Θεσξψ φηη ν δηθφο καο ν ξφινο ζαλ αλζξψπσλ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάδεςέ ην ιίγν Θνδσξή γηαηί εδψ ζα αθήζνπκε

ηα θφθαιά

καο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν ηειεηψλσ. Παλ αλζξψπσλ πνπ είκαζηε ζε απηνχο ηνπο
ρψξνπο ηνπ θηλήκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο δξάζεο θαη απηφ ζηέθνκαη, πξέπεη λα
παίμνπκε ην δηθφ καο ξφιν ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Κε απηή ηελ έλλνηα ην
ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Σσξίο πνιιά ιφγηα γηαηί είλαη θαη πεξαζκέλε ε ψξα, αλ θαη κε
θάπνηεο απφ ηηο γεληθφηεξεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπ Αληξέα ηνπ
Κπνδίθα, εγψ ζπκθσλψ αιιά λνκίδσ φηη δελ είλαη ψξα λα ηηο εθθξάζνπκε ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απφ ζεβαζκφ πξνο ηα ζχκαηα δε ζα ήζεια λα
θαηαςεθίζνπκε παξά ηελ φπνηα δηαθσλία καο ζε ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο θαη
ζα ππεξςεθίζνπκε ην ςήθηζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ζπκθσλψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν ην κηθξφθσλν, θ. Ρζαηζακπά. Γψζηε ην ιίγν.
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ΦΝΟΙΖΠ: Λαη θαη εγψ ζπκθσλψ κε ην ςήθηζκα θαη φζν αλαθνξά ηψξα,
δελ είκαζηε πξαγκαηνγλψκνλεο αλαθέξζεθε ν θ. Κπνδίθαο γηα ην αηπρέο
ζπκβάλ φηη νθείιεηαη ζε έλαλ κφληκν ππάιιειν απ’ φηη είπε, δελ μέξνπκε αλ
είλαη, αιιά σζηφζν ην γεγνλφο φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη κείσζε κφληκνπ
πξνζσπηθνχ, φρη εθπηψζεηο ζηα κέηξα αζθαιείαο θαη φρη ζηελ εληαηηθνπνίεζε
ηεο εξγαζίαο πνπ αλαθέξεη ην ςήθηζκα, είκαζηε ζε απηφ θαη γη’ απηφ ινηπφλ
ην ςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη λα πεη; Ν θ. Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Λαη θαιεζπέξα. Αλ θάπνηνο απφ ζαο είρε πάξεη κεξηθέο…. Γελ
μέξσ κπνξεί θαη θάπνηνο λα έρεη πάξεη κεξηθέο γλψζεηο θαη είρε πεξάζεη απφ
ηερληθφο αζθαιείαο ζα θαηαιάβαηλε ηη γίλεηαη εθεί κέζα θαη ηη παίδεηαη. Δπεηδή
ην ινηπφλ θίιε Αληξέα έρσ θάλεη εθεί πέξα έλα δηάζηεκα θαη πξαγκαηηθά ν
ηξφπνο δνπιεηάο είλαη πνιχ άζρεκνο. Λα πεξλάο εζχ απφ θάησ θαη απφ πάλσ
λα δνπιεχνπλ άιινη, λα πεξλνχλ, λα θφβνπλε, λα θάλνπλε, γίλεηαη πξαγκαηηθά
έλαο παλδνπξιηζκφο. Γελ κπαίλεη ζε δήηεκα αλ είλαη… θαη εγψ ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο είκαη αιιά πξαγκαηηθά ην θείκελν είλαη πνιχ επηεηθήο.
Πε φηη αθνξά απηά πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο γηα ηηο εθθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ
θ.ιπ., εδψ ζπλάδειθνη δελ βιέπνπκε ηηο εθθξάζεηο, βιέπνπκε ην απνηέιεζκα.
Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη ζξελνχκε δχν ζχκαηα ζήκεξα θαη έρνπλ ζξελήζεη θη
άιια θαη ζα ζξελήζνπκε θη άιια κεζαχξην. ζν απ’ απηά πνπ είπε ν Αληξέαο
ην ηη έγηλε, ην αλ κέζα εθεί ήηαλε εγθισβηζκέλν αέξην κέζα ζε απηφ ηνλ
θξνπλφ θαη πήγε λα θάλεη θίλεζε, δε θηαίεη ν εξγαδφκελνο. Δθεί ππάξρεη κηα
ζεηξά. Δίπεο φηη θάπνηα κέηξα, έγηλε θάπνηα αλάθιεμε, θάπνην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ρη, είπεο φηη άθεζε κηα ιάκπα, δελ ππάξρεη…… Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη φρη δηάινγν ηψξα. Κηιάεη ν νκηιεηήο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Απηά γίλνληαη θαη ζηα θαξάβηα. Θάησ απ’ ηε κεγάιε πίεζε θ.ιπ.
ηα παίξλνπλε νη ζπγθεθξηκέλνη, δε γίλεηαη Gas Free θαη γίλνληαη νη αλαηηλάμεηο.
Ινηπφλ ην ίδην γίλεηαη θαη κεο ηα δηπιηζηήξηα θ.ιπ.. Γελ πξέπεη λα βιέπνπκε ην
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ινηπφλ νχηε ην θείκελν πνπ καο ιέγεηαη γηαηί θη εγψ λνκίδσ φηη είλαη πνιχ
επηεηθήο ην θείκελν αιιά ην ηη γίλεηαη κέζα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο ζα ήζειε; Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Θαηαξρήλ έλα πξάγκα γηαηί κηιήζακε γηα ηελ εηαηξία θαη κηιάκε γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο. Νη εηαηξίεο, νη εξγνιάβνη πνπ κπαίλνπλε κέζα δελ
κπαίλνπλε γηα λα δίλνπλε πην πνιιά ιεθηά ηα ΔΙΞΔ ζηνπο εξγαδφκελνπο, λα
ηνπο θνζηίδεη δειαδή ε ίδηα εξγαζία πεξηζζφηεξα γηαηί θαη ν εξγνιάβνο έρεη
θέξδνο. Γίλεηαη γηα λα παίξλνπλε 3 θαη 5 επξψ ηελ ψξα ην πνιχ, ην πνιχ 5
επξψ ηελ ψξα κηθηά θαη έηζη λα θεξδίδεη ε εηαηξία. Γηαηί δηαθνξεηηθά γηαηί λα
κελ έρεη κφληκν ππάιιειν άκα ηεο ζηνίρηδε θζελφηεξα.
Ξαίξλεη ινηπφλ ελνηθηαδφκελνπο ππαιιήινπο απφ ηα δνπιεκπνξηθά πνπ
ππάξρνπλε θαη εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλζξψπηλε εξγαζία, ηηο ηδησηηθέο δειαδή,
ηα ηδησηηθά γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο πνπ ην ίδην πξφζσπν κπνξεί λα πάεη
γηα ζπξσξφο, γηα securitαο ζε θαηάζηεκα-πνιπθαηάζηεκα, κπνξεί λα πάεη λα
δνπιεχεη… είλαη γεληθψλ θαζεθφλησλ θαη ηνλ παίξλεη ζαλ αλεηδίθεπην εξγάηε.
Φαληάδνκαη

φηη

αλ

δελ

ην

γλσξίδνπλε

θάπνηνη,

πξέπεη

λα

ην

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έηζη γίλεηαη ε δνπιεηά θαη έηζη γίλεηαη γηα λα βγάδεη
κεγαιχηεξν θέξδνο ην θεθάιαην, γηαηί πηα ηα ΔΙΞΔ δελ είλαη δεκφζηα. Ρα
ΔΙΞΔ ηα εθκεηαιιεχεηαη ηδησηηθή εηαηξία πνπ έρεη ην 25% ηνπ θεθαιαίνπ θαη
ην 75% είλαη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ αιιά ηα δηαρεηξίδεηαη ν ηδηψηεο,
αλεμάξηεηα αλ νξίδεη θάπνηνπο αλζξψπνπο ε θπβέξλεζε κέζα.
Θαη επεηδή πξαγκαηηθά νη κεγάιεο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο θαη απηή είλαη κηα
απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη είλαη θαη κνλνπσιηαθή κπνξψ λα πσ, δπζηπρψο ηνπο
εξγαδφκελνπο ηνπο μεδνπκίδνπλε αλεμάξηεηα αλ είλαη κφληκνη, αλ είλαη
ανξίζηνπ, αλ παίξλνπλε πνιιά ή ιίγα. Θαη ζα ζαο πσ έλα πξάγκα. ηαλ
πξσηνάλνημαλ ηα πεηξέιαηα, ηψξα είζαζηε θαη φινη λεφηεξνη θαη δελ ην μέξεηε,
αλ δελ ήηαλε έγγακνο κε παηδηά δελ ηνλ πξνζειάκβαλαλ ζηα δηπιηζηήξηα.
Ξξνυπφζεζε ήηαλε λα είλαη παληξεκέλνο θαη λα έρεη παηδηά. Έρσ εκπεηξία απφ
κεγαιχηεξν αδειθφ κνπ πνπ πήγε λα πηάζεη δνπιεηά θαη επεηδή δελ είρε
παληξεπηεί δελ ηνλ πήξαλε.
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Γηαηί; Γηαηί λα δηπιηζηήξηα θαη θαίλεηαη ηψξα ζηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή
έρνπλε γεκίζεη φιν ην Θξηάζην θαη ην Σατδάξη κε θαξθηλψκαηα, κε θαξθίλνπο,
κε ιεπραηκίεο παηδηθέο, κε αζζέλεηεο γπλαηθείεο θαξθίλνπ, κε αζζέλεηεο…. Θαη
δείηε, ξσηήζηε θαη ηνπο γηαηξνχο γηα λα δείηε ηη γίλεηαη. πάξρνπλε θαη
κειέηεο γη’ απηφ. Γελ είλαη ηπραίν. Γελ κπνξεί ινηπφλ κηα εηαηξία πνπ είλαη
θαξθηλνγφλνο, πνπ δελ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, πνπ δελ βάδεη θίιηξα, πνπ δε
βάδεη θίιηξα θαη είλαη έλα γεληθφηεξν ζέκα θαη κπνξψ λα πσ φηη ιίγα γξάθεη
κέζα εδψ απηφ ην θείκελν. Θαη πηζηεχσ φηη ε δηνίθεζε πνπ ην θαηέβαζε, ην
θαηέβαζε αθξηβψο γηα λα γίλεη απνδεθηφ απφ φινπο θαη λα ην ζηεξίμνπλε. Θαη
δελ είλαη δπλαηφλ λα ιέκε ηέηνηνπ είδνπο, ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα.
ζν γηα κηα παξαηήξεζε ζην θίιν κνπ ηνλ Αληξέα, άκα ζέιεη 3 ψξεο δνπιεηά
θαη λα ακείβεηαη πξαγκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο πνπ
έρεη θαη ην ππεξθέξδνο πνπ δεκηνπξγεί πξέπεη λα ζπκθσλήζεη καδί καο θαη
παιέςεη γηα ην ζνζηαιηζκφ. Γηαηί κε ηνλ θαπηηαιηζκφ δελ πξφθεηηαη πνηέ θαη
εκείο νη επαγγεικαηίεο λα απνθηήζνπκε θξάγθν. Γηαηί 10 ρξφληα δνπιεχνπκε,
ηδξψλνπκε λα βγάινπκε έλα κεξνθάκαην θαη έξρεηαη κηα… νπνηνζδήπνηε απφ
πάλσ είκαζηε ππάιιεινη ηνπ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ δελ ην έρνπκε θαηαιάβεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρίπνηα, εληάμεη δελ…. Γε ρξεηάδεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη; Ινηπφλ λνκίδσ θαηά πιεηνςεθία. Λα πεξάζνπκε ζηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επηηέινπο.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
ΘΔΚΑ 1ν
Ιήςε απφθαζεο γηα κεξηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο πηζηψζεσλ
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξψην εηζεγεηηθφ ην έρεηε. Θ. Κνζρνλά.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ γηα λα πάκε ιίγν γξήγνξα γηαηί είλαη θαη πεξαζκέλε ε
ψξα, δελ μέξσ αλ ππάξρεη, λα κε ιέσ δηάθνξα. Αλ ππάξρνπλε εξσηήζεηο.
Ινηπφλ ην πξψην είλαη αλάθιεζε, κεξηθή αλάθιεζε ηεο πίζησζεο απφ
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 318,50. 315,80. Δληάμεη;
Ινηπφλ ζην δεχηεξν…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξίκελε ξε θαπεηάλην. Ινηπφλ, ππάξρεη θακηά δηαθσλία; Ή
εξψηεζε θαηαξρήλ. Γηαθσλία; Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη ην πξψην θαη ην δεχηεξν.

ΘΔΚΑ 2ν
Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

5εο

Αλακφξθσζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ρν

δεχηεξν

είλαη

ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

5εο

Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο.
Δδψ λα πσ ζπλάδειθνη. Νξίζηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 5εο. 6εο; Δίλαη ιάζνο; Λαη, λαη. ρη, φρη. Θα πσ. Έρεηε πάξεη έλα
ραξηί, είλαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εηζεγεηηθνχ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, φρη. Δίλαη 6ε Αλακφξθσζε. Έρεηε πάξεη ζην ρέξη ζαο έλα
ραξηί πνπ ηξνπνπνηεί ηα εηζεγεηηθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζήγεζε 6εο Αλακφξθσζεο. Δθεί ινηπφλ ζα ζαο πεη ν
αληηδήκαξρνο εδψ πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηνπ πξψηνπ εηζεγεηηθνχ απφ απηφ
πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο. Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, φζν αλαθνξά ηελ Αλακφξθσζε πεξηνξίδνληαη δπν
θσδηθνί, έξγα νδνπνηίαο θαηά 58.000 θαη ινηπέο ακνηβέο ειεπζέξσλ
επαγγεικαηηψλ θαηά 14.900 πξνθεηκέλνπ κε ηηο πηζηψζεηο πνπ κέλνπλε λα
θαιχςνπκε εθηφο ησλ άιισλ ηελ 175.000 πξνο ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε θαη
λα γίλνπλε θαη ηα θαινθαηξηλά ΘΑΞ ησλ παηδηψλ. 116.000 θφξνη απφ ηα ελνίθηα
ηνπ Γήκνπ. Θα πσ, ζα πσ, ζα πσ. Έρεη γίλεη ε πξφβιεςε κε ην αλψηαην
πνζφ, κε ην αλψηαην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Γηα ην κεγάιν πνζφ γηα ηνπο
θφξνπο ιεο ηψξα. Δληάμεη;
Ινηπφλ, θαη επίζεο δεκηνπξγνχληαη πηζηψζεηο, ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο
Θαζζηψπεο, ηεο νδνχ Θαζζηψπεο θαη αληηθαηάζηαζε ζην επείγνλ ηνπ
Σαξαιακπίδεο ζηα 14.900. Θαη κέλεη 123.935 απνζεκαηηθφ.
Ρψξα 3ν θαη 4ν ηερληθφ πξφγξακκα θαη πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ, φζν
αλαθνξά ηελ ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο νδνχ Θαζζηψπεο, πάλε φια καδί
απηά. Έηζη; Γη’ απηφ ην ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνην εξψηεκα; Ινηπφλ, θ. Κπνδίθα. Κάιινλ ππάξρεη
δηαθσλία, φζν αλαθνξά ηελ αλακφξθσζε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπε ν Αζπξνγέξαθαο, φρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Ζ θα Ρνθαηιίδνπ, πέζηε. Θέιεηε θάηη;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δκείο ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο, έρνπκε έλα πξνβιεκαηηζκφ
φζν αλαθνξά θαη ηελ αλακφξθσζε ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο, γηαηί ην
πνζφ, θαη αλ ζέιεηε λα ην ζπδεηήζνπκε παξάιιεια ην ζέκα γηα λα δνχκε θαη
αλ ζα ζπκθσλήζνπκε ζηελ αλακφξθσζε ηνπ Γήκνπ, γηαηί ζηελ θνηλσθειή
επηρείξεζε έρνπλε εγγξαθεί γηα έμνδα θαινθαηξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, έμνδα
χςνπο 80.000 €. Θαη ζα ζέιακε κία επεμήγεζε. 80.000 € έρεηε πξνυπνινγίζεη
φηη ηα θνζηίζεη ην θαινθαηξηλφ ΘΑΞ; Θέιεηε λα ζαο πσ ηνπο θσδηθνχο πνπ….;
Δίδακε;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη αιιά γη’ απηφ ιέσ φηη ε δηθή καο φκσο ζέζε γηα ην αλ
ζπκθσλνχκε γηα ηα 145.000 € ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ είλαη
αιιειέλδεην κε ηελ ηνπνζέηεζή ζαο ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε. Θέιεηε λα
ην πεξάζεηε θαηά πιεηνςεθία; Δπραξίζησο λα ην πεξάζεηε θαηά πιεηνςεθία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Νχησο ή άιισο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Άξα θαηά πιεηνςεθία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ηη ζέιεηε δελ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θάηη άιιν; Νξίζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Άθνπ δελ ην ζπδεηάκε ηψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξνχκε λα… Κπνξεί ν αληηδήκαξρνο λα αλαιχζεη γηα ηα..
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απηφ είπα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ λα θάκε ηψξα κία ψξα γηα λα θάλνπκε εηδηθή θνπβέληα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Κεηά νχησο ή άιισο αλ… Υξαία. Θα ην ζπδεηήζνπκε κεηά.
Άξα θαηά πιεηνςεθία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη δηαηππψλνπκε θαη εκείο ηε δηαθσλία καο γηαηί ζε φηη αθνξά
ην

πεξηερφκελν

ησλ

θσδηθψλ

δηαπηζηψλνπκε

θαθνδηαρείξηζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάηζε θαη εμήγεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, εληάμεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη λα εμεγήζσ.

