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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
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Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο

ΑΞΝΛΡΔΠ
Γεκνπιά Καξία
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Πθακπά Αζελά
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Τήθηζκα ηεο δεκνηηθήο αξρήο φζνλ αθνξά ηε λέα
ζπκθσλία-κλεκφλην

ηεο

ζπγθπβέξλεζεο

κε

84

ηνπο

δαλεηζηέο.
2.

Ξαξάηαζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ

105

ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην
Γεκνηηθφ Γήπεδν Ράθεο Σαξαιακπίδεο.
3.

Δμνπζηνδφηεζε

ηνπ

δεκάξρνπ

γηα

ηελ

ππνβνιή

108

πξφηαζεο πξνο ηελ ΔΔΡΑ φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα
<<Δλαξκφληζε

νηθνγελεηαθήο

θαη

επαγγεικαηηθήο

δσήο>>.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ππδήηεζε

θαη

ιήςε

απφθαζεο

ζρεηηθά

ΠΔΙΗΓΑ
κε

32

επηθαηξνπνίεζε ηεο αλαζεψξεζεο ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή
«Αζηπζέαο» κε ηξνπνπνίεζε ησλ Ν.Ρ. 6,7,8,9,9Α
,19,20,21,& 22.
2.

Ιήςε απφθαζεο γηα κεξηθή αλάθιεζε δεζκεχζεσλ

63

πηζηψζεσλ νηθ. έηνπο 2015.
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 8εο Αλακφξθσζεο ηνπ

63

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
4.

Έγθξηζε 2εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ

64

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2015.
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο

66

θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
6.

Έγθξηζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ έηνπο 2014, ηνπ
Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία
«Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ζρεη:

67

8
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14/2015 Απφθαζε Γ.Π. / Πρ. Δπ. Ξξ. Δθ. ).
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ

69

Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σαηδαξίνπ (ζρεη.: 31/2015 Απφθαζε
ΘΔΓΣ).
8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο

70

ζχκβαζεο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ
αληηζηνίξεμεο πξαλψλ ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηε Ζιία».
9.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

κεηαηφπηζε

αλαπεξηθνχ

75

πεξηπηέξνπ, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
10.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζε κεηνλνκαζία ζηάζεο

82

ηνπ ΝΑΠΑ.
11.

Ιήςε απφθαζεο πεξί νξηζκνχ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο, ζην Δζληθφ
Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν γείαο «γηείο Ξφιεηο-Ξξναγσγή
γείαο».

83
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη λα μεθηλήζνπκε κε εξσηήζεηο- αλαθνηλψζεηο. Ν θ.
Κπνδίθαο, έρεη ην ιφγν. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έρνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο. Κηα εθ ησλ νπνίσλ, αθνξά ζην
παλφ, εδψ πνπ έρεη…πνπ είλαη εδψ θαη 2-3 κέξεο αλαξηεκέλν. Ξξαγκαηηθά,
εθθξάδσ ηελ απνξία κνπ θαη εγψ θαη φιε ε ππφινηπε παξάηαμε. Ξνηφλ
εθπξνζσπεί απηφ ην παλφ; Ρνλ Γήκν Σατδαξίνπ; Βιέπσ απφ θάησ Γήκνο
Σατδαξίνπ. Έρεη γίλεη θάπνηα δηαβνχιεπζε ή θάλακε θαλέλα δεκνςήθηζκα
εκείο εδψ, κε θαλέλα λαη ή έλα φρη, αλ ζπκθσλνχκε ή αλ δηαθσλνχκε, ηελ
ζχκβαζεο ηεο Γεπηέξαο; Δγψ εηιηθξηλά, δελ ην ζέησ θαζφινπ ζε πνιηηηθφ
επίπεδν. Γειαδή θαη ν θ. Ππειηφπνπινο θαη ε παξάηαμή ηνπ, αλ είρε αλαξηήζεη
έλα παλφ θαη ήηαλ δήκαξρνο, κε ην αληίζεην πεξηερφκελν, εκείο ζα
αληηδξνχζακε. Δδψ ηίζεηαη έλα ζνβαξφ ζέκα λνκηκνπνίεζεο θαη πξαγκαηηθά
ην αηζζεηηθφ είλαη ην ιηγφηεξν. Γελ ζα επαλέιζσ ζην αηζζεηηθφ, πνπ
έηζη…ζπλνδεχεηαη κε ηα γθξάθηηη δεμηά ή αξηζηεξά, πνπ παξακέλνπλ. Αιιά ελ
πάζε πεξηπηψζεη, έρεηε θαηαιάβεη πνηφλ εθπξνζσπείηε εδψ πέξα; Ρνλ
Σατδαξηψηηθν ιαφ εθπξνζσπείηε. Έρνπκε μαλά πεη, αλ ζέιεηε λα αζθήζεηε, ηα
θνηλνβνπιεπηηθά θαζήθνληα, λα απεπζπλζείηε ζην αληίζηνηρν θνηλφ, κε ηηο
αληίζηνηρεο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. Έρνπκε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα λα ιχζνπκε
θαη νκνινγψ, φινη έρνπκε πξνβιήκαηα, πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα. Ν θαζέλαο
έρεη ηελ δηθή ηνπ άπνςε γηα ηα πξάγκαηα. Ξηζηεχσ φηη φινπο γεληθφηεξα, καο
πνλάεη απηή ε θαηάζηαζε. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, ηνλ δηραζκφ ηνλ νπνίν
βηψλνπκε, δελ κπνξείηε λα ηνλ ζπλερίδεηε κε απηή ηελ θαηάζηαζε. Κνπ θάλεη
εηδηθά εληχπσζε…ζα ήζεια ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ Ζιία ηνπ Βαξπηηκηάδε
ή ηνπ θ. Γανπάρεξ. Ν Ζιίαο πνιιέο θνξέο έρεη πεη φηη κηιάκε κε έξγα θαη φρη
κε ιφγηα. Ξνηα είλαη ε άπνςή ηνπο γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε. Ινηπφλ,
πξαγκαηηθά έζησ, επεηδή θζάζακε ζην ζεκείν πνπ θζάζακε, ζέινπκε κηα
ζαθή απάληεζε. Δθφζνλ, αλ ζεσξείηε φηη φλησο ππεγξάθε ε ζχκβαζε, δελ
εμππεξεηεί θαη θαλέλα ζθνπφ απηή ε αεδία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ. Ληεληαθέ λα είζηε θαιχηεξα ζηηο εθθξάζεηο
ζαο, ιίγν πην πξνζεθηηθφο. Λα είζηε ζηηο εθθξάζεηο ζαο, ιίγν πην πξνζεθηηθφο.
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Ρελ δηθηά ζαο ηελ πνιηηηθή άπνςε θαη γλψκε, δελ απνθάιεζε θαλείο εδψ κέζα,
αεδία. Παο παξαθαιψ πνιχ…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ν ηξφπνο έθθξαζεο κε πεηξάδεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ, ζαο αλαθαιψ ζηελ ηάμε θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ν ηξφπνο έθθξαζεο κε πεηξάδεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αλαθαιψ ζηελ ηάμε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ είπα γηα ηνλ ηξφπν έθθξαζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ πνιηηηθή άπνςή ζαο θαη ηελ πνιηηηθή άπνςε ηεο δεκνηηθήο
αξρήο, κπνξεί λα ηελ θξίλεη ν ιαφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαηαιαβαίλεηε ηη ιέσ; Γηα ηνλ ηξφπν έθθξαζεο κηιάσ. Δγψ
κπνξεί λα ζπκθσλψ κε απηά πνπ ιέηε. Ρν θαηαιαβαίλεηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έηεξνλ, εθάηεξνλ. Γελ κπνξείηε λα ιεηηνπξγείηε εδψ πέξα, κε
ηέηνηνπ είδνπο εθθξάζεηο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έρεηε δίθην. Υο πξνο ηελ ιέμε εληάμεη, έρεηε δίθην. Ξάλησο ηνλ
αλεπίηξεπην ηξφπν έθθξαζεο, ηεο πνιηηηθήο άπνςεο, κε ηελ νπνία κπνξεί
ελδερνκέλσο, λα ζπκθσλψ θηφιαο. Ινηπφλ, έρνπκε ηφζα πνιιά πξνβιήκαηα
λα ιχζνπκε ζην Σατδάξη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, αλ ζέιεηε λα ζψζεηε ηνλ
θφζκν, αο πξνιάβνπκε πξψηα, λα ζψζνπκε ην Σατδάξη, απφ θάπνηα
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ρατδαξηψηηθν ιαφ άκεζα. Ινηπφλ, ε
εξψηεζή κνπ εληάμεη, πέξα απφ ηελ ελέξγεηα απηή, δελ ζέισ έηζη, θάπνηνλ
απνινγεηηθφ ραξαθηήξα ή θάηη ηέηνην. Ρνπιάρηζηνλ πφηε πξνηίζεζηε λα
απνζχξεηε ην ζπγθεθξηκέλν παλφ.
Έλα δεχηεξν εξψηεκα, αθνξά ζηνλ Γηνκήδεην Θήπν. Απφ ηελ αξρή εκείο
έρνπκε εθθξάζεη ηελ άπνςε, φηη φλησο έλα αλαςπθηήξην, πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ. ρη κφλν ησλ
Σατδαξηηησηψλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ, φπσο γλσξίδνπκε, απφ φιε ηελ
Αηηηθή θαη επξχηεξα. Γελ ζα κπσ ζηα ζέκα λνκηκφηεηαο, αδεηψλ θ.ιπ., απηά
ελ επζέησ ρξφλν, ζα ηα δνχκε. Ήδε θαη θάπνηνη αξκφδηνη απφ ην Γηνκήδεην,

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

13 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

11

έρνπλ πνιχ θηιηθά παξνπζηαζηεί θαη επηδηψθνπλ λα βξεζνχκε θαη λα δείμνπλ
έηζη, ην λφκν ηεο θαηάζηαζεο. Υζηφζν, ζε έλα πξάγκα ζηέθνκαη. Δπεηδή ην
πιεξνθνξήζεθα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο θαη απηφ είλαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο.
Ρελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ είρε ηεζεί ην ζέκα ηνπ Γηνκήδεηνπ εδψ, ππήξρε
κηα δηαβεβαίσζε φηη ην αλαςπθηήξην, ζα ιεηηνπξγεί ηηο ψξεο πνπ ζα
ιεηηνπξγεί θαη Γηνκήδεηνο, σο είρε. Έρνπκε πιεξνθνξεζεί φηη, ην αλαςπθηήξην
απηφ, θιείλεη πνιχ αξγά, 1.00 θαη 2.00 ε ψξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί.
πσο θαηαιαβαίλεηε κε ηελ ρξήζε απηή θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη
κάιηζηα ηψξα ην θαινθαίξη πνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απηφ ζεσξνχκε φηη είλαη αλεπίηξεπην. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη, αλ έρεηε εζείο θάπνηα πιεξνθφξεζε. Ρν ζέησ θαηαξρήλ ζηε
βάζε, γηαηί φλησο νη άλζξσπνη έρνπλ φιε ηελ θαιή δηάζεζε, λα καο δείμνπλ
ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη δελ αληηιέγσ ζε απηφ. Θαη σο πξνο ηελ
ζθνπηκφηεηα ελ κέξεη θαη ζε απηά πνπ κέρξη ηψξα έρνπλ παξνπζηαζηεί εδψ
πέξα, φηη ζα πνπιάεη ηπξφπηηεο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, φηη ζα θαιχπηεη ηηο
αλάγθεο ηνπ επηζθέπηε ηνπ Γηνκήδεηνπ, ζπληαζζφκεζα. Υζηφζν άιιν απηφ
θαη άιιν, κέζα ζε έλα πνιχ επαίζζεην ρψξν…δελ ιέσ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο. Αλ
κε ηη άιιν, φινη μέξνπκε ε λχρηα θαη ην βξάδπ, ηη κπνξεί λα θαιχςεη ή ηνπο
θηλδχλνπο πνπ εινρεχνληαη. Κηα απάληεζε ζε ζρέζε κε απηφ.
Ήδε έρεη αλαθεξζεί ν δήκαξρνο, ζρεηηθά κε ην φηη ζα έθαλε θάπνηεο
ελέξγεηεο. Δγψ επηθεληξψλνκαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, γηαηί πξαγκαηηθά,
ην λα θιείλεη 2.00 ε ψξα, ηελ ζηηγκή πνπ φινη μέξνπκε φηη ην σξάξην ηνπ
Γηνκήδεηνπ, ρξφληα, ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο, φηη ζα ηεξείηαη
ην ίδην σξάξην, ζα ζέιακε κηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απηφ θαη κηα δήισζε
πάλσ ζηελ ελεκέξσζε απηή, ηη ελέξγεηεο πξνηίζεζηε λα θάλεηε.
Έλα ηξίην ζέκα, αθνξά ηα γήπεδα 5ρ5 δίπια απφ ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν.
Γλσξίδνπκε φηη είλαη ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε, αθεκέλα εδψ θαη ρξφληα. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη, δελ ζέινπκε λα θαηαινγίζνπκε θάηη ζηελ δεκνηηθή αξρή.
Φαληάδνκαη, ην έρεηε εληνπίζεη ην ζέκα. Αλ ζχληνκα πξνηίζεζηε λα θάλεηε
θάηη. Γελ ζέισ λα πεξηγξάςσ ηελ θαηάζηαζε, ηα δνθάξηα είλαη μεισκέλα. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη, γλσξίδνπκε ηελ επηβαξπκέλε πεξηνρή ηνπ Αηηηθνχ
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Λνζνθνκείνπ θαη επξχηεξα ηεο γξεγνξνχζαο. Ξνηα είλαη ε ζέζε ζαο, πάλσ ζε
απηφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαηαξρήλ, δελ μέξσ αλ είλαη θάηνηθνη απφ ηελ Ξι. Ιανχ
εδψ πέξα, ζήκεξα, αιιά ε Αζελά είρε αλαιάβεη λα θαηαζέζεη νξηζκέλεο
εξσηήζεηο ζπγθεθξηκέλεο. Θα ηηο δηαβάζσ γξήγνξα, γηα λα κελ ζαο ηξψσ
ρξφλν, πνπ είλαη αηηήκαηα θαηνίθσλ, φζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή. Πηελ Ξι.
Ιανχ, Πθακπά. Ρα ιέσ πνιχ ζχληνκα θαη κεηά ζα ζαο ηα ζηείισ θάπνηα
ζηηγκή, γξαπηά. Πνβαξή βειηίσζε ηνπ θσηηζκνχ ζηηο παηδηθέο ραξέο θαη ζε
φιε ηελ επηθάλεηα ηεο Ξι. Ιανχ. Θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ησλ παηδηθψλ
ραξψλ θαη ηαθηηθή θαζαξηφηεηα ησλ παξαθείκελσλ νδψλ. Πήκαλζε δξφκσλ
Παησβξηάλδνπ θαη Λαπνιένληνο Πνπθαηδίδε. Κεηαηξνπή ηεο παξφδνπ
Λαπνιένληνο Πνπθαηδίδε ζε δξφκν ήπηαο θπθινθνξίαο. Απνιχκαλζε ησλ
θξεαηίσλ πέξημ ηεο πιαηείαο θαη ηνπ 11νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Πηεξέσζε ησλ
θάγθεισλ ηεο παηδηθήο ραξάο ηεο Ξι. Ιανχ. Λνκίδσ φηη απηφ έρεη γίλεη.
Δπηδηφξζσζε φισλ ησλ θιεηδαξηψλ θαη ζηηο δχν πιαηείεο. Νη πφξηεο δελ
θιείλνπλ. Γπλαηφηεηα πεξίθξαμεο ηνπ θάησ κέξνπο ηεο πιαηείαο απφ ηελ
κεξηά ηεο Παησβξηάλδνπ. Απηφ είλαη δήηεκα πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ.
Φεχγνπλ κπάιεο θαη ηα παηδηά απφ πίζσ. Λα κελ πεξηκέλνπκε ηξαγηθφ
ζπκβάλ. Πήκαλζε γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ ζθχισλ ζηηο παηδηθέο ραξέο θαη
ππελζχκηζε γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ θάζε ηδηνθηήηε θαηνηθίδηνπ δψνπ, λα
θξνληίδεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αθαζαξζηψλ ηνπ. επηζήκαλζε ζηηο παηδηθέο
ραξέο γηα ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Δμέηαζε ηεο
δπλαηφηεηαο κεηαηξνπήο ηνπ παξαθείκελνπ νηθνπέδνπ, έζησ θαη κεηαηξνπή
ηνπ ππαίζξηνπ πάξθηλγθ ζε αιάλα κε απιή πεξίθξαμε θαη ζηνηρεηψδε
θσηηζκφ. Δπηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ζηα παγθάθηα θαη ζηηο δχν πιαηείεο.
Απνκάθξπλζε ηνπ ζηληξηβαληνχ κε εηζαγσγηθά θαη πιαθφζηξσζε ηνπ
πιαηψκαηνο ζηελ Ξι. Ξξσηνκαγηάο, καδί κε ζνβαξή βειηίσζε ηνπ θσηηζκνχ
ηεο. Απηά φζνλ αθνξά ηελ πιαηεία.
Γεχηεξνλ. ζνλ αθνξά ην δήηεκα κε ην παλφ. Θέισ λα πσ κηα θνπβέληα.
Δγψ δελ έρσ αληίξξεζε…
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Ππλάδειθνη
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αθνχγεηαη

κηα

βνή.

Ν

ζπλάδειθνο κηιάεη, πξνζπαζεί λα θάλεη εξσηήζεηο θαη αθνχγεηαη κηα βνή,
γηαηί;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα ζαο πσ ηελ άπνςή κνπ, γη’ απηά ηνπ πνιηηηθνχ
ραξαθηήξα δεηήκαηα. Δπεηδή ήκνπλ θαη εθηφο Αζελψλ θαη αλαγθάζηεθα λα
ζηείισ θάπνηνπο αλζξψπνπο, λα κνπ πνπλ ηη αθξηβψο ιέεη θ.ιπ., θ.ιπ. Θεσξψ
φηη ν δήκαξρνο έρεη δηθαίσκα λα εθθξάδεηαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Άζρεηα
αλ δηαθσλψ κε ην πεξηερφκελν. Απηφ φκσο ζεκαίλεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηνπο
ππφινηπνπο. Γειαδή, ζεκαίλεη κάιινλ δχν πξάγκαηα. Ξξψηνλ ζεκαίλεη φηη θαη
θάπνηα άιιε παξάηαμε, έρεη δηθαίσκα θάπνηα ζηηγκή, γηα θάπνην ζέκα πνπ ηελ
αγγίδεη, λα ρξεζηκνπνηήζεη δεκνηηθνχο ρψξνπο. Έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Θαη ην δεχηεξν είλαη φηη θαη γηα άιια ζέκαηα, απ’ φηη βιέπσ, κε απηή ηελ
εηνηκφηεηα, ζηα νπνία ζπκθσλνχκε θαη πνπ έρνπκε δεηήζεη θαηά θαηξνχο, ζα
πξέπεη κε αληίζηνηρν ηξφπν, κε απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. λα αληαπνθξηλφκαζηε.
Δγψ δελ ην ζεθψλσ ην ζέκα, δελ κπαίλσ ζηελ νπζία γηαηί έρσ άπνςε γηα ηελ
νπζία θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε. Αιιά γηα ην δήηεκα ηεο
δηαδηθαζίαο, επεηδή κε απαζρφιεζε, δελ ζέισ λα θάλσ κηθξνπνιηηηθή ζε απηφ
ην ζέκα, επεηδή έρσ δηαθσλία γηα ην δήηεκα απηφ. Γειαδή επηηξέςηε κνπ,
αθξηβψο γη’ απηφ ην ιφγν λα κελ θάλσ κε έκκεζν ηξφπν δειαδή…λα βάισ ηελ
δηαθσλία κνπ. Ξηζηεχσ φηη αθνχ ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ην
θνπβεληηάζνπκε θαη λα θνπβεληηάζνπκε επί ηεο νπζίαο. Απφ εθεί θαη πέξα,
βεβαίσο θαη εκέλα δελ κνπ αξέζεη, αιιά απιψο ζα ήζεια λα πσ, ηελ ίδηα
επαηζζεζία δήκαξρε…είρακε θαη άιια γεγνλφηα απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη
ηεο ζεηείαο ζνπ. Γελ επηδείρζεθε. Θα ήζεια ινηπφλ, κε αληίζηνηρν ηξφπν θαη
γηα άιια δεηήκαηα θαη θπξίσο φηαλ ππάξρνπλ ζπιινγηθέο απνθάζεηο θαη
παίξλνπκε ηέηνηα πξάγκαηα, κε αληίζηνηρν ηξφπν λα ιεηηνπξγνχκε. Απηφ. Δθεί
ζηέθνκαη εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπραξηζηψ πξφεδξε. Θα ζπκάζηε ζε πξνεγνχκελν Γ.Π. είρακε
ζέζεη ην ζέκα ηεο απαξάδεθηεο θαηάζηαζεο πνπ ππήξρε ζηελ νδφ Θαζζηφπεο
θαη κε πνιχ κεγάιε επραξίζηεζε, είδακε πσο ε δεκνηηθή αξρή ελέηαμε ζηνλ
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πξνγξακκαηηζκφ λα θηηαρηεί εθεί ν πεδφδξνκνο. Θα ήζεια ζήκεξα λα ζέζσ
έλα αληίζηνηρν ζέκα, ζε πνιχ θεληξηθφ ζεκείν πάιη ηεο πφιεο καο, ζην ηέινο
ηεο Θαξατζθάθε, κεηά ηελ νδφ Θνξαή θαη κέρξη ηελ Ηεξά νδφ, είλαη έλα
γλσζηφ ζέκα. Δθεί πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ν πεδφδξνκνο. Δίλαη εζηία
κφιπλζεο. Απαηηείηαη θαη θαζαξηζκφο θαη θσηηζκφο, αιιά θαη πιαθφζηξσζε.
Δπίζεο, λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα πξνζηεζνχλ εθεί ζηελ πεξηνρή θαη
πεξηζζφηεξνη θάδνη, γηαηί γίλεηαη εζηία ζθνππηδηψλ. Αιιά ην βαζηθφηεξν απ’
φια ζα είλαη ε πεδνδξφκεζε ηνπ ηειεπηαίνπ θνκκαηηνχ ηεο Θαξατζθάθε. Ρψξα
πηα θαη κε ην κεηξφ, πνιχο θφζκνο πεγαίλεη πεξπαηψληαο, πεξλάεη
πεξπαηψληαο απφ εθεί γηα λα πάεη πξνο ην κεηξφ. Λνκίδσ φηη είλαη θξίκα, ζε
ηφζν θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο, λα παξνπζηάδεηαη απηή ε εηθφλα.
Θα ήζεια ινηπφλ, κέζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην επφκελν δηάζηεκα, λα
εληαρζεί θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην νπνίν πηζηεχσ είλαη θαη κηθξνχ
πξνυπνινγηζκνχ. Δίλαη θάηη ην νπνίν, ζα κπνξνχζε λα γίλεη αθφκα ίζσο θαη κε
απηεπηζηαζία, αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα, λα πξνθεξπρζεί έλαο πξφρεηξνο
δηαγσληζκφο. Φαληάδνκαη φηη ην φξην ησλ 60.000 είλαη ππέξ επαξθέο γηα λα
γίλεη πιαθφζηξσζε εθεί. Θα έιεγα θαη ησλ 20, κε απεπζείαο αλάζεζε δειαδή
ζα κπνξνχζε λα γίλεη. Άξα κηιάκε γηα έλα κηθξφ έξγν, πνπ πξέπεη λα εληαρζεί
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο. Δίλαη ζε πνιχ θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο θαη είλαη
πξαγκαηηθά πνιχ άζρεκε ε εηθφλα ζε εθείλν ην ζεκείν.
Ρψξα εγψ δελ ζέισ λα θάλσ εξψηεζε γηα ην παλφ. Πέβνκαη ηηο πνιηηηθέο
απφςεηο, είηε ζπκθσλεί θαλείο, είηε δηαθσλεί. Θα ήζεια φκσο λα έρεη
πξνεγεζεί κηα απφθαζε ηνπ Γ.Π. αθνχ αλαθέξεηαη Γήκνο Σατδαξίνπ, αιιά
κπξνζηά ζε φια απηά ηα νπνία δνχκε, λνκίδσ φηη απηφ είλαη, ίζσο ην
ηειεπηαίν πνπ ζα καο ελνρινχζε. Θα ήζεια φκσο λα θάλσ κηα άιιε εξψηεζε.
Πε φιεο ηηο αίζνπζεο Γ.Π. θαη ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ππάξρνπλ
παληνχ νη ζεκαίεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δδψ βιέπσ φηη
ππάξρεη ηνπ Γήκνπ θαη ε ειιεληθή ζεκαία. Ζ ζεκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
απνπζίαδε πάληα; Ρψξα απνπζηάδεη; Κήπσο πξέπεη λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε θαη
εδψ; Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιινλ βξέζεθε θάπνηνο Γιέδνο. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

13 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

15

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ θάλσ πεδέο εξσηήζεηο. Ινηπφλ, ζα
επαλέιζσ ζε κηα εξψηεζε πνπ είρα θάλεη ζην παξειζφλ θαη ππάξρεη θαη θάηη
θαθφ ζε απηή ηελ ηζηνξία. Θάλσ θαη κηα πξφβιεςε θαη βγαίλεη ε πξφβιεςε.
Ινηπφλ, είρα πεη πξηλ θαηξφ, δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ν θίινο αληηδήκαξρνο
ν θ. Κφζρνο, ιφγσ αθσλίαο, φρη εθ πξνζέζεσο ζε θάζε πεξίπησζε, γηα δχν
θάδνπο, πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξνέθηαζε ηεο Αζελάο, ζηελ θαηεθφξα. Δίδα
ινηπφλ, φηη γηα κηα εβδνκάδα, ν έλαο απφ ηνπο δχν έθπγε θαη πήγε ζηελ
πξνεγνχκελε ζέζε πνπ ήηαλ, επί ηεο επζείαο, επί ηεο Αζελάο θαη ζπλέρεηα
πήγε θαη ν δεχηεξνο εθεί. Παο ιέσ ινηπφλ, φηη φισο ηπραίσο, πξνρζέο ην
βξάδπ, θαηεβαίλνληαο είδα, φηη ν έλαο απφ ηνπο δχν θάδνπο, βξηζθφηαλ ζηε
κέζε,

ζηε

δηαζηαχξσζε

ησλ

νδψλ

Αγ.

Ξαξαζθεπήο

θαη

Αζελάο,

ηνπκπαξηζκέλνο. Ρν είρα πξνβιέςεη. Δάλ θχγεη ζε ψξα ιεηηνπξγίαο, είηε ν
έλαο, είηε ν άιινο, ηνπ super market ή ηνπ θφζκνπ ή ησλ παηδηψλ, ησλ
γπλαηθψλ πνπ πεξλάλε κε ηα θαξφηζηα ηνπο, κε ηα παηδηά ηνπο, ζα έρνπκε
ζνβαξφ αηχρεκα. Ξξέπεη λα θχγνπλ απφ εθείλν ην ζεκείν νη θάδνη θαη πξέπεη
λα πάλε ζηελ ζέζε πνπ ήηαλ πξνεγνχκελα, πνπ δελ βιάπηνπλ θαλέλα. Δίλαη
ζηε γσλία ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ήηαλ απφ ηφηε πνπ ηνπνζεηήζεθαλ. Απηή
είλαη ε ζέζε καο, απηφ ππνζηεξίδσ. Κελ έξζνπκε κεζαχξην θαη ζπκβεί θάηη
θαη θιαίκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη εξσηήζεηο. Ζ θα Ρνθαηιίδε.
Ξαξαθαιψ θ. Κπνδίθα. Θα επηηξέςεηε θα Ρνθαηιίδε, σο επηθεθαιήο
παξάηαμεο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αο κνπ επηηξέςεη ε ζπλαδέιθηζζα. Παο είπα φηη δελ έρσ
εξσηήζεηο, γηαηί ήζεια λα δηαρεηξηζηνχκε πην γξήγνξα ην ρξφλν, γηαηί έρνπκε
δχν πνιχ ζνβαξά ζέκαηα. Ρν έλα είλαη ην ξπζκηζηηθφ ηεο Αζηπζέαο. Αιιά
επεηδή ν Βαγγέιεο, ήγεηξε ην ζέκα ηνπ παλφ, ζέισ λα ζαο πσ φηη γηα ηελ
ελέξγεηα θαη γηα ηελ ππνγξαθή, δελ ζπκθσλψ θαη εγψ. Γηα ην πεξηερφκελν,
είλαη ηνπ θαζελφο πξνζσπηθή ππφζεζε. Ρν λα δεζκεχνπκε φκσο ην Γήκν, ζαλ
έλλνηα, πνπ φινη μέξνπκε ιίγν-πνιχ ηη ζεκαίλεη Γήκνο, ην ειάρηζην πνπ ζα
έπξεπε λα είρακε θάλεη, ήηαλ λα είρε πξνεγεζεί έλα Γ.Π. Άιισζηε ην πην
γελλαίν θαη ην πην εηιηθξηλέο, ζα ήηαλ λα γξάθεηε απφ θάησ ΙΑΦΘΖ
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ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ, ΘΘΔ. Ήδε ην έρεηε θάλεη, αλαξηψληαο έλα αλάινγν παλφ
δεθαπιάζην, ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, ζηελ Ξι. Ππληάγκαηνο.

Θαη πξηλ

κεξηθά ρξφληα, 1, 2, 3 είραηε αλαξηήζεη πξσί-πξσί. 6.30 πξσί, ζηελ Αθξφπνιε
έλα αλάινγν, κε ηελ ππνγξαθή ΘΘΔ. Γηαηί λα κελ γξάθακε ηψξα θαη εδψ ΘΘΔ
ή ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ θαη λα ην ρεηξνθξνηνχζακε θαη εκείο; Γελ ξσηεζήθακε.
Γήκνο είκαζηε φινη. Κηιάσ πάληα γηα ηελ πνιηηηθή ελέξγεηα θαη φρη γηα ην
πεξηερφκελν. Ρίπνηε άιιν επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Δγψ ήζεια λα θάλσ θαη εγψ κηα, δπν,ηξεηο πεδέο εξσηήζεηο.
Δίρακε ζε πξνεγνχκελα ζπκβνχιηα, ζπδεηήζεη δχν ζέκαηα. Ρν έλα ζέκα ήηαλ
γηα ηελ ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξνχζε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηα ΘΓΑΞ.
πνπ εθεί, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δεκάξρνπ θαη παξαθαιψ πνιχ, φπσο
απηή ηε θνξά, επηθαινχκαη θαη ηα πξαθηηθά θαη λα ζπκάηαη θαιά θαη ν
δήκαξρνο, επεηδή ζπλήζσο πνιιέο θνξέο, κε δηαςεχδεη ζε φζα ιέσ. Δίπακε
φηη νη βάξδηεο δελ είλαη 2σξεο, είλαη 4σξεο. Αλ δηαβάζεηε θαη ηελ πξφζθιεζε
δηαβνχιεπζεο ηεο… ην ιέεη ξεηά φηη είλαη 4σξε. Ινηπφλ, ζηελ απφθαζε ηελ
νπνία βγάιαηε, γξάςαηε γηα 2σξε. Δίπε κάιηζηα ν πξφεδξνο, κε ηηο
παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο ιέεη ε θα Ρνθαηιίδνπ. Νη παξαηεξήζεηο ηειηθά δελ
ιακβάλνληαη ππφςε; πσο επίζεο, αλ ζπκάηαη ν δήκαξρνο, ζηηο πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο, ζε κηα άιιε απφθαζε, πνπ ήηαλ κηα ζπλδηνξγάλσζε κε κηα ΚΘΝ,
γηα έλαλ απνινγηζκφ, είπαηε φηη δελ ζα γξαθηεί ζπλδηνξγάλσζε θαη παξαθαιψ
πνιχ, φπσο θέξεηε ηα πξαθηηθά γηα λα ην δνχκε, γηαηί ν ίδηνο ην είπαηε. Έρεη
γξαθηεί ζπλδηνξγάλσζε. Θέιεηε λα ζαο θέξσ ηη απνθάζεηο; Δγψ ζα ηηο
θαηαζέζσ ηηο απνθάζεηο ζην Γ.Π., γηαηί είλαη ην ηππηθφ ηνπ ζέκαηνο. Γξάςαηε
ζπλδηνξγάλσζε. Δγψ ην έγξαςα; Ξαξαθαιψ ηφηε φπσο γίλεη…έρεη γίλεη, εγψ
δελ ιέσ φηη έρεη γίλεη απφ ιάζνο. Αιιά επίζεο, ζα ζαο πσ θαη έλα άιιν ηξίην.
Δγψ ζα ζαο δψζσ ηελ απφθαζε, ηελ θαηαζέησ ζην Γ.Π. ηελ απφθαζε θαη ηελ
κηα θαη ηελ δεχηεξε, γηαηί φηαλ ιέκε, λα ιεθζνχλ ππφςε παξαηεξήζεηο, ή
ηειηθά δελ ιακβάλνληαη ππφςε παξαηεξήζεηο θαη ηα εηζεγεηηθά πεξληνχληαη
ρσξίο λα ζπδεηνχληαη ή δηαθνξεηηθά ιακβάλνληαη ππφςε. Θα ήζεια λα καο ην
μεθαζαξίζεηε πνηα είλαη ε ζέζε ζαο. πσο επίζεο θαη ζε έλα άιιν ζέκα. Απ’
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φζν γλσξίδσ εγψ, φζν ήκνπλ πξφεδξνο ηνπ Γ.Π. νη νξζέο επαλαιήςεηο,
κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ππκθσλνχκε ή
δηαθσλνχκε ζε απηφ; Ξξφεδξε; Δπεηδή ινηπφλ, λνκίδσ ην μέξεη θαη πνιχ
θαιχηεξα θαη ν θ. Ρζαηζακπάο, γίλνληαη ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Κεηά απφ 5 κήλεο απφ ηνλ 11ν, Γεθέκβξην, Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, Κάξηην,
Απξίιην, εξρφκαζηε 18/03/2015 λα πεξάζνπκε νξζή επαλάιεςε, ζε κηα
δηάζεζε πίζησζεο, πάιη ην ηππηθφ είλαη, δελ είλαη νπζηαζηηθφ ζέκα. Κηα
δηάζεζε πίζησζεο, είλαη ε απφθαζε 260, απηά πιένλ ζα ηα θαηαζέησ, γηα λα
κελ ζεσξνχκε θαη λα κελ δηαςεχδνκαη θαη απφ εζάο δήκαξρε, αιιά θαη απφ ην
Πψκα. Ινηπφλ, 260 νξζή επαλάιεςε κεηά απφ 5 κήλεο. Ζ απφθαζε ήηαλ ην
11ν ηνπ 2014, είλαη ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε, δηάζεζεο πίζηεο δηαθφξσλ
πηζηψζεσλ, ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ πνιηηηζκνχ, θαηά ην κήλα
Λνέκβξην ηνπ 2014 θαη νξζή επαλάιεςε έγηλε ηνλ 03/2015, 18/03/2015. Θαη
αλ έρνπκε θαη ην…. Υξαία ζα ην δείηε, 260 λα ην, νξίζηε ΘΔΑΓΑ. Θα ηα
θαηαζέζσ θαη παξαθαιψ πνιχ, φπσο κηα εμήγεζε. Γηαηί έρνπλ γίλεη.
Φαληάδνκαη απφ ηελ απνθεληξσκέλε, κεηά απφ 5 κήλεο δελ ζα κπνξνχζακε
λα πάξνπκε ζχλλνκν θαη γηαηί, γηα πνην ιφγν έπξεπε λα γίλεη απηή ε
δηαδηθαζία; Λα θάλνπκε νξζή επαλάιεςε, κεηά απφ 5 κήλεο θαη κάιηζηα γηα
δηάζεζε πίζησζεο πνπ αθνξνχζε ην ’14.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε; Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Έρσ κηα εξψηεζε γηα ηνλ Ξξνθήηε Ζιία, πνπ εδψ θαη
αξθεηφ θαηξφ, ππάξρνπλ θάπνηα ιήκκαηα αθαζάξησλ, πνπ δηαρένληαη ζην
δξφκν θαη νη θάηνηθνη έρνπλ απεπδήζεη. Βέβαηα βιέπσ έλα ζέκα, ην 8 ν ζέκα,
δελ μέξσ αλ ην ζπδεηήζνπκε ηφηε, αλ δελ απνζπξζεί γηα θάπνην ιφγν. Αιιά
γεληθφηεξα νη θάηνηθνη, έρνπλ έληνλεο…δελ μέξσ αλ έρνπλ θζάζεη θαη ζην
δεκαξρείν, γηαηί είλαη πάξα πνιχ ρξφλνο απηφο. Κηιάκε γηα αθάζαξηα, δελ
κηιάκε γηα ιαζπφλεξα ή γηα νηηδήπνηε άιιν, νπφηε ζα ην ζπδεηήζνπκε
δήκαξρε κεηά, εληάμεη. Θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ ζε ζρέζε, έλα παξεκθεξέο
ζέκα, κε ηηο νζκέο ησλ θάδσλ, ηη γίλεηαη ελ φςεη ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.
Έρνπκε θαη εθεί ηξνκεξά παξάπνλα φηη ππάξρεη έληνλε δπζνζκία. πάξρεη
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απνιχκαλζε, ππάξρεη πιχζηκν ησλ θάδσλ, έρνπκε θάλεη ηίπνηα πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε; Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν ζπλάδειθνη; Νη ζπλάδειθνη νη αληηδήκαξρνη,
θαηαξρήλ, γηα ηηο απαληήζεηο. Ν θ. Κφζρνο.
ΚΝΠΣΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Λα μεθηλήζσ απφ θάπνηα ζέκαηα πνπ
κπήθαλ γηα ην Γηνκήδεην Θήπν, ην βνηαληθφ. Γελ μέξσ αλ παξαθνινπζείηε θ.
Ληεληαθέ θαη ηνλ ηχπν. Έρνπκε θάλεη θάπνηεο θηλήζεηο. 26/06, θάπνηα έγγξαθα
έρνπλ ζηαιεί θαη ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζην
πνπξγείν Γεσξγίαο. Έρνπλ γίλεη επαλεηιεκκέλα θαηαγγειίεο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ιίγε εζπρία παξαθαιψ, λα αθνχζνπκε ηνλ
αληηδήκαξρν πνπ απαληά.
ΚΝΠΣΝΠ: Έρνπλ γίλεη θαη θαηαγγειίεο ζηελ αζηπλνκία, έρνπλ γίλεη θάπνηεο
θαηαγξαθέο. Δάλ δελ δνχκε φηη ζα θηλεζνχλ ζε θάπνηα…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πρεηηθά κε ην σξάξην απηφ ή γεληθφηεξα;
ΚΝΠΣΝΠ: Γεληθά θαη κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δφζεθε
θαη ε επέθηαζε ηνπ ρψξνπ, γηαηί είλαη παξαβάζεηο δηάθνξεο. Ξεξηκέλνπκε
θάπνηα έγγξαθα θαη απφ ηελ ΓΑΓΑ θαη ζα θηλεζνχκε ζε κηα θαηεχζπλζε, γηαηί
ην Γηνκήδεην, ζαο ζπκίδσ φηη είλαη παιηά ακαξηία εθεί κέζα. Θάπνηνλ θαζεγεηή
παλεπηζηεκίνπ, πνπ έπαηδε θαη ζέαηξν, ζα πεη πηζηεχσ θαη ν δήκαξρνο θάπνηα
πξάγκαηα. Λα κελ ηα αλαιχζσ. Ρν θαθφ είλαη, φηη κπήθακε ζηελ ζαηδφλ απηή,
πνπ είλαη πνιχ επηθίλδπλε γηα ηε θσηηά θαη εθεί ιεηηνπξγεί κηα θνπδίλα, κπνξψ
λα ζαο πσ, πην κεγάιε απφ έλα εζηηαηφξην. Γειαδή είλαη μεθάζαξα φηη ν
ηξφπνο θαη ν ζθνπφο, ήηαλ γηα άιια πξάγκαηα. Ρψξα γηα ην ζέκα ηεο Ξι.
Πθακπά, έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο. Παο ζπκίδσ φηη είλαη έλα πιέγκα πνπ έιεηπε
θφζκνο. Άξρηζε έξρεηαη ν θφζκνο απηφο κε ηα 5κελα. Ξηζηεχσ κέζα ζηελ
εβδνκάδα, λα κπνξνχκε λα θαιχςνπκε θάπνηεο αλάγθεο, πξν πάλησλ ε
θαζαξηφηεηα, ε απνιχκαλζε θαη ην πιχζηκν ησλ θάδσλ, πνπ δελ έρεη γίλεη,
γηαηί είλαη…Ρν πιπληήξην θάδσλ ήηαλ παξαηεκέλν 2,5 ρξφληα γηα ηελ
αθξίβεηα. Γίλνληαη θάπνηεο θηλήζεηο. Ξηζηεχσ κέζα ζηελ εβδνκάδα, λα βγεη θαη
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ν θάδνο. Βέβαηα παξεκβάζεηο θαη κε ην βπηίν θαη θάπνηεο απνιπκάλζεηο, φπνπ
ππάξρνπλ ιηκλάδνληα λεξά, φπνπ ππάξρνπλ νζκέο πνιχ έληνλεο θαη απηά,
θάλνπκε παξέκβαζε κε ην βπηίν θαη κε θάπνηα θάξκαθα. Ρν δεηνχκελν λα ζαο
ζπκίζσ φηη ην νηθνλνκηθφ είλαη ην πην δχζθνιν θαη γη’ απηφ βιέπεηε φηη θάπνηεο
θηλήζεηο πνπ γίλνληαη, γίλνληαη θαη κε θάπνηα βήκαηα. Γηαηί θάπνηνη θάλνπλ
θαηαγγειίεο πξνο άιια φξγαλα γηα λα θξαθάξνπλ θάπνηα πξάγκαηα. Απηά ζα
ηα μεπεξάζνπκε. Θα ηα κάζεη θαη ν ιαφο ηη ζπκθέξνληα παίδνληαη θαη πνπ
απνζθνπνχλ.
Ρψξα έλα ζέκα κε ηελ Αζελάο εθεί, θ. Αζπξνγέξαθα, έλαο θάδνο λα ηνπκπάξεη
δελ ηνπκπάξεη κφλνο ηνπ. Θαη ζα ζαο πσ Ξαξαζθεπή λχρηα πξνο Θπξηαθή,
μαλά μεθίλεζε ην παηρλίδη κε ην θάςηκν θάδσλ. Πην 3ν δεκνηηθφ κπξνζηά
θάςαλε θάδν αλαθχθισζεο. Δπηπρψο δελ βάιαλε θσηηά κπξνζηά ζηνλ θάδν
πνπ είλαη κε κεράλεκα. Λα πάξνπκε θσηηά λα θανχκε φινη, λα πάκε ζην θαιφ.
Γελ είλαη ηπραία πξάγκαηα φκσο. Θαη δελ είλαη ηπραία θαη θάπνηα άιια
πξάγκαηα. Ξνπ καδεχνπκε ζθνππίδηα ζπγθεθξηκέλα, νγθψδε ζαβνχξεο θαη
βιέπεηο ζε 2 ψξεο ζην ίδην ζεκείν, μαλά θαη μαλά πξάγκαηα. Γελ είλαη ηπραία.
Θα κνπ πεηο, θαζαξίδνπκε ην Σατδάξη. Θαζαξίδνπκε ην Σατδάξη. Κα
επαλεηιεκκέλα φηαλ θάπνηνη…καδεχεηο κηζφ θνξηεγφ κπάδα θαη ζε 5 ψξεο
μαλά βάδνπλ 30 ζαθνχιεο, αλ είλαη λα παίδνπκε ηνλ παπά, πξέπεη λα πάξνπκε
θαη θάπνηα κέηξα, είηε δηνηθεηηθά ή πξφζηηκα. Γελ κπνξεί αιιηψο λα παίδνπκε
κε θάπνηνπο. Γελ ζέισ λα ην καθξχλσ. Γελ μέξσ αλ έρσ μεράζεη θάπνηα
εξψηεζε. Ξηζηεχσ κε κηα ζπλεξγαζία πνπ γίλεηαη θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
πνπ έρνπλ νη θαηλνχξγηνη, λα έρνπκε θαη έλα θαιφ απνηέιεζκα γηα ηνλ
ρατδαξηψηηθν ιαφ. Ρφζν, δελ ζέισ λα ην καθξχλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βαξπηηκηάδε. Ππγλψκε ιίγν Ζιία. Ν θ. Κπνδίθαο, ζέιεη
θάηη λα επηζεκάλεη.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππγλψκε Ζιία. Αγαπεηέ πξφεδξε, έρνπκε εκείο ζαλ παξάηαμε
πάξα πνιιέο θνξέο αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ θαζαξηφηεηα, εθηφο
θάδσλ. Ρν πξφβιεκα ζηελ πφιε καο, δελ είλαη νη θάδνη ζαλ θάδνη, αλ είλαη
γεκάηνη ή άδεηνη. Ρν πξφβιεκα ηεο πφιεο καο είλαη φηη ελαπνζέηνπλ νη
ζπλδεκφηεο καο, δελ ζέισ λα ραξαθηεξίζσ γηα πνην ιφγν θαη κε ηη ηξφπν,
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νηηδήπνηε έρνπλ γηα πέηακα, δίπια απφ ηνπο θάδνπο. Απηφ δεκηνπξγεί κεγάιν
πξφβιεκα, εθηφο απφ ην εηθαζηηθφ θαη ην νπηηθφ, κεγάιν πξφβιεκα πγείαο,
πγηεηλήο θαη αθφκα θαηαιακβάλνπλ θαη ζέζεηο πάξθηλγθ ζε δχζθνια ζεκεία,
φπσο είλαη ε Αζηπζέα, φπσο έρνπκε πάληα πξνβιήκαηα πνπ ζα ηα
ζπδεηήζνπκε θαη κεηά κε ηα ζέκαηα ηεο Αζηπζέαο. Γη’ απηφ εκείο είκαζηε
ππέξ λα ππάξμεη θαη θαηαζηαιηηθή δίνδνο, δηέμνδνο ζε απηφ ην πξφβιεκα.
πάξρεη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ πφιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ. Κπνδίθα, κελ αλνίμνπκε θχθιν. Δίλαη θαηαλνεηφ.
Θχξηε Βαξπηηκηάδε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θέισ λα πσ γηα ηνλ θ.
Ληεληαθφ πνπ αλέθεξε ην φλνκά κνπ. Γηαηί δελ είπε θαλέλαλ άιινλ θαη είπε
κφλν εκέλα; Γελ είπε ηνλ Θαξαγηάλλε, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν
είπε κφλν εκέλα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαηαξρήλ αηζζάλνκαη άζρεκα. Αεδία, δελ ελλννχζα θπζηθά
ηελ πνιηηηθή άπνςε. Θαη απηφο εδψ είλαη έλαο αμηνπξεπήο ηξφπνο, πξαγκαηηθά
θαη ην…θαη ην δηαβάδσ κε πξνζνρή. Θέισ λα κείλνπκε ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο.
Κελ ράζνπκε ηελ…
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Βαγγέιε, απιά…άθνπ κε θάηη. Αλ θζάζσ λα δηαθσλήζσ
κε ηελ παξάηαμή κνπ, λα έρεηο ππφςε ζνπ φηη ζα ην κάζεηο, δελ ππάξρεη
πεξίπησζε. Μεθηλάκε ηψξα. Γηα ην ζέκα ηεο Θνξαή. Δθεί πέξα φλησο, ππάξρεη
έλα κεγάιν πξφβιεκα, πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο. Βγάδνπκε αχξην 2 ζπλεξγεία.
Έρεη έξζεη θφζκνο. Δπηηέινπο κεηά απφ 9 κήλεο πνπ είκαζηε εδψ πέξα,
πεξηκέλακε απηά ηα 5κελα. Μεθηλάλε 2 ζπλεξγεία θαη ζα ηειεηψζεη εθεί. Θαη ζα
γίλεη απφ εκάο, πιαθφζηξσζε θαλνληθά. Θα γίλεη απφ ηελ απηεπηζηαζία. Γηαηί
είλαη άηνκα πνιιά, πνπ δελ ρξεηάδεηαη νχηε έξγν λα γίλεη, νχηε ηίπνηα. Θαη
πξνρσξάκε απφ αχξην μεθηλάεη απφ εδψ θαη ζα θζάζνπκε κέρξη ηελ Ηεξά Νδφ.
Ρψξα, φζνλ αθνξά Θφδσξε απηά πνπ είπεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ ηερληθή
ππεξεζία, εληάμεη, είλαη αξθεηά απηά πνπ είπεο. Ξηζηεχσ φηη ζηγά-ζηγά ή θαη
γξαπηά, δελ έρσ πξφβιεκα, αιιά ζηγά-ζηγά λα ηα θηηάρλνπκε έλα-έλα. Ήξζε
θφζκνο θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάηη ζα θάλνπκε, φρη παξαπάλσ.
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Γηα ην ζέκα ηεο Κνχζρνπ, δελ μέξσ αλ πξέπεη λα κηιήζνπκε ηψξα ή κεηά. Λα
ην κηιήζνπκε κεηά. Γε λνκίδσ θάηη άιιν, πνπ λα έρεη εηπσζεί απφ εκέλα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηα ην δήηεκα κε ηηο νξζέο επαλαιήςεηο, λνκίδσ φηη δελ
ηίζεηαη δήηεκα απηζηίαο, ηίζεηαη δήηεκα ππεξεζηαθήο νξγάλσζεο, απ’ φ,ηη
θαηαιαβαίλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ αθήζηε ηνλ λα απαληήζεη θαη κελ παξεκβαίλεηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Διπίδσ λα κελ ηίζεηαη δήηεκα απηζηίαο, φηη γίλεηαη ζθφπηκα.
Ρίζεηαη δήηεκα ππεξεζηαθφ. Άξα ινηπφλ, θαιχηεξα λα απνινγεζείηε εζείο, ζαλ
κέινο ηεο παξάηαμήο ζαο, ζαλ κέινο ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο,
απνμηιψζαηε ηνλ Γήκν απφ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα
νξγαλψζεη ηηο ππεξεζίεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ γίλνληαη απηά ηα ιάζε.
Γηαηί νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν, δνπιεχνπλ πάξα πνιιέο ψξεο. πάξρεη ζνβαξή
θνχξαζε θαη είλαη ινγηθφ, φηη ζα γίλνληαη θαη ηέηνηα ιάζε. Έρνπκε
δεηήζεη…ιέσ αλ ηίζεηαη δήηεκα απηζηίαο, πείηε ην.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Λα ην βάινπκε ην πξάγκα φκσο ζε κηα ζσζηή ζέζε ηψξα.
Γελ κπνξείηε λα ιέηε ηψξα λα γίλεη νξζή επαλάιεςε χζηεξα απφ 5 κήλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ, αλ δελ ζαο αξέζεη ε πνιηηηθή απφ…Θα
Ρνθαηιίδνπ, δελ έρεηε ην ιφγν. Αθήζηε ηνλ αληηδήκαξρν λα νινθιεξψζεη ηελ
νκηιία ηνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Κπνξψ λα έρσ ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ, δελ έρεηε ην ιφγν. Θα ππάξρεη ρξφλνο κεηά, λα
πείηε φ,ηη ζέιεηε. Γελ κπνξεί λα παξεκβαίλεηε ζε νπνηνλδήπνηε ζαο απαληάεη.
Ππλερίζηε αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίπα πνιχ απιά φηη αλ ηίζεηαη δήηεκα απηζηίαο, λα ην
ζπδεηήζνπκε

