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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Ξξάμε
Λνκνζ. Ξεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 41/20.4.2015 ηεχρνο Α’)
Θαηεπείγνπζα ξχζκηζε γηα ηε κεηαθνξά ηακεηαθψλ
δηαζεζίκσλ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Θπβέξλεζεο πξνο
επέλδπζε ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ζα πεξηκέλνπκε πέληε ιεπηά αθφκα λα έξζνπλ θαη
νη ππφινηπνη. Ινηπφλ ζπλάδειθνη λα θαζίζνπκε γηα λα μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε.
Ινηπφλ λα θαζίζνπκε ζπλάδειθνη.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα, λα θάηζνπκε ιίγν 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 παξψλ, Γεκνπιά Καξία, Εέξβα
Γηαλλνχια,

Θνπβαξάο

Θσλζηαληίλνο,

Ξαλαγηψηεο,

Θενδψξνπ

Ξαλαγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Αιεμία,

Δκκαλνπήι,

Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αληξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε, Ληεληαθφο Δπάγγεινο,
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
παξψλ, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε Αγγειηθή, Θακπφιε
Διέλε, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο θαη Φνπξιήο
Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, έρνπκε απαξηία. Θαιέζακε ζήκεξα απηφ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην έθηαθην γηα λα ζπδεηήζνπκε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο
κεηά ηελ ελέξγεηα ηεο Θπβέξλεζεο λα… κε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ
λα δεηήζεη απφ ηνπο Γήκνπο ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα. Δθηφο απφ ηελ πξφζεζε
πνπ ππήξρε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην έθηαθην Ππκβνχιην, λα πσ φηη ππήξρε
θαη αίηεζε ηεο παξάηαμεο «Ξάκε λα Δλψζνπκε ην Σατδάξη» γηα ην ζεκεξηλφ
ζπκβνχιην, ηνπ θ. Κπνδίθα. Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν….
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κηζφ ιεπηφ, δηαδηθαζηηθά ζα ην πάξνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Όπσο είπα θαη πξηλ λα μεθηλήζνπκε ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ θάλνπκε έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα ήζεια
ή ζα ην θάλνπκε ην κεζεκέξη πνπ είλαη έθηαθην, δειαδή ζέισ λα πσ φηη
είκαζηε ζηε δηάζεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, αλ ρξεηαζηεί θαη κεζεκέξη λα
έξζνπκε. Αιιηψο επεηδή ε δσή καο έρεη κηα θαλνληθφηεηα πνπ πάξα πνιιέο
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θνξέο αλαβάιιεηαη θαη απφ άιια πξάγκαηα, εγψ π.ρ. ρζεο δελ πήγα ζηελ
δνπιεηά κνπ, γηαηί ππήξραλ θηλεηνπνηήζεηο ζην Αηηηθφ Λνζνθνκείν. Πήκεξα
αλαγθαζηηθά πάιη λα αιιάμσ ξαληεβνχ, ε Αζελά ηειεηψλεη ηε δνπιεηά ηεο ζηηο
18:30. Λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην βάδνπκε ζηηο 21:00, ζηηο 20:30, δειαδή ζε
κηα

ινγηθή

ψξα,

γηαηί

ππάξρνπλ

θαη

άιινη

ζπλάδειθνη

ειεχζεξν-

επαγγεικαηίεο, δε ζέισ λα ηνπο εξκελεχζσ, ην βάδσ ηνπιάρηζηνλ γηα εκάο
ηνπο δχν, είλαη πνιχ δχζθνιν γηα λα είζαη ζηηο 19:00, ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα
θχγεηο, αλ είζαη εξγαδφκελνο απφ ηηο 18:15 αλ είζαη καθξηά, αλ είζαη
ειεχζεξν-επαγγεικαηίαο πξέπεη λα θξπθηείο απφ ηηο 18:15, φπσο εγψ γηα λα
είκαη εδψ. Απηφ ηίπνηα άιιν. Λνκίδσ φηη κπνξεί λα παξζεί ππφςε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ζπλάδειθνη ζα παξζεί ππφςε απφ ην Ξξνεδξείν. Ξξέπεη
λα πάξνπκε φκσο ππφςε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο εδψ πέξα ηνπ ηκήκαηνο
ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη φηη άιινη ζπλάδειθνη έρνπλ ην αληίζηνηρν
πξφβιεκα κε ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο. Ωζηφζν ζα ην πάξνπκε ππφςε θαη ζα
πξνζπαζήζνπκε επφκελα έθηαθηα ζπκβνχιηα λα γίλνληαη ζε κία ζπλελλφεζε,
σζηφζν θαηαιαβαίλεηε φηη ε βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη επεηδή ηδηαίηεξα γηα ην
ζεκεξηλφ ρξήκα ρξεηαδφηαλ θαη κηα πξνεηνηκαζία γηα απηφ θαη πάκε κηα ηέηνηα
ψξα. Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν θαη γηα ηε ζέζε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο αιιά θαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ…. Λα καο κεηαθέξεη θαη ηηο
εμειίμεηο ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο ΘΔΓΔ. Ν Γήκαξρνο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξνηνο ζα ηηο κεηαθέξεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ θαιεζπέξα ζπλάδειθνη θαη αγαπεηνί θίινη. Δίλαη κηα
ζεκαληηθή,

πνιχ

ζεκαληηθή

ζπλεδξίαζε

ε

ζεκεξηλή

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ γηαηί πξαγκαηηθά έρνπκε έλα θαηαηγηζκφ εμειίμεσλ. Λα ζαο πσ
ηελ αιήζεηα, θάπνηνη δελ ην πεξίκελαλ, δελ πίζηεπαλ φηη κπνξεί λα έρνπκε
έηζη, απηή ηελ εμέιημε. Απφ ρζεο πάλησο ην απφγεπκα πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ε
Ξξάμε ηνπ Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ππάξρεη έλαο αλαβξαζκφο ζην ρψξν
ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη ζηνπ Γήκνπο θαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ζηνπο
εξγαδφκελνπο θαη γεληθφηεξα ζε φινπο φζνπο, αλ ζέιεηε έρνπλε θάπνηα ζρέζε
κε ηνπο Γήκνπο, γηαηί φινη εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία πνπ αλ

10

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

αθνινπζεζεί ζα θέξεη έηζη πάξα πνιιά πιήγκαηα ζε πνιινχο αλζξψπνπο.
Πήκεξα έγηλε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΘΔΓΔ κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ Γεκάξρσλ, πξέπεη λα ζαο πσ φηη έρεη
έξζεη…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. πάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ φινπο. Μέξεηε
παίδεη πάξα πνιχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο απηφ ην ζέκα. Ππλεδξίαζε ινηπφλ ε
ΘΔΓΔ, ππήξρε πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή. Ππλεδξηάδνπλε εθηάθησο ζρεδφλ φια
ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ζήκεξα θαη αχξην. Νη εξγαδφκελνη έρνπλ πάξεη
απνθάζεηο, Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα έρνπλ γίλεη, ζπλειεχζεηο ζε πνιινχο Γήκνπο
θαη γεληθφηεξα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κέησπν πνπ ζα αληηδξάζεη
απέλαληη ζε απηφ ην ζρεδηαζκφ πνπ έθαλε ε θπβέξλεζε κε απηή ηελ Ξξάμε.
Δκείο απφ ην πξσί ζήκεξα, ζαλ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ζπλαληεζήθακε κε ηελ
Νηθνλνκηθή πεξεζία, πνπ πξέπεη γηα κηα αθφκε θνξά λα πσ, φηη έρεη θάλεη
πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά. Ήδε έςαμε θαη απηή λα βξεη, λα βξνχκε ηξφπνπο
ηέινο πάλησλ πσο ζα αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ θαηάζηαζε, επηθνηλψλεζαλ
θαη απηνί κε ζπλαδέιθνπο, πήγαλ θάησ ζην ππνπξγείν γηα λα δνχκε ηξφπνπο
πνπ ζα κπνξέζνπκε πην νκαιά ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο, πνπ εκείο βέβαηα
κηιάκε, ζα πσ θαη ζηε ζπλέρεηα, δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
εθαξκνζηεί απηή ε Ξξάμε.
Ξξηλ απφ ιίγν ηειείσζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΘΔΓΔ θαη πάξζεθε κηα
απφθαζε ηελ νπνία ζα ζαο ηελ πσ ζηελ πνξεία, ήηαλ… Νκνθψλεζαλ φιεο νη
παξαηάμεηο εθηφο απφ ηελ παξάηαμε ηνπ ΠΟΗΕΑ πνπ ςήθηζε ιεπθφ, ζην δηα
ηαχηα δειαδή ηεο απφθαζεο. Θαη απηή ε ζπλεδξίαζε έγηλε θαη κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, ηνπ θ. Κάξδα, ν νπνίνο πξέπεη λα
πσ φηη φρη κφλν δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ζηνλ θαηαηγηζκφ εξσηεκάησλ
πνπ κπήθαλε θαη ησλ ζέζεσλ βέβαηα πνπ είραλε νη εθπξφζσπνη ησλ Γήκσλ
αιιά πξαγκαηηθά βξέζεθε ζε ηεξάζηηα αδπλακία λα ζηεξίμεη θάηη γηα ην νπνίν,
λνκίδσ φηη φινη ζπκθσλνχκε, φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα
εθαξκνζηεί ζηνπο Γήκνπο.
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Λα πσ ινηπφλ, δπν πξάγκαηα. Ξξψηνλ, γηα ην πνιηηηθφ δήηεκα φηη δελ
πέξαζαλ θαλ νχηε ηξεηο κήλεο θαη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη ησλ ΑΛΔΙ
βέβαηα, δείρλνπλ έηζη ην πξαγκαηηθφ ηνπο πξφζσπν. Γειαδή ε θπβέξλεζε ηεο
Αξηζηεξάο φπσο ιέγεηαη, ε αληηκλεκνληαθή θπβέξλεζε πνπ ζα έζθηδε θαη ζα
ηζαιαπαηνχζε ηα κλεκφληα θαη ηνπο αληηιατθνχο λφκνπο, ςάρλεη λα βξεη
ηξφπνπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ απφ ηε κία, απηψλ
δειαδή πνπ έρνπλ ξεκάμεη ηνλ ηδξψηα ηνπ ιανχ θαη απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί
λα βξεη ηνλ εχθνιν δξφκν γηα λα βάιεη ρέξη ζηα ειάρηζηα ρξήκαηα, ηα νπνία
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κηα θαη κηιάκε γηα ηνπο Γήκνπο, δίλνληαη ζηνπο
Γήκνπο κέζσ ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ ηεξάζηησλ ειιείςεσλ, βάζεη
βέβαηα θαη ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνπο Γήκνπο.
Θάπνηα ζρφιηα πξηλ πσ θάπνηα πξάγκαηα, πεξηζζφηεξν έηζη λα αλαιχζσ, γηαηί
αξθεηνί ζπλάδειθνη, δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ αθξηβψο ηη ζεκαίλεη
ηακεηαθά ππφινηπα θαη ην πξαθηηθά ην ηη ζα ζπκβεί δειαδή ζηνπο Γήκνπο.
Θάπνηα ινηπφλ ζρφιηα. Ξξψηνλ, ηφικεζαλ λα εθδψζνπλ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ
Ξεξηερνκέλνπ, απηνί πνπ παιηφηεξα δελ ζήθσλαλ κχγα ζην ζπαζί ηνπο γηα
ηέηνηα απηαξρηθά λνκνζεηήκαηα. Θπκάζηε, έηζη, πσο θαηαδίθαδε ε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε ηα ζηειέρε απηά, φζνπο παιηφηεξα ηνικνχζαλε ηα θάλνπλε
Ξξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ.
Γεχηεξν, δεκνζίεπζαλ ηελ πξάμε απηή ρσξίο έζησ λα θάλνπλ έλαλ ειάρηζην,
έλαλ πξνζρεκαηηθφ δηάινγν, έζησ κηα απφπεηξα δηαιφγνπ κε ηα φξγαλα ηεο
ηνπηθήο δηνίθεζεο.
Ρξίην, κε απηή ηελ Ξξάμε θαηαξγείηε αθφκα θαη απηφ ην πνιπδηαθεκηδφκελν
απηνδηνίθεην. Θαη ηέηαξην, ε θπβέξλεζε ζεσξεί ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Ξεξηθέξεηεο φξγαλα πνπ ηνπο επηβάιεη. Ζ Ξξάμε ιέεη ππνρξενχηαη ε ηνπηθή

δηνίθεζε. Δπηβάιιεη ινηπφλ ε θπβέξλεζε ηηο απνθάζεηο ηεο. Έηζη βιέπεη
ινηπφλ ηελ ηνπηθή δηνίθεζε.
Βιέπεηε ινηπφλ πψο επηβεβαηψλεηαη ε πνιηηηθή καο φηαλ εκείο εδψ θαη έηζη,
αξθεηά ρξφληα ηψξα, ιέκε φηη δελ ππάξρεη πιένλ ηνπηθή δηνίθεζε,
απηνδηνίθεζε, αιιά δηνίθεζε πνπ εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο
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εμνπζίαο. Γηα κηα αθφκε θνξά ινηπφλ, θαίλεηαη απηφ ην πξάγκα θαη ζηελ
πξάμε πηα.
Βέβαηα γηα καο ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, φπσο θαη πνιιέο άιιεο αληηιατθέο
απνθάζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ηψξα πνπ αξρίδεη θαη θαηαθάζεηαη πηα ν
θνπξληαρηφο ηεο επδαηκνλίαο, ηεο πεξήθαλεο πνιηηηθήο πνπ επαγγειίδνληαλ
θάπνηνη. Ζ ζηάζε ινηπφλ, δελ καο ήξζε θαζφινπ πεξίεξγν γηαηί ε ζηάζε απηή
πινπνηεί ηε ζηξαηεγηθή πνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θπβέξλεζεο πνπ δε
ακθηζβεηνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη ηεο Ρξφηθαο φπσο θαη
αλ ηελ βαθηίζεηε ηελ Ρξφηθα.
Θαη επεηδή ίζσο θάπνηνη λα αλαθεξζνχλ θαη ζηε ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε πνπ
γίλεηαη, πξέπεη λα πνχκε φηη πξάγκαηη είλαη ζθιεξή αιιά φκσο γίλεηαη ζε
βάξνο ηνπ ιανχ πνπ ζα μαλαπιεξψζεη γηα λα εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα
ησλ δαλεηζηψλ.
Ρη ζεκαίλεη ηψξα κεηαθνξά ησλ ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ πξνο επέλδπζε ζηελ
Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο; Απηφ έηζη ην ηνλίδσ γηαηί αθξηβψο απηφ αλαθέξεηαη
ζηνλ ηίηιν, ζην ΦΔΘ, αλ ην έρεηε κπξνζηά ζαο; Πεκαίλεη φηη φζνη
δηαρεηξίδνληαη κε θφπν θαη ζπζίεο ηηο πεηζνθνκκέλεο επηρνξεγήζεηο πνπ
ππάξρνπλε ζηνπο Γήκνπο, φζνπο έρνπλε θάλεη ην θνπκάλην ηνπο θαη εδψ κε
ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, πξαγκαηηθά έρνπκε θάλεη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο θαη
ζπδεηήζεηο απαλσηέο γηα ην πψο ζα κπνξέζνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε, απηά έηζη
ηα ιηγνζηά ιεθηά, φπσο είπα θαη πξηλ πνπ ππάξρνπλ γηα λα πιεξψλνληαη νη
εξγαδφκελνη πνπ είλαη γηα καο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη κάιηζηα επηκείλακε
αλ ζέιεηε θαη έρνπκε κέζα δπφκηζε κηζζνχο απηή ηε ζηηγκή, νχησο ψζηε λα
κελ θηλδπλεχζνπλε αθφκα θαη ζε… ζηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ
εξγαδφκελνη λα κείλνπλ απιήξσηνη.
Θέινπκε ινηπφλ λα πιεξψλνληαη θαλνληθά νη εξγαδφκελνη, πξέπεη λα γίλνληαη
πξνκήζεηεο, λα αγνξάδνληαη ηξφθηκα γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, βελδίλε,
πεηξέιαην, ιάζηηρα γηα ηα απηνθίλεηα, ζρνιηθά είδε. Λα θξνληίδνπκε γηα ηα
ΘΑΞΖ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ, λα πιεξψλνληαη νη δηθαζηηθέο
απνθάζεηο πνπ θαη εδψ, εκείο ηνπιάρηζηνλ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα
πιεξψζνπκε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ δηθαηψλνπλ εξγαδφκελνπο. Λα
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γίλνληαη έξγα, λα εθαξκφδνπκε θνηλσληθή πνιηηηθή, λα πιεξψλνπκε ηα θψηα,
ηα λεξά, ηα ελνίθηα, γεληθά δειαδή φηη είλαη δπλαηφλ θαη πξέπεη έηζη λα
πιεξσζεί γηα λα ιεηηνπξγεί έλαο Γήκνο, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνηρεησδψο
ζηηο αλάγθεο ζηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα.
Ξξέπεη ινηπφλ απηνί νη νπνίνη έρνπλε θάλεη απηφ ην θνπκάλην, απηή ηελ…
ηέινο πάλησλ έρνπλε ξπζκίζεη έηζη νχησο ψζηε λα έρνπλε ηε δπλαηφηεηα, λα
κπνξνχλε λα πιεξψλνπλε ηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα ινηπφλ κε ηελ
Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηα ηακεηαθά ππφινηπα ηα νπνία ππάξρνπλ
ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο, εθηφο απφ ηα θεθάιαηα
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ γηα ην επφκελν
15ήκεξν. Απηφ αθξηβψο αλαθέξεη ε Ξξάμε.
Γειαδή αλαηξέπεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ θάλεη έλαο Γήκνο, ν ζπλνιηθφο
πξνγξακκαηηζκφο θαη θπξίσο αλαηξέπνληαη θαη εθεί πηζαλφλ λα ζέινπλ λα
ρηππήζνπλε θηφιαο, θάπνηεο κεγαιχηεξεο παξεκβάζεηο γηα έξγα, γηα αγνξά
πιηθψλ, γηα εμφθιεζε εληαικάησλ θ.ιπ., ηα νπνία βέβαηα έηζη κε απηή ηε
ινγηθή δε ζα κπνξνχλε λα πξνρσξήζνπλ. Ρα ρξήκαηα πνπ ζα πεξηζζεχνπλ
απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 15ήκεξνπ είπακε φηη ζα κεηαθέξνληαη ζηελ
Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο. Απφ απηά ηα ρξήκαηα ζα κπνξείο λα θάλεηο αλάιεςε
ηνπ 10% κέζα ζε δχν κέξεο, δειαδή εκείο αο πνχκε πνπ έρνπκε έλα ηακεηαθφ
ππφινηπν πνπ πήξε πνιιά πξάγκαηα ππφςε γηα λα είλαη ζην πνζφ πνπ είλαη
ζήκεξα, ζα κπνξνχκε λα εθηακηεχνπκε ην 10% θαη ην ππφινηπν κεηά…, ην
10% ζε δχν κέξεο. Ρν ππφινηπν πνζνζηφ ζα κπνξνχκε κεηά απφ
δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Ρξάπεδα. Γειαδή ζα επαηηνχκαη ζηελ Ρξάπεδα, φηη
«μέξεηε θάηη; Έρνπκε απηέο ηηο αλάγθεο» θαη ζα γίλεηαη εθεί, ζπκβνχιην,
δηαβνπιεχζεηο, ζα πεγαίλεη γηα εγθξίζεηο ζηελ Απνθεληξσκέλε θαη δελ μέξσ
πνπ άιινπ, γηαηί θαη απηά είλαη πξάγκαηα πνπ δελ ηα έρνπλε μεθαζαξίζεη
αθφκα νχηε νη ίδηνη, αιιά φκσο ηε δηαδηθαζία καο ηελ είπε ν πνπξγφο φηη
ζίγνπξα, ζα γίλνληαη θάπνηεο δηαβνπιεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθηακηεχζνπκε
θάπνην άιιν πνζνζηφ απφ ηα ρξήκαηα.
Ρη ζα ηα θάλεη απηά ηα ρξήκαηα ε Ρξάπεδα; Θαη εδψ είλαη ζαθέζηαηε ε ζέζε.
Θα ηα επελδχζεη. Απηφ είπακε αλαθέξεηαη έηζη θαη ζην ΦΔΘ θαη απηφ έηζη
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δήισζε επζαξζψο ζήκεξα θαη ν πνπξγφο. Ξνχ ζα ηα επελδχζεη; Θα ηα θάλεη
Repos θαη Νκφινγα, κε ην ξίζθν βέβαηα πνπ έρεη απηφ θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ
έρνπκε, ηνπιάρηζηνλ έρνπκε πηα απηή ηελ πηθξή εκπεηξία εδψ ζαλ ιαφο, πνπ
PSI, ηνπ θνπξέκαηνο δειαδή θαη ην ηη έγηλε ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ξφζα
δειαδή ρξήκαηα ράζεθαλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
Θαη βέβαηα μέξεηε πνιχ θαιά φηη ηα νκφινγα, κφλν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
έρνπλ ράζεη ην 10% ηεο αμίαο ηνπο. Γηα λα δείηε, δειαδή πνπ νδεγνχκαζηε.
Θάπνηεο παξελέξγεηεο πνπ έρεη απηή ε δηαδηθαζία πνπ θάλεθαλ πνιχ έληνλα
ζήκεξα θαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε πνπ Αλαπιεξσηήο πνπξγφο, ν θ.
Κάξδαο.
Ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ ιέεη ε θπβέξλεζε, γηαηί ε θπβέξλεζε ιέεη φηη,
ρσξίο βέβαηα λα ην αλαθέξεη έηζη ζην ΦΔΘ, αιιά δηαξξέεη φηη απηφο ν ρξφλνο
ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζα είλαη πεξίπνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο δχν κελψλ.
Βέβαηα κε ηξνπνινγίεο, μέξεηε πνιχ θαιά, φηη κπνξεί νη δχν κήλεο, λα γίλνπλ
νρηψ, δέθα, δχν ρξφληα ή φπνηνλ ρξφλν ηέινο πάλησλ πηζηεχεη ε θπβέξλεζε
φηη ρξεηάδεηαη λα καο πάξεη απηά ηα ρξήκαηα.
Ρα έξγα πνπ γίλνληαη απηή ηε ζηηγκή θαη θπξίσο θαη κεγάια έξγα πνπ γίλνληαη
κέζσ ΔΠΞΑ, ζα ηηλαρζνχλ ζηνλ αέξα αθνχ νη εξγνιάβνη δε ζα πιεξψλνληαη.
Ήδε κεηαθέξζεθε εκπεηξία απφ πνιινχο Γήκνπο, φηη ήηαλ ν Αληξέαο θαη ε
Διεπζεξία θαη ε Δηξήλε ζην…, λνκίδσ φηη παξαθνινπζήζαηε θη εζείο ην ηη
εηπψζεθε.
Ζ αθαίξεζε θάπνησλ δηο, ππνινγίδεη ε θπβέξλεζε φηη ζα αθαηξέζεη
12.000.000.000 απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ αθαίξεζε ινηπφλ απηή ηε ζηηγκή
ξεπζηνχ απφ ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο, θαηαιαβαίλεηε φηη ζα δεκηνπξγήζεη
πηζησηηθφ γεγνλφο θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε. Θαηαιαβαίλεηε
ινηπφλ ηη επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη απηή ε θίλεζε.
Γηα λα ππάξρεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ηψξα, ζθεθηείηε ηη ζα γίλεη κε ηηο
επηρνξεγήζεηο απφ δσ θαη πέξα. Θαη βέβαηα κε φιν απηφ ην…, έηζη ην πιαίζην
πνπ δεκηνπξγείηε ησλ πηέζεσλ απηή ηε ζηηγκή φηη πξέπεη λα ζαο πάξνπκε θαη
φρη λα ζαο δψζνπκε, μερληνχληαη θαη νη νθεηιέο πνπ καο έρεη έηζη…, πνπ έρεη ε
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θπβέξλεζε απέλαληη ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη νη παξαθξαηήζεηο ησλ
ζεζκνζεηεκέλσλ πνπ θέηνο, κφλν θέηνο αλέξρνληαη ζην 25%.
Γε καο δηαζθαιίδεη θαλέλαο ην πψο ζα ρεηξηζηεί ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο ηα
δηθά καο ιεθηά, ηα ιεθηά δειαδή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε. Θαη εδψ φπσο είπα θαη πξηλ έηζη, ππάξρεη νδπλεξή εκπεηξία πνπ
πηζηεχσ θαη δελ πξέπεη λα ηελ μαλαδήζνπκε.
Ζ Ξξάμε απηή, λα δείηε ηψξα θαη θάπνηα άιια, θάπνηεο παξακέηξνπο, έρεη
αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηηο 17/3 θαη απηφ βέβαηα γηα λα κελ πάεη κέζα γηα
απηζηία ε Ξεξηθέξεηα Αζήλαο θαη ε θπξία Γνχξνπ. Ξξέπεη φκσο λα ζαο πσ φηη
απηφ ζπκπαξαζχξεη καδί, ε εκεξνκελία ηεο 17/3 θαη ηηο πιεξσκέο πνπ έρνπλ
γίλεη απηφ ην δηάζηεκα. Γειαδή αλνίγνπλ νη αζθνί ηνπ Αηφινπ κε κία θίλεζε
γηα λα θαιπθζεί, λα θαιπθζεί ε πξφζπκε Ξεξηθέξεηα ε νπνία έπαημε ην ξφιν
ηνπ… ηνπ ιαγνχ, γηαηί έπξεπε θάπνηνο λα θάλεη ηελ αξρή γηα λα δνχλε θαη ηηο
αληηδξάζεηο, ην ηη γίλεη. Ζ Ξεξηθέξεηα ινηπφλ ηεο Αζήλαο έπαημε απηφ ην ξφιν
θαη γηα ηελ θαιχςνπλε ηψξα δεκηνπξγνχλε θη άιια πξνβιήκαηα.
Λα πνχκε εδψ φηη, ηνπιάρηζηνλ φζνη γλσξίδνπλε ην πψο ρεηξίδεζαη ηα
νηθνλνκηθά ελφο Γήκνπ θη φηη φηαλ έρεηο έλαλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ ρεηξίδεζαη
ζηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ. Γειαδή ιεο φηη εγψ ζα θάλσ ηφηε πεξίπνπ θαη
αλάινγα κε ηηο πεξηφδνπο πνπ παίδνληαη δηάθνξα πξάγκαηα απηέο ηηο αγνξέο,
ζα θάλσ απηέο ηηο πξνζιήςεηο θ.ιπ.. Ν ζρεδηαζκφο πνπ γίλεηαη παίξλεη έηζη
ππφςε δηάθνξεο παξάγνληεο.
Γηα παξάδεηγκα, εκείο αο πνχκε έρνπκε απηφ ην ηακεηαθφ ππφινηπν απηή ηε
ζηηγκή, γηαηί έρνπκε πξνβιέςεη θνλδχιηα γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηα 8κελα θαη ηα 11κελα ηα νπνία ζα θάλνπκε, γηα ηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο δειαδή, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απηεπηζηαζία. Έρνπκε
πξνβιέςεη αγνξέο αλπςσηηθνχ, ζθνχπαο θαη δηαθφξσλ άιισλ κεραλεκάησλ.
Ρα δηθαζηηθά θαη βέβαηα θαη πξνκήζεηεο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ε απηεπηζηαζία, φηαλ πάξνπκε ην πξνζσπηθφ. Άξα ινηπφλ πάληα
θξαηάο θάηη θαη εκείο πήγακε κε απηή ηε ινγηθή. Πθεθηείηε ηψξα λα έξζνπλ
λα καο πνπλ φηη εζείο παηδηά, δψζηε καο εδψ, δελ ηα ρξεηάδεζηε θαη ζα
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θαλνλίζνπκε εκείο λα ζαο δίλνπκε αο πνχκε, έλα έηζη ειάρηζην πνζνζηφ, θαη
αλ καο ην δίλνπλε ζαο ιέσ, γηαηί φια απηά είλαη ππφ αίξεζε.
Δίδαηε φηη ν λφκνο δελ πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα αιιά ηελ ππνρξεσηηθή
κεηαθνξά, πνπ αλ ήζειε θαη αλ ήηαλε θάπνηνη Γήκνη πξφζπκνη, ζα
κπνξνχζαλε αλ έρνπλε ηε δπλαηφηεηα, θαη αλ ζέινπλε αο πνχκε απνθάζεηο
ησλ Γεκνηηθψλ ή ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ππκβνπιίσλ, λα ην θάλνπλε. Ρψξα ζνπ
επηβάιιεη. Δίλαη ππνρξεσηηθή δειαδή ε κεηαθνξά.
Γπν πξάγκαηα αθφκα, έηζη θαη ηα ηειεηψζσ, λα κελ ζαο θνπξάζσ πνιχ, κέζα
ζε φια απηά πνπ ζπδεηήζεθαλ ζήκεξα, γηαηί κπήθαλε έηζη θαη πνιηηηθά
δεηήκαηα. Θαηαιαβαίλεηε ζε κηα ζπλεδξίαζε κε απηφ ην ζέκα, αλαθέξζεθε
θαη ν Ξαηνχιεο, ν Ξξφεδξνο ηεο ΘΔΓΔ αιιά θαη θάπνηνη άιινη Γήκαξρνη ζηελ
εζεινληηθή πξνζθνξά ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο πξνο ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα, ηα νπνία
αληηκεησπίδεη ε θπβέξλεζε.
Δδψ λα ζπκίζνπκε φηη απηή ε εζεινληηθή πξνζθνξά πνπ θηάλεη ζην ζεκείν
ηεο δνπινπξέπεηαο, θάπνηε νδήγεζε ηελ ΘΔΓΔ λα δψζεη 1.000.000.000 €, λα
θάλεη πξνζθνξά φηαλ ε θπβέξλεζε καο ρξψζηαγε 11.000.000.000 απφ ηα
παξαθξαηεζέληα. Θάπνηε καο….. δερζήθακε, δερζήθαλε κάιινλ θάπνηνη
αξκνδηφηεηεο ρσξίο αληίζηνηρνπο πφξνπο κε φηη απηφ ζεκαίλεη ζηελ πνξεία γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ. Γερζήθαλε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, δελ δηεθδηθνχλ
ηα παξαθξαηεζέληα. Απηή ινηπφλ ε εζεινληηθή πξνζθνξά πνπ είλαη πνιηηηθή
δνπιηθφηεηα, ζαο ιέσ θαη πάιη θαη φρη εζεινληηθή πξνζθνξά ζην ιαφ, γηαηί ν
ιαφο καηψλεη θαη ην ιαφ ε πιεηνςεθία ηεο ΘΔΓΔ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο
δηνίθεζεο, ηνλ έρνπλε ζηε γσλία γηα λα ηνλ θνξνινγνχλ, δελ ηνπο ελδηαθέξεη
θαζφινπ.
Θα αθνχζεηε ινηπφλ απηέο ηηο κέξεο αξθεηέο θνξψλεο, ήδε ζήκεξα βγήθε ν
Ξαηνχιεο ν νπνίνο είλαη ν αξρεγφο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ν Γήκνο-πηιφηνο γηα
φηη πην αληηιατθφ ππάξρεη θαη βγαίλεη, δίλεη δειαδή απηή ε θπβέξλεζε ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε Ξαηνχιε, λα βγαίλεη ζήκεξα θαη λα ην παίδεη
επαλαζηάηεο θαη φηη ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ ηνπ ιανχ.
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Ρν φηη βγήθε Ξξάμε θαη φρη λφκνο, λνκνζεηηθή δειαδή Ξξάμε θαη φρη λφκνο,
ήηαλ επίζεο κία έμππλε θίλεζε ηεο θπβέξλεζεο, γηαηί αίηεζε αθχξσζεο ηεο
λνκνζεηηθήο πξάμεο δελ κπνξεί λα γίλεη. Νπφηε δελ κπνξείο λα πξνζθχγεηο πηα
αο πνχκε, γηα λα αθπξσζεί ε πξάμε.
Δπίζεο κνπ έιεγε πξηλ ν Βαζίιεο, ιέσ λα κελ ην πνχκε, αιιά λα μέξεηε φηη αλ
δελ εθαξκνζηεί ε Ξξάμε πνπ απηφ ζα πξνηείλνπκε, πνηληθέο επζχλεο έρεη ν
εθάζηνηε Γήκαξρνο γηα ηελ κε πινπνίεζε, αο πνχκε, ηεο…. γηαηί πάεη γηα
παξάβαζε θαζήθνληνο.
Ινηπφλ, εκείο ζα έρεηε δεη θαη έλα ςήθηζκα ην νπνίν έρνπκε θαηαζέζεη, απηφ
πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα είλαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη…
έρεη αθξηβψο ηα ζεκεία ηα νπνία έρεη βάιεη θαη ην… θαη ε απφθαζε ηελ νπνία
πήξε ε ΘΔΓΔ πξηλ απφ ιίγν. Γειαδή βάδεη ηα ζεκεία, «Θαηαδηθάδνπκε έηζη
απηή ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ελέξγεηα ηεο θπβέξλεζεο. Εεηάκε ηελ θαηάξγεζε
ηεο