φηη

ππάξρεη

λφκηκε
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Ινηπφλ. Απηά αο θξηζνχλ θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. Ρα
άιια έρνπλ θξηζεί εθ ηνπ απνηειέζκαηνο.
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έηζη θη αιιηψο ζα θνπβεληηαζηεί.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Υξαία. Πην ηξίην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ:Ξάκε ηα ζέκαηα.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γηα ηελ Θαζζηψπε λα καο πεη.

ΘΔΚΑ 3ν
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν είλαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ αλακφξθσζε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δδψ ζα ζέιακε λα καο εμεγήζεηε ηη έξγα είλαη απηά;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Πηελ νδνχ Θαζζηψπεο 58.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βαξπηηκηάδε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: πσο έρσ πεη θ. Κπνδίθα θαη κηιήζακε θαη πξνεγνπκέλσο.
Δίλαη έλα έξγν…
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη αιιά δελ είλαη ππφζεζε πξνζσπηθή καο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη, κα δελ είλαη ζέκα πξνζσπηθήο είλαη ζπγθεθξηκέλν.
Δίλαη κία νδφο ε νπνία είλαη παξαηεκέλε εδψ θαη 30 ρξφληα, έπξεπε λα
πινπνηεζεί ην έξγν απηφ. Έπξεπε λα γίλεη. πνρξέσζε φρη απιά ηεο δεκνηηθήο
θαη ηηο πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο νη νπνίεο δελ είραλε πινπνηήζεη θαη είλαη
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έλα απφ ηα έξγα απηά πνπ έρνπκε βάιεη κπξνζηά γηα λα θηηάμνπκε, ελ πάζε
πεξηπηψζεη.
Θάηη άιιν πνπ ζέιεηε λα ζαο πσ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη αθνξά;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη έλαο δξφκνο είλαη, Θψζηα, ν νπνίνο δελ έρεη
δηακνξθσζεί. Γηακφξθσζε δξφκνπ είλαη λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: 58.000. Δίλαη…
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ξε παηδηά. Ππλάδειθνη, ζπγλψκε ηψξα.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λα απαληήζσ, λα απαληήζσ, λα απαληήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ είπακε εξσηήζεηο. Έθαλε ν θ. Κπνδίθαο. Θ. Γξνχιηα, θ.
Ρξνρίδε. Θ. Ρξνρίδε δε έρεηε ην ιφγν.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη ην ιηγφηεξν πνπ κπνξνχζακε λα βάινπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα έρεηε δεηήζεη λα ξσηήζεηε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη κεγάινο ν δξφκνο. Θ. Ρνθαηιίδνπ είλαη αξθεηά
κεγάινο ν δξφκνο. Γελ είλαη κηθξφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Νπζηαζηηθά δελ είλαη εξψηεζε. Απιά ήζεια λα πσ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε ξσηάεη ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηα ηελ νδφ Θαζζηψπεο είρακε θάλεη θαη εκείο εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, γηα ηελ νδφ Θαζζηψπεο είρακε θάλεη θαη εκείο εξψηεζε.
Δίλαη πξαγκαηηθά απαξάδεθηε ε θαηάζηαζε πνπ είλαη ιίγα κέηξα απφ ην
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θέληξν ηεο πφιεο, απφ ηελ Θαξατζθάθε. Δίρε δεζκεπηεί ε δεκνηηθή αξρή φηη
ζα είλαη απφ ηα έξγα πνπ ζα βάιεη ζε πξνηεξαηφηεηα. Σαηξφκαζηε πνπ
πινπνηεί ηελ ππφζρεζή ηεο. Λνκίδσ είλαη έλα απαξαίηεην έξγν πνπ άιισζηε
δελ θνζηίδεη θαη πάξα πνιχ. 58.000 είλαη πξαγκαηηθά εηθφλα ηξηηνθνζκηθή
κέζα ζην θέληξν ηεο πφιεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαη λα πσ θάηη; Δίλαη ε αξρηθή ηηκή έηζη; Γηαηί αλ ζα πάκε
ζην…. έρνπκε έλα 20%, 30% ην νπνίν ζα έρνπκε κηα έθπησζε ππνρξεσηηθά.
Ινγηθφ είλαη λα γίλεη θαη κηα έθπησζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη αληίξξεζε; Νκφθσλα δειαδή; Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 4ν
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο
Γήκνπ έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ίδην θαη φζν αλαθνξά ην εηήζην πξφγξακκα. πάξρεη
δηαθσλία; Ρξνπνπνίεζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο. ρη. Νκφθσλα ινηπφλ.
Θέκα 6ν. Ππκπιήξσζε ηεο…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ (221:16): 5ν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 5ν. Ππγλψκε πήδεμα θάπνην; Λαη.

ΘΔΚΑ 5ν
Ιήςε

απφθαζεο

απφθαζε/εηζήγεζε

πεξί
ηεο

έγθξηζεο

ή

Δπηηξνπήο

κε

ηεο

Ξνηφηεηαο

αξηζκ.
Εσήο

53/2015
κε

ζέκα:

Ππκπιήξσζε ηεο αξηζκ.: 232/2014 απφθαζεο Γ.Π. κε ζέκα: «Ιήςε
θαλνληζηηθήο

απφθαζεο

γηα

ηνλ

θαζνξηζκφ

ηέινπο

ρξήζεο

πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» έηνπο 2015.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιήςε απφθαζε πεξί έγθξηζε ή κε… Θέκα ιήςεο θαλνληζηηθήο
απφθαζεο, φπσο είλαη ζην εηζεγεηηθφ. Θ. Κνζρνλά. Γελ έρεηε λα πείηε θάηη.
πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 6ν
Ππκπιήξσζε ηεο αξηζκ.: 232/2014 απφθαζεο Γ.Π. κε ζέκα: «Ιήςε
θαλνληζηηθήο

απφθαζεο

γηα

ηνλ

θαζνξηζκφ

ηέινπο

ρξήζεο

πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 6ν. πσο ην εηζεγεηηθφ. Γελ ππάξρεη δηαθσλία;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα εμεγήζνπκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη. Θ. Κνζρνλά.
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ζπλάδειθνη; Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 7ν
Ππκπιήξσζε

ηεο

αξηζκ.

Ππκβνπιίνπ,

πνπ

αθνξά

242/2014
ζηα

ηξνθεία

απφθαζεο
ησλ

Γεκνηηθνχ

Ξαηδηθψλ

θαη

Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 7ν ζέκα έρεηε πάξεη επίζεο έλα ραξηί πνπ είλαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ εηζεγεηηθνχ πνπ ιέεη ζέκα ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’ αξηζκ.
242/14 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηα ηξνθεία ησλ Ξαηδηθψλ
Πηαζκψλ. Ινηπφλ, αληηδήκαξρε εμήγεζε ζην Πψκα ζε παξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θέιεη εμήγεζε εδψ γηαηί είλαη θάπσο παξάμελα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα πάκε, γηα πάκε, γηα πάκε.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, ην έρεηε ην εηζεγεηηθφ ην θαηλνχξην. Ζ νπζία δελ
αιιάδεη. Ζ νπζία είλαη ίδηα. Αιιάδεη. Θάηζε βξε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, ε νπζία είλαη ε ίδηα αθξηβψο, απηφ ην νπνίν εκείο απηή
ηε ζηηγκή ζπκπιεξψλνπκε κε ηελ απφθαζε ηνπ Νθηψβξε ηνπ ’14 είλαη ηα
θξηηήξηα κε ηα νπνία εληάζζεηαη ζηα ηξνθεία νη θνηλσληθέο νκάδεο θαη εηδηθά
απηέο

νη

νπνίεο

δελ

ηπγράλνπλε

θάπνησλ

επηδνηήζεσλ

ή

θάπνησλ

επηρνξεγήζεσλ θαηφπηλ θαη ρξήζηκσλ παξαηεξήζεσλ δειαδή πνπ γίλαλε απφ
ην αξρηθφ εηζεγεηηθφ. Ξάλσ ζην αξρηθφ εηζεγεηηθφ γίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε
ηέηνηα ψζηε λα πεξηγξαθνχλ νη θαηεγνξίεο εθείλεο πνπ δελ δηθαηνχληαη
επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλε ηα ηξνθεία ηα
αληίζηνηρα. Απηή είλαη φιε ε ηζηνξία θαη παξάιιεια βέβαηα λα δηεπθξηληζηεί
φηη κηιάκε γηα ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη φρη ην θνξνινγεηέν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ‘Ζ θαηεγνξνπνίεζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ινηπφλ, αο κηιήζεη πξψηα ν θ. Κπνδίθαο θαη έια κεηά, κεηά.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη, φρη, ζα κηιήζεηο εζχ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη, ζα κηιήζεη αλη’ εκνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θ. Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ινηπφλ, βιέπνπκε ινηπφλ εδψ θαη ραηξεηίδνπκε ηελ θίλεζε ηεο
δεκνηηθήο αξρήο γηαηί επηηέινπο αληηιακβάλεζηε φηη κία θνηλσληθή δνκή ζα
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα έρεη θαη ηα αλάινγα έζνδα γηα λα κπνξέζεη λα είλαη
βηψζηκε. Γηαηί δηαθνξεηηθά ζα ιέγακε δσξεάλ ηξνθεία, φπσο αθξηβψο είραηε
εμαγγείιεη θαη ζην πξφγξακκα ζαο, αλεμαξηήησο αλ έλαο γνληφο ήζειε λα κπεη
ζε έλα επξσπατθφ πξφγξακκα θαη αλεμαξηήησο αλ ηπραίλεη νπνηνδήπνηε
άιινπ παξεκθεξνχο πξνγξάκκαηνο φπσο αλαθέξεζηε θαη επηθαιείζηε ζην
ζπγθεθξηκέλν εηζεγεηηθφ.
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Ξηζηεχνπκε φηη ε πξφηαζή ζαο δε ζα ήηαλε λα ρσξίζνπκε ηνπο γνλείο ησλ
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζε γνλείο δχν ηαρπηήησλ. Ξηζηεχακε φηη ε εηζήγεζή
ζαο ζα ήηαλε δσξεάλ ηξνθεία απφ 1/9/2015 φπνπ πηζηεχαηε φηη φιεο νη
θνηλσληθέο δνκέο πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο γηα φινπο ηνπο δεκφηεο. Γπζηπρψο
φκσο αληηιακβάλεζηε κε ηελ πξφηαζή ζαο απηή φηη θάηη ηέηνην δελ είλαη
εθηθηφ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα είλαη αλνηρηνί νη παηδηθνί ζηαζκνί.
Δκείο σο παξάηαμε δελ ζπκθσλνχκε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαλνληζηηθή απφθαζε
ηελ νπνία ζέιεηε λα πεξάζεηε γηα ην ιφγν φηη πηζηεχνπκε ζηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ, φπνπ
ζα έπξεπε λα ππάξρεη έλαο εληαίνο πίλαθαο αθφκα θαη κεησκέλνο φπσο εζείο
ζέιεηε αθνχ δελ κπνξεί θαη ζπκθσλνχκε θαη εκείο ζε απηφ. Γελ κπνξνχλε λα
ππάξρνπλε αηειψο λα θηινμελνχληαη ηα παηδηά ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο
αιιά ηνπιάρηζηνλ λα είλαη κεησκέλνο, φπσο ήηαλε θαη ν αξρηθφο ζαο φηαλ ηνλ
ςεθίζαηε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 θαη λα γίλεη κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα
απφ ηε δηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο φπνπ λα πξνζπαζνχζακε λα
παξνηξίλνπκε, φπσο ζα θάλακε θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φινπο ηνπο γνλείο
λα θαηαζέζνπκε αίηεζε ζην πξφγξακκα ηεο ελαξκφληζεο θαη λα κελ πάεη
ρακέλν θαλέλα επξψ πξνο ην δεκφηε.
Κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη νπζηαζηηθά ζα λα απεηινχκε θαη λα
ππάξρεη κία ηάζε εθδίθεζεο πξνο ηνπο γνλείο νη νπνίνη αλ θαη έρνπλε ηε
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξσπατθφ πξφγξακκα κπνξεί γηα ιφγνπο
πεπνηζήζεσλ λα κε ζέινπλε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν επξσπατθφ
πξφγξακκα. Αιιά εκείο απηή ηε ζηηγκή ηνπο εμαλαγθάδνπκε θαη ηνπ ιέκε αλ

δελ ζπκκεηέρεηε ζα αλαγθαζηείηε λα πιεξψζεηε απμεκέλα ηξνθεία. Ινηπφλ,
απηφ αθξηβψο θάλνπκε φηαλ ηνπ ιέκε θαη ηνπο εθβηάδνπκε ή αλ δελ πάξεηε ηα
ρξήκαηά ζαο. Ρη είπαηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ μέξσ ηψξα ηη θάλεηε. Δγψ λα ζαο πσ θάηη; Δγψ θάλσ
ηνπνζέηεζε, εζείο ζα θάλεηε αξγφηεξα ηε δηθή ζαο ηνπνζέηεζε. Ινηπφλ, εγψ
ιέσ φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο γεληθφο πίλαθαο πνπ θαληάδνκαη θαη εζείο