αιιηψο.

Αλ

ηίζεηαη

δήηεκα

ππεξεζηαθήο

νξγάλσζεο,

αλαξσηεζείηε γηαηί απνμηιψζαηε ην Γήκν, κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα
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δνπιεχνπλ ψξεο νιφθιεξεο θαη πξνθαλψο απφ ηελ ππέξ εληαηηθνπνίεζε ηεο
εξγαζίαο, ζα πξνθχπηνπλ θαη ιάζε. Θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζα ηα
δηνξζψζνπκε φπνπ κπνξνχκε, γηαηί δε λνκίδσ φηη γίλνληαη απφ θαθή πξφζεζε.
Γεχηεξνλ, ζε ζρέζε κε ηα γήπεδα 5ρ5. Απφ ηελ αξρή είρακε ζέζεη ηα
δεηήκαηα, γηα ηελ θαηάζηαζε ηελ δηαιπηηθή, πνπ ππήξρε ζηνλ αζιεηηζκφ,
ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Μέξσ φηη γίλεηαη κηα πνιχ ζνβαξή πξνζπάζεηα, κε
βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε. Μέξεηε ηελ ηερληθή ππεξεζία ζε πνηα
θαηάζηαζε είλαη. Απηεπηζηαζία δελ ππάξρεη ζην Γήκν, κε απνηέιεζκα λα είλαη
πνιχ ιίγεο νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηή ηε θάζε, λα θάλνπκε έζησ
θαη απιέο παξεκβάζεηο. Πε θάζε πεξίπησζε, ήδε κεηά απφ ζπδήηεζε πνπ έγηλε
εθεί

κε

ηελ

εληάρζεθαλ

πεξηθέξεηα,
θάπνηα

έξγα

ζην

πξνεγνχκελν

αζιεηηθνχ

πεξηθεξεηαθφ

πεξηερνκέλνπ,

ζπκβνχιην,

πξνθεηκέλνπ

λα

αλαβαζκηζηνχλ νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Λνκίδσ ζα είκαζηε εδψ πέξα, γηα
λα ην αλαθνηλψζνπκε φηαλ έξζεη θαη επίζεκα ε απφθαζε ηεο πεξηθέξεηαο.
Θαη δεχηεξνλ, είκαζηε κε αξγνχο ξπζκνχο, γηαηί θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα
είλαη ηέηνηα, κε αξγνχο ξπζκνχο, είκαζηε ζηελ δηαδηθαζία, γηα λα
παξαιάβνπκε ην θνιπκβεηήξην θαη λα ην μεθηλήζνπκε ζε κηα βάζε πνιχ πην
αλαβαζκηζκέλε, απ’ φηη ιεηηνπξγνχζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ψζηε λα
κπνξέζνπκε λα κεηψζνπκε ην θφζηνο. Θαη ηαπηφρξνλα θαη ζηηο άιιεο
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππάξρνπλε εξγαζίεο ζην Σαξαιακπίδεο. πάξρνπλ
εξγαζίεο γηα ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηα ππφινηπα γήπεδα. Λνκίδσ απφ ηνπ
ρξφλνπ δελ ζα ππάξρεη…δε λνκίδσ θαλείο λα νλεηξεχεηαη… κε απηά ηα
δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Αιιά ηέινο πάλησλ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα,
λα βειηησζεί ε εηθφλα, ε νπνία ππήξρε ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, φηαλ
παξαιάβακε ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.
ζνλ αθνξά ηα παλφ, δελ ζέισ λα ην ζρνιηάζσ ηδηαίηεξα ην πνιηηηθφ
θνκκάηη. Λνκίδσ ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη ελδειερψο ζην επφκελν ζέκα. Λα
ζέζσ φκσο έλα δήηεκα πνπ θαηά ηελ γλψκε κνπ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ.
ηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη φηαλ αληηιακβάλεζηε φηη ζην
Γήκν, θαζεκεξηλά, έξρνληαη εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο, λα πάξνπλ έλα
πηάην θαγεηφ θπξηνιεθηηθά. ηαλ έξρνληαη άλζξσπνη δεθάδεο, παξαθαιψληαο,
θιαίγνληαο γηα λα βξνπλ κηα δνπιεηά, φηαλ γίλνληαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
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αηηήζεηο, γηα νξηζκέλεο ζέζεηο, 5κελεο ή 2κελεο θαη φηαλ απηφ δελ καο ελνριεί
ηελ αηζζεηηθή καο θαη απηφ πνπ καο ελνριεί ηελ αηζζεηηθή καο, είλαη έλα
παλφ, πνπ λνκίδσ ζε φιεο ηηο δήζελ αληηκλεκνληαθέο δπλάκεηο, ζα έπξεπε
ηνπιάρηζηνλ λα γίλεη απνδεθηφ. Γηαηί βξε αδειθέ, 3ν κλεκφλην έξρεηαη.
Γειαδή θαιά είλαη νη ςήθνη νη αληηκλεκνληαθνί; Ρψξα; Ρψξα πνπ έξρεηαη 3ν
κλεκφλην, πνπ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα
πέθηνπλ ζηνλ Θαηάδα; Ρ ψξα πνπ ζα θιείζνπλ θαη άιια καγαδηά ζηνπο
Σατδαξηψηεο, ηηο ζα ηνπο ιέκε; Τσλίζηε απφ ηα ρατδαξηψηηθα καγαδηά ζα ηνπο
ιέκε ην Ξάζρα; Ρη ζα ηνπο ιέκε; Διάηε θαη εζείο λα θάλεηε κηα αίηεζε γηα έλα
5κελν; Ρη ζα ηνπο ιέκε; Διάηε λα πάξεηε έλα πηάην θαγεηφ; Ρη ζα ηνπο ιέκε
φηαλ ηνπο δίλνπκε καθαξφληα, πνπ απμάλεηαη ην ΦΞΑ θαη δελ ζα βγαίλεη ε
ηξνθή γηα ηελ εβδνκάδα θαη γηα ην κήλα.
Θαη αληί λα πνχκε φηη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πξέπεη λα βάινπκε…λα
νξζψζνπκε έλα κπφη αληίζηαζεο γηα λα κελ πεξάζεη φινο απηφο ν
Αξκαγεδδψλαο πνπ έξρεηαη, απηφ πνπ καο ελνριεί είλαη ε αηζζεηηθή; Δκέλα,
αηζζεηηθά πάλησο, πνιχ πεξηζζφηεξν ην 2015, κε ελνριεί ε εηθφλα αλζξψπσλ,
λα ιηπνζπκνχλ, έμσ απφ ηα ΑΡΚ γηα 60€, κε ελνριεί πεξηζζφηεξν ζηελ
αηζζεηηθή κνπ, λα βιέπσ πεηλαζκέλνπο θαη άλεξγνπο, κε ελνριεί ζηελ δηθή
κνπ αηζζεηηθή, πνπ ίζσο λα κελ είλαη θαιαίζζεηε, αιιά κε ελνριεί ην 2015,
λα έξρνληαη άλζξσπνη εδψ πέξα, λα ζθχβνπλ ην θεθάιη θαη λα παξαθαινχλ
γηα ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. Ρελ ζηέγε, ηελ ηξνθή, ηελ δνπιεηά. Κε ελνριεί
πνιχ πεξηζζφηεξν απηφ.
Θαη ζα πεξίκελα, αλ ιίγν ππήξρε, έζησ θαη ιίγν, δηάζεζε λα ζπδεηήζνπκε
νπζηαζηηθά δεηήκαηα, απηέο ηηο ψξεο πνπ είλαη θξίζηκεο, πνπ εηνηκάδεηαη λένο
Αξκαγεδδψλαο, λα κελ ηνπνζεηνχκαζηαλ γηα ηελ αηζζεηηθή θαη γηα ηα
γθξάθηηη. πάξρνπλ πνιιέο θνξέο, πνπ ην πεξηερφκελν έρεη πνιχ πεξηζζφηεξε
ζεκαζία θαη απφ ηελ κνξθή. Ζ νπζία δειαδή ηεο ηνπνζέηεζε είλαη θάπνηεο
θνξέο, πνιχ πην νπζηαζηηθή, απφ ην λα ζπδεηάκε ηψξα, αλ έλα παλφ είλαη
θαιαίζζεην ή φρη. Μέξεηε πνιιέο θνξέο, ζπκάκαη θαη ηα θνηηεηηθά κνπ ρξφληα,
ην θαιαίζζεην π.ρ. ε ΓΑΞ ην ζεσξνχζε, αλ είρε θάπνηα σξαία γπλαηθεία
ζηινπέηα ζηηο αθίζεο ηεο θαη ζεσξνχζε θαθήο αηζζεηηθήο ηηο αθίζεο ηεο
ΞΑΛΠΞΝΓΑΠΡΗΘΖΠ πνπ βάδακε φινη απφ έλα 2επξσ γηα λα βγνπλ αο πνχκε

24

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

αζπξφκαπξεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνπνχλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο ζηα
παλεπηζηήκηα, λα κελ κπνξέζεη ν λφκνο πιαίζην, νη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ΄08
θ.ιπ., θ.ιπ. Απηή ηε ινγηθή ζε αίζνπζα Γ.Π. δελ πεξίκελα λα ηελ αθνχζσ,
κεηά απφ 10 ρξφληα. Λνκίδσ φηη ηαηξηάδεη αιινχ θαη ιέσ εηδηθά απηέο ηηο ψξεο,
πνπ ν ιαφο καο, έρεη κείλεη κε ην ζηφκα αλνηθηφ, κε ηα απηηά θαηεβαζκέλα θαη
δελ μέξεη ηη ηνπ μεκεξψλεη αχξην. Γηαηί ζήκεξα κπνξεί λα έπαηξλε 60€ απφ ηηο
κηθξφ θαηαζέζεηο πνπ είρε, αχξην ζα παίξλεη 60€ φρη γηαηί ην θάλαλε capital
control, αιιά επεηδή ηφζα ζα έρεη ζηελ ηξάπεδα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κνζρνλά. Θπξία Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Θχξηε

Ξξφεδξε,

εγψ

ζα

ήζεια

λα

απαληήζσ

ζηνλ

αληηδήκαξρν, φηη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα
δηγισζζία, απνπνίεζε επζπλψλ. Γηαηί ζε πνιιά ζνβαξά ζέκαηα, κέρξη
ζήκεξα, ππήξρε ε άπνςε φηη γηα παξάιεςε ιήςεσο ή απνθάζεσλ ή
ελεξγεηψλ, κέρξη ηψξα δελ ηελ είρε θαλέλαο ππεξεζηαθφο, παξά κφλν ε αηξεηή
δηνίθεζε.

Άξα

εδψ

πέξα

ζα

πξέπεη

λα

απνζαθελίζνπκε.

Θαη

λα

απνθαζίζνπκε. Δπζχλνληαη νη αηξεηνί ή ππεξεζηαθνί, γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο
γίλεηαη; Αιιά γηα κέλα, ην πην βαζηθφ ζέκα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ, κε ζπγρσξείηαη, επεηδή αθνξά ην ηκήκα ηνπ
Γ.Π. ζα ζαο παξαθαινχζα πάξα πνιχ λα έρεηε ιίγν κλήκε. Ξξψηα-πξψηα, ζα
πξέπεη λα μέξεηε φηη νξζψο ν αληηδήκαξρνο, βάδεη δήηεκα γηα ην πψο
δνπιεχνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηαηί εζείο…ζαο παξαθαιψ, γηαηί εζείο
επαλαθέξεηε έλα δήηεκα, γηα ην νπνίν απαληήζεθε. Δκείο ππεξαζπίδνπκε ηνπο
ππεξεζηαθνχο θαη δελ ηνπο θέξακε πνηέ ζηελ ζέζε πνπ ηνπο θέξαηε εζείο.
Ξαξαθαιψ πέζηε θ. ηάδε, θαη παξαθαιψ πέζηε θ. ηάδε. Γηα ηηο δηθέο ζαο
παξαιείςεηο. Γη’ απηφ ζαο παξαθαιψ, αλ δελ ζαο ηθαλνπνηεί ε απάληεζε ηεο
δεκνηηθήο αξρήο, κπνξείηε λα θάλεηε πνιηηηθή δήισζε κεηά. Θχξηε Γανπάρεξ,
έρεηε λα πείηε;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Θα κε αθήζεηε λα νινθιεξψζσ θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, δελ νινθιεξψζαλε νη αληηδήκαξρνη.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Γελ είρε ν θ. Γανπάρεξ, ζαο ην είπε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηνλ ξψηεζα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Ρνλ ξσηήζαηε θαη ζαο απάληεζε φρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηνλ ξψηεζα. Θέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο γηα
αλνχζηα πξάγκαηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: ρη, δελ δεκηνπξγψ εληππψζεηο γηα αλνχζηα θαη ην μέξεηε
πάξα πνιχ θαιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν μέξσ πάξα πνιχ θαιά γη’ απηφ ην ιέσ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Υξαία, απηή είλαη πξνζσπηθή ζαο άπνςε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γανπάρεξ, ζέιεηε θάηη;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Δληάμεη, ζα κε αθήζεηε κεηά λα νινθιεξψζσ.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Ληεληαθφ, ην φλνκά κνπ αλαθέξζεθε
γηα πνην πξάγκα; Γηα ην αλ ζπκθσλψ εγψ κε ηελ αλάξηεζε…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, κε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο απηψλ έλα. Θαη δεχηεξνλ, επεηδή
πνιχ ιφγνο εηπψζεθε γηα ηελ αηζζεηηθή, είπα φηη είλαη ην ηειεπηαίν πξάγκα
ηεο αηζζεηηθήο πνπ κε ελδηαθέξεη. Δίπα, έζεζα ην ζέκα ηεο λνκηκνπνίεζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, δελ κπνξείηε λα απαληάηε ζηελ εξψηεζε κε
εξψηεζε. Απαληάλε νη αληηδήκαξρνη. Ξέζηε ηελ άπνςή ζαο, δελ ζα αλνίμνπκε
δεχηεξν θχθιν ηψξα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηα κέλα ε ζθξαγίδα Γήκν Σατδαξίνπ, είλαη απηφ πνπ…
ΓΑΝΑΣΔΟ: Δπεηδή δελ θαηαιάβαηλα εγψ, δελ θαηάιαβα, δελ άθνπζα, δελ
πξφζεμα, γηα πνην ιφγν, αλαθέξζεθε ην φλνκά κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βνξέα, ν θ. Γανπάρεξ, κπνξεί λα κηιήζεη κφλνο ηνπ.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Υξαία, λα κηιήζσ βξε παηδηά. Δάλ αλαθέξζεθε ην φλνκά κνπ,
γηα λα κάζεηε δειαδή, αλ ζπκθσλψ ή φρη, ε άπνςή κνπ γηα ην παλφ, εγψ
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απνξψ θαη πξαγκαηηθά απνξψ δειαδή. Ππκβαίλνπλ ηφζα πνιιά. Κφιηο ερζέο
έγηλε ζθαγή ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, γηα κλεκφλην, ην νπνίν δελ πξφθεηηαη λα
ζεθψζεη ε Διιάδα ην θεθάιη ηεο, γηα 100 ρξφληα κπξνζηά. Θαη λα θνιιάκε
ηψξα, αλ θαη πψο θαη γηαηί, αλαξηήζεθε ην παλφ. Θαη βεβαίσο ζπκθσλψ. Ζ
πνιηηηθή κνπ άπνςε, είλαη φηη φρη ζηα αληηιατθά κέηξα, φρη ζηα κλεκφληα. Έμσ
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θαη απνξψ, ηψξα λα ξσηήζσ εγψ ηνλ θ. Γξνχιηα,
πνπ ζέιεη λα θέξεη θαη ζεκαία εδψ πέξα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Βέβαηα ην
είπε θαη εηξσληθά πξνθαλψο. Γειαδή, έιενο. Δδψ, εγψ ήζεια λα αθνχζσ, φιεο
ηηο παξαηάμεηο ηελ άπνςή ηνπο, γηα ην ρζεζηλφ ζθαγείν. Γηα ηα κλεκφληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ηα έθεξε ε κνίξα, μεθηλψληαο κε ηελ ζεηξά θαη εγψ, λα
μεθηλήζσ κε ην παλφ. Μέξσ φηη ελνρινχληαη πνιινί, κε ηελ ζηαζεξή ζηάζε
πνπ έρνπλ νξηζκέλνη, πνπ ιέλε, πνπ είπαλε ζηνλ θφζκν, λα κελ κπεη ζην
πιαζηφ δίιεκκα ηνπ ΝΣΗ ή ηνπ ΛΑΗ, ή πνπ θαινχλ ηνλ θφζκν λα κελ δερζεί
λέν κλεκφλην, κε φια απηά πνπ ζπλεπάγνληαη θαη πνιχ έηζη παξαζηαηηθά, ηα
είπε ηψξα θαη ν γηαηξφο καο εδψ, ν Γανπάρεξ. Θαη εγψ ζα ζαο πσ ην εμήο.
Κεηά ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζην ςήθηζκα θαη δελ ζα πσ ηψξα πνιιέο
ιεπηνκέξεηεο. Αιιά λα πσ ην εμήο. Δλδηαθέξεη άξαγε ε αηζζεηηθή ή ε νπζία ην
ζέκαηνο. Θαη φζν γηα ηελ αηζζεηηθή, εκείο επεηδή έρνπκε κεγαιψζεη θάπσο
δηαθνξεηηθά θάπνηνη άλζξσπνη, είκαζηε κέζα ζην θίλεκα κέζα ζηνλ θφζκν.
Κνπ έξρνληαη ζην κπαιφ, ηψξα θάπνηα ζηίρνη πνπ ιέλε: <<ζηνπο κεγάινπο
δξφκνπο, θάησ απφ ηηο αθίζεο, ζηα ρηιηάδεο ρξψκαηα, αο ήηαλε λα δσ>>.
Γηαηί απηή είλαη πξαγκαηηθά νη αμίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ κάρνληαη, πνπ
παιεχνπλ, πνπ είλαη θάησ απφ ηηο αθίζεο, ηα παλφ, ζηελ δηαδήισζε, ζηνλ
αγψλα, ζην εξγνζηάζην, ζηελ δνπιεηά, νπνπδήπνηε. Θαη θάπνηνη άιινη πνπ δελ
έρνπλ κπξηζηεί θαλ, απηήλ ηελ θάπλα έηζη ηεο κάρεο, έξρνληαη ζήκεξα λα
πνπλ φηη ηνπο ελνριεί ην παλφ. Άξαγε ζαο ελνριεί θ. Κπνδίθα. Θ. Ππειφπνπιε
ή θ. Γξνχιηα, εζείο κάιινλ ζπείξαηε ηνλ δηραζκφ πνπ πήξαηε ζέζε ππέξ ηνπ
ΛΑΗ, ππέξ ηνπ ΝΣΗ; Απηφ δειαδή είλαη δηραζκφο, επεηδή ν θαζέλαο εμέθξαζε
ηελ ζέζε ηνπ; Ή είλαη δηραζκφο, ην λα πάξεη έηζη ζηαξάηα θαη μεθάζαξα ζέζε
ν Γήκνο, ε πιεηνςεθία ηνπ Γήκνπ, έηζη εθθξάδεηαη ν Γήκνο. Δθθξάδεηαη κε
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ηελ πιεηνςεθία θαη ηελ κεηνςεθία. Λα πάξεη ζέζε ν Γήκνο, φρη ζην λέν
έγθιεκα, φρη ζην λέν κλεκφλην θαη λα δεηήζεη απφ ην ιαφ λα μεζεθσζεί;
Αιιά λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Γελ ζαο πείξαμε πνπ ν πξφεδξνο ηεο ΘΔΓΔ,
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ, ήηαλ ζηελ επηηξνπή ππέξ ηνπ ΛΑΗ; Γελ
ζαο

πείξαμε

πνπ

νη

δήκαξρνη

Θεζζαινλίθεο,

ππέξ

ηνπ

ΛΑΗ

θαη

κάιηζηα…Αζήλαο, ν Θακίλεο βέβαηα, νη νπνίνη ήηαλ θαη νκηιεηέο ζηελ θεληξηθή
ζπγθέληξσζε. Γίπια ππέξ ηνπ ΝΣΗ, δίπια καο ν δήκαξρνο ηνπ Αηγάιεσ θαη
πνιινί άιινη δήκαξρνη ππέξ ηνπ ΝΣΗ. Γελ ζαο πείξαμε ηίπνηε απφ φια απηά.
Γελ θαηαιάβαηε ηίπνηα. Απηφ πνπ ζαο πείξαμε, ήηαλ ην παλφ πνπ
ζεκαηνδνηεί ηελ αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, πνπ απηή πξέπεη λα είλαη. Αλ
απηφ ζαο πείξαμε…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππγλψκε, αλ κε πείξαδε ζα έπξεπε λα ην ζέζσ εξψηεκα; Γηαηί
εκέλα κπνξεί λα κε πείξαμε. Απηφ πνπ ιέηε κπνξεί λα κε πείξαμε. Θα έπξεπε
λα ην ζέζσ ζην Γ.Π.;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Ληεληαθέ, είπαηε
ηελ πνιηηηθή ζαο άπνςε, αθήζηε λα απαληήζεη θαη ε πιεηνςεθία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Γ.Π. ζπδεηψληαο πνιηηηθά, έρεη πάξεη ζαθή ζέζε θαη αλ
ζπκάζηε θαη κε ηελ ζπδήηεζε πνπ θάλακε ηφηε, γηα ηα δηαζέζηκα ησλ Γήκσλ,
αιιά θαη ζε φιεο ηηο ζπδεηήζεηο, φηη είλαη θαηά λέσλ κέηξσλ, θαηά λένπ
κλεκνλίνπ, θαηά ησλ ζπκθσληψλ απηψλ πνπ δέλνπλ ρεηξνπφδαξα ηνλ ιαφ
καο, γηα πνιιά-πνιιά ρξφληα αθφκα. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Ξξνρζέο
έγηλε κηα ζπλέιεπζε, έθηαθηε ζπλέιεπζε ησλ δεκάξρσλ, πνπ θιήζεθαλ φινη
νη δήκαξρνη, απφ θάζε κεξηά ηεο Διιάδνο, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ επάλσ ζε
απηφ. Θαη εζείο ζα πείηε ηψξα, γηαηί πήξε πνιηηηθή ζέζε ν Γήκνο καο, πάλσ
ζην κείδνλ ζέκα, απηφ ην ζέκα πνπ αθνξά φιν ην ιαφ; Θαη εδψ είλαη ε νπζία.
Ξεξί αηζζεηηθήο ηψξα θαη πεξί ζπλζεκάησλ; Έιενο δειαδή πηά. Έιενο. Θα ηα
ζβήζνπκε. Απηέο ηηο κέξεο, απφ αχξην κάιινλ πνπ ζα έξζνπλ νη κπνγηαηδήδεο
ζην Γήκν, κεζαχξην ζα έξζνπλ, νη ειαηνρξσκαηηζηέο ζα ηα ζβήζνπλ ηα
ζπλζήκαηα. Κεηά απφ 2-3 κέξεο ζα ηα μαλά γξάςνπλ. Απηφ ην παηρλίδη ζα
παίδνπκε; Πηελ Ξι. Ζξψσλ, ηα ζβήζακε θαη ηελ επφκελε κέξα ηα μαλά
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γξάςαλε. Θαη ζα ηα ζβήζνπκε κεηά απφ 2-3 κέξεο θαη ζα ηα μαλά γξάςνπλε.
Απηφ ινηπφλ, είλαη δήηεκα, ην νπνίν βάδεηε ζην Γ.Π.;
Γηα ην Γηνκήδεην Θήπν. Ξξψηνλ, γηα λα είκαζηε μεθάζαξνη. Γελ έρεη πάξεη
άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Γήκν καο. Μεθάζαξν ζέκα. Γεχηεξνλ απφ ηελ ζηηγκή
πνπ δελ έρεη πάξεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Γήκν, δελ είλαη αξκφδηνο ν
Γήκνο, λα εθαξκνζηνχλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ
Γηνκήδεηνπ θαη ηνπ ηδηνθηήηε. Ξαξφια απηά φκσο, εκείο ζεσξψληαο φηη απηφο
πνπ έπξεπε λα δψζεη ηελ άδεηα, ήηαλ ν Γήκνο καο θαη ηέινο πάλησο κε
δηάθνξα ηεξηίπηα, ηα νπνία έρνπκε θαηαγγείιεη, δφζεθε ε άδεηα, έρνπκε θάλεη
έγγξαθα. Ξηζηεχσ φηη έπξεπε λα ην έρεηε δηαβάζεη θαη ζην site ηνπ Γήκνπ θαη
ζην pitsouni ην νπνίν δεκνζίεπζε ηελ αλαθνίλσζε. Γηαηί θάπνηνη άιινη ηελ
εμαθάληζαλ, δελ ηελ έβαιαλ θαλ ηελ αλαθνίλσζε, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε
φινπο ηνπο θνξείο. Ρν είπε θαη ν αληηδήκαξρνο πξηλ. Ξξνο ην πνπξγείν
Αλάπηπμεο, ζηελ Ξεξηθέξεηα, ζην πνπξγείν Γεσξγίαο, ζηελ απνθεληξσκέλε
δηνίθεζε. Πην νπνίν ηνπο θαιεί λα πάξνπλ ζέζε πάλσ ζε απηή ηελ παξαλνκία
ηεο έθδνζεο άδεηαο. Έρνπκε επαλεηιεκκέλα απεπζπλζεί ζαλ δεκνηηθή αξρή
ζηελ αζηπλνκία, φπσο έρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο θαη απφ άιινπο ζπκπνιίηεο καο
ζηελ αζηπλνκία ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαηαζηήκαηνο.
Γηα ηνλ αζιεηηθφ ρψξν ζην Αηηηθφ, είλαη γεγνλφο φηη απηφ ην ράιη, ην νπνίν
ππάξρεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ζέινπκε λα ην δηνξζψζνπκε, λα ην αιιάμνπκε,
δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν απηή ε θαηάζηαζε. Θα γίλεη ε αιιαγή. Δθεί ζα
γίλεη αζιεηηθφ θέληξν. Θαη ηέινο πάλησλ ζα γίλεη θαη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ
ζπλνιηθά, ζε απηή ηελ πιεπξά ηνπ Αηηηθνχ Λνζνθνκείνπ.
Γηα ηελ Ξι. Ιανχ, Θνδσξή, απηά έρνπλ δνζεί ζηελ ηερληθή ππεξεζία θαη ήδε
πνιιά απφ απηά, έρνπλ γίλεη. Γηα ηνλ πεδφδξνκν ηεο Θαξατζθάθε, έρεη δίθην ν
θ. Γξνχιηαο. πάξρεη απηή ηε ζηηγκή έλα έιιεηκα, θπξίσο ζην ηειεπηαίν
θνκκάηη ηεο Θαξατζθάθε. Βιέπσ εδψ θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Άγγεινπ εθεί, ηνπ
κεδεδνπσιείνπ. Απφ αχξην, αξρίδνπλ, πηάλνπλ δνπιεηά νη νηθνδφκνη. Θαη ζα
πηάζνπλ δνπιεηά ζηελ Θαξατζθάθε. Ξξψην κέιεκα ζα είλαη ε Θαξατζθάθε θαη
ζην πεδφδξνκν ηνπ δάζνπο, φπνπ πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ην γθξέκηζκα
ηνπ ζηληξηβαληνχ, γηα λα γίλεη κεηά θαη ε δηακφξθσζε θάησ ζηηο πιάθεο εθεί
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ζηνλ πεδφδξνκν, φπνπ ππάξρεη θζνξά ζηηο πιάθεο θ.ιπ., θ.ιπ. Θαη λα δνχκε
θαη κε ηελ κπάξα, απαγφξεπζε ζηάζκεπζεο θ.ιπ., θ.ιπ. Έλα ινηπφλ απφ ηα
κέηξα ηεο Θαξατζθάθε, είλαη λα γίλεη πιαθφζηξσζε ζην ζεκείν εθεί θαη λα
θαζαξηζηεί βέβαηα. Θαη έηζη θαζαξηζκφ πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη θαη ηα πεχθα θαη ν
ρψξνο λα θαζαξηζηεί. Γηαηί πξαγκαηηθά είλαη ην πην ππνβαζκηζκέλν θνκκάηη
ηνπ πεδνδξφκνπ ηεο Θαξατζθάθε, απηφ. Θα θηηαρηεί. Δίλαη θαη ν αληηδήκαξρνο
εδψ. Ήξζε θαη ν αληηδήκαξρνο. Πήκεξα ζπδεηνχζακε απηά ηα πξάγκαηα
αθξηβψο.
Γηα ηελ ζεκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα πσ φηη αλ έθαλεο ηελ εξψηεζε
ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, κπνξεί λα είρε θαη θάπνηα έλλνηα. Πήκεξα
λνκίδσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο έρνπκε παξαγγείιεη κηα θαηλνχξγηα, δηπιφθαξδε θαη κηα
ηνπ ΛΑΡΝ. Θα ηηο βάινπκε εδψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν λα είλαη θάπνηνο επξσιάγλνο ζήκεξα, πάεη πνιχ δειαδή.
Γελ ζεθψλεη…Γειαδή θαη λα ηελ είρακε, ήδε ζα γηλφηαλ ππνζηνιή ηψξα.
Δηιηθξηλά. Ρειεπηαίν ζέκα, εδψ απηφ γηα ην Γ.Π., επεηδή δεκηνπξγήζεθαλ
πνιιέο εληππψζεηο ηψξα. Ξξψηνλ εγψ λα πσ ην εμήο. ηη ην γξαθείν ηνπ
Γ.Π., δειαδή νη ππάιιεινη πνπ δνπιεχνπλ εθεί, είλαη απφ ηνπο πην αμηφινγνπο
ππαιιήινπο. Γελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Θαη παξφιν φηη έρνπλ λα
δηεθπεξαηψζνπλ έλα φγθν ζεκάησλ, ηα θαηαθέξλνπλ ηέιεηα. Απηφ λα ην πνχκε
θαη λα ην μεθαζαξίζνπκε. Θαη εκείο έρνπκε δψζεη πάξα πνιιέο θνξέο
ζπγραξεηήξηα θαη ζηα 3 παηδηά πνπ είλαη ζην ηκήκα εθεί. Θαη ζηε Καξία θαη
ζην Σξήζην θαη ζην Θαλάζε. Ιέσ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ γξαθείνπ. Ρψξα
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ππήξρε κηα απφθαζε ηνπ Γ.Π. ζηελ νπνία
απφθαζε, είλαη ε ηειεπηαία απφθαζε, ην 15ν ζέκα, ε θα Ρνθαηιίδνπ, είρε
απνρσξήζεη ζην 10ν ζέκα, δελ είρε πάξεη κέξνο. Βγήθε ινηπφλ ε απφθαζε θαη
ππάξρεη ε νξζή επαλάιεςε. Ζ νξζή επαλάιεςε αθνξά κφλν θαη κφλν ηελ
δηφξζσζε ηνπ αξηζκνχ ηεο απφθαζεο, πνπ αληί γηα 478 είρε κπεη 467. Απηή
είλαη ε νξζή επαλάιεςε. Ξνπ είδαηε ινηπφλ, φηη ππάξρεη ην πξφβιεκα; Γελ
θαηάιαβα. Γειαδή λα απαζρνινχκε ηψξα ην Γ.Π. γηα ηελ νξζή επαλάιεςε
ελφο ηξηςήθηνπ αξηζκνχ, πνπ κπνξεί λα γίλεη αλαξηζκεηηζκφο.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Ρελ δηαδηθαζία ηελ μέξεηε πνιχ θαιά, μέξεηε πνιχ θαιά πφηε
γίλνληαη νη νξζέο επαλαιήςεηο θαη πφηε επηηξέπνληαη θαη εηδηθά δηα δηαζέζεηο
πηζηψζεσλ. Γελ ζέισ λα πσ…δελ μέξσ, δελ πξφζεμα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα πξέπεη λα δηαβάζεηο θαη ηηο δχν, απφ ηελ πξψηε, κέρξη ηελ
ηειεπηαία ζεηξά θαη λα…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Κα, δελ ηηο δηάβαζα θαη ηηο δχν, δελ κπνξνχζα λα κπσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαθψο φκσο, αιιά πψο παο θαη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε θα Ρνθαηιίδνπ ηψξα. ηαλ δελ έρεηε ηη λα πείηε, πνιηηηθά
ζα πηαζηείηε ζε ηέηνηα δεηήκαηα ηψξα. Θαη κάιινλ μερλάηε απνθάζεηο πνπ
εδψ πάξζεθαλ θαηά πιεηνςεθία. Ρηο παξνπζηάζαηε σο νκφθσλεο. Μερλάηε φηη
θάλαηε Γ.Π. κατκνχ. Κελ έξρεζηε λα πείηε ζε εκάο ηψξα. Θαη απφ ηηο
ππεξεζίεο, είλαη αλνηθηέο νη πφξηεο, φινη νη ζπλάδειθνη κπαίλνπλ θαη δελ ηνπο
ειέγρεη θαλέλαο. Δλψ εζείο θιείλαηε πφξηεο. Παο παξαθαιψ ηψξα, πνπ ζα καο
θάλεηε θαη κάζεκα δεκνθξαηίαο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Δπαλαιακβάλσ. Ν ρνπιηγθαληζκφο ζαο, δελ ζα ζαο πεξάζεη.
Ρνπιάρηζηνλ ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ καο είπε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Λα πξνβείηε ζηα απαξαίηεηα κέηξα θ. Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Γελ ζα πξνβψ, γηαηί ζέβνκαη ηνπο ππαιιήινπο. Πέβνκαη ηνπο
ππαιιήινπο πνπ έρσ ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο θαη είλαη εμαηξεηηθνί. Κφλν θαη
κφλν γη’ απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα ηειεηψλεη ινηπφλ ην ζέκα θαη λνκίδσ φηη ην θαηάιαβε θαη
ην Πψκα θαη νη παξεπξηζθφκελνη, αληί γηα 467 είρε γξαθηεί 478, απηφ είλαη ην
ζέκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: ρη, δελ είλαη απηφ ην δήηεκα. Δίλαη φηη έγηλε κεηά απφ 5
κήλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δήηεκα είλαη φηη φηαλ είκαζηε θελνί πνιηηηθά, πξέπεη λα
πνχκε θάηη γηα λα θάλνπκε αληηπνιίηεπζε. Ππλάδειθνη, λα πεξάζνπκε…α,
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έλαο ζπκπνιίηεο καο ήζειε λα θάλεη έλα εξψηεκα. Ππγλψκε. Έλα εξψηεκα
ζέιεη λα απεπζχλεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κε κεγάιε κνπ ζιίςε είδα ζήκεξα φηη ζήκεξα Αγσληζηψλ
Πηξαηνπέδνπ, δεκηνπξγεί ν ΝΞΑΞ, έλα θέληξν θξνπηάθηα. Δίλαη ήδε έηνηκν,
έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη αλά πάζα ζηηγκή. Γελ μέξσ πφηε ζα απνθαζίζεη ν
ΝΞΑΞ θαη δελ μέξσ αλ ν Γήκνο, δηφηη πιεξνθνξνχκε φηη ζα ιεηηνπξγεί απφ
9.00 ην πξσί κέρξη ηηο 2.00 ην βξάδπ θαη ηα Παββαηνθχξηαθα κέρξη ηηο 4.00 ην
πξσί, παξέρνληαο αθφκα θαη θαγεηφ ζηα ζχκαηα πνπ ζα κπαίλνπλ κέζα.
Κηιάκε γηα θξνπηάθηα, πνπ είραλ θαηαζηξέςεη νηθνγέλεηεο ζην παξειζφλ θαη
πνπ ηψξα, έξρεηαη ππφ κνξθή, δελ μέξσ πνηαλνχ θξαηηθνχ ή εκηθξαηηθνχ
ηδφγνπ, λα έρεη έλα ηέηνην ρψξν ζην Σατδάξη. Γελ μέξσ, θαηά πφζν κπνξεί λα
παξέκβεη ν Γήκνο, λα ζηακαηήζεη απηή ε επηθείκελε ιαίιαπα γηα ηνπο
νηθνγελεηάξρεο ή ηα λέα παηδηά, πνπ ζα εζηζηνχλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπκπνιίηε καο. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηνλ, δελ μέξνπκε πνην είλαη απηφ ην νπνίν αλαθέξεηο. Γελ
μέξνπκε. Θα κπνξνχζεο ηέινο πάλησλ, αλ ην γλψξηδεο, λα καο πάξεηο έλα
ηειέθσλν θαη λα δνχκε ηη γίλεηαη. Γελ ππάξρεη νχηε αίηεζε γηα πξνέγθξηζε.
Θέισ λα πσ φηη απηά ηα ζέκα βξε παηδηά, ιχλνληαη θαη δηαθνξεηηθά. Γειαδή,
είδακε απηφ. Γελ μέξνπκε νηηδήπνηε. Γελ έρεη γίλεη θακία αίηεζε γηα
πξνέγθξηζε, νπφηε δελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε ηψξα, ηη λα ζνπ πσ;
Ξάλησο ε ζέζε καο γηα ηα θξνπηάθηα ην μέξεηε είλαη ζαθήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καλψιε, εξψηεκα ζέιεηο; Γε λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη. Ινηπφλ,
ζπλάδειθνη, πξηλ…
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Νη άδεηεο απηέο δίλνληαη απφ αιινχ θαη πξέπεη λα απεπζπλζεί
αιινχ ν ζπλδεκφηεο καο, γηαηί φλησο…Δγψ ην ήμεξα θαηξφ θαη ην έρεη βάιεη
θαη ζαλ δήηεκα θάπνηνο άιινο ζπλδεκφηεο καο, ν Βαζίιεο ν Επκαηνχξαο,
αιιά απηφ δελ είλαη ηνπ Γήκνπ. Νη άδεηεο απηέο είλαη απφ αιινχ δνζκέλεο θαη
αο ην ςάμνπλ αιινχ. Θαη ν Γήκνο βέβαηα ζα ελδηαθεξζεί, αιιά αο ην ςάμνπλ
θαη ιίγν θαιχηεξα.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη ζπλάδειθνη. Θαη εκείο ζα θάλνπκε φηη πξέπεη γηα λα
εκπνδίζνπκε θάηη ηέηνην. Απηφ εμππαθνχεηαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα πσ θάηη κφλν, γηαηί δελ μέξσ ηη αθξηβψο είλαη. Αλ είλαη
θξνπηάθηα, άθνπζέ κε ιίγν. Γελ μέξνπκε ηη αθξηβψο είλαη. Αλ είλαη θξνπηάθηα,
επεηδή πνιχ Γήκνη έηζη, θαη ν δηθφο καο βέβαηα, έβαδαλ εκπφδηα, έρνπλ
κεηαθέξεη ηψξα ηελ αξκνδηφηεηα θαη παίξλνπλ άδεηα απφ ην πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ, αλ είλαη θξνπηάθηα. Αλ είλαη θάηη άιιν, δελ μέξνπκε, ζα δνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
έρνπκε 3 ζέκαηα εθηφο εκεξεζίαο, πνπ δεηάκε λα κπνχλε ζε ζπδήηεζε. Ρν
έλα είλαη έλα ςήθηζκα πνπ θαηαζέηεη θαη ην έρεηε φινη ζηα ρέξηα ζαο, νη
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, ε δεκνηηθή αξρή, φζνλ αθνξά ηε λέα
ζπκθσλία-κλεκφλην, ηεο ζπγθπβέξλεζεο κε ηνπο δαλεηζηέο. Ρν δεχηεξν, έρεη
λα θάλεη κε πξφηαζε γηα παξάηαζε ηνπ έξγνπ, πνπ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε
ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα, ζην Ράθεο Σαξαιακπίδεο. Θαη ην ηξίην έρεη λα
θάλεη κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο, πξνο
ηελ ΔΔΡΑ, φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα <<Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο δσήο>>, πνπ έρεη λα θάλεη ζπλάδειθνη κε ηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο.