Ξξάμεο

Λνκνζεηηθνχ

Ξεξηερνκέλνπ.

Γελ

κεηαθέξνπκε

ηακεηαθά

ππφινηπα» θαη επίζεο θαη έλα ζεκείν εδψ, «φηη ζπκκεηέρνπκε ζηηο
θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα νξγαλσζνχλ καδί κε ηνπο εξγαδφκελνπο. Ρα φξγαλα
ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη νη εξγαδφκελνη καδί, ζα θαζνξίζνπλε ηα επφκελα
βήκαηα θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο.».
Απηφ ινηπφλ είλαη ην ςήθηζκα, ην νπνίν βάδνπκε γηα έγθξηζε ζήκεξα.
Ξηζηεχνπκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξέπεη λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ. Ξξέπεη λα κε δερζεί ζε θακία πεξίπησζε λα πινπνηεζεί απηή ε
απφθαζε θαη βέβαηα λα πάξεη απφθαζε, φηη κε θάζε ηξφπν δελ ππάξρεη θακία
πεξίπησζε λα κεηαθεξζνχλ ηακεηαθά ππφινηπα ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ή
νπνπδήπνηε αιινχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη εξσηήζεηο, θαη’ αξρήλ. Ν θ. Φνπξιήο. Πην
κηθξφθσλν, αλ είλαη δπλαηφλ, Θψζηα.
ΦΝΟΙΖΠ: Ξνην είλαη ην πνζφ πνπ έρνπκε εκείο, ν Γήκνο, ζηα δηαζέζηκα;
Θαη δεχηεξνλ, είπε ν Γήκαξρνο, φηη αλ δελ πινπνηήζεη απηή ηελ απφθαζε έρεη
επζχλε ν Γήκαξρνο ή ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; Αλ εκείο πάξνπκε απφθαζε,
φρη, εζείο ηη κπνξείηε λα θάλεηε; Δζείο εληέιιεζζε, έηζη δελ είλαη; Ξψο είλαη;
Λνκίδσ φηη δελ έρεηε επζχλε εζείο. Δζείο…
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Ωξαία, λα απαληήζεη ν Γήκαξρνο.
Θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Θαη ν πνπξγφο ζήκεξα εθεί ζαο είπε φηη απηά γίλνληαη κφλν θαη
γηα ιφγνπο επηηνθίνπ; Γηα ρξήκαηα ηα νπνία ζα είλαη πξνζνδνθφξα, απηά λα
κελ είλαη ην 06 κε 1% πνπ γξάθεηαη αιιά κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηα 2,5%,
απηφ είλαη; Αλ απήληεζε ζε απηφ ή αλ εμήγεζε απηφ λα μέξνπκε, απηφο ν
πνπξγφο πψο ιέγεηαη, Κάξδαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ινηπφλ λα απαληήζεη…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ηακεηαθφ ππφινηπν ηνπ Γήκνπ, ζαο είπα θάπνηα ζηνηρεία
πνπ είρακε πάξεη ππφςε καο γηα λα έρνπκε έλα επαξθέο ηακεηαθφ ππφινηπν,
είλαη αλ δελ θάλσ ιάζνο 2.200.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: 3.200.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξεξίπνπ 3.200.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 3.200 πεξίπνπ, παίξλνληαο ππφςε 3.200. Γπφκηζη κηζζνχο
ζπλ φια ηα ππφινηπα ηα νπνία είπα πξηλ.
ΦΝΟΙΖΠ: 3.200;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ Θεζζαινλίθε εδψ πνπ δηάβαζα, έρεη
14.000.000.000, εκείο είκαζηε θαιχηεξνη κε ηα 3.200.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη είπακε φκσο, γηα πνην ιφγν. Ινηπφλ γηα ην…. γηα ηηο επζχλεο
ηνπ Γεκάξρνπ, λα κελ ηψξα επηθεληξψζνπκε ηψξα εδψ, δελ ρξεηάδνληαη
απνθάζεηο

Γεκνηηθψλ

Ππκβνπιίσλ.

Γειαδή

ε

απφθαζε

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ δελ ειαθξχλεη ή θαιχπηεη αο πνχκε ηηο επζχλεο.
Θαη γηα ην επηηφθην, θνηηάμηε. πάξρνπλ ην επηηφθην. Ξαίδεη θαη είλαη θαη
αλάινγα ν θάζε Γήκνο θαη ηη ζπκθσλίεο θάλεη. Δίλαη θάπνηνη Γήκνη, ηα νπνία
έρνπλε θιεηζηά θαη έρνπλε κεγαιχηεξν, πνιχ κεγαιχηεξν επηηφθην απφ ην
2,5%. Δδψ δελ ηζρχεη απηφ δειαδή, φηη πάεη λα δψζεη θάπνηα ρξήκαηα ζηνπο
Γήκνπο κέζσ ησλ επηηνθίσλ. Ρνπιάρηζηνλ απφ ηα πνζνζηά έηζη πνπ
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εηπψζεθαλ ζήκεξα ζηελ ζπλάληεζε, κηιάκε γηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
επηηνθίσλ.
Ρψξα λα ζαο πσ θαη ραξηηνινγψληαο έηζη θαη κηα θνπβέληα. Ιέλε, ήηαλ
θάπνηνη απφ λεζηά θαη ιέεη φηη Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηηο Θπθιάδεο θαη ζηα

Γσδεθάλεζα έρεη κφλν ζε δχν λεζηά. Ξψο ζα γίλεη; Γειαδή θάπνηα πξάγκαηα
πνπ νχηε θαλ απηά δελ ζθεθηήθαλε. Θα πξέπεη κία βδνκάδα, κία βδνκάδα
θάπνηνο λα πεγαίλεη κε ην θαξάβη ζηελ άγνλε γξακκή γηα λα θάλεη κηα
εθηακίεπζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα πεξάζνπκε ζπλάδειθνη ζηηο ηνπνζεηήζεηο. Ν θ.
Κπνδίθαο έρεη ην ιφγν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κεηά ηελ πνιχ
εκπεξηζηαησκέλε αιιά θξηηηθά ραιαξή δηήγεζε, ραιαξή θξηηηθά, σο πξνο ηελ
θξηηηθή ζαο ζηνλ πνπξγφ, ηνλ θ. Κάξδα. Ήζαζηαλ πνιχ επγελήο.
Έξρεηαη ηψξα ε ζεηξά καο λα θάλνπκε γηα άιιε κηα θνξά κέζα ζηα πέληε-έμη
ηειεπηαία ρξφληα, ηα πέηξηλα πνπ πεξλάεη θαη δηάγεη ε ρψξα καο, ηελ ίδηα
δηαπίζησζε. Γηα άιιε κηα θνξά, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πιεξψλεη ην κάξκαξν.
Ξιεξψλεη έλα κάξκαξν ζε πνιχ αθξηβή ηηκή.
Ζ έθπιεμή καο θαη πηζηεχσ φισλ καο, ην αλέθεξε εκκέζσο πιελ ζαθψο θαη ν
Γήκαξρφο καο, ήηαλε ην φηη ελψ θακία άιιε θπβέξλεζε ζηε λεφηεξε πνιηηηθή
ηζηνξία απηνχ ηνπ ηφπνπ, δελ ηφικεζε λα αθνπκπήζεη έζνδα, ρξήκαηα,
δηαζέζηκα ησλ Γήκσλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε έλαλ εμαηξεηηθά
αληηζπληαγκαηηθφ ηξφπν, κία αξηζηεξή θπβέξλεζε, ε θπβέξλεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ, ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα δηεθδηθήζεη θαη λα
δηαπξαγκαηεπηεί φζν πην ζθιεξά κπνξεί κε ηνπο δαλεηζηέο, μαλαγχξηζε ηελ
θάλε ηεο, φπσο θαη παιηέο «θαθέο» θπβεξλήζεηο, πνπ; Πηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Ξνχ έγεηξε θαη γχξηζε ηελ θάλε ηεο; Πηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ
πνιίηε, ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ Γήκσλ, ζηελ ακεζφηεηα θαη ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ πνπ κφλν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξψηνπ βαζκνχ θάλεη
πξνο ηηο εππαζείο νκάδεο, πξνο ηα εππαζή θνηλσληθά ζηξψκαηα, πνχ; Γεληθά
ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ ιατθφ αζιεηηζκφ θαη ζε φιεο ηηο
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
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Γελ ειήθζεζαλ θαζφινπ ππφςε ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα πνπ έθηαζαλ νη
ΘΑΞ. Γε ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηελ αξηζηεξή ζπγθπβέξλεζε απηή ηνπ
ηδηφξξπζκνπ ηχπνπ ηίπνηα απφ απηά πνπ πξνεγνχκελεο ρξνληέο, σο
αληηπνιίηεπζε, νη άλζξσπνη απηνί, νη πνιηηηθνί απηνί ζηα θαλάιηα θαη ζηα
media θαη φζνη ήηαλ ηφηε ζηα έδξαλα ηεο βνπιήο δηαηπκπάληδαλ ππέξ ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε απηνδηνίθεζε ηνπ πξψηνπ
βαζκνχ, ην μέξνπκε φινη φηη πξσηαγσλίζηεζε πάξα πνιχ ζε απηή ηελ εζληθή
πξνζπάζεηα θαη πάληα ζηεθφηαλε ζπκκέηνρε ζηα πξνβιήκαηα. Αληηιακβάλεηαη
θαλείο απφ ηνπο εκπλεπζηέο ηέηνησλ θηλήζεσλ θαη ηέηνησλ πξάμεσλ
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ θξηζηκφηεηα ησλ ζηηγκψλ.
Ζ θπβέξλεζε νθείιεη λα γλσξίδεη φηη ε απηνδηνίθεζε, φια απηά ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ κεγάινπ
εζληθνχ ζηφρνπ γηα ηε δεκηνπξγία πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο. Θαη απηφ
κπνξεί θαλείο λα ην δεη ζηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ.
Γειαδή λα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα επηηξέςηε κνπ. Ρν 2015 νη ΝΡΑ (Α’)
βαζκνχ είλαη απηνί πνπ ζεθψλνπλ ην θχξην βάξνο ηεο επίηεπμεο ηνπ «εζληθνχ
ζηφρνπ» γηα ηε δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο. Πχκθσλα κε φζα
αλαγξάθνληαη

ζην

ζρέδην

πξνυπνινγηζκνχ,

νη

Γήκνη,

πξνζέμηε,

ζα

πξνζθέξνπλ 863.000.000 € πιεφλαζκα, φηαλ νη ππφινηπνη θπβεξλεηηθνί
θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ππνινγίδεηαη φηη ζα δεηήζνπλ επηπιένλ
1.323.000.000.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 1 δηο
ΚΞΝΕΗΘΑΠ:

1.323.000.000,

ζπγλψκε.

Θα

δεηήζνπλ

δειαδή

λα

παξνπζηάζνπλ έιιεηκκα.
Ζ απηνδηνίθεζε ινηπφλ είλαη έλαο ζεζκφο πνπ έρεη ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν απφ
νπνηνλδήπνηε άιιν ζε απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πξνζπάζεηα απηνχ ηνπ
θξάηνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ.

Ζ δέζκεπζε ησλ δηαζεζίκσλ

απηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε είλαη κία θίλεζε απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ
δε ιχλεη κε ηνλ πην κφληκν ή πην ζσζηφ ηξφπν ηηο καθξνπξφζεζκεο αηηίεο πνπ
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καο νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θξίζε αιιά αληίζεηα είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο,
φηη δεκηνπξγεί κεγαιχηεξα αδηέμνδα.
Ζ δέζκεπζε ινηπφλ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ είλαη κηα ιαλζαζκέλε θαζ’
νινθιεξία πνιηηηθή απφθαζε πνπ απνδεηθλχεη φηη κέρξη ζήκεξα νη επηινγέο
ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ ηεο θπβέξλεζεο δεκηνπξγεί κφλν αδηέμνδα πνπ
δχζθνια ζα μεπεξαζηνχλ, ηηο ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ πνιχ αθξηβά ζα
πιεξψζνπλ πάιη ε απηνδηνίθεζε - νη πνιίηεο καο.
Ζ απηνδηνίθεζε φπσο ζαο είπα πιήξσζε κε ην παξαπάλσ ην κεξίδην ηεο
ζπκκεηνρήο ζε απηφ ην ινγαξηαζκφ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο
ρψξαο θαη ην πιήξσζε πάξα-πάξα πνιχ αθξηβά.
Θέισ λα ηειεηψζσ κε ην λα θαιέζνπκε ηελ θπβέξλεζε λα αθπξψζεη απηή ηελ
απφθαζε. Άιισο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ ΝΡΑ ζε έλα ηζρπξφ
αγσληζηηθφ κέησπν ελάληηα ζηηο απαξάδεθηεο απηέο θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζεο.
Δκείο ηψξα αλ είλαη δπλαηφλ, πξέπεη λα απνθαζίζνπκε εδψ ζε απηφ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζε

απηή ηελ αίζνπζα, λα εμνπζηνδνηήζνπκε έζησ

«ηχπνηο» πνιηηηθά ηνλ Γήκαξρφ καο, εάλ είλαη δπλαηφλ λα κελ κεηαθέξεη ηα
ρξήκαηα ζηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη
ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Μέξνπκε πξαθηηθά φηη απηφ είλαη δχζθνιν. Ζ πξφηαζή κνπ είλαη θαζαξά
πνιηηηθή, ην μέξεη θαη ν θ. Ρζαηζακπάο πνπ δηαρεηξίδεηαη νηθνλνκηθά Γήκνπ φηη
απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη, καο ην αλέθεξε θαη ν Γήκαξρνο πξνεγνχκελα.
Δπηθαινχκαη αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ απφ δεκνηηθή δηνίθεζε θαη νηθνλνκηθά
Γήκσλ. Όρη είλαη δχζθνιν, είλαη αδχλαηνλ. Γελ γίλεηαη. Δγψ ην ιέσ θαζαξά
κφλν ζην βσκφ ηεο πνιηηηθήο πξνβνιήο ηνπ ζέκαηνο, σο πξνο ην Γήκν
Σατδαξίνπ.
Απηή… δεηάκε λα θαηαςεθηζηνχλε απηφο ν…. πψο ηνλ είπακε; Ζ Ξξάμε
Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ θαη λα αθπξσζεί θάζε ελέξγεηα απφ ηελ
θπβέξλεζε. Παο επραξηζηψ πνιχ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ρελ παξάηαμε «Σατδάξη Μαλά», θ.
Ρζαηζακπά εζείο;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λαη, θνηηάμηε ζα ήζεια λα παξαρσξήζσ ηε ζέζε κνπ ζηνλ
ζπλάδειθν, ηνλ Θνδσξή ηνλ Ππειηφπνπιν θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε κεηά γηαηί
πηζηεχσ φηη ζα εθθξάζεη κηα άπνςε απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή πνπ ζα
ζέιακε λα ηελ παξαθνινπζήζνπκε γηα λα είκαζηε έηζη θαη πην νινθιεξσκέλνη
ζηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ην ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχκε. Αλ δελ
ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θακία.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο, ινηπφλ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ραίξνκαη πνπ δείρλνπκε εληηκφηεηα
ζαλ απηνδηνίθεζε παλειιαδηθά γηα έλα ζέκα πνπ βεβαίσο δηράδεη εθ ησλ
πξαγκάησλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, γηαηί ε πξαθηηθή κηαο Ξξάμεσο Λνκνζεηηθνχ
Ξεξηερνκέλνπ δελ είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν, πνιχ πεξηζζφηεξν έμσ απφ ηελ
θνπιηνχξα ηεο αξηζηεξάο, γηαηί ζπκίδεη κηα ινγηθή πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηνπο
ρψξνπο θαη ζηε θηινζνθία καο. Απηφ είλαη ην εχθνιν δήηεκα. Θαη βεβαίσο
ππάξρνπλ κηα ζεηξά δεηήκαηα, αθξίβεηεο ή αλαθξίβεηεο φζν αλαθνξά ην ηη
γίλεηαη θαη κε ηα ρξήκαηα θαη πνπ πεγαίλνπλ. Αιιά λνκίδσ φηη απηά έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα ηα δηαβάζνπκε θαη αχξην ή ηα έρνπκε δηαβάζεη. Γειαδή ζέισ
λα πσ, γηα λα ζηαζψ ιίγν ζε απηά, γηαηί δε κε απαζρνινχλ απηά. Απηά είλαη
δεηήκαηα ππφ ζπδήηεζε θαη ππφ δηαρείξηζε ζα ιέγακε.
Απηή ηε ζηηγκή ε θπβέξλεζε βξίζθεηαη κε έλα ηακεηαθφ έιιεηκκα απφ φηη
πεξηγξάθεη ε ίδηα θαη δε λνκίδσ φηη ην ακθηζβεηεί ν θαζέλαο. Γελ άθνπζα
θακία ηνπνζέηεζε, ή δε δηάβαζα θακία ηνπνζέηεζε πνπ λα ακθηζβεηεί φηη
παξέιαβε έλα ηακεηαθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ 500.000.000.
Ξάξα πνιιέο ρψξεο ζηελ Δπξψπε δηαρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηα είηε θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ είηε είλαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.ιπ. κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ
επηδηψθεη ε θπβέξλεζε. Ρη πιενλέθηεκα δίλεη απηφ; Θαη’ αξρήλ αληί ηα
ρξήκαηα λα είλαη άηνθα, δίλνπλ κηα δπλαηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5%, ην
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νπνίν φπσο θαηαιαβαίλεηε γηα απηά ηα κεγέζε είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά γηα
απηνχο ηνπο θνξείο. Θαη επηπιένλ ππάξρεη εμαζθάιηζε, φηη απηά ηα ρξήκαηα
ηα εγγπάηαη ην ειιεληθφ Θξάηνο.
Όζν αλαθνξά βέβαηα ηηο πξαθηηθέο πεξί παδαξέκαηνο θ.ιπ., ήδε έρεη γίλεη
πξαθηηθά φηαλ ε «ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ» θαηέζεζε 450.000.000, αλ ζπκάκαη θαιά,
θαη κεηά απφ 15 κέξεο ρξεηάζηεθε ηα 170, ηα πήξε κε εχθνιν ηξφπν. Απηά
ινηπφλ είλαη ηα ηερληθά δεηήκαηα, πεξηζζφηεξν γηα λα απνθαηαζηήζσ ιίγν ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φζν αλαθνξά, αλ θαη δε λνκίδσ φηη θαλέλαλ ηφλε θφθηεη
απηφ.
Απηφ είλαη ε πξαθηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ θαη βεβαίσο ε ινγηθή πνπ ιέεη
φηη ζα πάξνπκε ηα ρξήκαηα, δελ είλαη γηα λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη
αλάγθεο. Δίλαη αθνχ ππνινγίζνπκε ηη ρξεηάδεηαη αλά 15ήκεξν ν δεκφζηνο
ηνκέαο, ην ππφινηπν, ην νπνίν, αο πνχκε, απφ ην απνζεκαηηθφ κπνξεί λα είλαη
ην 85, ην 80%, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην ηη έξγα; Γε ζα ζηακαηήζνπλ
έξγα. Απηά ηψξα είλαη θαη ιίγν αθειή, έηζη; Δλλννχκε απφ ηα έξγα ινηπφλ πνπ
είλαη ζε εμέιημε, αθνχ ππνινγηζηεί ην ηη φπσο κπνξεί θαη θάλεη νη νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο είηε ζηνπο Γήκνπο, είηε αιινχ, ην ππφινηπν αληί λα…. Γηαηί έρνπκε
θαη κηα ηζηνξηθφηεηα, ηα ρξήκαηα απηά νη θπβεξλήζεηο ηα παίξλαλε ηζάκπα, αο
πνχκε, ζην παξειζφλ, έηζη; Ρν γλσξίδνπκε φινη. Θα κπαίλνπλε ζε κηα ινγηθή
ηνπ 2,5%. Απηά γηα ηα ηερληθά δεηήκαηα.
Έξρνκαη ινηπφλ ιίγν ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο, θαηά ηε γλψκε κνπ θαη δε
λνκίδσ φηη θάλακε απηή ηελ έθηαθηε ζχγθιηζε γηα λα δνχκε απηά ηα
δεηήκαηα. Ήξζακε λα δνχκε ην εμήο, δχν πνιηηηθά δεηήκαηα. Θαηά ηε γλψκε
κνπ, αλ ρξεηαδφηαλ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ζαλ κεζνδνινγία απφ
κηα θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ, θαη αλ έγηλε, γηαηί
έγηλε;
Θαη ην δεχηεξν δήηεκα είλαη…., πνπ δελ ην άθνπζα, είλαη ζε πνηα θαηάζηαζε
είλαη ε ρψξα; Θαη ραίξνκαη πνπ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θνπβεληηάδνπκε απηή
ηε ζηηγκή απηφ ην δήηεκα θαη ζα ήζεια θαη ζην κέιινλ κε αληίζηνηρε
επαηζζεζία, είηε εθηάθησο είηε ηαθηηθά, γηα δηάθνξα δεηήκαηα λα παίξλνπκε
ζέζε.
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Ιέσ ινηπφλ ην εμήο. Θα κνπ επηηξέςεηε θαη νιίγνλ επί πξνζσπηθνχ. Ρη ελλνψ;
Πηηο 6 Απξηιίνπ 2015, ζέισ λα πσ φηη εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ θακία δπζθνιία
λα ππεξαζπηζηψ ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, έγξαςα έλα άξζξν ην νπνίν
δεκνζηεχηεθε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν πνπ έιεγε Ζ Γεκνθξαηία εθηάθηνπ αλάγθεο, ν