98

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ζπκθσλείηε ζα κπνξνχζε λα είλαη ν γεληθφο πίλαθαο θαη λα κπνξνχζακε λα
ξίμνπκε ζην θηιφηηκν φινπο ηνπο γνλείο φπσο ην θάλακε ηφζα ρξφληα γηα λα
θαηαζέζνπλ εγθαίξσο αίηεζε, λα ππάξρεη έλα γξαθείν εδψ πέξα ην νπνίν ζα
ειέγρεη ηηο δηθέο ηνπο αηηήζεηο. Γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε λα γίλνπλε πνιιαπιά
ιάζε θαη λα ππάξρνπλε θαη ζέκαηα θαη νη ζπγθεθξηκέλνη γνλείο λα κελ ηχρνπλε
ηεο αλάινγεο επηρνξεγήζεσο απφ ην πξφγξακκα ηεο ελαξκφληζεο.
Δκείο θαηαςεθίδνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ζην ηξφπν δηαηχπσζήο ηεο.
Ππκθσλνχκε φηη κπνξεί λα ππάξρνπλε ηξνθεία ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο
γηαηί πηζηεχνπκε φηη κφλν κέζσ ησλ ηξνθείσλ κπνξεί λα ππάξρεη
αληαπνδνηηθφηεηα θαη κπνξεί λα ππάξρεη έλα πςειφ ζηάληαξ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη εκείο ηα είρακε
ζεζπίζεη.
Θέισ επίζεο κε ηελ επθαηξία απηή λα αλαθεξζνχκε φηη, λα επρεζνχκε φηη
ηνπιάρηζηνλ ηελ επφκελε ρξνληά ζα μεθηλήζνπλε βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί
ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα ζην πξνζσπηθφ, γηαηί ηα πξνβιήκαηα απηή ηε ζηηγκή
είλαη ηεξάζηηα, εηδηθά ζηνλ 5ν παηδηθφ ζηαζκφ θαη ζην 2ν παηδηθφ ζηαζκφ έρεη
ηχρεη θαη κε πνιινχο αληηδεκάξρνπο θαη κε ηηο δηεπζχληξηεο κπξνζηά λα…, νη
δηεπζχληξηεο λα ηνλίδνπλε ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα ειιείςεσο πξνζσπηθνχ
ηα νπνία έρνπλε. πσο επίζεο λα ηνλίζνπκε θαη φηη 100 γνλείο ηειηθά θέηνο
έκεηλαλ απέμσ απφ ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Αο επρεζνχκε φηη ε
1/9/15 θαη κε ηηο αηηήζεηο ηηο νπνίεο έρεηε θάλεη θαη θέηνο ζα έρνπκε θαη ηηο
εγθξίζεηο 1/9/15 γηα ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρφζε ψξα αθήλαηε γηα ηα ζέκαηα εθηφο… γηα ηα ςεθίζκαηα.
Αθήζηε κε θαη εκέλα λα νινθιεξψζσ φπσο αθήζαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. Δπαλαιακβάλεζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία. ρη δελ επαλαιακβάλνκαη γηα ην 1/9/15 θαη ηηο
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ λα έξζνπλ εγθαίξσο γηα λα κπνξέζνπλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα ηκήκαηα ζσζηά θαη λα κελ έρνπκε ειιείςεηο θαη λα κελ
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ππάξρεη θαλέλα παηδί εθηφο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, φπσο επίζεο ζα ήζεια
λα καο ελεκεξψζεηε αλ ν θαηλνχξηνο βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ή λεπηαθφο δελ
μέξσ ηειηθά ηη ζα είλαη, πψο ζα νλνκαζηεί, ζηελ Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ, ζα
εληαρζεί θαη απηφο ζην ΔΠΞΑ γηαηί έρνπκε κφλν δχν κήλεο θαηξφ πξνθεηκέλνπ
λα πάξνπκε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα λα ηνλ εληάμνπκε ζην πξφγξακκα
ηεο ελαξκφληζεο. Γηαηί ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, φπσο επίζεο θαη γηα ην βξεθνλεπηαθφ ηεο Βεξγίλαο,
αλ έρνπλε επηθαηξνπνηήζεη κε ηε λέα θπβέξλεζε ηηο ζπδεηήζεηο πξνθεηκέλνπ
λα παξαρσξεζεί θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο.
Μέξνπκε φηη δελ είλαη έλα πξφβιεκα δηθφ ζαο, νχηε θαη δηθφ καο σο δηνίθεζε,
θιεξνλνκήζεθε θαη απιά ζα έπξεπε λα έρεη ιπζεί ηφζν θαηξφ. Απηά εγψ ήζεια
λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δίρακε ζην παξειζφλ φηαλ ζπκκεηείρα ζηελ δηνίθεζε απφ ηελ
ζεκεξηλή παξάηαμε πνπ δηνηθεί ην Γήκν αθνχζεη πάξα πνιχ ζθιεξή θξηηηθή ζε
ζρέζε κε ηα ηξνθεία γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, φηαλ ζεζπίζηεθαλ θαη
κάιηζηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ είραλ γίλεη ηφηε, είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα
εμεγήζνπκε φηη ηα ηξνθεία απηά είλαη πάξα πνιχ ρακειά, πξνθεηκέλνπ
πεξηζζφηεξν λα ππεξαζπίζνπλ ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ
θαη φρη ην νηθνλνκηθφ βάξνο, λα ζέιεη λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο
αλάγθεο.
Υζηφζν θαλέλα επηρείξεκά καο δελ έβξηζθε αλνηρηά φηα ζηελ ζεκεξηλή
δεκνηηθή αξρή, ζεσξνχζε φηη νη ελέξγεηέο καο, νη απνθάζεηο καο ήηαλ
αληηιατθέο θαη ε ζέζε ηεο ήηαλ απηή ε γλσζηή φηη ζα έπξεπε εδψ θαη ηψξα ηα
ηξνθεία λα θαηαξγεζνχλ.
Πήκεξα είλαη δηνίθεζε, ζα έιεγα φηη ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα καο πεη φηη
εμαθνινπζνχλ λα είλαη ίδηεο νη απφςεηο καο αιιά βιέπνπκε φηη ζηελ πξάμε
ζπλερίδνληαη ηα ηξνθεία θαη εδψ ζέισ λα πξνζζέζσ φηη εκείο ζα κπνξνχζακε
λα ηα ςεθίζνπκε αλ ππήξρε κηα γελλαία κείσζε. Ρν γεγνλφο φηη ηα ηξνθεία,
απηά ηα νπνία ζέιεη, εηζεγείηαη λα ςεθηζηνχλ απφ πιεπξάο ηεο δεκνηηθήο
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αξρήο είλαη πνιχ πςειφηεξα ησλ ηξνθείσλ ηα νπνία εκείο είρακε θαζηεξψζεη
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, δελ καο ην επηηξέπεη. Γειαδή λνκίδσ φηη ζα ήηαλ
πάξα πνιχ άδηθν γηα εκάο λα ζπλεγνξήζνπκε ζε θάηη ηέηνην. Αλ έρεη ζθέςεηο
ε δεκνηηθή αξρή λα κεηψζεη ηα πνζά απηά ηνπιάρηζηνλ, λα ηα θέξεη ζηα
επίπεδα φηαλ ήκαζηαλ εκείο δηνίθεζε, πνιχ επραξίζησο λα ηα ςεθίζνπκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πε δξαρκέο θπξίσο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεηο θαηαιάβεη φηη….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαξρήλ, δελ μέξσ, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε θάηη γηαηί λνκίδσ
φηη ε ζπδήηεζε έρεη πάεη. Ρν εηζεγεηηθφ δελ αλαθέξεη ηίπνηα δηαθνξεηηθφ απφ
ηελ απφθαζε πνπ πήξακε. Κάιινλ δελ έρεηε θαηαιάβεη θαιά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ή ην παίδνπλε ραδνί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιινλ πξέπεη λα ην μαλαδηάβαζεηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε γηα ηε παξέκβαζε αιιά δελ αιιάδεη ην…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ δελ αιιάδεη ηίπνηα απφ ηελ απφθαζε πνπ πήξακε
ηνλ Πεπηέκβξε. Βάδεη απιά κία δηεπθξίληζε. Κάιινλ θνξντδεπφκαζηε
ζπλάδειθνη. Κάιινλ θνξντδεπφκαζηε. Ινηπφλ εμεγήζηε αληηδήκαξρε ηη
αθξηβψο ιέεη ε απφθαζε γηα λα θαηαιάβεη ην Πψκα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα ην εμεγήζσ. Ρη λα εμεγήζσ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πεηξάδεη ζπλερίδνπκε, ζπλερίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ην ςεθίδνπκε αιιά ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Δίραλ
βάιεη θαη ηφηε αλ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ….. λα δηεξεπλήζνπκε
πεξηπηψζεηο γνληψλ πνπ ελψ έρνπλ ην δηθαίσκα απφ ηνλ θνξέα ηνπο, θπξίσο
ηξάπεδεο ή αιινχ, δελ εληαζζφληνπζαλ, δελ…. Γηα λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα
απηά. Απηφ δελ μέξσ αλ είλαη ππνθαηεγνξία ηεο ππνθαηεγνξίαο. Γειαδή
λνκίδσ φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξίηεθλσλ ή ησλ πνιχηεθλσλ, έηζη θη αιιηψο
ηνπο πάκε δσξεάλ. Πσζηά; Πε γεληθέο γξακκέο. Υξαία. Απηφο φκσο πνπ πάεη
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δσξεάλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλ πάεη θαη θάλεη κηα αίηεζε ζην θνξέα ηνπ λα
θέξεη ρξήκαηα ζην Γήκν. Υξαία; Απηφ ιέσ ινηπφλ. Υξαία, ζπκθσλψ ινηπφλ.
Απηφ ινηπφλ ην πξάγκα δελ μέξσ αλ πηάλεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο; Απηφ ιέσ. Ρν
είρα δεηήζεη θαη ηφηε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ιέκε φρη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ινηπφλ απηφ ήζεια λα δηεπθξηλίζσ, λα κνπ απαληήζεη
ζην ηέινο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο. Λα πεη ε θπξία Αγγειηθή.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Τεθίδνπκε, ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίδεηε. Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη ην ςεθίδνπκε θαη είλαη θάζεηα αληίζεηνο πξνεθινγηθφ
θαη …, νπφηε είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην ςεθίζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή. Τεθίδεηε. Ινηπφλ άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα
πεη; Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ εδψ επεηδή νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηειείσζαλ ηηο
πξνεγνχκελεο κέξεο εδψ πνπ είρακε ζην Γήκν, ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ εδψ
δε ζα παηρηεί. Δίλαη μεθάζαξε, πεληαθάζαξε ε πξφηαζε ηελ νπνία θάλνπκε. Ζ
απφθαζε καο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ κέρξη ηηο 25.000 θαη γηα ηηο
θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη έρνπκε ςεθίζεη θαη γηα ηηο κεηψζεηο ζηηο
άιιεο θαηεγνξίεο, ηζρχεη φπσο είλαη, απηνιεμεί θαη απηή είλαη ε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ππκβαίλεη φκσο ην εμήο ηψξα ζέκα. ηη νη γνλείο νη νπνίνη απαιιάζζνληαη δελ
ζα πάλε λα θάλνπλε ή ηέινο πάλησλ θάπνηνη απφ ηνπο γνλείο απηνχο, λα κελ
πσ φινη, γηαηί θάπνηνη πηζαλφλ λα κπνχλε ζην θηιφηηκν θαη λα θάλνπλ αίηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ

θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ. Θαηά πιεηνςεθία. Ν

αληηδήκαξρνο ζέιεη δπν θνπβέληεο. Λαη.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα βέβαηα θαη ν Γήκαξρνο είπε θάπνηα πξάγκαηα.
Απιά ζε πάξα πνιιά πνπ ιέεη θαη ε Διεπζεξία, φζν αλαθνξά ην πψο πξέπεη λα
νξγαλσζεί φιε ε ηζηνξία. Λα εηδνπνηεζνχλ νη γνλείο φηη πξέπεη λα πάλε θ.ιπ.
ζα ην πξνβιέςνπκε θέηνο, ζα ελεκεξψλνληαη θαη γξαπηψο ζα ελεκεξψλνληαη,
ζα ππνγξάθνπλ δειαδή, ζα ιακβάλνπλ γλψζε γηα λα κελ ππάξρεη δελ ην
ήμεξα, δελ έθαλα θ.ιπ.. Γηαηί φια είλαη κεο ην πξφγξακκα. Απιά ηψξα επεηδή
φλησο παίδεηαη ην ζέαηξν κεξηθέο θνξέο ηνπ παξαιφγνπ. Θνηηάμηε ηψξα λα
δείηε. Αλ κηιάκε γηα ηξνθεία πξηλ 10 ρξφληα, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ
ήηαλ

90.000.000

€.

Φέηνο

είλαη

30.000.000.

Άξα

ινηπφλ

ζε

έλα

πξνυπνινγηζκφ 90.000.000 €, έιενο αλ είρακε θαη ηξνθεία ζηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο.

ΘΔΚΑ 8ν
Ιήςε

απφθαζεο

γηα

επηινγή

κειψλ

επηηξνπήο

αμηνιφγεζεο

πξνζθνξψλ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε πηζησηηθφ ίδξπκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 8ν. Ιήςε απφθαζεο γηα επηινγή κειψλ επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε πηζησηηθφ ίδξπκα.
Ξξνηείλεηαη λα είλαη ν αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ ν θ. Κνζρνλάο, ε δηεπζχληξη
ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θα Γαιαδνχια θαη ν δηεπζπληήο ηεο ηακεηαθήο
ππεξεζίαο ν θ. Θππξίνπ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξξντζηάκελνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξντζηάκελνο, ζπγλψκε. πάξρεη θάπνηα δηαθσλία; Νκφθσλα;
Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 9ν
Ιήςε

Απφθαζεο

γηα

παξάηαζε

ηζρχνο

19501/11.06.2014 Πχκβαζεο «Ξξνκήζεηαο
νρήκαηα ηνπ Γήκνπ καο».

ηεο

ππ’

αξηζκ.

Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 9ν. Ιήςε Απφθαζεο γηα παξάηαζε ηζρχνο ηεο ππ’ αξηζκ.
19501/14 Πχκβαζεο «Ξξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ
καο». Ξνηνο εηζεγείηαη; πάξρεη θάηη; Ρν ςεθίδνπκε; Ππλάδειθνη άκα ζέιεηε
λα θάλεηε εξσηήζεηο γηα λα θαηαγξάθνληαη, ζεθψλνπκε ην ρεξάθη θαη
παίξλνπκε ην ιφγν. Θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Οσηήζακε ηνλ αληηδήκαξρν ην πνζφ ηεο ζπκβάζεσο πνπ έρεη
κείλεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε απαληήζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν ππφινηπν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Σξνληθή παξάηαζε ζηα πξαθηηθά. Ρψξα ην πνζφ αθξηβψο δελ
ην ζπκάκαη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξνην είλαη ην ππφινηπν φκσο θα Γαιαδνχια; 2.000, 3.000,
4.000; Ξνην είλαη ην ππφινηπν;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρφηε γηαηί ήξζαηε θα Γαιαδνχια εδψ γηα λα……
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αλαθέξεηαη. Κπνξείηε φκσο λα ξσηήζεηε θαη λα
ελεκεξσζείηε. Γελ θξίζεθε…… Άιιν εξψηεκα ππάξρεη; πάξρεη δηαθσλία;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ζχκβαζε απφ ζαο ππνγξάθεθε πάλησο, απφ ηε δηθή ζαο
δηνίθεζε. Ζ ζχκβαζε απφ ζαο ππνγξάθεθε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ην ςεθίδνπκε ζπλάδειθνη; πάξρεη δηαθσλία; Ρν
ςεθίδνπκε. Ινηπφλ…
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γηαδηθαζηηθά λα θάλσ κία παξαηήξεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη παξαθαιψ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δπεηδή ζε πνιιά δεηήκαηα ην εηζεγεηηθφ είλαη ειιηπέο. Θα
έιεγα ινηπφλ φηη ν θάζε αξκφδηνο αληηδήκαξρνο πνπ έρεη ην ζέκα ηνπ ζα
κπνξνχζε ν θ. Κνζρνλάο ηψξα λα πεη δπν θνπβέληεο. Ξξφθεηηαη γηα απηφ.
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Έρνπκε έλα ππφινηπν ηέηνην θαη δεηάκε ηελ ςήθηζε ηεο παξάηαζεο. Δίλαη
πνιχ θαιχηεξν απφ ην λα θνηηάεη ν έλαο ηνλ άιινλ.
Πχκθσλνη, ζχκθσλνη. Πσζηφ, ζσζηφ. Ινηπφλ, ην 9ν ινηπφλ ην ςεθίδνπκε.

ΘΔΚΑ 10ν
Ιήςε

Απφθαζεο

γηα

παξάηαζε

ηζρχνο

ηεο

ππ’

αξηζκ.

21005/19.06.2014 Πχκβαζεο «Ξξνκήζεηαο Νηθνδνκηθψλ πιηθψλ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 10ν. Πχκβαζε πξνκήζεηαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Θ.
Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν ίδην πξάγκα είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Ξεο, πεο δπν θνπβέληεο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξαξάηαζε είλαη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα λα θαηαιαβαηλφκαζηε ιηγάθη. Ινηπφλ κηιάκε γηα κηα
δηαδηθαζία φπνπ ζε θάπνηνπο θσδηθνχο έρνπλ κείλεη θάπνηα πνζά, κέρξη λα
γίλνπλ νη λένη δηαγσληζκνί λα κελ μεκείλεη ν Γήκνο απφ θάπνηεο πξνκήζεηεο
αληαιιαθηηθψλ θαη ηη άιιν είλαη;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Νηθνδνκηθψλ πιηθψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. ιε απηή είλαη ε ηζηνξία. Ρψξα λα
ζαο πσ ηελ αιήζεηα δελ πεξίκελα ζα έπξεπε λα μέξσ πφζν είλαη ην αθξηβέο
ππφινηπν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν μέξσ εγψ απηφ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πσζηφ είλαη φκσο… Κηζφ ιεπηάθη θ. Θψζηα, λνκίδσ φηη είλαη
ζσζηφ απηφ, φηη θαλνληθά ζα έπξεπε λα κπνξνχζα λα αλαθεξζεί, έρεη κείλεη
θαη 10.000 θαη 5.000. Λαη έρεηε δίθην. Θα ην ιάβνπκε ππφςε απηφ θαη είλαη θαη
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εδψ ε δηεπζχληξηα ε θα Γαιαδνχια, ζα ην ιάβνπκε ππφςε ηελ επφκελε θνξά
λα είλαη πην αλαιπηηθφ……. ρη πην αλαιπηηθφ, λα είλαη ιεπηνκεξέζηαην.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πην έλα είλαη 6.000 θαη ζην άιιν είλαη 22.000.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ ην έρσ πξφρεηξν ξε ζπ Θνδσξή, ηη λα πσ ηψξα. Δληάμεη
ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νκφθσλα ζπλάδειθνη; Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 11ν
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξάηαζε ηεο κηζζσηηθήο
ζχκβαζεο ηνπ Ηζνγείνπ Θπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Γεκαξρηαθφ
Κέγαξν Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 11ν. Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξάηαζε ηεο
κηζζσηηθήο ζχκβαζεο γηα ην Θπιηθείν πνπ βξίζθεηαη ζην Κέγαξν ηνπ
δεκαξρείνπ.
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 12ν
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε
ηνπ 4νπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 12ν. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε
ζηέγαζε ηνπ 4νπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
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ΘΔΚΑ 13ν
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ, ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 (Γεκνηηθφο Θψδηθάο).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 13ν. Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ,
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ. Θ. Κνζρνλά αλ έρεηε θάπνηα
παξαηήξεζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλε εξσηήζεηο ζε θάπνηεο δηαγξαθέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο. Ξξέπεη…. Θέισ λα ζπζηήζσ ην
εμήο ζηνλ αγαπεηφ ζπλάδειθν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Ξαλαγηψηε, φηη ζα
πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο απηνχο ηνπο ηχπνπο κε ηηο εηαηξίεο leasing πνπ
έρνπλ ηα απηνθίλεηα νη πσιεηέο θαη έξρνληαη θαη ηα αξαδηα… θαη ηα
ζηακαηάλε επάλσ ζηε Πηξαηάξρε Θαξατζθάθε κπξνζηά ζηηο θαθεηέξηεο θαη
πίλνπλ ην πξσί ηηο θξαπεδνχκπεο ηνπο θαη ηα freddo ηνπο, λα βξεζεί έλαο
ηξφπνο επηηέινπο απηή ηελ εκπνξηθή leasing, απηή ηελ ηάδε leasing, ηελ ηάδε
leasing λα βξνχκε έλα ηξφπν λα ηνπο θνηλνπνηνχκε ηηο…. Θέιεη κηα δηαδηθαζία.
Θάπνηνο πξέπεη λα ηελ μεθηλήζεη.
Ρηο θιήζεηο απηέο ηηο παξαβάζεηο λα ηηο ζηέιλνπκε ζε απηνχο θαη φπσο γίλεηαη
κε ηηο ηξνραίεο παξαβάζεηο. Γελ κπνξεί λα πεξάζεη θφθθηλν ν Κπνδίθαο πνπ
έρεη ηηο εκπνξηθέο leasing απηνθίλεην θαη λα κελ ηνλ γξάςνπλε θαη λα ηνπ
αθήζνπλε, λα ηνπ πνχλε εληάμεη αθνχ είλαη ηεο leasing θαη δελ ην νδεγνχζε ν
πξφεδξνο ηεο leasing, άξα αζψνο ν θαηεγνξνχκελνο. πάξρνπλε παξαβάζεηο,
ππάξρνπλ παξαβάζεηο ηνπ θψδηθα πάιη πνπ έρεη λα θάλεη κε…. Νξίζηε.
Executive leasing. Δθείλν leas, ην άιιν leas, Olympic εκπνξηθέο, απηφ πξέπεη
λα ην δνχκε θάπνηα ζηηγκή. Θάπνηα ζηηγκή, θάπνηνο πξέπεη λα αλαιάβεη απηή
ηε δηαδηθαζία. Δίλαη έλα έζνδν ην νπνίν δηαθεχγεη απφ ην Γήκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Κπνδίθα. Κε φια ηα
ππφινηπα. πάξρεη θάηη;
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ηη ην ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Ξαίξλνληαο ππφςε θαη απηά. πάξρεη δηαθσλία; Νκφθσλα;
Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 14ν
Ιήςε