πάξρεη

θάπνηα

αληίξξεζε;

Ρα

εληάζζνπκε

ζπλάδειθνη;

Μεθηλψληαο, ηψξα φζνλ αθνξά ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε

επηθαηξνπνίεζε ηεο

αλαζεψξεζεο ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή «Αζηπζέαο» κε ηξνπνπνίεζε
ησλ Ν.Ρ. 6,7,8,9,9Α, 19,20,21,& 22.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε φινη ην εηζεγεηηθφ. Δίρε πξνεγεζεί θαη κηα ζπλάληεζε
εδψ κε ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Δίλαη έλα
ζέκα πνπ απαζρνιεί ρξφληα ηελ πεξηνρή. Λνκίδσ λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ θ.
Σνλδξνγηάλλε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία, λα καο θάλεη κηα παξνπζίαζε θαη λα
ζπδεηήζνπκε ην ζέκα. Θχξηε Σνλδξνγηάλλε.
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ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Γπν ιφγηα ζα πσ κφλν. Έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα ζηηο
επηηξνπέο. πσο μέξεηε θάζε γεηηνληά ησλ πφιεσλ, θάζε γεηηνληά φπσο ε
Αζηπζέα ηνπ Σατδαξίνπ, γηα λα ιέγεηαη φηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, πξέπεη λα
είλαη νξγαλσκέλε. Ζ νξγάλσζε ζεκαίλεη θπθινθνξηαθφ, ζεκαίλεη δίθηπα
απνρέηεπζεο, ζεκαίλεη ιεσθνξεία θαη ζεκαίλεη θαη θαιφ δηάηαγκα ξπκνηνκίαο.
Ζ Αζηπζέα, είλαη κηα πεξηνρή πνπ φινη γλσξίδεηε φηη είλαη ππνβαζκηζκέλε. Θαη
θχξηα αηηία πνπ είλαη ππνβαζκηζκέλε, είλαη φηη ην δηάηαγκα ξπκνηνκίαο ηνπ
’55, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο ην δάζνο Σατδαξίνπ ή ην θέληξν ήηαλ κηα
ραξά, ζηελ Αζηπζέα αηχρεζε. Δίλαη δηάηαγκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαη έρεη εθαξκνζηεί ιάζνο. Ζ νδφο Ξίλδνπ, αο πνχκε, έλα
πξσηνθαλέο αο πνχκε παξάδεηγκα, είλαη κέζα ζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, ζην
Ν.Ρ. 22, φιε ε νδφο. Αιινχ πξνβιεπφηαλ ην νδηθφ δίθηπν, αιινχ γίλαλε νη
πιαηείεο. πάξρεη έλα κπάραιν ζηελ Αζηπζέα.
Θαη φπσο μέξεηε ινηπφλ, γηα λα θάλεηο κηα ζηνηρεηψδε θπθινθνξηαθή
νξγάλσζε αο πνχκε, ή λα παο ζε έλα γξαθείν ηψξα κε ην κεηξφ, λα ηνπο πεηο
θάληε κνπ κηα θπθινθνξηαθή κειέηε. ινη ζέινπλ δηάηαγκα ξπκνηνκίαο, ζαλ
ππφβαζξν. Αλ δελ ππάξρεη δηάηαγκα ξπκνηνκίαο, δελ κπνξείο λα θάλεηο νχηε
αγσγνχο απνρέηεπζεο, νχηε δίθηπα. Γη’ απηφ ην Γ.Π. πξηλ απφ αξθεηφ θαηξφ,
ην 1957, είρε αζρνιεζεί επαλεηιεκκέλα. Δίραλ γίλεη αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο
κε ηνπο θαηνίθνπο, είραλ ππνβάιιεη πνιιέο ελζηάζεηο θαη θαηαιήμαλε έλα
ζρέδην, ην νπνίν είλαη επίθαηξν, παξφηη έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα. Γηαηί
πνιχο θφζκνο, δελ κπφξεζε κέρξη ηψξα λα ρηίζεη θαη δελ έρεη αιιάμεη ζρεδφλ
ηίπνηα. Γη’ απηφ ην δηάηαγκα ηφηε ηνπ ’57 είλαη επίθαηξν θαη ζήκεξα ζηελ
νπζία ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ δήκαξρε, είζηε πίζσ
απφ ηνλ νκηιεηή.
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη ην κφλν πνπ έθαλε ε ηερληθή ππεξεζία ήηαλ λα
επηθαηξνπνηήζεη ην δηάηαγκα, ηελ απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο. Λα βάιεη ηα
ηππηθά πνπ απαηηεί ηψξα ν λένο λφκνο, πνπ δελ ππήξραλ παιηά, φπσο ηα
ξέκαηα, πνπ είλαη απαξαίηεην λα κπνχλε. Λα ην εμαξηήζεη … θξαηψληαο ηελ
θηινζνθία θαη θξαηψληαο θαη ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ,
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πνπ έγηλαλ δεθηέο ηφηε. Δίλαη κηα πξφηαζε ινηπφλ, πνπ έξρεηαη ζην Γ.Π.,
ηξνπνπνίεζεο ζρεδίνπ. ηαλ είλαη πάλσ απφ 2 Ν.Ρ. ιέγεηαη αλαζεψξεζε
ζρεδίνπ, απηή είλαη ε κφλε δηαθνξά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη δελ θνηλνπνηείηαη
αηνκηθά, παξά κφλν δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο θαη πεξηκέλνπκε ελζηάζεηο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ινηπφλ, ζα αλαβαζκίζεη ηελ Αζηπζέα. Θαιχπηεη ηα
βαζηθά ζηνηρεία, πνπ απαηηεί ε πνιενδνκηθή λνκνζεζία, φπσο ε αχμεζε ηνπ
ζεζκνζεηεκέλνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ν ζεζκνζεηεκέλνο
θνηλφρξεζηνο ρψξνο, απμάλεηαη θαηά πνιιά ζηξέκκαηα, γηαηί γίλνληαη
πιαηείεο, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη πεδφδξνκνη πνπ δελ ππήξραλ. Θαη αθνξά
θπξίσο, φπσο θάζε ηξνπνπνίεζε, ηνπ δεκφηεο θαη ην Γήκν. Ππλήζσο ινηπφλ,
ζίγνληαη θάπνηνη. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηεο Αζηπζέαο, πηζηεχσ φηη ε
πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ θεξδίδεη θαη αο κελ ην μέξεη αθφκα. Θαη άκεζα
θεξδίδεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη γεληθά θεξδίδεη απφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πεξηνρήο. Θαη ν Γήκνο θεξδίδεη. Θε έιεγα φηη είλαη κηα πξφηαζε win-win φπσο
ιέλε ηψξα ζηηο επηηξνπέο πνπ αθνχκε δηάθνξα.
Νη θάηνηθνη γηαηί θεξδίδνπλ; Ξάξα πνιινί θάηνηθνη ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα
βγάινπλ άδεηα, γηαηί είλαη κέζα ζε πεδφδξνκνπο θαη είλαη ηπθιά ηα νηθφπεδά
ηνπο. Θαη ζπληειεζηή κπνξεί λα ράζνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα βγάινπλ άδεηα.
Θαη γη’ απηφ έρνπκε θαη θακηά δεθαξηά θαθέινπο αηηήζεσλ, θαηαηεζεί ηελ
ηειεπηαία 5εηία. Θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο θαηνίθνπο. Κάιηζηα ζε έλα
Ν.Ρ. απφ απηά ηνπ 21 πνπ ελψ ε ηερληθή ππεξεζία, έρεη απφ θαηξφ θάλεη ηελ
πξφηαζε απηή, εδψ θαη ρξφληα θαη δελ είρε εηζαθνπζζεί ε πξφηαζή ηεο,
δέρηεθε θαη επίζεζε απφ κηα δεκφηηζζα, φηη θαζπζηεξνχκε. Ρέινο πάλησλ. Ν
Γήκνο ηψξα ηη θεξδίδεη. Ν Γήκνο θαηαξράο, θαηνρπξψλεη ηελ πεξηνπζία ηνπ,
πνπ είλαη νη πεδφδξνκνη. Πήκεξα ινηπφλ, νη πεδφδξνκνη αλ θαηαπαηεζνχλ θαηά
1 κ. δελ ζεσξνχληαη ξπκνηνκεκέλεο νη θαηαπαηήζεηο, νχηε κπνξνχκε λα
επέκβνπκε.

Ζ

πεξηνπζία

ηνπ

Γήκνπ

ινηπφλ,

είλαη

νη

δξφκνη.

Θαη

θαηνρπξψλνληαη. Πηελ απνηχπσζε πξνζζέζακε θαη ην ξέκα, ην νπνίν ππάξρεη
ζε φια ηα δηαηάγκαηα ξπκνηνκίαο ηνπ ’55 θαη ην νπνίν έρεη θαηαπαηεζεί θαη
έρεη νηθνδνκεζεί. Δίλαη ηππηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην δηάηαγκα, γηαηί ην λνκηθφ
θαζεζηψο ζα ιπζεί απφ ην θηεκαηνιφγην, ην νπνίν γίλεηαη ηψξα. Ρν ξέκα έρεη
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πεξάζεη κε ζηνηρεία ηεο ΔΓΑΞ. Θάλακε αιιεινγξαθία απφ ηελ ΔΓΑΞ θαη
πέξαζε…
Δίπακε, νη πεδφδξνκνη, νη δεκνηηθνί νδνί αλαγλσξίδνληαη. Ηδηνθηεζίεο πνπ
βιέπνπλ φζνπο απνθηνχλ πξφζσπν. Ρν θπθινθνξηαθφ βειηηψλεηαη γηαηί νη
πεδφδξνκνη νξίδνληαη θαη ζεζκνζεηνχληαη. Θαη κεηά έρνπκε ηηο επί ηφπνπ
επεκβάζεηο αλά ηεηξάγσλν, φπσο αλαθέξσ ζηελ εηζήγεζή κνπ. Ρα
νπζηαζηηθά δειαδή πνπ αιιάδνπλ ζηελ Αζηπζέα, είλαη πνπ ζα έρνπκε
ξπκνηνκηθέο γξακκέο πνπ εθαξκφδνληαη, δίθηπν πεδνδξφκσλ θαη δηάηαγκα
ξπκνηνκίαο, ην νπνίν ζα είλαη ε βάζε, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε
θπθινθνξηαθή κειέηε ή νηηδήπνηε άιιν. Βέβαηα έλα δηάηαγκα ξπκνηνκίαο,
έρεη κηα θηινζνθία. Θα κπνξνχζε ην Γ.Π. ή ε ηερληθή ππεξεζία, λα πεη φηη
φινη νη δξφκνη ζα γίλνπλ 15 κ. θαη ζα γθξεκηζηεί νηηδήπνηε δελ είλαη κέζα ζε
Ν.Ρ. Ζ θηινζνθία ησλ Γ.Π. κέρξη ηψξα θαη νξζψο θαηά ηελ γλψκε κνπ, είλαη
φηη φια ηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ, πνπ θαηά 100% είλαη θχξηεο θαηνηθίεο,
πξέπεη λα δηαζσζνχλ. Γηαηί είλαη πάλσ απφ 40 ρξφληα, θαηνηθίεο κε ξεχκα
θ.ιπ. Θαη αο είλαη αθφκα θαη δίπια ζε ξέκα. Απηή είλαη ε θηινζνθία, ηελ νπνία
ζεβαζηήθακε.
Δπίζεο, επί ηφπνπ ελζηάζεηο πνπ είραλ γίλεη ηφηε, έγηλε απνδεθηφ φηη θακία
πεξηνπζία λα κελ πξνζθπξσζεί. Θαη γίλαλε κηθξφ παξεκβάζεηο φπσο ζηελ Δι
Αιακέηλ, φπσο ζηελ Θεθαιιελίαο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ειάρηζηε
αξηηφηεηα ηα νηθφπεδα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ 1337, ην 5-50. Γειαδή γηα
λα δηαιέμεηο ην πνζφλ 5 θαη εκβαδφλ 50 γηα λα κελ πξνζθπξσζνχλ νη
ηδηνθηεζίεο. Ζ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ζα θνηλνπνηεζεί ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζα
πεξηκέλνπκε βάζε ηνπ λφκνπ 20 εκέξεο, γηα βειηίσζε ηεο πξφηαζεο, απφ
ηνπο ζπλαδέιθνπο κεραληθνχο ή φπνηνλ θάηνηθν ζέιεη. Δκείο ζαλ ηερληθή
ππεξεζία, ζα δερηνχκε ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο κέρξη ηέινο
Πεπηεκβξίνπ. Γειαδή ηέινο Πεπηεκβξίνπ, ζα ζηείινπκε ην θάθειν ζηελ
Ξεξηθέξεηα, ψζηε λα ηειεηψζεη απηφ ην πξφβιεκα. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εξσηήζεηο ζπλάδειθνη; Ξαξαθαιψ. Κηζφ ιεπηφ
θαηαξρήλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. πάξρνπλ
εξσηήζεηο; Ν ζπκπνιίηεο καο, λα έξζεη κπξνζηά λα πεη ην φλνκά ηνπ.
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ΑΛΑΠΡΑΠΑΘΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Αλαζηαζάθεο ιέγνκαη θαη είκαη
θάηνηθνο ηεο Αζηπζέαο ζηελ νδφ Θεθαιιελίαο. Θεθαιιελίαο θαη Δπβνίαο 6. Θα
ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Σνλδξνγηάλλε, ν νπνίνο έρεη θάλεη ηελ πξφηαζε
απηή. Ρνλ πεδφδξνκν ηνλ νπνίν ζέιεη λα θάλεη δίπια ζην ζπίηη κνπ, αλ ζαο
έρεη ελεκεξψζεη πφζα κέηξα είλαη; Γηαηί δελ γξάθεη. Απηφο ν πεδφδξνκνο ηνλ
νπνίν ζέιεη λα θάλεη είλαη 22 κ. θαη 60 εθ. φζν ην κήθνο ηνπ δηθνχ κνπ
ζπηηηνχ, ηνπ δηθνχ κνπ νηθνπέδνπ. Απφ εθεί θαη πέξα είλαη ην ππφινηπν
θνκκάηη ηνπ θ. Βπζνχιθα, ην νπνίν έρεη έλα θάξδνο 6 κ., φπσο θαη ην δηθφ
κνπ ηκήκα θαη έλα κήθνο 14 κ., ηα νπνίν ην έρεη πεξηθξάμεη. Ρν 2007, ην
08/2007, είρα θάλεη κηα πξνζθπγή ζηνλ πνιενδνκία γηα ηελ παξάλνκε απηή
πεξίθξαμε ηελ νπνία είρα θάλεη θαη ηνπ επηβιεζεί έλα πξφζηηκν θαη θξίζεθε
απφ ηελ πνιενδνκία θαηεδαθηζηέα. Ρνπ είρε επηβιεζεί θαη έλα πξφζηηκν, έρσ
εδψ πέξα ηα ραξηηά φια ηεο πνιενδνκίαο, ζα ζαο ηα πξνζθνκίζσ. Κε έλα
ειάρηζην πνζφ 145€ εηεζίσο, κε κηα πξνζαχμεζε 2%.
Θαη ήζεια λα πσ, δελ έρσ θακία πξφζεζε λα γθξεκηζηεί ε ελ ιφγσ πεξίθξαμε,
αιιά πψο απηνί νη θχξηνη αχξην, κεζαχξην ζα ζέινπλ λα απιίδνληαη απφ ηελ
δηθηά κνπ πιεπξά, πνπ βάζε ησλ ζπκβνιαίσλ, έρσ απφ ηελ βνξεηλή κνπ
πιεπξά 6 κ. θάξδνο. Θα δηεθδηθήζνπλ θαη έλα θνκκάηη απφ ην δηθφ κνπ;
Ξεδφδξνκν ην νπνίν ζέιεη ν θ. Σνλδξνγηάλλεο λα θάλεη. πφςε φηη απηφ ην
ζθπξφδεκα ην νπνίν έρεη, ην έρσ ηνπνζεηήζεη εγψ ην 1977, φηαλ έρηηδα ηνλ 3ν
φξνθν. Ήζεια λα ζαο πσ φηη έρνπκε 6 νηθνδνκηθέο άδεηεο ζηελ θπξηφηεηά
καο, εγψ θαη ε νηθνγέλεηά κνπ. Θαη κηα άδεηα θαηεδαθίζεσο, γηαηί είρακε άιιν
έλα ζπίηη, ην νπνίν ήηαλ λφκηκν θαη ην θαηεδαθίζακε.
Γηαηί φκσο ξσηάσ, γηαηί εγψ λα κελ έρσ πξφζβαζε ζην κειινληηθφ πεδφδξνκν
ηεο νδνχ Δι Αιακέηλ, αιιά ζα πξέπεη λα θάλσ ην γχξν ή απφ ηελ Δπξψηα ή
απφ ηελ Παρηνχξε; Ινηπφλ, απηά ήζεια λα πσ θαη ήζεια λα κνπ πεη ν θ.
Σνλδξνγηάλλεο, αλ ζαο έρεη ελεκεξψζεη φηη είλαη 22,60 κ. απηφ ην πεδφδξνκν,
ην νπνίν ζέιεη λα θάλεη. Ξαιαηφηεξα, ήζεια λα πξνζζέζσ, φηη είρε πεξάζεη
απφ ην Γ.Π. λα κνπ απαγνξεχζνπλ λα ζηαζκεχσ ην απηνθίλεηφ κνπ, ζε απηφ
ηνλ ηδησηηθφ δξφκν, ν νπνίνο αθφκα παξακέλεη σο ηδησηηθφο, γηαηί είρα θάλεη
έλζηαζε ηφηε γηα ην πεξί απαγνξεχζεσο ηεο ζηάζκεπζεο θαη απνξξίθζεθε ε
απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνλ 08/2007. Ξείηε κνπ γηαηί φιε απηή ε δηαδηθαζία; Γηα
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22,60 κ. ηφζν πνιχ πφλν έρεη πηάζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία λα κνπ θάλεη ην
δξφκν πνπ έρσ εγψ ζθπξφδεκα, λα κνπ ην θάλεη πιαθφζηξσην;
Άιιν έλα πξάγκα ην νπνίν ζέισ λα πσ. Αο γίλεη πεδφδξνκνο ε Δι Αιακέηλ,
αιιά λα γίλεη ζσζηφο. Απηή ηε ζηηγκή, αλ πάκε φινη καδί εδψ, ζα θνβεζνχκε
λα πεξάζνπκε. Ν ιφγνο πνηνο είλαη. Γελ ππάξρεη νχηε έλαο θσηηζκφο. Έρεη 22,5 κ. χςνο. Αλ ζέιεηε έρσ θσηνγξαθίεο εδψ πέξα, δελ πξφιαβα λα ηηο
εθηππψζσ. Ρν θάξδνο ηνπ ζε νξηζκέλα ζεκεία, δελ πεξλάεη ηα 2κ. δελ
πεηξάδνπκε θακία θαηνηθία. Γελ ζέινπκε θακία θαηνηθία. Αλ ήζεια λα ην θάλσ,
ζα ην είρα θάλεη απφ ην ’77, πνπ είρα βγάιεη ηελ άδεηα ηελ δηθηά κνπ. Θαη ηφηε,
ην ηφηε ξπκνηνκηθφ ζρέδην, κε αλάγθαδε, έρσ ηα ζρέδηα απηά, κε αλάγθαζε λα
θάλσ πξνζθχξσζε ζηελ νηθία ηνπ θ. Βπζνχιθα, γηαηί ήηαλ ξπκνηνκνχκελν ην
νηθφπεδφ ηνπ. Γελ πξνρψξεζα, έρνπλ πεξάζεη 37-38 ρξφληα. Γελ ζέισ λα
θάλσ θαθφ ζε θαλέλαλ. Γελ ήζεια, εηδάιισο ζα ην είρα θάλεη. Δληάμεη; Ινηπφλ
απηά ήζεια λα ζαο πσ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο, άιιν εξψηεκα πνπ ίζσο…Ινηπφλ λα απαληήζεη ν θ.
Σνλδξνγηάλλεο θαη λα πάκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ παξαηάμεσλ γηα ην Γ.Π.
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Λνκίδσ ήδε έρσ απαληήζεη. ηη ε θηινζνθία ηεο
δηνίθεζεο θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, είλαη λα παξακέλεη ε θαηάζηαζε σο
έρεη. Γελ ζα εθαξκφζνπκε ζρέδηα δηαλνκψλ, γηα λα λνκηκνπνηήζνπκε ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έρσ θάλεη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ζην Ν.Ρ. 19 πνπ αλαθέξεζηε, ε δεκνηηθή πεξηνπζία, πνπ πξνέξρεηαη
απφ ην άξζξν 28 ηνπ 1337 θαη ιέεη: <<ζε δξφκνπο πνπ έρνπλ δνζεί ζε θνηλή
ρξήζε>>απηφ είλαη ε δεκνηηθή πεξηνπζία. Ζ ηξνπνπνίεζε ινηπφλ, είλαη
αθξηβψο απηφ ην θνκκάηη πνπ θάλνπκε ηξνπνπνίεζε κε κηα δηφξζσζε ζην
πιάηνο πνπ θάλακε. Γηαηί φηαλ πήγακε επί ηφπνπ, είδακε 3κ. ζηελ αξρή είρακε
δεη κπεηφλ θαη φηαλ καο έδεημε ν θχξηνο ηα ζρέδηα ηεο δηαλνκήο, είδακε φηη
ήηαλ 5κ. Γελ ζέινπκε λα θάλεη θαλέλαο πξνζθχξσζε. Ρν δηνξζψζακε θαη ην
θάλακε 5κ. ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ. Αιιά ην κήθνο ηνπ πεδφδξνκνπ απηνχ
είλαη κέρξη ηελ ηδηνθηεζία πνπ ηειεηψλεη ηνπ Βπζνχιθα, πνπ ζηακαηάεη ε
δεκνηηθή πεξηνπζία. Απφ εθεί θαη πέξα, ππάξρεη θνκκάηη δξφκνπ, πνπ θαίλεηαη
ζηηο παιηέο δηαλνκέο, αιιά δελ είρε δνζεί πνηέ ζε θνηλή ρξήζε. Θαη εζείο ην
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είπαηε φηη είλαη 40 ρξφληα. Πε αεξνθσηνγξαθίεο θαίλεηαη 50 ρξφληα
ηδηνθηεζία. Έηζη; Θαη αθφκα θαη λα εθαξκφδακε ζεσξεηηθά, ζα έπξεπε λα
πέζνπκε πάλσ ζε ζπίηηα θαη ζε Ν.Ρ. 20 πνπ ηδξχνπκε.
Γελ εθαξκφδνπκε ζρέδην δηαλνκψλ. Δθαξκφδνπκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε
θαη λνκηκνπνηνχκε ηελ δεκνηηθή πεξηνπζία εθεί πνπ ππάξρεη. Απφ ηελ έξεπλά
καο, ε δεκνηηθή πεξηνπζία είλαη 22,60 φπσο ιέηε επί 5κ. πιάηνο. Θαη απηφ ζα
ην λνκηκνπνηήζνπκε θαη ζα ην θάλνπκε πεδφδξνκν. Κε δπλαηφηεηα
ζηάζκεπζεο ησλ θαηνίθσλ θαη κφλνλ. Δθφζνλ δελ ζέιεηε λα θάλεηε θαθφ
ζηνλ γείηνλά ζαο, γηα πνην ιφγν ζέζαηε ην ζέκα; Γελ θαηαιαβαίλσ. Έρεηε
θακία έλζηαζε ζην ζπλ δχν;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο. Αλ ζέιεηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη
θάηνηθνη πξψηα.
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη κηα παξαηήξεζε. Πήκεξα ζηελ ηερληθή ππεξεζία
ήξζε ε αδειθή ηνπ θπξίνπ καδί κε ηνλ θ. Βπζνχιθα θαη ζπκθσλνχλ απνιχησο
κε ηελ πξφηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ είλαη εδψ, πνηνη ζέινπλ λα
ηνπνζεηεζνχλ; Έλαο…πάξρεη άιινο απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ζηελ Αζηπζέα;
Ππλάδειθνη, γηα λα πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε, ζπκπνιίηεο, ππάξρεη άιινο απφ
ηελ Αζηπζέα, πνπ ζα ήζειε λα ηνπνζεηεζεί; Ξαξαθαιψ, ειάηε ζην
κηθξφθσλν. Γψζηε ζηνλ ζπκπνιίηε καο ην…
ΣΑΡΕΖΓΖΚΖΡΟΗΝ:

Θαιεζπέξα,

ιέγνκαη

Σαηδεδεκεηξίνπ

θαη

είκαη

θάηνηθνο Αζηπζέαο. Ρν ζρέδην απηφ, είλαη επαλάιεςε ηνπ ζρεδίνπ πνπ είρε
έξζεη απφ ην δήκαξρν Ππειηφπνπιν ην 1997. Δίλαη παλνκνηφηππν, γηαηί είλαη
ζρεδηαζκέλν απφ ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο. Γηα κέλα θξηηήξην ζνβαξφ είλαη, νη
παξεκβάζεηο πνπ θάλνπκε ζαλ δεκνηηθή αξρή ζηελ πεξηνρή. Ιχλνπλ
νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ή παζαιείκκαηα θάλνπλε; Θαη έξρνκαη έλα-έλα ηα
δεηήκαηα. Ρν πξψην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί άκεζα. Έπξεπε λα είρε
ιπζεί απφ ην Φιεβάξε, φπσο καο είραηε ππνζρεζεί θχξηε Γήκαξρε, είλαη ην
πξφβιεκα ηνπ αγσγνχ. Ρν νπνίν ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Δι Αιακέηλ θαη
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Πηπιίδαο, πνπ φηαλ βξέρεη εθεί πηάλεη 50-60 πφληνπο λεξφ θαη δεκηνπξγεί
πίδαθα Ηζιαλδηθνχ ηχπνπ. Ρν δεχηεξν δήηεκα, γηα κέλα θαη γηα πνιινχο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, είλαη ε δηάλνημε ηεο Ππληαγκαηάξρνπ Γηαλλνχιε. Πηελ
ζπκβνιή ηεο κε ηελ Πηπιίδνο, έλα ζπίηη εμέρεη κέζα ζην δξφκν γηα 20-25
πεξίπνπ κέηξα θαη ν δξφκνο απφ 8κ. γίλεηαη 3. Ζ πξφηαζή κνπ είλαη, κε ηηο
λφκηκεο δηαδηθαζίεο, ν άλζξσπνο απηφο λα απνδεκησζεί ή λα ην δνζεί έλα
άιιν νηθφπεδν, λα παξζεί ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν απφ ην Γήκν θαη λα
αλνίμεη ν δξφκνο. Θαη κελ κνπ πείηε φηη δελ έρνπλ…γηαηί άθνπζα φηη δελ
γθξεκίδνπκε ζπίηηα ζπκπνιηηψλ καο. Θα ζαο ζπκίζσ ηελ ηδηνθηεζία Γθαλή,
ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Θνπληνπξηψηνπ θαη Δπβνίαο, πνπ γηα λα αλνίμεη ν
δξφκνο, γθξεκίζηεθε ην ζπίηη. Θα ζαο ζπκίζσ ην ζπίηη κέζα ζην θέληξν ηεο
πιαηείαο. Γηα λα γίλεη παηδηθή ραξά, γθξεκίζηεθε ην ζπίηη. Άξα, αλ ζέινπκε θαη
ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε, κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε.
Ρν ηξίην δήηεκα, ην πην κεγάιν ηεο πεξηνρήο, είλαη απηφ πνπ επηρεηξείηε λα
θάλεηε εδψ εζείο ζήκεξα, λα λνκηκνπνηήζεηε ηνπο θαηαπαηεηέο. Ρν ξέκα φηαλ
ζθεπάζηεθε ην ’78-’79 απφ ηνλ δήκαξρν Πθακπά, θαηαπαηήζεθε απφ φινπο
ηνπο έρνληεο θάηζα ζην ξέκα. Δγψ δελ ιέσ φηη πξέπεη λα γθξεκίζνπκε ηα
ζπίηηα πνπ έρνπλ ρηηζζεί νξηαθά κέζα ζην ξέκα. Ρηο κάλδξεο φκσο γηαηί δελ
κπνξνχκε λα ηηο γθξεκίζνπκε θαη λα αλνίμνπκε ηνλ πεδφδξνκν; Ρη καο θνιιάεη
θαη δελ κπνξνχκε λα αλνίμνπκε ηηο κάλδξεο; Δδψ, πξνο ηηκήλ ηεο ε θα
Βαζηιεία, ε αδειθή ηνπ Αιηθηέξε, παξαδέρηεθε ην ’97 κέζα ζην Γ.Π., φηη έρεη
θαηαπαηήζεη ην ξέκα, θαηά 5-6κ. Θαη είπε φηη εγψ αλ γθξεκίζνπκε θαη νη
ππφινηπνη ηηο κάλδξεο ζα ηελ γθξεκίζσ θαη εγψ. Γηαηί δελ κπνξνχκε επνκέλσο
λα αλνίμνπκε ην ξέκα λα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ ζπκπνιίηε, κηζφ ιεπηφ. Ππλάδειθνη ζα έρεηε ην
ιφγν κεηά λα πείηε νηηδήπνηε, δελ κπνξεί λα γίλεηαη απηφ ηψξα. Ξαξαθαιψ.
ΣΑΡΕΖΓΖΚΖΡΟΗΝ: Γηαηί επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα αλνίμνπκε ην ξέκα,
ζηα ζεκεία πνπ είλαη κφλν κάλδξεο θαη θξάρηεο; πάξρεη ην παξάδεηγκα εδψ
δίπια ζηελ Αγ. Βαξβάξα. Γελ είλαη καθξηά καο ε Δι. Βεληδέινπ. Ξνπ νη
κάλδξεο ηξαβήρηεθαλ φιεο εθεί πνπ έπξεπε. Κέρξη θαη ηα ζθαιηά πνπ εμείραλ
γηα λα κπνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ε ηφηε δεκνηηθή αξρή, ηνπο έβαιε θαη ηα
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ηξάβεμαλ κέζα. Θαη έρεη γίλεη έλαο ζαπκάζηνο πεδφδξνκνο αξηζηεξά, δεμηά, ηεο
Δι. Βεληδέινπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θχξηε

Σνλδξνγηάλλε,

αθήζηε

ηνλ

ζπκπνιίηε

καο

λα

νινθιεξψζεη. Θα απαληήζνπκε. Ξαξαθαιψ.
ΣΑΡΕΖΓΖΚΖΡΟΗΝ: Ρν 4ν δήηεκα θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη θσηνγξαθηθφ.
Δίλαη ε θαηάξγεζε ελφο δεκφζηνπ δξφκνπ, εγθεθξηκέλνπ απφ ηα ζρέδηα
πφιεσο ηνπ ’55. Ζ νδφο Θεθαιιελίαο. Ζ πεξηνρή βξίζεη απφ ακέηξεηα
αδηέμνδα. Αλ θαηέβνπκε ηελ Θνινθνηξψλε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, αξηζηεξά,
δεμηά είλαη κφλν αδηέμνδα. Νη κφλνη δξφκνη πνπ ππάξρνπλ είλαη 3, πνπ κπνξείο
λα πεξάζεηο απφ ηελ κεξηά ζηελ άιιε. Δίλαη ε Γξνκνθατηείνπ, ε Πηπιίδνο θαη ε
Θνπληνπξηψηε. Θαη απηνί δελ βγαίλνπλ απεπζείαο, απφ ηελ κηα πεξηνρή έλζελ
ηνπ ξέκαηνο. Κε πνηα ινγηθή επνκέλσο θαηαξγνχκε, έλα δεκφζην δξφκν θαη
ηνλ θάλνπκε πεδφδξνκν; Γηα λα βνιέςνπκε δχν, κηα-δχν ηδηνθηεζίεο; Γηα λα
κπνξέζνπλ λα νηθνδνκήζνπλ δχν ηδηνθηεζίεο; Ρελ ζηηγκή πνπ ε αλάγθε ηεο
πεξηνρήο γηα δξφκν είλαη ηεξάζηηα.
Απφ ηφηε πνπ έγηλε ε Αγ. Καξίλα θαη ιεηηνπξγεί, ε θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή
καο έρεη ηνπιάρηζηνλ 20πιαζηαζηεί θαη απφ απηνθίλεηα αιιά θαη απφ πεδνχο.
Αλ θαηεβείηε ηελ Θνινθνηξψλε, ζα δείηε φηη είλαη δηαδήισζε, απφ αλζξψπνπο
πνπ αλεβαίλνπλ θαη θαηεβαίλνπλ, γηα λα πάλε ζηελ Αγ. Καξίλαο. Ρελ ζηηγκή
πνπ δελ ππάξρεη νχηε έλα πεδνδξφκην. Αλ κπνξείηε λα πεξπαηήζεηε ζην
πεδνδξφκην ηεο Θνινθνηξψλε, ζε πεδνδξφκην ηεο Ππληαγκαηάξρνπ Γηαλλνχιε
ή ζε πεδνδξφκην ηεο Ζπείξνπ, λα έξζεηε λα κνπ ην πείηε.
Πε θαλέλα απφ απηνχο ηνπο δξφκνπο, δελ ππάξρεη πεδνδξφκην λα είλαη βαηφ.
Γηαηί αιινχ ηα πεδνδξφκηα είλαη 1κ. αιινχ γίλνληαη 40 πφληνπο, αιινχ είλαη
νξηαθά ζην ξείζξν ρηηζκέλεο νη κάληξεο. ια απηά ηα θαθψο θείκελα θάπνηα
ζηηγκή, αλ ζέινπκε λα ιχζνπκε δεηήκαηα, πξέπεη λα πάξνπκε θαη απνθάζεηο.
Γηα κέλα ε νδφο Θεθαιιελίαο, δελ πξέπεη λα θαηαξγεζεί, ζα δψζεη δηέμνδν ζε
φιε ηελ πεξηνρή. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπκπνιίηε καο. Ινηπφλ, αλ δελ ππάξρεη άιινο
ζπκπνιίηεο, λα δψζνπκε ην ιφγν ζηηο παξαηάμεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ δελ είκαη πνιηηηθφο κεραληθφο. Δγψ δελ
είκαη δηθεγφξνο, πνπ έρσ εμεηδηθεπηεί ζε ζέκαηα εξγαζηαθά θ.ιπ. Δγψ είκαη
έλαο απιφο, ζλεηφο πνιίηεο. Απηφ πνπ κνπ δεκηνπξγεί θάπνηα απνξία, είλαη
δηαβάδνληαο θαη κε θάπνηα ηερληθή ζπκβνπιή, θάπνησλ εμεηδηθεπκέλσλ
αλζξψπσλ, επηζηεκφλσλ, φηη ε επηθαηξνπνίεζε πνπ ηηηινθνξνχκε ην ζέκα
απηφ, δελ είλαη επηθαηξνπνίεζε. Ρν ζέκα απηφ, είλαη θσηνηππία ηνπ 1998,
φηαλ ν ηφηε αληηδήκαξρνο, ν Γηάλλεο ν Ηγγιέζεο θαη ν δήκαξρνο ν Θψζηαο ν
Ππειηφπνπινο, απηφ γηα ηελ ηζηνξηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, μεθίλεζε
απηή ηελ πξνζπάζεηα, γη’ απηήλ ηελ πεξηνρή εθεί. Γηα λα ξπζκίζεη επηηέινπο,
φιε απηή ηελ αλαξρία πνπ μεθίλαγε απφ ην ’55 κε βαζηιηθά δηαηάγκαηα θαη
πήγαηλε απφ κεηαηξνπέο ζε κεηαηξνπέο, απφ παξαπνκπέο ζε παξαπνκπέο θαη
δεκηνπξγήζεθε κηα αλαξρία άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο,
φηη έηζη φπσο ιεηηνχξγεζαλ ηα πξάγκαηα ζε εθείλν ην θνκκάηη ηνπ Γήκνπ
καο, ππάξρνπλ βαζηθά θαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ. Πήκεξα
θαινχκαζηε λα μαλά ςεθίζνπκε, απηφ πνπ είρακε ςεθίζεη ην ’98, ην ’97.
Απηφ πνπ κε ηηο ηφηε ζπλζήθεο, φηαλ δελ ππάξρεη πξφηαζε, εθηφο απφ ηελ
ξπκνηνκηθή απηή θσηνηππία ηεο κειέηεο απηήο, δελ ππάξρεη πξφηαζε γηα
θπθινθνξηαθά, γηα ζπγθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, γηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ,
επηθαηξνπνηεκέλα γηα ην 2015 θαη κεηά. Λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα πνπ είπε
θαη ν Ζιίαο θαη λα κνπ επηηξέςεηε λα ηνλ ιέσ Ζιία, γηαηί είκαζηε ρξφληα,
δεθαεηίεο, θίινη θαη θάπνηε θαη ζχληξνθνη. Γηαηί κφλν θαη κφλν ε παξνπζία
ηνπ κεηξφ, απηφ αξθεί. Κφλν θαη κφλν ε παξνπζία θαη ε επηβάξπλζε ηνπ
κεηξφ, αξθεί γηα λα θαηαιάβνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ Αζηπζέα ζήκεξα, πνπ δελ
πξνβιέπεηαη απφ εδψ. Ζ Θεθαιιελίαο πνπ είπε ν Ζιίαο, ζα ζαο πσ κε πιήξε
εηιηθξίλεηα ηε ρξεζηκνπνηψ θαη εγψ, ζέινληαο λα πάσ Θεξκνπχισλ 46, πνπ
είλαη ην ζπίηη κνπ. Κπαίλσ απφ ηελ Θνινθνηξψλε, θάλσ αξηζηεξά, δεμηά θαη
θάλσ κηα αξηζηεξά…απνθεχγσ φιε ηελ πξνβνιή θαη ην ηέινο ηεο
Θνινθνηξψλε, εθεί πνπ γίλεηαη ην πνιχ κπιφθν κε ηελ Ξιαηαηψλ θ.ιπ., θ.ιπ.
Γε ζπλερίδσ ζε ζέκαηα ηερληθά, άιινη είλαη νη αξκφδηνη.
Δγψ ζέισ λα κείλσ κφλν, πάληα κε θαιή πξφζεζε, γηαηί είκαη ππέξ ησλ
επηθαηξνπνηήζεσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πξνο ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ηηο
αλάγθεο ησλ δεκνηψλ καο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Θέισ λα ζπζηήζσ θαη λα
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παξαθαιέζσ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Γήκνπ, φπσο είπακε θαη ζηε ζπλάληεζε
ηε ζεκαηηθή πνπ είρακε θάλεη πξηλ κηα εβδνκάδα, λα πξνζέμνπκε ηα ηζνδχγηα.
Λα πξνζέμνπκε πνιχ θαιά, φηη θάζε ζεηηθφ έρεη θαη ηελ άιιε πιεπξά ηνπ
λνκίζκαηνο, ην αξλεηηθφ. Γηαηί ζηελ εηζήγεζε, ην είπα θαη ζε εθείλε ηε
ζπλάληεζε, γξάθνπκε κηα απνιπηφηεηα, φηη κφλν ζεηηθά κπνξνχκε λα δνχκε,
ζε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζε απηήλ ηελ επηθαηξνπνίεζε. ρη παηδηά,
θίινη, ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πάληα ζηε δσή καο έρεη
δηδάμεη φηη ην θαιφ έρεη θαη ηελ άιιε πιεπξά ηνπ θαθνχ, ηελ καχξε πιεπξά
ηνπ θεγγαξηνχ, πνπ έιεγε θαη έλα ξνθ ζπγθξφηεκα. Ρελ ζθνηεηλή, ζθνηεηλή.
Δδψ ζε κηα ξχζκηζε αλσκαιηψλ, αλ κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε, θάπνηνη ζα
ζηρηνχλ, θάπνηνη ζα επλνεζνχλ. Σξεηάδεηαη κεγάιε θαξδηά, απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ γηα ην θνηλφ φκσο θαιφ, ζα αλαγθαζηνχλ λα πξνζθέξνπλ θάηη
ηηο ην πεξηζζφηεξν. Θαη ρξεηάδεηαη θαη θαηαλφεζε απφ απηνχο πνπ ζα
επηθαξπεζηνχλ θάηη πεξηζζφηεξν, απηφ λα είλαη ζην έιαησλ.
Δγψ ζα κείλσ κφλν ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε. Αλ ν θ. Αλαζηαζάθεο,
αλ ν θχξηνο ηάδε, ε κάληξα, απηφ…είλαη ζέκα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Αιιά
ππέξηαην φκσο θαζήθνλ, είλαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Γήκνπ καο, λα
ζπγθεξάζεη απηά ηα πξάγκαηα, γηα ην θνηλφ θνηλσληθφ θαιφ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:

Ινηπφλ

θαη

εγψ

ζα

ηνπνζεηεζνχκε.