δνγκαηηθφο νπνξηνπληζκφο ηνπ ΘΘΔ θαη ε Αξηζηεξά ηνπ ηίπνηα ηνπ θπξίνπ
Ξαλνχζε. Ήηαλ έλαο πξνθιεηηθφο ηίηινο, θπξίσο γηα λα αλαθεξζψ ζηελ
αλάγθε ζήκεξα, ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο κεηά απφ δχν κήλεο, ηξεηο κήλεο
δηαθπβέξλεζεο κηαο θπβέξλεζεο αξηζηεξάο, ζην λα μαλαδνχκε ην θηικ απφ
ηελ αξρή θαη λα θνπβεληηάζνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλελλνεζνχκε,
ζην πνην είλαη ην πνιηηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο.
Ρν πνιηηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο είλαη φηη βγήθε κηα θπβέξλεζε, ε νπνία
πξέπεη λα ππεξαζπηζηεί ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε δεκνθξαηία ησλ Διιήλσλ.
Απηφ ινηπφλ θαηά ηε γλψκε κνπ, ζεκαίλεη ππεξάζπηζε ησλ αζηηθψλ
δηθαησκάησλ πνπ κεξηθνί ην ακθηζβεηνχλ φηη είλαη δεπηεξεχσλ πνιηηηθφ
δήηεκα, άιινη απφ ηα δεμηά θαη άιινη απφ ηα αξηζηεξά.
Θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ην θπξίαξρν δήηεκα ζε ζπλζήθεο, απηέο πνπ δεη ν
θφζκνο, ζε ζπλζήθεο απηέο πνπ γλσξίδνπκε φινη, ησλ 1.500.000 αλέξγσλ,
ησλ 3.800.000 πνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Βάδνληαο ινηπφλ ηε
ζθέςε καο πάλσ ζε απηφ ην πξφβιεκα πνπ ιέγεηαη φηη ε ρψξα έρεη
αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή πνπ εληζρχεηαη θαη απφ άιια πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ φρη κφλν απφ ηελ ρψξα αιιά θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Καδί
πηζηεχσ

ζξελνχκε

φινπο

απηνχο

ηνπο

αλζξψπνπο

πνπ

ήξζαλε,

πξνζπαζήζαλε λα έξζνπλε εδψ γηα κηα θαιχηεξε ειπίδα, θάζε κέξα ηνπο
βιέπνπκε, ε Κεζφγεηνο λα γίλεηαη έλα απέξαλην λεθξνηαθείν.
Απέλαληη ινηπφλ ζε κηα πνιηηηθή πνπ έιεγε αλαζχληαμεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ

θαη αλφξζσζεο θαη αλαζχληαμεο ηεο επξσπατθήο ηδέαο ηεο αιιειεγγχεο,
απέλαληη θαη ζηνπο άιινπο ιανχο, εκείο βιέπνπκε απηή ηε ζηηγκή φηη γίλεηαη
κηα πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ζα ιέγακε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο απφ ηνπο
ηξεηο θνξείο ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Ρακείνπ θαη
ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα.
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Αλ θάηη ινηπφλ έρνπκε λα πνχκε είλαη φηη ε θπβέξλεζε αξγεί. Παο ιέσ
πξνζσπηθή κνπ ζέζε. Ζ θπβέξλεζε απηή πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ζε
ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ, έρεη έλα πξφβιεκα ξνήο πνιηηηθήο επάξθεηαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο. Θαη ελψ νη απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο
πνπ ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο δίλνπλε πνζνζηά ηα νπνία, εληάμεη φινη κπνξνχκε
λα ηα ακθηζβεηήζνπκε, αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηή. Όηη ελψ έλα
πνζνζηφ 40%, 41 ςήθηζε απηή ηελ θπβέξλεζε, ε εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ
θαη κάιηζηα ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θηάλεη αο πνχκε ζε πνζνζηά πνπ
εληάμεη φινη δπζθνιεπφκαζηε λα ηα πηζηέςνπκε, ηεο ηάμεο ηνπ πάλσ απφ 60
έσο 80%.
Ρη δεηάεη ν θφζκνο ινηπφλ; Ν θφζκνο ινηπφλ ιέεη θαη ην ιέσ θαη εγψ
πξνζσπηθά, φηη κεηά απφ δπφκηζε κήλεο έρνπκε δχν λφκνπο απφ λνκνζρέδηα.
Έλαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη ν άιινο έρεη ζρέζε κε ηα
ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο, ην δηθαίσκα ηεο
κεηελέξγεηαο, ην 751 ζε δχν δφζεηο.
Θαη πφηε ινηπφλ, ιέσ εγψ, ζα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο ΔΟΡ; Ρεο Digea; Ρεο
αλαδηάξζξσζεο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ησλ ΚΑΡ; Ρνπ Γηθαζηηθνχ Πψκαηνο; Ρν λα
δηψμνπκε ηνπο δηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ κε αγγιηθνχ ηχπνπ, πσο ηα
ιέλε ζπκβφιαηα, παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Ρα δεηήκαηα πνπ είλαη ρξπζφο,
δειαδή απνξξίκκαηα θ.ιπ., θ.ιπ. θαη κηα ζεηξά άιια πξάγκαηα πνπ έρνπλ
ζρέζε, γηα λα κελ πνχκε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη «Θαιιηθξάηεο», πνπ πξέπεη
λα θαηαξγεζνχλ θαη λα γίλνπλ.
Κε απηνχο ηνπο ξπζκνχο, αλ ζπλερίζεη ε θπβέξλεζε, θαηά ηε γλψκε κνπ ζα
ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο. Θαη ν ρξφλνο απηφο, δελ είλαη γεληθά έλα δήηεκα
πνιηηηθνχ ρξφλνπ ην ηη ζε επίπεδν πνιηηηθφ, έρεη ζρέζε κε ηε δσή ησλ
αλζξψπσλ. Έγξαςα ινηπφλ ζε απηφ ην άξζξν φηη…. Έβαια έλα εξψηεκα
ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα, παξαθξάδνληαο ιίγν ηνλ Λίθν ηνλ Ξνπιαληδά. Ν
Ξνπιαληδάο ινηπφλ έγξαςε ζηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαη αζρνιήζεθε κε
ην θαζηζκφ θαη έγξαςε ινηπφλ γηα Θξάηνο εθηάθηνπ αλάγθεο. Ρν Θξάηνο
εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα φια απηά ηα ρξφληα θαη
κάιηζηα ηειεπηαία ην έρνπκε δεη, φρη κφλν ζηελ πεξίνδν ηεο Σνχληαο αιιά θαη
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ζηελ πεξίνδν ηνπ άθξαηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, γηα λα πεξάζεη φια απηά πνπ
έγηλε. Απηφ κε ηε κεηελέξγεηα ζα ιέγακε ησλ κλεκνλίσλ.
Βάδσ ινηπφλ ζε απηφ ην άξζξν, κήπσο ρξεηαδφκαζηε κηα δεκνθξαηία εθηάθηνπ

αλάγθεο;. Θαη βάδσ ην εξψηεκα 6 Απξηιίνπ, δειαδή αξθεηέο κέξεο πην πξηλ.
Κε πνην ηξφπν ζα ην αληηκεησπίζνπκε απηφ; Κήπσο ελ νλφκαηη ηεο
πινπνίεζεο θαη αιιαγήο ησλ ξπζκψλ ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε θαη Ξξάμε
Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ θαη φηη άιιν ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ
νη ξπζκνί πνπ φπσο πεξηγξάθσ εθεί, δελ είκαη ν εηδηθφο, γη’ απηφ θαη ππάξρνπλ
θαη νη εηδηθνί ζηα θφκκαηα γηα λα καο δψζνπλε ηηο ζπκβνπιέο φζν αλαθνξά
ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο
δεκνθξαηίαο.
Άξα ινηπφλ ζέισ λα πσ θαη θιείλσ κε απηφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζσπηθήο
ηνπνζέηεζεο. Θαηά ηε γλψκε κνπ ινηπφλ, κπνξεί απηή ηε ζηηγκή λα θαίλεηαη,
θαη άζρεηα πσο ρξεζηκνπνηείηε ζα πσ κεηά, φηη απηή ηε ζηηγκή ε θπβέξλεζε
απηή, πνπ ν βαζηθφο ηεο θνξκφο είλαη αξηζηεξά κεηέξρεηαη γηαηί δελ έγηλε
ηέηνηα θαζαξία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ ήηαλε βειηησηηθή, ην λα έρεη
μαλαγίλεη Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ πνπ έθαλε ν Ρζίπξαο ζρεηηθά κε
ηηο 100 δφζεηο. Δθεί ινηπφλ δελ ππήξμε αληίζηνηρε επαηζζεζία. Ιέσ ινηπφλ φηη
απηή ηε ζηηγκή, φλησο γίλεηαη κία ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηαλνψ θαη ζπλαδέιθνπο θαη ζην ρψξν ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο αιιά θαη αιινχ, πνπ ζηέθνληαη θαη ζε απηά ηα δεηήκαηα, θαη
ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο ησλ Ξξάμεσλ Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, αιιά
πηζαλά θαη ζην δήηεκα ηεο νπζίαο.
Ιέσ φκσο θαη έρσ ηελ αίζζεζε θαη εγψ πξνζσπηθά ηελ πιήξε βεβαηφηεηα, φηη
ε επφκελε κέξα ζα είλαη θαιχηεξε φζν αλαθνξά απηφ πνπ ιέκε εζσηεξηθφ
πεδίν θαη δηεζλείο ζπζρεηηζκνί. Λνκίδσ φηη απηφ πνπ είπε, θαη δε λνκίδσ φηη ην
είπε ηπραία, πνπ ρξεψζεθε λα ην πεη ζα έιεγα, ν Αληηπξφεδξνο ηεο
θπβέξλεζεο, φηη εκείο ζηηο 4 θφθθηλεο γξακκέο πνπ ζπλεζίδεηαη λα ιέκε, φζν
αλαθνξά ηα δεηήκαηα ζηα νπνία εκείο δε κπνξνχκε λα πάκε πίζσ. Όηη δελ
κπνξνχκε λα πάκε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε πθεζηαθά κέηξα, δε ζα ην
αλαιχζσ, φινη ηα γλσξίδνπκε, αιιηψο εκείο ηειεηψζακε απηφ πνπ είρακε λα
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θάλνπκε. Ξξέπεη νη εηαίξνη καο ζε απηή ηε κεηαβαηηθή θάζε, ζα πξέπεη απηνί
αλ ζέινπλ λα δηαβνχλ ηνλ Ονπβίθσλα λα ην θάλνπλ ή λα πξνζεγγίζνπλ ην
ήκηζπ ηνπ πνηακνχ. Λνκίδσ φηη απερεί ηε ζθέςε, ηελ πνιηηηθή θηινζνθία θαη
ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ είηε ζηήξημαλ, είηε, ελλνψ
πξνεθινγηθά, είηε ζηεξίδνπλ κεηεθινγηθά πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνο
θφζκνο.
Λνκίδσ ινηπφλ φηη ην απνηέιεζκα, ε κεηελέξγεηα λα ην πσ έηζη, πέξα απφ
απηά πνπ ζα θνπβεληηάζνπκε, λνκίδσ φηη μαλαβάδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε
κία ζπδήηεζε. Γελ είκαη εγψ πνπ ην απνθάζηζα. Γελ μέξσ αλ ηη ζα γηλφηαλε
θ.ιπ. κε άιιν ηξφπν. Απηή ηε ζηηγκή φκσο, απφ αχξην ην πξσί, ζέινπκε δε
ζέινπκε, πέξα ην ηη ζα γίλεη κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηη ζα θάλνπλ ηα
παλεπηζηήκηα κε ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη φηη άιιν γίλεη, ε ζπδήηεζε ζε
παγθφζκην επίπεδν είλαη φηη ε θπβέξλεζε αλαγθάδεηαη λα πάξεη έλα κέηξν,
γηαηί ν θφζκνο έθηαζε ζην ρηέλη θαη ζα πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ θαη ζε
εζσηεξηθφ επίπεδν, πνηνη είλαη απφ δσ θαη πνηνη είλαη απφ εθεί ζηε ζηήξημε
απηήο ηεο πνιηηηθήο, ε νπνία ιέεη φηη πξέπεη λα πάκε κε γξεγνξφηεξνπο
ξπζκνχο. Βεβαίσο αθνξά θαη ηελ Δπξψπε απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά κε ηα
ζεζκηθά ηεο φξγαλα, λα απνθαζίζεη ην ηη ζέιεη λα θάλεη.
Κε απηή ηελ έλλνηα θαη κε απηή ηε δηάζηαζε πνπ έρεη ελδερνκέλσο θαη
πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, εγψ λνκίδσ φηη απηή ε ελέξγεηα πνπ αηθληδίαζε
θαη πνπ κπνξεί λα ζέιεη λα δνθηκάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αιιηψο, ζα έρεη
ζεηηθή ελέξγεηα ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Γηαηί ην πξαγκαηηθφ
πνιηηηθφ δήηεκα πνπ ην γλσξίδνπκε φιν είλαη, αλ ζα ππάξμεη, αλ απηφ ζα είλαη
κηα αξηζηεξή παξέλζεζε, απηή ε πνιηηηθή πεπνίζεζε φπσο γλσξίδεηαη φινη
είλαη ε βαζηθή αληίιεςε ηεο ζακαξηθήο Λέαο Γεκνθξαηίαο, πνπ γηα άιινπο
ιφγνπο άιιεο αλάιπζεο, ην ΘΘΔ κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν μεθηλψληαο ηηο
θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε θαη ζεσξψληαο φηη είλαη κία απφ ηα
ίδηα, κε άιιε θηινζνθία πξνζπαζεί λα επηδείμεη αο πνχκε, κηα δξαζηεξηφηεηα
ζε κηα θαηεχζπλζε θηινιατθή ζεσξεηηθά αιιά ζηελ πξάμε είλαη ζπκκαρία ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε.
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Όζν δε αθνξά ηνλ θφζκν πνπ παξαθνινπζεί ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζην ζπίηη
θαη ζην θαθελείν, ζα ιέγακε ζε κηα ινγηθή αλαζπγθξφηεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ
ζθέςεο, εκείο ζα επηρεηξήζνπκε πηζηεχσ ζαλ επξχηεξνο ρψξνο, απηφ ηνλ
θφζκν λα ηνλ βάινπκε ζε κηα ινγηθή ππεξάζπηζεο απηνχ ηνπ έξγνπ θαη
επηηάρπλζεο ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη απνθαηάζηαζε ησλ
δεηεκάησλ δεκνθξαηίαο θαη αμηνπξέπεηαο. Απηφ λνκίδσ είλαη ην πνιηηηθφ
δεηνχκελν θαηά ηε γλψκε κνπ θαη ζα θξηζεί ζηελ πξάμε, απφ ηελ ηθαλφηεηα
ηεο θπβέξλεζεο λα πείζεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ, απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ
αλζξψπσλ πνπ πέξα απφ ηα επί κέξνπο δεηήκαηα θαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζα
πάξνπλ ζέζε ζε απηφ ην δήηεκα.
Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ ην θείκελν απηφ πνπ ιέεη φηη αμηνινγεί φηη απηή ε

θπβέξλεζε, παίξλεη αληηιατθά κέηξα, εκείο δελ κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε
πέξα απφ άιια δεηήκαηα πνπ φπσο είπακε, κπνξεί λα έρεη βάζε.
Όζν αλαθνξά ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, λνκίδσ φηη κε αθνξκή απηή ηε
ζπδήηεζε, γηαηί καο ελδηαθέξεη ε ηνπνζέηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
είλαη επθαηξία ζηνλ ειιεληθφ ιαφ λα γίλεη κία ζπδήηεζε ζπλνιηθφηεξε γηα ην ηη
πξέπεη πξαγκαηηθά λα πάεη ε θπβέξλεζε ζε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο, ζε απηφ
πνπ ιέκε αλαζχλζεζε ηνπ ηνπίνπ, αιιαγή ηνπ «Θαιιηθξάηε» θαη άλνηγκα κηα
θνπβέληαο γηα ην ηη πξαγκαηηθά ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξέπεη λα έρεη ν ηφπνο.
Όζν αλαθνξά ηέινο ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη πνπ ζηάζεθα
νιίγν ζηελ αξρή, εγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο. Απ’ απηή ηε
ζπδήηεζε αλεμαξηήησο θξηηηθψλ θαη.. θαη… θαη… ή κεζνδεχζεσλ, δηθαζηηθψλ
ή δηθνλνκηθψλ. Απηφ πνπ ζα μέξεη ν ειιεληθφο ιαφο αχξην θαηά ηε γλψκε κνπ
είλαη φηη απηή ε θπβέξλεζε είλαη απνθαζηζκέλε λα δηαρεηξηζηεί ηελ ηχρε ζε
κηα θαηεχζπλζε αλαηξνπήο φινπ απηνχ ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο, πνπ
είλαη ζαλ αο πνχκε πλίρηεο ζηνλ ιαηκφ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Απηή ε δηαδηθαζία ινηπφλ δείρλεη φηη απηή ε θπβέξλεζε είλαη δηαηεζεηκέλε λα
θάλεη ζε εμσηεξηθφ επίπεδν απηέο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα δψζνπλε κε κηα
αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηε δπλαηφηεηα ζηε ρψξα λα αμηνπνηήζεη ηνλ
ελεξγεηαθφ

παξάγνληα,

λα

πξνρσξήζεη

ζε

αλαπηπμηαθή

πνξεία

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηηο γεσπνιηηηθέο, αιιά θαη ζε εζσηεξηθφ
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επίπεδν. Θαλείο δε ζα ακθηζβεηεί αχξην ην πξσί, φηη απηή ε θπβέξλεζε, γηαηί
απηφ ην παηρλίδη παίδεηαη, απηφ πνπ ςηζπξίδνπλ νη ηξάπεδεο, μαθληθά καο
έπηαζε ν πφλνο ηη ζα γίλεη νη ηξάπεδεο, ηηο νπνίεο αθφκα δελ κπνξεί λα ηηο
αιιάμεη, ηηο δηνηθήζεη ε θπβέξλεζε, έηζη; Γηαηί ππάξρνπλ ηνπ θφζκνπ ηα
λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα, φηη ην ηακείν ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο ζπλνιηθά,
αχξην ην πξσί ζα γξάθνπλ νη εθεκεξίδεο, δελ είλαη άδεην. Θαη αλεμάξηεηα απφ
ην ρεηξηζκφ ηνπ πξάγκαηνο ζα ιέκε ινηπφλ, θαη απηφ λνκίδσ ζα γξάςεη ε
«BILT», ζα αλαγθαζηεί λα πεη, φηη ζην Διιεληθφ Θξάηνο απ’ φηη θαίλεηαη απηή
ηε ζηηγκή, ππάξρνπλε 5.000.000.000 ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηφζα ζην
παλεπηζηήκην, ηφζα εθεί, ηφζα εθεί.
Άξα απηή ε κπνπξδνινγία, φηη ζηηο 24 Απξηιίνπ, θαιά ηε ιέσ ηελ εκεξνκελία
δελ ζπκάκαη, λνκίδσ φηη κπήθε ε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο ζε επξσπατθφ
επίπεδν, ηελ επφκελε κέξα πνπ εκείο ζα πξέπεη λα έρνπκε μνθιήζεη. Λνκίδσ
φηη αιιάδεη ηε βάζε θαη ην αλ ζα εμνθιήζεη απηή ε θπβέξλεζε, εθφζνλ δελ
επηηεπρζεί κηα πνιηηηθή ζπκθσλία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δγψ ζα είκαη αξθεηά ζχληνκνο γηαηί
ίζσο λα είκαη πην ζπγθεθξηκέλνο, γηαηί ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε, ζεσξψ φηη είλαη
πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη έρεη θπξίσο δχν πηπρέο. Ζ πξψηε, ελ ζπληνκία ζα
αλαθεξζψ ζηε λνκηθή πηπρή ηνπ ζέκαηνο θαη φρη ζηελ πνιηηηθή.
Ινηπφλ θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκηθνχ βιέπνπκε φηη είλαη πξνθαλείο ε
αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο απφθαζεο απηήο ζε ζρέζε κε ην άξζξν 102 ηνπ
Ππληάγκαηνο. Ρν άξζξν 102 αλαθέξεηαη ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή

απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ. Κε απηή ηε κνλνκεξή απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο, ε
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ θάκπηεηαη ζηνλ ππέξηαην βαζκφ. Γελ μέξσ
πνηα ηχρε ζα έρεη ε πξνζθπγή πνπ έρεη θάλεη ε Ξεξηθέξεηα ή δελ μέξσ αθνχσ
γεληθφηεξα γηα πξνζθπγέο ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Θεσξψ φηη απηή ε
απφθαζε είλαη βαζηά αληηζπληαγκαηηθή.
Απφ θεη θαη πέξα, εδψ πέξα πξέπεη …. Αλαθεξφκαζηε ζε κηα απφθαζε
θπβεξλεηηθή, ε νπνία ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ
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ΝΡΑ αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο δηθήο καο ηεο πφιεο. Γηαηί είλαη πξνθαλέο
φηη θαη δηθά καο ρξήκαηα απνζεκαηηθά ζα κεηαθεξζνχλ ζε άιια ηακεία.
Νπφηε, εγψ πηζηεχσ φηη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ζέινπκε λα ραξαθηεξίδεη
απηή ηελ πφιε, εδψ βέβαηα είλαη παξάιιεινο ν αγψλαο θαη κε ηνπο
ππφινηπνπο θνξείο ησλ ΝΡΑ αιιά θαη ηελ πφιε απηή πνπ ζα έπξεπε πάληα λα
ηε ραξαθηεξίδεη, είλαη φηη αλεμαξηήησο έηζη θνκκαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,
εκείο έρνπκε μαλαπεί φηη ν ζπλδπαζκφο καο έρεη απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο ησλ
θνκκάησλ έηζη ςεθνθφξνπο θαη αλζξψπνπο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλε θαη
εθηεζεί ζε θνξείο κε θνκκαηηθή ηδηφηεηα, αιιά εδψ ε κάρε είλαη ππέξ ησλ
ΝΡΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππέξ ηεο πφιεο καο. Γηαηί μέξνπκε πνιχ θαιά, φηη
κε απηή ηελ απφθαζε ζίγεηαη ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο καο.
Νπφηε δπζηπρψο ην νμχκσξν είλαη φηη είλαη κηα αθνξκή απηφ ην έθηαθην
ζπλέδξην, λα δνχκε πνηεο παξαηάμεηο θαη πνηεο ππνςεθηφηεηεο είλαη
θνκκαηηθέο, θαζαξά θνκκαηηθέο θαη πνηεο φρη. Ινηπφλ εκείο δε βάδνπκε θαλέλα
θνκκαηηθφ ζπκθέξνλ, θακία θνκκαηηθή ή θπβεξλεηηθή πεηζαξρία. Θίγνληαη
ζπκθέξνληα θαζαξά ηεο πφιεο ζπγθεθξηκέλα, εκείο ην είπακε, ην ιέκε θαη ζα
μαλαιέκε, θφκκα καο είλαη ην Σατδάξη αιιά ζα είκαζηε θαη ακείιηθηνη πξνο ην
ζπκθέξνλ ηεο πφιεο κε νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε θη αλ είλαη επάλσ. Διπίδσ
κεζαχξην, αλ κε ην θαιφ φπσο παιηφηεξα ην ΘΘΔ ζπλεξγαζηεί ή φρη θαη είλαη…
ή είλαη ζηελ θπβέξλεζε κε πιεηνςεθία λα ηζρχζεη ην ίδην θαη γηα εζάο.
Δδψ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη έλα άιιν ζέκα. Ξξαγκαηηθά είλαη επθαηξία,
κπνξνχκε