απφθαζεο

πνπ

αθνξά

ζηελ

Δπηζηξνθή

ρξεκάησλ

σο

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ Δπηζηξνθή ρξεκάησλ
σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. Νκφθσλα, έηζη;

ΘΔΚΑ 15ν
Ιήςε απφθαζεο πεξί έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαηνίθσλ ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ιήςε απφθαζεο πεξί έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο
θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Αληηδήκαξρε ζα ζέιαηε λα πείηε θάηη; Ν
αληηδήκαξρνο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηα πξαθηηθά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξφθεηηαη γηα κία έθηαθηε νηθνλνκηθή ζηήξημε 33 ζπλδεκνηψλ
καο πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή, νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ιφγσ νηθνλνκηθήο
θξίζεο. Ζ νηθνλνκηθή απηή βνήζεηα είλαη εθάπαμ θαη ην πνζφ αλέξρεηαη ζε
8.200.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη δηαθσλία; Νκφθσλα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πε πφζνπο αλζξψπνπο είλαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 32.
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ΘΔΚΑ 16ν
Δπηβνιή

πξνζηίκνπ

γηα

παξάλνκα

ηνπνζεηεκέλεο

επηγξαθέο-

ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 16ν. Δπηβνιή πξνζηίκνπ γηα παξάλνκα ηνπνζεηεκέλεο
επηγξαθέο- ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
πάξρεη εξψηεκα; Τεθίδνπκε;
ΓΘΑΛΑ: Ρα πξφζηηκα ηα έρεη πιεξψζεη ηα πξνεγνχκελα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε θάλεη κηα εξψηεζε ε θα Γθαλά. Ιίγν πξηλ,
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ έρνπλ πιεξσζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε πξηλ κηιήζεηε. Ρν εξψηεκά ζαο ζην κηθξφθσλν.
ΓΘΑΛΑ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηα πξφζηηκα πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί γηα ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα ηα έρεη πιεξψζεη;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: πάξρνπλ αθφκα νθεηιέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ςεθίδνπκε ζπλάδειθνη; Νκφθσλα ινηπφλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηνί φκσο κηζφ ιεπηφ δπν ρξφληα… Ρη έρεη πιεξψζεη;
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρη έρεη πιεξψζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηε κεξηά ηε δηθηά καο απηή ηε ζηηγκή ζπλάδειθνη δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη θάηη άιιν. Απνθαζήισζε δειαδή δελ έρνπκε
δηθαίσκα λα θάλνπκε, εκείο. Απνθαζήισζε εκείο δελ έρνπκε δηθαίσκα λα
θάλνπκε πξέπεη λα ππάξρεη… Έρνπκε; Κε δηθαζηηθή απφθαζε δελ κπνξεί λα
γίλεη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, φρη, φρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξέζηε ξε παηδηά λα ηα ιέσ εγψ;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ μέξσ εγψ ηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα…. Ινηπφλ αο ην ιάβεη ππφςε ηνπ ε ππεξεζία απηφ ην
πξάγκα θαη λα δνχκε ζηελ επφκελε θάζε, λα πέζεη ην πςειφηεξν. Αλ δελ
ζπκκνξθσζεί.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηφ δελ ην ςεθίδσ. Θέισ ην πςειφηεξν. Λα
θαηαγξαθεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη.

ΘΔΚΑ 17ν
Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΖΠ ΝΓΝ ΘΑΠΗΥΞΖΠ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 17ν. Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ πνπ θνπβεληηάζακε πξηλ γηα ηελ Θαζηψπεο. Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα;
Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 18ν
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο
πνπ αθνξά ην έξγν «Γηακφξθσζε Θνηλφρξεζηνπ Σψξνπ έλαληη ηνπ
Γεκαξρείνπ Σατδαξίνπ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 18ν. Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ αθνξά ην έξγν «Γηακφξθσζε Θνηλφρξεζηνπ Σψξνπ
έλαληη ηνπ Γεκαξρείνπ Σατδαξίνπ». πάξρεη εξψηεκα; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απέρνπκε εκείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη άιιν;
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη εκείο δελ ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Αηηηνινγία κπνξείηε λα καο δψζεηε γηα λα είκαζηε…
Λα θαηαγξαθεί θηφιαο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ δε ζα ξσηήζσ. Δληάμεη ην έρνπλε δεη ην ζέκα νη δχν
δεκνηηθνί

ζχκβνπινη,

δελ

έρνπκε

θάηη

λα

πνχκε.

Δηζεγνχληαη

θαη

απνθαζίδνπκε λα κελ ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Λα ξσηήζσ θάηη εγψ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πην 18 είκαζηε έηζη; Γηα λα κελ ξσηάσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πην πξσηφθνιιν δελ είκαζηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πην 18. Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Έρνπλ θαηαγξαθεί
νη εθθξεκφηεηεο ζην 10κελν; Ππλεζίδεηαη λα γίλεηαη, ζε πνην ρξνληθφ
δηάζηεκα λα γίλεηαη νξηζηηθή παξαιαβή;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν δήηεζαλ απηνί; Ή ζπλεζίδεηαη;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ν λφκνο ηε ιέεη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, εγψ μέξσ φηη είλαη ζηνπο 18 κήλεο. Θάλσ ιάζνο;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θάλεηε ιάζνο.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Δίλαη 15 κήλεο κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ.
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ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ζ νξηζηηθή;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ζ νξηζηηθή;
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Δίλαη δηαδηθαζηηθφ βέβαηα απηφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Ζ παξαιαβή. Θα κπνξνχζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ξαλαγησηάθνπ.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Πχκθσλα κε ηνλ 3669 ηε λνκνζεζία ησλ δεκνζίσλ
έξγσλ, ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη γίλεη πξνζσξηλή είλαη κηα
ελ πνιινίο ηππηθή δηαδηθαζία, κηα ηππηθή ππνρξέσζε. Απηφ επεηδή ήηαλ
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΠΞΑ ζειήζακε λα ην θάλνπκε ζην ιεπηνκέξεηά
ηνπ αθξηβψο φπσο ιέεη ν 3669.
Θέισ λα πσ δειαδή φηη ε νπζία θαη ε επηζήκαλζε νπνηνλδήπνηε
εθθξεκνηήησλ ή ειιείςεσλ ή νηηδήπνηε έγηλε ζηελ πξνζσξηλή παξαιαβή
κέζα ζην 6κελν αθφηνπ παξαδφζεθε νξηζηηθά ην έξγν. Πήκεξα γίλεηαη, κε
απηφ ην πξαθηηθφ γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, δειαδή ε νξηζηηθνπνίεζε θαη ε
επηζεκνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ επηβεβαηψζεθαλ φηη είλαη ηαπηφζεκεο κε
εθείλεο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Γελ ππάξρεη θακηά λα δηαθνξνπνηεί.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Οσηάκε ην εμήο. Έρνπκε κηα πιεξνθνξία πνπ πηζαλά λα είλαη
ιάζνο φηη αλάκεζα ζηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή κεζνιαβνχλ 18 κήλεο.
Ηζρχεη;
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: ρη δελ ηζρχεη απηφ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: ρη. Δληάμεη.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: ρη, φρη, φρη. Γελ ηζρχεη απηφ. Πηα δεκφζηα έξγα ν 3669
είλαη ζαθέζηαηνο. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη 15 κήλεο αθφηνπ γίλεη ε
βεβαίσζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία. Ρειείσζε έιεμε, ιχζεθε.
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ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δληάμεη έιεμε, έιεμε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη έλα δεχηεξν λα δνχκε….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ παηδηά.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Αιιά αθφκα θαη αλ γίλεηαη 18 κήλεο κεηά πνην ζα είλαη
δειαδή; Ρη θεξδίδνπκε κε απηφ;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κε βάδνπκε ξεηνξηθφ. Οσηήζακε λα δνχκε. Ρίπνηα.
Λνκίδακε φηη είλαη 18κελν ην ππνρξεσηηθφ.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: ρη, φρη, φρη. Δίκαζηε θαινί γλψζηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα
απηά ηα ζέκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Ν πίλαθαο εξγαζηψλ; Ν 3669 ιέεη ην εμήο. ηαλ

πεξαηψλεηαη έλα έξγν γίλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο ε έθζεζε νινθιήξσζεο
ησλ εξγαζηψλ. Κέζα ζε έλα 2κελν κε 3κελν, ζα πξέπεη λα βγεη βεβαίσζε
πεξαίσζεο εξγαζηψλ απφ ην δηεπζπληή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Ζ βεβαίσζε
πεξαίσζεο εξγαζηψλ ππνρξεσηηθά ζπλνδεχεηαη απφ ηειηθή επηκέηξεζε
εξγαζηψλ. Ρειηθή επηκέηξεζε. Απηή ε ηειηθή επηκέηξεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν αιιά θαη γηα έλα ζσξφ άιια έξγα, απηή ε ηειηθή επηκέηξεζε είλαη
ηαπηφζεκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζαο ιέσ θαη πάιη θαη κε ηνλ πίλαθα
εξγαζηψλ ηεο πξνζσξηλήο αιιά θαη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κάιηζηα. Υξαία. Δπραξηζηνχκε.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Αλ κηιήζνπκε γηα άιιν ζα
πνχκε αληίζηνηρα ηα ζπκβάληα γηα ην άιιν έξγν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ήηαλε ζαθήο ε θα Ξαλαγησηάθνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θαη….
Λα πσ κηα άιιε εξψηεζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Ληεληάθε. Θ. Ρζαηζακπά.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπεηδή ν θ. Ξξφεδξνο δήηεζε θαηά θάπνην ηξφπν επίκνλα κηα
αηηηνινγία παξφηη δελ ην ζπλεζίδεη θαη δελ ζπλεζίδεηαη φηαλ ςεθίδνπκε θαηά
πιεηνςεθία. Απιά λα ζπκίζσ φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζηελ πεξίνδν ηελ
πξνεγνχκελε, ηεο πξνεγνχκελεο δεκνηηθήο αξρήο απφ ηε ζέζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο ην θαηαςεθίδακε θαη ην θαηαςήθηδα πξνζσπηθά κε ηελ
αηηηνινγία φηη έγηλε κηα πξφρεηξε κειέηε ππνδεέζηεξε ηεο πξνεγνχκελεο γηα
ιφγνπο πξνεθινγηθνχο απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, ηελ νπνία ζε
θακία πεξίπησζε εκείο δελ ζεσξνχκε φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηελ
ζπλνιηθφηεξε θαη έλαλ αχιεην ρψξν αληίζηνηρν ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμίαο θαη
ηεο ζεκαζίαο εδψ ηνπ δεκαξρηαθνχ έξγνπ, ηνπ θηηξίνπ δειαδή.
Θπκφζαζηε φινη ή ηνπιάρηζηνλ νη πεξηζζφηεξνη φηη πξνβιέπνληαλ θαη
ππφγεηεο ζέζεηο παξθηλγθ νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ηψξα
λα κελ επηζέιζσ, ππήξραλ εμαζθαιηζκέλεο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο δφζεθαλ,
ρξεκαηνδνηήζεηο νη νπνίεο δφζεθαλ αιινχ. Δληέιιεη επεηδή θαζπζηεξνχζε ην
έξγν θαη δε γηλφηαλ ηίπνηα, ε πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή αθχξσζε ηηο….
Κε γειάηε θα Ξαλαγησηάθνπ, εληάμεη; Κε γειάηε;
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Παο παξαθαιψ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Κε γειάηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γελ είζηε εδψ γηα λα γειάηε θαη λα εηξσλεχεζηε.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Δζείο είζηε εδψ θαη … εκέλα;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Απηφ πνπ ζαο ιέσ. Απηφ πνπ ζαο ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Απηφ πνπ ζαο ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρν γεγνλφο ινηπφλ φηη αθπξψζεθε κηα κειέηε πνηνηηθή ε
νπνία ζα αλαδείθλπε φρη κφλν ην δεκαξρείν αιιά θαη νιφθιεξε ηελ πφιε γηα
λα γίλεη κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή γηα λα εμππεξεηήζεη πξνεθινγηθνχο ιφγνπο,
εκείο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκθσλήζακε θαη δελ ηελ ςεθίζακε θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Θ. Ξξφεδξε ζα ήζεια…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Γελ ζπλεζίδεηαη λα απαληάεη ππάιιεινο πξνο δεκνηηθφ
ζχκβνπιν, δελ παίξλσ ηνλ ιφγν γηα απηφ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Αθξηβψο, αθξηβψο. Γελ ζέισ λα κνπ απαληήζεηε γηα απηφ θ.
Ξαλαγησηάθνπ.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Απιά γηα ηελ ελεκέξσζε δελ απαληάσ ζηνλ θχξην
Ρζηακπά αιιά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζαο ιέσ φηη.
ηαλ έγηλε ε κειέηε γηα ην ππφγεην γθαξάδ, δελ ππήξρε κειέηε γηα ηελ
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ πάλσ απφ ην ππφγεην γθαξάδ. Ζ πξψηε θαη ε
κνλαδηθή κειέηε πνπ έγηλε, έγηλε απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, ελλνψ ζε
επίπεδν

κειέηεο

εθαξκνγήο,

ζε

επίπεδν

πινπνίεζεο.

Πε

επίπεδν

ζθαξηθήκαηνο…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δληάμεη δε ρξεηάδεηαη λα καο πείηε άιια. Θαηαιαβαίλνπκε.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ: Παο παξαθαιψ. Γελ απαληάσ ζε εζάο. πήξρε ην κφλν
πνπ ππήξρε ήηαλ απφ ησλ Γηψξγν ηνλ Αλαπληψηε ζε επίπεδν ζθαξηθήκαηνο
κηα πξφηαζε ε νπνία πνηέ δελ είρε πεξάζεη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηή
είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη απηή θαηαζέησ θαη εδψ είλαη θαη ν δηεπζπληήο ν
νπνίνο κπνξεί λα πεη ηα αληίζηνηρα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία. Θέκα 19ν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξφεδξε κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Βάδεη έλα δήηεκα εζηθήο ηάμεηο απέλαληη ζηνλ θ.
Ρζαηζακπά πνπ λνκίδσ ήηαλ θαη επζχλε ηνπ πξνεδξείνπ λα ην ιχζεη
ηειεηψλνληαο απηφ ην ζέκα. Γειαδή επηπιήμεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο κε απηφ
ηνλ ζηπι δελ λνκίδσ φηη ζπλάδνπλ, αο πνχκε, κε ην επίπεδν ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνχιηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηθή δηαθσλία θαη νηηδήπνηε άιιν.
Ππγλψκε πνπ ζαο θάλσ παξαηήξεζε ζην πξνεδξείν.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπί πξνζσπηθνχ θ. Ξξφεδξε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δπί πξνζσπηθνχ, λαη. Δγψ ζην πξνεδξείν θάλσ. Απφ εθεί
θαη πεξά λνκίδσ φηη δπζθνιεχνπκε ηηο ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ζηνπο νπνίνπο
κπνξνχκε λα πνχκε νηηδήπνηε. Γελ ππάξρεη θακία επίπιεμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη έδσζα ηε δπλαηφηεηα ζηελ θα Ξαλαγησηάθνπ λα
εμεγήζεη.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρελ εηξσλεία θαη ην γέιην είπακε φηη δελ είλαη πξέπσλ. Δάλ ν
θ. Ππειηφπνπινο λνκίδεη φηη ζα πξέπεη λα εηξσλεχνληαη νη εξγαδφκελνη ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, αο ην δερηεί. Δγψ πξνζσπηθά δελ ην δέρνκαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ γεληθψο φπσο μέξεηε, φπσο μέξεηε γηαηί ν θαζέλαο
έρεη κηα ηζηνξία, κηθξή εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά ζε απηή ηελ αίζνπζα νη εξγαδφκελνη έρνπλ έξζεη
θαη ζε άγξηα ζχγθξνπζε κε ηνπο αηξεηνχο νη νπνίνη έπαηξλαλ απνθάζεηο
ελαληίνλ ηνπο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη θαη παξεμεγήζεηο, έηζη ιίγν γηα
λα….
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Έια παηδηά, ηειείσζε ηψξα.
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ΘΔΚΑ 19ν
ΔΘΡΑΘΡΖ

ΑΞΔΘΔΗΑΠ

ΑΛΑΘΔΠΖ

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ

ΒΔΛΕΗΛΖΠ

ΑΚΝΙΒΓΖΠ, ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ
ΝΣΖΚΑΡΥΛ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 19ν. Έθηαθηε απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο βελδίλεο
ακφιπβδεο,

γηα

ηηο

αλάγθεο

ιεηηνπξγίαο

ησλ

δεκνηηθψλ

νρεκάησλ.