Βξεζήθακε

ηελ

πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη εκείο ζηελ δηαβνχιεπζε πνπ έγηλε, πνπ είρακε
θιεζεί. Ιηγφηεξν απφ κηα εβδνκάδα. Θέισ λα παξαηεξήζσ θαη λα ζεκεηψζσ,
απηφ πνπ είπα θαη εγψ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, φηη ε Αζηπζέα είλαη κηα
ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε γεηηνληά. Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε φηη εκείο εδψ θαη
κάιηζηα κε δηθή καο έηζη πξσηνβνπιία, βέβαηα θαη ν δήκαξρνο ζπλαίλεζε θαη
φινη καδί, ήηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν ππιψλεο πνπ εληάρζεθε ζην ΠΝΑΞ ην
νπνίν ςεθίζακε. Θεσξψ φηη θαη ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ην κεηξφ, απνθηά
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ψζηε ζε θακία πεξίπησζε, απηφ ην
ζρέδην, ην νπνίν δελ έρεη επηθαηξνπνηεζεί, απηνχζην λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη
λα ςεθίδεηαη εδψ πέξα. Λα ιακβάλεηαη ππφςε αιιά φρη λα ςεθίδεηαη
απηνχζην.
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Κνπ έθαλε εληχπσζε, ην είπα θαη ηελ άιιε θνξά, ε ρακειή πξνζέιεπζε ηνπ
θφζκνπ ηεο Αζηπζέαο εδψ. Θαη γη’ απηφ ην ιφγν, δήηεζα κε ην εξψηεκα αλ
δελ

πξνμελεί

ηδηαίηεξε

επηβάξπλζε

ζην

θνηλφ

ηεο

Αζηπζέαο.

Ξνπ

αληηιακβάλνκαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Έξρνληαη νη άλζξσπνη, ηαιαηπσξνχληαη
ρξφληα θαη ζέβνκαη ην πξφβιεκά ηνπο. Αλ κπνξνχζε ππφ, αο ειπίζνπκε
νκαιέζηεξεο ζπλζήθεο, ην Πεπηέκβξε, αιιά ζε ζπλδπαζκφ πάληα, φρη απιά
Πεπηέκβξε, λα θάλνπκε κηα δπλαηή θακπάληα πξνζέιεπζεο θφζκνπ, λα
ζπδεηεζνχλ ηα ζέκαηα επξχηεξα ηεο Αζηπζέαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
εληαρζνχλ ζε έλα ξπκνηνκηθφ θαη ζε κηα ηξνπνπνίεζε. Γηαηί, σξαία, ζεκηηφ.
Έρσ αληηιεθζεί ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλα
θάηνηθνη, ζε ζρέζε κε ην ξπκνηνκηθφ απηφ, αιιά αλ πεξάζνπκε απηή ηελ
ηξνπνπνίεζε ηψξα, ηα ππφινηπα πνπ κπνξεί λα ρξήδνπλ ηξνπνπνίεζεο, δελ
ζα πεξάζνπλ ζην επφκελν Γ.Π. Θα ηα πεξάζνπκε ζε 2 ρξφληα, ζε 3 ρξφληα.
Ινηπφλ είλαη κία ηειεπηαία επθαηξία.
Κάιηζηα πάλσ ζε απηφ λα ζεκεηψζσ, είρε πξνζέιζεη θαη ν πξψελ
αληηδήκαξρνο θαη πνιηηηθφο κεραληθφο ν θ. Γαζθαιάθεο, ν νπνίνο παξνπζίαζε
ηηο δηθέο ηνπ, ζεκειησκέλεο ζα έιεγα ζθέςεηο γηα ηελ Αζηπζέα, ν νπνίνο είλαη
θαη θάηνηθνο Αζηπζέαο. Θαη κάιηζηα ζήκεξα είδα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν, έλα
αληίζηνηρν άξζξν πνπ ην ππνγξάθεη ν γηφο ηνπ, ν νπνίνο είλαη επίζεο
πνιηηηθφο κεραληθφο. Βιέπσ γεληθφηεξα, θάπνηνπο άιινπο δεκφηεο, πνπ
παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ζθέςεηο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο, νη νπνίνη φλησο έρνπλ άκεζε αλάγθε γηα λα βγάινπλ κηα
άδεηα, λα ςεθηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ.
Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζην πιαίζην απηφ ζα δεηνχζα, κηα ηειεπηαία
παξάηαζε, ε νπνία φκσο λα ζπλδπαζηεί κε κηα ζσζηή θακπάληα ψζηε λα
ππάξρεη κηα πξαγκαηηθή δηαβνχιεπζε κε κηα ηερληθή ππνζηήξημε, απφ φινπο
φζνη, θαληάδνκαη φιεο νη παξαηάμεηο έρνπλ κεραληθνχο θαη θαηνίθνπο πνπ
γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαιχηεξα. Θαη ζε ζπλεξγαζία κε εκάο ηνπο
επηθεθαιήο. Θαη ζα κείλσ απιά ζε απηφ.
Έλα πνπ ζα ήζεια λα ηνλίζσ, πέξα απφ ην θπθινθνξηαθφ πνπ ηνλίζηεθε θαη
ην ηζνδχγην ζα ήηαλ, αθξηβψο επεηδή ε Αζηπζέα είλαη επηβαξπκέλε πεξηνρή, ε
πξφβιεςε γηα δέζκεπζε θαη νπζηαζηηθά επαλαδέζκεπζε ρψξσλ. πάξρνπλ 2
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ζπγθεθξηκέλα νηθφπεδα, 3 αλ δελ θάλσ ιάζνο, 2 είλαη πην άκεζα, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ, κία απφ ηηο ζθέςεηο καο θαη ηηο ηδέεο καο, ζηελ
ηξνπνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ. Αιιά είκαζηε εδψ θαη πεξηκέλνπκε. πσο
θαη κε απηφ ην άξζξν πνπ δηάβαζα ζήκεξα θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.
Γαζθαιάθε, πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο, γηα έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα. Θαη είλαη
κηα επθαηξία, αθξηβψο επεηδή είζαζηε λέα δεκνηηθή αξρή, λα δείμεηε ζηα
πιαίζηα ηνπ ππιψλα ηνπ ΠΝΑΞ, ηεο επαίζζεηεο απηήο πεξηνρήο, λα δείμεηε
αθξηβψο ην ξνκαληηθφ ζαο ζηνηρείν, πέξα απφ ην ζηνηρείν ηεο εχινγεο
εμππεξέηεζεο, θάπνησλ ζπκπνιηηψλ καο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, ηηο παξακνλέο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, Κάξηην
ηνπ 2014, ε ηφηε δεκνηηθή αξρή ηνπ Καξαβέιηα, έθεξε γηα ςήθηζε ζην Γ.Π.,
ην ξπζκηζηηθφ ηεο Αζηπζέαο. Δκείο ηφηε, φπσο θαη ζήκεξα, κε άξζξν πνπ
αλαξηήζεθε ζην site ηεο παξάηαμεο, είρακε πεη: <<θαιψο ηνπο θαη αο
αξγήζαλε>>. Ρφηε ην ζέκα δελ πξνρψξεζε γηα αθφκα άιιε κηα θνξά. Δίρε
μεθηλήζεη απφ ην 1996. Βιέπε θαη αληίζηνηρα άξζξα ζην Σατδάξη, ζηνπο
Ξνιίηεο ελ δξάζεη, θ.ιπ. Πήκεξα ιέκε φηη…πνπ ε δεκνηηθή αξρή απνθαζίδεη λα
ην μαλά θέξεη, εκείο ιέκε ην ίδην. Δπηηέινπο είλαη απαξάδεθην λα κελ ππάξρεη
ξπκνηνκηθφ ζε κηα πεξηνρή ζην θέληξν ηεο πφιεο. Θάπσο έηζη, κε ηελ έιιεηςε
ζρεδηαζκνχ, έρεη θαηαληήζεη ε δσή ηεο πφιεο αθφξεηε. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή, απηφ ηζρχεη απφιπηα.
Κε ηνπο πνιίηεο λα ζπξψρλνληαη ζηελ απζαίξεηε θαη άλαξρε δφκεζε, αθνχ
θαλέλαο δελ βάδεη θαλφλεο, αθνχ φινη αμηνπνηνχλ παξαζπξάθηα θαη θαη’
εμαίξεζε ξπζκίζεηο. Δκείο ινηπφλ ραηξεηίδνπκε ηελ επηινγή ηεο δεκνηηθήο
αξρήο. Θα ζηεξίμνπκε ηελ πξνζπάζεηα. Ξάληα είλαη δπλαηφλ, λα ππάξρεη έλα
θαιχηεξν ζρέδην. Κε ηελ ινγηθή, ηα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα απηήο ηεο
πεξηνρήο, λα κπνπλ ζε κηα ηάμε.
ηαλ γλσζηνπνηήζεθε ην ζρέδην, εγψ θαη ε Αζελά ε Πθακπά, ζπλνδεπφκελνη
απφ ηνπο κεραληθνχο, Αληψλε Επκαηνχξα θαη Ραζία Πθακπά, θάλακε απηνςία
ζηελ πεξηνρή, ειέγρνληαο κία πξνο κία ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο.
Θαηαγξάςακε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο νπνίεο, κε ηελ Αζελά ηελ Πθακπά,
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δηαβνχιεπζε,

πνπ
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εθπξνζσπνχζε

ηελ

παξάηαμε,

ηνπνζεηήζεθαλ κεξηθέο απφ απηέο. Θαηαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο πνπ
είλαη νη εμήο: 1)Αλαγλψξηζε νδνχ Πηπιίδνο. Ρν ζρέδην πεξηθιείεη ηελ νδφ
Πηπιίδνο, εληφο ηνπ Ν.Ρ.7. Εεηάκε λα αλαγλσξηζηεί ε νδφο Πηπιίδνο θαη λα
ζπάζεη ζην Ν.Ρ. 7α θαη 7β.
2) Πηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Δι Αιακέηλ θαη Πηπιίδνο, ππάξρεη νηθφπεδν κε
θηίζκα πνπ κεηψλεη ην θάξδνο ηνπ δξφκνπ. Κε δεδνκέλε ηελ κεγάιε
επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ηαιαηπσξία ησλ θαηνίθσλ απφ δηάθνξα
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζεκείν, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ
νηθνπέδνπ θαη ζπλ ππνινγίδνληαο ηελ δηαηήξεζε ηεο αξηηφηεηαο ηνπ
νηθνπέδνπ, πξνηείλνπκε λα απαιινηξησζεί θαη λα ξπκνηνκεζεί ην ηκήκα
εθείλν πνπ παξεκβάιιεηαη ζην δξφκν.
3) Ξαξφκνηα δηεξεχλεζε πξέπεη λα γίλεη θαη ζην θηίζκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ζπκβνιή ησλ νδψλ Δι Αιακέηλ θαη Ππληαγκαηάξρνπ Γηαλλνχιε.
4) Πην Ν.Ρ. 8 επί ηεο νδνχ Θνινθνηξψλε, βξίζθεηαη πινπνηεκέλε πιαηεία. Ρν
ζρέδην δελ εκθαλίδεη κε ζαθήλεηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηεηξαγψλνπ ζαλ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Εεηάκε ηελ απνζαθήληζε ζην ηειηθφ ζρέδην πνπ ζα
ςεθηζηεί.
5) Απέλαληη απφ ηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Δι Αιακέηλ θαη Ππληαγκαηάξρνπ
Γηαλλνχιε θαη αλάκεζα ζηηο νδνχο Ξίλδνπ θαη Θεξκνπχισλ, Ν.Ρ. 22δ λνκίδσ,
ζην πιάη ηεο ππάξρνπζαο επηθιηλνχο πιαηείαο, εκθαλίδεηαη ζην ζρέδην
πεδφδξνκνο, ν νπνίνο δελ είλαη πινπνηεκέλνο, νχηε θαη ππάξρεη πξφζεζε λα
πινπνηεζεί. Θαη ζσζηά, αθνχ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά, αλάκεζα ζηνπο δχν
δξφκνπο είλαη πνιχ κεγάιε. Εεηάκε λα κειεηεζεί ηερληθά, ε δπλαηφηεηα
δηάλνημεο

ηνπ

θάησ

ηκήκαηνο,

γηα

ιφγνπο

αζθαιείαο.

Ξξφζβαζε

αζζελνθφξνπ, ππξνζβεζηηθήο θ.ιπ., ησλ θαηνίθσλ ησλ φκνξσλ θαηνηθηψλ.
Ξξνθνξηθά δχν πξάγκαηα. Λνκίδσ φηη αλ ζηνηρεησδψο εθηφο απφ ηελ
αλαγλψξηζε ζηα ραξηηά, απηήο ηεο πεξηνρήο, ζε κηα πξννπηηθή πάκε κηα
βειηίσζε ζηελ πεξηνρή. Θαη πξαγκαηηθά ε Δι Αιακέηλ, γίλεη πεδφδξνκνο κε
βαδηζηκφηεηα, ζα απνζπκθνξεζεί πάξα πνιχ ε πεξηνρή απηή, απφ ην
απηνθίλεην. Κηα ζεηξά ζπκπνιίηεο καο, ζα ςάρλνπλ λα βξνπλ ιχζε πην
θεληξηθά ή δελ ζα παίξλνπλ ην…Θα είλαη κηα ιχζε, δειαδή κηα ιχζε ζηελ
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νπζία είλαη λα πεξπαηάο επί ηεο Θνινθνηξψλε, δειαδή λα θαηεβαίλεηο Σίνπ,
Θνινθνηξψλε, απηφ πνπ πεξηέγξαςε ν Ζιίαο. Ζ άιιε ιχζε είλαη λα βγεηο απ’
έμσ ζηελ Ηεξά Νδφ. Θαη άιιε ιχζε λα έξζεηο απφ ηα ζηελά απφ κέζα. Αλ ηα
ζηελά κέζα, θηηαρηνχλ, λα έρνπλ θσηηζκφ, ιέσ γηα ην βξάδπ θαη ηελ εκέξα
λα είλαη θαιαίζζεην, γηαηί εθεί πέξα είλαη εχθνιν, ππάξρεη πξαζηλάδα πνπ
κπνξεί λα ηελ αλαπηχμεη ν Γήκνο θ.ιπ., ζα είλαη απφ ηα πην σξαία θνκκάηηα
θαη αο κελ ηα ιχζνπκε φια. Θαη εγψ ζα ήζεια λα πξνβιέςνπκε ηη ζα γίλεη κε
ην πνδήιαην, πνπ ιέσ θαη έρσ κηα εκκνλή, αο πνχκε. Αιιά αο θηηάμνπκε φια
ηα άιια θαη ζα δνχκε ινηπφλ. Ξ.ρ. λνκίδσ φηη απηφ δελ κπνξνχκε λα ην
ιχζνπκε απηή ηε ζηηγκή θαη δε λνκίδσ φηη εληάζζεηαη ζε απηφ.
Ίζσο θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα θαξδχλνπκε ην πεδνδξφκην απφ ηελ κηα ή απφ
ηελ άιιε πιεπξά ηεο Θνινθνηξψλε θαη λα είλαη πξαγκαηηθά πεδνδξφκην. Απηφ
βέβαηα αθνξά ζπλνιηθφηεξα ην Σατδάξη. Έρεη ζρέζε κε ηα ρξήκαηα. Γελ μέξσ
αλ ζηελ αλακφξθσζε απηήο ηεο πεξηνρήο, λα θαζίζνπκε λα δνχκε θαη απηή
ηελ πιεπξά, πνπ δελ ην ιχλνπκε απηή ηε ζηηγκή. Απηή ηε ζηηγκή ιχλνπκε ηηο
γξακκέο θαη δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα, θάπνηνη άλζξσπνη λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη
λα ηαθηνπνηήζνπλε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κεηά απφ 20 ρξφληα. Ρν νπνίν ην
ζεσξψ απηνλφεην ηέινο πάλησλ, ζηελ ζεκεξηλή επνρή, έζησ θαη κε
ειιείςεηο. Ρψξα ζην δήηεκα πνπ είπαλ άιινη ζπλάδειθνη, λα δψζνπκε θαη έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα, εγψ δελ έρσ αληίξξεζε. Αλ ζεσξεί ε δεκνηηθή αξρή, φηη
ζέιεη λα ην μαλά δεη ή ίδηα θαη κε απηή ηελ παξαηήξεζε θαη λα δψζνπκε έλα
πεξηζψξην.
Αιιά επεηδή μέξεηε πάληα, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζπκνχληαη θάπνηνη, λα ην
θνηλνπνηήζνπκε κε έλαλ ηξφπν, πνπ λα ιέκε ειάηε. Γειαδή δελ ζπκθσλψ λα
πνχκε ειάηε ηνλ Πεπηέκβξην. Δγψ ιέσ φηη απηή ηε ζηηγκή, είκαζηε ζηελ
ηειηθή ξχζκηζε. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ζπλελλφεζε, λα είλαη κηα ηέηνηα
δηαηχπσζε, ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, μέξσ εγψ…20 κέξεο; πνηνη είλαη
κεραληθνί θ.ιπ., νη επαΐνληεο γλσξίδνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο, θ.ιπ. θαη αλ έρνπλ
θάηη ζην κπαιφ ηνπο, δειαδή θαη δελ ην πήξαλ ρακπάξη, λα εηδνπνηήζνπκε
ηνπο αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη, πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Θαη αλ γίλεη θαη κηα
δεκνζίεπζε φηη, αο πνχκε, εγθξίζεθε ζηελ ηειηθή ηνπ θάζε είλαη ε Αζηπζέα
θαη ζε 20 κέξεο, ζα γίλεη νξηζηηθνπνίεζε…Θα βξνχκε ηελ δηαηχπσζε ηψξα θαη
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ζα ζπκθσλήζνπκε πψο ζα ην θάλνπκε, ηππηθά ζην Γ.Π. Ή κπνξνχκε λα
πνχκε φηη εγθξίζεθε θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ν Γήκνο, λα ππάξμνπλ
ελζηάζεηο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο. Θαη λα ηειεηψλεη απηή ε ηζηνξία, γηαηί
ηειηθά φιν θαη θάπνπ ζα κπιέμνπκε. Απηά ηα ιίγα ήζεια λα ζαο πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξάγκαηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, είλαη ην ζρέδην ηνπ 1997, ην
νπνίν πνηέ δελ πινπνηήζεθε εδψ θαη πεξίπνπ 20 ρξφληα. Γη’ απηφ βέβαηα έρνπλ
επζχλε φιεο νη πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο. Ήηαλ έλα ζρέδην, ην νπνίν
ήηαλ ζσζηφ κε βάζε ηηο ηφηε αλάγθεο. Ίζσο απηή ηε ζηηγκή θαίλεηαη ιίγν
παξσρεκέλν κε ηελ έλλνηα φηη πνιιά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη ζηελ πεξηνρή,
έρεη έξζεη ν ζηαζκφο κεηξφ. Νη αλάγθεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο, γηα επξχηεξεο
παξεκβάζεηο. πσο είπα θαη ηελ πξνεγνχκελε Ξέκπηε, φρη κφλν…δελ κηιάκε
γηα κηα απιή ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζα
έπξεπε λα ζπκπεξηιάβεη επξχηεξεο ξπζκίζεηο θαη γηα ην θπθινθνξηαθφ.
Μεθηλψληαο

βέβαηα

απφ

ηα

δχν

πνιχ

ζεκαληηθά

πξνβιήκαηα,

ην

αληηπιεκκπξηθφ θαη ην απνρεηεπηηθφ.
Θεσξνχκε φκσο ηελ δέζκεπζε ηνπ δεκάξρνπ, ζηελ ζπδήηεζε ηεο Ξέκπηεο
φηη απηφ είλαη απιά ην πξψην βήκα, ζεηηθή θαη λνκίδσ φηη έλα ζρέδην ην νπνίν
ζα έπξεπε εδψ θαη πνιιά ρξφληα, λα έρεη πεξάζεη απφ ην Γήκν, έζησ θαη ηψξα
αξγά, θαιφ είλαη λα πεξάζεη θαη εκείο ζα ην ςεθίζνπκε, κε θάπνηεο
παξαηεξήζεηο. Δγψ ζπκθσλψ κε πνιιέο απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ
αθνχζηεθαλ θαη απφ ηνλ Θνδσξή ηνλ Ππειηφπνπιν θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη
απφ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Γαζθαιάθε, ζηελ ζπλάληεζε ηεο πξνεγνχκελεο
Ξέκπηεο. είλαη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηα μαλά δνχκε. Θα
πξέπεη λα είκαζηε πην απνθαζηζηηθνί. Λα κελ δηθαηψλνπκε ίζσο ηνπο
θαηαπαηεηέο.
Αλ ρξεηαζζεί ίζσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, λα γθξεκηζηνχλ θάπνηεο κάληξεο.
Θαη εγψ θαηαιαβαίλσ φηη ζηελ επνρή πνπ δνχκε, ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα
πξνρσξήζνπκε ζε γθξέκηζκα ζπηηηψλ. Δίλαη θάηη ην νπνίν ην θαηαλνψ
απνιχησο. Θάπνηεο κάληξεο φκσο, γηα λα είλαη πην ιεηηνπξγηθή ε πεξηνρή,
λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζακε απηή ηελ απφθαζε λα ηελ πάξνπκε.
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Πε θάζε πεξίπησζε, δελ ζα ήζεια ζήκεξα εδψ ζην Γ.Π. λα ζπδεηήζνπκε έλα
ζσξφ επηκέξνπο ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Δπί ηεο αξρηθήο, εγψ ιέσ φηη είλαη
ζεηηθφ, έζησ θαη ηψξα θαζπζηεξεκέλα, πνπ έξρεηαη απηφ ην ζρέδην.
Θεσξνχκε φηη είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Αζηπζέαο, πνπ
ζίγνπξα ρξεηάδεηαη φκσο πνιιά βήκαηα ζηε ζπλέρεηα θαη άκεζα, μεθηλψληαο
απφ απηφ. Παο ιέσ θαη πάιη, νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, κε βάζε ηελ
ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή θαη ηνλ ζηαζκφ ηνπ κεηξφ πνπ ππάξρεη,
είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ. Απηφ δελ κπνξνχκε λα ην αγλννχκε.
Ξξψην

κέιεκά

καο,

είλαη

ε

επίιπζε

ηνπ

απνρεηεπηηθνχ

θαη

ηνπ

αληηπιεκκπξηθνχ, πνπ πηζηεχσ ε ζεκεξηλή ςήθηζε, κε ηελ δηαβεβαίσζε πνπ
έδσζε θαη ν δήκαξρνο ηελ Ξέκπηε, είλαη ην βήκα, είλαη ε έλαξμε νπζηαζηηθά
απηψλ ησλ έξγσλ. κσο πνιχ ζχληνκα πεξηκέλσ απφ ηελ δεκνηηθή αξρή.
Ίζσο θαη απφ επηηξνπή κεραληθψλ, πνπ κπνξεί λα ζπζηαζεί κε δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο θαη πξψελ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Ίζσο θαη ζηελ επηηξνπή
Ξνηφηεηαο Εσήο, αλ ζέιεηε, λα μεθηλήζνπκε κηα ζπδήηεζε, γηα επξχηεξεο
παξεκβάζεηο, γηα επξχηεξε αλαβάζκηζε ηεο Αζηπζέαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, επεηδή απηφ ην ζέκα έξρεηαη ζαλ
επηθαηξνπνίεζε, ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ιέμε, θνξηψζεθα ζήκεξα ηελ
γξακκαηέα ηελ θα Καξία, λα βξνχκε ηα πξαθηηθά ησλ εηψλ ’97 θαη ’98, ζηα
νπνία ζπκκεηείρα ζηα Γ.Π. ησλ ηφηε επνρψλ. πνπ είδα ζην κελ ’97 ε 7ε
ζπλεδξίαζε θαιχπηεη ζρεδφλ έλαλ ηφκν νιφθιεξν θαη ζην ’98 πεξίπνπ ηα ίδηα.
Γειαδή είρακε ηελ πξψηε θάζε ησλ ελζηάζεσλ θαη ηελ δεχηεξε θάζε ησλ
ελζηάζεσλ. Έρεη γίλεη κηα εθηελέζηαζε ζπδήηεζε. πήξμαλ γχξσ ζηηο 40
ρνλδξηθά, απ’ φηη ζπκάκαη, δελ ζπκφκνπλ, απ’ φηη είδα ελζηάζεηο. Έγηλε
ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ηνπ ηφηε δεκάξρνπ,
αληηδεκάξρσλ θαη εηζεγεηή ηνπ Γηάλλε Ηγγιέζε θαη θαηαιήμακε φπνπ
θαηαιήμακε ηφηε, κεηά απφ πνιχ ηαιαηπσξία. Θαη φηαλ ιέσ ηαιαηπσξία,
ελλνψ κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. Αλ ζπκάκαη θαιά, πξέπεη λα θχγακε πξσί,
3.00, 4.00 ή 5.00 θαη ζηηο δχν θνξέο. Θαηαιήμακε ινηπφλ φπνπ θαηαιήμακε,
είηε δερφκελνη θάπνηεο ελζηάζεηο είηε απνξξίπηνληαο θάπνηεο άιιεο ελζηάζεηο.
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Θα κνπ πεη ινηπφλ ηψξα θάπνηνο <<απφ ην ’97 κέρξη ζήκεξα, έρεη θπιίζεη
πνιχ λεξφ ζην απιάθη>>. Θαη βέβαηα έρεη θπιίζεη λεξφ ζην απιάθη. Θαη
ππάξρνπλ θαη θάπνηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα. Θέισ φκσο, ζα πσ κηα
παξάκεηξν, δελ είκαη εηδηθφο ηερλνθξάηεο, κηα παξάκεηξν ζα πσ απηή ηνπ
κεηξφ, ηνπ ζηαζκνχ ηνπ κεηξφ. Θαη ηεο ζπλνιηθφηεξεο δσήο ησλ αλζξψπσλ
πνπ δνπλ ζε απηή ηελ πεξηνρή, αλ πνηνηηθά ηψξα ρξεηάδεηαη κηα παξέκβαζε
θαηλνχξγηα, κηα αλαβάζκηζε, πέξα απφ ηελ ζηελή θαη ζηεγλή επηθαηξνπνίεζε
απηψλ ησλ απνθάζεσλ πνπ είρακε πάξεη ηφηε.
Θα πσ ινηπφλ, γεληθά κηιψληαο, φηη ρξεηάδεηαη. Θα κνπ πεη θάπνηνο <<πνηφο
ζα δεη αλ ρξεηάδεηαη;>>. Ρψξα εδψ ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ θαη δπζθνιεχνπλ,
κε ζπγρσξείηαη. Θαη ζα ζαο πσ γηαηί δπζθνιεχνπλ. Γπζθνιεχνπλ γηαηί,
θνηηάμηε, αζηηθή δεκνθξαηία, ζεκαίλεη έλα θαζεζηψο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη
ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Ρν μέξεηε. Απιψο γηα λα
δηεπθξηλίζσ θάηη άιιν. Δίπε ν θ. Αλαζηαζάθεο, ηνλ νπνίν δελ γλσξίδσ θαλ, φηη
γηαηί εγψ λα θάλσ ην γχξν; Δάλ ρξεηαζζεί θαη πξέπεη λα θάλεη ην γχξν, γηαηί
έλα γεληθφηεξν θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ έξρεηαη ζε
ζχγθξνπζε κε ην αηνκηθφ, λα θάλεη ην γχξν, ζα θάλεη ην γχξν. Δθεί αθξηβψο
βξίζθεηαη θαη ε δηαθνξά θνηλνχ θαη αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο.
Σσξίο λα πσ πνιιά παξαπάλσ. Έθαλε θάπνηεο παξαηεξήζεηο ν Ζιίαο ν
Σαηδεδεκεηξίνπ. Γελ ζα ηηο απνδερζψ ή ζα πσ είλαη ζσζηέο, δελ είλαη.
Θέινπλ δηαβνχιεπζε θαη φρη δηαβνχιεπζε απηή ηνπ δσληαλνχ αθφκα Γεσξγίνπ
Ξαπαλδξένπ. Θέινπλ δσληαλή δηαβνχιεπζε ζηελ νπζία. Θαη ηη ελλνψ;
πάξρνπλ θάηνηθνη ηεο Αζηπζέαο, πνπ απηή ηε ζηηγκή είηε δελ έρνπλ
ελεκεξσζεί, είηε ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ επέδεημαλ θαη έλα ελδηαθέξνλ πνπ
πξέπεη λα επηδείμνπλ, γηα ην κέξνο θαη ηνλ ηφπν πνπ δνπλ. Θα πξέπεη ινηπφλ
απηνί νη άλζξσπνη λα ελνριεζνχλ, λα ηζηγθιεζηνχλ, λα ζπκκεηάζρνπλ.
Οψηεζα πξνεγνχκελα ηνλ θ. Σνλδξνγηάλλε θαη ηνπ είπα γηα ην ζέκα ησλ
ελζηάζεσλ, πέξα απφ ην ηππηθφ κέξνο, γηα ην νπζηαζηηθφ κηιάσ. Κνπ είπε ν
λφκνο πξνβιέπεη 15 κέξεο χζηεξα απφ ηελ απφθαζε, εκείο ζα δψζνπκε έλα
πεξηζψξην 2 κελψλ. Δγψ ιέσ θαη 3 κελψλ. Πε θάζε πεξίπησζε, γηα λα κελ
πιαηεηάδσ, απηέο νη απνθάζεηο ή απηή ε απφθαζε πνπ ζα παξζεί, ζε ηειηθή
αλάιπζε, γηα ηξνπνπνίεζε απηψλ ησλ Ν.Ρ., ζα πξέπεη λα ππεξεηεί ην θνηλφ
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ζπκθέξνλ, ην νπνίν ζην βαζκφ πνπ γίλεηαη θαη είλαη δπλαηφλ, ζα ζπλάδεη θαη
κε ην ζπκθέξνλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο. Δθ ησλ πξαγκάησλ,
θάπνηεο ζπγθξνχζεηο ζα ππάξμνπλ, δελ κπνξνχκε λα ηηο απνθχγνπκε. Ξξέπεη
φκσο λα πείζνπκε θαη κε ηελ απφθαζή καο θαη κε ηελ κειινληηθή απφθαζή
καο, φηη απηφ ήηαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ πνπ κπνξνχζακε λα θάλνπκε, ρσξίο
λα εμππεξεηήζνπκε ζηελά, πειαηεηαθά ζπκθέξνληα, ηνπ νπνηνπδήπνηε έρεη
θάπνην γλσζηφ, είηε ζχκβνπιν, είηε κεραληθφ, είηε δελ μέξσ νπνηνλδήπνηε
άιιν.
Κε απηέο ινηπφλ ηηο ιίγεο ζθέςεηο, απηή ηε ζηηγκή ηψξα, ςεθίδσ εθ πξννηκίνπ
ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ πνπ είρακε πάξεη ηφηε, κε φ, ηη
ζηε ζπλέρεηα ζα δνχκε, ζαλ απνηέιεζκα ησλ ελζηάζεσλ πνπ ζα έξζνπλ θαη
ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ ζα γίλεη ζε 1,2,3,4 κήλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ηνπνζεηεζεί; πνηνο ζέιεη
κηιάεη ζπλάδειθε Ρξνρίδε. Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα. Ν θ.
Ρζαηζακπάο, αλ ζέιεη…ηνλ παίξλεη ην ιφγν φπνηε ζέιεη.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ρη, εληάμεη δελ πεηξάδεη. Λα πσ θάπνηεο ζθέςεηο θαη εγψ,
κηαο θαη ην δήηεζε ν θ. Ρξνρίδεο. Ινηπφλ, θνηηάμηε, κηιάκε γηα ξπκνηνκηθφ
ζρέδην. Δγψ φπσο ην θαηαιαβαίλσ, δελ είκαη πνιηηηθφο κεραληθφο, αιιά θαη
απφ ηελ εκπεηξία κνπ εδψ κέζα, απφ ηελ ζπκκεηνρή κνπ, ζηα θνηλά θαη ζην
Γ.Π. θαη γεληθφηεξα φπσο ην αληηιακβάλνκαη ζεσξψ φηη κηιάκε πξνθαλψο, γηα
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπκε ηνπο πνιίηεο, ηνπο ζπκπνιίηεο, ηνπο θαηνίθνπ πνπ δηακέλνπλ ζε
απηφ ην ρψξν, λα θάλνπκε ηελ δσή ηνπο φζν γίλεηαη πην επράξηζηε, πην
ηθαλνπνηεηηθή, πην εχθνιε. Πε απηή ηε ινγηθή ινηπφλ θαη ζε απηφ ην πιαίζην,
ζεσξψ φηη ε πεξηνρή ε ζπγθεθξηκέλε, ε πεξηνρή ηεο Αζηπζέαο, φλησο έρεη
πνιιά πξνβιήκαηα. Δίλαη πνιχ νξαηφ λα ην αληηιεθζεί θάπνηνο, αξθεί λα
θάλεη κηα βφιηα ζηελ πεξηνρή θαη εθεί ζα ζπλαληήζεη ηα δεηήκαηα, φπσο
αλαθέξζεθαλ θαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο
ζπλαδέιθνπο, ζε ζρέζε κε ξέκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ, κε δηαλνίμεηο νη νπνίεο
δελ

έρνπλ

αθφκα

γίλεη.

Κε

δεηήκαηα

πξνθαλψο

θαη

ππνδνκψλ,

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα πνπ είπα. Θέκαηα
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πεδνδξνκίσλ, ζέκαηα ειεχζεξσλ ρψξσλ, θαη άιια πνιιά, ηα νπνία πξάγκαηη
εθθξεκνχλ θαη δελ είλαη ηπραίν, απηφ ην νπνίν ιέγεηαη επαλεηιεκκέλσο, φηη ε
πεξηνρή ηεο Αζηπζέαο, είλαη απφ ηηο πιένλ ππνβαζκηζκέλεο ζην Γήκν καο.
Δγψ λα πσ φηη πξάγκαηη, ην γεγνλφο φηη έξρεηαη έλα ζρέδην, ην νπνίν είρε γίλεη
πξν 20εηίαο, λνκίδσ φηη ε απιή ινγηθή ιέεη φηη ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα έρεη
επηθαηξνπνηεζεί, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα, ηηο λέεο αλάγθεο. Λα κελ ηξψσ
ρξφλν θαη ην επαλαιακβάλσ, ζε ζρέζε κε ην κεηξφ, ηελ πχθλσζε ηνπ
πιεζπζκνχ, ησλ θαηνηθηψλ θαη φισλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ, πνπ ζίγνπξα
πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε φζν γίλεηαη πνην εχζηνρνη
ζηηο παξεκβάζεηο καο, γηα ηνλ ηειηθφ ζθνπφ πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ
πνιηηψλ.
Δγψ ζα ήζεια λα ζπκπιεξψζσ, φηη πξάγκαηη, ε δεκνηηθή αξρή…ζεηηθφ είλαη
ην βήκα φηη πξνζπαζεί λα ιχζεη θάπνηα επηκέξνπο δεηήκαηα, κέζα απφ απηή
ηελ πξσηνβνπιία ηεο. Υζηφζν φκσο ζα έιεγα φηη δελ κπνξψ λα θαιπθζψ θαη
λνκίδσ φηη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο, απηφ ην λφεκα
είρε. Γελ κπνξνχκε λα θαιπθζνχκε ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο καο. Γειαδή
δελ ζεσξνχκε φηη απηφ είλαη έλα επαξθέο φξακα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά θαη επξχηεξα ζε ζρέζε κε ην Γήκν καο θαη ην
Σατδάξη. Θαη λα νινθιεξψζσ ιέγνληνο φηη ε ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη πνιχ
θαη λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζακε θαη ζα έπξεπε, αλ ζέιεηε ζηελ ζεκεξηλή
ζπδήηεζε ζήκεξα, λα έρνπκε κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, κέζα απφ ηα
κέζα απηά ηα ζχγρξνλα πνπ ππάξρνπλ, ψζηε λα κπνξνχκε λα βιέπνπκε θαη
πψο είλαη ε πεξηνρή ηψξα αιιά θαη πψο ζα γίλεη ε πεξηνρή, κέζα απφ ηηο
παξεκβάζεηο θαη ην ζρέδην.
Θαη εθεί ζα ήηαλ θαη πνιχ πην εχθνιν, λα αληηιεθζνχκε θαη δεηήκαηα πνπ
πηζαλφλ ηψξα λα κελ έρνπκε αλαθαιχςεη, γηαηί ίζσο αο πνχκε, λα κέλνπκε ζε
ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο. Αιιά θαη δεηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα
αληηιεθζνχκε, κέζα απφ ηε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ηελ ζπλνιηθή παξνπζίαζε
πνπ ζα κπνξνχζακε λα είρακε.
Κε βάζε ινηπφλ απηά ηα δεδνκέλα θαη εγψ λα πσ φηη δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο
απφ ηελ κέρξη ηψξα δνπιεηά. Αλ ππάξμεη ε παξάηαζε πνπ δεηήζακε θαη κέζα
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ζην δηάζηεκα απηφ, θαιπθζνχλ θαη απηά ηα δεηήκαηα πνπ βάιακε, δελ
έρνπκε αληίξξεζε λα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Λα ζπλελλνεζνχκε ζε κηα ζηηγκή. Δίλαη ζεηηθέο νη παξαηεξήζεηο
πνπ γίλαλε, πξαγκαηηθά. Θαη θπξίσο απφ ηηο παξαηάμεηο. Άλζξσπνη φκσο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ δηνίθεζε. Ξνπ ήηαλ αληηδήκαξρνη ηερληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ
είραλ ην πξφγξακκα κπξνζηά ηνπο, πνπ μέξαλε ηη είρε ςεθηζηεί, 8 ρξφληα ε
κηα παξάηαμε θαη 8 ρξφληα ε δεχηεξε παξάηαμε, δελ έθαλαλ θακία θίλεζε.
Θακία. Γελ κπνξεί ζήκεξα ινηπφλ λα έξρνληαη θαη λα θάλνπλ ππνδείμεηο. Θαη
κε άιιν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζήκεξα, θχξηνη
ζπλάδειθνη μέξεηε πνιχ θαιά θαη νη λνκηθνί πεξηζζφηεξν, φηη ππνρξεψλεη
ηνπο παξφδηνπο ή ηνπο πεξίνηθνπο λα απνδεκηψζνπλ. Λα θηηάμνπκε ινηπφλ
εκείο ην δξφκν θαξδχ, λα πεξλάεη απφ ηελ κηα άθξε ζηελ άιιε θαη αο
πιεξψζνπλ νη παξφδηνη. Γειαδή, λα πιεξψζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο μαλά, γηα
λα γίλεη έλαο δξφκνο έηζη φπσο ηνλ θαληαδφκαζηε.
Θεσξψ πξάγκαηη, φηη πξέπεη λα μαλά ζθεθηνχλ ηελ πξφηαζε πνπ θάλνπλ,
αθφκα θαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή ηελ νιηγφκελε, ησλ 2-3 κελψλ.
Βξηζθφκαζηε ζε κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ ηνπιάρηζηνλ νη εξγαδφκελνη
έρνπλ κείλεη νη κηζνί. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κάιηζηα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνη
απφ ηνπο πξαγκαηηθά αλέξγνπο. Θαη δεηάκε απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα
απαιινηξηψζνπλ γε. Γηαηί απηνί ζπλάδειθνη ζα ηελ πιεξψζνπλ ηε γε, δελ ζα
ηελ πιεξψζεη θαλέλαο άιινο. Θαη κάιηζηα ην δεηάλε θαη θάπνηνο πνπ κίιεζε
πην κπξνζηά απφ εκέλα, φηαλ έλα δξφκν εδψ απφ θάησ, δελ θαηαθέξαλε κέζα
ζε 8 ρξφληα λα ηνλ απνδεκηψζνπλ. Θαη ε θα Ξεηξνρείινπ ηα δεηάεη απφ ηνλ
θφζκν. Γηαηί πξάγκα κηιάλε δειαδή; Ρηο απαιινηξηψζεηο, ηψξα απεπζχλνκαη
θαη ζηνπο θαηνίθνπο απηφ, ζα ην πιεξψζνπλ νη ίδηνη. Ρηο απνδεκηψζεηο ζα ηηο
πιεξψζνπλ νη ίδηνη. Δκείο πξνζπαζνχκε κέζα ζε απηήλ θαηάζηαζε, ζεσξψ
ζαλ…ε δηνίθεζε δειαδή, πξνζπαζεί απηή ηε ζηηγκή, λα ιχζεη θάπνηα
πξνβιήκαηα. Θάπνηα πξνβιήκαηα, κέζα ζηελ αλέρεηα πνπ ππάξρεη. Γηαηί δελ
ππάξρεη νηθνγέλεηα πνπ λα κελ έρεη δχν άλεξγνπο φρη έλαλ. Ή κάιινλ λα έρεη
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έλαλ εξγαδφκελν κε ην δφξη. Θαη κε 4κελα θαη κε 8κελα θαη 5κελα θαη φπνηνο
βξίζθεηαη νπνπδήπνηε μέξεη πνιχ θαιά ηη ιέσ.
Γηα λα κελ θάσ πεξηζζφηεξν ρξφλν, ε θνηλσληθή ζπλνρή δελ ζα δεκηνπξγεζεί
έηζη. Φαληάδεζαη φηη αλ πξνρσξήζνπκε ζε έλα ηδαληθφ ζρέδην, πφζεο
θαηεδαθίζεηο

έπξεπε

λα

γίλνπλ.