λα

κηιήζνπκε

ζε

έλα

άιιν

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην

γηα

ην

κεηαλαζηεπηηθφ θαη γηα ηα άιια ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ θαη είλαη πνιχ
επίθαηξα. Θα είκαζηε ζπγθεθξηκέλνη, ζα βγάινπκε θαη αλαθνίλσζε, ζεσξψ φηη
θαη ην ςήθηζκα, αλ εμαηξέζνπκε θάπνηα ζεκεία είλαη πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε. Γε ζέισ λα μαλαιέσ ηη ζα γηλφηαλε αλ είζαζηε εζείο θπβέξλεζε,
ιείπεη θαη ν θ. Θνπβαξάο, νπφηε δε ζα έρνπκε ηελ αληηπαξάζεζε πνπ ζπλήζσο
έρνπκε, λα κνπ πεη γηα ην παξειζφλ πνπ δελ έρσ, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Ζ ππφζρεζή καο είλαη φηη ζα δψζνπκε κάρεο γηα ηελ πφιε φπσο θαη απηή εδψ,
ζα είκαζηε κπξνζηά θαη πξνζσπηθή κνπ άπνςε, θαζαξά γηαηί εγψ ειπίδσ λα
είλαη ιάζνο απηφ θαη ε δηαπξαγκάηεπζε λα πεηχρεη. Όινη ην ζέινπκε γηα ην
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θαιφ ηεο ρψξαο καο λα πεηχρεη ε δηαπξαγκάηεπζε, αιιά εθθξάδσ θαη ηελ
πξνζσπηθή κνπ άπνςε εδψ. Ρη είδνπο δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα θάλεηο φηαλ
καδεχεηο ηα ρξήκαηα γηα λα έρεηο λα πιεξψζεηο γηα άιινπο δχν κήλεο, κε πνηα
δειαδή δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζα παο λα δηαπξαγκαηεπηείο, φηαλ ν αληίπαιφο
ζνπ γλσξίδεη φηη ζε δχν κήλεο δε ζα έρεηο ρξήκαηα. Γειαδή θεξδίδνπκε δχν
κήλεο γηα λα γίλεη ηη;
Δλ πάζε πεξηπηψζεη είλαη έλα θαθφ ζεκάδη απηφ θαη ζεκεηνινγηθά γηα ην
ζεζκφ

ηεο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο

πνπ

έρεη

θαη

ηεξάζηηα

ζέκαηα

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο θαη ζεκεηνινγηθά φηη άιιε κηα θνξά ζηνλ ππέξηαην
βαζκφ ζα ηελ πιεξψζνπλε νη Γήκνη, πφζν κάιινλ ηψξα πνπ ιέκε φηη εηδηθά ν
πξψηνο βαζκφο απηνδηνίθεζεο, νη ΝΡΑ ζίγνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ
εγγχηεηα πνπ έρνπλε κε ηνπ πνιίηεο. Γειαδή είλαη ε ρεηξφηεξε, ε ρεηξφηεξε
κνξθή πνπ κπνξεί λα ππάξμεη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Γθαλά απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Γξνχιηα.
ΓΘΑΛΑ: Θαιεζπέξα. Δίκαη πξψηε θνξά Γεκνηηθή Πχκβνπινο θαη ζίγνπξα δελ
έρσ θαη ηελ εκπεηξία θαη ζεσξψ φηη εθπαηδεχνκαη ζην ζεζκφ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Νκνινγψ ρζεο ην βξάδπ πνπ είδα απηφ ην… ηελ Ξξάμε
Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, βξέζεθα ζε κεγάιν πξνβιεκαηηζκφ, ηη ζηάζε
κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο απέλαληη ζε κηα ηέηνηα απφθαζε.
Δηζπξάηησ φηη είλαη κηα πνιχ θξίζηκε πεξίνδνο θαη κάιηζηα ηελ εηζπξάηησ σο
εκπφιεκε πεξίνδν, βιέπνληαο ηε ζηάζε ησλ δαλεηζηψλ θαη ηεο Δπξψπεο
γεληθά απέλαληη ζηελ θαηλνχξηα θπβέξλεζε πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη
πξάγκαηα. Δηζπξάηησ επίζεο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ, έηζη έρεη θεξχμεη ηε
ρψξα ζε κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη κέζα ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα
θαη ζε απηή ηελ αλάγθε ζηελ νπνία έρεη θεξχμεη ηε ρψξα, δεηάεη ηε βνήζεηα
ηεο ζπκπαξάζηαζεο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν βέβαηα ππνρξεψλεη έηζη, λα δνζνχλ
θάπνηα δηαζέζηκα.
Δπεηδή δελ ππήξμα πνηέ θνκκαηηθφ ζηέιερνο, νχηε ζπλδηθαιίζηξηα πηζηεχσ φηη
θαινχκεζα ζε κηα ηέηνηα δχζθνιε θάζε λα βάινπκε φινη πιάηε. Αλ γίλεηαη λα
πξνζθέξνπκε πέξα απφ θφκκαηα γηα απηή ηε ρψξα, γηαηί πηζηεχσ φηη πξέπεη
λα ππάξμεη πξψηα ε ρψξα θαη φηαλ ππάξμεη ε ρψξα ζα ππάξμνπλε θαη νη
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Γήκνη. Αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη λα ην θάλνπκε ρσξίο λα θξίλνπκε απηή
ηε ζηηγκή ηελ απφθαζε.
Ξξνζσπηθά γηα ην Γήκν ζα έιεγα, αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα, αλ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα λα βνεζήζνπκε. Αλ δελ ππάξρνπλ, λα κελ ην θάλνπκε. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ’ ηελ παξάηαμε ηεο θα Θακπφιε, ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε,
θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Γπζηπρψο δελ μέξσ πψο λα εθθξαζηψ; Δίλαη κία
απφ ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ζεσξψ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γχζθνιεο
ζηηγκέο ηεο δηθήο κνπ πνξείαο ζαλ Πχκβνπινο, λα πσ ηελ αιήζεηα δε ζα
ήζεια λα ήκνπλα ζε έλα ηέηνην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γε ζα ήζεια λα είρακε
ην ιφγν γηα λα ην θάλνπκε απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ μέξσ αλ
ππάξρνπλ ιφγηα λα εθθξάζνπκε απηφ πνπ βηψλνπκε απηέο ηηο κέξεο;
Ξξαγκαηηθά έξρνκαη ζε δχζθνιε ζέζε. Γελ μέξσ αλ απηφ πνπ δνχκε, είλαη ην
ιεγφκελν Plane B, δελ μέξσ αλ απηφ ελλννχζαλε Plane B ή θάηη άιιν.
Ζ αιήζεηα είλαη φηη κάιινλ ν θφκπνο θηάλεη ζην ρηέλη θαη πξέπεη λα παξζνχλε
θάπνηεο απνθάζεηο εχθνιεο, δχζθνιεο. Ρν λα κηιάκε ζήκεξα γηα ηα δηθά καο,
ηα ηνπηθά, λα κηιάκε γηα ηα απνζεκαηηθά ησλ Γήκσλ, ηεο Ξεξηθέξεηαο, ησλ
λνζνθνκείσλ θαη φπνηνπ άιινπ νξγαληζκνχ, απηή ε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ
Ξεξηερνκέλνπ δε λνκίδσ φηη κπνξεί λα βξεη πνιινχο ζπκπαξαζηάηεο. Γελ
μέξσ κε πνην ζθεπηηθφ ζα κπνξνχζα λα ζπκθσλήζσ εγψ πξνζσπηθά.
Γπζηπρψο ζεσξψ φηη είλαη κία απφ ηηο πην δχζθνιεο ζηηγκέο.
Δγψ ζα ηνικήζσ λα κηιήζσ, λα πσ κηα ιέμε ιίγν απζηεξή, λνκίδσ φηη ζήκεξα
κηιάκε γηα βηαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Όηαλ ζα έξζνπλ θαη ζα πάξνπλ
ηα απνζεκαηηθά, αο έξζνπλ ηελ επφκελε κέξα λα ηε δνχκε. Αιιά αλ
κπνξνχζακε λα ηε δνχκε ζήκεξα ηελ επφκελε κέξα, φρη εθφζνλ ηα πάξνπλ.
Λα δνχκε ηφηε κε πνηα επρέξεηα ζα γίλεηαη ε πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ,
φπσο πνιχ θαιά γξάθεηαη εδψ. Αλ θαη εγψ ζε απηφ εδψ, ζα ήζεια λα
γξάθνληαη θαη φια ηα άιια, γηαηί εδψ δε ζα είλαη κφλν ηα ιεθηά ησλ
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εξγαδνκέλσλ, ζα είλαη θαη πνιιά άιια πνπ ν Γήκνο δε ζα έρεη λα
αληαπεμέιζεη. Ινηπφλ, ζαλ επηθεθαιίδα ελλννχζα.
Ξξαγκαηηθά αθνχζηεθαλ απφςεηο πνπ ζίγνπξα δε κε βξίζθνπλε ζχκθσλν.
Ρψξα αλ είλαη αξηζηεξή παξέλζεζε ή αχξην ή αλ είλαη ζακαξηθή ε Λέα
Γεκνθξαηία, πνζψο κε ελδηαθέξεη. Δκέλα κε ελδηαθέξεη ην αχξην ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ. Ρζίπξαο, Πακαξάο ή φπσο άιινο ιέγεηαη, δε κε ελδηαθέξεη.
Εεηάσ ζπγλψκε.
Όπσο έρνπκε αθνχζεη φλησο πνιιέο δεκνηηθέο αξρέο, νη ΘΔΓΔ, νη Ξεξηθέξεηεο
θαη θεληξηθά θαη θάπνηεο Ξεξηθέξεηεο έρνπλε ήδε θάλεη, μεθίλεζαλ, έδσζαλ
εληνιή πξνζθπγήο ζην ΠηΔ, δελ μέξσ θαηά πφζν ζα επδνθηκήζεη ή φρη, δελ
μέξσ θαηά πφζν κπνξνχκε λα αξλεζνχκε ην ζπγθεθξηκέλν. Πίγνπξα νη πην
εηδηθνί ζα κπνξνχζαλ λα καο πνχλε. Γελ μέξσ αλ είλαη ζην ρέξη καο.
Πίγνπξα θαηαςεθίδνπκε θάζε ηέηνηα θίλεζε. Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε
ζχκθσλνη. Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζχκθσλνη ζε έλα αβέβαην αχξην. Δίλαη
απηφ πνπ ιέκε δίρσο αχξην. Γελ μέξσ ηη άιιν ζα αθνχζνπκε. Γελ μέξσ πνπ
αιινχ ζα πάκε. Γελ μέξσ ν ππνπξγφο Νηθνλνκηθψλ, ην πψο ην είπε, ην
θαηλνχξην ην…, νχηε πνπ ην ζπκάκαη πσο ην είπε παηδηά ην…. λαη απηφ πνπ κε
ηξεηο ιέμεηο, πνπ ην έζεζε. Repos, πψο ηα είπε; Γελ μέξσ, δελ μέξσ ηη άιιν
καο μεκεξψλεη. Δίλαη δχζθνιεο ζηηγκέο. Καθάξη, καθάξη λα βγεη, καθάξη.
Ξηζηέςηε κε δελ είλαη, δελ είλαη επρνιφγηα νχηε επρέο. Καθάξη λα βγεη γηα
φινπο. Γελ μέξσ φκσο έηζη πνπ ζα θαηαιήμνπκε. Ξξαγκαηηθά, πξαγκαηηθά
ιππάκαη. Απηά. Λα είζηε θαιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Κάιηζηα. Δγψ θ. Ξξφεδξε, ζα… βέβαηα ππάξρεη κηα θαηήθεηα
γεληθφηεξα έλεθα ηνπ πξνβιήκαηνο, ζεκεηνινγηθά δειαδή αιιά ζα πσ ην
εμήο. Απηφ λα θαηαγξαθεί. Όηη επεηδή έρσ άζπξα καιιηά ζηελ πνιηηηθή, είκαη
πνιχ κεγάινο απφ κηθξφο, θαηάιαβα φηη φηαλ είκαζηε αληηπνιίηεπζε
εθθξάδνπκε ην επηζπκεηφ θαη φηαλ είκαζηε ζηελ θπβέξλεζε ή ζηε δηαρείξηζε
πξάηηνπκε ην εθηθηφ. Όρη ηψξα θαη πξηλ.
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Ρψξα είδα ηνλ θ. Κπνδίθα εδψ, ν νπνίνο ελήκεξνο φζν αλαθνξά κε ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε ηα 863.000.000 πνπ ζα δψζεη ν ππιψλαο ηεο δεκνθξαηίαο πνπ
είλαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ελψ φινη νη ππφινηπνη ζα έρνπλε έιιεηκκα 1.200,
απηφ ην ιέσ γηα εκάο εδψ, ελλνψ εκάο εδψ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πφζν
έρεη ζπκβάιεη γηα ην πιεφλαζκα ηεο νηθνλνκίαο.
Όηη φηαλ ήκαζηαλ θαη εκείο θπβέξλεζε ηφηε, γηα λα πνχκε ηα πξάγκαηα κε ην
φλνκά ηνπο, γηαηί πνηέ δελ ζα ιέκε. Βιέπσ θαη ην ΞΑΠΝΘ θαη φια ηα άιια
θφκκαηα ηψξα είλαη ελάληηα ζηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, ελψ πξηλ
θάπνηα ρξφληα ήηαλ ν ΠΟΗΕΑ θαη ην ΘΘΔ πνπ αθφκα δελ θπβέξλεζε. Άκα
θπβεξλήζεη ελδερνκέλσο κπνξεί λα πξάηηεη θη απηή πξάμεηο, άκα είλαη
αλαγθαίν θαθφ. Θαθφ ινηπφλ απηή ε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ,
παξαθαιψ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γψζαηε ηελ επθαηξία.
ΦΝΟΙΖΠ: Κπξάβν. Άθνπζα ηνλ θ. ζπλάδειθν, ηνλ θχξην δηθεγφξν φηη είπε
ην 102 άξζξν ηνπ Ππληάγκαηνο, νηθνλνκηθή δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ ΝΡΑ,
ππάξρεη φκσο θαη ην 43 θαη ην 44, κάιινλ ην 44 ζε ζπλδπαζκφ κε ην 43, πνπ
ιέεη φηη ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο κπνξνχκε λα θάλνπκε απηή ηελ

πξάμε. Θαη πξάγκαηη είλαη θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, δηφηη είλαη απφθαζε
ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ φινπ θαη κε απηή θαη κε απηφ ην αηηηνινγηθφ
πξέπεη λα ην ππνγξάςεη ην Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο δελ έρεη ηελ
επζχλε αιιά εθείλν πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη είλαη λα κε ην ππνγξάςεη θαη
λα παξαηηεζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα, γηα λα πάκε έηζη εθηελέζηεξα,
αιιά ζα ην ππνγξάςεη. Ρν ππφγξαςε, ζπγλψκε. Δίλαη ζε απηφ εδψ, ζην
πξφβιεκα θ. Ξξφεδξε, ίζσο έρεη δψζεη, φρη κεηαθπζηθά, απάληεζε ε
κπζνινγία. Ρη ελλνψ; Όηαλ ιέσ θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, φπσο ιέεη θαη
ην ιατθφ άζκα.
Όηαλ ν Νδπζζέαο, αο θαηαγξαθεί, ηνλ εξσηεχηεθε ε Λαπζηθά, θαη ηνλ
θξαηνχζε 7 ρξφληα θαη ν Γίαο ιέεη ακάλ ηη γίλεηαη, πξέπεη λα γπξίζεη ζηελ

Ξελειφπε θαη έζηεηιε ηνλ Δξκή λα ηνλ απειεπζεξψζεη, απηή πνπ ηνλ
αγαπνχζε ηνπ ιέεη θνίηαμε, ζα παο εθεί, δελ ήζειε λα θαηαζηξαθεί. Δθεί πνπ

ζα παο, πέξα ηνλ άιιν ζα ζπλαληήζεηο ηελ Πθχιια θαη ηε Σάξπβδε. Ξξφζεμε
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φκσο ζα παο πξνο ηε Πθχιια. Γηαηί; Γηαηί εθεί πέξα έρεη πνιιά θεθάιηα θαη
ελδερνκέλσο ζα ράζεηο θάπνηνπο άληξεο. Αλ δελ παο εθεί λα ράζεηο απηφ, ζα
παο ζηε ξνπθήρηξα πνπ είλαη ε Σάξπβδε θαη ζα αθαληζηείηε φινη.
Ξξνζπάζεζε εδψ πέξα ν θχξηνο ζπλάδειθνο λα πεη πνηα είλαη ηα πξάγκαηα.
Ξξάγκαηη αξγνπνξεί ν ΠΟΗΕΑ. Απηφ ην ad infinitum, δελ μέξσ ζηα ηηαιηθά
ιέγεηαη infinito, πνπ κε έλα λφκν θαη κε έλα κλεκφλην γηα παξάδεηγκα ζα είρε
θαηαξγεζεί αιιά δελ θαηαξγείηε. Γελ θαηαξγείηε θαη ζα πιεξψλνπκε ζην
δηελεθέο, ζην άπεηξν infinito, δελ μέξσ ζηα αγγιηθά πσο είλαη. Αιιά πψο φκσο;
Όηαλ βάδνπκε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα; Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα, θάλσ…, δελ
μέξσ θαη νηθνλνκηθά θαιά, θάλσ έλαλ ππνινγηζκφ, γηα απηφ έθαλα απηή ηελ
εξψηεζε. Ξνηα είλαη ε αιήζεηα. Δγψ είκαη απφ απηνχο πνπ λαη λα ζπκβάινπκε.
Γελ κπνξνχκε λα δεηάκε δαλεηθά θαη λα κελ κπνξνχκε θαη εκείο λα
ζπκβάινπκε νπνηνζδήπνηε άιινο ζε απηή ηελ αιιειεγγχε, αλ πξάγκαηη
μέξνπλ θάηη πεξηζζφηεξν πνπ ζα μέξνπλ. Γηφηη απηνί δηαρεηξίδνληαη. Κπνξεί λα
ρξεηάδνληαη απηά ηα ρξήκαηα γηα λα είλαη έλα φπιν ζηε θαξέηξα, γηα ηε
ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε ηελ νπνία ζα θάλνπλε. Αιιά θάζνκαη θαη ιέσ, είπε ν
θ. Γήκαξρνο 12.500.000.000. Γελ είλαη ηφζα. Αλ ήκαζηαλ, αλ είρακε
12.500.000.000 απφ απηά ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ζα ήκαζηαλ πινχζηνη.
Ξινχζηνη; Θα είρακε θάπνην απφζεκα. Δίλαη γχξσ ζηα 2.500 θ. Γήκαξρε. Θαη
ην 1 δηζεθαηνκκχξην εθηαθφζηα ηφζα ζα ηα πάξεη απφ ηελ απηνδηνίθεζε. Ρα
ππφινηπα φια, ηα ππφινηπα ζην 2.500 ζα ηα πάξεη απφ ηνπο άιινπο.
Θάζνκαη θαη ζθέθηνκαη θαη ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Αληηδήκαξρν
Oηθνλνκηθψλ, δειαδή αλ ε αηηηνινγία ηελ νπνία πξνθαζίδνληαη θαη ιέλε φηη
είλαη 2,5% γηα ηφθν, repos, δελ μέξσ πσο ηα ιέκε απηά, δελ μέξσ ηνπο
νηθνλνκηθνχο φξνπο. Ή ηψξα είλαη θιεηζηά κελ, απηφ γηα 15, 20 κέξεο ζα είλαη
ην πνζφ απηφ ην νπνίν ζα εηζπξάμεη ην Θξάηνο; Γελ μέξσ πφζν ζα βγεη
δειαδή, άκα θάλνπκε έλα ππνινγηζκφ, απηφ δελ πξέπεη λα είλαη αιήζεηα.
Γηφηη αλ ήηαλ αιήζεηα, ζπγλψκε, απηά εδψ πέξα είλαη ππνρξεσηηθά λα ηα
θαηαβάινπκε πνπ έιεγε θαη ν θ. Κπνδίθαο. Γελ κπνξνχκε λα κελ ηα
θαηαβάινπκε. Έηζη δελ είλαη θ. Ρζαηζακπά πνπ είζαη θαη δηεπζπληήο ηνπ
Γήκνπ; Γηαηί δελ βάδνπκε θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία άκα είλαη πξνο φθεινο
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κεηά; Κπνξείηε λα κνπ ην απαληήζεηε απηφ; Γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα, φιεο
ηηο αιήζεηεο. Απηά δχλαηαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ ππάξρεη θίλδπλνο.
ΦΝΟΙΖΠ: Απηά δχλαηαη. Άξα ινηπφλ ελδερνκέλσο κπνξεί λα εκθηινρσξεί
θαη θίλδπλνο. Θαη γηαηί δελ βάδνπκε θαη ηηο άιιεο εηζεγκέλεο; ΓΔΖ, ΝΡΔ,
ΔΓΑΞ, ΝΙΞ, δελ μέξσ ηίπνηα άιιν. Άξα θάπνην πξφβιεκα ελδερνκέλσο ζα
ππάξρεη.
Γχζθνιε απφθαζε πξάγκαηη αιιά ιέκε απφ ην άιιν, αθνχ νη Γήκνη είλαη
ππιψλαο ηεο δεκνθξαηίαο κε φια απηά πνπ αλέθεξαλ εδψ νη ζπλάδειθνη, κε
ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη φια απηά θαη ηε ζπκβνιή ζε απηφ ην πιεφλαζκα, ηα
863.000.000 πνπ αλέιαβε. Αλ πησρεχζεη ην Θξάηνο ηη λφεκα ζα έρνπκε θη
εκείο λα γιπηψζνπκε ηα 3.000.000, ηα 3.200.000 πνπ είλαη θαη κεγάιν, εγψ
δελ ήμεξα φηη είλαη ηφζν κεγάιν ην απφζεκα πνπ έρεη ν Γήκνο ζήκεξα θαη
ζπγραξεηήξηα γηα απηφ, δηφηη δηάβαζα ζήκεξα φηη ν Γήκνο, φπσο πξναλέθεξα
Θεζζαινλίθεο κε ηφζα εθαη…, κε ηφζεο ρηιηάδεο, δελ μέξσ πφζν είλαη, έρεη
κφλν 14 απφζεκα, αλ είλαη δπλαηφλ ζε κεηξήζηκα αληίζηνηρα ζηνηρεία.
Άξα ινηπφλ δχζθνιε απφθαζε. Γχζθνιε απφθαζε γηαηί δεηάκε απφ ηνπο
μέλνπο λα ππάξρεη κηα αιιειεγγχε. Αθνχσ απφ ηε θπβέξλεζε πνπ ιέεη ν
Βαξνπθάθεο ή νπνηνζδήπνηε, λαη εκείο έρνπκε λσπή ιατθή εληνιή, φηη δελ

πξέπεη θάλνπκε απηά. Λαη άιια άκα έρεηο θαη 17, 18 ζην Eurogroup έρνπλ
δηαθνξεηηθή εληνιή απφ ηνλ θφζκν φηη λαη λα κελ δίλεηο ρξήκαηα. Ή
ελδερνκέλσο ζα πεη άιινο, είπε ν ζπλάδειθνο φηη φηαλ εζχ αδεηάδεηο ηα
ηακεία, ηη δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ είλαη λα παο ζην εμσηεξηθφ θαη λα
δηαπξαγκαηεπηείο; Δίλαη έλαο ιφγνο θαη απηφο. Αιιά κήπσο απηφ φκσο μέξνπλ
θάηη παξαπάλσ απηνί απφ καο; Δλδερνκέλσο.
Θαη δηφηη θάζνκαη θαη ζθέθηνκαη φηη αξρίδεη θαη ραιάεη ε εηθφλα ηνπ ΠΟΗΕΑ.
Γηαηί ραιάεη ε εηθφλα ηνπ ΠΟΗΕΑ; Γηαηί κέρξη ηψξα, είπε ν θ. Ππειηφπνπινο θαη
πξάγκαηη είλαη απηή, αλ πηζηέςνπκε φηη έρεη απηή ηε γεληθφηεξε απνδνρή.
Απηφ ήηαλ έλα θαθφ ζεκάδη. Ήδε απφ αχξην, ήδε φια ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ζα αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, ν
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νπνίν ν θ. Ιαθαδάλεο έιεγε φηη είλαη ε θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε θα
Ξξφεδξνο ηεο Βνπιήο έιεγε φηη ε δεκνθξαηία δελ θαηαιχεηαη νχηε κε ηα

ηαλθο αιιά θαηαιχεηαη θαη κε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, κα έια φκσο
πνπ ήξζε αλάγθε θαη πξνβιέπεηε απφ ην Πχληαγκα πνπ πξέπεη λα ηελ
πάξνπκε, αλ πξφθεηηαη λα ζηαζεί ε ρψξα φξζηα.
Αλ πξφθεηηαη λα ζηαζεί θαη απηφ είλαη θαη καο πνπλ ηελ αιήζεηα, φηη απηά ηα
απνηειέζκαηα, απηή είλαη ε Ξξάμε ζα είλαη θάπνηα απηά απνηειέζκαηα, φρη
κφλν κε φιε καο ηελ θαξδηά λα ην θάλνπκε. Αιιά ζα κπνξνχζαλ φκσο, ζα ην
δνπλ θάπσο δηαθνξεηηθφηεηα, δηαθνξεηηθά ζπγλψκε. Λα πνπλ φηη νη Γήκνη
λα… έρνπλ δψζεη απηά ηνπ έρνπλ δψζεη, δελ κπνξνχκε λα ηνπο
εμαληιήζνπκε. Αο δψζνπλ έλα πνζνζηφ, έλα 30%, έλα 40% γηα απηφ ην
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα κπνξνχκε λα θηλεζνχκε. Όρη κφλν 15 κέξεο θαη κεηά
ην δένλ γελέζζαη δελ μέξνπκε θαη λα πάκε ζην καληείν ησλ Γειθψλ ηνπ
Θάιρα ηη κέιεη γελέζζαη, δηφηη άληε λα θεξδίζνπκε απηά ηα ρξήκαηα πνπ δελ
μέξσ πνπ είλαη.
Ρν θαθφ φκσο ζηελ εηθφλα ηεο ρψξαο είλαη κεγαιχηεξν θχξηνη ζπλάδειθνη.
Φαληάδνκαη ζήκεξα, δελ είδα πφζν ζα έπεζε, ζα έπεζε θαληάδνκαη ην
ρξεκαηηζηήξην. Έπεζε; Θα έπεζε ην ρξεκαηηζηήξην. Φαληάδνκαη απηφ έρεη
δηαβάζεη 27%, ηα ηξηεηή νκφινγα. Αλ είλαη δπλαηφλ, 27%. Θπκάκαη φηαλ
πξσηνέγηλα δηθεγφξνο, ν ηφθνο ππεξεκεξίαο πνπ βγάδακε δηαηαγέο πιεξσκήο
είρε θηάζεη ηα 36%. Θάπνπ εθεί πέξα, ζε θάηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θηάλακε,
αιιά ηφηε ηνπιάρηζηνλ ππήξρε πιεζσξηζκφο. Ρψξα ππάξρεη απνπιεζσξηζκφο.
Δίκαζηε ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Πηακαηάσ εδψ πέξα, δελ ζέισ λα πσ
ηίπνηα άιιν. Ιππάκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν κηθξφθσλν ιίγν θ. Φνπξιή. Ινηπφλ πξηλ πάξνπλ ην ιφγν νη
ππφινηπνη ζπλάδειθνη, λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Πσκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ, ηνλ ζπλάδειθν, ηνλ Ξεηξίδε θαη λα ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε,
λα αθνχζνπκε θαη ην Πσκαηείν.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο ζαο. Γπν-ηξεηο ππνζεκεηψζεηο, σο… Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ήζεια ην εμήο λα πσ. Ξξηλ λα ζπλερίζεη θαη ν εθπξφζσπνο απφ
ην Πσκαηείν ησλ Δξγαδνκέλσλ, κήπσο ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε θάηη πνπ
είπε ν ππνπξγφο ζηελ ζπλάληεζε ηεο ΘΔΓΔ, φηη ηα ρξήκαηα απηά, δελ ηα