Ππκθσλνχκε; Θ. Κνζρνλά. Λνκίδσ φηη ζην εηζεγεηηθφ αλαθέξεηαη. Γελ
αλαθέξεηαη ξε παηδηά;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα. Ρνθαηθίδνπ γηα λα κπνξνχκε λα θαηαγξάθνπκε ζηα
πξαθηηθά θάληε ηελ εξψηεζή ζαο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δληάμεη. Υξαία. Καο έρεηε θέξεη έλα ζέκα πνπ ιέεη. Αλάζεζε
πξνκεζείαο βελδίλεο. Ιέεη φηη ζα γίλεη 11.000 € ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Ξ.Α.
ζπκθψλα κε ηελ κειέηε πνπ ζα ζπληαρηεί. Άξα δελ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή
κηα κειέηε ε νπνία έρεη ήδε ζπληαρζεί. Θα ζπληαρηεί ε κειέηε θαη εκείο
πεξλνχκε απφθαζε γηα κηα κειέηε πνπ ζα ζπληαρηεί θαη πηζηεχνπκε φηη απηφ
πνπ ζα ζπληάμνπκε ζα είλαη 11.000 €. Θαη πσο δελ είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ
ζα είλαη 10.500 ή 9.500; Αθνχ δελ έρεη ζπληαρζεί ε κειέηε. Ιέηε ζα
ζπληαρζεί ε κειέηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απηφ ξσηάσ, δειαδή ξσηάσ ινηπφλ πνζφ είλαη ε… ζπλήζσο
λνκίδσ φηη πεξλάκε θαη ηελ ηηκή ηεο βελδ…, έηζη λνκίδσ απ’ φηη ζπκάκαη, θαη
ιέγακε ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο θαη ιέγακε θαη ην άηνκν ην νπνίν ζα γηλφηαλ ε
αλάζεζε. Απηφ δελ ην ιακβάλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απφθαζε; Απηή είλαη
ε εξψηεζε κνπ, δελ μέξσ, αλ ζέιεηε κπνξείηε λα κνπ δψζεηε κηα απάληεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εγθξίλνπκε ηελ δηάζεζε ηεο πίζησζεο, εγθξίλνπκε ην
έθηαθην ηεο πξνκήζεηαο.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη άιιν εξψηεκα; Θνδσξή;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, φρη, απηή είλαη απάληεζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο. Νκφθσλα λνκίδσ ζπλάδειθνη;

ΘΔΚΑ 20ν
Δπηθαηξνπνίεζε Απφθαζεο Γ.Π. αξηζκ. 350 / 2013 πνπ αθνξά ζηε
ζχζηαζε

Δπηηξνπψλ

Ξαξαθνινχζεζεο

&

Ξαξαιαβήο

ησλ

ζπλερηδφκελσλ έξγσλ ηεο πεξεζίαο Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ,
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Γηθηχσλ, γηα ην έηνο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θέκα

20ν.

Ππκβνπιίνπ γηα ζχζηαζε

Δπηθαηξνπνίεζε
Δπηηξνπήο

ηεο

απφθαζεο

Ξαξαθνινχζεζεο

θαη

Γεκνηηθνχ
Ξαξαιαβήο

ζπλερηδφκελσλ έξγσλ ηεο πεξεζίαο Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηθηχσλ. Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δχν επηηξνπψλ είλαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ
’13. Γελ αιιάδεη θάηη. Ζ απφθαζε ηνπ ’13 ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Έρσ

θαηαςεθίζεη

φια

απηά

κε

ιεπθφ

γηα

ηνλ

νδνληηαηξηθφ έιεγρν γηα ιφγνπο…
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν έξγν ςεθηαθήο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηαηξηθήο
παξαθνινχζεζεο 372.000. Ρη αθξηβψο πεξηιακβάλεη; Κνπ θαίλεηαη πνιχ
κεγάιν ην πνζφ.
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δπαλέιαβε ζπλάδειθε, θ. Γξνπιηά.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ιέσ ην έξγν ςεθηαθήο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη
ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ έρεη πξνυπνινγηζκφ 372.000. Γηα ην νπνίν
ζπζηήλεηαη θαη ε επηηξνπή. Ρη αθξηβψο πεξη… αλ μέξνπκε ην αληηθείκελν; Κνπ
θαίλεηαη πνιχ κεγάιν δειαδή ην πνζφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίλαη εγθεθξηκέλν ηνπ ΔΠΞΑ ηψξα απηφ ςήθηζεο…
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρειεηαηξηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ρν ςεθίδνπκε;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο θαηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ θαηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηφ ην έξγν πάλησο εγψ ιέσ φηη πξέπεη λα ην δείηε. λα
κελ εθηεζείηε. Γειαδή ζε πνην βαζκφ ππάξρεη ε παξαιαβή θαη ηη πξάγκαηνο;
Γηαηί 372.000…. εληάμεη ΔΠΞΑ θ.ιπ.. Ρν θιείλσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνδσξή ζήκεξα ζπδεηάκε ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο. Απφ
θεη θαη πέξα ηα ππφινηπα…

ΘΔΚΑ 21ν
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ ζηα
πιαίζηα δηνξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο νηθ.
έηνπο 2015.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 21ν. Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο δηαθφξσλ
πηζηψζεσλ

ζηα

πιαίζηα

ησλ

πνιηηηζηηθψλ

εθδειψζεσλ.

Κηζφ

ιεπηφ

ζπλάδειθνη, κηζφ ιεπηφ. Έρεηε ζην ρέξη ζαο θαη κηα πξνζζήθε ζην εηζεγεηηθφ
πνπ ιέεη ςήθηζε πίζησζεο γηα αζιεηηθή δηνξγάλσζε εθδήισζε Πηίβνο 2015.
πάξρεη θάπνηα δηαθσλία;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ έρσ κηα παξαηήξεζε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κηα εξψηεζε, κηα εξψηεζε. Απηφ γηαηί ήξζε εθηφο αο
πνχκε….;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πεη ν Αληηδήκαξρνο, λαη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρα 1.800….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξαγηάλλε, πέζηε ζαο παξαθαιψ. Θάληε κηα εηζήγεζε
ζην Πψκα γηα λα ξσηήζνπλ νη ζπλάδειθνη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Αο ξσηήζνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο πξψηα ινηπφλ. Δίπε ν θχξηνο Ρεληαθφο γηαηί ήξζε…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξξφζζεην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφζζεην.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηαηί δελ ήηαλ ήδε ζην εηζεγεηηθφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ κηα επηζήκαλζε ζα θάλσ δελ έρσ… ζα ην ςεθίζσ
αιιά φηαλ δελ έρνπκε ρξήκαηα γηα θαζαξηζκφ νηθνπέδσλ, φηαλ δελ έρνπκε
ρξήκαηα γηα λα θάλνπκε κηα απνιχκαλζε γηα ηα πνληίθηα, πνπ ελ’ φςε
θαινθαηξηνχ έρεη γεκίζεη πνληίθηα θαη καο πηάλνπλε νη θάηνηθνη ιεο θαη είκαζηε
εκείο δεκνηηθή αξρή θαη ηα αθνχκε. ηαλ δελ έρνπκε ιεθηά γηα δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν, θηλδπλεχνπκε θαη απηφ δειαδή εηιηθξηλά ην ιέσ, κνπ ην ιέεη θαη ν
θφζκνο έμσ. Γειαδή ε ερεηηθή θάιπςε θαίλεηαη ζε πνιινχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Θαξαηδαθέξε, εξψηεκα είπακε.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Άθνπ λα ζνπ πσ. Δκέλα δε ζα κνπ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δκέλα δε ζα κνπ ππνδείμεηο αλ ζα εθλεπξηζηψ ή δε ζα
εθλεπξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ ζπλάδειθε. Δίπακε εξσηήκαηα θάλνπκε, ζα έρεηε
θαη ηέηνην λα ηνπνζεηεζείηε. Δξσηήκαηα ηψξα.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δληάμεη, πξνο Θενχ, ηψξα. Ξξνο Θενχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα; Ν θ. Αζπξνγέξαθαο ζέιεη λα ξσηήζεη
θάηη λνκίδσ; ρη.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ζέισ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε απάληε….. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ζέισ…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ζπληνκία, εξσηήκαηα θαη ηνπνζεηήζεηο ζα έπξεπε καδί λα
ηα θάλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θξαηήζνπκε ιίγν ηε δηαδηθαζία ζπλάδειθνη. Γε ζα
ηειεηψζνπκε πνηέ. Θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ιίγν δηεπθξίληζε γηα απηή ηελ εθδήισζε 8/6 κε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΘΗΞΝΓΑ θαη ηε ζέζε ηνπ Γήκνπ γηα ηηο Θνηλ.Π.Δπ..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια αληηδήκαξρε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ είλαη Θνηλ.Π.Δπ. απηφ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ζ ΘΗΞΝΓΑ δελ είλαη Θνηλ.Π.Δπ..
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη είλαη;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ είλαη Θνηλ.Π.Δπ, είλαη Κ.Θ.Ν.. Δίλαη κία… Δληάμεη δελ
είλαη ην ίδην. Δληάμεη δελ είλαη ην ίδην. Ρν ιέσ….. Ινηπφλ, είλαη έλα θνηλσληθφ
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παληνπσιείν κε ζπγθεθξηκέλε δξάζε πνπ ιεηηνπξγεί, έρνπκε έθθξαζε ηηο
δηαθσλίεο καο. Υζηφζν ζεσξνχκε φηη επεηδή δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δνκή
απηή ηε ζηηγκή πνπ λα είλαη ζηα ρεξηά ηνπ Γήκνπ θαη είλαη κηα δνκή πνπ
πξνζθέξεη, αλεμάξηεηα αλ δηαθσλνχκε κε ηνλ ραξαθηήξα ηέηνησλ δνκψλ.
Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα ηελ ζηεξίδνπκε δειαδή σο πξνο ην ερεηηθφ. Απηφ θαη
κέρξη εθεί. Δίλαη κηα εθδήισζε ρσξίο ηίπνηα παξαπάλσ.
Ινηπφλ ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα πνπ κπήθε. Λα πνχκε ην εμήο γηαηί είλαη
δηαδηθαζηηθφ, αο κελ γίλνληαη ηέηνηεο εξσηήζεηο θαιφ είλαη απφ κηθξφθσλνπ,
γηαηί δελ είλαη ζσζηφ θαη λνκίδσ φηη δελ έρνπλ θαη νπζία. Ινηπφλ, ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ εγγξάθνληαη θάπνηα πνζά ζηελ ππεξεζία 15, ζηελ ππεξεζία
20, ζηελ ππεξεζία 30 θ.ιπ., θ.ιπ.. Πηελ ππεξεζία ηελ δίθηα καο, απηή ηεο
αζιεηηζκνχ-πνιηηηζκνχ, έρεη εγγξαθεί έλα πνζφ. Γελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί
απηφ ην πνζφ γηα λα πάεη ζηελ θαζαξηφηεηα. Απηφ είλαη ην πνζφ, απηφ έρνπκε
λα δηαρεηξηζηνχκε. Νχηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηακαηάκε ηεο εθδειψζεηο,
ζηακαηάκε ηνλ αζιεηηζκφ, ζηακαηάκε.. θαη ξίρλνπκε φια ηα ιεθηά. Γελ
κπνξνχκε λνκηθά, είλαη απιφ ην δήηεκα.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ δελ είπα απηφ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ιέσ ινηπφλ, άξα ηη λα θάλνπκε λα κελ θάλνπκε εθδειψζεηο
επεηδή…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαηδαθέξε ζα κηιήζεηε ζε ιίγν.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν απηφ πνπ ιέσ. Ινηπφλ,….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έρνπλ δεηήζεη ε θα Ρνθαηιίδνπ θαη ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
Δπεηδή πξνεγήζεθε λα δψζνπκε ζηνλ θ. Θαξαηδαθέξε πξψηα.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ινηπφλ ηίπνηα, ηψξα εγψ απιά αλέθεξα θαη είλαη
εηιηθξηλέο απηφ πνπ ιέσ θαη κάιηζηα κε έπηαζαλ θαη άλζξσπνη θαη κνπ είπαλ
φηη ηνπο θαίλνληαη πνιιά. Γελ είπα λα κεηαθεξζεί ην πνζφ, αιιά είπα φηη
φηαλ ζηνπο ζπλδεκφηεο καο, ζηελ γεηηνληά ηνπο έρεη πνληίθηα, δελ έρεη ρφξηα
δελ έρεη ηέηνην, ίζσο γηα λα κελ θαηεγνξεζνχκε γηα θαθνδηαρείξηζε θαη εκείο
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λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηηο…. ηέινο πάλησλ, ζηηο δηαζέζεηο καο. Ρν είπα
εηιηθξηλψο θ. Θαξαγηάλλε δελ ππάξρεη ιφγνο ηψξα θαη λένη άλζξσπνη λα…
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ θαηάιαβα, ηη ελλνείο;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ δελ είπα λα κεηαθεξζεί πνζφ απφ δηαθνξεηηθφ
θσδηθφ νχηε ηίπνηα. Δγψ απιά ην επηζήκαλα θαη είπα φηη ην ςεθίδσ ζε απηή
ηε θάζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ρνθαηιίδνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη εκείο ζα ην ςεθίζνπκε φπσο θαη ζε παιαηφηεξεο αληίζηνηρεο
πεξηπηψζεηο, φκσο ζηελ ζπλέρεηα ησλ φζσλ είπε θαη ν θ. Θαξαηδαθέξεο
λνκίδσ φηη απηή ε ηαξίθα πνπ έρνπκε θάζε κελά 10.000, 15.000 γηα ηεο
εθδειψζεηο λνκίδσ φηη είλαη πνιιέο. Ξξνθαλψο θαη δελ ζέινπκε λα θνπνχλ νη
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο αιιά λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα φζν κπνξνχκε λα
πεξηνξίζνπκε ηα έμνδα πνπ ζε νξηζκέλεο πεξίπησζεο θαίλνληαη πξαγκαηηθά
ππεξβνιηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα πσ θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δπεηδή βάδσ θαη ππνγξαθή ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη
φρη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά επεηδή γξάθηεθε ζηνλ ηνπηθφ
ηχπν, ζπκάζηε θαη ηελ άιιε θφξα πήξα… δελ έρεη θακία ζρέζε ε
αληηπαξάζεζε κε ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε νχηε κε απηφ πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο
πνπ ην ζέβνκαη. Θνηηάμηε ππάξρεη έλα….
ηαλ ζα έρνπκε ηνλ αληί-Θαιιηθξάηε, ζα κπνξνχκε λα απνθαζίδνπκε ησλ
πξνυπνινγηζκφ είηε εδψ είηε ζηελ Ξεξηθέξεηα, ηφηε πξαγκαηηθά λα
θνπβεληηάζνπκε πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο, γηαηί θαη εγψ ην έρσ βάιεη.
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ηαλ έρεηο αο πνχκε άζηεγνπο ζα θάλεηο απηφ. Ινηπφλ απηή ηελ ζηηγκή
δηαρεηξηδφκαζηε έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα, έρεηο κέρξη έλα
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, απφ φηη έρσ θαηαιάβεη, κπνξείο λα αιιάμεηο θσδηθνχο,
10% κέρξη έλα ζεκείν, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο θάπσο αιιηψο θαη πάεη
ιέγνληαο. Ρψξα ινηπφλ είκαζηε ζε εθηέιεζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ είλαη
δχζθνιν λα κεηαθέξεηο θνλδχιηα απφ εδψ πξνο ηα εθεί.
Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη ζαλ πεπνίζεζε, κνπ ην είπε ε Αζελά ε Πθακπά
θνπβεληηάδνληαο εδψ θαη πξέπεη λα ην πνχκε. Ν πνιηηηζκφο δελ κπνξεί λα
είλαη παξίαο κηαο θνηλσλίαο, αθφκα θαη φηαλ είλαη ζε δπζθνιίεο. Γειαδή ν
θφζκνο ην έρεη αλάγθε θαη απηφ, εθηφο απφ ην λα βξνχκε κνξθέο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο θαη αληί λα έρνπκε ηνλ ΘΗΞΝΓΑ εδψ πεξά λα βάινπκε καδί πιάηε
θαη λα βξνχκε έλαλ ρψξν θαη λα πνχκε φηη εδψ πέξα θάλνπκε… πσο ην ιέλε;
καδεχνπκε ηξφθηκα εδψ ν Γήκνο θαη λα βάινπκε φινη πιάηε, λα βάινπκε θαη
ηα ζρνιεία θαη λα πνχκε θάζε πξψηε ηνπ κήλα, μέξσ εγψ, θάζε πξψηε
Θπξηαθή ηνπ κήλα αλνίγνπκε ηε κηα θνξά ηα ζρνιεία κε κνλφ αξηζκφ θαη ηελ
άιιε κε δπγφ αξηζκφ. Θαη λα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα λα απεπζπλζνχκε ζηνλ
θφζκν θ.ιπ., θ.ιπ.. Κέρξη λα δνχκε ε θπβέξλεζε απηή πνπ θηαίεη γηα φια, λα
απμήζεη, γηα λα πξνιάβσ ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα απμήζεη ηα λνχκεξα θ.ιπ.,
θ.ιπ.. Ζ δσή ζπλερίδεηαη αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο ζπλζήθεο. Θαη επεηδή
δελ ζέισ αζηεηάθηα φπνπ, φηη κε αθνξά δειαδή.
Ρν ιέσ ινηπφλ φηη φζν ην έρσ ςάμεη ζηελ αγνξά, αλεμάξηεηα ηη ζπέξλεη έλαο
ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο είλαη… νάληα κπνξείο λα βξεηο θαη κηα ρακειφηεξε
ηηκή. Αιιά ην θφζηνο επεηδή ηπραίλεη θαη έρσ παξαθνινπζήζεη ζρεδφλ φιεο ηηο
εθδειψζεηο, κφλν ν Πειέθνο έρεη έξζεη ζε πην πνιιέο, κε κηθξή δηαθνξά.
Θέισ λα πσ φηη επεηδή έρσ κηα αίζζεζε, ηφζα ρξφληα θάλνπκε απηή ηελ
δνπιεηά, μέξσ φηη φηαλ ε εθδήισζε έρεη κνπζηθά φξγαλα απαηηεί απηφ ην
πνζφ. ηαλ έρεη έλα κηθξφθσλν θαη δχν ηέηνην, ηέηνην θ.ιπ.. Ζ ηηκέο είλαη
ινγηθέο θαη αλ θάπνηνο ζπλάδειθνο έρεη λα καο πξνηείλεη, γηαηί ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή βάδνπκε ππνγξαθή θαη ζέιεη λα καο πξνηείλεη θάπνην
άιιν ζπλεξγείν λα ην πνχκε έηζη θαη φρη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ πνπ
πξνζπαζεί θ.ιπ., θ.ιπ.. Γηαηί εθηφο απφ ηα ρξήκαηα έρεη ζεκαζία θαη ε

124

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

πνηφηεηα, δειαδή κέρξη ηψξα θαη απηφ καο απαζρνιεί. Ρν ιέσ θαη πξνζσπηθά
κε ηελ έλλνηα φηη εληάμεη δελ έρνπκε θάεη θαη πνπζελά κνχληδα, γηαηί θαη απηφ
είλαη. Δληάμεη θάλεηο ερεηηθή θάιπςε αιιά είλαη δηαθνξεηηθφ ην λα έλα απφ ην
άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθε

Θνδσξή,

ην

Πψκα

δηακαξηχξεηαη.