Αθφκα

θαη

αλ

γηλφληνπζαλ

θαη

απνδεκησλφληνπζαλ ηη ζα παίξλαλε ζαλ αληίηηκν απηνί; Κηα γθαξζνληέξα;
Απηφ δειαδή ζέινπλ; Αλ πξαγκαηηθά νη πξνεγνχκελνη πνπ βάιαλε δεηήκαηα
γηα κηα ηδαληθή ζπλνηθία, απηή κφλν ζε έλα θαζεζηψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί,
φηαλ ππάξμεη ιατθή εμνπζία θαη δελ ππάξρεη ηδηνθηεζία. Θαη κπνξεί θάζε
γεηηνληά λα έρεη ην ζρνιείν ηεο, ρσξίο λα ζθέθηεηαη γηαηί ζα γθξεκίζεη ην
ζπίηη. Λα έρεη ηα ζπίηηα ηεο, λα έρεη φιεο ηηο αζινπαηδηέο, παηδηθέο ραξέο,
βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, θ.ιπ. ζην ρψξν ηεο. Πε κηα θνηλσλία ηέηνηα,
θαπηηαιηζηηθή θαη ζε ηέηνην βαζκφ θαπηηαιηζηηθή, φπσο είλαη ζηελ Διιάδα
ζήκεξα θαη ζην βαζκφ πνπ βξηζθφκαζηε, κελ θάλνπκε φλεηξα. Θαη λα κελ
θνξντδεχνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο, κε απηφ πνπ δελ θάλακε 16
ρξφληα, γηα λα κελ πσ 20, καδί κε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, πνπ είρε
θαηαζέζεη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην.
Θεσξψ ινηπφλ, φηη πξέπεη λα ππεξςεθίζνπκε φινη νη ζπλάδειθνη ηελ
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, γηα λα ηειεηψλεη απηή ε ηζηνξία θαη λα πξνρσξήζνπκε
θαη ζηα επηκέξνπο, φπσο είλαη ην θπθινθνξηαθφ, φπσο είλαη, πξαγκαηηθά ην
ζνβαξφ πξφβιεκα ηνπ κεηξφ, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη βέβαηα ζε απηφ ην
ζρέδην. Θαη λα δεηήζνπκε απφ ηελ εηαηξία, εθφζνλ ζα εμππεξεηνχληαη νη
πειάηεο ηεο πνπ ζα θζάλνπλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο εδψ, απφ φιε ηελ
Διιάδα, απφ ηελ Ξεινπφλλεζν κέρξη ηελ Θέξθπξα, φινη ζα κπαίλνπλ, είζνδν
ζα έρνπλ απφ εδψ γηα λα κπνπλ ζηελ Αζήλα.
Λα θηηάμεη έλα πάξθηλγθ ζην απέλαληη ρψξν. Λα ην αγνξάζεη, δειαδή λα ην
πιεξψζεη θαη λα θηηάμεη έλα ρψξν, ζηελ άθξε ηεο γεηηνληάο, ζηελ Ηεξά Νδφ.
Βέβαηα, απηφ ζα γίλνπλ θαληάδνκαη θαη κειέηεο θαη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ
απφ ηελ δηνίθεζε, γηα λα θάλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Ρξνρίδεο.
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Ινηπφλ, ην πξφγξακκα ηεο Αζηπζέαο, ην γλσξίδνπκε
φινη πάξα πνιιά ρξφληα. Έρνπλ γίλεη ζπδεηήζεηο επί ησλ ζπδεηήζεσλ. Δίπα θαη
ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, πνπ ήκαζηαλ εδψ κε ηνπο θαηνίθνπο, ηηο επζχλεο
πνπ ηπρφλ λα έρνπλ θαη νη πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο, πνπ κε ηνλ έλαλ ή
κε ηνλ άιινλ ηξφπν, αθήζαλε, δεκηνπξγήζεθε απηή ε θαηάζηαζε ζηελ
Αζηπζέα, εμππεξεηψληαο ν θαζέλαο, δηάθνξα κηθξνζπκθέξνληα. Απηνί ην
ινηπφλ, δεκηνπξγήζαλε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζηελ Αζηπζέα. Ρψξα εκείο
εξρφκαζηε εδψ θαη θαινχκαζηε λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα, φρη βέβαηα θαη κε
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Κε ηνλ ηξφπν πνπ λνκίδνπκε φηη κπνξεί λα γίλεη κηα
παξέκβαζε θαιή θαη λα ειαθξπλζεί ιίγν ε θαηάζηαζε θάησ εθεί.
Ξξαγκαηηθά άθνπζα φινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο θαη κπεξδέςακε ιίγν βέβαηα εθεί
ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην θαη κε ην θπθινθνξηαθφ. Ρν θπθινθνξηαθφ ζέκα είλαη
κηα άιιε κειέηε, πνπ πηζηεχσ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη ζα γίλεη. Αιιά,
άθνπζα θαη δηάθνξνπο ζπλνκηιεηέο λα θάλνπκε δηαπιαηχλζεηο δξφκνπ θ.ιπ.
Δγψ ζαλ θάηνηθνο ηεο Αζηπζέαο, πάξα πνιιά ρξφληα, εθεί κεγάισζα,
πξαγκαηηθά μέξεηε ηη ζέισ εγψ απφ εθεί θάησ; Θέισ λα γίλεη φζν πην
ιηγφηεξν, λα πεξλάλε ιηγφηεξα απηνθίλεηα. ρη δηαπιαηχλζεηο. Λα βξνχκε
απφ άιινπο θφκβνπο λα θχγνπλ. Θαη απηφ ην έρνπκε ζπδεηήζεη βέβαηα θαη
φηαλ ήκνπλ ζην ζρνιείν ην 9ν ζηελ Θνινθνηξψλε θαη ιέγακε λα γίλεη θαη πψο
ηα παηδηά απφ εθεί ζα πεγαίλνπλε. Θαη λα κελ δηαζρίδνπλ ηελ Θνινθνηξψλε ηα
απηνθίλεηα θάζε πξσί πνπ γηλφηαλ ρακφο κε ηα παηδηά θαη λα βξνχκε θάπνηνπο
άιινπο ηξφπνπο.
Δδψ ηψξα άθνπζα απφ θάπνηνπο άιινπο ζπλνκηιεηέο, λα ξίμνπκε ην βάξνο θαη
ηελ θπθινθνξία κέζα ζε απηέο ηηο νδνχο, ζηελ Ππληαγκαηάξρνπ Γηαλλνχιε,
ζηελ Θνινθνηξψλε. Γειαδή ηη ζα θάλνπκε ηα ζπίηηα καο εθεί θάησ; Γηαηί εθεί
κέλσ θαη εγψ, λα ηα επηβαξχλνπκε πεξηζζφηεξν; Άξα εγψ πηζηεχσ φηη πξέπεη
λα ειαθξχλνπκε θαη έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ, κε ηνπο πεδφδξνκνπο πνπ ιέεη,
κε θάπνηα…λα ειαθξχλνπκε θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε. Θαη λα βξνχκε, ζε
άιινπο θφκβνπο λα ξίμνπκε πξαγκαηηθά ηελ θπθινθνξία. Δηπψζεθαλ δηάθνξα
πξάγκαηα εδψ πέξα. ια είλαη…ηα ζθεθηφκαζηε θαιψο. Αιιά ην λα
αθήλνπκε κηα θαηάζηαζε λα δηαησλίδεηαη, είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν κπνξνχκε λα
θάλνπκε. Ξξαγκαηηθά πηζηεχσ, φηη δελ πξέπεη λα αθήλνπκε θαη λα
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αλαβάινπκε θαη λα αλαβάινπκε. Θάπνηνη ζα ζηρηνχλ, θάπνηνη ζα είλαη
πεξηζζφηεξν θεξδηζκέλνη. Αιιά πξέπεη λα γίλεη. Γη’ απηφ εγψ πηζηεχσ φηη ε
δεκνηηθή αξρή, θαιά θάλεη θαη ην βάδεη θαη πξέπεη επηηέινπο λα ιχζνπκε ην
δήηεκα ηεο Αζηπζέαο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κία δηεπθξίληζε κφλν, επεηδή ην μέραζα. Δηπψζεθε θαη απφ ηνλ
Βαγγέιε θαη απφ ηνλ Θψζηα, γηα κεγαιχηεξε δηαβνχιεπζε θαη ζπδήηεζε ηνλ
Πεπηέκβξην. Δκείο είρακε ζπκθσλήζεη αξρηθά κε απηφ, θαη ηψξα ζπκθσλνχκε
πξνθαλψο. Απιά δηεπθξηλίδσ φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηίζεηαη ζήκεξα ζε
ςεθνθνξία, ην ςεθίδνπκε. Αλ ππήξρε πξφηαζε γηα λα πάεη ηνλ Πεπηέκβξην,
ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, πνπ ζα ζπδεηνχζακε φια ηα ζέκαηα αλαβάζκηζεο
ηεο Αζηπζέαο, ζα ήκαζηαλ ζχκθσλνη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ είλαη έλα ζέκα, γηαηί νπζηαζηηθά αλ ηίζεηαη κηα δηεχξπλζε
ηνπ ρξφλνπ ησλ ελζηάζεσλ, είλαη ην ίδην πξάγκα. Γειαδή, θφςε κηα πεξίνδν
απφ ηηο ελζηάζεηο θαη βάιε…δειαδή κηιάκε γηα ην ίδην πξάγκα. Δθηφο αλ ε
κέζνδνο ηεο έλζηαζεο, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ζε ηέηνην βαζκφ θάπνηα
ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη ζήκεξα, νπφηε φλησο λα ην ςεθίζνπκε ζήκεξα θαη
ην βιέπνπκε ζηελ πνξεία. Αιιά απηφ, εγψ πξνζσπηθά δελ είκαη ζε ζέζε λα ην
γλσξίδσ ηψξα. Ίζσο ν θ. Σνλδξνγηάλλεο ζα κπνξνχζε λα καο πεη. Ή λα
πξνζζέζνπκε θάπνηα ζέκαηα. Γελ μέξσ αλ έρνπκε απηή ηελ δηαθξηηηθή
επρέξεηα, ηνλ Πεπηέκβξε. Αιιά εδψ κηιάκε γηα ηνπο ρξφλνπο, εθφζνλ ην 15
κέξεο, έγηλε 2 κήλεο, κηιάκε γηα ην ίδην πξάγκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ζηνλ θ. Σνλδξνγηάλλε ην ιφγν, γηα ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ γίλαλε θαη κεηά ν δήκαξρνο. Κελ αλνίμνπκε δεχηεξν θχθιν
ηψξα.
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Απιψο θ. Αζπξνγέξαθα, απηφ πνπ είπαηε…
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Δπεηδή δηάβαζα ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν πνπ γξάθεη εδψ ην
ζρέδην, θαη γξάθεη φηη ζηνπο πεδφδξνκνπο επηηξέπεηαη κφλν λα πεγαίλνπλ θαη
λα πεγαίλνπλ ζηα πάξθα νη άλζξσπνη, ππνγξακκίδσ φηη απηφ δελ κπνξεί λα
γίλεη. Γηαηί ζηα ζπίηηα απηά πνπ είλαη θάησ ζηελ Αζηπζέα, δελ ππάξρνπλ
γθαξάδ. Άξα πξέπεη λα ην βγάινπκε απηφ, λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη θαη απηφ
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θάλσ θαη εγψ ζηνλ πεδφδξνκνπ πνπ είκαη θαη ζην αδηέμνδν, έρνπκε
ζπλελλνεζεί λα επηηξέπεηαη θαη λα ζηαζκεχνπλ νη θάηνηθνη εθεί, γηαηί είλαη
ζνβαξφ ην δήηεκα. Λα κπαίλνπλ νη θάηνηθνη πνπ ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο
θαη λα κπνξνχλ λα παξθάξνπλ. Γηαηί δελ ππάξρνπλ, ππνγξακκίδσ, δελ
ππάξρνπλ πάξθηλγθ, κέζα ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Σνλδξνγηάλλεο
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν, δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
λφκηκεο δηαηάμεηο θάηη ηέηνην. Γελ ππάξρεη δηθαίσκα ζηάζκεπζεο ζηνπο
πεδφδξνκνπο. Νη πεδφδξνκνη ζα είλαη κε κηα θνπθίδα θφθθηλε ζην δηάηαγκα,
πνπ ζα επηηξέπεη λα πεξλάλε νη θάηνηθνη ή ζα είλαη κε δχν, πνπ ζα πεξλάλε
κφλν αζζελνθφξα. Απηφ πνπ ιέηε δελ πξνβιέπεηαη, αιιά κπνξεί λα
πξνβιεθζεί

θαηαζθεπή

ζέζεσλ

πάξθηλγθ,

γηα

ηελ

θαηαζθεπή

ησλ

πεδνδξφκσλ. Αιιά απηφ πνπ ιέηε, λα επηηξέπεηαη θαη λα απαγνξεχεηαη ζε
φινπο ηνπο άιινπο θαη νη κφληκνη θάηνηθνη λα ζηαζκεχνπλ, απηφ δελ
πξνβιέπεηαη απφ θακία λνκνζεζία.
ζνλ αθνξά ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα, ζέισ λα πσ ην εμήο. Δίπαηε φηη κεηά ηελ
απφθαζε ηνπ Γ.Π. είλαη 15 κέξεο. Γελ ηζρχεη απηφ. Θα γξαθηεί ε απφθαζε
ηνπ Γ.Π. νη 15 κέξεο, ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο. Δπεηδή κε
ην θηεκαηνιφγην ηα έρνπλ παίμεη φινη θαη ηνλ Αχγνπζην ζα θχγνπκε γηα
δηαθνπέο θαη ζέινπκε θαη 10 κέξεο λα γξαθηεί ε απφθαζε ζσζηά θαη ηα
ζρέδηα

λα

ηππσζνχλ,

Αχγνπζην

απνθιείεηαη

λα

δεκνζηεχζνπκε.

Θα

δεκνζηεχζνπκε κε ην θαιφ 10 Πεπηεκβξίνπ, άξα κέρξη ηέινο Πεπηεκβξίνπ
έρεηε άλεην δηάζηεκα, λα ππνβάιιεηαη πξνηάζεηο.
Ρψξα ζέισ λα απεπζπλζψ ζηνλ θχξην πνπ έθαλε πνιχ ελδηαθέξνπζεο
πξνηάζεηο, πνπ ζπλαηλψ απφιπηα κε απηέο πνπ είπαηε. ηη πξέπεη λα
γθξεκίζνπκε θαη θακηά κάληξα θαη λα κελ λνκηκνπνηήζνπκε ηνπο θαηαπαηεηέο.
Ν ιφγνο απηφο είλαη, πνπ ην ζρέδην ζα ηα μαλά δνχκε νπσζδήπνηε, γηαηί
ζήκεξα είρακε ελζηάζεηο πξνθνξηθέο θαη ζα αθνινπζήζνπλ θαη γξαπηέο, απφ
θαηνίθνπο πνπ δηακαξηχξνληαη, πνπ ηνπο θφβνπκε ηα ζπίηηα ηνπο. Απιψο δελ
έρεηε δηαβάζεη ην ζρέδην ή δελ είραηε ηελ ηθαλφηεηα, γηαηί είλαη 1:500 θαη είλαη
ιίγν ζχλζεην ην ζρέδην.
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Ν θ. Βπζνχιθαο, αο πνχκε, ζήκεξα ήξζε λα θάλεη έλζηαζε. Ρν ξέκα πνπ
μεθηλάεη απφ ηελ Δι Αιακέηλ θαη βγαίλεη ζηελ νδφ Δπξψηα, ζήκεξα είλαη 2κ. Ρν
θάλνπκε 5. Άκα δείηε ην ζρέδην, θφβνληαη φιεο νη κάληξεο θαη ηα ζπίηηα
θφβνληαη. Απφ 2 γίλεηαη 5. Ξξνζέμηε ιίγν ην ζρέδην θαη ζα ην πάξεηε πίζσ
απηφ πνπ είπαηε. Θαη δηακαξηχξνληαη φινη νη θάηνηθνη, επεηδή θαη ζπίηηα
θφβνπκε θαη κάληξεο. Γηαηί δελ κπνξψ λα αθήζσ ηψξα 2κ. λα θάλσ δξφκν.
Θάλσ ηνλ πεδφδξνκν θαη ην θάλσ 5. Πηηο ελζηάζεηο πνπ ζα δείηε, ζα ζέινπλ
λα κεησζεί. Θα απνθαζίζεη ην Γ.Π.
ζνλ αθνξά ηελ νδφ Θεθαιιελίαο, είλαη απφιπηα ζεβαζηή ε νδφο
Θεθαιιελίαο. Γελ ηελ πεηξάδνπκε. Ζ Θεθαιιελίαο, μεθηλάεη απφ ηελ
Θνινθνηξψλε θαη θζάλεη ζηελ Δπβνίαο, ζήκεξα. Απηφ κέλεη φπσο είλαη. Ρν
άιιν πνπ ιέηε, απφ Δπβνίαο, δελ ππάξρεη. Δίλαη αλχπαξθηε. Δίλαη ζπίηηα θαη
απνζήθεο. Ρψξα δεκηνπξγείηαη ε νδφο Θεθαιιελίαο, κε ην δηάηαγκα απηφ. Πηα
ραξηηά ήηαλ ε νδφο Θεθαιιελίαο. Ξνηέ δελ ππήξρε νδφο Θεθαιιελίαο. Ρψξα ε
νδφο Θεθαιιελίαο, απφ Δπβνίαο θαη βφξεηα, γίλεηαη πεδφδξνκνο 5κ.
γθξεκίδνληαη νη κάληξεο, θαη ηα ζπίηηα γθξεκίδνληαη άκα δείηε ην ζρέδην θαη
βγαίλεη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Δι Αιακέηλ. Ρψξα ηδξχεηαη ε νδφο Θεθαιιελίαο.
ρη ηελ θαηαξγνχκε πνπ ιέηε. Απιψο δελ έρεηε δηαβάζεη ην ζρέδην. Γελ είζηε
ηερληθφο.
Δπίζεο ζα αθνινπζήζεη ε θπθινθνξηαθή κειέηε νπσζδήπνηε. Αιιά ην ζρέδην
απφ κφλν ηνπ, ιχλεη κεξηθά πξνβιήκαηα, απφ κφλν ηνπ. Γειαδή ε Δι Αιακέηλ,
απηή ηελ ζηηγκή άκα ηελ πάξεηο, πέθηεηο ζε αδηέμνδν. Έηζη δελ είλαη; ινη ην
μέξεηε. Δθαξκφδνληαο ην ζρέδην, πνπ ήδε έρνπκε πξφηαζε απφ ηελ δεκνηηθή
αξρή, λα εθαξκφζνπκε ην ζρέδην πξηλ γίλεη ΦΔΘ θαη κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ
θαηνίθσλ πνπ παξεπξίζθνληαη εδψ πέξα. Ζ νδφο Δι Αιακέηλ, ζα βγαίλεη ζηελ
νδφ Ξίλδνπ. Ήδε απφ ην ζρέδην, δειαδή ζε κηα κηθξή πεξηνρή ησλ 10
ηεηξαγψλσλ, έρνπκε 3 πιαηείεο ζεζκνζεηεκέλεο. Ρν 19, ε 8, ζηελ νδφ
Ξίλδνπ, ζηελ νδφ 22, έλα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Αλαβαζκίδεηαη ε πεξηνρή.
Γελ είλαη απιψο ην παιηφ ζρέδην. Έρεη γίλεη επεμεξγαζία. Ζ θηινζνθία είλαη
παιηά, γηαηί δελ έρεη ρηίζεη θαλέλαο κέρξη ηψξα. Γελ κπνξνχζαλ λα ρηίζνπλ νη
άλζξσπνη.

58

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ρέηνηεο κηθξέο ακέιεηεο, φπσο ηεο ηειεπηαίαο 8εηίαο, πνπ ε ππεξεζία έρεη
βγάιεη ηα ζπθψηηα ηεο λα ην πεξάζεη θαη ε παιηά δηνίθεζε δελ ην πεξλνχζε
γηα δηθνχο ηεο ιφγνπο, καο θέξλνπλ κέρξη εδψ, ηέηνηεο ακέιεηεο. Λα ζέιεη λα
δνπιέςεη ν θφζκνο, λα είλαη άλεξγνο ν άιινο θαη ζε κηα ηέηνηα πεξηνρή λα κελ
κπνξεί λα βγάιεη θαλέλαο άδεηα. Απνξψ πψο δελ καο πήξαλ κε ηηο θαξακπίλεο
ηφζν θαηξφ, ν θφζκνο. Θαη δελ καο πήξαλ ιφγσ ηεο θξίζεο, πνπ μέκεηλε ν
θφζκνο. Αιιηψο ζα καο είραλ θπλεγήζεη ήδε κε ηα ηνπθέθηα. Πε κηα ηέηνηα
πεξηνρή, ιφγσ ηεο αζπκθσλίαο ζην ζρέδην, λα κελ κπνξεί λα βγάιεη θαλέλαο
άδεηα. Ήηαλ απαξάδεθην, αιιά ε θξίζε καο πξνζηάηεςε. Ρηο δηνηθήζεηο ηηο
παιηέο, φρη εκάο. Δκείο είρακε θάλεη ηελ πξφηαζε απηή, εδψ θαη κηα 5εηία,
6εηία. Θαη δελ εηζαθνπγφκαζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ. Σνλδξνγηάλλε; Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη γεγνλφο φηη εκείο δελ αλαθαιχςακε ηψξα μαθληθά ηνλ
θφζκν θαη ηελ Αζηπζέα. Δίλαη ζαθέο φηη θάλνπκε επηθαηξνπνίεζε ηεο
αλαζεψξεζεο ζρεδίνπ, πνπ είρε γίλεη απηφο ν ζρεδηαζκφο, επί δεκαξρίαο
Θψζηα Ππειηφπνπινπ θαη αληηδεκαξρίαο Ηγγιέδε, ην ’97. Ρν ’98 ςεθίζηεθε.
Δθείλν ην δηάζηεκα έγηλαλ πάξα πνιιέο δηαβνπιεχζεηο, ζπλειεχζεηο, Γ.Π.,
ελζηάζεηο, ζπδήηεζε ελζηάζεσλ θαη ζήκεξα πηα κε θάπνηεο βειηηψζεηο πνπ
έρνπκε θάλεη θαη ηηο νπνίεο αλέθεξε ν θ. Σνλδξνγηάλλεο, εξρφκαζηε πηα γηα λα
ιχζνπκε απηφ ην ζέκα. Λα κελ ιεηηνπξγήζνπκε πηα παξειθπζηηθά θαη λα ην
παξαπέκςνπκε θαη απηφ ζηηο ειιεληθέο θαιέλδεο θαη λα πάεη κεηά απφ 20
ρξφληα λα ην μαλά ζπδεηήζνπκε. Θαη δελ βάδνπκε ηειεία. Βάδνπκε κηα άλσ
ηειεία. Ιέκε φηη ζα ςεθίζνπκε ζήκεξα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη απφ
εθεί θαη πέξα, είκαζηε αλνηθηνί, λα ζπδεηήζνπκε ρίιηα δπν άιια ζέκαηα, ηα
νπνία πξνθχπηνπλ.
πσο επίζεο, κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε θαη ζηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ,
πην αλαιπηηθά αλ ζέιεηε θάπνηεο ελζηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ κηα ζνβαξφηεηα,
κηα βαξχηεηα θαη έρνπλ θαη έλα δίθην. Αιιά λα πνχκε γηα κηα θνξά αθφκα, φηη
ην παξαπέκπνπκε ζηνλ Πεπηέκβξε ή ζε φπνηνλ Πεπηέκβξε, κεηά απφ πνιινχο
Πεπηέκβξηδεο, κεηά απφ πνιιά ρξφληα, ε απηφ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δελ ζα
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ην θάλνπκε. Γειαδή απηφ πνπ αθνινχζεζαλ νη πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο
θαη φινη απηνί πνπ είραλ επζχλεο γηα φηη ε Αζηπζέα, έρεη παξακείλεη έηζη φια
απηά ηα ρξφληα. Θαη θπξίσο κε ηνπο θαηνίθνπο λα ηαιαηπσξνχληαη, λα ζέινπλ
λα θάλνπλ κηα νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην ζπίηη ηνπ θαη λα κελ κπνξνχλ θαη
λα έξρνληαη εδψ ζην Γήκν θαη λα παξαθαιάλε θαη λα θιαίλε θαη λα βάδνπλ
δηθεγφξνπο θαη κεραληθνχο, ε φρη. Απηφ παξά πάεη. Γελ ην αλερφκαζηε θαη
πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ιπζεί κηα θαη θαιή.
Θαη απφ εθεί θαη πέξα, ζαο ιέσ θαη πάιη, φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζέκαηα
κπξνζηά καο, πνπ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ Αζηπζέα. Γηαηί πξέπεη
λα πνχκε φηη ε Αζηπζέα, είλαη ε δεχηεξε πην παιηά, αο πνχκε, πεξηνρή ζην
Γήκν καο. Έρεη θαη ηνλ ηίηιν ηεο Αζηπζέαο. Θαηαιαβαίλεηε πφζν πξνλνκηαθή
ήηαλ ε ζέζε ηεο θαη ζήκεξα αλαγλσξίδνπκε φινη, φηη είλαη ε πην
ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή. Θαη θάπνηνη έρνπλ πνιχ κεγάιεο επζχλεο γηα ην φηη ε
Αζηπζέα δελ αθνινχζεζε ηελ δηαδξνκή, ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ.
ηη ππήξρε κηα αληζφκεηξε δειαδή αλάπηπμε θαη απηή ε πεξηνρή έκεηλε έηζη
ππνβαζκηζκέλε ρσξίο λα παίξλεη κηα αλάζα, θπξηνιεθηηθά. Θαη δπζηπρψο
δηακνξθψζεθε κηα θαηάζηαζε, ηα ηειεπηαία πνιιά ρξφληα, πνπ ζήκεξα είλαη
πνιχ δχζθνιν λα αλαηξαπεί. Θαη πνιχ σξαία ζα ήηαλ λα θάλνπκε έλα
ζρεδηαζκφ, λα βάινπκε θάησ ην ράξηε θαη λα ζαο ζρεδηάζσ εγψ δξφκνπο,
πιαηείεο, ειεχζεξνπο ρψξνπο, πνδειαηνδξφκνπο, πεδφδξνκνπο, αζιεηηθνχο
ρψξνπο, πνιηηηζηηθά θέληξα, παηδηθέο ραξέο θαη φ, ηη άιιν ζέιεη ε ςπρή ζαο,
κπνξψ λα ην θάλσ. Διάηε φκσο απηφ θαη εθαξκφζηε ην ζήκεξα ζηελ
Αζηπζέα. Διάηε λα πείηε φηη ηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηα έρηηζαλ κε αίκα
θαη κε ηδξψηα, πξέπεη λα ηα δηρνηνκήζνπκε. Λα ηνπο πάξνπκε ηηο απιέο, λα
ηνπο πάξνπκε, δελ μέξσ ηη άιιν έρνπλ. Ρηο ζθάιεο πνπ είπε ν Ζιίαο πξηλ, ή
νηηδήπνηε άιιν. Λνκίδσ φηη…είλαη ιίγν…θαηαιαβαίλεηε φηη ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο
καο, ην λα ιέκε ιφγηα πνιχ φκνξθα θαη λα κελ παηάκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,
λνκίδσ φηη είλαη έλα πνιχ κεγάιν ιάζνο. Κε απηφ ινηπφλ ζήκεξα, κε ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή, πξνζπαζνχκε φπσο ζαο είπα θαη πξηλ, λα βάινπκε κηα
ζεηξά, κηα ηάμε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε Αζηπζέα δελ έρεη…ηα επφκελα
βήκαηα δελ πξέπεη λα είλαη βειηησηηθά γη’ απηή ηελ πεξηνρή.
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Θαη επεηδή αλαθέξζεθε ν Βαγγέιεο ν Ληεληαθφο γηα ην ΠΝΑΞ, πξέπεη λα ζαο
πσ φηη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ άιινζη ην ΠΝΑΞ, ην νπνίν είλαη
θαη αίνιν, αλ ζα γίλεη ή φρη. Δίλαη Πρέδην Νινθιεξσκέλεο Αζηηθήο Ξαξέκβαζεο
γηα φπνηνλ δελ μέξεη, ην νπνίν είλαη έλα πξφγξακκα πνπ έρνπκε εληάμεη κέζα
ζαλ Γήκνο ηελ Αζηπζέα, ηνλ Διαηψλα θαη ηελ Γξεγνξνχζα, αιιά δελ μέξνπκε
θαη αλ ζα πινπνηεζεί. Ρν ΠΝΑΞ ινηπφλ, δελ θάλεη παξεκβάζεηο ξπκνηνκηθέο,
δελ θάλεη. Θάλεη παξεκβάζεηο αλάπιαζεο θαη κπνξνχκε λα δνχκε εθεί κέζα
ρίιηα δπν πξάγκαηα. Αιιά δελ κπνξνχκε φκσο λα πνχκε, πφηε ζα έξζεη ην
ΠΝΑΞ θαη φηαλ ζα έξζεη λα πνχκε φηη δελ θάλνπκε ξπκνηνκηθέο παξεκβάζεηο
θαη λα έρνπκε ράζεη θάπνηα ρξφληα αθφκα.
Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ, φηη εκείο έηζη δελ ζα κπνχκε, ζαο ιέσ γηα κηα αθφκε
θνξά, ζε απηήλ ηελ παξειθπζηηθή πνιηηηθή, λα κελ ιπζεί πνηέ ην πξφβιεκα
ηεο Αζηπζέαο. Θαη επεηδή αλαθέξζεθε εδψ θαη έλα άξζξν ηνπ Γαζθαιάθε, ν
παηέξαο Γαζθαιάθεο, ήηαλ ν αληηδήκαξρνο ν νπνίνο αλέιαβε απφ ην ’99, είρε
έλα ζρέδην, κηα ηξνπνπνίεζε ςεθηζκέλε απφ ην Γ.Π., είρε ηελ νκφθσλε, ηελ
νκφζπκε αλ ζέιεηε ζέιεζε ησλ πνιηηψλ ηεο Αζηπζέαο, πνπ είρε πξνέιζεη
κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο ζπδεηήζεηο πνπ είραλ γίλεη θαη παξφια απηά, δελ ην
πξνρψξεζε. Θαη πέξαζαλ απφ ηφηε 18 νιφθιεξα ρξφληα. Θαη αθφκα
πεξηκέλνπκε. Θαη βγαίλεη ζήκεξα ν γηφο Γαζθαιάθεο θαη γξάθεη έλα άξζξν,
ζην νπνίν ηη θάλεη; Θάλεη κηα κεραληζηηθή κεηαθνξά θαη παίξλεη θαη ζπγθξίλεη
έλα πξφγξακκα, κηα πξφηαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηελ Αγ. Βαξβάξα θαη
ηελ κεηαθέξεη κε ην ξπκνηνκηθφ ηεο Αζηπζέαο. Έιενο βξε παηδηά, έιενο
δειαδή. Θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνη απηφ, ζαλ επηρείξεκα.
Γηαβάζηε λα δείηε ηη γξάθεη ν Γαζθαιάθεο θαη ειάηε λα δνχκε αλ ζπκπίπηνπλ
απηά ηα δχν. Θαη εγψ κπνξψ λα ζαο πσ γηα ρίιηα δπν άιια θαη γηα σξαίεο
πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ. Ξξνρζέο είρα πάεη ζηε Φηινζέε. Μέξεηε ηη σξαία
πεξηνρή είλαη; Ρη πεδνδξφκνπο…Ξήγα ζηελ πξεζβεία ηεο Βελεδνπέιαο
ζχληξνθε. Δπεηδή ινηπφλ ηψξα ππάξρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
θαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε. Γηα ηελ Δι Αιακέηλ πνπ έρνπλ εηπσζεί ηφζα πνιιά
θαη βιέπσ εδψ θαη ηα αδέιθηα Καζηξνγηάλλε. Ρφζα πνιιά έρνπλ εηπσζεί. Θαη
επεηδή αλαθέξζεθε θάπνηνο, κάιινλ ν θ. Ληεληαθφο, φηη είρακε απφ ην
Φιεβάξε, Κάξηε, δελ μέξσ, κε ηηο πιεκκχξεο, πξάγκαηη είρακε πάεη κε ηνλ
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αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Βαξπηηκηάδε θαη φρη κφλν εθεί. Θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία
πνπ είρακε πιεκκχξεο γηα λα δνχκε ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Θαη
εδψ πξέπεη λα ζαο πσ φηη πηέδακε θαη έγηλε κηα παξέκβαζε, έζησ θάλακε κηα
παξέκβαζε ζην ζηξαηφπεδν, γηα λα κεησζεί ν φγθνο ηνπ λεξνχ. Θαη είρακε
απνηειέζκαηα ζηηο επφκελεο βξνρέο. Δθεί ινηπφλ ζηελ Δι Αιακέηλ, είδακε φηη
γηα λα ιπζεί ην ζέκα, πξέπεη λα γίλεη παξέκβαζε ζην νηθφπεδν ησλ αδειθψλ
Καζηξνγηάλλε. Λα κπεη ν αγσγφο, λα δηακνξθσζεί ε πεξηνρή θ.ιπ. Σσξίο ηελ
ηξνπνπνίεζε φκσο δελ κπνξνχζε λα γίλεη.
Θαη θαζίζακε θάησ, κε ηα αδέιθηα, κε κεραληθνχο, κε δηθεγφξνπο θαη πήξακε
κέηξα πξαγκαηηθά θαη ην εληάμακε θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεξηθέξεηαο ζαλ έξγν. Αλαθαηαζθεπή δηθηχνπ νκβξίσλ πεξηνρήο Αζηπζέαο
Γήκνπ Σαιαλδξίνπ θαη δηάλνημε νδνχ Δι Αιακέηλ, κε 80.000€ ην νπνίν ζα
παιέςνπκε λα είλαη θαη ζηα άκεζα έξγα. Ξξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή
ηψξα. Άξα ινηπφλ…απηφ φκσο γηα λα γίλεη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε
ηξνπνπνίεζε. Αλ δελ πξνρσξήζεη ε ηξνπνπνίεζε, θάλνπκε κηα ηξχπα ζην
λεξφ, κηα θαη κηιάκε γηα πιεκκχξεο.
Γηα ηηο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο έθαλε ν Θνδσξήο ν Ππειηφπνπινο, είλαη
πξαγκαηηθά απνδεθηέο, δειαδή…λαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο
έρνπλ γίλεη, είλαη απνδεθηέο. Γηα ηελ πιαηεία, είλαη ραξαθηεξηζκέλε ζαλ
θνηλφρξεζηνο ρψξνο Θνδσξή, απιά ζην ιέσ, δελ ην είδεο, είλαη φκσο. Γηα ην
θνκκαηάθη πνπ είπεο, ηνπ πεδφδξνκνπ λαη. Γειαδή νη πξνηάζεηο πνπ έθαλεο,
πξαγκαηηθά είλαη πνιχ ζσζηέο.
Ρψξα λα πσ ην εμήο. Αλ ζέιεηε, ε δηθή κνπ ζθέςε, ηελ νπνία φκσο ζα
ζπδεηήζνπκε αξγφηεξα θαη ζαλ δεκνηηθή αξρή θαη κε ηνλ αληηδήκαξρν θαη
ζαλ πιεηνςεθία ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζα ην θέξνπκε θαη ζην Γ.Π. θαη ζα
ην ζπδεηήζνπκε θαη κε ηνπο θαηνίθνπο, αλ ζέιεηε εγψ ζπκθσλψ, δελ ζπκάκαη
ηψξα πνηνο πξφηεηλε, λα γίλεη έλα δίθηπν πεδνδξνκήζεσλ θαη ήπηαο
θπθινθνξίαο εθεί ζην ρψξν ηεο Αζηπζέαο. Γειαδή, έρεη ην δηθαίσκα εθεί ν
θφζκνο, πνπ ζηελάδεη απηή ηε ζηηγκή, γηαηί δέρεηαη έλα κεγάιν βάξνο ησλ
απηνθηλήησλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ Ξι. Ζξψσλ θαη απφ ηα καγαδηά, πνπ
ιεηηνπξγνχλ εθεί. Κπνξνχκε λα δνχκε πξαγκαηηθά πεδνδξνκήζεηο, κε ιάκπεο,
κε θσηηζκφ. Λα έρνπλ δπλαηφηεηα λα βγνπλ νη θάηνηθνη. Λα ιεηηνπξγήζεη
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δειαδή ζαλ γεηηνληά. Γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ φηη ήηαλ ε πξψηε γεηηνληά,
ζπγθξνηεκέλε γεηηνληά ηνπ Σατδαξηνχ, ήηαλ ε Αζηπζέα. Απηφ ινηπφλ, πξέπεη
λα ην μαλά δνχκε ηψξα γηαηί θαη ε ξπκνηνκία ηεο είλαη έηζη, πνπ απηή ηε
ρξήζε κπνξεί λα δερηεί.
Ρψξα γηα ην ζέκα, λα γθξεκίζνπκε ζπίηηα θ.ιπ. ν Θψζηαο ν Βνξέαο, λνκίδσ φηη
έβαιε ην ζέκα ζηελ ζσζηή ηνπ δηάζηαζε. Έηζη πξάγκαηη είλαη. Πήκεξα γηα λα
θάλεηο κηα ηέηνηνπ είδνπο παξέκβαζε, δπζηπρψο νη θπβεξλήζεηο ηηο νπνίεο
ςεθίδνπλ θάπνηνη θαη ηηο ζηεξίδνπλ κε λχρηα θαη κε δφληηα, έρνπλ ςεθίζεη φηη
ζα πξέπεη νη πεξίνηθνη λα πιεξψλνπλ γηα ηε δηάλνημε, ή γηα ηελ πιαηεία ή γηα
ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ή γηα λα γίλεη λεπηαγσγείν ή παηδηθή ραξά ή νηηδήπνηε
άιιν. Θαη απηφ είλαη έλα κεγάιν δήηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα δνχκε πψο ζα
αληηκεησπίζνπκε.
Παο είπα θαη πξηλ, φηη ζηελ πεξίνδν ησλ ελζηάζεσλ ζα δνχκε έηζη, ηηο
επηκέξνπο δεηήκαηα, πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ κπεη θαη πηζαλφλ λα έρνπλ έλα
δίθην. Απηά έηζη, ήζεια λα πσ. Λνκίδσ φηη ζήκεξα δελ πξέπεη λα
θαζπζηεξήζνπκε άιιν. Ξξέπεη ην Γ.Π. λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ.
Λα ςεθίζεη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη φπσο ζαο είπα θαη πάιη ε Αζηπζέα είλαη έλα
κεγάιν θεθάιαην, πνπ δελ θιείλεη κε ηελ ζεκεξηλή καο απφθαζε. Ίζα-ίζα πνπ
αλνίγεη πηα ζήκεξα, γηαηί καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε κεηά
πξάγκαηα, πνπ δελ κπνξνχκε ζήκεξα λα ηα θάλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, γηα λα απνηππσζεί θαη ζηελ απφθαζε,
εθηφο απφ ηελ δεκνηηθή αξρή, έρεη πεη ήδε νη ΞΝΙΗΡΔΠ ΠΔ ΓΟΑΠΖ, ην ΝΟΑΚΑΓΖΚΗΝΟΓΗΑ θαη ν θ. Αζπξνγέξαθαο, ν ΓΗΑΦΑΛΝΠ ΓΖΚΝΠ, φηη ςεθίδνπλ.
Αλδξέα, ζπκθσλνχκε ινηπφλ; Βαγγέιε;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εκείο ζπκθσλνχκε, αξθεί…ελ πάζε πεξηπηψζεη αθνχ θαη ν
θ. Σνλδξνγηάλλεο είπε φηη ζηελ πεξίνδν ησλ ελζηάζεσλ, κπνξνχλ λα
ππάξμνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο, πάιη ζα επαλέιζσ, επεηδή είλαη
ζνβαξφ ζέκα θαη ην αθνχσ. Δκείο πξνζπαζνχκε ζαλ παξάηαμε, φζν
πεξηζζφηεξν. Κελ μερλάηε φηη ε Αζηπζέα, αθξηβψο θαη ιφγσ ηνπ κεηξφ έρεη
θαη λένπο θαηνίθνπο. Κελ ην αγλννχκε απηφ. Ινηπφλ, φζν κπνξνχκε ην
Πεπηέκβξε, λα θάλνπκε κηα θακπάληα, πνπ δελ ζα εμαληιείηε ζε κηα
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ληνπληνχθα. Αλ κπνξνχκε κε πιηθφ, κέζσ internet, δειαδή φζν κπνξνχκε.
Θαη κάιηζηα ν ράξηεο κε ηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη νη φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο, λα
είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. ια απηά, ζα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ πην ειθπζηηθή
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ θαη λα ηεζνχλ ηα ζέκαηα ζε κηα πην
πξαγκαηηζηηθή βάζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε δίθην. Ξάλησο ζα πξνρσξήζνπκε ζε έλα λέν γχξσ ιατθψλ
ζπλειεχζεσλ ζε γεηηνληέο. Θαη επεηδή ηεο Αζηπζέαο έγηλε ζην δεκαξρείν, απηή
ηε θνξά ζα θάλνπκε ζηελ Αζηπζέα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κελ ην αγλννχκε θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηελ νπηηθή, δειαδή
απηφ εηδηθά θαη λένπο κπνξεί…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, κε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ζπλάδειθνη, λα θιείζνπκε ην
πξψην ζέκα νκφθσλα, έηζη;