ζέιεη γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί θαιχηεξα ζηηο 24 Απξηιίνπ. Ρα ζέιεη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ην ιφγν θα Ρνθαηιίδε αξγφηεξα. Θα κπνξείηε λα ην
βάιεηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηα λα ζπλερηζηεί θαιχηεξα ε ζπδήηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζπγθεθξηκέλε ε άπνςε ηνπ θαζελφο
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Όρη, κα δελ ην είπε … Ν πνπξγφο ην είπε, δελ ην ιέσ εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ν πνπξγφο ην είπε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ είλαη άπνςε. Θέιεηε λα ην πείηε Γήκαξρε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα κε δηαθφςνπκε, λα πάξεη ην ιφγν ακέζσο κεηά ε
ζπλάδειθνο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηα λα πάεη θαιχηεξα ε ξνή ηεο ζπδήηεζεο, γηα απηφ ην ιέσ.
Γηα λα απνζαθελίζνπκε ηελ αιήζεηα. Δγψ γηα απηφ ιέσ ζα ήζεια λα ην πσ,
λα…. Κπνξψ λα ζπλερίζσ Γήκαξρε; Ωξαία. Γε ζέιεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν Ξξφεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Ινηπφλ λα…. Αλνηθηφ είλαη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δληάμεη.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Ωξαία. Ινηπφλ γηα… έρσ κπξνζηά κνπ εδψ πέξα ην Φχιιν
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο. Κέζα ζε απηνχο πνπ ππνγξάθνπλε είλαη θαη ην
φλνκα ηνπ Ξαλαγηψηε Θακκέλνπ. Άξα ινηπφλ ηα πεξί αξηζηεξήο θπβέξλεζεο,
αο ηα μεράζνπκε. Ήδε ε θπβέξλεζε ε ίδηα απνθαιείηαη θπβέξλεζε εζληθήο
ζσηεξίαο.
Γεχηεξνλ, φιεο νη Ξξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ βξψκαγαλ θαη βξσκάλε
θαηά ηελ άπνςή καο σο εξγαδφκελνη. Ρψξα ηα ρξήκαηα ηεο Θεληξηθήο
Θπβέξλεζεο πνπ είλαη Γήκνη, πξψηνπ, δεπηέξνπ βαζκνχ, λνζνθνκεία,
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη φηη άιιν βγάιεη ν θνπκπαξάο εθεί πέξα, ζα κπνχλε
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ζε απηφ ην… ηελ αλαγθαζηηθή νπζηαζηηθά, ζηνλ αλαγθαζηηθφ εζσηεξηθφ
δαλεηζκφ. Ρν εξψηεκα απφ εκάο είλαη γηαηί φρη ζπλδεδεκέλεο κε ην
ρξεκαηηζηήξην επηρείξεζε. Ζ απάληεζε είλαη απιή βέβαηα, γηαηί εθεί πέξα είλαη
ην κπαγηφθν, είλαη ην ρξήκα ην πνιχ. Άξα ινηπφλ απηνχο δελ ηνπο αγγίδνπκε.
Άξα πάιη θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη ζα πιεξψζνπλε.
Ρη ζεκαίλεη απηφ ην πξάγκα, απηή ε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ;
Νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηηηινπνίεζε ησλ ρξεκάησλ ησλ Γήκσλ.

Κέζα ζε

απηνχο, απηά ηα ρξήκαηα είλαη θαη ε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηέο νη
ηηηινπνηήζεηο ζπλήζσο δηαρξνληθά νδήγεζαλ θαη ζε θνχξεκα. Θπκφκαζηε ην
PSI θ.ιπ., θ.ιπ.. Ρψξα αλ απηφ, φπσο είπε θαη ν θίινο κνπ ν Θφδσξνο εδψ
πέξα, φηη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ρξεκάησλ ησλ Γήκσλ κέζσ… κέζα απφ
επηηφθην.
Δληάμεη εκείο έρνπκε θαη δπν θαιχηεξεο ιχζεηο λα δψζνπκε. Ρν ΡΕΝΘΔΟ έρεη
ΡΕΑΘ-ΞΝΡ απηή ηελ εβδνκάδα θαη βέβαηα θαη ην ΟΔΑΙ-Ξαλαηησιηθφο έρεη
απφδνζε 0,1 πξνο 3.000.000 θαη κπνξνχκε θαη εθεί πέξα λα ηα ρψζνπκε ηα
ιεθηά. Λα θαλνλίζεη ν Γήκαξρνο λα θεξδίζεη ν Ξαλαηησιηθφο, έηζη; Ινηπφλ,
άξα απηά ηψξα ηα… έρνπκε πηθξά εκπεηξία εκείο απφ… ζαλ εξγαδφκελνη απφ
ηέηνηα πξάγκαηα, έηζη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Δκείο

πάλησο

είκαζηε

κε

ηελ

εμπγίαλζε

ηνπ

πνδνζθαίξνπ.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Απιά έρεηε πεξάζεη αγαπεηέ Θφδσξε πξψηα απφ ηελ παξάγθα.
Ινηπφλ, αθήζηε ηψξα. Αο πξνρσξήζσ, δε δηέθνςα θαλέλα. Ινηπφλ,
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππγλψκε.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Λαη. Απάληεζα φκσο θαη ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ πάλσ γηα λα κελ
αθήζσ θαη ηίπνηα αλαπάληεην. Άξα ινηπφλ νη ηαθηηθέο, απηφ πνπ ζα γίλεη κε
ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ αθνξά κφλν ηηο ηαθηηθέο δαπάλεο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Γειαδή ηνπο κηζζνχο καο ηνπο αθνξά; Δίλαη εξψηεκα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Βέβαηα.

40

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Ρα πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ, απηά ηα ΠΔΠ πνπ ιέλε ηψξα, ζε ΔΡΑ
θ.ιπ. ηη ζα γίλνπλ; Νη ζπλάδειθνη πνπ δνπιεχνπλε κε ΠΝΣ ηη ζα γίλνπλε; Δίλαη
ηαθηηθή δαπάλε; Δξσηήζεηο θάλνπκε γηα λα ην… Νη ζπκβαζηνχρνη πνπ ήδε
δνπιεχνπλ ζηνπο Γήκνπο; Ρα 5κελα πνπ ζα έξζνπλε; Ρα 8κελα, ζα έξζνπλε;
Άξα ινηπφλ αλ φια απηά θνπνχλε δε ζα ππάξρεη ε ππεξεληαηηθνπνίεζε ηεο
δνπιεηάο γηα ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο ζπλαδέιθνπο. Ξεηξέιαηα, παξνρέο ζε
είδνο, γάιαηα δειαδή, είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο, νη παηδηθνί ζηαζκνί, ςσκηά,
φια απηά πνπ ρξεηάδνληαη ζα κπνξνχλε λα παξζνχλε; Δίπε ν Γήκαξρνο φηη
κάιινλ κπαίλνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πξνο ην λα κελ. Θα ην δνχκε.
Δκείο εξσηήκαηα θάλνπκε. Γελ είκαζηε ην κπαιφ ηεο θπβέξλεζεο.
Ινηπφλ, εδψ πέξα απηφ πνπ εκείο πηζηεχνπκε γηαηί επίζεο αλαθέξζεθε φηη ζε
φιεο ηεο ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Δκείο ιέκε
λαη, απηφ είλαη. Δίλαη επηηαγή ηεο επξσπατθήο έλσζεο, απηά θάλεη ζε φιεο ηηο
ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη εκείο ζαλ εξγαδφκελνη θαη ζηνπο
εξγαδφκελνπο απεπζπλφκαζηε απηή ηε ζηηγκή, πξέπεη λα θαηαδείμνπκε ηνλ
πξαγκαηηθφ έλνρν πνπ είλαη ε ίδηα ε επξσπατθή έλσζε. Γειαδή ην ίδην ην
θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ παίξλεη ιεθηά ζπλέρεηα απφ ην αίκα ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη φπνπ δεη.
Θπκίδνπκε εδψ πέξα, γηα φζνπο δελ ην ζπκνχληαη, ηα κφλα πνπ δελ πεξηέθνςε
ε θπβέξλεζε ήηαλε ηηο δαπάλεο γηα ηνπο εμνπιηζκνχο, γηα ηα φπια δειαδή.
Γηα λα κε κηιάκε γηα αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη γηα 400, ηηο 300 θηινβαηψξεο
ζηνπο πάκθησρνπο ζπλαλζξψπνπο καο, ηα ζπζζίηηα πνπ έρνπλε θαη έλα
ζηφρν αθφκα παξαπέξα, λα εμνηθεηψζνπλ ηνλ θφζκν κε ηελ θηψρεηα.
Άξα ινηπφλ, ε απάληεζε απφ καο ζαλ εξγαδφκελνη είλαη κία θαη κνλαδηθή.
Θαιχηεξα είλαη λα κελ πιεξσζνχλε νη δαλεηζηέο. Απηφ ιέκε. Θαιχηεξα λα κελ
πιεξσζνχλε νη δαλεηζηέο. Ρν αίκα καο δειαδή πάεη ηφζα ρξφληα ζηνπο
δαλεηζηέο. Έρνπκε πιεξψζεη 870.000.000.000 γηα ην ρξένο θαη αθφκα
ρξσζηάκε αθφκα 340 θαη θάζε ηφζν ην ρξένο αλεβαίλεη. Άξα ινηπφλ λα πνπ
θηαίεη, πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο ν πξαγκαηηθφο. Δίλαη ην ίδην ην ζχζηεκα πνπ
απμάλεη ζπλέρεηα ην ρξένο.
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Δκείο θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα κε δείμνπλ θακηά αλακνλή ζε απηφ ην
πξάγκα θαη δεηάκε λα αλαθιεζεί ε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, βέβαηα
είλαη ην ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα γίλεη απηή ηε ζηηγκή, θαηά ηελ άπνςή καο. Γε
ζπδεηάκε γηα ηα ππφινηπα, λα αλαθηεζνχλε νη ρακέλνη καο κηζζνί θ.ιπ., θ.ιπ.
πνπ θαη απηά είλαη κέζα ζην… ζηηο

δηεθδηθήζεηο καο. Θαη θαινχκε ηνπο

ζπλαδέιθνπο ζε επαγξχπλεζε θαη ζε καδηθή ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο
πνπ ζα γίλνπλ ην επφκελν δηάζηεκα κε επζχλε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
θηλήκαηνο. Απηά πξνο ην παξφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, πφζνη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα κηιήζνπλ; Όρη, λα δνχκε
πφζνη γηα λα…. Έλαο… Ινηπφλ, είλαη αξθεηνί. Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν
ζηνλ θ. Ρξνρίδε.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Ππλάδειθνη θαιεζπέξα. Ρα έρνπκε δεη, εγψ πηζηεχσ φια ζηελ
πνξεία ηνπ ηφπνπ εδψ γλσξίδνληαο πξφζσπα θαη πξάγκαηα, έρνπκε δεη
θνβεξέο αιιαγέο. Γελ πεξίκελα ζε θακία πεξίπησζε λα δσ θαη ηνλ θίιν κνπ
ηνλ Θνδσξή ηνλ Ππειηφπνπιν, λα θάλεη κία ηέηνηα ηνπνζέηεζε πνπ κνπ
ζχκηδε άιια πξάγκαηα θαη ζα αλαθεξζψ, κπνξεί θαη παξαθάησ ηη ελλνψ.
Δίπε ν θ. Φνπξιήο γηα θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο θαη πνπ παίξλνληαη
θάπνηα κέηξα θαη θνηηψληαο ην εκεξνιφγην, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είδα φηη
ζήκεξα έρνπκε 21 Απξηιίνπ, πνπ θαη άιινη πήξαλ ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο,
πήξαλ θάπνηα κέηξα. Θαη βέβαηα θαη είδα φηη πξάγκαηη ζαλ ζήκεξα, ήηαλε θαη
ε κάρε ηεο Θαηζαξηαλήο ην 1944. Θα ζαο δηαβάζσ θάηη πνπ έρεη λα θάλεη θαη
είλαη επίθαηξν θαη κε απηά πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα θαη πνπ ην είπε, ην ιέκε εκείο
αο

πνχκε

θαη

ζηηο

ηνπνζεηήζεηο

καο.

Πήκεξα

εξγαηνυπάιιεινη

απηαπαζρνινχκελνη ν ιαφο, έρνπλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο απνδείμεηο ζηα ρέξηα
ηνπο φηη δηθή ηνπο πξννπηηθή δε βξίζθεηαη ζε ιχζεηο εληφο ησλ ηπρψλ ησλ
κνλνπσιίσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ. Πηηο
κεηακθηέζεηο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ αλακφξθσζή ηνπ, ζηελ
επηινγή ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζεκεξηλνχ αληηιατθνχ δξφκνπ
αλάπηπμεο, ζην αλεβνθαηέβαζκα ησλ αληηιατθψλ θπβεξλήζεσλ. Απηά έιεγε ην
ΘΘΔ θαη απηά ιέεη αθφκα θαη εθεί βξίζθεηαη ε νπζία απηψλ πνπ ζπδεηάκε
ζήκεξα.
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Γελ είλαη ην δήηεκα, αλ ζα πάξνπκε θάπνηα ιεθηά, ζα ηα πάκε απφ δσ ή ζα
ηα πάκε απφ θεη. Δίλαη δήηεκα πνιηηηθήο θαη φζν θαη αλ ζέιεη ν θίινο κνπ ν
Θνδσξήο ν Ππειηφπνπινο κε δηάθνξεο θνξψλεο πνπ καο έβγαιε έλα ιφγν πνπ
καο ζχκηδε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, πξαγκαηηθά, ηνλ Βαγγέιε ηνλ Βεληδέιν
κάιινλ ζπγλψκε, κνπ ζχκηδε ηνλ Βαγγέιε ηνλ Βεληδέιν. Έβγαιε θνξψλεο θαη
δε καο είπε ζηελ νπζία ηίπνηα. Πηελ νπζία, θίιε Θνδσξή. Ρη έιεγεο πξηλ
ρξφληα; Ρη είλαη ε επξσπατθή έλσζε; Πε πνην δξφκν αλάπηπμεο λα βαζίζνπκε;
Πην δξφκν αλάπηπμεο ησλ κνλνπσιίσλ; Ρνπ θαπηηαιηζκνχ; Απηφ πηζηεχεηο;
Θαη αλ δελ πηζηεχεηο ζε απηφ απφδεημέ ην θαη ςήθηζε απηφ πνπ θαηεβάδνπκε
ζήκεξα

ζχζζσκν

ην

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην

πνπ

έρεη

γίλεη

κεγάιεο

αλαθαηαηάμεηο θαη δελ πεξίκελα πνηέ απφ ηε δηθή ζνπ πιεπξά λα θάλεηο ηέηνηα
ηνπνζέηεζε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο. Ππλάδειθνη. Λαη ζα δψζσ ην ιφγν.
Νξκψκελνο φκσο απφ ηα λέα ήζε, σο Ξξφεδξνο, θαη επεηδή είκαη θαη πνιηηηθφ
πξφζσπν, ηα λέα ήζε θαηαιαβαίλεηε λαη, ζα πεη.
Ινηπφλ, ζα ήζεια θη εγψ λα πσ δπν ιφγηα, γηαηί λνκίδσ φηη έρσ ην δηθαίσκα.
Γε λνκίδσ λα αδηθψ θαλέλαλ ηε γλψκε κνπ γηα απηά ηα δεηήκαηα. Θα πνχλε
βέβαηα θαη νη ζχληξνθνη εδψ απφ ηελ πιεηνςεθνχζα παξάηαμε πην
ζπγθεθξηκέλα ην ηη πξνηείλνπκε εκείο. Όκσο ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ θάπνηα
πξάγκαηα. Κνπ θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε ζπλάδειθνη, ην φηη απηά πνπ
άθνπζα ζήκεξα απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο παξάηαμεο ηνπ ΠΟΗΕΑ, δελ είλαη
άγλσζηα, ηα έρσ μαλαθνχζεη. Θαη δελ ηα άθνπζα κφλν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο
εδψ, ηα αθνχκε φιν ην ηειεπηαίν κήλα θαη αλαξσηηέκαη αλ έβαιε θάπνηνο ην
video πίζσ θαη μαλαγπξίδνπκε θαη….
Δίπε ν πξσζππνπξγφο ε ειιεληθή δεκνθξαηία δελ εθβηάδεηαη έζσζελ θαη

έμσζελ. Θαη ζπκήζεθα έλαλ άιινλ παιηφηεξα ηεο ίδηαο θνπήο, γηαηί νη
ζνζηαιδεκνθξαηηθή πνιηηηθή ήηαλ ίδηα θαη παιηά θαη ηψξα πνπ έιεγε ηα ληφπηα
θαη μέλα θέληξα πνπ απεηινχζαλε ηε δεκνθξαηία θαη ηνπο αζηηθνχο ζεζκνχο.
Θαη θπζηθά απηφ θαηαιήγεη θαη ζηελ άιιε κεγάιε ξήζε, έηζη; Ρεο αλίεξεο
ζπκκαρίαο αλάκεζα ζην ΘΘΔ θαη ζηε Λέα Γεκνθξαηία. Γειαδή φπνηνο
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αληηπνιηηεχεηαη ηεο ζνζηαιδεκνθξαηία απφ ηα αξηζηεξά, ζπκκαρεί κε ηε δεμηά,
ηελ επάξαην.
Δκείο βέβαηα ζαλ θνκκνπληζηέο, δε ρσξίζακε πνηέ ηνπο αλζξψπνπο ζε δεμηνχο
θαη αξηζηεξνχο. Δκείο ρσξίδνπκε ζε αζηνχο θαη πξνιεηάξηνπο. Πε ιαφ θαη ζε
πινπηνθξαηία. Άξα ινηπφλ απηά ηα ζρήκαηα φρη απιά δε καο αθνξνχλ,
πξνθαινχλ γέιην πιένλ.
Θέισ λα βάισ δπν δεηήκαηα γηαηί πξέπεη λα βάινπκε νξηζκέλα πξάγκαηα ζηε
ζέζε ηνπο. Ρη ζα πεη ζπλάδειθνη, ππεξάζπηζε ησλ αζηηθψλ ειεπζεξηψλ; Ρη
είλαη νη αζηηθέο ειεπζεξίεο; πεξάζπηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο
θαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα ζεσξνχληαη καξμηζηέο; Ρν Θξάηνο
αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θάζε Θξάηνο είλαη κεραληζκφο θαηαπίεζεο ηεο κίαο
ηάμεο πάλσ ζηελ άιιε. Ρν Θξάηνο ηεο θενπδαξρίαο θαηαπίεδε ηνπο αζηνχο
θαη ηνπο εκπφξνπο, ζήκεξα ην Θξάηνο ησλ θαπηηαιηζηψλ δηαθπιάζζεη σο
θφξε νθζαικνχ ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο, ησλ πινπηνθξαηψλ, ησλ
κνλνπσιίσλ, έηζη; Δλάληηα ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα άιια ιατθά ζηξψκαηα.
Απηφ ήηαλ παιηά, απηφ είλαη θαη απηφ ζα είλαη φζν ππάξρεη ηαμηθή
εθκεηαιιεπηηθή θνηλσλία.
Νη λφκνη πνπ ςεθίδνληαη, νη Ξξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, φηη ηέινο
πάλησλ θηλείηαη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ Θξάηνπο ηνπ αζηηθνχ, έλα ζηφρν
έρνπλ. Λα βιάςνπλ απηνχο πνπ είλαη απφ θάησ. Θαη απφ θάησ είλαη νη
κηζζσηνί, νη ζπληαμηνχρνη, νη αγξφηεο, ν ιαφο. Ξνηεο αζηηθέο ειεπζεξίεο ζα
ππεξαζπηζηνχκε ζπλάδειθνη; Ξνηεο είλαη νη αζηηθέο ειεπζεξίεο; Ρν φηη ε
ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία, ε θάπνηε, είλαη κηα εμειεγκέλε, εμειηγκέλε αζηηθή
θνηλνβνπιεπηηθή δηθηαηνξία, επραξηζηνχκε πνιχ. Απηφ είλαη θαη απηφ
ππεξεηείηε ζήκεξα εζείο. Μεράζακε θαη ηελ απιή αλαινγηθή. Ξαίξλνπκε
κπφλνπο 50 έδξεο ηψξα θαη ππεξαζπίδνπκε, πψο ην ιέλε, ηε ιατθή θπβέξλεζε,
δίθε Γηαξνπδέιζηη, αο πνχκε. Γηα λα έξζσ έηζη θαη ζηηο δηθέο ζαο…
Θαη έλα ηειεπηαίν, λαη γηαηί νχηε ιίγν νχηε πνιχ, απηφ καο είπαλ ηψξα. Όηη νη
κεραληζκνί

θαηαζηνιήο

ηνπ

ιατθνχ

θξάηνπο

θαηαζηέιινπλ

ηελ

αληεπαλάζηαζε, αο πνχκε. Θαη έλα ηειεπηαίν, ζπλάδειθνη ηψξα. Έρεηε πεη
εδψ κέζα πνιιά πξάγκαηα. Ξξηλ απφ ιίγν θαηξφ πνπ ζπδεηάγακε γηα ην
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ινηκσδψλ ιέγαηε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ νπνία εκείο δε δερφκαζηε φηη
ππάξρεη, ιέκε φηη είλαη ηνπηθή δηνίθεζε, λα θάλεη θίλεκα, λα παιέςεη, λα κελ
θιείζνπλ ηα λνζνθνκεία, λα κελ θιείζνπλ ηα ζρνιεία, λα κελ θιείζεη ην έλα,
λα κελ θιείζεη ην άιιν. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Θαη εκείο ιέγακε φηη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε δελ είλαη θίλεκα, είλαη θνκκάηη ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. Θαη ζήκεξα
ε δηθηά ζαο θπβέξλεζε εθαξκφδεη αθξηβψο απηφ. Ιέεη ε κακά Θξάηνο ζην παηδί
ηεο, δψζηα θαη άκα δελ ηα δψζεηο ζα παο κέζα. Θα ζνπ θαηαινγηζηνχλ, ζα,
ζα, ζα…
Θαη έλα ηειεπηαίν. Ρνλ ηειεπηαίν θαηξφ γηλφηαλ κηα κεγάιε θνπβέληα, φπνπ
εκείο ππνζηεξίδακε φηη απηφ ην πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ε θξίζε είλαη ε θξίζε
ππεξζπζζψξεπζεο

θαη

παξαγσγήο

ηνπ

θαπηηαιηζκνχ.