Άιινο

ζπλάδειθνο; Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπν ιφγηα. Πηηο 13 εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη κνλφ δχν έρνπλ
ακνηβέο θαιιηηερλψλ απφ 300 €, κηα έρεη ρπκνχο 81 € γηαηί είλαη ηα ρνξεπηηθά
θαη είλαη λεξά δειαδή γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη νη θνξεζηέο επίζεο 182 € γηα ην
ρνξεπηηθφ ηεο Γξεγνξνχζαο. ια ηα αιιά είλαη κφλν ερεηηθή θάιπςε ζε 13
εθδειψζεηο.
Γεχηεξν λα αλαηξέμνπκε ιίγν ζηελ ηζηνξία. ηαλ μεθίλεζαλ λα γίλνληαη
εθδειψζεηο ζην Σατδάξη πνπ έγηλαλ επί δεκαξρίαο Πθακπά, πνπ πξαγκαηηθά
ππήξρε

κέρξη

ηφηε

ζηέξεζε

θάζε

δπλαηφηεηαο

ζηνλ

θφζκν

λα

παξαθνινχζεζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, κηα ζπλαπιία, κηα πνιηηηζηηθή
δξάζε. Ρφηε είραλ μεζεθσζεί θάπνηνη θαη έιεγαλ κα θάλεηε πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο. Θαη πξνο ηηκή ηνπ θαη ν Πθακπάο είρε ζηαζεί θαη φιν ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη είπε φηη ν πνιηηηζκφο είλαη αλαγθαίν εξγαιείν, πξέπεη λα θηάζεη
ζηνλ θφζκν θαη ζα θάλνπκε νηηδήπνηε γηα λα δψζνπκε απηή ηελ ραξά ζηνλ
θφζκν. Θαη ζπλερηζηήθαλ κεηά θαη επί Ληεληαθνχ θαη επί Ππειηφπνπινπ, έγηλαλ
έηζη κεγάιεο δξάζεηο, έγηλαλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πξαγκαηηθά πξέπεη λα
πνχκε φηη εκείο βάδακε θαη δήηεκα φηη ζα πξέπεη ν πνιηηηζκφο λα αγθαιηάζεη
πεξηζζφηεξν ην Σατδάξη, λα βγεη ζηηο γεηηνληέο λα αγθαιηάζεη πεξηζζφηεξν
θφζκν.
Κελ βγαίλνπλ ηψξα θάπνηνη θαη θάλνπλ ιατθηζκφ, ρείξηζηνπ είδνπο βάδνληαο
ζε αληηπαξάζεζε ηελ πνιηηηζηηθή εθδήισζε κε ηα πνληίθηα, αο πνχκε ή κε ην
θφςηκν ησλ ρφξησλ πνπ εδψ πξέπεη λα πνχκε φηη κπαίλεη ζε άιιε βάζε, γηαηί
δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ εθεί γηα λα θνπεί ην ρφξην. Γειαδή απηνχ ηνπ είδνπο
ε αληηπνιίηεπζε λνκίδσ φηη δελ βνεζάεη θαλέλαλ. Ξξαγκαηηθά, αο πνχκε, είλαη
πνιχ θζελή αληηπνιίηεπζε.
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Γεχηεξν, γηα ηελ παξαηήξεζε γηα ηνλ ΘΗΞΝΓΑ. Γηα ηνλ ΘΗΞΝΓΑ είλαη πνιχ
ζσζηή ε παξαηήξεζε, δελ ζα ζπλδηνξγαλσζεί εθδήισζε. Απιά ε αίζνπζα
είρακε πεη λα παξαρσξεζεί. Ρψξα δελ μέξσ γηαηί κπήθε ζπλδηνξγαλψζε, είλαη
παξαρψξεζε ηεο αίζνπζαο κφλν, γηα λα θάλνπλε απηή ηελ παξνπζίαζε ηεο
δξάζεο πνπ έρνπλε. Δίλαη ιάζνο, αλ ππάξρεη γηαηί βιέπσ ηψξα θάιπςε, είλαη
ιάζνο. Θα δηαγξαθεί. Γελ ζα γίλεη ε θάιπςε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ κηα θνπβέληα αθφκα. Δπίηξεςέ κνπ, έλα ιεπηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έλα ιεπηφ, ζέισ λα πσ θάηη. Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ
γηαηί…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απνθαζίζεη ην Πψκα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έλα ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ ζέισ λα πσ θάηη. Έλα ιεπηάθη. Αλ
ηψξα εγψ είρα θάλεη πξφηαζε γηα καζεηηθφ θεζηηβάι, ζα κνπ έιεγε ν
Θαξαγηάλλεο φηη θάπνπ ην είδεο θ.ιπ., αιιά πξέπεη λα γίλεη καζεηηθφ
θεζηηβάι.

Απηφ

απαηηεί

ινηπφλ

ζηα

παηδάθηα

ηνπ

θάζε

ζρνιεηνχ

κηθξνθσληθέο…
ΠΡΑΠΗΛΝΞΝΙΝΠ: Ρν θάλεη ε έλσζε απηφ. Ρν θάλεη ε έλσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πηαζηλφπνπιε.
ΠΡΑΠΗΛΝΞΝΙΝΠ: Ξαξαθαιψ. Λα ην θάλεη ε έλσζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε γηα έλα ιεπηφ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα πσ δπν ιεπηά γηα ην Βαζίιε. Δγψ πηζηεχσ φηη ην είπε κε
θαιή πξφζεζε, άιισζηε είλαη πξνζθάησο παληξεκέλνο κε επεηξψηηζζα, έρεη
εθδήισζε γηα ηνπο επεηξψηεο κέζα δελ λνκίδσ φηη ζέιεη λα βξεη ηνλ κπειά
ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε γηα έλα ιεπηφ.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ ζα ην ρξεζηκνπνηήζσ φιν. Απιά επεηδή ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην δελ είλαη κφλν γηα αληηπνιίηεπζε, είλαη θαη γηα πξνηάζεηο. Δγψ λα
πσ φηη θάπνηνη ην θάλνπλ κε αγαζέο πξνζέζεηο, αιιά εδψ πέξα δελ κηιάκε
γεληθά θαη αφξηζηα, πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Λα πεη θάπνηνο, ζεσξψ φηη ε
ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Ξαλεπεηξσηηθή δελ πξέπεη λα γίλεη. Γηα λα ην
κεηψζνπκε ην θφζηνο.
Ν ενξηαζκφο ηεο επεηείνπ ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Ξφληησλ δελ πξέπεη λα γίλεη
γηα λα ην κεηψζνπκε ην θφζηνο. Ρα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ
θέληξνπ δελ πξέπεη λα γίλνπλ, γηαηί φηαλ πάκε γηα λα καδέςνπκε θαλέλα
ςήθν ζηνπο ρνξνχο θαη ιέκε φινη κεγάια ιφγηα θαη εδψ νη ζχιινγνη λα
ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ. γηα λα καδέςνπλ ηα ςεθαιάθηα, είλαη
σξαία. Γειαδή 13 εθδειψζεηο κε απηφ ην πνζφ, ήκαξηνλ εληάμεη, ηη λα πεηο
θάλεηο; Ξξαγκαηηθά δειαδή κνπ θαίλεηαη κεξηθέο θνξέο φηη φρη είλαη επζχλε
αληηπνιίηεπζε. Δίλαη μεηζίπσηε πξαγκαηηθά. ρη, έηζη είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια Αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έηζη είλαη, έηζη είλαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρνπο ραξαθηεξηζκνχο θ. Θαξαγηάλλε, ζαο παξαθαινχκε.
Μεηζίπσηε θαη ηζηνξίεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ήκαξηνλ, ήκαξηνλ, πξαγκαηηθά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφο είλαη ρνπιηγθαληζκφο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ είλαη θαζφινπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απιφο ρνπιηγθαληζκφο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαζφινπ ρνπιηγθαληζκφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε παξαθαιψ πνιχ. Ππλάδειθνη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θάπνηνο πξέπεη λα κηιήζεη ζε απηφ ην παηδί λα μέξεη λα κηιάεη.
Γελ είκαζηε νχηε ζην ΞΑΚΔ, νχηε ζην ΔΙΑ.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κηα δηεπθξίληζε. Καο δηαζθεδάδεη ν θ. Θαξαγηάλλεο, καο
δηαζθεδάδεη αθηινθεξδψο εδψ πέξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλαθάιεζε …
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ, γηαηί κηα δηεπθξίληζε επεηδή έθαλα θαη εγψ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Υξαία, ην αλαθαιψ αιιά κηζφ ιεπηφ εδψ πέξα γηαηί θάπνηεο
θνξέο φκσο, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ πξαγκαηηθά δελ έρεη λφεκα απηφ ην
πξάγκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Κπνδίθα, ζα ήζεια λα παξακείλεηο. Ρν αλαθάιεζε ν
αληηδήκαξρνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε έρνπλ αθνπζηεί θαη ρεηξφηεξα εδψ κέζα.
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ είλαη ιφγνο… Λνκίδσ δελ είλαη ιφγνο λα νμχλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα ζχληνκα παξαθαιψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξνιχ ζχληνκα επεηδή έθαλα θη εγψ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, λαη. Δπεηδή έθαλα θη εγψ παξαηήξεζε θαη είλαη ε δεχηεξε
θνξά. Δγψ λνκίδσ, δελ είπακε λα κε γίλνληαη εθδειψζεηο, λα γίλνληαη αλ είλαη
δπλαηφλ κε φζν ην δπλαηφλ πην πεξηνξηζκέλν θφζηνο. Ξξνθαλψο θαη λα
γίλνληαη εθδειψζεηο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Νπφηε εθ ησλ πζηέξσλ δελ κπνξνχκε λα πνχκε θηφιαο
πξάγκαηα. Λα πσ εγψ εθ ησλ πξνηέξσλ; Λα αξγήζεη λα μαλάξζεη ε
ξσκηνζχλε εδψ πέξα γηαηί καο έρεηε θέξεη δπν-ηξεηο θνξέο θαη ηνλ 902. Πνπ
αξέζεη απηφ; Θξάηα ην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 902;
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. Απηφ πνπ ζνπ είπα θξάηεζέ ην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Ληεληαθέ. Ξαξαθαιψ ηψξα λα μέξνπκε θαη ηη ιέκε.
Θαηαξρήλ 902 δελ ππάξρεη. Αλ έξρνληαη θαληαζηηθά πξάγκαηα…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηαηί ξε Καξία φηαλ κηιάκε γηα ηελ ξσκηνζχλε θαη ηνλ 902 ηα
ρνληξαίλνπκε θαη φηαλ καο ιέηε μεηζίπσηνπο, καο ιέηε λα ρνληξαίλνπκε θαη
θάηζε εδψ θαη πεξίκελε λα αλέρεζαη απηά ηα πξάγκαηα, 3 κελψλ δεκνηηθνί
ζχκβνπινη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Θάπνηνο πνπ δελ ςεθίδεη; Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
ΘΔΚΑ 1ν ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε

απνθάζεο

πεξί

απεπζείαο

αλάζεζεο

γηα

ηελ

άκεζε

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θαζηζκάησλ ζην Σαξαιακπίδεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην πξψην εθηφο εκεξεζίαο. Δίλαη ιήςε απφθαζεο πεξί
απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θαζηζκάησλ
ζην Σαξαιακπίδεο. Αληηδήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη αθνχζηε ιίγν, έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ αληηδήκαξρε.
Ππλάδειθε Ρζνπθλίδα. Γηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηη θνπβεληηάδνπκε γηαηί κεηά
ζα επαλέιζνπκε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ρη, ζπκθσλνχκε.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλείηε γηα ην ζέκα αιιάδνπκε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη ζπκθσλνχκε, φρη ζπκθσλνχκε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ππκθσλνχκε, έρνπκε δηαβάζεη θαη ην μέξνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αληηδήκαξρε πέζηε γηα λα αθνχζνπλ φινη.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 12Η

20 ΜΑΪΟΤ 2015

129

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, βεβαίσο ζα κηιήζσ. Δίλαη γηα ηα θαζίζκαηα ηνπ
Σαξαιακπίδε. Βαζηθά ε κειέηε πνπ είρε γίλεη γηα ην έξγν ήηαλ κφλν γηα
θάπνηα θαζίζκαηα γχξσ ζηα δέθα κέηξα, δελ ήηαλ παξαπάλσ. Δθ ησλ
πξαγκάησλ φκσο είδακε φηη φια ηα μχια είλαη ζάπηα, είλαη ζε αζιία
θαηάζηαζε θαη πήξακε κηα απφθαζε λα θάλνπκε αληηθαηάζηαζε ζε φια ηα
μχια ηνπ Σαξαιακπηδή ζε θαηλνχξγηα. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία θαη λνκίδσ φηη
είλαη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θάηη θχξηνη ζπλάδειθνη; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κηα παξαηήξεζε ζέισ λα θάλσ εγψ. Απηφ, γηα ηελ
απεπζείαο

αλάζεζε

κηιάσ

πάληα,

αλαθαιχθζεθε

αηθληδίσο

δειαδή

αλαθαιχθζεθε ρζεο θαη ζήκεξα ιέκε απεπζείαο αλάζεζε ή ήηαλ κηα
δηαδηθαζία, αο πνχκε μέξσ εγψ πνπ ηα βιέπακε, φηη είλαη θζαξκέλα, είλαη….
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δίλαη ζηα φξηα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δξψηεζε θάλσ θαιφπηζηα.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη απιά ν εξγνιάβνο επεηδή είλαη κέζα ν άλζξσπνο θαη
ζα ηα βάςεη θηφιαο ηαπηφρξνλα, ρσξίο λα έρνπκε θακία επηβάξπλζε θαη γηα
απηφ κπήθακε ζηε δηαδηθαζία θαη ην πνζφ βέβαηα δελ είλαη… είλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα Θψζηα, θαη κπήθακε ζηελ δηαδηθαζία εθφζνλ είλαη θαη κέζα
λα πξνρσξήζεη ην έξγν, λα ηειεηψζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ:Ν εξγνιάβνο είλαη κέζα. Ν εξγνιάβνο είλαη κέζα, ν
άλζξσπνο ήηαλ λα βάςεη δέθα κεηξά θαη ζα ηα βάςεη φια.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δίλαη ν αλάδνρνο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ηελ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ;
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αθξηβψο, αθξηβψο. Γελ ππήξραλ απξφβιεπηα. Γελ
είλαη έξγν, πξνκήζεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη λα θξαηήζνπκε ιίγν κηα δηαδηθαζία.
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ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ:Γηα απηφ δελ ππάξρνπλ απξφβιεπηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη δεηήζεη ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ ζέισ λα πσ φηη θαιφπηζηα ν Γήκαξρνο πήξε ην κεζεκέξη,
ελεκέξσζε γηα ην ζέκα θαη γηα ην έθηαθην ηνπ ζέκαηνο. Θάηη πνπ δελ έγηλε
ζηελ θνηλσθειή θαη ην ςεθίδνπκε. Δίλαη έλαο ιφγνο εχινγνο γηα λα ην
ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

θάηη

άιιν;

Γηαθσλία;

Δξψηεκα;

Νκφθσλα;

Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 2ν ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Θαηάξγεζε θαη ςήθηζε αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ ’15

ΘΔΚΑ 3ν ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζε ηνπ έηνπο
’15.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηα δχν ζέκαηα ηεο Θνηλσθεινχο, ηξνπνπνίεζε ηνπ
εηήζηνπ θαη ν πξνυπνινγηζκφο, ε αλακφξθσζε, λνκίδσ καδί λα ηα
θνπβεληηάζνπκε. Ν πξφεδξνο ηεο Θνηλσθεινχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Θαη ηα δχν ζέκαηα είλαη ην ίδην πξάγκα. Παο έρνπλ έξζεη
ηα εηζεγεηηθά. Έρεηε

θάπνηα

παξάπνλα

νξηζκέλνη, θ. Ληεληαθέ, φηη

εηδνπνηεζήθαηε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη παίξλσ ην ιφγν γηαηί μεθηλήζαηε θαη
έηζη ζηελ αξρή θαη ζπλέρεηα ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ έρεη ζέκα ηελ
θνηλσθειή επηρείξεζε, ζα πείηε φηη δελ έρεηε ελεκεξσζεί. Δγψ ζα θάλσ κηα
αληίζηξνθε

εξψηεζε,

πσο

νη

άιινη

ελεκεξψλνληαη

θαη

ελεκεξψλεζηε; Γελ μέξσ κάιινλ έρνπκε θάπνηα εκπάζεηα καδί ζαο.