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κεξηθή αλάθιεζε δεζκεχζεσλ πηζηψζεσλ νηθ.
έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, ηψξα αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζε απηφ. Γεληθά είλαη
θάπνηεο πηζηψζεηο νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πνζά απηά πνπ
αλαθέξνληαη θαη αλαθαινχληαη κεξηθψο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεζε; Ππκθσλνχκε; πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε;
Νκφθσλα ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

8εο

Αλακφξθσζεο

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

ηνπ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ζ αλακφξθσζε απηή έρεη σο ζηφρν θπξίσο, λα θαιχςεη θάπνηεο
δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην θνιπκβεηήξην, ην νπνίν ζηνπο ζηφρνπο
καο είλαη λα πεξάζεη ππφ ηελ επζχλε θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ, ηεο
δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. Θαη δεχηεξνλ, λα αληηκεησπίζεη θάπνηα απμεκέλε
θνξνινγία πνπ ππάξρεη θέηνο ζηνπο Γήκνπο….κέζα ζην έηνο ζα γίλνπλ νη
δαπάλεο απηέο, γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κεηά. Θαη δεχηεξνλ λα δνχκε
πνιχ ζπγθεθξηκέλα λα αληηκεησπίζνπκε, πνπ είλαη άκεζν, ηελ απμεκέλε
θνξνινγία πνπ ππάξρεη, φζνλ αθνξά ηα ελνίθηα, ηα κηζζψκαηα δειαδή πνπ
εηζπξάηηεη ν Γήκνο. Ξνπ εθεί ειπίδνπκε φηη, επεηδή θαη ηελ ΘΔΓΔ ηελ έρεη
απαζρνιήζεη απηφ, θάπνηα ζηηγκή ελδερνκέλσο απηφ ην θνλδχιη λα κελ
ρξεηαζζεί λα απνδνζεί. Ξξνο ην παξφλ φκσο είκαζηε ππνρξεσκέλνη, επεηδή
πξέπεη κέρξη ηηο 20 Ηνπιίνπ, λα ππάξρεη απηφ ην θνλδχιη, πνπ ζα θαηαηεζνχλ
νη δειψζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, λα ππάξρνπλ ζηνπο θσδηθνχο.
Ρν ηειεπηαίν πνπ ζα ήζεια λα πσ γηα ηελ αλακφξθσζε απηή, είλαη θάπνηεο
έθηαθηεο πξνκήζεηεο θαπζίκσλ αληαιιαθηηθψλ, γηα ηα απηνθίλεηα, γηαηί νη
ζπγθεθξηκέλνη δηαγσληζκνί, δελ έρνπλ ηειεζθνξήζεη κέρξη ζηηγκή. Θαη πξέπεη
λα αληηκεησπηζηνχλ θάπνηα δεηήκαηα πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ, εηδηθά ζηελ θαζαξηφηεηα. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Άιιν

εξψηεκα

ζπλάδειθνη;

πάξρεη

δηαθσλία

κε

ηελ

αλακφξθσζε; Νκφθσλα ινηπφλ.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 2εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κνζρνλά.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ έρεη έξζεη ζε φινπο ην εηζεγεηηθφ. Λα πσ φηη γεληθά απφ
ηελ ηξηκεληαία έθζεζε, ππάξρεη κηα ζρεηηθά θαιή εηθφλα εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Γχν ζηνηρεία εγψ ζα ήζεια λα αλαθέξσ. Ρν πξψην είλαη,
φζνλ αθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φηη ηα βεβαησζέληα είλαη
πεξίπνπ ζην 50%, δειαδή ζρεδφλ ζην κηζφ ηνπ ρξφλνπ. Θαη ζε πνιχ
δχζθνινπο θαηξνχο θαη κήλεο θαη ζηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ θαη ηψξα, έρνπκε
θαηαθέξεη λα θζάζνπκε θνληά ζην 50%. Φαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηάζηαζε
Θνδσξή, δειαδή αλ δεηο ηελ θαηάζηαζε ν πίλαθαο 2:1 πνπ ιέεη, ην 45 θαη 50
ζηα ηαθηηθά έζνδα, δειαδή δείρλεη κηα εηθφλα απφ εθεί. Θαη επίζεο ζηα
εηζπξαρζέληα, ε ζηήιε 3 κε ηελ ζηήιε 1, θαίλεηαη ην 43%, δειαδή είλαη
θνληά ζην 50% πνπ ζέινπκε.
Δπίζεο έλα πνιχ ζεηηθφ είλαη φηη ζε ζρέζε κε ηα βεβαησζέληα, ηα
εηζπξαρζέληα θπκαίλνληαη ζε έλα πνζνζηφ ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο 100% ζε
θάπνηεο άιιεο ιηγφηεξν, πνπ αθνξά θπξίσο ηα έζνδα παξειζφλησλ,
νηθνλνκηθψλ εηψλ. ζνλ αθνξά ην ηκήκα ησλ δαπαλψλ, λα πσ φηη πάιη ζε
ζρέζε, έλα πνιχ θαιφ ζηνηρείν είλαη φηη ζρεηηθά κε ηηκνινγεζέληα θαη ηα
πιεξσζέληα, είκαζηε πάξα πνιχ ςειά. Απηφ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θαιφ
θιίκα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξνο ην Γήκν, φηη πιεξψλνληαη ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππάξρεη κηα εκπηζηνζχλε δειαδή. Βέβαηα εληάμεη ηψξα,
κεηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ππάξρεη κηα αλεζπρία θαη θάπνηεο δπζθνιίεο
επηπξφζζεηεο, λνκίδνπκε φκσο φηη ζα μεπεξαζζνχλ.
Πην ζχλνιν ησλ…ζε πνζνζηά ηα έζνδα ζε ζρέζε κε ηα έμνδα, ζα πνχκε φηη
ζην ζχλνιν ησλ εηζπξαρζέλησλ έρνπκε 32,12%, ελψ ζην ζχλνιν ησλ
ηηκνινγεζέλησλ 27,42. Ξνπ ζεκαίλεη δειαδή ηα έζνδά καο είλαη πεξηζζφηεξα
απφ ηηο δαπάλεο καο. Απηφ είλαη έλα ζρεηηθά ζεηηθφ ζεκάδη. Θαη ζα κπνξνχζε
λα είλαη αθφκα θαιχηεξν, αλ θαη ηα δηαζέζηκα δελ ήηαλ κεησκέλα θαηά
πεξίπνπ 600.000, ην νπνίν φκσο θαηά πνιχ κεγάιν ξφιν, νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη δελ έρνπλ απνδνζεί 490.000 απφ παιηά έζνδα πξνο ην Γήκν, πνπ
θέηνο δελ έρνπλ απνδνζεί θαζφινπ, ελψ πέξπζη είραλ…ηελ ίδηα πεξίνδν
δειαδή, είραλ έξζεη.
Έρνπλ κεησζεί νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά 225.000. Γελ μέξσ
αλ…θάπνηα άιια ζηνηρεία. Γεληθά είλαη κηα θαιή εηθφλα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
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πάξρεη έλα ρακειφ πνζνζηφ, φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο ζην δήηεκα ησλ
επελδχζεσλ. Άκα δείηε ζηελ θαηεγνξία 7. Απηφ νθείιεηαη φηη ζε πάξα πνιιά
έξγα, αθφκα…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δκείο δελ έρνπκε ηέηνην πίλαθα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ έρεη έξζεη εηζεγεηηθφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη έξζεη ειεθηξνληθά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πην δήηεκα ησλ επελδχζεσλ, είλαη ρακειφ ην πνζνζηφ. Απηφ
είλαη έλα θνκκάηη, ην νπνίν καο αλεζπρεί, γηαηί πξαγκαηηθά ζέινπκε λα
πξνρσξήζνπλ ηα έξγα θαη ειπίδνπκε ζην επφκελν ηξίκελν θαη κε θάπνηα έξγα
πνπ ζα γίλνπλ, απηφ ην πνζνζηφ, λα αλέβεη παξαπάλσ. Γελ μέξσ αλ
ππάξρνπλ θάπνηεο άιιεο εξσηήζεηο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ηίπνηα; Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Νκφθσλα ινηπφλ.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαηνίθσλ ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γανπάρεξ.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Ξξφθεηηαη γηα έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ αθνξά 39
νηθνγέλεηεο δεκνηψλ καο. Ζ νηθνλνκηθή απηή ελίζρπζε, είλαη εθάπαμ θαη ην
πνζφ πνπ δηαλέκεηαη είλαη πεξίπνπ 10.900.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη παξαηήξεζε ή δηαθσλία ζπλάδειθνη; Νκφθσλα;
Νκφθσλα ινηπφλ.
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6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε

νηθνλνκηθνχ

απνινγηζκνχ

έηνπο

2014,

ηνπ

Λνκηθνχ

Ξξνζψπνπ ηεο «Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξφεδξνο ε θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαηαξρήλ θαη απφ εκέλα. Λνκίδσ φηη
έρεηε πάξεη φινη ηνλ εηήζην πίλαθα απνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ 2014
είλαη. Έρεη γίλεη έλα ηππνγξαθηθφ ιάζνο. Αθνξά βέβαηα έλα απνινγηζκφ πνπ
αθνξά ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθήο αξρή, γηαηί κφλν 2,5 κήλεο είρακε εκείο
ζηα ρέξηα καο ηελ πξνεδξία θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Λα
θάλσ ιίγν έηζη, 2-3 δηεπθξηλήζεηο πνπ πηζηεχσ φηη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
θαηαλνήζεηε θαη ηνλ πίλαθα. Θαηαξρήλ ζηηο επηρνξεγήζεηο Γήκνπ απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πνπ είλαη έλα πνζφ 276.185, κελ θαληαζηείηε φηη
παίξλνπκε ηφζα πνιιά ρξήκαηα γηα ηα ζρνιεία. Πε απηφ ην πνζφ
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 110.000 έμηξα επηρνξήγεζε πνπ είρε πάξεη πέξπζη ην
λνκηθφ πξφζσπν, γηα λα θαιχςεη νθεηιέο πξνο ηελ ΔΓΑΞ πξνεγνχκελσλ
εηψλ.
Νη επηρνξεγήζεηο … ην δεχηεξν είλαη ην θνλδχιη ην μερσξηζηφ πνπ έξρεηαη γηα
ηηο θαζαξίζηξηεο, κηζζνί θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ έρεη επνπηεπφκελν
θνξέα ην ΗΛΔΓΗΒΗΚ. Θαη λνκίδσ απηά. Γελ μέξσ αλ ζέιεηε εζείο θάηη άιιν λα
ξσηήζεηε, θάπνηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ αλ έρεη ηαθηνπνηεζεί ην δήηεκα,
φηη απφ ηα ζρνιεία θάπνηε πνηίδακε θήπνπο ή ειεθηξνδνηνχζακε πιαηείεο.
πάξρεη απηή ηε ζηηγκή, ηέηνην πξάγκα ή ηα έρνπκε ιχζεη; Απφ ινγαξηαζκνχο
ζρνιείσλ, ππήξρε κηα αλνρή θ.ιπ., θ.ιπ. θαη είρακε πεη λα ην ιχζνπκε απηφ.
Ρν μέξνπκε απηφ; Θαη γηα ηελ ΓΔΖ, αλ θσηίδνπκε πιαηείεο ή θάηη άιιν.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: ζνλ αθνξά ηε ΓΔΖ, θαηαξρήλ ε ΓΔΖ, δελ πιεξψλεηαη
απφ ην λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ζρνιηθή επηηξνπή. Ξιεξψλεηαη απεπζείαο απφ ην
Γήκν, νπφηε δελ γλσξίδσ λα ζαο πσ αλ ππάξρεη ηέηνην ζέκα. Δίλαη
αληαπνδνηηθφ. ζνλ αθνξά ηψξα ηελ χδξεπζε, ππάξρνπλ 2 λεπηαγσγεία, πνπ
ζπλέβαηλε απηφ. Δίκαζηε ζηελ θάζε, ζαο ην έρσ μαλά πεη, λα ηνπνζεηεζεί
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λένο κεηξεηήο φζνλ αθνξά ηελ πιαηεία θαη λα απνδεζκεπζεί πιήξσο απφ ην
ζρνιείν θαη απφ εθεί θαη πέξα, λα γίλεη έλαο δηαθαλνληζκφο γηα λα πιεξσζεί ν
ινγαξηαζκφο. Δίλαη ην 13ν θαη ην 12ν λεπηαγσγείν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη παξαηήξεζε ή δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε
νκφθσλα; Ππκθσλνχκε ινηπφλ. Ξαξαθαιψ ν αληηδήκαξρνο…
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά γηα λα ππάξρεη θαη κηα ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηνλ
ΝΡΔ, ην ιέσ ζαλ ελεκέξσζε, έγηλε ήδε κηα δηαδηθαζία. Βξέζεθε θαηλνχξγηνο
αλάδνρνο θαη ζα κεησζεί ην θφζηνο πεξίπνπ ζην 60% ζε ζρέζε κε ην ηη
πιεξσλφηαλ πξηλ. Γηαηί δελ είρε γίλεη γηα ρξφληα θάπνηα δηαδηθαζία. Ρα πάγηα
ήηαλ ρσξίο θακία ρξήζε. Ήηαλ κφλν πάγην, ρσξίο δσξεάλ ρξφλν νκηιίαο,
ρσξίο, ρσξίο, ρσξίο. Ρν ιέσ γηαηί απφ ζέκα εμνηθνλφκεζεο, γηα ηελ θαιή
δνπιεηά ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, γη’ απηφ ην ιέσ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππγλψκε, κηα θνπβέληα κε αθνξκή ην πξνεγνχκελν γηα
ηελ αλακφξθσζε. Αο βγάιεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή έλα ζρφιην πνπ ζα ιέεη φηη
εκείο ζηε ΓΔΖ, πιεξψλνπκε ηφζν ιηγφηεξν. Πηα αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ
αληί γηα 100.000, 28, έλα απνινγηζηηθφ. Λα ην ππνγξάςσ θαη εγψ. Γειαδή λα
μέξεη θαη ν θφζκνο φηη γίλεηαη έλα ζπκκάδεκα. Γηαηί ιέκε γεληθά, δελ ιέεη
ηίπνηα γηα ηνλ θφζκν απηφ. Θέιεη 10 ζηνηρεία. Πηνλ ΝΡΔ θάλακε απηφ. Δγψ
βέβαηα έρσ ην λνπ κνπ θαη γηα άιια πξάγκαηα ζην ηέινο λα ην αμηνπνηήζσ
απηφ.
ΞΟΝΔΓΟ68,ΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Απιά λα ζπκπιεξψζσ, αθνχ θιείζακε ηψξα ην ζέκα ηνπ
απνινγηζκνχ. ηη πιένλ έρεη αιιάμεη θαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
ζρνιείσλ, κέζα ζην ’15. Ήδε έρνπλ πάξεη πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, νη
δηεπζπληέο ζηα ρέξηα ηνπο, κε απνηέιεζκα εθεί πνπ ηα ηακεηαθά ππφινηπα ησλ
ζρνιείσλ ηψξα κηιάκε, φρη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 31/12/2014 ήηαλ γχξσ
ζηηο 4.100€, απηή ηε ζηηγκή, κε έλαλ πξφρεηξν mini απνινγηζκφ εμακήλνπ πνπ
έρνπκε θάλεη, ηα ηακεηαθά ππφινηπα ησλ ζρνιείσλ, ζαο μαλά ηνλίδσ, απηά
δειαδή ηα ρξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζρνιείσλ, είλαη
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16.200€. Γειαδή βιέπεηε ήδε φηη κε απηή ηελ αιιαγή πνπ θάλακε ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε, έρνπλ ηεηξαπιαζηαζηεί θαη ηα ρξήκαηα πνπ κπνξνχλ νη
δηεπζπληέο λα δηαρεηξίδνληαη. ζνλ αθνξά ηα αλαιψζηκά ηνπο πάληα, γηαηί
φια ηα ππφινηπα πιεξψλνληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν, απφ ηελ ζρνιηθή
επηηξνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπακε νκφθσλα ινηπφλ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ
Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν πξφεδξνο θ. Βνπιγαξίδεο.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Θάλακε ηελ ηξνπνπνίεζε θάησ ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην θαη ην θέξλνπκε ζε έγθξηζε. ρη ηίπνηε άιιν, απιψο άκα
δηαβάζεηε ην εηζεγεηηθφ καο, κε ηελ αθνξκή ηψξα 2 ππαιιήισλ, νη νπνίνη
έιεμε ε ζχκβαζή ηνπο, ππήξραλ άιινη 4 νη νπνίνη πάιη είραλ γίλεη απφ πέξπζη,
απφ νξηζκέλνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ραθηνπνίεζε ήηαλ απηή πεξηζζφηεξν,
ηίπνηε άιιν, αλ έρεηε δηαβάζεη ην εηζεγεηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ήηαλ νκφθσλε ε απφθαζε;
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Νκφθσλε λαη. Θαη ζα πσ θαη θάηη, έρεη γίλεη θαη έλα ιάζνο
εδψ. Ήκαζηαλ αθφκα πεξηζζφηεξνη, γηαηί άξγεζε ν θ. Βνξέαο λα έξζεη θαη
ήξζε αξγφηεξα θαη δελ είλαη 9 κφλν πνπ ςεθίζακε ππέξ, είλαη 10. Ζ θα
Πθακπά έιεηπε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Άιιν

εξψηεκα

ζπλάδειθνη;

Αλ

δελ

έρνπκε

εξψηεκα

ζπκθσλνχκε, παξαηήξεζε, δηαθσλία; Νκφθσλα; Θχξηε Ληεληαθέ νκφθσλα;
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8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ζχκβαζεο,
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηνίξεμεο πξαλψλ ζηελ
πεξηνρή Ξξνθήηε Ζιία».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βαξπηηκηάδεο, ν αληηδήκαξρνο ηερληθψλ ππεξεζηψλ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Έρνπκε δψζεη, ζα δψζνπκε κάιινλ κηα παξάηαζε ζηνλ
εξγνιάβν, δηφηη εθηφο φηη έρνπκε έλα πξφβιεκα, βγαίλνπλ ιήκκαηα κέζα απφ
ην βνπλφ. Ρψξα βέβαηα απηφ είλαη έλα ζέκα. Τάρλνπκε λα βξνχκε απφ πνχ
πξνέξρεηαη. Ξξψηνλ απηφ. Γεχηεξν, κε ην έξγν πνπ έγηλε, ν εξγνιάβνο δελ
έρεη πιεξσζεί αθφκα θαη εθ ησλ πξαγκάησλ θαηαιαβαίλεηε φηη έλαο άλζξσπνο
ν νπνίνο πξέπεη λα θάλεη έλα έξγν, πξέπεη λα πάξεη θάπνηα ιεθηά γηα λα
πξνρσξήζεη. Θαη κε απηή ηελ πεξίπησζε εθεί πνπ έζθαςε, εθεί δεκηνπξγήζεθε
θαη απηφ ην ζέκα κε ηα ιήκκαηα. Ρν παξαθνινπζνχκε, έρνπκε κπεη ζηελ
δηαδηθαζία λα ζθάςνπκε, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα θάλνπκε θάπνηεο ελέξγεηεο.
Αιιά ην ζέκα ηνπ εξγνιάβνπ δελ κπνξεί. Αλ δελ πάξεη κηα παξάηα ν
άλζξσπνο θαη λα πάξεη ηα ιεθηά ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη. Θαη γη’ απηφ
ππνρξενχκαζηε λα ηνπ δψζνπκε κηα παξάηα, έρεη θάλεη ην κηζφ έξγν. Θαη λα
πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία γηα 2 κήλεο πνπ κηιήζακε. Ξηζηεχσ λα έρεη πάξεη θαη
ηα ρξήκαηά ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ
ηνηρίνπ.
Ρψξα φζνλ αθνξά ην άιιν ζέκα, πηζηεχσ λα θνηηάμνπκε φζν είλαη δπλαηφλ,
λα ην βξνχκε, λα βξνχκε ηε ιχζε, ψζηε λα κελ ππάξρεη απηφ ην πξάγκα, ην
νπνίν είλαη θαθφ θαη γηα ηνλ θφζκν θαη γηα εκάο θαη γεληθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ζπλάδειθνη. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έρνπκε εηδνπνηήζεη ηελ ΔΓΑΞ;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαη ηελ ΔΓΑΞ έρνπκε εηδνπνηήζεη θαη ην ππνπξγείν
έρνπκε εηδνπνηήζεη. Έρνπκε θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο Θενδσξή, ςάρλνπκε λα
βξνχκε απφ πνχ είλαη. Γελ κπνξνχκε λα δνχκε απφ πνχ είλαη. Δηξήλε, δελ
είλαη ε ΔΓΑΞ. Δίλαη θαζαξνί νη αγσγνί. Γελ έρεη θακία ζρέζε ε ΔΓΑΞ. Δίλαη

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

13 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

71

ζέκα απνρεηεπηηθφ, είλαη απφ πάλσ απφ ηα ζπίηηα, δελ έρεη θακία ζρέζε ε
απνρέηεπζε. Ζ απνρέηεπζε είλαη πεληαθάζαξε. Ρα ιήκκαηα βγαίλνπλ απφ ην
βνπλφ, δελ βγαίλνπλ απφ ηνλ αγσγφ. Ρν βνπλφ έρεη 3 ζπίηηα απφ πάλσ πνπ
έρνπλ βφζξνη. Νη νπνίνη βφζξνη απηνί, γηα ηνλ α΄ ή β΄ ιφγν δελ έρνπλ ελσζεί
νη άλζξσπνη. 3 ζπίηηα δελ έρνπλ ελσζεί. Ρν έλα θάζεηα ην έρνπκε…έρεη έξζεη
ν άλζξσπνο εδψ πέξα. Θα ζηεγαλνπνηήζεη ην βφζξν ηνπ. έρνπκε βάιεη θαη
ρξψκαηα λα δνχκε απφ πνχ βγαίλεη απηφ ην πξάγκα. Απφ πνχ είλαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη. Γηαηί δελ κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε απφ πνχ είλαη. Βγαίλεη απφ
ην βνπλφ, εληάμεη, δελ είλαη θάηη…δελ είλαη απνρεηεπηηθφ φκσο, δελ είλαη ζέκα
ΔΓΑΞ, απηφ μέραζέ

ην. Γελ είλαη

ζέκα ΔΓΑΞ. Ν

αγσγφο είλαη

πεληαθάζαξνο. Ρνλ έρνπκε ζηείιεη 2 θνξέο. Γελ είλαη ζέκα ΔΓΑΞ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηξήλε, αλ ζέιεηο λα πάξεηο ην ιφγν, ην κηθξφθσλν, λα
θαηαγξάθνπκε γηα λα δψζνπκε θαη…Ινηπφλ, θ. Βνξέα, δεηήζαηε ην ιφγν.
ΒΝΟΔΑΠ: Έηπρε, ηελ ψξα πνπ επέζηξεθα ζπίηη κνπ, λα είλαη εθεί ην
ζπλεξγείν ηεο απνρέηεπζεο. Ρελ πξψηε-πξψηε θνξά θαη άιιεο 2 κεηά, 3 έρεη
έξζεη, απφ ηελ απνρέηεπζε ζπλεξγείν θαη έρεη ειέγμεη φηη είλαη ν αγσγφο
θαζαξφο. Κάιηζηα, επεηδή εγψ θαηέβεθα θαη ζπδήηεζα καδί ηνπο, κνπ είπαλ
φηη δελ είλαη δηθηά καο επζχλε. Κεηά ήξζε ε χδξεπζε ηεο ΔΓΑΞ. Γηαπίζησζε
θαη απηή φηη δελ ππάξρεη δηαξξνή. Θαη είλαη απηφ πνπ είπε ν αληηδήκαξρνο. Θαη
πξέπεη λα είλαη ζε έλα απφ ηα ηξία ζπίηηα. Θαη είλαη δχζθνιε, γηαηί ην έςαμα
γηαηί κε ελδηαθέξεη θαη εκέλα άκεζα. Ρν έςαμα θαη απνδείρηεθε φηη είλαη
αθφκα θαη ην ρξψκα, είλαη δχζθνιν λα θαηαιήμεη απφ ηελ απφζηαζε πνπ
μεθηλάεη κέζα απφ ηα ρψκαηα. Αθνχ έρεη αλνίμεη δίνδν, έρεη δηαξξαγεί ην
έδαθνο θαη πεξλάεη ην λεξφ απφ κέζα, φηαλ έρεη ρψκα θξαηάεη ην ρξψκα θαη
βγαίλεη ην ιήκκα ζθέην. Απηφ ην γθξίδν, καχξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα ηνπνζεηεζψ. Δγψ αγαπεηέ πξφεδξε, έρσ θάπνηεο ελζηάζεηο
θαη θάπνηεο απνξίεο γη’ απηφ ην θνπξαζκέλν, κεγάιν έξγν, ην ηεξάζηην έξγν,
απηήο ηεο αληηζηήξημεο εθεί πάλσ. Θαη κηιάσ έηζη απιά θαη ζα πξνζπαζήζσ
λα είκαη φζν πην πξνζεθηηθφο, γηαηί έρεη γίλεη ν ηάπεηαο ηεο Ξελειφπεο. Κηα
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αληηζηήξημε, έρεη αιιάμεη 2 εξγνιάβνπο. Ν δεχηεξνο έθιεηζε γηα θαλά δχν
κήλεο, ηξείο θαη δπζθφιεςε ηελ δσή ησλ θαηνίθσλ, έηζη ζειηθά, κπνξεί θαη κε
ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ππεξεζηαθψλ καο παξαγφλησλ. Γηαηί θαλέλαο
εξγνιάβνο, επηηξέςηε καο, θάπνηνη απφ εδψ κέζα έρνπλ εκπεηξία απφ έξγα,
δελ θιείλεη δξφκνπο έηζη απζαίξεηα. Ξαίξλεη έλα ραξηάθη έζησ, έλα
κπαθαινδεχηεξν. Ρν πξψην είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν είλαη φηη είλαη ε 2 ε ή ε 3ε
παξάηαζε πνπ δεηάεη. Δδψ πξέπεη λα εμεηαζηεί πνιχ ζνβαξά, ε πεξίπησζε
ηεο πνηληθήο ξήηξαο, γηαηί πάκε ζε άιια κνλνπάηηα πην επηθίλδπλα θαη γηα ηνπο
ππεξεζηαθνχο αιιά θαη γηα ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο. Θαη ην ηξίην είλαη, απηή ε ηξηηνθνζκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί
κε ηα ιήκκαηα, δελ μέξσ ηη είλαη, ηη θηηάρλεη, ηη ξάλεη.
Έρνπκε αξγήζεη θαη ζε απηφ λα ην εληνπίζνπκε θαη δελ μέξσ αλ ηειηθά είλαη
ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ, ηφηε ζίγνπξα πξέπεη λα ππάξμνπλ θπξψζεηο. Δγψ
ζα ςεθίζσ παξφλ ζε απηήλ ηελ ςεθνθνξία, γηαηί έρσ πνιχ ζνβαξέο
ελζηάζεηο θαη απνξίεο πνπ δελ κνπ ιχλνληαη κε ην εηζεγεηηθφ, νχηε ηνπ
αληηδεκάξρνπ, νχηε θαλελφο άιινπ πνπ έρνπλ γλψζε κε ηα ηερληθά ζέκαηα.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαη εγψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε θαη κηα
ηνπνζέηεζε γηα ηελ παξάηαζε. Ζ εξψηεζε είλαη, ππάξρεη κηα θαζίδεζε
νδνζηξψκαηνο εθεί ζην ίδην έξγν. Απηφ αλ γλσξίδνπκε απφ πνχ έρεη πξνθχςεη
θαη αλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα…δειαδή θεχγνληαο ν εξγνιάβνο θαη αθνχ
γίλεη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζα ην θηηάμεη ν ίδηνο ν αλάδνρνο ή ζα καο κείλεη
ην νδφζηξσκα εθεί, ηέινο πάλησλ, λα ην επηζθεπάζεη ν Γήκνο κε δηθά ηνπ
ρξήκαηα. Ρψξα, σο πξνο κηα ηνπνζέηεζε θαη εκέλα κνπ θαίλνληαη φηη νη 40
εκέξεο…δειαδή απηφ ην εηζεγεηηθφ εγψ ην θξίλσ έηζη αλεπαξθέο γηα κηα
παξάηαζε εξγνιαβίαο. Γειαδή, 4 ζεηξέο…δελ μέξσ, δελ είλαη εηζεγεηηθφ. Απφ
εθεί θαη πέξα, επί ηεο νπζίαο, ε παξάηαμε 40 εκεξψλ, επεηδή ππάξρεη έλαο
βφζξνο

πνπ

πηζαλψο

έρεη

δηαξξεχζεη,

εκέλα

κνπ

θαίλεηαη…δειαδή

αζρνινχκαζηε 40 εκέξεο θαη δελ κπνξνχκε λα βξνχκε απηφ ην βφζξν; Θαη
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δίλνπκε 40 κέξεο ηνλ αλάδνρν γη’ απηφ ην ιφγν; Δγψ ην βξίζθσ ππεξβνιηθφ
ην ρξνληθφ πεξηζψξην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Αληηδήκαξρε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δκείο φηαλ ήξζακε ζαλ δεκνηηθή αξρή θαη αλαιάβακε, ην
έξγν απηφ ην κηζφ θ. Κπνδίθα, ήηαλ θηηαγκέλν. Δκάο…ζπγλψκε λα ζαο
απαληήζσ ζε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ πηζηεχσ φηη γλσξίδσ. Γελ είπα θάηη άιιν.
Δκείο ινηπφλ, θάλακε ην 2ν έξγν, ην νπνίν 2ν έξγν, κπήθε θαλνληθά ε
δεκνπξαζία, βξέζεθε ν εξγνιάβνο λα ην θηηάμεη. Θχξηε Κπνδίθα, ρσξίο ιεθηά,
δελ θηηάρλεη θαλέλαο. Ινηπφλ, ν άλζξσπνο δελ έρεη πάξεη νχηε κηα δξαρκή. Ρη
λα θηηάμεη; Ρν θεθάιη κνπ λα θηηάμεη; Θαη γηαηί λα ην θηηάμεη ζε ηειηθή
αλάιπζε. Οίρλεη ηα ιεθηά ηνπ θαη δελ έρεη πάξεη νχηε κηα δξαρκή. Γειαδή
ζπγλψκε, δελ ην θαηάιαβα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θέιεηε λα θάλνπκε δηάινγν; Ξξνζέμηε γηαηί κεηά απφ κεξηθνχο
κήλεο κελ κηιάηε αιιηψο γη’ απηφ ην έξγν.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δγψ; Γηα πνην ιφγν; Κα δελ είπα θάηη εγψ. Θάλεηε ιάζνο,
εγψ ζαο ιέσ απηά πνπ πξέπεη λα ζαο πσ. Ππγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Γελ ιέσ
ιφγηα εγψ, νχηε πνιηηηθή έρσ, νχηε…δελ ιέσ πξάγκαηα παξαπάλσ. Δγψ
πξνζσπηθά ζαο είπα θάηη. Δγψ ήκνπλ θαη θαηά, λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, λα
δψζσ παξάηαζε. Έηζη; Ήκνπλ θαηά. Αιιά λα ζαο πσ θάηη; Ν άλζξσπνο
απηφο…
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Πηείιηε ην ζηελ απνθεληξσκέλε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ρη λα ην ζηείισ; Λα ζηακαηήζεη, δειαδή λα ηειεηψζεη ην
έξγν εθεί φπσο έρεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θχξηε

Κπνδίθα,

αθήζηε

λα

απαληήζεη.

Νινθιεξψζηε

αληηδήκαξρε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Έλα ιεπηάθη λα ηειεηψζσ, γηαηί εζείο ην είπαηε γη’ απηφ
ζαο ην ιέσ. Ινηπφλ, πξψηνλ απηφ. Γεχηεξνλ. ζνλ αθνξά ην έξγν ην φηη
έβαιε ηα κπάδα, ήηαλ ην ελδερφκελν φηη έβαιε ηα κπάδα εθεί, γηαηί ην έξγν ζα
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έρηηδε, ζα έξηρλε ην ηνηρίν ηνπ θαη ζα έξηρλε ηα κπάδα κέζα. Έηζη έγξαθε κέζα
ζην ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο. Γη’ απηφ θαη ηα έβαιε απηά. Ρψξα αλ ην έθιεηζε ή
φρη ήηαλ ιάζνο, ζε απηφ ζπκθσλψ θαη εγψ, λαη ήηαλ ιάζνο, δελ έπξεπε λα
ηνλ θιείζεη ην δξφκν. Αιιά, θάζε έλαο εξγνιάβνο απφ ηελ ψξα πνπ ρηππάεη
έλα έξγν θαη ην παίξλεη θζελά, θνηηάεη θαη απηφο λα βγάιεη, ελ πάζε
πεξηπηψζεη, απηφ πνπ πξέπεη λα βγάιεη. Ρξίηνλ, φζνλ αθνξά ην ζέκα ην
απνρεηεπηηθφ, δελ είκαζηε άλζξσπνη κάγνη, λα δνχκε απφ πνχ βγαίλνπλ ηα
ιήκκαηα, κέζα απφ έλα βνπλφ νιφθιεξν. Λα μέξνπκε πνπ θαη πψο. Έρνπκε
ζηείιεη ηελ ΔΓΑΞ, έρνπκε ζηείιεη ην ππνπξγείν, έρνπκε ζηείιεη ηνλ έλαλ,
έρνπκε ζηείιεη ηνλ άιινλ, ςαρλφκαζηε λα δνχκε θαη εκείο απφ πνχ βγαίλεη.
Γελ είλαη εχθνιν πξάγκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο έρεη δεηήζεη ην ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπν ιφγηα κφλν. Ξξψηνλ έγηλε έλα έξγν εθεί θνινβφ, ζε δχν
δφζεηο. Ξνπ έπξεπε θαλνληθά λα γίλεη νινθιεξσκέλα απφ ηελ αξρή. Δκείο
δπζηπρψο παξαιάβακε κηα θαηάζηαζε, λα έρεη γίλεη ην έλα θνκκάηη θαη λα
θηλδπλεχεη λα γίλεη θαηνιίζζεζε ζην ππφινηπν, επνκέλσο λα πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε ζε άιιε εξγνιαβία. Ξνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα γίλεη κηα
εξγνιαβία απφ ηελ αξρή. Έηζη; Έλα δήηεκα πνπ δελ επζπλφκαζηε εκείο.
Γεχηεξνλ επίζεο, βξεζήθακε ηψξα ζηελ δπζάξεζηε ζέζε, ιφγσ ηεο πξάμεο
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, λα κελ κπνξεί λα πιεξσζεί ν εξγνιάβνο. Ν νπνίνο
θαη απηφο, έρεη ήδε ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ιέεη φηη δελ πιεξψλνκαη θαη έρνπκε
δεχηεξν πξφβιεκα απφ εθεί. Θαη ηξίην πξφβιεκα, πνπ αλ ζέιεηε είλαη θαη ην
ζνβαξφηεξν, είλαη απηφ ην ζέκα κε ηα ιήκκαηα, πνπ μαθληθά, πξνθαλψο απφ
ην ζθάςηκν πνπ έθαλε. Απηά ηα ιήκκαηα ππήξραλ βέβαηα, δελ πξνέθπςαλ
μαθληθά. Απηά ρξφληα νιφθιεξα ζα ηξέραλε θαη πήγαηλαλ θάπνπ αιινχ θαη κε
ην ζθάςηκν άιιαμε ε θνίηε θαη δηνρεηεχηεθαλ εθεί. Θαη πξαγκαηηθά, έρνπκε
θνβεξή αγσλία. Δίπε θαη ν αληηδήκαξρνο ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε.
Ξξνζπαζνχκε λα βξνχκε ιχζε. Ρειηθά κάιινλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη απηή
ηε ιχζε, λα ξίμνπκε ρξψκα δειαδή εθεί, ινπιάθη, δελ μέξσ ηη ξίρλνπλε νη
ηερληθνί, λα δνχκε αλ πξνέξρεηαη ηειηθά απφ ην ιφγν ή απφ ηα ζπίηηα, γηα λα
βξεζεί κηα ιχζε. Αιιά ζαο ιέκε φηη πάξα πνιιέο ππεξεζίεο θαη άλζξσπνη ην
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παιεχνπλ γηα λα βξεζεί κηα ιχζε. Θαη έρνπκε βξεη θαη άιιεο ιχζεηο εδψ θαη κε
ηνλ αληηδήκαξρν. Θα δνχκε ηψξα, κπνξεί λα…θαη άιιε ιχζε. Λα κελ ην
πνχκε ηψξα εδψ, ζα βξνχκε θαη άιιεο ιχζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, κεηά ηηο δηεπθξηλήζεηο, δελ μέξσ απφ ηνπο άιινπο
ζπλαδέιθνπο, ςεθίδνπκε φρη, λαη; Θχξηε Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πήκεξα πφζν ηνπ κελφο έρνπκε; 13. Άξα κέρξη ηελ 1ε
Απγνχζηνπ πνπ ιέκε, είλαη ιηγφηεξν απφ 40 κέξεο ην δηθαίσκα παξάηαζεο πνπ
ιέκε, έηζη; Άξα 17, φρη 40 πνπ ιέκε εδψ. Δληάμεη ην ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν ςεθίδνπκε αιιά θαληάδνκαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
δηνξζψζεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ εθεί, δειαδή ζα αλαιάβεη άκεζα κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, λα έρεη…Θαη λα δηνξζψζνπκε θαη ηελ νξζνγξαθία
γηαηί βγάδεη κάηη, αληηζηήξημε δελ γξάθεηαη έηζη, ζηνλ ηίηιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κεηαηφπηζε αλαπεξηθνχ πεξηπηέξνπ, ζηα φξηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη εηζήγεζε, πξνέξρεηαη απφ ηελ επηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο.
Ν πξφεδξνο. Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηφ, λα δψζνπκε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Θέιεηε λα…ππάξρεη ην πεξίπηεξν; Θέιεηε λα πείηε θάηη; Δληάμεη. Ν πξφεδξνο
ηεο επηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ Δ.Ξ.Ε.: Κηιάκε γηα ην πεξίπηεξν πνπ είλαη επί ηεο Ηεξάο Νδνχ,
πνπ δεηήζαλε λα πάεη ζην Γαθλί. Ρν ζπδεηήζακε θαη ζηελ Δ.Ξ.Ε. Ρν αίηεκα
γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, απνξξίπηεηαη θαη αλ έρεηε λα καο θάλεηε άιιεο δχν ή
ηξεηο

πξνηάζεηο,

είκαζηε

αλνηθηνί

λα

ην

ζπδεηήζνπκε.