Ξαξήγαγαλ,

ζπζζψξεπζαλ θεθάιαηα, ν ιαφο δελ κπνξεί λα ηα θαηαλαιψζεη γηαηί δελ έρεη.
Γηαηί ηνπ ηζαθίζαλε ην αίκα, ην κηζζφ, ηελ ζχληαμε, ηα πάληα. Θαη εζείο
ιέγαηε φρη, ππάξρεη ν θαιφο ν θαπηηαιηζκφο πνπ είλαη ζε κηα ξφηα, πνπ
θεξδίδεη ην θεθάιαην, θεξδίδνπλ θαη νη εξγάηεο, αιιά ππάξρεη θαη ν
θαδηλνθαπηηαιηζκφο

ησλ

λενθηιειεχζεξσλ

πνπ

θηαίεη

γηα

απηή

ηελ

θαηάζηαζε. Απηφ πνπ θάλεηε ηψξα θαη παίξλεηε ηα θξάγθα ησλ Γήκσλ γηα λα
ηα θάλεηε νκφινγα θαη λα ηα παίμεηε δελ είλαη θαδηλνθαπηηαιηζκφο, ζχληξνθνη
ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο; Ρη είλαη;
Ινηπφλ αο αθήζνπκε ινηπφλ ηψξα ηηο κεγάιεο αεξνινγίεο. Δδψ πέξα ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλε δηέμνδνο, ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, ζπγθεθξηκέλν Θξάηνο πνπ έρεη
έλα ζθνπφ θαη κφλν. Λα βνεζήζεη ηελ πινπηνθξαηία θαη λα ηζαθίζεη ηνπο
εξγαδφκελνπο. Δκείο απηφ ζα ην αληηθξνχζνπκε, ζα ην αληηπαιέςνπκε θαη
θαηαινγίζηε καο θηφιαο θαη θάληε θαη φ,ηη άιιν ζέιεηε.
Δπφκελνο. Ν θ. Ρζαηζακπάο έρεη δεηήζεη πξηλ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λνκίδσ φηη ν ζεκεξηλφο δηάινγνο, ν πνιηηηθφο έηζη, θαηεμνρήλ
έηζη πνιηηηθφο ζα έιεγα, έρεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Ξνιιά πξάγκαηα
ηειεπηαία πνιηηηθά θαη θεληξηθά αιιά θαη ηνπηθά ζα ιέγακε έρνπλ αλαηξαπεί
ζηνλ ηφπν καο. Έρνπκε φπσο ιέγεηαη γηα πξψηε θνξά, κηα θπβέξλεζε
αξηζηεξάο αιιά θαη κεηά απφ πνιιά-πνιιά ρξφληα, έρνπκε θαη κηα δηνίθεζε
ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη κηα θνκκνπληζηηθή δηνίθεζε. Θαη ζε φηη αθνξά ηελ
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αξηζηεξά ινηπφλ έρεη θιηζεί λα ππεξεηήζεη θπβεξλεηηθέο επζχλεο αιιά
ηαπηφρξνλα θαη ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ, λα ινηπφλ κηα άιιε αιιαγή, κηα άιιε
αλαηξνπή πνπ ππάξρεη κηα θνκκνπληζηηθή δηνίθεζε ε νπνία θαη απηή
αλαιακβάλεη λα ππεξεηήζεη ηηο επζχλεο ηεο ζην κέηξν πνπ ηεο αλαινγεί, έηζη;
Πηνλ κηθξφθνζκν ηνλ πνιηηηθφ ηεο ηνπηθήο καο θνηλσλίαο.
Ρν ιέσ απηφ δηφηη πιένλ θαη ζε επίπεδν ηεο αξηζηεξάο, αλαλεσηηθήο, φπσο
ζέιεηε πέζηε ην, θαη ζην επίπεδν έηζη ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ηεο
θνκκνπληζηηθήο, έρνπλ έξζεη ζε κία πξαγκαηηθή πιένλ θαηάζηαζε, φπνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη θαινχληαη
λα πάξνπλ απνθάζεηο κε βάζε απηέο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Γηαηί ζην
παξειζφλ γηλφηαλ κηα πνιχ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, ε νπνία κάιηζηα φηαλ ήηαλε
θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο αληηπνιίηεπζεο ήηαλε εχθνιε, δηφηη ήηαλε έμσ απφ
ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη έμσ θαη απφ ηελ ακεζφηεηα ησλ επζπλψλ.
Όηαλ άθνπζα ηελ εμέιημε απηή ηελ αξλεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ Ξξάμε
Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ θαη ηελ ελέξγεηα ηεο θπβέξλεζεο λα πάξεη ηα
απνζεκαηηθά, ηα ρξεκαηηθά ησλ Γήκσλ, πξάγκαηη δελ κνπ άξεζε θαζφινπ θαη
θαληάδνκαη δελ άξεζε θαη ζε θαλέλαλ θαη είκαη βέβαηνο φηη δελ άξεζε θαη ζηνλ
θίιν κνπ ηνλ Θνδσξή ηνλ Ππειηφπνπιν θαη ζηα ζηειέρε θαη ηελ θπβέξλεζε
ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη φινπο ζα έιεγα.
Ωζηφζν έςαμα λα βξσ ηη ζπκβαίλεη θαη θνίηαμα λα αθνχζσ θαη’ αξρήλ λα
ελεκεξσζψ, φπνπ δηάβαζα πεξηζζφηεξν ηηο θπβεξλεηηθέο αλαθνηλψζεηο γηα λα
κάζσ γηαηί απηή ε αξλεηηθή εμέιημε; Ξξέπεη λα πσ φηη δελ πείζηεθα γηα ηελ
αιήζεηα, δηφηη ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηάβαζα είραλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο φηη
μέξεηε παίξλνπκε ηα ρξήκαηα γηα λα πάξνπλ πεξηζζφηεξν επηηφπην. Απηφ δελ
είλαη επηρείξεκα ηεο ζηηγκήο. Θα κπνξνχζε απηφ θαη ζα έπξεπε αλ ζέιεηε θαη
αλ ίζρπε θαη αλ ήηαλ αιήζεηα θαη αλ ήηαλ πξαγκαηηθφηεηα, λα γίλεη πνιχ πην
λσξίο, λα γίλεη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ψζηε λα σθειεζνχλε θαη νη Γήκνη θαη
ηα απνζεκαηηθά ηνπο κε κεγαιχηεξν επηηφθην. Γελ γηλφηαλ φκσο, άζε πνπ
αθξηβψο επεηδή ππάξρνπλ θαη θιεηζηέο θαηαζέζεηο ζηα επηηφθηα ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο είλαη αθφκα κεγαιχηεξα πξνο φθεινο φζσλ Γήκσλ έρνπλε
κεγαιχηεξα απνζεκαηηθά.
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Άξα ινηπφλ δελ ήηαλε πηζηηθφ επηρείξεκα θαη δε ζα κπνξνχζα έηζη λα πεηζηψ
απφ θάηη ηέηνην. Ξαξάιιεια αθνχζηεθε φηη δελ είλαη θάπνηα Ξξάμε αξλεηηθή,
σζηφζν φκσο κέζα ζηα επηρεηξήκαηα πεξηιακβαλφηαλ φηη ζε θακία πεξίπησζε
ζε απηή ηελ εμέιημε δε ζπκκεηέρνπλ ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ. Γειαδή
κηα αληίθαζε κε ηελ έλλνηα φηη απφ ηελ κηα δείρλνπκε θαζαξά φηη ππάξρεη
πξφβιεκα θαη εμαηξνχκε ηα ηακεία αιιά απφ ηελ άιιε ιέκε, δελ ππάξρεη
πξφβιεκα, αιιά παίξλνπκε ηα ρξήκαηα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο
άιινπο θνξείο. Άξα ινηπφλ δε ζα κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη
πεηζηηθφ θαη απηφ ην επηρείξεκα.
Έλα άιιν δήηεκα ζε ζρέζε κε ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηέζεθε
γηαηί μέξνπκε φηη ε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, εγψ δελ ζέισ λα
ρξεζηκνπνηήζσ απηνχο ηνπο ζθιεξνχο ραξαθηεξηζκνχο ηνπο νπνίνπο εχθνια
ζέιεηε ε θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηνχζε φηαλ ήηαλ αληηπνιίηεπζε. Ξηζηεχσ φηη
κπνξεί λα ππάξμνπλ πξαγκαηηθέο έθηαθηεο αλάγθεο φπνπ ην γεληθφηεξν
ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο επηβάιεη λα παξζνχλ ίζσο θαη
ελέξγεηεο, απνθάζεηο πξνο ην ζπκθέξνλ απηψλ. Γηαηί φπσο πνιχ θαιά εδψ
είπε ε ζπλάδειθνο, ε θα Οεγάθε, αλ δελ ππάξρεη ρψξα δελ κπνξνχκε λα
πνχκε φηη ζα ππάξρνπλ Γήκνη. Παθέζηαηα ππάξρνπλ φηαλ ππάξρνπλ ηέηνηα
δεηήκαηα ζνβαξψλ εθηάθησλ αλαγθψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη θάπνηεο
απνθάζεηο πνπ έρνπλ έλα ηέηνην ίζσο πεξηερφκελν.
Ωζηφζν φκσο θαη εδψ ηειηθά ην πξφβιεκα δελ πξνέθπςε ρζεο, πξνρζέο,
έθηαθηα δειαδή αιιά ήδε κε ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε απηή θαζεαπηή έρεη
αλαδξνκηθή ηζρχ έλα κήλα πίζσ θαη, δείρλεη ινηπφλ φηη θαη εθεί δελ ππήξρε
απηφ ην έθηαθην. πήξρε απφ πξηλ ην πξφβιεκα θαη είρε φιν ην ρξφλν ε
θπβέξλεζε λα ην θέξεη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο, πξνβιέπεηε λα ζπδεηεζεί,
λα ελεκεξσζνχλ θαη νη θνξείο θαη πηζηεχσ φηη ζα ππήξρε θαη ζα ζπλαληνχζε
έηζη επαηζζεζία απφ κία ελεκέξσζε, ε νπνία ζα έπξεπε λα γίλεη απφ ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη.
Άξα ινηπφλ νχηε έθηαθην ήηαλ ην δήηεκα, αιιά είρε πξνθχςεη πνιχ πην λσξίο.
Έηζη ινηπφλ κέζα απφ απηή ηελ ελεκέξσζε πνπ είρα εγψ δελ κπφξεζα λα
κάζσ αθξηβψο ηελ αιήζεηα. Νη ιίγεο γλψζεηο πνπ έρσ έηζη νηθνλνκηθά, κνπ
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επέηξεπαλ λα πεξηκέλσ απηή ηε ζηηγκή δηφηη, μέξεηε φηη φηαλ ηα ρξήκαηα
ηειεηψλνπλ θαη φηαλ ε αζθπμία φιν θαη κεγαιψλεη γηαηί νη ρξεκαηνδνηηθνί
θνξείο δελ καο δίλνπλ ρξήκαηα θαη είλαη γλσζηφ ζε φινπο απηφ, ζεκαίλεη φηη
ε θπβέξλεζε απφ θάπνπ ζα καδέςεη ρξήκαηα, θάπνπ ζα ςάμεη λα βξεη
ρξήκαηα.
Πε απηή ηε θάζε ινηπφλ έθηαζε θαη ε ψξα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
δπζηπρψο. Θαη άξα ήηαλε αλακελφκελν απηφ. Ρν δήηεκα είλαη φηη απηνί νη
ρεηξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία αλ ζέιεηε είλαη πςεινχ ξίζθνπ
δηαπξαγκάηεπζε, ζα κπνξνχζακε λα ηελ πνχκε. Νδεγεί, νδεγεί ζηε ζσζηή
θαηεχζπλζε; Θα θέξεη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα; Ξξνζσπηθά αλ εγψ
ζεσξνχζα φηη απηή ε εμέιημε ζα θέξεη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, λνκίδσ
ήηαλ ρξένο θαη θαζήθνλ φισλ εδψ κέζα λα ην ζηεξίμνπκε.
Γελ είκαη πεηζκέλνο γηα απηφ. Αλεζπρψ θαη λνκίδσ αλεζπρνχκε θαη φινη θαη
γηα απηφ θαη δελ κπνξψ λα πάξσ ηελ επζχλε θαη λα πσ φηη απηή ε ελέξγεηα
είλαη κηα ελέξγεηα επηβεβιεκέλε, ε νπνία ζα θέξεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. Θαη
είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νπζηαζηηθά φπσο θαη ν επηθεθαιήο εδψ ηεο παξάηαμεο,
είπακε φηη δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε κηα ηέηνηα εμέιημε.
Θα νινθιεξψζσ ιέγνληαο φηη έρσ έηζη κηα βαζηά πεπνίζεζε, αλ ζέιεηε, φηη
θαη ζην επίπεδν ηνπ ρψξνπ ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ ΠΟΗΕΑ, ζα έιεγα φηη ηα
ζηειέρε ηνπ θαη ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν θαη ζε ηνπηθφ ζα ξηζθάξσ λα πσ φηη
ζα ζπκθσλνχζακε κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ. Γηαηί θαη νη ίδηνη απηφ ζα
έπξαηηαλ αλ δελ είλαη ζηε ζέζε πνπ ηψξα πξέπεη λα θάλνπλε θάπνηεο
ελέξγεηεο. Θαη πηζηεχσ φηη απηέο νη ελέξγεηεο, απηέο νη αληηδξάζεηο είλαη
ζεηηθέο ηεο άξλεζεο απηψλ ησλ απνθάζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, είλαη ζεηηθέο
γηα λα καο ζηείινπλε ην κήλπκα εθεί πνπ πξέπεη, ζηηο Βξπμέιιεο δειαδή ζηα
θέληξα απηά ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, γηαηί θίιε Θνδσξή, γηα θαληάζνπ λα
κελ ππήξραλ αληηδξάζεηο θαη λα ιέγακε πνιχ σξαία ηα θάλεη ν ΠΟΗΕΑ ηψξα.
Ρη κήλπκα ζα παίξλαλε ινηπφλ απηά ηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ; Όηη
εθεί πέξα ζπκκνξθψλνληαη. Δζείο πξψηνη θαη πνιχ ζσζηά είπαηε φηη δελ
πξέπεη λα ζπκκνξθσλφκαζηε.
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Άξα ινηπφλ λνκίδσ φηη είζαζηε αλαγθαζκέλνη λα πάξεηε κηα άιιε απφθαζε θαη
ζπκθσλείηε κε ηελ αξλεηηθή δηαθνξεηηθή απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα
απφ ην καδηθφ θίλεκα θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θενδψξνπ έρεη δεηήζεη.
ΘΔΝΓΩΟΝ: Δγψ ζα μεθηλήζσ κε θάηη πνπ έρεη πεη έλαο κεγάινο
θαπηηαιηζηήο ν Αληέιη, ιέεη γηα δεο πνπ ε αξηζηεξά θάλεη κεξηθέο θνξέο ηε

δνπιεηά θαιχηεξα απφ ηε δεμηά. Θαη ελλννχζε ηε δνπιεηά ηε δηθηά ηνπ πνπ
έθαλε ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηελ έθαλε πνιχ θαιά ζηελ Ηηαιία.
Ρελ ψξα ηψξα πνπ ε θπβέξλεζε δελ θείδεηαη δηαβεβαηψζεσλ θαη έξγσλ
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πεξίθεκε ξεπζηφηεηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο
θνηλσλίαο, γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κεγάινη κνλνπσιηαθνί φκηινη, βάδεη ρέξη
ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ ΝΡΑ, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, φηη ππάξρεη, φηη
θηλείηαη, ην ζθνππίδεη, ην ζηξαγγίδεη κάιινλ θαη ηα ηειεπηαία ηακεηαθά. Θαη
έθηαζαλ ζην ζεκείν λα καο πνχλε φηη απηφ πνπ θάλνπλε αζθνχλ θάζε είδνο
ςπρνινγηθφ εθβηαζκφ, θαηαθεχγνληαο κέρξη… φηη απηφ πνπ θάλνπλε είλαη
παηξησηηζκφο γηα λα ζπγθαιχςνπλ ην λέν έγθιεκα πνπ θάλνπλ.
Αιιά πφζν παηξησηηζκφο είλαη λα αθαηξνχληαη 120.000.000 απφ ηνλ ΝΑΔΓ,
ηελ ίδηα ψξα πνπ θαλέλαο άλεξγνο δελ παίξλεη νχηε έλα επξψ, κάιινλ ρηιηάδεο
άλεξγνη δελ παίξλνπλ νχηε έλα επξψ, επίδνκα αλεξγίαο;
Ξφζν παηξησηηζκφο είλαη λα αθαηξείο ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα απφ ηα
λνζνθνκεία, φηαλ απηά δελ δηαζέηνπλ αλαιψζηκα γηα ηνπο αζζελείο;
Ξφζν παηξησηηζκφο ή θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ κεηαηξνπή θαη ην ηειεπηαίν
επξψ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζε θξαηηθφ repos, φηαλ νη θνηηεηέο

δελ έρνπλ

ζηνηρεηψδεο ππνδνκέο γηα λα ζπνπδάζνπλ;
Δίλαη θη άι…. Δίλαη εθηφο θαη αλ γηα ηε λέα ζπγθπβέξλεζε, ε εζληθή,
αθνχζηεθε ε εζληθή αμηνπξέπεηα πνπ θιίλεη ζε φιεο ηηο πηψζεηο, είλαη ε
αμηνπξέπεηα

ηνπ

ζπλεπνχο

θαινπιεξσηή,

απέλαληη

ζηνπο

δαλεηζηέο,

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην θεθάιαην. Απηφ είλαη ην δήηεκα. Γηα ηνλ
παηξησηηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ γίλνληαη φια απηά πνπ είλαη ηζεθνχξσκα ζηα
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ειάρηζηα ελαπνκείλαληα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ κείλεη θαη θπζηθά
απηά ηα πιεξψλεη ε εξγαηηθή ηάμε θαη ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα.
Θαη ε πεξίπησζε κε ηνπο ΝΡΑ ηψξα θαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη φηη άιιν
δεκφζην ππάξρεη, έρεη απνκείλεη, καο δείρλεη πσο ε θπβέξλεζε είλαη απέλαληη
απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζπκθέξνληα. Αληί λα βξεη ηξφπνπο λα
εληζρπζεί ε ηξαγηθή νηθνλνκηθή ζέζε ησλ Γήκσλ, λα βξεη πφξνπο, λα ηνπο
εληζρχζεη θαη ηνπο άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, αληί λα βξεη, λα θξνληίζεη λα
επηζηξαθνχλ νη ιεειαηεκέλνη πφξνη, ηνπ πεξλάεη θαη απφ ηε δηθή ηεο ζειηά,
νδεγψληαο ηνπο ζε αζθπμία.
Κηιάλε γηα ηακείν εζληθνχ πινχηνπ, γηα ηα αζθαιηζηηθά ιέγαλε γηα ηακείν
εζληθνχ πινχηνπ θαη δηάθνξα άιια, πνπ απηά είλαη ιφγηα ηνπ αέξα. Νη πξάμεηο
κεηξνχλ θαη απηέο νη πξάμεηο παξάγνπλ πνιηηηθή θαη απνηειέζκαηα. Θαη ζηε
βάζε απηήο ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο γηα ηε
δσή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ θαη ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, πξέπεη νη
εξγαδφκελνη λα κεηξήζνπλ θαη λα θξίλνπλ ηε λέα θπβέξλεζε θαη λα πάξνπλ ηα
κέηξα ηνπο, φπσο ηνπο επηηίζεηαη νινκέησπα ε θπβέξλεζε, λα θάλνπλ θαη
απηνί ην δηθφ ηνπο κέησπν, ηε δηθή ηνπο ιατθή ζπκκαρία κε ηνπο άιινπο
εξγάηεο γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ πάιε ηνπο, γηα λα αλαηξαπεί ε απφθαζε
απηήο ηεο θπβέξλεζεο. Θαη παξάιιεια λα νξγαλψζνπλ ηελ πάιε ηνπο γηαηί
θνηηάμηε, απέλαληη απφ ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο είλαη θαη ηα
ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Θαη ζην ηειεπηαίν θξίλεηαη ε νπζία θαη ην
απνηέιεζκα ηεο φπνηαο πνιηηηθήο κε φπνην φλνκα θαη φπνην ρξψκα έρεη. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη,

πφζνη

αθφκα

ζα

πάξνπλ

ηνλ

ιφγν;

Λα

θαηαγξαθνχκε γηα λα...ε θα Ρνθαηιίδε, ν θ. Βνξέαο, ε θα Σαηδεζηεξγίνπ, ν θ.
Κνζρνλάο, ν θ. Θαξαγηάλλεο. Ινηπφλ, ν θ. Βνξέαο. Έλαο, έλαο, θπβέξλεζε,
αληηπνιίηεπζε ζα πεγαίλεη. Ξξηλ κηιάλε εθηά αξρεγνί, κεηά απφ ηνλ δήκαξρν
πάληα κηιάλε εθηά αξρεγνί. Ξάκε, ζπλάδειθε Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Ξεξηκέλσ ηνλ Θνδσξή λα ηειεηψζεη ηηο λνπλερίεο. Δκείο,
ζπλάδειθνη, θαη απεπζχλσ θπξίσο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο,
πξέπεη λα ην έρεηε αληηιεθζεί φηη δελ ελεξγνχκε γηα λα δνπλ νη ηξαπεδίηεο
δαλεηζηέο φηη ππάξρεη αληίδξαζε ζηελ Διιάδα θαη λα θάλνπκε ηνλ
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αβαληαδφξν ηεο θπβέξλεζεο λα ηεο δψζεη θαλέλα ςίρνπιν παξαπάλσ
θαλέλαο. Έηζη; Γηα λα μεθαζαξίζνπκε ηα πξάγκαηα. Έλα-έλα ινηπφλ. Δίλαη
πνιηηηθή

καο

ζέζε,

ζηεξηδφκαζηε,

ζηεξίδνπκε

θαη

παιεχνπκε

γηα

λα...ζηεξίδνπκε ηελ ηάμε καο θαη παιεχνπκε γηα λα αλαδεηρζεί θπξίαξρε ζηε
ρψξα θαη παγθνζκίσο αλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θαη δελ έρνπκε θακία ζρέζε κε
θνηξακπάηα θαη κε φιεο απηέο ηηο ηζηνξίεο. Ξαιεχνπκε δειαδή γηα λα πεξάζεη
ν πινχηνο ζε απηνχο πνπ ηνλ παξάγνπλ, φρη λα παξακέλεη κνλίκσο ζηα ρέξηα
ησλ εθκεηαιιεπηψλ ή ληφπηνη είλαη απηνί ή μέλνη γηα εκάο είλαη ην ίδην πξάγκα.
Έηζη, γηα λα μέξνπκε φηαλ κηιάκε κεηαμχ καο λα αληηιακβάλεζηε θαη ηε ζέζε
καο. Ρν επαλαιακβάλσ άιιε κία θνξά, έρνπλ πεξάζεη έμη κήλεο, πάκε ζηνπο
εθηά, θάπνηε πξέπεη λα ην θαηαιάβεηε.
Ξνην είλαη ην πξφβιεκα; Γηαηί δελ ην άθνπζα απφ θαλέλαλ νκηιεηή. Γελ είπε ν
πνπξγφο