εζείο

δελ
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη πσο ελεκεξσλφκαζηε κε φινπο ηνπο άιινπο θαη φρη κε
εζάο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεηε θ. Ληεληαθέ. Αθήζηε λα
κηιήζεη λα εηζεγεζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Δκείο κάιινλ έρνπκε θάπνηα εκπάζεηα. Ξηζαλφηαηα απηφ
είλαη. Δίλαη ιάζνο ηφηε. Δπίζεο γηα ηνλ θ. Ρζαηζακπά είπε κηα θνπβέληα, ε

λφκηκε θαθνδηαρείξηζε. Αλ ζα δηαβάζαηε θαιά ηα εηζεγεηηθά θ. Ρζαηζακπά,
θαη ην ιέσ έηζη νλνκαζηηθά, ζα είδαηε πφζα πξάγκαηα δηαρεηξηζηήθακε θαη
θαζαξίζακε. Θάπνηνπο θφξνπο πνπ πεξλάγαλε φηη δήζελ ήηαλ κέζα ζηα βηβιία
θαη έπξεπε λα ηα θξαηάκε. Θάπνην Φ.Ξ.Α. πνπ ην είρακε ζαλ πεξηνπζία, πνπ
δελ ην είρακε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Δκείο ηελ ππνθξχπηνπκε; Δκείο ηελ θαζαξίδνπκε θαη
εθφζνλ ην είρακε πεη θηφιαο φηη ππάξρεη, αλ ζπκψζαηε ζηα πξνεγνχκελα
Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. Γειαδή πσο ηελ ππνθξχπηνπκε πνπ ηελ βγάδνπκε ζηελ
θφξα θαη ηελ ιέκε θαη κεηά ηελ θαζαξίδνπκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Έηζη, εληάμεη. Έγηλε ζαθή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξφεδξε απηφ δελ είλαη φκσο εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο.
Μεθχγακε, μεθχγακε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Ππγλψκε, φρη, γηαηί ππήξρε έληαζε θαη επεηδή δελ είλαη
ζηηο πξνζέζεηο ηεο παξάηαμήο καο λα κελ ελεκεξψλνπκε θαλέλαλ. Θέινπκε
λα ηνπο ελεκεξψλνπκε φινπο θαη λνκίδσ πσο είκαζηε νη κνλαδηθνί πνπ
εηδνπνηνχκε θαη αθφκα ηνπο παξαηεξεηέο. Αιιά γηα ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο,
ην θάλακε ρζεο ην κεζεκέξη. ηαλ θαηαιάβακε φηη δελ ζα έξζνπλ ηα 5κελα
γηα λα πεξάζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηα λα πάκε…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Δκείο ηα πεξηκέλακε λα έξζνπλ απηφ ηνλ κήλα, ζην
ηέινο, ην είπε θαη ν Γήκαξρνο ζηελ αξρή θαη κάζακε φηη ζα έξζνπλ ην Ηνχλην
θαη πνπ μέξνπκε φηη ζα έξζνπλ ηνλ Ηνχλην, εθφζνλ ηα πεξηκέλνπκε απφ ηνλ
Νθηψβξε θαη δελ έρνπλ έξζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Λαη, εληάμεη. Ινηπφλ, έηζη πάκε ζε απηή ηελ θίλεζε, γηα
φινπο εδψ λα θαηαιάβνπλε. Θαη κπαίλνπκε ζε κηα δαπάλε ε νπνία ζηελ νπζία
δελ είλαη δαπάλε δηφηη θαη ηα 5κελα λα εξρφληνπζαλ πάιη ζα ηα πιεξψλακε.
Ινηπφλ λα κπσ ζηα εηζεγεηηθά.
Ρν πξψην είλαη θαηάξγεζε θαη ςήθηζε αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ ’15 θαη ην επφκελν είλαη θαηά ζεηξά, έγθξηζε
ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζε ηνπ έηνπο ’15. Απμάλνληαη
θάπνηα θνλδχιηα, δηφηη ζα πξνζιάβνπκε πξνζσπηθφ γηα λα κπνξέζνπκε λα
ιεηηνπξγήζνπκε. Απηφ είλαη ζηελ νπζία νη δαπάλεο. Δπεηδή θξίλακε φηη θαη έρεη
κεγάιε δήηεζε ην θαινθαηξηλφ Camp ην ιεγφκελν. Καδί κε ηα πξνεγνχκελα
πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θιακπ, γίλνληαη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηα
λνχκεξα θαη κε…..
Θαη φπσο είπα θαη λσξίηεξα νη θφξνη πνπ απνδφζεθαλ θαη έρνπκε θαη θέξδνο
αλ πξνζέμεηε 88.353,40 € ιέσ θαη ηελ ιεπηνκέξεηα. Απηά θαλέλαο δελ είπε
φκσο φηη θαιψο ηα θεξδίζακε θαη θαιψο ηα θάλακε, γηαηί ηα βάιακε ζε κηα
ζεηξά. Απηή ε παξάηαμε πνπ θάλεη έμνδα, πνπ είπε πξνεγνπκέλσο φηη θάλνπκε
έμνδα δήζελ ζηηο εθδειψζεηο. Δπίζεο, θάλνπκε θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απφ
θάπνηα ιάζε πνπ είρε γίλεη απφ ηα 2.000 θαη ηα 500 αλ βιέπεηε ζηα
εηζεγεηηθά. Απιφο αιιάδνπκε ηνπο θσδηθνχο ηίπνηα ζπνπδαίν δειαδή, ην ίδην
πξάγκα είλαη, απιφο ήηαλε ιάζνο θσδηθνί. Θαη δελ μέξσ ηψξα αλ…. Θαη
βάδνπκε θαη ηα έμνδα ηα φπνηα ζα απαζρνιήζνπλ ηα Camp πνπ είλαη απηέο
10.000 πνπ ζεσξνχκε φηη ζα είλαη, πάληα θαηά πξνζέγγηζε γηαηί δελ μέξνπκε
θαη πφζα άηνκα ζα έξζνπλ. Γελ μέξσ ηψξα αλ έγηλα θαηαλνεηφο, αλ ζέιεηε
θάηη λα κε ξσηήζεηε είκαη ζηελ δηάζεζε ζαο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ ζέισ ινηπφλ λα ξσηήζσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Πηελ
δεκηνπξγία λέσλ θσδηθψλ έρνπκε γξάςεη γηα κεηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ
ζεξηλήο απαζρφιεζεο, ζηνπο ηξεηο θσδηθνχο ησλ 60, λα κελ ηνπο δηαβάδσ
ηνπο θσδηθνχο, κπνξείηε λα ηνπο δηαβάζεηε πξψηνο, δεχηεξνο θαη ηξίηνο.
έμνδα ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο 16.000 θαη γηα κηζζνδνζία 70.000 €. Άξα
πηζηεχνπκε φηη ηα ΘΓΑΞ γηα ελάκηζη κήλα ζα θνζηίζεη 86.000 €; Ρν έλα
εξψηεκα θαη ην άιιν εξψηεκα πνπ είλαη ηειείσο ηερληθφ.
Υο πξνο ηα έζνδα έρνπκε βάιεη φηη ηα έζνδα απφ ην θέληξν δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο δειαδή ην ΘΓΑΞ δειαδή νπζηαζηηθά απφ ηα ρξήκαηα ηεο
ΔΔΡΑΑ, απμάλνληαη θαηά 45.000 €. Γηα λα απμήζνπκε έζνδα φπσο γλσξίδνπκε
ζα πξέπεη λα ππάξρεη βεβαησκέλνο πηλάθαο, δηαθνξεηηθά απηφ δελ γίλεηαη
δεθηφ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε. Ξνηνο είλαη ν βεβαησηηθφο πηλάθαο, παξαθαιψ
φπσο λα θαηαηεζεί ζηα πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπνπ ιέεη φηη
ππάξρεη απηφ ην έμηξα έζνδν ηνλ 45.000 € απφ ηα ΘΓΑΞ. Γηαηί ε επηρνξήγεζε
ησλ ΘΓΑΞ ήηαλ ζπγθεθξηκέλε θαη έρεη βγεη απφ ηηο 31/08/2014. Θαη έρεη
ππνγξαθεί θαη ε αλάινγε ζπκθσλία, δελ αλαπξνζαξκφδεηαη γηα λα απμεζεί
γηα λα έρνπκε απηφ ην έζνδν ησλ 45.000 €. πσο επίζεο θαη ην έζνδν ησλ
10.000 € απφ ηελ ζπκκεηνρή πξνγξάκκαηνο ζεξηλήο απαζρφιεζεο. Νη γνλείο
δειαδή ζα έρνπλ ζπκκέηνρε ζηα Camp; Αιιά εηδηθά γηα ην 45 ππάξρεη
πξφβιεκα