Εεηάεη

ν

ελδηαθεξφκελνο λα κεηαθεξζεί ζηελ είζνδν ηεο Ι. Αζελψλ, ζην άλνηγκα πνπ
γίλεηαη κεηά ηελ Κνλή Γαθλίνπ, πνπ είλαη απφ 2 ισξίδεο θαη γίλεηαη 4 ή 5
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ισξίδεο. Εεηάεη λα ην ηνπνζεηήζεη εθεί πέξα. Δκείο δηαθσλνχκε γηα ιφγνπο
αζθαιείαο. πνηνο εηζέξρεηαη ζηε πφιε θαη αλνίγεη ην πιάησκα θαη πηάλνπλ
ηηο 4 ισξίδεο, γηα λα βγνπλ Ηεξά Νδφ, ππάξρεη θαη ε ζηάζε ιεσθνξείνπ πην
θάησ θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ην απνξξίπηνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν ραξηί ηεο ηξνραίαο, δελ έρεη ζεηηθή εηζήγεζε πάλσ ζην ζέκα;
Θαη λνκίδσ ζε εθείλν ην ζεκείν, ππάξρεη κηα εζνρή ζην δξφκν. Γειαδή ζα
κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί. Ή αλ φρη εθεί πνπ είλαη ε ζηάζε, πνπ είλαη ε εζνρή,
αθξηβψο κεηά ην θαλάξη, δεμηά ζηελ γσλία, φπσο βγαίλεηο απφ ηελ Ηεξά Νδφ,
εθεί πάλσ ζην πεδνδξφκην, έρεη πάξα πνιχ ρψξν. Αθξηβψο απέλαληη ππάξρεη
πεξίπηεξν, κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ιίγν-πνιχ. Δγψ λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζακε λα
ην απνδερηνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, επηηξέςηε κνπ λα απαληήζσ, επεηδή θαη κε ηνλ
αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Κνζρνλά, θάλακε κηα ζπλάληεζε κε ηελ ηξνραία.
Θαηαξρήλ ε εθηίκεζε ηεο ηξνραίαο, δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Γήκν, εθηφο
αλ είλαη αξλεηηθή. Γειαδή αλ ε ηξνραία πεη φηη εθεί πέξα δελ κπαίλεη θάηη, δελ
πάεη λα πάξεηο ρίιηεο απνθάζεηο, δελ κπαίλεη. Ρψξα, θνηηάμηε λα δείηε
ζπλάδειθνη, επεηδή καο έρεη απαζρνιήζεη, γηαηί θαη νη άλζξσπνη έρνπλ έλα
πεξίπηεξν πνπ είλαη θιεηζηφ ηψξα θαη ζέινπλ λα ην κεηαθηλήζνπλ θαη ην
έρνπκε δεη κε κεγάιε επαηζζεζία. Κηιάκε γηα ηελ είζνδν ηεο Ι. Αζελψλ, ηελ
είζνδν ζηελ πφιε. Αθξηβψο κεηά ηε Κνλή Γαθλίνπ ν δξφκνο αλνίγεη, εθεί
ππάξρεη ζηάζε θαη ππάξρεη έλα άλνηγκα, ην νπνίν πηζαλφλ έλα άλνηγκα, πάληα
βνιεχεη ηελ χπαξμε ελφο πεξηπηέξνπ. Ρν ζεκείν φκσο απηφ, αθξηβψο εθεί
πέξα, κηα κεγάιε κάδα απηνθηλήησλ, θηλείηαη πξνο ηελ Ηεξά Νδφ θαη κέρξη λα
θζάζεη ζην θαλάξη, αλνίγεη. Αλ εθεί ινηπφλ, εθηφο απφ ην ιεσθνξείν, αξρίδνπλ
λα ζηακαηάλε δηεξρφκελα απηνθίλεηα, είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ζχγθξνπζε.
Απηή είλαη ε έλζηαζή καο.
Δκείο ζα πνχκε ζηνπο αλζξψπνπο, λα καο πξνηείλνπλ θάπνηεο άιιεο ζέζεηο γηα
λα πάεη ην πεξίπηεξφ ηνπο θαη ζα δνχκε θαη ηη κέηξα κπνξνχκε λα πάξνπκε,
επεηδή απηφ ην πεξίπηεξν πιένλ είλαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Γήκνπ θαη
επηβαξχλνληαη ηψξα. Έηζη; Θα ην δνχκε ηψξα ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη.
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Υζηφζν ε έλζηαζε είλαη γη’ απηφ. Πηελ απέλαληη πιεπξά, είλαη κηθξφηεξε ε
ξνή, γηαηί είλαη έλαο θφζκνο πνπ ζηξίβεη γηα ην Γαθλί, αιιά είλαη κηθξφηεξε
θαη ήδε είλαη ζε κηα ξνή ν δξφκνο. Ήδε είλαη 4 νη ισξίδεο, δειαδή πην εχθνια
θηλνχληαη ηα απηνθίλεηα. Πε εθείλν ην ζεκείν, επεηδή είλαη ε ζπκβνιή κε ηελ
Ηεξά Νδφ, έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ νρεκάησλ, θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ Ηεξά
Νδφ, αλ ζηακαηάλε δηεξρφκελα απηνθίλεηα γηα λα εμππεξεηεζνχλ απφ ην
πεξίπηεξν, εθηηκνχκε φηη ζα έρνπκε ζπγθξνχζεηο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δλαιιαθηηθά είρα πεη φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη κεηά ην θαλάξη.
Κεηά ην θαλάξη, κπξνζηά απφ ην άγαικα ηνπ Κ. Αιεμάλδξνπ. Δθεί είλαη πνιχ
πιαηχ ην πεδνδξφκην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε λα δείηε. Δθεί δελ ππάξρεη…εθεί δελ έρεη εζνρή θαη
ππάξρεη έλα ζέκα εθεί πέξα. Ξνηνο ζέιεη ην ιφγν; Ν θ. Βνπιγαξίδεο, έρεη
δεηήζεη πξψηνο.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Απιψο ήζεια λα επηζεκάλσ, επεηδή πεξλάσ πνιχ ηαθηηθά
απφ απηφ ην δξφκν, γηαηί είλαη ε δνπιεηά κνπ, είλαη πνιχ επηθίλδπλν ζεκείν,
αλ έρεηε πξνζέμεη φινη. Δίλαη ζηξνθή δεμηά, φινη πάκε κε 1.000 εθεί. Θαη εγψ
πνπ κηιάσ. Κε ην κπαίλεη θαη απιψλεζαη…εδψ πνιιέο θνξέο, αλ έρεηε πεξάζεη
απφ εθεί, αλάβεη ην θφθθηλν θαη ζε πηάλεη…δειαδή πξέπεη λα είλαη πνιχ…λα
πεγαίλεηο πξνζεθηηθά. Γηαηί έρσ δεη αηπρήκαηα εθεί. Θεσξψ φηη είλαη πνιχ
επηθίλδπλν ζεκείν, ιφγσ ηεο πείξαο κνπ ην ιέσ θαη ιφγσ φηη πεξλάσ ηαθηηθά
θαη βιέπσ ηη ζπκβαίλεη εθεί. Απηφ ήζεια λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρν ζέκα ησλ πεξηπηέξσλ, έρεη απαζρνιήζεη πνιιέο θνξέο ην
Γ.Π. Βέβαηα δελ είλαη γεληθφηεξα δήηεκα ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έηζη
πιαηηά αλαθνξά, σζηφζν ζέισ λα πσ φηη ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, ζε φ,ηη
αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεξηπηέξσλ, φπσο είρε δηακνξθσζεί απφ ηελ
πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, παξακέλεη. Λνκίδσ φηη εμαθνινπζνχλ λα
ππάξρνπλ ηα πξνβιήκαηα, ζε ζρέζε ηνλ φγθν ησλ πεξηπηέξσλ, ζε ζρέζε κε
ηελ αηζζεηηθή ηνπο. Δίλαη δεηήκαηα πνπ πηζηεχσ φηη ε δεκνηηθή αξρή, πξέπεη
λα ιάβεη ππφςε θαη λα πξνρσξήζεη ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Γηφηη πξαγκαηηθά,
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λνκίδσ φηη δελ έρεη ηνπο ιφγνπο πνπ είρε ε πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, γηα
λα ζπληεξεζεί ε ίδηα θαηάζηαζε θαη θαηαιαβαίλεηε φινη ηη ελλνψ. Πε φηη
αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν, ζέισ λα πξνζζέζσ φηη ν ραξαθηήξαο ησλ
πεξηπηέξσλ, ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ δχν παξακέηξνπο. Έρεη λα θάλεη κε ηελ
εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ, ηεο πφιεο δειαδή, ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο ζε
ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηελ εκπνξηθφηεηα. Γηφηη έλαο επαγγεικαηίαο, αλ δελ
ζπλδπάδεη θαη απηφ ην ζηνηρείν, ζαθψο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην
πεξίπηεξν. Απηέο ινηπφλ νη δχν παξάκεηξνη, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα
ηελ επηινγή ηνπ ζεκείνπ.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ζαθέζηαηα, ζεσξψ δεδνκέλν φηη δελ ζα πξέπεη
λα ππάξρεη ε παξάκεηξνο ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Έηζη; Απηφ ζεσξψ φηη είλαη εθ
ησλ σλ νπθ άλεπ, δελ ηίζεηαη ζέκα γη’ απηφ. Αλ ππάξρεη ηέηνην δήηεκα πνιχ
πεξηζζφηεξν. Αιιά αθφκα θαη αλ απηφ είρε μεπεξαζηεί, λνκίδσ φηη ην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πεξηζζφηεξν αληαπνθξίλεηαη κφλν, ζηνπο ιφγνπο ηεο
εκπνξηθφηεηαο θαη φρη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο
πφιεο. Άξα ινηπφλ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη θαη πξφηαζή καο είλαη, λα επηιεγεί έλα
άιιν ζεκείν, πνπ λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ είπα πξνεγνχκελα ζε
φ,ηη αθνξά θαη ηα δεηήκαηα ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εκπνξηθφηεηα
θπζηθά. Απηή είλαη ε πξφηαζή καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Πην κηθξφθσλν θα Ιπκπνπζάθε. Πην
κηθξφθσλν, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα πξαθηηθά φ,ηη ιέκε εδψ κέζα.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Κηα ιεπηνκέξεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γελ μέξσ αλ
έρεηε πξνζέμεη, αιιά εθεί ππάξρνπλ ζην θαλάξη…ππάξρνπλ δχν θαλάξηα, ην
έλα γηα ηελ Θαβάιαο θαη ην έλα πνπ ζηξίβεηο δεμηά ζηελ Ηεξά Νδφ. Ρν θαλάξη
γηα ηελ Ηεξά Νδφ, αλάβεη πην γξήγνξα απ’ φηη ηα νρήκαηα πξνο ηελ Θαβάιαο.
Δπνκέλσο ζε πεξίπησζε πνπ ζηακαηάλε πειάηεο ζην πεξίπηεξν, ζα γίλεηαη
παληθφο, θάπνηνη ζα θάλνπλ αξηζηεξά θαη ζίγνπξα κεγαιψλεη ν θίλδπλνο. Γελ
αλάβνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν θαλάξηα. Ξξψηα αλάβεη ην θαλάξη γηα Ηεξά
Νδφ. Νπφηε ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα πειαηψλ
πεξηπηέξνπ, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ αξηζηεξά θαη κεηά
δεμηά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο. Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ αθνχσ κε πξνζνρή φια ηα επηρεηξήκαηα. Πε πνιιά
ζπκθσλψ απφ απηά πνπ είπε ν Γεκήηξεο ν Ρζαηζακπάο. Δίλαη βέβαηα
ζπλνιηθφηεξα, γηα ηελ κνξθή ησλ πεξηπηέξσλ. Ίζσο ζα πξέπεη λα καο
απαζρνιήζνπλ. Θαη έρεη ζεκαζία λα κελ έρνπκε δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά.
Γειαδή λα έρνπκε ίζε αληηκεηψπηζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Αλ ζεσξνχκε φηη
ζε εθείλν ην ζεκείν ππάξρεη πξφβιεκα, εγψ μέξσ πάξα πνιιά ζεκεία πνπ
είλαη επηθίλδπλα κε πξψην θαη θαιχηεξν ην πεξίπηεξν πνπ είλαη εδψ κπξνζηά
καο. Πηελ ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ, πάλσ ζηελ Θαβάιαο, αθξηβψο κεηά ηελ
δηαζηαχξσζε, ηελ πην θεληξηθή ίζσο δηαζηαχξσζε ζην Σατδάξη. Δπνκέλσο αλ
ζεσξνχκε φηη ππάξρεη πξφβιεκα επηθηλδπλφηεηαο γηα εθείλν ην ζεκείν, ζα
πξέπεη λα επαλεμεηάζνπκε φια ηα πεξίπηεξα πνπ είλαη ζηε Ι. Θαβάιαο θαη
εηδηθά απηά ηα νπνία είλαη θνληά ζε θφκβνπο. Δπνκέλσο κε απηφ ην ζθεπηηθφ,
εγψ δηαθσλψ κε ηελ εηζήγεζε. Δθηφο αλ θάλνπκε κηα ζπλνιηθφηεξε ζπδήηεζε
γηα ηελ ρσξνζέηεζε ησλ πεξηπηέξσλ ζηελ πφιε καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έρνπκε πεη θαη ν πξφεδξνο γλσξίδεη θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ
φηη επίθεηηαη έλαο θαλνληζκφο πεξηπηέξσλ απφ ην Πεπηέκβξε, πνπ θαη εκείο
πξνζπαζνχκε λα ζπκβάινπκε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. ζα ην δνχκε απφ ην
Πεπηέκβξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ

ηζρχεη

ζπλάδειθνη.

Γειαδή

έρνπλ

θαηαηεζεί

θαη

πξνηάζεηο, ππάξρεη ήδε θαη ζηα ζθαξηά έλαο θαλνληζκφο, κφιηο νινθιεξσζεί
ζα γίλεη θαη κηα δηαβνχιεπζε, δειαδή κηα θνπβέληα θαη κε ηνπο ζπκπνιίηεο
καο ηνπο πεξηπηεξάδεο θαη ζα πάκε ζε νινθιεξσκέλν…Θνδσξή ζέιεηο λα
πεηο;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ θνπβεληηάδνπκε ηψξα, δελ αλνίγνπκε ην ζέκα
ζπλνιηθά, εκείο έρνπκε θαηαζέζεη απφ παιαηφηεξα. Λνκίδσ φκσο φηη πξέπεη λα
ζπκθσλήζνπκε γηα ιφγνπο ηάμεο, φηη αλ ζε έλα Γ.Π. πνχκε φηη ζε απηή ηελ
ζέζε, απηή ηελ 4εηία πνπ είλαη απηή ε δηνίθεζε, δελ ζα δψζνπκε ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο ην πεξίπηεξν, κελ θάλνπκε ην ιάζνο κεηά απφ 2
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θαη

ην

δψζνπκε

αιινχ.

Ρν

ιέσ…ζπγλψκε

κηζφ

ιεπηφ

λα

ζπλελλνεζνχκε. Γηαηί αχξην, κπνξεί λα θνπβεληηάζνπκε ηα θξηηήξηα…γηα ηελ
ζέζε ιέσ ξε παηδηά. Θαηά ηα άιια εγψ ζπκθσλψ εθ ησλ πξνηέξσλ, λα γίλεη
δηαβνχιεπζε

λα

ην

πεξάζνπκε

ζηε

ζεκεξηλή

εκεξνκελία.

πνπ

ζπκθσλήζνπκε κε ηνπο αλζξψπνπο λα ην θάλνπκε. Γελ ρξεηάδεηαη μαλά
ζπλεδξίαζε. Απιψο ιέσ γηα ιφγνπο ηάμεο, απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νθείισ λα πσ ζπλάδειθνη φηη ζηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ην
δηνηθεηή ηεο ηξνραίαο, καο είπε φηη γεληθά, επεηδή ε Θαβάιαο είλαη
επηβαξπκέλε, λα απνθεχγνπκε πεξίπηεξα ζηελ Ι. Αζελψλ. Γειαδή καο ην
επηζήκαλε…δελ μέξσ ν δήκαξρνο…
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ινηπφλ ηψξα, κηα θνπβέληα κνλάρα, γηαηί πξαγκαηηθά ην ζέκα
ησλ πεξηπηέξσλ είλαη πνιχ κπειαιίδηθν πνπ ιέσ εγψ. Θαηαξρήλ λα ζαο πσ φηη
έρνπκε μεθηλήζεη πέξα απφ κηα θαλνληζηηθή πξάμε γηα ηα πεξίπηεξα, ε νπνία
ζα έξζεη θαη γηα δηαβνχιεπζε δειαδή ζην Γ.Π., γηα απφθαζε ζην Γ.Π. Αλ
θνηηάμεη θαλείο πάλσ ζην ράξηε, έρνπκε απνηππψζεη πάλσ ζην ράξηε ηηο
ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ, πνπ ππάξρνπλ ζην Σατδάξη, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη
πνιιέο θνξέο, δελ είλαη πάληα ην θξηηήξην αλ εμππεξεηνχληαη νη δεκφηεο,
αιιά αλ είλαη ε ζέζε εκπνξηθή. Γειαδή είλαη θαη κηα θνπβέληα πνπ πξέπεη λα
γίλεη ζπλνιηθά θαη ην έβαιε

θαη ν θ. Γεκήηξεο ην ζέκα, φζνλ αθνξά λα

εμππεξεηνχληαη νη δεκφηεο, ηα ζεκεία, ππάξρνπλ θαη ηέηνηα δεηήκαηα, ηα
νπνία ζα πξέπεη λα ηα θαηαιήμνπκε ηη αθξηβψο ζέινπκε απφ ηα πεξίπηεξα θαη
κε πνην ηξφπν ην ζέινπκε απηφ ην πξάγκα λα γίλεη. Ξξέπεη λα ην
θαηαιήμνπκε ζπλνιηθά κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο πψο αθξηβψο ζα έρεη
εθαξκνγή απηφ ην πξάγκα. Γελ είλαη εχθνιν θαη κε απηή ηελ έλλνηα, εγψ ιέσ,
κπνξεί αχξην κεζαχξην ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ή λα δηαπιαηπλζεί ή λα θάλεη
νηηδήπνηε. Γελ κπνξψ λα μέξσ ηη ζα γίλεη ζε 4 ρξφληα. Απιψο ην ζίγνπξν είλαη
φηη απηφ ην πξάγκα παξακέλεη ίδην θαη πάξεηο ηελ απφθαζε ηψξα θαη πεηο δελ
ζα πάεη, δελ κπνξεί ζε έλα ρξφλν λα πάεη θάηη άιιν. Δίλαη θαηαλνεηφ απηφ,
θσο θαλάξη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο γηα λα νινθιεξψζνπκε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, καο έρεη απαζρνιήζεη πάξα πνιχ ην ζέκα απηφ ηνπ
πεξηπηέξνπ. Έρνπκε εδψ θαη ην ζρεδηάγξακκα θαη ην αίηεκα πνπ είρε θάλεη ν
ελδηαθεξφκελνο. Ζ ηερληθή ππεξεζία έθαλε κηα νιφθιεξε κειέηε εδψ θαη
απνηχπσζε αθξηβψο θαη ηα κέηξα θ.ιπ. Δγψ ήζεια λα ζαο πσ θάπνηα
πξάγκαηα επηγξακκαηηθά. Ξξψηνλ, θάλακε πνιιέο επαθέο κε ηελ ηξνραία, 2
επαθέο κάιινλ, ν πξφεδξνο εδψ κε ηνλ Κνζρνλά θαη εγψ κε ηνλ Σνπδεινχιε,
ηνλ αληηδήκαξρν θαη ζπδεηήζακε ζπλνιηθφηεξα ηα ζέκαηα. Γηαηί ε ηξνραία
θξαηάεη κηα πεξίεξγε ζηάζε, ζρεηηθά κε ηελ ρσξνζέηεζε. Γειαδή εγθξίλεη αο
πνχκε ζηελ Ι. Θαβάιαο θαη απνξξίπηεη γηα παξάδεηγκα ζηελ Θαξατζθάθε, γηα
θπθινθνξηαθνχο ιφγνπο. ρη ζηελ Θαξατζθάθε, κπξνζηά ζην Corner, πνπ δελ
έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία. Ρέινο πάλησλ. Απηφ πνπ καο είπαλ είλαη,
φηη δελ είλαη δεζκεπηηθή ε πξφηαζε ηεο ηξνραίαο. Άξα μεθηλάκε απφ απηφ.
Γεχηεξν, αλ δείηε αλαιπηηθά ην ράξηε εδψ, αιιά θαη φπνηνο δεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί κεξηθέο θνξέο, ην ζρεδηάγξακκα δελ ιέεη πνιιά
πξάγκαηα, ζα δεη φηη είλαη έλα πάξα- παξά πνιχ επηθίλδπλν ζεκείν. Κε φια
απηά πνπ εηπψζεθαλ πνιχ ζσζηά πξνεγνπκέλσο. Θαη αλ ζέιεηε θαη ηηο
κεηξήζεηο αθξηβψο αλ θάλνπκε, ζα δείηε φηη δελ ππάξρεη απφζηαζε ησλ 15 κ.
απφ ηελ ζηάζε, είλαη κελ 18, αιιά φηαλ ην απηνθίλεην κπεη, έζησ θαη έλα
απηνθίλεην ζε απηφ ην θνκκάηη, ηφηε γίλνληαη ζίγνπξα θάησ απφ 15 ηα κέηξα
απφ ηελ ζηάζε. Απέλαληη, λα ζαο πσ ηψξα, ζα ην πσ κάιινλ γηαηί εηπψζεθε
θαη κάιηζηα κπήθε θαη ζαλ έλζηαζε φηη αθνχ είλαη άιια πεξίπηεξα έηζη, ζα
πξέπεη λα δψζνπκε θαη ζε απηφ άδεηα ή λα πάξνπκε απφ ηα άιια. Ξξψηνλ δελ
δψζακε εκείο άδεηα ζηα άιια πεξίπηεξα.
Απηή

ηε

ζηηγκή

μεθηλάκε

έλα

απζηεξφ

έιεγρν,

πξνυπνζέζεσλ

θαη

πξνδηαγξαθψλ. Θα ηνλ ηεξήζνπκε. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε ζε απηφ ην ζεκείν
λα κπεη άιιν πεξίπηεξν θαη λα ζαο πσ θάηη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Κηα θνξά
λα ζηξαβψζεη θάηη, ξηζθάξεη νπνηνζδήπνηε έλα αηχρεκα, ην νπνίν δελ ζα είλαη
αηχρεκα έηζη, ειαθξχ, κηιάκε γηα ζνβαξφηαην αηχρεκα ή αηπρήκαηα πνπ
κπνξεί λα γίλνπλ ζε εθείλν ην ζεκείν. θαη ηη ζα καο πνπλ κεηά; Θα πνπλ εζείο
δψζαηε ηελ άδεηα. Γηαηί ππεχζπλνη γηα ηελ άδεηα είλαη ην Γ.Π. θαη ν δήκαξρνο
πνπ ππνγξάθεη ηελ άδεηα.
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Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ, φηη εδψ δελ κπνξνχκε λα παίδνπκε. Γελ κπνξνχκε λα
παίδνπκε κε ηαρχηεηεο δεθάδσλ ή εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ πνπ ηξέρνπλ εθεί
ηα απηνθίλεηα θαη κάιηζηα άκα θζάλεη θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ην πνπ
ζηξίβνπλ ή πσο είλαη ηα θαλάξηα θ.ιπ., θ.ιπ. Δκείο εμεηάδνπκε ηψξα ην λέν
θαλνληζκφ, δειαδή δηακνξθψλνπκε έλαλ θαλνληζκφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
πεξηπηέξσλ. Θα έξζεη ηνλ Πεπηέκβξε. Πσζηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε
φινη. Δγψ ζπκθσλψ πξαγκαηηθά. Γηαηί ην Γ.Π. πξαγκαηηθά ψξηκα, λνκίδσ θαη
νη παξαηεξήζεηο ηνπ Ρζαηζακπά είλαη ζσζηέο θαη ηνπ Βαγγέιε, δειαδή φιεο
νη παξαηεξήζεηο. Έηζη λνκίδσ πξέπεη λα ην δνχκε ην ζέκα. Δδψ δελ κπνξνχκε
λα

κηιάκε

γηα

εμππεξέηεζε

θάπνησλ,

ζε

βάξνο

πηζαλφλ

θάπνησλ

ζπλαλζξψπσλ καο πνπ ζα πιεξψζνπλ κε ηελ δσή ηνπο, κηα απφθαζε ηνπ
Γ.Π. πνπ ζα πάξνπκε ζήκεξα θάπσο απζαίξεηα.
Γη’ απηφ ε πξφηαζή καο είλαη λα κελ δνζεί ζε εθείλν ην ρψξν. Αιιά έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα νη ελδηαθεξφκελνη λα θάλνπλ πξφηαζε γηα 3 άιια ζεκεία, ηα
νπνία…κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζέινπλ, λα δνχκε ζην Γ.Π. θαη λα
απνθαζίζνπκε.
10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζε κεηνλνκαζία ζηάζεο ηνπ ΝΑΠΑ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λνκίδσ θαηά πιεηνςεθία ζπλάδειθνη. Έηζη; Δδψ έρνπκε
δχν ζέκαηα 10. Δίλαη καδί; Δίλαη καδί. Θεσξείηαη καδί επεηδή είλαη…Έρνπκε θαη
ηελ απφθαζε-εηζήγεζε ηεο Δ.Ξ.Ε. γηα ηελ κεηνλνκαζία ηεο ζηάζεο Ξεξίπηεξν
ζε ζηάζε Ξαλαγίηζα. Δίλαη ζηελ Ηεξά Νδφ, ζηελ Ξαλαγίηζα θαη ιέγεηαη ζηάζε
Ξεξίπηεξν. Ξξνηείλνπκε ηελ κεηνλνκαζία ηεο ζε ζηάζε Ξαλαγίηζα. Ξαξφηη
πιηζηέο θαη άζενη. πάξρνπλ δχν δεηήκαηα. Ρν έλα έρεη λα θάλεη κε ηνλ
ζεβαζκφ ηνπ πηζηεχσ ηνπ αιινπλνχ ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη ην δεχηεξν έρεη
λα θάλεη κε ην ηη ζεκαίλεη Ξαλαγίηζα γηα ηελ πεξηνρή. Ρη ζεκαίλεη Ξαλαγίηζα
γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λ. Φψθαηαο. πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη γηα φιν ην Σατδάξη θπζηθά, αιιά ζεκαηνδνηεί ηελ εθθιεζία
ησλ Φσθααίσλ, ησλ πξνζθχγσλ θ.ιπ. Ινηπφλ, νκφθσλα έηζη;
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11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί νξηζκνχ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο, ζην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν γείαο
«γηείο Ξφιεηο-Ξξναγσγή γείαο».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο γηα ηελ εηζήγεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πχκθσλα κε ην εηζεγεηηθφ, πξνηείλεηαη ζαλ εθπξφζσπνο ν
ππνθαηλφκελνο θαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ε Θαηεξίλα ε Βειέηδα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα ή αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλνχκε. Δγψ θαη σο δηθεγφξνο ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ
ελδηαθέξνληνο έρεη πξνζθεξζεί θαη έρεη βνεζήζεη, έρεη έξζεη σο κάξηπξαο ζε
ζέκαηα ππεξεζίαο, είλαη πνιχ θαιή ππάιιεινο θαη είλαη πνιχ ζσζηή επηινγή
απηή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν; Θχξηε Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ παξαθνινχζεζα ην δηήκεξν πνπ έγηλε. Γελ μέξσ αλ
παξαθνινχζεζε θαλέλαο απφ ην Γήκν. Ιέσ ινηπφλ, φηη αμίδεη ηνλ θφπν. Δίλαη
πνιχ ελδηαθέξνλ. Θαιά θάλεη θαη κπαίλεη ν Κηράιεο επηθεθαιήο. Γελ μέξσ αλ
είλαη απηνλφεην, ζε απηφ ην πξάγκα. πάξρεη κηα ηερλνγλσζία, παγθνζκίνπ
επηπέδνπ, απφ ηνλ ΝΖΔ, ζε κηα ζεηξά ζηάληαξηο ηα νπνία αμίδεη ηνλ θφπν. Θαη
κάιηζηα ιέσ, αθνχ ηψξα πξνρσξάκε ζε απηφ ην πξάγκα, επεηδή έγηλε απηφ
ην πξάγκα, κπνξείηε λα ζπλελλνεζείηε θαη λα θάλεηε κηα εθδήισζε. Γειαδή
λα κελ ηελ ράζνπκε απηή ηε ρξνληά θαη λα κπνχκε ζηελ επφκελε ρξνληά, πνπ
ζα γίλεη ην δίθηπν πφιεσλ. πάξρνπλ κηα ζεηξά πξάγκαηα, πνπ αθνχ ζα είλαη
ε Βειέηδα αληηθαηαζηάηεο ζνπ, λα ρξεσζεί λα πάξεη ηα cd θ.ιπ., θ.ιπ. θαη λα
δείηε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλδξέα έρνπκε θαη ηα εθηφο, δελ μέξσ αλ ηα μέραζεο. Νκφθσλα
έηζη; Ξαξαθαιψ ζέιεηε θάηη; Γηα πνην ζέκα; Γηα ην πεξίπηεξν; Έλα ιεπηφ,
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ζπγλψκε ηψξα. Οψηεζα πάξα πνιιέο...Ξάξα κα πάξα πνιχ ζχληνκα ζαο
παξαθαιψ, γηαηί ξψηεζα πάξα πνιιέο θνξέο, αλ ζέιεη λα κηιήζεη θάπνηνο.
ΡΕΑΒΑΟΑ: Ιέγνκαη Ρδαβάξα Γεσξγίνπ, είκαη ε πξψηε θάηνηθνο ηνπ Σατδαξίνπ
θαη επεηδή θαλέλαο απφ εδψ, ζαθψο δελ μέξεη ηελ ηζηνξία ηνπ Σατδαξίνπ, θάηη
πξέπεη λα κείλεη ζε απηφ ηνλ ηφπν, πνπ λα ιέεη ηη ζεκαίλεη. Δθεί ήηαλ ινηπφλ,
ην πξψην πεξίπηεξν ζην Σατδάξη, γη’ απηφ θαη ην κνλαδηθφ. Γη’ απηφ θαη ιέγεηαη
έηζη ε ζηάζε. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, γηαηί πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα γίλεη θαη
απηφ Ξαλαγίηζα. Δίλαη ε εθθιεζία, ηελ μέξεη ν θφζκνο. Αιιά ε ηζηνξία ηνπ
Σατδαξίνπ, ιέεη απηφ. ηη ήηαλ ην πξψην πεξίπηεξν, πνπ ππήξρε εθεί.
Ρνπιάρηζηνλ νη παιηνί ην ζπκνχληαη. Θαη εγψ έρσ ην δηθαίσκα λα ην ιέσ. Γηαηί
ν παππνχο κνπ ν Γθηφλ, ήηαλ ν πξψηνο θάηνηθνο ηνπ Σατδαξίνπ. Απηφ.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ξξνρσξάκε. Λνκίδσ ην ηειεπηαίν ζέκα
ήηαλ νκφθσλν γηα ην δηαδεκνηηθφ δίθηπν. Ξάκε ηψξα ζηα εθηφο εκεξεζίαο.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Τήθηζκα ηεο δεκνηηθήο αξρήο φζνλ αθνξά ηε λέα ζπκθσλίακλεκφλην ηεο ζπγθπβέξλεζεο κε ηνπο δαλεηζηέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε φινη ζηα ρέξηα ζαο. Ξαξαθαιψ ηνπο επηθεθαιήο. Θχξηε
Κπνδίθα ζα πείηε; Έρεηε ην ςήθηζκα. Γήκαξρε ζέιεηο λα πεηο θάηη;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γελ μέξσ αλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε, αιιά αλ ιάβνπκε ππφςε
καο, πνπ θάπνηα ζηηγκή, πάλσ ζηνλ νίζηξν ηνπ ν δήκαξρνο, καο θάιεζε εκέλα
ηνλ Γξνχιηα θαη πνηφλ άιινλ, πνπ ςεθίζακε ππέξ ηνπ ΛΑΗ. Θαη επεηδή εκείο
είκαζηε πην έκπεηξνη απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο θαη πνιχ πην πξνλνεηηθνί θαη
μέξακε φηη ην ΝΣΗ, ζα γηλφηαλ ΛΑΗ, είπακε θαηεπζείαλ ΛΑΗ. Θαη πηζηεχσ φηη αλ
έβγαηλε ΛΑΗ απφ ηελ αξρή δήκαξρέ κνπ θαη αγαπεηέ πξφεδξε, ίζσο νη φξνη ζα
ήηαλ θαιχηεξα ζήκεξα. Γηαηί ζα ζπλαηζζαλφληνπζαλ θαη απηνί νη ζθιεξνί
άλζξσπνη φηη έρνπλ γεξκαλνηζνιηάδεο εδψ ζηελ Διιάδα, δσζίινγνπο θαη ηνπο
βνεζάλε. Θνηηάμηε, είλαη πνιχ ζθιεξφ ην θείκελν. Θαη δελ ζα κπνξνχζα εγψ
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πξνζσπηθά λα ζπκθσλήζσ, φζν θαη αλ δηαηεηλφκαζηε φηη φινο ν ειιεληθφο
ιαφο θαη φινο ν ειιεληθφο ιαφο, πνπ ππήξμε θαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ
δεκάξρνπ θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ, φηαλ νξκψκελνη απφ ην ζέκα ηνπ
παλφ…Δγψ απ’ φηη είδα ζηα απνηειέζκαηα απηνί πνπ θξαηάλε απηή ηελ ζέζε,
είλαη 5,5% ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Δκείο δπζηπρψο δελ ζα κπνξέζνπκε λα ην ςεθίζνπκε. Δίλαη ε πξψηε θνξά
ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γ.Π., κε απηή ηε ζχλζεζε, κε απηή ηελ
δεκνηηθή αξρή, πνπ βξηζθφκαζηε ζε ηφζν πνιχ δχζθνιε ζέζε θαη ν
ζπλδπαζκφο καο, δελ ζα ςεθίζεη ςήθηζκα πνπ θαηεβάδεη είηε ε δεκνηηθή
αξρή, είηε άιιε παξάηαμε. Ρν ζεσξψ πνιχ, πνιχ, πνιχ αθαηξεηηθφ, απηφ ην
θείκελν. Έλα θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο, ζε άιιεο
ζπληεηαγκέλεο. Γελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ηνπ 2015. Θηλείηαη ζηελ ζθαίξα
ηνπ ζεκηηνχ θαη φρη ηνπ πξαγκαηηθνχ. Γελ κπνξψ λα πξνζζέζσ ηίπνηε άιιν.
Απηή είλαη ε ηνπνζέηεζή κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εγψ ζέισ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ, λα ην ζπλδέζσ ιίγν κε
ην παλφ, γηαηί ην ππέξ ηφληζα κάιινλ, αιιά απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο, απηφ
ζαο έκεηλε κφλν ή ζρεδφλ απηφ. ηη έζεζα ην ζέκα ηεο αηζζεηηθήο. Ρφληζα φηη
είλαη ην ηειεπηαίν πξάγκα ε αηζζεηηθή. Ρν πξψην πξάγκα είλαη ε
λνκηκνπνίεζε. Ξψο λνκηκνπνηείζηε, σο Γήκνο Σατδαξίνπ, λα εθθξάδεηε ηελ
άπνςε απηήο ηεο πφιεο. Απηφ θπζηθά ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ απάληεζή κνπ θαη
ηελ ηνπνζέηεζή κνπ. Απφ ηηο εμειίμεηο θαη απφ ηα γεγνλφηα θαη απφ απηά πνπ
δηαβάδνπκε ηψξα ζην δηάιιεηκα θαη ζίγνπξα ζα απνθαιπθζνχλ, εδψ ην
δήηεκα ήηαλ αλ ζα κέλακε ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα ή φρη. Θαλείο δελ
ακθηζβεηεί φηη ε επξσπατθή νηθνγέλεηα λνζεί. Αιιά ηηο κάρεο γηα κηα θαιχηεξε
επξσπατθή νηθνγέλεηα, ηηο δίλεηο εληφο απηήο, φρη εθηφο. Ινηπφλ, φια απηά πνπ
ιέγνληαλ φηη δελ κπνξνχλ λα καο βγάινπλ, δελ κπνξνχλ λα καο θάλνπλ,
δπζηπρψο γηα εκάο, επηπρψο γηα εζάο ίζσο, ίζρπαλ.
Δηιηθξηλά δελ ζέισ λα θάλσ απνινγηζκφο ησλ 5 κελψλ πεξί δηαπξαγκάηεπζεο
θαη φισλ απηψλ. Γε λνκίδσ φηη έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα καο. Ξξνζσπηθά ζε
φ,ηη έρεη λα θάλεη εκέλα, ν πξψηνο θιάδνο πνπ πιήηηεηαη κε κέηξα πνπ
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ιακβάλνληαη αχξην, είλαη νη δηθεγφξνη. Ν πξψηνο θιάδνο. Αιιά δπζηπρψο,
πάκε ζε κηα ινγηθή ην κε ρείξνλ βέιηηζην. Δίπα ζαλ θιάδνο. Γειαδή ηη λα
θάλνπκε; Λα θαηαξγεζνχκε επηζηεκνληθά; Λα κελ ππάξρνπκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, φπνηνο ζέιεη ζα έρεη ην
ιφγν λα απαληήζεη ζε πνιηηηθφ επίπεδν.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ είκαη πνιχ δπζαξεζηεκέλνο. Ξξνζπαζψ λα ζθεθηψ
ινγηθά. Γελ κπνξψ. Γηα φια απηά ηα ιάζε πνπ γίλαλε, γηαηί πηζηεχσ φηη φλησο
ζα κπνξνχζε λα έρεη γίλεη κηα θαιχηεξε δηαπξαγκάηεπζε, λα ππήξραλ θάπνηα
άιια κέηξα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Έηζη φπσο ηέζεθαλ ηα πξάγκαηα,
δελ ππάξρεη άιινο απηή ηε ζηηγκή. Γηα εκέλα θαη γηα έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ
αλζξψπσλ. Γηα εζάο, ηελ ΣΟΠΖ ΑΓΖ, ελδερνκέλσο ηνπο ΑΛΔΙ, πνπ βιέπεη
φηη κεηψλεηαη ε ζέζε ηνπ θ. Θακκέλνπ θαη φιν απηφ ην ιατθηζηηθφ, δελ
απεπζχλνκαη ζε εζάο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θφκκα, παηρλίδη. Γηαηί εγψ πηζηεχσ
φηη έρεηε πνιχ εηιηθξηλή ζέζε, αιιά θαιψο ή θαθψο θαη επαλέξρνκαη θαη
θζάλσ ζην ζέκα ηεο λνκηκνπνίεζεο, έρεηε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ,
πνπ έρεη θάπνηεο απμνκεηψζεηο. Δ, ινηπφλ, ζε απηή ηελ θξίζηκε θακπή, απφ
απηά πνπ εληάμεη, θάπνηνη θαιψο ή θαθψο δηαβάδνπκε, θάπνηνη επηιέγνπκε
ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθία, ζεσξψ φρη ζηξαηεπκέλε, αιιά αθφκα θαη έλαο
ππέξκαρνο ηεο δξαρκήο, πξνρζέο, ν θ. Ιαπαβίηζαο, ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε,
είπε φηη ε Διιάδα, δελ είλαη ψξηκε, λα θάλεη απηή ηε κεηάβαζε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, αλ φινη απηνί ζπκθσλνχλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, ζέινπλ λα παξακείλνπλ ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα θαη λα κελ
γίλνπλ Βελεδνπέια, πηζηεχσ φηη απερεί, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα
αληηκεησπίζεη ν ιαφο, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Θαη
έξρνκαη εδψ θαη θιείλσ. Ινηπφλ απηφ ην παλφ, απερεί ην Σατδαξηψηηθν ιαφ; Ρη
θάλεη δειαδή; Ρν Σατδάξη δηαθέξεη απφ ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο θαη
αληηπξνζσπεχεη ην αληηεπξσπατθφ θίλεκα; Θαη ελ ησ κεηαμχ, απηφ ζαο αδηθεί.
Ζ νλνκαζία Γήκνο Σατδαξίνπ, γηαηί αδηθεί ηελ ηζηνξία θαη ην θφκκα, φηαλ εηο
βάξνο ηεο ζπκθσλίαο-κλεκφλην, ζπληάζζεηαη θαη ε ΣΟΠΖ ΑΓΖ θαη ε ΑΛΔΙ.
Γελ γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο πάλσ ζηελ εηιηθξηλή ζέζε πνπ έρεη ην ΘΘΔ.
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Απηφ ζέισ λα πσ. Φπζηθά θαη δελ ζα ην ςεθίζσ. Δπαλέξρνκαη θαη δελ ζέισ
λα παξαθξάζσ.
Θαη φλησο Βαζίιε, δεηψ ζπγλψκε, πνπ αλαθέξζεθα ζε απηή ηελ έθθξαζε,
αλαθέξνληαο ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο, αο πνχκε. Αιιά θαη πάιη ήηαλ βαξχο. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη, ν θαζέλαο θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ θαη θξίλεηαη απφ απηέο.
Θαιψο ή θαθψο, ην καδηθφ θίλεκα ζέιεη ηελ Διιάδα εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ηηο κάρεο εληφο απηήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζπλήζσο ηειηθά είκαη εθηφο γξακκήο ή δηακνξθψλσ
γξακκή; Ρν ιέσ απηφ γηαηί. Θαη ηελ άιιε θνξά κε ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ, πνπ εγθαίξσο ε δεκνηηθή αξρή ην έθεξε θ.ιπ., κεηά έθαηζε ν
θνπξληαρηφο θαη απνδείρζεθε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη ην πνιηηηθφ ζθέινο, φηη
κάιινλ εγψ είρα δίθην, πνπ εθείλε ηελ ψξα λφκηδα φηη ήκνπλ εθηφο γξακκήο,
γηαηί δελ είρα θαη πιεξνθφξεζε. Θαη φηη ηέινο πάλησλ, ζην νηθνλνκηθφ
ζθέινο, δελ έγηλε θαη θακηά θαηαζηξνθή θαη αληίζεηα ζα ιέγακε πεξηζζφηεξν
ήηαλ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή εκκνλή, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη δελ
ηαπηίδσ. Απφ ηελ κηα κεξηά ν Ξαηνχιεο, ν νπνίνο ζέιεη λα αλαδεηρζεί ζε
παξάγνληα ηεο δεμηάο, είρε δεη ηελ θαηαζηξνθή πνπ έξρεηαη. Απηφ είλαη άιιν
ζέκα βέβαηα. Γελ ην ηαπηίδσ. Θαη ην ΘΘΔ γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο, γηαηί
βξήθε θαη κηα αθνξκή λα θάλεη κηα θξηηηθή ζε έλα δήηεκα δεκνθξαηίαο, πνπ
έζηεθε. Γειαδή δελ είλαη φηη δελ έζηεθε, ζε ζρέζε κε απηά πνπ είρακε πεη ην
2012, νκηιίεο Βνχηζε θ.ιπ. Απηά ζε εηζαγσγηθά. Δπνκέλσο ινηπφλ θαη ζε απηφ
ην ζέκα ηψξα, ζα θάηζεη ν θνπξληαρηφο. πνγξάθηεθε κηα ζπκθσλία, πάξα
πνιχ δχζθνιε.
Δγψ δελ αλήθσ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ, φπσο κεξηθνί πνπ ιαθάλε θαη
ιέλε εγψ δελ έρσ θακία ζρέζε, λίπησ ηαο ρείξαο κνπ θ.ιπ., θ.ιπ. Λνκίδσ φηη
ζα πεξάζνπκε κηα δχζθνιε 3εηία πνπ κέζα ζα έρεη θαη εθινγέο θαη άιια
δεκνςεθίζκαηα θαη ηα ξέζηα. Γειαδή δελ κπήθακε ζε απηή ηελ κάρε γηα λα
πνχκε ληάνπ, ληάνπ θαη λα ζεθσζνχκε λα θχγνπκε. Απηφ είλαη δίθνπν καραίξη
πνπ ππνγξάθηεθε. πνγξάθηεθε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Θα έπξεπε
λα κελ ππάξρνπλ ηελ επφκελε κέξα ην πξσί, θαηαζέζεηο θ.ιπ. ζηηο ειιεληθέο
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ηξάπεδεο. Απηέο είλαη νη δπζθνιίεο. Δκείο παιεχνπκε γηα κηα άιιε Δπξψπε, γηα
άιινπο ζπζρεηηζκνχο. Θέινπκε λα θεξδεζεί ιίγνο ρξφλνο κέρξη ην Λνέκβξην.
Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα παξακείλεη ν ΠΟΗΕΑ ζηελ θπβέξλεζε. Γελ μέξσ κε
πνηνπο θαη πψο θ.ιπ.
Βεβαίσο εζείο θάλαηε κηα επηινγή ηνπ δηπινχ ΝΣΗ, ην νπνίν ζηελ νπζία, πήγε
λα θαηαγξαθεί ζην ΛΑΗ, αιιά δελ ιεηηνχξγεζε. Ν θφζκνο ηνπ επξχηεξνπ…ηεο
αξηζηεξάο θαη ηεο δεμηάο θαη ηνπ θέληξνπ θ.ιπ., μεπέξαζε θαη ηηο πξνβιέςεηο
ησλ αλζξψπσλ, ρεηξηζηψλ επηθνηλσληαθά απφ ην ΠΟΗΕΑ. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα. Δγψ ην έδεζα εδψ. Θαη ζην Σατδάξη θαη ζε φιε ηελ Γ. Αζήλα.
Γηαηί απηφ έδσζε ηελ ψζεζε ζην 62%. Βεβαίσο γηα λα έξζσ θαη ιίγν ζηελ
νπζία, παξφηη είλαη αξγά, αιιά επεηδή έρνπκε έλα επίπεδν εδψ πέξα θαη
λνκίδσ κπνξνχκε λα ηα ιέκε. Ρν θείκελν ζα έιεγα φηη είλαη απξφζεθην, φρη ζε
απηά πνπ ιέεη, ζε απηά πνπ δελ ιέεη. Γειαδή, θαηαιαβαίλσ φια απηά πνπ ιέεη
θαη είλαη κηα πνιηηηθή ζέζε. ηαλ φκσο δελ ιέεη πνπζελά γηα ηνπο πνιηηηθνχο
εθβηαζκνχο θαη φιν ην θιίκα πνπ ιεηηνχξγεζε, αλεμάξηεηα ζε πνηφλ
ρξεψλεηαη, είηε εθ πξφζεζεο, είηε γηα πνιηηηθή αθέιεηα, είηε νηηδήπνηε άιιν
θ.ιπ. έηζη μέξεηε θάζε παξάιεηςε ζε έλα θείκελν, είλαη έλα έιιεηκα. Απιψο ην
ζεκεηψλσ. Ρειεηψλσ ινηπφλ κε δπν-ηξία πξαγκαηάθηα, έηζη γηα λα κελ πσ φηη
ην πξνζπεξλάσ έηζη, επεηδή είλαη αξγά ε ψξα. Δίλαη ινηπφλ κηα ζπκθσλία,
εγψ ζα ηελ έιεγα θαθή θαη κπνξεί λα γίλεη ρεηξφηεξε, αλ νη δχν πξνυπνζέζεηο
πνπ βάδεη, νη νπνίεο είλαη θξηηήξην γηα λα κπνξέζνπλ απηά ηα πθεζηαθά κέηξα,
πνπ ζηελ νπζία, απηά πνπ παίξλνληαη είλαη πθεζηαθά κέηξα. Απηφ πνπ ζα ην
θαζνξίζεη είλαη ε πνιηηηθή πάιε θαη ε κάρε απφ ην ΠΟΗΕΑ θαη απφ ην θίλεκα
θαη απφ ην θφκκα ΠΟΗΕΑ θαη απφ απηνχο πνπ ζα ζηξαηεπζνχλ ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε.
ζνλ αθνξά ην λα ππάξμεη ρξήκα, ξνή ρξήκαηνο, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ
αλάπηπμε θαη κε ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ρξένπο. Λνκίδσ ινηπφλ απηά ηα δχν
ζεκεία, είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ, ηα νπνία…φπσο νη εηαίξνη, νη δαλεηζηέο, ζα
παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ κέηξσλ απηψλ, πνπ πνιιά απφ απηά, ζα
πξέπεη λα βξεζνχκε ζην ίδην κεηεξίδη ηεο πάιεο γηα λα κελ πινπνηεζνχλ.
Λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχπιεπξνο ν ηξφπνο πιένλ, άζρεηα ην πνηνο
ππνγξάθεη θαη ην ηη θάλεη. Λνκίδσ ινηπφλ φηη απηή ε αλάζα πνπ δίλεη ζην ιαφ,
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γηα λα κελ βξεζεί κε θιεηζηέο ηηο ηξάπεδεο, λα δηαπξαγκαηεχεζαη θαη λα παο
θαη ζε εθινγέο, θαηά ηε γλψκε κνπ, απηφο ν ρεηξηζκφο είλαη γηα λα παο ζε
εθινγέο, πνπ δελ κπνξείο λα ηηο θάλεηο θαηά ηελ γλψκε κνπ 9 Απγνχζηνπ.
Ξξέπεη λα ηηο θάλεηο ή 9 Πεπηεκβξίνπ, κάιινλ 9 Νθησβξίνπ ζα έιεγα. Ρν ιέσ
έηζη ζρεκαηηθά. Γηα λα κπνξέζεηο λα πεηο φηη γηα ηνπο δηθνχο καο ιφγνπο,
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο.
Ρψξα ππάξρνπλ θαη θάπνηα πξαγκαηάθηα, ζηα νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ, ε
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη εκείο πνπ είκαζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αλεμαξηήησο
ζέζεο. Κάιινλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ καο ζα ιέγακε,
έρνπκε