Νηθνλνκηθψλ

φηη

ζα

εμεηάζνπκε

ηελ

πεξίπησζε

λα

κελ

ρξεκαηνδνηνχκε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά κε ίδηνπο πφξνπο λα κπνξεί
λα αληεπεμέξρεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο; Γηαηί θάλεηε πσο πέθηεηε απφ ηα
ζχλλεθα; Γελ ην μέξαηε, φζνη ηνπιάρηζηνλ ζηεξίμακε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
έκκεζα ή άκεζα ην ζπγθεθξηκέλν, ηε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξάμε.
Δγψ λα επαλαιάβσ ηα ιφγηα πνπ είπε ε θπβέξλεζή ζαο θαη ραξαθηήξηζε
ρνπληηθή ηελ θπβέξλεζε Πακαξά γηα ηηο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ;
Ξνχ είλαη, ινηπφλ, απηή ε επαηζζεζία πνπ έρεηε εδψ κέζα; Έιενο πηα δειαδή.
Γελ αζθείηαη εμνπζία ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Θξηηηθή ζθέςε δελ δηαζέηεηε πηα;
Ρελ θαηαξγήζαηε απηή; Ρελ θαηάπηαηε; Ρη γίλεηαη; Γειαδή θάζε θνξά
βξίζθεηε εδψ κέζα θάηη φηαλ αληηζηξαηεχεηε ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο λα
κελ ην ζηεξίδεηε, λα κελ ην ςεθίδεηε, ςάρλνληαο λα βξείηε θαη ζε άιια
ςεθίζκαηα άιιεο δηθαηνινγίεο.
Γελ ραιάεη, ζπλάδειθνη, ε εηθφλα ηνπ ΠΟΗΕΑ. Απνθαιχπηεηαη ην πξαγκαηηθφ
ηνπ πξφζσπν. Θαη αλ ην εμεηάζεηε θαη ηζηνξηθά, ε ζνζηαιδεκνθξαηία
αξλήζεθε θάζε θνξά λα ζπλαληεζεί κε ηνπο θνκκνπληζηέο ζηελ εμνπζία, ζε
βαζκφ πνπ ςήθηζε θαη απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα. Κελ μερλάηε ηνλ Κεηαμά
θαη ηνλ Σίηιεξ. Ξνηνη ηνλ ςήθηζαλ γηα λα πάξεη ηελ πιεηνςεθία ζηε Βνπιή θαη
λα αζθήζεη εμνπζία; Κελ έρνπκε απηαπάηεο εδψ κέζα. Θαη εδψ απφ ηνλ
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ΠΟΗΕΑ απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη ν βηαζκφο ηεο αξηζηεξάο, ζηελ θπξηνιεμία, ζαλ
έλλνηα, ζαλ ιέμε. Δγψ ληξέπνκαη δειαδή πνπ αθφκα έρνπλ ην ζξάζνο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιέμε αξηζηεξά.
Θαη πνιιέο θνξέο κνπ έξρεηαη απηφ πνπ έρσ αθνχζεη ζην παξειζφλ θαη ην
μέξσ απφ παιηά ρξφληα, πνχ είζαη ληφηε πνπ ‘δεηρλεο πσο ζα γηλφηαλ άιισο.
Απηφ δελ ηνπο έκεηλε; Γηαηί θάπνηε ην θνίηαγαλ θαη ην δηάβαδαλ γηα άιινπο.
Βέβαηα, ε ππνηαγή είλαη πνιχ πην εχθνιε απφ ηελ αληίζηαζε. Γελ ζνπ θέξλεη
θέξδνο ε αληίζηαζε. Αλ θεξδίζεη, ζα θεξδίζεη φινο ν ιαφο. Θαη αλ ράζεηο ζα
ράζεηο κφλν εζχ πνπ αληηζηέθεζαη. Δχθνιν, ινηπφλ, λα ζπληάζζεζαη κε ηελ
εμνπζία θαη κε ην θαηεζηεκέλν. Δίλαη πνιχ εχθνιν.
Γηα λα ππάξμεη ζσηεξία ηεο ρψξαο, ή κάιινλ γηα λα ππάξμεη ε ρψξα, ε ρψξα
δελ θαηαξγήζεθε πνηέ. Ξεξάζακε δχν ζθιαβηέο, κία ηεηξαεηή θαη κία
ηεζζάξσλ αηψλσλ. Ζ ρψξα ππήξρε, εκείο ήκαζηε ζθιάβνη. Δκείο ήκαζηε
ζθιάβνη. Αλ πεγαίλνπκε ζε κηα θαηλνχξηα ζθιαβηά κε ηα 350€ ηνλ κήλα θαη
απηφ ην απνδέρνληαη ιέγνληαο φηη ζψλνπλ ηελ παηξίδα, απηνί νη νπνίνη είραλ
απφ ηε ζέζε ηεο Λ.Γ. κέρξη ηνπ ΘΘΔ ζε ζρέζε κε ην ρξένο, δειαδή ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη παξακχζηαδαλ ηνλ θφζκν, απηή ηε ζηηγκή απιψο
απνθαιχπηνληαη γηαηί αζθνχλ εμνπζία.
Θα πξέπεη, ινηπφλ, φρη απιά λα ξίμνπκε ηηο κάζθεο, αιιά λα δνχκε πξαγκαηηθά
ηη πξέπεη λα θάλνπκε. Όινη καο, φζνη βξηζθφκαζηε εδψ κέζα. Θαη απηνί πνπ
είκαζηε ζηελ πιεηνςεθία θαη απηνί πνπ είλαη ζηε κεηνςεθία. Γηαηί κε 350€ δελ
δεη θαλείο. Πθεθηείηε ηψξα φηη γίλνληαη ξπζκίζεηο ησλ ρξεψλ θαη ζα πξέπεη λα
έρνπλ θαη έλα εηζφδεκα ν θφζκνο, θαη έξρεηαη θαη παίξλεη θαη ηα ιίγα ιεθηά
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γελ ζα ιείςνπλ νη κηζζνί.
Θαη εγψ ζαο ιέσ έλα πξάγκα. Γειαδή ζα είλαη άπξαγνη νη ππάιιεινη ηνπ
δήκνπ; Γελ ζα ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο; Γηαηί αλ δελ γίλνληαη έξγα δελ ζα
ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο. Ρη ζα ζπκβεί ηφηε, δειαδή; Θα πνχκε φηη δελ
ρξεηαδφκαζηε Ρερληθή πεξεζία; Θα θαηαιήμνπκε πάιη ζηηο ΘΝΗΛΠΔΞ θαη ζηηο
εηαηξείεο; Γηαηί φηαλ δελ ρξεηαδφκαζηε, φηαλ δελ έρνπκε ιεθηά γηα λα θάλνπκε
έξγα, δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη ππεξεζίεο ζσζηά γηαηί δελ ζα
έρνπλ αληηθείκελν εξγαζίαο.
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Γελ ζέισ λα πσ πεξηζζφηεξα. Θεσξψ φκσο φηη είλαη απαξάδεθηα. Όζν γηα ηα
ηακεία απνζεκαηηθά ηνπ ΝΑΔ πάξζεθαλ γηα λα πιεξσζεί ε πξνεγνχκελε
δφζε, φπσο θαη ηνπ ΝΑΔΓ, γηα ηνπο αλέξγνπο. Ρα 120εθαη. απφ εθεί θαη ηα
350 απφ ηνπο επαγγεικαηνβηνηέρλεο πνπ ρξσζηάλε ζην ΡΔΒΔ, ην παιηφ ΡΔΒΔ
δειαδή, ηνλ ΝΑΔ. Ρη ιέκε ινηπφλ φηη εμαηξνχληαη; Ό,ηη ψξα ρξεηαζηνχλ λα ηα
αξπάμνπλ, ζα ηα πάξνπλ λα ηα δψζνπλ ζηα αθεληηθά ηνπο. Γηαηί δπζηπρψο ε
πνιηηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπβέξλεζεο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δείμεη θάηη
άιιν. Θαη αλ πξαγκαηηθά δελ αληηδξάζνπκε φινη καο θαη αθφκα θαη ν θίινο
καο ν Θνδσξήο πνπ πνλάεη πεξηζζφηεξν λα αληηδξάζεη θαη ν Θνδσξήο θαη λα
ςεθίζεη ην ςήθηζκα απηφ, ζα είκαζηε άμηνη ηεο κνίξαο καο φινη, αλεμάξηεηα
πνηνη ζα είλαη ππεχζπλνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρνθαηιίδε. Ν θαηάινγνο έθιεηζε, ζπλάδειθνη. Θ. Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαηαξρήλ εγψ ζα ήζεια λα ζέζσ
δπν βαζηθέο αιήζεηεο γηα ηελ θαιχηεξε ξνή ηεο ζπδήηεζεο. Ν πνπξγφο
Νηθνλνκηθψλ ζηε ζπλάληεζε ζήκεξα ζηελ ΘΔΓΔ ηφληζε φηη ηα ρξήκαηα ησλ
δήκσλ ηα νπνία ήζεια λα δεζκεπζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη λα
κεηαθεξζνχλ ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο απαηηείην λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα
πιεξσζνχλ νη άκεζεο αλάγθεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ
κήλα.
Όζνλ αθνξά γηα ην επηηφθην, καο κίιεζε γηα 2,5% πνπ νη ππφινηπνη δήκαξρνη
ηνπνζεηήζεθαλ θαη είπαλ φηη ην επηηφθην ην νπνίν ήδε παίξλνπλ απφ ηα...ζε
πξνζεζκηαθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηα ρξήκαηα ησλ δήκσλ
ήηαλ, αλεξρφηαλ ζην επίπεδν ησλ απφ 3,5 κέρξη 4,8%. Άξα, δελ
αληηιακβαλφκαζηε γηα πνηνλ ιφγν ζα είραλ θέξδνο νη δήκνη νη νπνίνη είραλ
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο λα κεηαθέξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο θαη λα ππνζηνχλ
κία δεκία φπνπ γηα ηε δεκία απηή ζα έπξεπε λα θαηεγνξεζνχλ κε ην αδίθεκα
ηεο απηζηίαο θαη φρη κε ην αδίθεκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ απφθαζε ηνπ...κε ηελ πξάμε, κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηνπ λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα εκάο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είπαλ φηη ην έθαλαλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε, θα Ρνθαηιίδε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν αλέθεξε θαη ν θ. Ρζαηζακπάο πάλησο ην ζπγθεθξηκέλν, γηα
ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε, θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Όζνλ αθνξά...λα πξνρσξήζσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζεβαζηείηε ηε ζπλαδέιθηζζα. Ξξνζπαζεί λα
κηιήζεη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηα εκάο ζήκεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε πηζηεχνπκε φηη
ζα πξέπεη λα βάινπκε πεξηζζφηεξν ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν ιήςεο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο φπνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πξαγκαηηθά πιήηηεηαη ην απηνδηνίθεην ηεο απηνδηνίθεζεο.
Ξηζηεχνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή θαζψο
παξαβηάδεη επζέσο ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο
απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ. Ξηζηεχνπκε φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ζα ππάξμεη
παχζε πιεξσκψλ θαη ζηάζε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ δνκψλ ησλ δήκσλ. Γελ ζα
κπνξέζνπλ πξαγκαηηθά λα ζπλερηζηνχλ απξφζθνπηα φιεο νη ιεηηνπξγίεο ησλ
θνηλσληθψλ δνκψλ θαη λα κπνξέζεη ν δήκνο λα πξνρσξήζεη ηηο δξάζεηο ηηο
νπνίεο έρεη πξνγξακκαηίζεη πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ ηνπ.
Ξηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα αγσληζηνχκε φινη γηα ην απηνδηνίθεην ηεο
απηνδηνίθεζεο θαη γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ δελ ζα πξέπεη λα ζπλαηλέζνπκε ζηελ
απφθαζε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ησλ δήκσλ ζηελ
Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ππκθσλνχκε κε ην ςήθηζκα ηεο δηνίθεζεο θαη
πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη καδί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο φπσο αλαθέξεη θαη ην
ςήθηζκα ηεο ΘΔΓΔ λα πξνρσξήζνπκε ζε αγσληζηηθέο δξάζεηο θαη λα
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ελαληησζνχκε πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Σαηδεζηεξγίνπ.
ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα. Λνκίδσ φηη είλαη ε ζεκεξηλή θνπβέληα θαη ην
ζέκα πνπ ζπδεηάκε ηδηαίηεξα ζνβαξφ, φπσο θαη πνιιά άιια νχησο ή άιισο
ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ, θαη λνκίδσ φηη ηα πξάγκαηα είλαη θαη μεθάζαξα γηα ην
φηη ε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο είλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή κε ηελ ηαθηηθή
πνπ αθνινπζεί, αιιά θαη επηθίλδπλε. Θαη επηθίλδπλε φρη φζνλ αθνξά κφλν ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα, αιιά θαη κηα ζεηξά άιισλ πνπ
ζηελ επηθαηξφηεηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα επηθξαηνχλ, δειαδή θαη φζνλ
αθνξά ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηψλ, ην δήηεκα ησλ αληηεμνπζηαζηψλ, φιε ηελ
θνπβέληα, ηέινο πάλησλ, πνπ γίλεηαη γχξσ απφ απηά, θαη απφ πνιιά άιια.
Θαη κάιηζηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ε ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛ.ΔΙ.
έξρεηαη λα απνηειεηψζεη φ,ηη νη πξνεγνχκελεο αληηκλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο,
κλεκνληαθέο, ζπγλψκε, θπβεξλήζεηο είραλ μεθηλήζεη. Θαη είραλ μεθηλήζεη θαη
φζνλ αθνξά θαη ηα απνζεκαηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αιιά γεληθφηεξα
θαη ην ζκπαξάιηαζκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Θαη αλαθέξνκαη
ζην εμήο, φηη θαηαξρήλ θαίλεηαη φηη απηφ ην πξάγκα δελ απνηειεί αδηέμνδε
θίλεζε γηα ηελ θπβέξλεζε, αιιά ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, λα βάιεη ρέξη ζηα
ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ άιισλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ δαλεηζηψλ.
Θαη ην θχξην ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα θαη γεληθά ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ ε
θπβέξλεζε, κάιινλ βξίζθεηαη ζηελ θπβέξλεζε ν ΠΟΗΕΑ θαη ε ΑΛ.ΔΙ. είλαη φηη
αλαγλσξίδεη ην ρξένο, ην ρξένο πνπ νη εξγαδφκελνη δελ αλαγλψξηδαλ, θαη απηφ
ην ρξένο ζέινπκε λα απνπιεξψζνπκε ζήκεξα. Απηφ ζπδεηάκε θαη κε ηα
ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θ.ιπ.., θάηη γηα ην νπνίν δελ
θάλεη ιφγν νχηε ε θπβέξλεζε, ελψ αξρηθά βέβαηα καο είρε δηαβεβαηψζεη φηη ζα
θέξεη θαη ζηε Βνπιή ςήθηζκα γηα θαηάξγεζε φισλ ησλ κλεκνλίσλ, ησλ
εθαξκνζηηθψλ λφκσλ θ.ιπ.. Όρη κφλν απηφ ινηπφλ αιιά πνιχ γξήγνξα
πξνρψξεζε θαη ζε λέα ζπκθσλία επέθηαζεο ηνπ κλεκνλίνπ κε φ,ηη απηφ
ζπλεπάγεηαη.

ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 10Η

21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015

55

Δπίζεο, θαη λνκίδσ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, λνκίδσ, ίζσο θαη λα εηπψζεθε απφ
ηνλ ζπλάδειθν, ηνλ πξφεδξν ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ, θάηη πνπ δελ
ηζρχεη θηφιαο, δειαδή φηη ην ηακείν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο δελ ήηαλ άδεην
φηαλ έθαλε ηε ζπκθσλία γηα ηα 500εθαη. δνιάξηα γηα ηα εμνπιηζηηθά
πξνγξάκκαηα, ην ηακείν ηνπ θξάηνπο δελ ήηαλ άδεην φηαλ ράξηζε πξφζηηκα ζε
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ηφηε ήηαλ γεκάην κάιινλ, δελ μέξσ, μαθληθά
άδεηαζε. Θαη θπζηθά ην θχξην είλαη φηη έρνπλ ηεζεί θαη ηίζεληαη άκεζα ζε
θίλδπλν θαη νη ππνδνκέο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν δήκνο, πνπ έρεη λα θάλεη απφ
ην...δειαδή απφ ηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο δνκέο, ηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο, ηα αζιεηηθά θέληξα, ην αλ ζα έρεη πεηξέιαην έλα ζρνιείν,
νηηδήπνηε ηέινο πάλησλ, γηαηί απ’ φ,ηη θαίλεηαη δειαδή θαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβέξλεζεο δελ μεθαζαξίδεηαη νχηε γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, νχηε αλ
είλαη ζίγνπξν ή φρη, θ.ιπ..
Ρέινο, επεηδή γεληθά έρνπκε πάξεη πνιιά καζήκαηα δεκνθξαηίαο, φρη κφλν ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα ηνπ ηξηκήλνπ δειαδή πνπ βξίζθεηαη ζηελ θπβέξλεζε ν
ΠΟΗΕΑ αιιά θαη πξηλ, ζίγνπξα λνκίδσ φηη δελ είλαη δεκνθξαηία απηή ε
ελέξγεηα, φπσο νλνκάδεηαη ηέινο πάλησλ, γηαηί ζε ιίγν ηέινο πάλησλ ζα
νλνκάζνπκε θαη κηα ελδερφκελε επέκβαζε ζηε Κέζε Αλαηνιή ζα ηελ
νλνκάζνπκε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή γηα ηνλ ζηξαηφ, δελ μέξσ ηη κπνξεί λα
νλνκαζηεί άιιν, ηη άιιν ζα κεηνλνκάζνπλ ε θπβέξλεζε. Ξξέπεη, ρξεηάδεηαη
εδψ πέξα ζχζζσκν θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά θαη ηέινο πάλησλ νη
εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα φισλ ησλ δήκσλ ζηελ πξάμε
λα αθπξψζνπλ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δγψ ζα πξνζπαζήζσ λα δψζσ θάπνηα ζηνηρεία πεξηζζφηεξν
νηθνλνκν-ηερληθά γηαηί βιέπσ φηη ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα ην φιν ζέκα απφ ηε
κηα λα ππνβαζκηζηεί, φηη εληάμεη, ξε παηδηά, δελ ηξέρεη θαη ηίπνηα, αλαγθαίν

ήηαλ, θαιφ, παηξησηηθφ, ή απφ ηελ άιιε φηη έξρεηαη θαη ε θαηαζηξνθή. Λα
πνχκε θαηαξρήλ φηη πξαγκαηηθά ε θαηάζηαζε έηζη θη αιιηψο ήηαλ δξακαηηθή
γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ, δειαδή ζε απηφ δελ λνκίδσ φηη
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δηαθσλεί θαλείο, θαη απηφ ην νπνίν βέβαηα γίλεηαη θαη κε ηελ ησξηλή
θπβέξλεζε είλαη απηφ ην πξάγκα ζπλερίδεηαη.
Θαη βεβαίσο κπνξεί λα ππάξρεη δηθαηνινγία φηη ζα δείηε, ζα δείηε, ζα δείηε,
αιιά θάπσο έηζη μεθίλεζαλ πάξα πνιιέο θπβεξλήζεηο, ζην ζα δείηε ηη ζα γίλεη
ζηελ πνξεία, ζα έρνπκε απνηειέζκαηα, ζα έρνπκε επηηπρία. Αιιά ζηελ πξάμε
βιέπνπκε φηη πάξα πνιιά πξάγκαηα γίλνληαη φκνηα. Γηα παξάδεηγκα, είπε θαη ε
θα Ρνθαηιίδε, ε αγαπεηή Διεπζεξία, φηη είπε ν ππνπξγφο φηη ηα ζέινπκε γηα
λα πιεξψζνπκε κέρξη ηέινο ηνπ κήλα. Πσζηά; Πσζηά. Ζ πξάμε λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ φκσο έρεη κία παξάγξαθν ζην πξψην άξζξν θαη ιέεη, «Δπί ησλ
θεθαιαίσλ πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ή ζα θαηαηεζνχλ ζηνπο αλσηέξσ
ινγαξηαζκνχο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
πεξίπησζεο Ε, ηεο παξαγξάθνπ 11, ηνπ άξζξνπ 15, ηνπ Λ.2469/1997».
Ρη ιέεη ηψξα απηφο ν λφκνο; Ν λφκνο απηφο ινηπφλ ζην ηάδε φηη ηα θεθάιαηα
πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Ρξάπεδα Διιάδνο θαη εηδηθφηεξα ζε ινγαξηαζκνχο
ηακεηαθήο δηαρείξηζεο κπνξνχλ λα επελδχνληαη ζε ηίηινπο ηνπ δεκνζίνπ, είηε
απηνηειψο είηε πξνο αλαπιήξσζε επελδχζεσλ.
Άξα, ινηπφλ, δελ είλαη φηη απιά έρνπκε θάπνηεο ππνρξεψζεηο θαη ζέινπκε λα
ηηο πιεξψζνπκε, είλαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε
ηίηινπο ηνπο νπνίνπο ζα ηνπο δηαπξαγκαηεπηνχκε, ζα γίλνπλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αθξηβψο, ζαλ νκφινγα, θαη ζα πνχκε εδψ φηη φηαλ μεθηλάο απηή
ηε δηαδηθαζία ην 10% κείνλ είλαη ζηαληαξάθη, είλαη ζηαληαξάθη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηφ είλαη κηα άιιε ηζηνξία. Έηζη θη αιιηψο θαη νη βνπιεπηέο
ηνπ ΠΟΗΕΑ παιηφηεξα θαηέζεηαλ γηα ηηο επζχλεο γηα ην PSI θαη ηηο δεκηέο θαη
έιεγαλ γηα πνηληθέο δηψμεηο. πνζέησ ζα μαλαγίλεη ην ίδην θαη ηψξα. Άξα,
ινηπφλ, μεθηλάκε κε 10% κείνλ ζηαληαξάθη.
Ξάκε ηψξα ζηα νκφινγα. Ρα νκφινγα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθάζηνηε
θπβέξλεζε γηα λα κελ έρεη ζπλέπεηεο ζε απηά πνπ ζα θάλεη φηαλ πάεη λα
θνπξέςεη, λα δηαγξάςεη, λα αιιάμεη κνξθή. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Πεκαίλεη φηη αλ
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γηα παξάδεηγκα ζπκθσλήζεη κε ηνπο εηαίξνπο φηη απηά πξέπεη λα θνπνχλ, ζα
ηα θφςεη. Γελ πξνθχπηεη επζχλε ζαλ ηακεηαθφ δηαζέζηκν, αθξηβψο γηαηί είλαη
ηίηινο, ηίηινο δεκνζίνπ. Έλα απηφ.
Γεχηεξνλ, ηα νκφινγα πάλε αληίζηξνθα κε ηα επηηφθηα. Πε ζπλζήθεο, ινηπφλ,
θξίζεο ή έιιεηςεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, ηα επηηφθηα φηαλ
κεγαιψλνπλ ράλεηαη ε αμία ησλ νκνιφγσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ράλεηο απφ ηα
ηακεηαθά ζνπ δηαζέζηκα.
Πηαληαξάθη ινηπφλ φ,ηη θαη λα γίλεη, φζεο θαιέο πξνζέζεηο θαη λα έρνπλ, πνπ
απ’ φ,ηη θαίλεηαη γηα λα ιέλε απφ ηελ αξρή ηψξα φηη ζα ηα δψζνπκε εθεί αιιά
βάδνπκε ζηελ πξάμε ηνπ λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θάηη άιιν, θαίλεηαη
φηη πάκε γηα θάπνηα κνξθή θνπξέκαηνο κε ηε κία ή κε ηελ άιιε κνξθή, ζην
κέιινλ. Άξα, ινηπφλ, μεθηλάκε ινηπφλ θαη ιέκε. Αλ δερηνχκε ηελ αλάγθε λα
βξεζνχλ ρξήκαηα, κπνξνχκε πνιχ εχθνια κε κηα πξάμε λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ απ’ φ,ηη θαίλεηαη είλαη πνιχ εχθνιν πξάγκα λα γίλεη,
ππάξρεη κία πξφηαζε πνπ έρσ λα θάλσ, είλαη ζχκθσλα κε ηελ Ρξάπεδα ηεο
Γεξκαλίαο νη Έιιελεο εθνπιηζηέο έρνπλ εηήζηα θέξδε 19δηο ην 2014 θαη έρνπλ
επελδχζεη 8,41δηο ζε λέα πινία.
Άξα, ινηπφλ, ιέσ κηα πξφηαζε πνπ κπνξεί κε κηα πξάμε λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ λα πάξνπκε 10δηο απφ ηνπο εθνπιηζηέο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, αιιά έγηλε άιιε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δελ
έγηλε ηεο Βαιαβάλε, έγηλε άιιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Κεηά ηνλ Ξαλαηησιηθφ είλαη απηή, κεηά ηνλ Ξαλαηησιηθφ ε
πξφηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε, νινθιήξσζε, Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε, αο πνχκε, λα πάξνπκε θαη απφ ηα
θέξδε ησλ ηξαπεδψλ πνπ ε ηζηνζειίδα Left.gr ε νπνία απ’ φ,ηη μέξσ θηιηθά
είλαη ζηνλ ΠΟΗΕΑ έιεγε φηη κφλν γηα ην 2014 γηα ηέζζεξηο ηξάπεδεο είλαη ζηα
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4δηο ηα θέξδε γηα ην πξψην εμάκελν. Ιέσ θαη άιιε κηα ηδέα, κε πξάμεηο
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Άξα πηζηεχσ κέζα ζηε βδνκάδα φηη ζα ππάξρνπλ
δπν πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα παίξλνπκε 10δηο απφ ηνπο
εθνπιηζηέο θαη γχξσ ζηα 4δηο απφ ηηο ηξάπεδεο, γηα ην 2015 κφλν.
Θιείλνληαο λα πσ φηη φζνλ αθνξά ηνλ δήκν βεβαίσο θαη ζε πξψηε θάζε δελ
λνκίδσ φηη κπνξεί λα θηλδπλέςνπλ πάξα πνιχ νη κηζζνδνζίεο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Θνηηάμηε φκσο, αλ πάκε ζηε ινγηθή θάιπςεο ηαθηηθψλ δαπαλψλ
νη ππεξσξίεο δελ είλαη κέζα. Γείηε κεηά ηνλ άιινλ θίλδπλν. Ξάξα πνιινί
πξνκεζεπηέο, πνηνο ζα έξζεη λα πξνκεζεχζεη ηνλ δήκν φηαλ ζα μέξεη φηη αλά
15 κέξεο ζα εμαξηηέηαη αλ ζα πιεξσζεί ή φρη; Δζείο, νπνηνζδήπνηε απφ εκάο,
ζα εξρφηαλ; Ξνηνο;
Ή αλ παο ζε έλαλ δηεζλή δηαγσληζκφ, πνηα εηαηξεία ζα έξζεη ζε δηεζλή
δηαγσληζκφ κε ρακειφηεξε ηηκή φηαλ μέξεη φηη ην ξίζθν λα πάξεη ηα ιεθηά ηεο
είλαη κεγαιχηεξν απφ πνηέ;
Άξα, ινηπφλ, κελ θάλνπκε φηη δελ ηξέρεη ηίπνηα. Δίλαη θαθφ, αδηθεί λνκίδσ θαη
ηνπο εαπηνχο καο φισλ. Λνκίδσ ην πξφβιεκα είλαη πνιχ ζνβαξφ, νη
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θάλνπλ κία πξνζπάζεηα λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα
επηηαρχλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, λα γίλνπλ θάπνηεο πιεξσκέο ψζηε λα κελ ζε
πξψηε θάζε θηλδπλέςεη ε ιεηηνπξγία βαζηθψλ ηνκέσλ, παηδηθψλ ζηαζκψλ,
θαζαξηφηεηα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, λαη, ζε πξψηε θάζε. Όκσο, αλ δελ ππάξρεη
θηλεηνπνίεζε, αλ δελ θηλεηνπνηεζνχλ θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη θαη ν ίδηνο ν
θφζκνο δελ ελεκεξσζεί γηα ην ηη αθξηβψο πάεη λα γίλεη, λνκίδσ φηη ηα
πξάγκαηα ζε 15 κέξεο ζα είλαη πνιχ-πνιχ ρεηξφηεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπλαδέιθηζζα ε Πθακπά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζνπ θάλνπκε ηε ράξε, Αζελά. Ππλάδειθνη, θαη εξγαδφκελνη
πνπ παξαθνινπζνχλ κέρξη εδψ ηέηνηα ψξα θαη ζπλάδειθνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη, ππάξρεη έλα πνιχ ζνβαξφ γεγνλφο. Ζ θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ θαη
αλεμαξηήησλ Διιήλσλ δεκηνπξγεί ή παίξλεη κέξνο ζε πηζησηηθφ γεγνλφο
δεκηνπξγψληαο