γηαηί

ελδέρεηαη

λα

κελ

πεξάζεη

ε

αλακφξθσζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ. Ρν μέξεηε Γήκαξρε. Ρν έρνπκε αληηκεησπίζεη πνιιέο θνξέο
ζην παξειζφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Βιέπσ κεηαμχ άιισλ ζην εηζεγεηηθφ φηη ηελ δηαγξαθή ελφο
πνζνχ γηα ην Φ.Ξ.Α πνπ ήηαλ πξνο επηζηξνθή. Αλ ζπκάκαη θαιά απηφ ήηαλ
έλα απφ ηα ζέκαηα γηα ηα φπνηα είρακε πάξεη θαη απφθαζε γηα ην δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν, ν νπνίνο αθφκα δελ έρεη…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη, φρη.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ ήηαλ απηφ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη άλεπ φξσλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. ρη απηφ. ρη ην Φ.Ξ.Α.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ ήηαλ ην Φ.Ξ.Α.; Ήηαλ άιινο θφξνο; Ρέινο πάλησλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεη ν πξφεδξνο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία. Δπεηδή φκσο αθφκα δε έρεη…. Γελ έρνπκε πξνρσξήζεη
ζην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, απηή είλαη ε απνξία κνπ. Ξψο πξνρσξάκε ζηε
δηαγξαθή ηνπ Φ.Ξ.Α. ρσξίο φια απηά λα ηα ειέγμνπκε κέζσ ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: ηη ζα έπξεπε λα έρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ θαη κεηά λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαγξαθή ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο, ν Κνζρνλάο έρεη δεηήζεη ην ιφγν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απιά ιίγν κηα δηεπθξίληζε φζν αλαθνξά ην θνκκάηη πνπ είπε
ηψξα ν Ζξαθιήο. Δκείο θάλακε κηα απνηχπσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ φπσο
ηα παξαιάβακε ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσθειή. Πηα ινγηζηηθά βηβιία ινηπφλ ηεο
θνηλσθεινχο ππήξρε κηα εγγξαθή ε φπνηα έιεγε φηη απφ ην δεκφζην ζέινπκε
180.000 € πεξίπνπ Φ.Ξ.Α. ηαλ πήγακε λα θάλνπκε ηελ ξχζκηζε ζηελ εθνξία
γηα λα κπνξέζνπκε λα ηειεηψλνπκε κε ηνπο παξαθξαηεζέληεο θφξνπο, ηα
200.000 ηφζα, ηα νπνία είλαη άιιν θνκκάηη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ επηζηξνθή
ηνπ Φ.Ξ.Α ε νπνία έξρεηαη απφ πνιχ παιηά. Δθεί αθξηβψο πνιχ νξζά ε
θνξνινγηθή δηνίθεζε είπε φηη απηφ ην πξάγκα δελ δηθαηνχζηε λα ην εθπέζεηε,
γηαηί πνιχ παιηά έρεηε πάξεη απαιιαγή. Γελ εληάζζεηαη ζην Φ.Ξ.Α. φπνηε δελ
δηθαηνχζηε λα ην εθπέζεηε. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δειαδή ηαθηνπνίεζεο
θνξνινγηθά κηα, δελ ζα ην έιεγα ππνρξέσζε, έλαλ θσδηθφ λα ην πσ έηζη ν
νπνίνο θαθψο παξέκελε ζηα βηβιία ζνπ θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζνπ, ελψ έπξεπε
εδψ θαη ρξφληα λα έρεη δηαγξαθή. Θαη ηαθηνπνηείηαη ηψξα ψζηε λα κελ ππάξρεη
δειαδή, ν πξνυπνινγηζκφο λα απνηππψλεη αθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφεδξε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : ζν γηα ηα έμνδα πνπ κε ξσηήζαηε αλ ζα θηάζνπλ νη
70.000. Απηέο νη 70.000 έρνπλ ππνινγηζηεί γηα απηά ηα επηπξφζζεηα άηνκα
πνπ ζα πάξνπκε. Γηφηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΓΓΑΞ κε ην πξνζσπηθφ πνπ είρε
ιεηηνπξγήζεη ζπλ απηά ηα άηνκα, γηα απηφ ίζσο ζαο θαίλεηαη ιίγν ην πνζφ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γηα ηνπο δχν κήλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Γηα ηνπο δχν κήλεο. Απηφ κηιάκε γηα ηνπο δπν κήλεο,
δελ κηιάκε γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ. Κηιάκε γηα ην έθηαθην πνπ ζα βγάινπκε
γηαηί ζα ηα θάλνπκε εκείο θαη δελ ζα ηα θάλνπλ νη Θνηλ.Π.Δπ.. Καδί κε ηα ΓΓΑΞ
ζα ηα θάλνπκε, γηαηί έρνπλ ην δηθαίσκα απηνί πνπ είλαη γξακκέλνη ζηα Camp
λα ζπλερίζνπλ ηα Camp ηα θαινθαηξηλά. Κήπσο θάλσ ιάζνο; Γηαηί εζείο ηα
μέξεηε θαιπηέξα, αιιά λνκίδσ έηζη είλαη θαη κπνξεί λα ζαο απαληήζεη θαη ν
Αληηδήκαξρνο θαιχηεξα. Κπνξεί λα θάλσ ιάζνο. Αιιά κπνξψ λα πσ φκσο θαη
ην άιιν, φηη αλ ζα δείηε ην πξφγξακκα πνπ έρνπκε, είλαη ηφζν φκνξθν θαη
ηφζν μεθνχξαζην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Έηζη αθξηβψο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Κε έλαλ πξνυπνινγηζκφ. Πχκθσλα κε ηα παηδηά πνπ
κπνξεί λα έξζνπλε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απφ 15 Ηνπλίνπ φκσο ηη ρξνληθή δηάξθεηα αλ κπνξείηε λα καο
ελεκεξψζεηε ζα έρεη απηά;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε πξφεδξε, λα κελ
αλαθπθισλφκαζηε. Ή αλ ζέιεηε ή ν αληηδήκαξρνο παηδείαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζα είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε
κε πέξζη. Θα είλαη πεξίπνπ ηελ έρνπκε ππνινγίζεη γχξσ ζηα 40 € αλά
πεξίνδν, γηαηί ζα είλαη ηξεηο πεξηφδνπο ησλ δπν εβδνκάδσλ. Πηα πιαίζηα ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ… απηφ δειαδή είλαη, απηφ ζέινπκε λα θάλνπκε γηα
λα παξέρνπκε θάπνηεο ππεξεζίεο ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα ηνπο επηβαξχλνπκε,
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γηαηί είλαη ε επνρή πνιχ ζθιεξή θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηα
νπνία ζα έρνπλ δχν, θαη ηξία παηδηά ζα έρνπκε άιιε πνιηηηθή νηθνλνκηθή. Θα
έρεη πνιιά πνιηηηζηηθά, ην πξφγξακκα κπνξεί λα ζαο ην αλαπηχμεη θαη ν
αληηδήκαξρνο θαη ζεσξνχκε φηη είλαη πνιχ ιίγα ηα ρξήκαηα ζπκθψλα κε ηηο
παξνρέο πνπ ζα έρνπκε ζηα παηδηά. Ρη άιιν;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν έζνδν. Ρν έζνδν ησλ 45.000.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Απηφ βγαίλεη ζαλ επηπιένλ γηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα
πνπ ζα πάξνπκε γηα λα θαιχςνπκε…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: ρη απηή είλαη ε ζπκκεηνρή… ρη ηα 45.000.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Ρα 45.000. Κηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ, πνπ ιέεη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ρη, φρη. Δγψ ιέσ φηη ζηα έζνδα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Δίλαη γηα ηα ΘΓΑΞ. Λαη, λαη, λαη. Δίλαη γηα πξνζιήςεηο
πνπ ζα θάλνπκε, είλαη γηα πξνζιήςεηο πνπ ζα θάλνπκε, είλαη γηα πξνζιήςεηο
πνπ ζα θάλνπκε ζηα ηξία ζπλ έλα. Θάηζε, έρεη ην εηζεγεηηθφ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Λαη απμάλνπκε ηα έμνδα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρα έζνδα δελ κπνξνχλ λα … Έρεηε θάλεη έλα πξνγξακκαηηζκφ,
έρεηε ππνγξάςεη έλα πξφγξακκα, ην έρεηε εληάμεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ, δελ κπνξείηε λα ην απμήζεηε. Ξψο ινηπφλ βάιαηε 45.000 €;
Απηφ ξσηάσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Θάηζε γηαηί ηψξα έρσ κπεξδεπηεί πξαγκαηηθά.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δλλνείηε, αθνχ είλαη λνκίδσ ινγηθή ε εξψηεζή κνπ. Ιέσ
ινηπφλ γχξσ ζηηο… ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2014 εγγξάςαηε ζην ζπκθσλεηηθφ ην
νπνίν εζείο ππνγξάςαηε, καδί κε ηελ ΔΔΡΑΑ φηη ζα πάξεηε ην ηάδε πνζφ. Ρν
ζπγθεθξηκέλν πνζφ έρεη εγγξαθηεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπκθψλα κε ην
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ζπκθσλεηηθφ ην φπνην έρεηε ππνγξάςεη. Απηφ δελ αλαπξνζαξκφδεηαη είλαη
ζπγθεθξηκέλν. Ξψο ινηπφλ απμήζεθε θαηά 45.000;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Αθνχ ην απμάλνπκε απφ ην Γήκν. Δίλαη ε ….. Οε
Ξαλαγηψηε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Κηζφ ιεπηάθη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Γελ αθνχο ηη ζπδεηάκε;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ απμάλεηαη απφ ην Γήκν, δήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ παηδηά. Ξξφεδξε κηιάσ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη αλ κπνξείηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, πξψηνλ ζε ζρέζε κε ηα πφζα απηά, πξέπεη λα μέξεηε
φηη αλάινγα κε ην ηη ζα γίλεη κε ηα 5κελα ζα θαζνξηζηεί θαη ν αξηζκφο. Δκείο
ιέκε απηή ηελ ζηηγκή ιέκε λα ηα πάξνπκε έλαλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ γηα ηα
Camp, αιιά απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ην αλ ζα έξζνπλ θάπνηνη κέζσ ησλ
5κήλσλ. Αλ δειαδή έξζνπλ θάπνηνη ζα κεησζεί…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απηφ είλαη έμνδν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψην. Λαη ζα ζνπ πσ. Θα θηάζσ κεηά απιά πξέπεη λα πνχκε
θαη απηά φκσο γηα λα κελ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο.
Γεχηεξν, πάιη έλαο παξάγνληαο πνπ ζα θαζνξίζεη απηά ηα πφζα, γηα απηφ
ιέκε φηη είλαη ζην πεξίπνπ, είλαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζα δειψζνπλ
ζπκκεηνρή. Αλάινγα κε ηα παηδηά πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκέηνρε ζα θξηζεί θαη
πφζνπο εξγαδφκελνπο ζα πάξνπκε θαη πφζα ζα είλαη ηα έμνδα.
Ρξίην, πηζηεχσ φηη ζα πεη ν Λίθνο κεηά αθξηβψο ηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
έρνπλ ηα Camp. Γηαηί είρεο ην εξψηεκα φηη κέζα ζε έλα ηφζν κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα ζα είλαη ηφζα πνιιά ηα έμνδα. Δκείο δελ ζα θάλνπκε Camp
ζηνηβάδνληαο 25 παηδηά κε έλαλ εξγαδφκελν δάζθαιν ή γπκλαζηή ή νηηδήπνηε
αο πνχκε ρσξίο λα έρνπλ θακία άιιε δξαζηεξηφηεηα. Απηφ είλαη νχηε θχιαμε
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δελ είλαη, απηφ είλαη θιείζηκν κέζα ζε έλα ληνπβάξη πνπ δελ ζέινπκε λα
έρνπκε ηέηνηα πξάγκαηα.
Έρνπκε έλα πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηηθά είλαη πάξα πνιχ
ελδηαθέξνλ θαη ζα δψζεη άιιε δπλακηθή θαη ζα γίλεη πξαγκαηηθά δεκηνπξγηθφ
ην πξφγξακκα. Ρψξα απηφ εδψ γηα ηηο 45.000 είλαη γηα ην πξφγξακκα Camp,
δελ είλαη γηα ην ΘΓΑΞ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Αθνχ έηζη ιέεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ιάζνο εδψ ε δηαηχπσζε. Δίλαη γηα ην πξφγξακκα Camp,
δελ είλαη γηα ην πξφγξακκα ΘΓΑΞ. Ρν ΘΓΑΞ είλαη γηα ην Camp απιά εδψ
γξαθεί ΘΓΑΞ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη απηφ είλαη ηερληθφ ζέκα ζα ιπζεί, δειαδή πξαγκαηηθά
είλαη γηα ην Camp, δελ είλαη γηα ηα ΘΓΑΞ απηφ. Ρν πνζφ ησλ ΘΓΑΞ είλαη
ζπλερφκελν, δελ αιιάδεη θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη φπσο ιεο. Ξξαγκαηηθά
έρεηο δίθην ζε απηφ. Απηφ είλαη ινηπφλ γηα ην Camp.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πξνυπνινγίδεηο έλα πνζφ, απφ εθεί θαη πεξά ζνπ ιέσ φηη
εμαξηάηαη. Φέηνο ζα έρνπκε ζε ηξία ζρνιεία, λα ζνπ πσ ιίγν. Θα έρνπκε ζε
ηξία ζρνιεία, φρη δχν φπσο γίλνληαλ κέρξη πέξζη. Θα απμεζεί δειαδή ν
αξηζκφο ησλ παηδηψλ θαη ζέινπκε πξαγκαηηθά λα έξζνπλ φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα παηδηά. Άξα δελ κπνξείο εζχ λα ην πεξηνξίζεηο θαη κεηά λα κελ
έρεηο ηε δπλαηφηεηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απιά ν Αληηδήκαξρνο ιέεη φηη έρεη πξνυπνινγίζεη 600 παηδηά.
600 παηδηά αλ έρεη πξνυπνινγίζεη κε 40 € πνπ είλαη 4Σ6=24, εκείο έρνπκε
βάιεη εδψ πεξά 55.000. Ρα δηπιάζηα, απιά ππάξρεη κηα…. έλα ράζκα αλάκεζα
ζην πνζφ πνπ έρνπκε πξνυπνινγίζεη θαη ζην πνζφ πνπ έρνπκε γξάςεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 45.000 έρνπκε γξάςεη.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: 45.000 θαη ιέσ θαη κε 600. 600Σ40, 4Σ6=24. 24. 24 απφ ηα 45
ππάξρεη κηα απφθιηζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα πνχκε φηη πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλα θ.ιπ..
Γειαδή ηη λα πνχκε ηψξα;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απιά πξέπεη λα έρεη κηα ινγηθή εμήγεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε φηη θη σο πξνο ηα έμνδα, εγψ ζνπ είπα πξηλ πξνο ηα
έζνδα. Ρα έμνδα ζα είλαη ζίγνπξα ιηγφηεξα. Ξξέπεη λα είλαη απηά. Γελ
θαηαιαβαίλεηο ηψξα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ηνπνζεηήζεηο. Θ. Κπνδίθα. Ρν ςεθίδεηε; ρη. Θ.
Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δκείο ζα θάλνπκε φηη θάλακε ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε, δελ
έρσ θακία εκπάζεηα κε ηνλ θ. Βνπιγαξίδε. Δγψ έηζη θαη αιιηψο είκαη δεθηήο,
εθείλνο είλαη ν πνκπφο θαη πξνΐζηαληαη ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε, κε φιεο
ηηο άιιεο επηηξνπέο δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα, δε ζπλαληάκε θαλέλα
πξφβιεκα.
Λα αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά γηαηί φλησο κε πήξαλ θαη έκελα ηειέθσλν ρζεο
ην απφγεπκα φπσο θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. Ιέσ, ξε παηδηά γηαηί γίλεηαη
έθηαθην; Θακία απάληεζε. Έρνπκε…. Δγψ δε ζα πσ έηζη…. Έρσ εθζέζεη θαη
ζηνλ Γήκαξρν ηα ζέκαηα, ηα παηδηά είλαη αλαπιεξσκαηηθνί, ζέινπκε λα ηα
βάδνπκε ηα πξάγκαηα λα ηα ζπδεηάκε λα βξίζθνπκε ιίγν ηνλ ρξφλν. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη απηφ δελ λνκίδσ φηη ζπληζηάηαη ζε εκπάζεηα ή ζε θάηη άιιν. Δγψ
εθ ησλ πξφηεξσλ έρσ πεη φηη δελ νθείιεηε ε ηαθηηθή ζαο ζε δφιν, ζε
ππαηηηφηεηα ζε θακία πεξίπησζε. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ην απνηέιεζκα
είλαη απηφ πνπ είλαη. Ιεπθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ςεθίδνπκε. Γελ μέξσ αλ έρεη λφεκα, ηξεηο
παξαηεξήζεηο. Ξξψηνλ, Θαξαγηάλλεο κε αθνχο ιίγν; Γελ μέξσ αλ φια ηα
ζρνιεία είλαη θαηάιιεια, επεηδή είπε ν Γήκαξρνο φηη απφ δπν ζα γίλνπλ ηξία.
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Μέξσ φηη ππάξρεη κηα δπζθνιία γηα λα πάξνπλ έγθξηζε, έλα απηφ. Άιια αλ ην
έρεηε ιπκέλν, κνπ απαληάο φηη ην είλαη ιπκέλν.
Γεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα ην πσ θαη αθνξά φινη ηελ πιεηνςεθία. Απφ ηελ
εκπεηξία γηαηί πέξζη εγψ δελ έθαλα κηθξνπνιηηηθή θαζφινπ θαη ην μέξεη ε θα
Ρνθαηιίδνπ. Ήκνπλ απφ ηελ πξψηε εκέξα εθεί πεξά, γηα πνιινχο θαη
δηαθφξνπο ινγνχο. Ξξέπεη λα βνεζήζεηε, δελ μέξσ πνηνη ζα είλαη νη
δηεπζπληέο, εθεί πεξά ήηαλ κηα Θνηλ.Π.Δπ. είρε ηελ επζχλε ε Θνηλ.Π.Δπ.. Ρν
ιέσ φηη ζα ρξεηαζηεί βνήζεηα ν Θαξαγηάλλεο θαη ζαο αθνξά φινπο. Κελ ραζεί
θαλέλα παηδί, ηηο πξψηεο ηξηο εκέξεο γίλεηε ρακφο, εηδηθά κε ηνπο γνλείο.
Γειαδή ην έδεζα απηφ, ιέγακε λα βγάινπκε αλαθνίλσζε ή λα κελ βγάινπκε
αλαθνίλσζε. Έηζη δελ ήηαλ ηψξα λα θάλεηο κηθξνηαθηηθή, ζέιεη ηεξάζηηα
πξνζνρή απφ ηελ πιεηνςεθία ζαο ην ιέσ. Γελ κπνξεί ν Θαξαγηάλλεο λα ην
αληηκεησπίζεη κφλνο ηνπ. Απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαηαςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γηα λα κελ κέλνπλ παξεμεγήζεηο, ζέισ θαη εγψ λα ηνλίζσ φηη
δελ ππάξρεη θακία κα θακία αηρκή γηα ηελ δηαρείξηζε πνπ γίλεηαη ζηελ
δεκνηηθή επηρείξεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ν πξφεδξνο θαη ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ αλαθνξά ε νπνία έγηλε ζε ζρέζε κε ηελ λφκηκε
θαθνδηαρείξηζε, είλαη έλα ζρήκα ιφγνπ δηφηη πξνθαλψο δελ ππάξρεη, δελ
πθίζηαηαη λφκηκε θαθνδηαρείξηζε. Γελ ππάξρεη δειαδή σο φξνο νπζίαο θαη
ηχπνηο. Ρν αλαθέξσ απηφ ζε ζρέζε κε ηνλ θ. Θαξαγηάλλε, ν νπνίνο κπνξεί λα
κελ ην θαηαιαβαίλεη αιιά έηζη είλαη ε θαθνδηαρείξηζε. Δίλαη θαθνδηαρείξηζε θαη
έρεη ζπλέπεηεο κε βάζεη ην δεκφζην ινγηζηηθφ, ηα ππφινηπα ιέγνληαη αιιηψο.
πσο επίζεο ν θχξηνο Θαξαγηάλλεο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη άιιν είλαη ζε
γεηηνληθφ Γήκν λα πιεξψλνπλ 7 € ηελ ζπκκέηνρε ηα παηδηά κεληαίσο γηα ην
ηέληο θαη άιιν ζηνλ δήκν καο κε ηεο παξαρσξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη λα
πιεξψλνπλ 50 €.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Σσξίο κίζζσκα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Έρεη ζεκαζία απηφ πνπ ιέσ. Ν θ. Θαξαγηάλλεο ζέιεη λα
θαηαιαβαίλεη άιια, λνκίδσ θαηαιαβαίλεηε νη ππφινηπνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ πξφεδξε ζέιεηο λα ην θιείζεηο ην ζέκα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Λαη ζα ήζεια, γηαηί Βαγγέιε ζα ήζεια λα ζνπ
απαληήζσ πξψηνπ θχγεηο. ηαλ ήξζε ν αληηπξφζσπνο ζνπ ην πξσί, ηνπ
εμεγήζακε γηαηί έγηλε έθηαθηα. Γειαδή δψζακε φιεο ηηο εμεγήζεηο. Δπεηδή
ξψηεζεο, είπεο πξνεγνπκέλσο γηαηί δελ έγηλε ελεκέξσζε. Θα εξρφζαζηαλ
εθεί, ν ππάιιεινο δελ κπνξνχζε λα ζαο πεη γηαηί γίλεηε έθηαθην. Δκείο έπξεπε
λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαη ελεκέξσζα ζηνλ αληηπξφζσπν ζνπ φηη γίλεηαη γηα
απηνχο ηνπο ινγνχο πνπ ζαο είπα θαη ζηελ αξρή. ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα
πξνιάβνπκε ηεο εκεξνκελίεο, ηα είπα πνιχ αλαιπηηθά. Λα νινθιεξψζσ ιίγν.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πνπ έρσ απαληήζεη ήδε φηη ην κεζεκέξη ν Γήκαξρνο κε πήξε
γηα έθηαθην ζέκα θαη κε ελεκέξσζε εθ ησλ πξνηέξσλ. Ν Γήκαξρνο. Γελ κε
πήξε ππεξεζηαθψο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Θαηάιαβεο; Απηφ έγηλε ερηέο. Δρηέο φκσο εγψ έθαλα
ηε……, ην πξσί δειαδή ερηέο έζηεηια ηα ππεξεζηαθά.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πε παξαγσγηθέο ψξεο, ζε παξαγσγηθέο ψξεο είλαη πεξίπνπ ίδηεο
ψξεο. Γηαηί ν Γήκαξρνο κε πήξε 12:00 ε ψξα θαη είρακε 19:00 ε ψξα, εκέλα
κε πήξαλ 06:00 ε ψξα, ην βξάδπ θνηκφκαζηε θηφιαο ιίγν. Άληε λα είρακε 4,5
ψξεο λα ην δνχκε……. Γελ ζέισ ηψξα λα….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Πε φινπο δειαδή είπε….. Λαη θαη απηφ είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζπλάδειθνη λα νινθιεξψζνπκε, λνκίδσ φηη θαη απφ ηηο
δπν πιεπξέο κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε ην ζέκα ζπλάδειθνη ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛ. : Θαηάιαβεο; Απηφ, δελ έρσ λα πσ ηίπνηα άιιν.
Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάκε ζηελ νπζία, θαηά πιεηνςεθία πεξλάεη ην ζέκα.
Δπραξηζηνχκε πνιινί ζπλάδειθνη γηα ηελ ππνκνλή ζαο. Θαιελχρηα.

ΘΔΚΑ 4ν ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Θαζνξηζκνχ εηδηθνηήησλ - γηα ηελ πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θαηά πιεηνςεθία

ΘΔΚΑ 5ν ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε Απφθαζεο

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εμφδσλ

θεδείαο αηξεηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΝΚΝΦΥΛΑ
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΑΚΞΝΙΖ ΔΙΔΛΖ (απνχζα)

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ

....................................................................................

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ

....................................................................................

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

....................................................................... 16,54,71

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

........................................................................23,24,92

ΒΝΟΔΑΠ

.................................................................................87

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

....................................................................................

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

.................................................................................18

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

....................................................................................

ΓΑΝΑΣΔΟ

....................................................................................

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

............. 38,39,40,41,44,46,63,74,76,78,101,124,137,138

ΓΖΚΝΙΑ

....................................................................................

ΓΟΝΙΗΑΠ

..................................... 16,53,70,78,85,93,122,133,134

ΕΔΟΒΑ

....................................................................................

ΕΥΡΝΠ

....................................................................................

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

....................................................................................

ΘΔΝΓΥΟΝ

....................................................................................

ΘΔΟΚΝ

....................................................................................

ΘΑΚΞΝΙΖ

....................................................................................

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

......................... 25,26,28,29,30,31,33,34,35,57,120,126

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ

...............................................................................119

ΘΝΒΑΟΑΠ

.................................................................................58

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

....................................................................................

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

..................................................36,37,56,90,96,102,134

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

............................................................ 11,52,67,79,106

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

.............................................................13,52,66,77,139

ΞΑΙΑΠΖ

....................................................................................

ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΘΝ

................................................................... 11,112,114

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

....................................................................................

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

....................................................................................

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

.................................................................................48

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ

......................................................130,131,132,135,141

ΠΘΑΚΞΑ

...................................................................14,49,51,65

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

.......................19,60,62,68,69,81,82,83,100,115,122,139

ΠΡΑΘΑΠ

....................................................................................
115

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

.....................................45,90,91,96,98,116,133,136,138

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

.................................................................................86
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

................................................21,73,81,99,113,114,140

ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

....................................................................................

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

....................................................................................

ΦΝΟΙΖΠ

........................................................................55,72,86

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

....................................................................................

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

....................................................................................

ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ

....................................................................................