ηππηθή

ζηάζε

πιεξσκψλ

ζε

λνζνθνκεία,

ζρνιεία,

νξγαληζκνχο πνπ έρεη λα θάλεη ζπλνιηθά κε κηζζνχο, δηθαηψκαηα, ιεθηά πνπ
έρνπλ δψζεη νη εξγαδφκελνη κε ηε θνξνινγία, κε ηδξψηα θαη αίκα ρξφληα.
Απηά, ινηπφλ, ηα πεξί αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ θαη πεξηζζφηεξα ιεθηά,
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θ.ιπ., θ.ιπ., είλαη θνπξαθέμαια. Δίλαη γηα ηα καληαιάθηα
ησλ εθεκεξίδσλ, είλαη γηα λα έρεη ε Απγή πξσηνζέιηδν ηνλ Βαξνπθάθε κε ηελ
Κέξθει θαη ηίπνηα άιιν.
Γελ κηιάηε, δελ βγάδεηε άρλα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, δελ βγάδεηε άρλα γηα ηα
δηθαηψκαηα πνπ εθηά κήλεο ηψξα ππνηίζεηαη, ππνηίζεηαη ηα ςίρνπια ηεο
Θεζζαινλίθεο ζα ηα είραηε εθαξκφζεη ζηηο 100 πξψηεο κέξεο θαη ζήκεξα
έξρεζηε λα πάξεηε ιεθηά απφ ηνπο δήκνπο δεκηνπξγψληαο ζνβαξφ πξφβιεκα
θαη ζηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ. Γηαηί δελ είλαη κφλν ε ηαθηηθή κηζζνδνζία
ησλ ππαιιήισλ, είλαη θαη ηα ΔΓΝΣ, είλαη θαη ηα ΠΝΣ, είλαη θαη πνιιά άιια.
Δίλαη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε πνπ δελ ζεσξείηε ηαθηηθέο απνδνρέο, ηαθηηθέο
δαπάλεο. Έλα ην θξαηνχκελν.
Γεχηεξνλ, είλαη πξνθιεηηθή, απαξάδεθηε θαη ηξαγηθή ε απφθαζε απηή πνπ
παίξλεηε ζήκεξα κε ηελ πξάμε ηνπ λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ρψξα φια ηα
άιια, αλ πξέπεη λα γίλεη πην γξήγνξα ή πην αξγά, αθέληε ζην θεθάιη καο λα
καο θαηζηθσζεί ν ΠΟΗΕΑ γηα λα πιεξψζεη έλα ρξένο πνπ ζην θάησ-θάησ νχηε
ην δεκηνπξγήζακε, νχηε θεξδίζακε απφ απηφ αιιά δελ κπνξεί θαη λα ην
πιεξψζνπκε, κελ ζψζεη, κελ ζψζεη. Απνηειεζκαζηηθή θπβέξλεζε, ηη καο
λνηάδεη εκάο αλ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ε θπβέξλεζε; Αλ είλαη λα είλαη
απνηειεζκαηηθή θαη λα πάξεη ηα ιεθηά απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ δήκσλ
ηη λα ην θάλνπκε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε θπβέξλεζε;
Μέξεηε πνηα ιεθηά παίξλεηε; Έρεηε αληηιεθζεί; Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ
ιέηε; Θαη θαθψο ηα ιέλε θαη δηαζέζηκα. Ξαίξλεηε ηα δηαζέζηκα πνπ είλαη γηα ηηο
πηζηνπνηήζεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. Απηφ ην έρεηε αληηιεθζεί; Έγηλε αηχρεκα
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πξνρζέο. Έρεηε αληηιεθζεί φηη παίξλεηε ηα ιεθηά πνπ είλαη γηα ηα
θνιπκβεηήξηα; Έρεηε αληηιεθζεί φηη παίξλεηε ηα ιεθηά απφ ηα λνζνθνκεία,
απφ ηνλ ΝΑΔΓ, απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ηνπο απαξάδεθηνπο δηνηθεηέο
πνπ ζαο ηα δίλνπλ; Απφ ηα ζρνιεία, απφ ηα λνζνθνκεία, απφ ηα παλεπηζηήκηα.
Δδψ, ινηπφλ, αο ηα αθήζνπλ απηά, θαη ηα ςέκαηα θαη ηηο... . Δδψ πέξα δελ
είλαη γηα φινπο ε ηππηθή ζηάζε πιεξσκψλ. Ζ ηππηθή ζηάζε πιεξσκψλ δελ
αθνξά ηα 500εθαη. πνπ ράξηζαλ ζην κεγάιν θεθάιαην γηα λα κπνπλ ζηε
ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ. Γελ αθνξά ηα 500εθαη. δνιάξηα γηα ηα εμνπιηζηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ν Θακκέλνο, θάηη πνπ δελ είρε θαηαθέξεη φρη ε θπβέξλεζε
ηεο Λ.Γ., νχηε ε Σνχληα δελ έβαιε ηνπο Ακεξηθάλνπο ζην Αηγαίν θαη λα κηιάεη
γηα ζπλεθκεηάιιεπζε 70-30. Ήκαξηνλ πηα. Ρφηε είρε ρξήκαηα ην θξάηνο θαη
δελ είρε πξφβιεκα γηα λα ππνγξάςεηε ηε ζχκβαζε; Ρψξα έρεη πξφβιεκα;
Απηά ηα ρξήκαηα πνπ παίξλεηε είλαη ε πξνθαηαβνιή ησλ Ακεξηθάλσλ. Απηή
είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
πάξρεη πξφβιεκα κε ηα θαχζηκα, ππάξρεη πξφβιεκα κε ηα ηξφθηκα ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ, ππάξρεη πξφβιεκα κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηηο
θνηλσληθέο δνκέο φρη κφλν ησλ δήκσλ, ζπλνιηθά ηνπ θξάηνπο, θαη εδψ πέξα
θαιψο, θαθψο αλαιακβάλεηε ηελ επζχλε ζαο, θαη θαθψο, θαθψο εδψ κέζα
έξρεζηε θαη παίδεηε ηνλ ξφιν ηνπ θπβεξλεηηθνχ αληηπξνζψπνπ. Θαθψο, θαθψο.
Θαη βγαίλεη ν ππνπξγφο ζηελ ΘΔΓΔ απαξάδεθηα, ζηε ινγηθή ηεο Σνχληαο γηαηί
δελ ζπλεκκνξθψζε κπξνζηά ζηηο ππνδείμεηο θαη ιέεη φηη απηφ δελ είλαη γηα λα
παίδνπκε, είλαη λφκνο. Ρν απαηηνχκε. Παο ην ππνδεηθλχνπκε, ζα ην θάλεηε.
Απηή είλαη ε αξηζηεξή θπβέξλεζε, αληηκλεκνληαθή θπβέξλεζε, παηξησηηθή
θπβέξλεζε. Πε ηη δηαθέξεη απηή ε θπβέξλεζε απφ φιεο ηηο άιιεο ηηο
πξνεγνχκελεο, εδψ πέξα είλαη απνξίαο άμην. Θαη αιήζεηα, επεηδή έρεη
θαηαληήζεη αεδία, επηρείξεκα ηνπ Ξαπαλδξένπ φηη ην ΘΘΔ έγηλε αξηζηεξφο
ςάιηεο ηεο δεμηάο επεηδή δελ πξφθεηηαη λα ππνηαρζεί θαη ζε απηέο ηηο λφξκεο
απηήο ηεο θπβέξλεζεο, εληάμεη, ήκαξηνλ πηα. Σξεζηκνπνηήζηε θαη θαλέλα
θαηλνχξην επηρείξεκα. Μαθληθά δειαδή ηψξα ην ΘΘΔ ζπκήζεθε λα θάλεη
θηλεηνπνηήζεηο; Όια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ έθαλε;
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Αιιά ηη ζαο ραιάεη; Παο ραιάεη φηη ηελ Ξέκπηε έρνπκε βάιεη θηλεηνπνίεζε γηα
ηνπο κεηαλάζηεο ηελ ψξα πνπ εζείο ιέηε φηη ειηνθαίγνληαη ζηελ Νκφλνηα.
Απηφ ζαο ραιάεη. Ξνπ ε πνιηηηθή ζαο δεκηνπξγεί ζηξψκαηα κεηαλαζηψλ ζην
Αηγαίν πληγκέλνπο θαη ηνπο ιέηε φηη θάλνπλ ηνπξηζκφ, φηη βγαίλνπλ απφ ηελ
Ακπγδαιέδα θαη ειηνθαίγνληαη ζηελ Νκφλνηα.
Ινηπφλ, επεηδή αθνχζηεθαλ πνιιά, αθνχζηε θαη ηηο δηθέο καο θφθθηλεο γξακκέο
πνπ δελ είλαη ηέζζεξηο, είλαη δχν. Θάησ ηα ρέξηα απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ
εξγαδφκελσλ, ηνπο κηζζνχο ηνπο θαη απηά πνπ ζην θάησ-θάησ δελ ζαο
αλήθνπλ. Γελ ζα πεξάζεη. Ξξψηνλ.
Γεχηεξνλ, ηα ιεθηά πνπ παίξλεηε είλαη καησκέλα, θαη είλαη ηδξσκέλα. Ρα έρεη
πιεξψζεη ν θφζκνο, ν θνζκάθεο, κε ηδξψηα. Γηαηί φηαλ παίξλεηο 350€ θαη
πιεξψλεηο Δθνξία, πιεξψλεηο δεκνηηθά ηέιε, θαη έξρεηαη ην θξάηνο γηα λα
εμππεξεηήζεη ηνπο δαλεηζηέο, δειαδή ηηο ηξάπεδεο, είλαη καησκέλα. Θάησ ηα
ρέξηα ζαο.
Γεχηεξνλ, ηα ιεθηά πνπ παίξλεηε, ηα ιεθηά πνπ παίξλεηε είλαη ηα ιεθηά πνπ
νλνκάδνληαη δηαζέζηκα θαη είλαη ηα ιεθηά ησλ πιεκκπξνπαζψλ, ηα νπνία δελ
είλαη ζην 15λζήκεξν. Δίλαη ηα ιεθηά ησλ κηζζψλ, ησλ εξγαδφκελσλ, πνπ
πηζαλά λα κελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηνλ Ηνχιην γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Δίλαη ηα
ιεθηά ησλ ηεηξάκελσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα. Απηά ηα ιεθηά
παίξλεηε. Απηά ηα ιεθηά, ινηπφλ, κπνξεί λα ιέγνληαη ηακεηαθά δηαζέζηκα,
αιιά δελ ζαο είλαη δηαζέζηκα. Ξάξηε ην πξέθα.
Ρειεηψλνληαο, ε αλαθνίλσζε ην ιέεη θνκςά, εγψ ην ιέσ θαη ιίγν πην ρνληξά.
Θάησ ηα ρέξηα γηαηί ζα ζαο ηα θφςνπκε. Ρα ιεθηά απηά κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο
ηνπο νη εξγαδφκελνη δελ πξφθεηηαη λα ζαο αθήζνπλ λα ηα πάξεηε. Θαη θαινχκε
θαη ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ πνπ είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα πάξεη, θαη ζα
είκαζηε ζην πιεπξφ ηνπο, αγσληζηηθέο απνθάζεηο, ζα είκαη ζην πιεπξφ ησλ
εξγαδφκελσλ ηελ Ξξσηνκαγηά πνπ δπζηπρψο ζα πάηε λα ηελ θαπειεπηείηε θαη
απηήλ ηελ ψξα πνπ παίξλεηε απηέο ηηο απνθάζεηο θαη ζα είκαζηε θαη ζην
πιεπξφ ησλ εξγαδφκελσλ φπνηε θαη άκα ρξεηαζηεί ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο.
Θαη ε αιήζεηα είλαη φηη πέξα απφ ηηο ηξεηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε ν Κνζρνλάο
γηα ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηηο ηξάπεδεο πνπ δελ ηα αθνπκπάηε, λα θάλσ θαη εγψ
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θαη κηα ηξίηε πξφηαζε. Έρσ θαη εγψ 650€ ζηελ ηξάπεδα θαη ιέσ λα ζαο ηα
δψζσ θαη λα απνδεηθλχεηαη ζην super-market πνηα έμνδα κπνξψ λα θάλσ
θάζε 15 κέξεο θαη πνηα φρη. Γηαηί απηά ηα έμνδα πάηε λα πάξεηε. Ρα ηξφθηκα
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηέηνηα έμνδα είλαη. Ρν θαξκαθεπηηθφ θαη ην
πγεηνλνκηθφ πιηθφ ηέηνηα έμνδα είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ρν ρζεζηλφ κέηξν ηεο θπβέξλεζεο, πνπ κε βξίζθεη ηειείσο
αληίζεηε, είλαη έλα κέηξν πνπ φλησο κπνξεί λα πιεξψζεη κε καησκέλν ρξήκα
ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο. Θεσξψ, πξψηνλ, φηη είλαη ιάζνο,
θαη δεχηεξνλ φηη είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν ππνθχπηνληαο ζηηο πηέζεηο ησλ
δαλεηζηψλ λα βάδεηο ρέξη ζηα απνζεκαηηθά, γηαηί απφ ηνπο ίδηνπο εθβηαζκνχο
κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα κελ κπνξέζεηο πνηέ λα ηα απνθαηαζηήζεηο.
Θαη είλαη ιάζνο, θαη απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο ζπκθσληψλ πνπ έθαλαλ νη
θπβεξλήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηνπο δαλεηζηέο, απνηέιεζκα ησλ
εθβηαζκψλ πνπ δέρεηαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε γηα λα κελ εθαξκφζεη ην
πξφγξακκα κε ην νπνίν ςεθίζηεθε θαη πνπ εγψ δελ ην ζεσξψ ςίρνπια, ην
πξφγξακκα ηεο ΓΔΦ δειαδή, γηαηί αλ ππνθχςεηο κηα θνξά ζηνλ εθβηαζηή φινη
μέξνπκε είηε απηφο είλαη ε κακά ζνπ πνπ ζνπ ιέεη κελ ζηελνρσξήζεηο ηε
καλνχια είηε είλαη ν απαγσγέαο, ζα ππνθχπηεηο γηα πάληα.
Ζ θπβέξλεζε ρξεηάδεηαη ιεθηά, βξίζθεηαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε, βξίζθεηαη
ζε θαηάζηαζε αζθπμίαο θαη απεηιείηαη, ν δξφκνο φκσο δελ είλαη λα ηα πάξεη
απφ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο θνηλσλίαο αιιά απφ ηνπο δαλεηζηέο,
πηζαλά πξνρσξψληαο ζην βήκα ηεο άξλεζεο πιεξσκήο θάπνησλ δφζεσλ ή
πξνρσξψληαο ζε βήκαηα ζαλ θαη απηά πνπ εμήγγεηιε ε Λάληηα Βαιαβάλε, ηεο
αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο απφ ην κεγάιν θεθάιαην πνπ ρξσζηάεη.
Θαη απηήλ ηελ θπβέξλεζε ςήθηζε ν θφζκνο, θαη απηήλ ηελ θπβέξλεζε
ζηεξίμακε φζνη ζηεξίμακε θαη ζπλερίδνπκε λα ζηεξίδνπκε, γηαηί ε κάρε δελ
παίδεηαη ζε έλα επεηζφδην. Απηφ ην ΠΟΗΕΑ ζέινπκε λα θπβεξλήζεη.
Ππλάδειθνη, είκαη θαηά ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ελλνείηαη
φηη ζα ζπκκεηέρνπκε ζε νπνηεζδήπνηε θηλεηνπνηήζεηο δηεθδηθήζνπλ λα κελ
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γίλνπλ πεξηθνπέο πνπ νθείινληαη ζε απηφ. Όκσο έλα ηέηνην ςήθηζκα εκέλα
δελ κε εθθξάδεη πνιηηηθά. Ρα λέα αληηιατθά ζρέδηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο
ΠΟΗΕΑ-ΑΛ.ΔΙ. θαη λα έιεγε κέηξα, λα έιεγε φηη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν
ή θάπνηα κέηξα πνπ πήξε ε θπβέξλεζε δελ είλαη πξνο φθεινο ηνπ ιανχ; Λα
ην δερηψ. Αιιά ζρέδηα; Δίλαη απηή ε εηθφλα;
Ζ εηθφλα είλαη φηη έρνπκε κία θπβέξλεζε ε νπνία ήξζε λα ελαιιάμεη ηελ
πξνεγνχκελε θαη ηελ θαινδέρνληαη νη δαλεηζηέο θαη νη Δπξσπαίνη γηαηί μέξνπλ
φηη ζα ηνπο θάλεη ηε δνπιεηά; Ζ εηθφλα είλαη απηφ πνπ αθνχζηεθε φηη ν ζθνπφο
ηεο είλαη λα βνεζήζεη ηελ πινπηνθξαηία θαη λα ηζαθίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο; Ζ
επθνιία κε ηελ νπνία ζήκεξα βγήθε ν Βεληδέινο, ν Κεηζνηάθεο θαη δηάθνξνη
άιινη θχξηνη λα θαηαγγείινπλ φςηκα ηηο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη
λα θαηαγγείινπλ ηε ζηξάγγηζε ησλ ηακείσλ δελ ζεκαίλεη θάηη;
Γελ είρα πνηέ ζηελ πνιηηηθή κνπ ζθέςε, νχηε ζηελ πνιηηηθή κνπ ινγηθή ηε
γεληθψο θαη ανξίζησο θαηαγγειία, βάδσ ην θαζαξφ κνπ θαπειάθη ζηξαβά θαη
ηελ θάλσ. Γελ είλαη απηφο ν ηξφπνο. Ζ απνηπρία ηεο θπβέξλεζεο δελ είλαη ε
ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Θαη απηφ είλαη κηα κεγάιε δηαθνξά.
Θαη δελ κπνξνχκε κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ ρηππάεη ηελ θπβέξλεζε ζήκεξα ε
δεμηά λα ηελ ρηππάεη θαη ε αξηζηεξά. Γελ είλαη απνηειεζκαηηθφ απηφ ην
πξάγκα.
Ζ εηθφλα, γηα παξάδεηγκα, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, πνπ απνκφλσζαλ
ηελ ίδηα θξάζε πνπ άθνπζα πξνεγνπκέλσο κε κεγάιε έθπιεμε, κε κεγάιε
έθπιεμε, ηεο Ραζίαο Σξηζηνδνπινπνχινπ, φηη είπε φηη νη κεηαλάζηεο ιηάδνληαη
ζηελ Νκφλνηα λα ηελ αθνχσ απνκνλσκέλε θαη εδψ κέζα ηε ζηηγκή πνπ ε
αλαπιεξψηξηα ππνπξγφο πξνζπάζεζε λα πάξεη θάπνηα κέηξα ελάληηα ζηνλ
ξαηζηζκφ θαη ρηππήζεθε απφ παληνχ, θαη νηθνλνκηθά, θαη ηελ έρνπλ φια ηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζην ζηφραζηξν, δελ είλαη ε ιχζε.
Άξα, ινηπφλ, ζπκθσλψ λα κελ ηζρχζεη ε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, λα
ηελ αλαθαιέζεη ε θπβέξλεζε. Καθάξη λα γίλνπλ θηλεηνπνηήζεηο ζηξαηεχνληαο
ηηο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο, λα πηέζνπλ ηελ θπβέξλεζε γηα λα πξνρσξήζεη κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζην πξφγξακκά ηεο, ην νπνίν πξφγξακκά ηεο είλαη
πξφγξακκα αλαηξνπήο ηεο ιηηφηεηαο θαη δελ ην ζέιεη ην ζχζηεκα κε ηίπνηα,
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φκσο απηφ δελ γίλεηαη βάδνληαο ζην ίδην ηζνπβάιη φινπο. Γελ είλαη φινη ίδηνη.
Γελ είλαη θαη ίδηνο ν θφζκνο πνπ ηνπο αθνινπζεί θαη βεβαίσο δελ ρσξίδνπκε
ηνλ θφζκν ζε δεμηνχο θαη αξηζηεξνχο αιιά ζε αζηνχο θαη πξνιεηάξηνπο, αιιά
βεβαίσο ν Πακαξάο, ν Βεληδέινο, ν Κεηζνηάθεο δελ λνκίδσ φηη είλαη απφ ηελ
πιεπξά ησλ πξνιεηάξησλ πνπ απιά ςεθίδνπλ δεμηά. Δίλαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ
ηνπο θαη θάπνηνη απφ απηνχο είλαη θαη νη ίδηνη αζηηθή ηάμε. Άξα, πνιχ
πξνζεθηηθά, θαη φρη κε γεληθέο θαηαγγειίεο λα θάλεη πξάμε ε θπβέξλεζε ην
πξφγξακκα πνπ εμήγγεηιε, λα πξνρσξήζεη θαη ν θφζκνο λα δηαδειψζεη, λα
βγεη ζηνπο δξφκνπο γηα λα δείμεη φηη είλαη έηνηκνο γηα φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα
πξνρσξήζεη ζηελ αλαηξνπή απηή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δπν ιφγηα ζα πσ γηαηί εηζεγεηηθά πηζηεχσ φηη έθαλα κηα
αλάιπζε ηνπ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Ξάλησο θαη κεηά απφ φιε απηή ηελ
θνπβέληα πνπ θάλακε αιιά θαη ηδίσο κεηά ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο, λα
ην πσ έηζη εγψ, πην θνκςά, γηα λα κελ ζαο ελνριεί, γηαηί δελ είλαη έιιεηκκα
πνιηηηθήο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο φπσο αλέθεξε πξηλ ν Θνδσξήο,
αιιά είλαη ζπλεηδεηή απφθαζε απηφ ην νπνίν θάλεη.
Κεηά ινηπφλ λα πσ απφ φια απηά, λνκίδσ φηη πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ
ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ φηη πηζαλφλ θάπνηα ζηηγκή λα θηλδπλεχζεη ε
κηζζνδνζία ηνπο, νη ππεξσξίεο ηνπο, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, λα θηλδπλέςνπλ
θπξίσο

νη

εξγαδφκελνη

νξηζκέλνπ

ρξφλνπ

λα

κελ

πιεξσζνχλ,

λα

θηλδπλέςνπκε λα ράζνπκε ηηο αηηήζεηο ηηο νπνίεο έρνπκε ράζεη γηα πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ ππξαζθάιεηα αιιά θπξίσο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ
απηεπηζηαζία, ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ έρνπκε θάλεη
πξνηάζεηο, γηαηί φια απηά πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζήκεξα ελψ κπήθαλ ηα
εξσηήκαηα πνιχ έληνλα ζηνλ ππνπξγφ, δελ δφζεθε μεθάζαξε απάληεζε αλ
θηλδπλεχνπλ ή φρη.
Λα πσ φηη θαηαιαβαίλσ ηε δχζθνιε ζέζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ΠΟΗΕΑ, εγψ
δελ ζα θάλσ ηψξα, είπαλ θαη ν Λίθνο θαη ν Βαζίιεο θαη νη ππφινηπνη εδψ
ζπλάδειθνη, ν Καλψιεο θαη νη ππφινηπνη, αλαθέξζεθαλ ζε απηά ηα δεηήκαηα,
αιιά πνιιέο θνξέο πξνζπαζψληαο λα απνθχγεηο ηελ θαπηή παηάηα ιεο,
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θάλεηο γεληθέο αλαθνξέο, άιια ιφγηα λα αγαπηφκαζηε, κηα γεληθή πνιηηηθή
ζεψξεζε γηα λα κελ πεηο θνπβέληα γηα ην θεξαζάθη, πνπ ην θεξαζάθη
δπζηπρψο είλαη πηθξφ θαη δπζηπρψο δελ ζα ήζεια θαη νη ζπλάδειθνη λα ην
γεπηνχλ κε κηα ηέηνηα θπβέξλεζε πνπ πηζηεχνπλ φηη ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Θαη εδψ είλαη μεθάζαξα ηα πξάγκαηα φηη απηή ε απφθαζε δελ εμππεξεηεί ζε
θακία πεξίπησζε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα ιατθά ζηξψκαηα, δελ είλαη ζε ζεηηθή
θαηεχζπλζε, πνιχ, επθπέζηαηα ήηαλ απηά πνπ είπε ν Ξάλνο Κνζρνλάο γηα ην
απφ πνχ κπνξνχζε, ηέινο πάλησλ, λα πάξεη αλ ήζειε θαη αλ είρε ηελ πνιηηηθή
βνχιεζε ε θπβέξλεζε θάπνηα ρξήκαηα.
Θαη επεηδή θαη αξθεηά φηη ην ΘΘΔ ηαπηίζηεθε κε ηε Λ.Γ., ή νηηδήπνηε άιιν,
απηφ εληάμεη, είλαη γηα πνιχ γέιην. Λα ζαο πσ φκσο εγψ ηψξα κηα ηξίπια πνπ
πξνζπάζεζε λα θάλεη ε θπβέξλεζε. Έβαιε, δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη κε
ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ έβαιε λα ππνγξάςεη ν θαηεμνρήλ
εθθξαζηήο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ζηελ Διιάδα, ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο,
θαη πξνζπάζεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εθζέζεη, λα εθβηάζεη, αλ ζέιεηε, ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο Λ.Γ. ζηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο. Άξα, ινηπφλ, εγψ
λα ζαο ην γπξίζσ ην ζέκα πνηνο ζπλεξγάδεηαη κε πνηνλ;
Ρειεηψλνληαο λα πσ φηη ην ςήθηζκα εθθξάδεη, λνκίδσ, θαη κάιηζηα, αλ ζέιεηε,
θαη κε ήπην ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ρα λέα αληηιατθά ζρέδηα ηεο
θπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑ θαη ΑΛ.ΔΙ. έρνπλ αξρίζεη θαη μεδηπιψλνληαη πηα. Έλα απφ
ηα πξψηα κέηξα είλαη απηφ, εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, αιιά λα βάδεηε
δήηεκα φηη δελ ςεθίδεηε ην ςήθηζκα επεηδή έρεη απηέο ηηο αλαθνξέο λνκίδσ
φηη δελ ζαο ηηκάεη θαη ηδηαίηεξα. Δκείο ζα ζηαζνχκε ζηηο απνθάζεηο πνπ πήξε
θαη ζήκεξα ην ζχλνιν ησλ δεκάξρσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέιεπζε ηεο
ΘΔΓΔ, δειαδή φηη δελ δερφκαζηε ζε θακία πεξίπησζε θαη δεηάκε ηελ
απφζπξζε ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Γεχηεξνλ θαη βαζηθφηεξν φηη δελ ζα ηελ εθαξκφζνπκε, πνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ απηφ θαη λνκίδσ φηη εδψ ρξεηάδεηαη θαη ε ζηήξημε θαη ν αγψλαο ηνπ
ζπλφινπ, φρη κφλν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη λα κείλεη απηφ ζε κία
απφθαζε, αιιά εδψ ρξεηάδεηαη ζηήξημε θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ δήκν
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θαη ζπλνιηθά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Γηαηί είδαηε πφζνπο αθνξνχλ απηέο νη
απνθάζεηο, δειαδή απφ ηνλ κπαθάιε, ηνλ καλάβε ηεο γεηηνληάο κέρξη
νπνηνλδήπνηε άιινλ πξνκεζεπηή θαη κηα ζεηξά αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη έλα ηέηνην θνχξεκα, γηαηί κηιάκε γηα θνχξεκα,
γη’ απηφ πξφθεηηαη. Αλ δελ έρεηε θαηαιάβεη, ηα πνζά ηα νπνία ζα παηρζνχλ ζηα
νκφινγα θαη ζηα ξέπνπο ζα θνπξεπηνχλ. Απηφ είλαη δεδνκέλν.
Ξηζηεχσ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα πάξεη απηήλ ηελ απφθαζε θαη
θπξίσο είπακε λα ηελ ζηεξίμεη κε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ην
επφκελν δηάζηεκα. Θαη βέβαηα ηε κε απνδνρή ζε θακία πεξίπησζε απηήο ηεο
πξάμεο. Δκείο ζαλ δηνίθεζε ηνπ δήκνπ ζα πάξνπκε φια απηά ηα κέηξα γηα λα
ζηεξίμνπκε απηήλ ηελ απφθαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λνκίδσ φηη εμαληιήζεθε ην ζέκα. Ζ απφθαζε είλαη
θαηά πιεηνςεθία. Ρν επφκελν δηάζηεκα ζα ππάξρνπλ πξσηνβνπιίεο θαη απφ
ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη απφ ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ, απφ ην Δξγαηηθφ
Θίλεκα. Δκείο ηελ απφθαζε απηή ζα ηελ θάλνπκε γλσζηή ζε φιν ην ιαφ ηνπ
Σατδαξίνπ θαη ζα ηνλ θαιέζνπκε ζηελ πάιε γηα λα κελ πξνρσξήζνπλ απηά ηα
κέηξα, απηά ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο θαη λα θαηαξγεζνχλ ζηελ πξάμε.
Παο επραξηζηψ πνιχ. Ππκβνχιην θαηά πάζα πηζαλφηεηα, γηαηί μέξεηε φηη ξένπλ
ηα πξάγκαηα πιένλ κε φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ, ζα πάκε γηα ηε Γεπηέξα. Θα
ελεκεξσζείηε.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΕΩΡΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΩΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ (απνχζα)

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΑΚΞΝΙΖ ΔΙΔΛΖ

ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΩΡΗΝΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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