άπνςε

θαη

ηα

δεηήκαηα

δηαθζνξάο

ησλ

πξνκεζεηψλ,

ηεο

θνξνδηαθπγήο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απηά είλαη δεηήκαηα ζηα
νπνία ράζεθε πνιχηηκνο ρξφλνο, θαηά ηε γλψκε κνπ. πάξρνπλ επζχλεο.
Απηή ηε ζηηγκή, λνκίδσ φηη φπσο νη δαλεηζηέο ζα θνηηάδνπλ κε ραξηί θαη
κνιχβη ην ηη γίλεηαη γηα κηα ζεηξά άιια πξάγκαηα, λνκίδσ φηη ην πνιηηηθφ
θίλεκα πνπ ελδηαθέξεηαη κε δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο ν θαζέλαο. Ζ θπβέξλεζε
απφ ηνπο δηθνχο ηεο δξφκνπο, απηνί πνπ ππνζηεξίδνπκε απηή ηε γξακκή ηεο
ππεξάζπηζεο, ζην δξφκν θαη ζηα Γ.Π. θαη ζηα θφκκαηα ηνπ ΠΟΗΕΑ θ.ιπ.,
θ.ιπ. Αιιά θαη ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ έξρνληαη απφ ηελ
αξηζηεξά, ηα θφκκαηα ΑΛΡΑΟΠΗΑ, ΘΘΔ θ.ιπ., θ.ιπ., λνκίδσ ζε απηά ηα
δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε φ,ηη ιέκε δηαπινθή, ηελ ηξηπνιηθή θαη ηα ξέζηα,
είλαη έλα δήηεκα αμηαθφ, έλα αμηαθφ θνξηίν, ην νπνίν εθεί πέξα ζηεξίδεηαη
κέζα, φινη απηνί πνπ ηνπο βξήθακε αληίπαινχο καο απέμσ, ζα πξέπεη λα
μεισζεί. Απηφ ινηπφλ είλαη έλα εξψηεκα ην νπνίν ζα απαληεζεί ζηελ πξάμε.
Θαη ζα δνχκε ινηπφλ, θνληφο ςαικφο ηα Σξηζηνχγελλα, είλαη θνληά, ζα δνχκε
ινηπφλ, αλ ην θίλεκα μαθληθά ζα σξηκάζεη θαη ζα θνπληψζεη, γηαηί πθίζηαηαη
κηα βίαηε σξίκαλζε θαη ζα κεηαθηλεζεί αο πνχκε πξνο ηηο γξακκέο ηνπ ΘΘΔ,
ηεο ΑΛΡΑΟΠΗΑΠ θαη άιισλ πνπ απηή ηε ζηηγκή δηαρσξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο.
Θα θαλεί απηφ ζηελ πξάμε. Γελ θξχβεηαη απηφ ην πξάγκα. Ή ζα δψζεη κηα
αλνρή ζηελ πξάμε, ζηελ κεηαβνιή θαη ζηελ επηηπρία απηνχ ηνπ πξάγκαηνο
πνπ ιέσ εγψ. Θαη ζα απνδεηρζεί αλ απηά πνπ ιέσ πάιη, γηαηί αχξην γίλεηαη
ζπλεδξίαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πνιηηηθήο γξακκαηείαο, δελ ππάξρεη θάηη άιιν.
Αλ απηά πνπ ιέσ ζηέθνπλ ή ηέινο πάλησλ, ζεσξείζηε ηα κηα πξνζσπηθή
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ηνπνζέηεζε κε ην δηθαίσκα λα επαλαηνπνζεηεηψ, αθνχ ππάξμνπλ θαη
επίζεκεο ηνπνζεηήζεηο. Απηή είλαη κηα δηθή κνπ αλάγλσζε. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έρσ ηνπνζεηεζεί κε δεκφζηα δήισζή
κνπ, πξηλ απφ ην δεκνςήθηζκα, ηελ νπνία ζα ήζεια λα ζπκπεξηιεθζεί
απηνχζηα ζηα πξαθηηθά, σο αηηηνιφγεζε θαη ηεο ςήθνπ καο. Ξξέπεη βέβαηα λα
πσ φηη ζέβνκαη θαη ηηκψ ηελ εηιηθξηλή ζέζε ηνπ ΘΘΔ, ε νπνία είλαη ζηαζεξή,
δελ έρεη θνξντδέςεη θαλέλαλ φια απηά ηα ρξφληα. Δγψ κπνξεί λα δηαθσλψ θαη
λα ηελ ζεσξψ θαηαζηξνθηθή γηα ηελ ρψξα θαη γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ, φκσο
ηνπιάρηζηνλ φινπο απηνχο ηνπο αζηηθνχο κχζνπο, πνπ ζπληήξεζαλ θάπνηνη
απηά ηα 5 ρξφληα, λνκίδσ φηη ην Θνκκνπληζηηθφ Θφκκα, είρε κηα ζηαζεξή ζέζε
θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ην δηθαηνινγήζεη γη’ απηφ. Αλ ζέιεηε λα κηιήζνπκε
θαη πνιηηηθά, ε άπνςή κνπ είλαη φηη ε θξίζε έρεη θέξεη ηα κλεκφληα θαη φρη ηα
κλεκφληα ηελ θξίζε. Θαη αλ δελ ππήξραλ απφ ην 2010 θαη κεηά ηα Εάππεηα, νη
αγαλαθηηζκέλνη, αιιά φινη καδί, φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ
επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη πηζηεχνπλ ζηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο,
κπνξνχζαλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα minimum πνξεία, φια απηά ηα ρξφληα,
ηψξα ζα είρακε μεπεξάζεη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη
ηεο θξίζεο, αθξηβψο φπσο έρεη γίλεη θαη ζηα ππφινηπα θξάηε πνπ έρνπλ
αληίζηνηρα πξνβιήκαηα.
Θαη επεηδή φινη ζέινπκε κηα δηαθνξεηηθή Δπξψπε. Αιιά ε Δπξψπε, φπσο είπε
θαη ν Βαγγέιεο, αιιάδεη απφ κέζα. Θαη βιέπνπκε πνηεο δπλάκεηο ζηελ Δπξψπε,
πξνζπάζεζαλ εηιηθξηλά λα θξαηήζνπλ ηελ Διιάδα ζε επξσπατθή πνξεία. Γελ
είλαη ηπραίν φηη ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, κε ηνλ Νιαληξένπ, φπσο ιέγαλε θάπνηνη
θαη ηνλ Οέηδη θαη γεληθά ε ζνζηαιδεκνθξάηεο βνήζεζαλ ηελ Διιάδα. πσο δελ
είλαη ηπραίν φηη αλ είρακε, κηα άιιε θπβέξλεζε ζηε Γεξκαλία ζα ήηαλ πνιχ
δηαθνξεηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Λνκίδσ φηη ε Δπξψπε κπνξεί λα
αιιάμεη, κέζα απφ κηα ηζρπξή ζνζηαιδεκνθξαηία ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά
θαη ζηελ Διιάδα ε ιχζε ηειηθά, λνκίδσ φηη απφ εθεί ζα κπνξνχζε λα δνζεί.
Άζρεηα αλ φπσο είπα πξνεγνπκέλσο κε φινπο ηνπο αζηηθνχο κχζνπο πνπ
δεκηνπξγήζακε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα καο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ
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θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, παξαπιαλήζεθε θαη πίζηεςε φηη κπνξεί λα
ππάξμνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ρξεκαηνδφηεο ή ελαιιαθηηθέο πνξείεο, πνπ ζα
θάλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ππνρσξήζεη, κπξνζηά ζηα δηθά καο ζέισ
θαη ζηα δηθά καο αηηήκαηα.
Ξξέπεη φκσο λα θαηαιάβνπκε θάπνηα ζηηγκή, φηη αλ ζέινπκε λα είκαζηε
πξαγκαηηθά, έλα ζχγρξνλν επξσπατθφ θξάηνο, ζα πξέπεη θαη εκείο λα θάλνπκε
νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, ζην αζθαιηζηηθφ καο, ζηα
εξγαζηαθά, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε επηηέινπο έλα θξάηνο, ην νπνίν ζα είλαη
απνηειεζκαηηθφ. Θαη δελ ζα ιεηηνπξγεί ην θξάηνο εηο βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, αιιά αιιειέλδεηα θαη ν ηδησηηθφο θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο, ζα κπνξνχλ
λα πξνζθέξνπλ ηελ απαηηνχκελε επεκεξία ζην ιαφ.
Αο κελ αλαπηχμσ άιια δεηήκαηα. Θα κπνξνχζακε λα κηιάκε γηα ψξεο. Ρν ίδην
θαη εζείο φπσο κπνξψ λα κηιάσ θαη εγψ. Λνκίδσ δελ είλαη απηή ε ζηηγκή θαη ν
ρψξνο, λα αληηπαξαηεζνχκε πνιηηηθά θαη λα απιψζνπκε φιν ην εχξνο ησλ
πνιηηηθψλ καο απφςεσλ. Δπαλαιακβάλσ φηη θαηαςεθίδσ ην ζπγθεθξηκέλν
ςήθηζκα θαη ζα ήζεια λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά φιε ε δήισζή κνπ, έηζη φπσο
έρεη δνζεί ζηελ δεκνζηφηεηα ζρεηηθά κε ην δεκνςήθηζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ ην ιφγν. Ν
ζπλάδειθνο ν Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Δγψ ζπλάδειθνη πξαγκαηηθά, παξαμελεχνκαη πψο κεηά απφ
απηά ηα ηφζν αλαηξεπηηθά ξηδηθά, πνπ δνχκε απηέο ηηο εκέξεο, εμαθνινπζνχλ
νξηζκέλνη λα έρνπλ απηέο ηηο απηαπάηεο. Απηέο ηηο απηαπάηεο, πνπ ηφζν
θαηξφ, επηρεηξνχζαλ ζπλεηδεηά λα βάινπλ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ. Καο είπε ν
Θνδσξήο, φηη εκείο ιίγν-πνιχ, θάλακε ιάζνο επηινγή πνπ δελ ηελ δηθαίσζε ν
ιαφο ζην δεκνςήθηζκα. Αληίζηνηρα καο είπε ν Αλδξέαο ν Κπνδίθαο, φηη αλ
έβγαηλε ην ΛΑΗ, ίζσο ηα πξάγκαηα λα ήηαλ θαιχηεξα. Ν Βαγγέιεο ν
Ληεληαθφο, καο είπε φηη εκείο, ε ΣΟΠΖ ΑΓΖ, ν Θακκέλνο, ζηελ νπζία έρνπκε
κηα θνηλή ζέζε θ.ιπ. Έιενο αγαπεηνί θίινη. Κέρξη θαη ηελ Θπξηαθή, ππήξρε ην
κπινθ ην ΝΣΗ θαη ην κπινθ ηνπ ΛΑΗ. Ξνπ ζθνηψλνληαλ κεηαμχ ηνπο.
Δξκήλεπε ν θαζέλαο ην ΝΣΗ θαη ην ΛΑΗ δηαθνξεηηθά. Θαη φρη 12 ρξφληα, φρη 12
κήλεο,

φρη

12

κέξεο,

12

ψξεο

κεηά,

αθνχ

έθιεηζαλ

νη

θάιπεο,
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ζπγθεληξσζήθαηε καδί εζείο, απηνί νη νπνίνη εθθξάδαλ ην ΝΣΗ θαη ην ΛΑΗ θαη
αλαθάιπςαλ φηη ηειηθά θαη ην ΝΣΗ θαη ην ΛΑΗ, δελ ήηαλ ηίπνηα απφ φια απηά
πνπ καο ιέγαλε, αιιά ήηαλ ιεπθή επηηαγή ζηνλ Ρζίπξα, λα πάεη θαη λα
ππνγξάςεη θαη κελ ηπρφλ θαη βγνχκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Απηφ ην θνξντδηιίθη, ην νπνίν ην πεξάζακε ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, ην πεξάζαλε
θαη ην πεξάζαηε, εμαθνινπζνχκε ζήκεξα εδψ θαη θάλνπκε, καο θηχλνπλ θαη
θάλνπκε φηη βξέρεη. Γειαδή δελ μέξσ ηη λα πσ. Αθνχζηεθε εδψ πέξα φηη ην
5,5% έρεη απηή ηελ άπνςε, δελ μέξσ θαη εγψ ηη. Κα θαιά, δελ μέξεηε φηη απφ
ηελ ηζηνξία, κηα δσή, ηελ αιήζεηα πάληα ηελ μεθίλαγαλ νη κεηνςεθίεο; Ρν ζέκα
είλαη, αλ απηφ πνπ ιέεη θάπνηνο είλαη κεηνςεθηθφ ζήκεξα ή άκα είλαη αιήζεηα ή
φρη, αλ δηθαηψλεηαη ή φρη; Γηθαηψζεθε ε άπνςε φηη ζα ηξψγακε κε ρξπζά
θνπηάιηα

ζηελ

Δπξσπατθή

Έλσζε;

Ξνπ

έιεγαλ

ην

αληίζηξνθν

ε

κεηνςεθνχληεο θφθθηλνη. Γηθαηψζεθε ε άπνςε πνπ έιεγε, φηη επηηέινπο
κπαίλνπκε ζην σξαίν ιηκάλη, ην απάλεκν ηνπ επξψ θαη ζσζήθακε, φηαλ καο
έβαδε ν Πεκίηεο; Θαη βγαίλαλε πάιη νη θφθθηλνη θαη ιέγαλε φηη δελ είλαη έηζη,
απάλεκν ιηκάλη. Γηθαηψζεθε ε άπνςε πνπ ιέγαλε φινη νη άιινη πιελ ησλ
θαλαηηθψλ θφθθηλσλ, φηη απηή ε Δπξσπατθή Έλσζε, δελ είλαη ξε παηδηά ησλ
ιαψλ, αιιά είλαη ιχθνη, πνπ θνηηάλε πψο ν θαζέλαο ην ζπκθέξνλ ηνπ; Γελ
δηθαηψζεθαλ ζε φια απηά; Πε ηη δελ δηθαηψζεθαλ απηέο νη κεηνςεθίεο; Ρν αλ
είλαη κεηνςεθίεο θνηηάκε ή αλ ηειηθά, δπζηπρψο δηθαηψλνληαη απηά πνπ ιέλε
απηνί νη κφληκα κεηνςεθνχληεο θφθθηλνη;
Αθνχζηεθαλ εδψ πέξα δηάθνξα. Ξψο λνκηκνπνηνχκαζηε λα βάδνπκε παλφ; Ρη
θάλεη απηφ ην παλφ; Αλ αληηπξνζσπεχεη ην Σατδάξη; Θαη δελ μέξσ θαη εγψ ηη.
Ππλεηδεηνπνηνχκε ηνλ Αξκαγεδδψλ ηνλ νπνίν καο έξρεηαη; Έρνπκε ηελ
απαίηεζε λα ζηαζνχκε ζηνλ ηχπν, φηη δελ ξσηήζεθε εδψ πέξα. Γελ είλαη
δεδνκέλε πνηα είλαη ε πιεηνςεθία ζην Γήκν; Γελ ηελ μέξνπκε απηή; Έπξεπε
λα πεξηκέλνπκε λα γίλεη ην Γ.Π. γηα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ν Γήκνο,
αθνχ είλαη δεδνκέλε, θνξντδεπφκαζηε, ε άπνςε ηνπ θαζελφο; Ξξηλ απφ 3
ψξεο, νη πεξηζζφηεξνη ιέγαηε, ζπκθσλψ κε ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ
ιέεη ην παλφ, αιιά έρσ ζέκα κε ην φηη ηα βάιαηε φπσο ηα βάιαηε. Θαη ηψξα
πνπ ζπδεηάκε γηα απηά πνπ ιέεη ην παλφ, δηαθσλείηε. Θαη 2 ψξεο πξηλ, ιέγαηε
νη πεξηζζφηεξνη, εγψ κε ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ιέεη ην παλφ θαη γεληθά
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κε ηελ ινγηθή ηνπ ζπκθσλψ. Θνξντδεπφκαζηε; 2 ψξεο πξηλ ηα ιέγαηε.
Ξαίδνπκε εδψ πέξα ηηο θνπκπάξεο;
Θαη ζε ηειηθή αλάιπζε δελ ππάξρεη άιινο δξφκνο θαη δελ ππάξρεη άιινο
δξφκνο. Νη δξφκνη είλαη 3 θαη ηνπ βηψλνπκε. Ρνπο 2 βηψζακε. Ν πξψηνο
δξφκνο ήηαλ ηεο ππνηαγήο. Θάλσ ηα πάληα, φ,ηη κνπ πνχλε. Σξφληα ηψξα. 4
ρξφληα ΞΑΠΝΘ, Λ.Γ., Θαξαηδαθέξεδεο, ηα θάγακε, ηα είδε ν ιαφο, βγήθε απφ
ηα ξνχρα ηνπ, ηελ έθηπζε απηή ηελ πνιηηηθή. πήξμε ε ξήμε Γηαιαηδή ηνπ
Ρζίπξα, πνπ ηελ βιέπνπκε απηή ηε ζηηγκή. Ζ ξήμε πνπ ιέεη φηη εγψ ζα
δηαπξαγκαηεπηψ, ζα πάσ εθεί θαη ζα γίλσ ν θαιχηεξνο δηαπξαγκαηεπηήο. Θαη
θάλεθε αλ είρε δίθην ην ΘΘΔ, πνπ έιεγε φηη δελ είλαη ζέκα δηαπξαγκαηεπηή,
δελ δηαπξαγκαηεχεζαη κε ηνλ ιχθν. Ν ιχθνο ή ζε ηξψεη ή ησλ ηξσο ή
ζεθψλεζαη θαη θεχγεηο, άκα δελ κπνξείο λα ηνλ θαο. Γελ κπνξείο λα
δηαπξαγκαηεπηείο κε ηνλ ιχθν, θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζθαγήο. Γελ είλαη ην
ζέκα αλ ζα ζε ζθάμνπλ κε κπαιηά ή κε καραίξη. Γελ ζέινπκε λα καο
ζθάμνπλ. Ρη πνην απηνλφεην απφ απηφ;
Θαη εξρφκαζηε ζήκεξα θαη ιέκε αλ ππάξρεη άιινο δξφκνο ή φρη. πάξρεη έλαο
δξφκνο, ν έλαο θαη ν κνλαδηθφο. Ζ ξήμε ε πξαγκαηηθή. Ρν λα κελ καο
ζθάμνπλ. Θαη πξνθαλψο φηαλ πεηο δελ ζέισ λα κε ζθάμεηο. Ξξνθαλψο ζα ζε
πεηάμνπλ απέμσ. Θαη γη’ απηφ εκείο ιέκε, φηη αλ ζεο πξαγκαηηθά ηελ ξήμε θαη
φρη ηελ ξήμε Γηαιαηδή, πξνθαλψο ζα πξέπεη λα παο ππνρξεσηηθά ζε δξαρκή,
έμσ απφ ην επξψ. Θαη επεηδή ζα παο έηζη θαη ζα πξέπεη κεηά λα θαιχςεηο
βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ιανχ ζνπ, πξνθαλψο ζα πξέπεη λα βγεηο έμσ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ζνπ θαζνξίδεη ηη ζα παξάγεηο θαη πφζν. Γηαηί εζχ ηνλ
πξψην θαηξφ, ζεο λα παξάγεηο, ηξφθηκα, θάξκαθα, δελ μέξσ θαη εγψ ηη.
Ξξνθαλψο δελ ζα κπνξείο λα ην θάλεηο απηφ, αλαγλσξίδνληαο έλα ρξένο ην
νπνίν δελ ζα κπνξείο λα ην ζεθψζεηο. Θαη πξνθαλψο γηα λα ηα θάλεηο απηά ηα
πξάγκαηα, δελ κπνξεί ηα θιεηδηά ηεο νηθνλνκίαο, λα ηα έρνπλ νη βηνκήραλνη
πνπ έρνπλ θξηηήξην ην θέξδνο. Αιιά ζα πξέπεη λα ηα έρεη απηφ ην θξάηνο, ην
νπνίν ζα έρεη ζαλ θξηηήξην ηελ ιχζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ.
πάξρνπλ ινηπφλ δξφκνη. Ρν αλ έρνπκε ηα άληεξα λα ηνπο αθνινπζήζνπκε
απηνχο ηνπο δξφκνπο, είλαη άιιν πξάγκα. Θαη ν θφζκνο ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ,
θαηάιαβε κηα ζεηξά απφ απηά ηα νπνία, ηνλ παξακχζηαδαλ φιεο νη άιιεο νη
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πνιηηηθέο δπλάκεηο. Θαη είλαη άιιν ζέκα, ην αλ έρεη ηε δχλακε απηή ηε ζηηγκή,
λα ζεθσζεί απφ ηα ηέζζεξα πνπ ηνλ έρνπκε βάιεη. Θαη έρνπλ επζχλεο νη
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο, πνπ ηνλ έρνπλ βάιεη έηζη. Έρνπλ
επζχλεο, πνπ πξηλ απφ 4 κήλεο, 5, ν θφζκνο έθηπλε ηελ ινγηθή ησλ
κλεκνλίσλ, θαη έιεγε πάεη ζην δηάβνιν, έζησ θαη κε ηελ ινγηθή ηεο αλάζεζεο,
έζησ θαη 1 ζηα 10 λα θάλεηο. Θαη ζήκεξα, πάλε λα ηνλ θάλνπλ λα παλεγπξίζεη
γηαηί ηνπ θνξάλε ην ρεηξφηεξν κλεκφλην.
Έρνπλ επζχλεο φινη απηνί, γηαηί ζήκεξα δίλνπκε ην δηθαίσκα ζηνλ θάζε
Γεσξγηάδε, Βνξίδε, λα βγαίλεη θαη λα μαλά κηιάεη. Θαη πξέπεη θάπνηε λα
θάλνπκε θαη απηνθξηηηθή γηα φια απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ζ ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηψξα πνπ θνπβεληηάζνπκε, μεθίλεζε
απφ ηηο εξσηήζεηο, απφ ηελ θάζε ησλ εξσηήζεσλ, κε ην δήηεκα ηνπ παλφ, ην
νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί, θάησ απφ ηελ…κπξνζηά ζηελ πξφζνςε, θάησ απφ
ηελ επηγξαθή ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ. Δγψ ζέισ λα πσ θαη γη’ απηφ ηελ άπνςή κνπ,
επεηδή δελ ηνπνζεηήζεθα ζηελ αξρή, ζηελ θάζε ησλ εξσηήζεσλαπαληήζεσλ, ζεβφκελνο ηελ δηαδηθαζία. Θαη λα επηκείλσ φηη ε δεκνηηθή αξρή,
δελ είρε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε γηα λα ζεθψζεη έλα ηέηνην παλφ. Παθέζηαηα
έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηππψζεη ηελ άπνςή ηεο θαη σο παξάηαμε θαη σο θφκκα,
ν θαζέλαο έρεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο, ζηα πιαίζηα
ηεο δεκνθξαηίαο. Πην επίπεδν ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζε ζρέζε κε ηελ
ζθξαγίδα, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Γήα κνπ, Γήκνο Σατδαξίνπ, εγψ ζα έιεγα φηη
γηα λα απνθηεζεί ε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ζα
απαηηείην ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο φπνπ νη πνιίηεο ζα
παίξλαλε ζέζε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο θαη ζα ππήξρε…θαη
ζαθέζηαηα ζα είρε θάζε δηθαίσκα κε βάζε ην απνηέιεζκα απηφ, λα εθθξαζηεί
ε άπνςε ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
Θα κπνξνχζε θαη ε ελαιιαθηηθή ε νπνία είλαη ε ζεκεξηλή. Γειαδή ζπδεηείηαη
ην ζέκα ζην Γ.Π. ζα παξζεί κηα απφθαζε θαη κε βάζε ην ςήθηζκα θαη κε
βάζε ηελ πιεηνςεθία, ζηα πιαίζηα ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ
ππάξρνπλ, ζα κπνξνχζε σο Γήκνο πιένλ Σατδαξίνπ, πξάγκαηη λα δηαηππσζεί
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απηή ε άπνςε. Δδψ ζα ήζεια λα απαληήζσ, επεηδή ζηελ πξνεγνχκελε
ηνπνζέηεζε εηπψζεθε, κα είλαη γλσζηνί νη ζπζρεηηζκνί, ε πιεηνςεθία ηεο
δεκνηηθήο αξρήο, γηαηί λα θάλνπκε ην ζπκβνχιην, κπνξνχκε απφ πξηλ λα
ηνπνζεηήζνπκε ην φπνην παλφ ζέινπκε, κε ηελ φπνηα ζέζε θαη κε ηελ
επηγξαθή ηνπ Γήκνο Σατδαξίνπ.
Αλ είλαη έηζη ηφηε λνκίδσ δελ ρξεηάδεηαη ην Γ.Π. πάξρεη ε πιεηνςεθία, κπνξεί
λα ιεηηνπξγεί, λα παίξλεη ηελ απνθάζεηο ηεο, λα ηηο θάλεη γλσζηέο θαη λα κελ
ηίζεηαη ζέκα ζπδήηεζε. Αιιά λνκίδσ φηη κηιάκε γηα έλα θνξπθαίν πνιηηηθφ
δήηεκα θαη ην Γ.Π. είλαη έλα θνξπθαίν πνιηηηθφ φξγαλν, ζην νπνίν πξέπεη λα
γίλνληαη ζπδεηήζεηο, πξέπεη λα παίξλνληαη νη απνθάζεηο θαη κε βάζε ηηο
πιεηνςεθίεο, απηέο λα γίλνληαη γλσζηέο. Κε ηνλ φπνην ηξφπν ζέιεηε εζείο,
δηθαίσκά ζαο είλαη θαη βεβαίσο κπνξείηε λα ην πξάμεηε. Απηφ ζε ζρέζε κε ην
παλφ. Δξρφκελνο έηζη ζην βαζχηεξν δήηεκα, ζε ζρέζε κε ην ζέκα. Δγψ λα
πσ, θνηηάμηε δελ είλαη κηα εχθνιε απάληεζε ζηα δεηήκαηα πνπ βάδεηε. Δγψ
ζα έιεγα φηη βεβαίσο, ζε θακία πεξίπησζε, θαη φρη κφλν εγψ. Λνκίδσ φηη
θαλείο εδψ, δελ ζα ζπκθσλνχζε κε ην κλεκφλην θαη ηα κέηξα. Δίλαη κηα
εμέιημε, πνπ θαληάδνκαη θαη εκέλα κε βξίζθεη ηειείσο αληίζεην, αιιά λνκίδσ
θαη φινπο. Υζηφζν φκσο, δελ κπνξνχκε λα ζηεθφκαζηε κφλν ζε απηφ. Ξξέπεη
ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ, λα πξνρσξάκε θαη παξαπέξα, αλαδεηψληαο ηελ
ιχζε.
Δγψ ζα έιεγα φηη πξάγκαηη, δηαθσλψ κε απηά ηα κέηξα. Αιιά δηαθσλψ πνιχ
πεξηζζφηεξν, αλ ε ειιεληθή θνηλσλία ην επφκελν βήκα ηεο, ήηαλ κηα
αζχληαθηε ρξεσθνπία, ε νπνία λνκίδσ φηη έρνπκε ηέηνηα θαηλφκελα,
πξφζθαηα ηζηνξηθά θαη παιαηφηεξα, φπνπ νη θνηλσλίεο νδεγνχληαη ηειηθά, ζε
ζπλζήθεο ράνπο, ζα ιέγακε, φηαλ κάιηζηα δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα
ηέηνηεο εμειίμεηο. Θαη ηέηνηεο ζπλζήθεο ράνπο, εγψ ηνπιάρηζηνλ ηηο ζεσξψ
πνιχ ρεηξφηεξεο, απφ απηφ ην ρεηξφηεξν πνπ ιέκε, ηψξα ζε ζρέζε κε ην
κλεκφλην θαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη κέζα ζε απηφ.
Έηζη ινηπφλ, θαινχκαζηε λα πάξνπκε κηα ζέζε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ηψξα, λα απνθαζίζνπκε φπσο εηπψζεθε, γηα ην κε ρείξνλ. Θαη κε
βάζε απηά ηα δεδνκέλα, είλαη θαη ε ηνπνζέηεζή κνπ θαη ε ζέζε κνπ θαη ε
ζέζε καο σο παξάηαμε. Ρειεηψλνληαο ζέισ λα πσ, μέξεηε ζε ηέηνηα θνξπθαία
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δεηήκαηα, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα επαηζζεζία, ζε ζρέζε κε ην
αγσληζηηθφ ηφλν πνπ δίλνπκε. Γηφηη, θνηηάμηε, ην παλφ ην ζπγθεθξηκέλν αλ
ζέιεηε, ιέεη ην εμήο. Θαιείηε ηνλ θφζκν λα μεζεθσζεί ηψξα. Απηφ ζαλ κηα
θξάζε, λνκίδσ φηη έρεη κηα πνιχ βαζηά θαη πνιχ πιαηηά, έλα πνιχ βαζχ θαη
πνιχ

πιαηχ,

αγσληζηηθφ

πεξηερφκελν.

Απηφ

φκσο

δελ

κπνξεί

λα

απνηππψλεηαη, κφλν σο κηα επηγξαθή. Θαη κάιηζηα ρσξίο λα ππάξρεη έλα
ζπλνιηθφ πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν λα θαηαιήγεη θαη ζε κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία.
Ρν λα θαινχκε ηνλ θφζκν λα μεζεθσζεί θαη αλ ζέιεηε ηελ πξνεγνχκελε ψξα,
λα είκαζηε ζε κηα θάζε, δελ ιέσ γηα εζάο, ιέσ γεληθφηεξα, φρη ζαλ παξάηαμε,
ζαλ Γήκνο, ιέσ γεληθφηεξα ζαλ θνηλσλία, ζε κηα θάζε αδηαθνξίαο. Πε κηα
θάζε νπδεηεξφηεηαο, ζε κηα θάζε αλαςπρήο αλ ζέιεηε, αο πνχκε. Λνκίδσ φηη
απηφο ν ηξφπνο δελ ζα ηνλ έιεγα θαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ, γη’ απηφ άιισζηε
δελ έρνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία αλ ζέιεηε, αλ κπνξνχζαλ λα
ππάξμνπλ, ζα ήκνπλ θαη έλαο απφ απηνχο πνπ ζα ζπκθσλήζνπκε λα
νδεγεζνχκε ζε απνηειέζκαηα, ζεηηθφηεξα φκσο γηα ηελ θνηλσλία θαη
αζθαιέζηεξα. Θαη φρη έηζη ζε εμειίμεηο, νη νπνίεο λνκίδσ απνδεδεηγκέλα, φπσο
είπα, ηζηνξηθά, νδεγνχλ ζε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα.
Πηα πιαίζηα ινηπφλ απηήο ηεο ζέζεο, απηήο ηεο αλάιπζεο, απηήο ηεο
ηνπνζέηεζεο, δελ ζα πσ φηη δηαθσλψ κε ην ςήθηζκα, ζα πσ φκσο φηη δελ
ζπκθσλψ κε απηά ηα δεηήκαηα πνπ βάδεη. Γηαηί απηά ηα δεηήκαηα πνπ βάδεη,
είλαη βέβαην φηη ζα νδεγήζνπλε ζε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα, απφ απηέο ηηο
δπζθνιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κλεκφλην θαη ζηελ ζπκθσλία πνπ έγηλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνη ζπλάδειθνη ζα κηιήζνπλ; Έρεη δεηήζεη ν ζπλάδειθνο ν
Βνξέαο, ν ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο, ν ζπλάδειθνο ν Βνπιγαξίδεο, ε
ζπλαδέιθηζζα ε Σαηδεζηεξγίνπ. Ππλάδειθε Βνξεά, παξαθαιψ λα είκαζηε ιίγν
ζχληνκνη.
ΒΝΟΔΑΠ: ζν κπνξέζσ πξφεδξε. Έλα-έλα. Θαηαξρήλ, δελ ην ζεσξψ ζνβαξφ
επηρείξεκα, είζαη εζχ ην 5,5 θαη είκαζηε ην 94,5. Αλ απηφ είλαη πνιηηηθφ
επηρείξεκα, γηαηί είλαη πνιηηηθφ ην θείκελν, λα κνπ ην εμεγήζνπλ λα ην
θαηαιάβσ. Ρν ζέκα είλαη, ζπκθσλείο κε απηφ πνπ έγηλε ή δηαθσλείο; Ρν λαη
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κελ αιιά, είλαη πνιηηηθάληηθν, δελ είλαη πνιηηηθή ζέζε. Θαη εδψ δελ κπνξνχκε
λα απεθδπφκαζηε ηεο πνιηηηθήο ζέζεο πνπ έρεη ν θαζέλαο καο. Γηαηί πνιηηηθά
ζθεθηφκαζηε θαη γη’ απηφ βξηζθφκαζηε εδψ. Αλεμάξηεηα αλ ζηεξίδνπκε
θφκκαηα ή δελ ζηεξίδνπκε θφκκαηα, είκαζηε πνιηηηθνπνηεκέλα άηνκα φινη.
Απηφ ινηπφλ ηνπ 5,5 θαη ηνπ ηέηνηνπ, ζα κπνξνχζε λα ην πεη νπνηνζδήπνηε
θαη δελ ζέισ λα πάσ ζε άιιεο ζπγθξίζεηο, πνπ είπε πξνεγνπκέλσο θάπνηνο
εδψ κέζα. Ρν πνηνη ην ιέλε απηφ θαη αλ είλαη δεκνθξαηηθή αληίιεςε, αλ έρεηο
δίθην ή φρη γη’ απηφ πνπ ιεο ή αλ είλαη θαζηζηηθή ή θαζίδνπζα αληίιεςε.
Έλα δεχηεξν δήηεκα, κηιάκε γηα…είδα κηα αθίζα, <<αμηνπξέπεηα θαη
δεκνθξαηία>>. Κπνξείηε λα κνπ πείηε πνηνο κπνξεί λα δήζεη κε 300€ ην κήλα
θαη λα είλαη αμηνπξεπήο; Κήπσο έρνπλ δεη πφζνη έξρνληαη θαη παξαθαιάλε εδψ
γηα έλα θνκκάηη ςσκί; Κήπσο μέξνπλ πνηα ζα είλαη ηα κέηξα; Γηα ηνπο ΔΒΔ
ζαλ παξάδεηγκα, ζηηο 15.000 εηζφδεκα καδί κε ηελ αζθάιηζε πνπ ζα πιεξψλεη
ν ΔΒΔ, θαηά κέζν φξν, ζα ηνπ κέλνπλ 2 θαηνζηάξηθα ην ρξφλν απφ 15.000
εηζφδεκα. Κε ηα λέα κέηξα. Ινηπφλ, γηα πνηα δεκνθξαηία κηιάκε, γηα πνηα
αμηνπξέπεηα κηιάκε, γηα πνηα ειεπζεξία κηιάκε; Πηνλ αληίπνδα; Νη εθνπιηζηέο
πνπ πιεξψλαλε 12.000 πεξίπνπ ην θαξάβη, θφξν, ζα πιεξψλνπλ 12.460.
Απηφ είλαη ην κνίξαζκα πνπ θάλεη ε θπβέξλεζε κε ηα θαηλνχξγηα κέηξα πνπ
έξρνληαη.
Γελ ζέισ λα πσ πεξηζζφηεξα. Ρα δνχκε θαη ηα μέξνπκε φινη. Γελ μέξσ πνηα
είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο καο εδψ κέζα, πνπ θάζε θνξά ιέεη λαη κελ
ζπκθσλψ αιιά. Αιιά πνηα ήηαλ ε δνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ
μεθίλεζε, πνηα ήηαλ ε ζέζε ηνπ ΘΘΔ, κηαο θαη κηιάκε κε αλνηθηά ραξηηά, πάληα
εκείο εδψ πέξα. Ρη έιεγε δειαδή απφ ηφηε, πνπ ήηαλ λα κπνχκε ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηα ρξπζά θνπηάιηα, πνπ έιεγε φηη ζα πεηλάζνπκε.
Ξνηεο είλαη νη ηηκέο πνπ πνπιάγαλε, εηζαγφκελα πξντφληα ή γηα ηελ άκπλα ή
νηηδήπνηε άιιν, πιεξψλακε ην 1:3, γηα λα ζεζαπξίδνπλε νη βηνκήραλνη θαη νη
πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη νη ηξαπεδίηεο. Ξψο παίξλακε δάλεηα, κε ηη θφζηνο ηα
παίξλακε θαη πνπ έθζαζε ν ιαφο εδψ, γηα λα ηα πιεξψζεη.
Δίδαηε ηίπνηε, αθφκα θαη απηφ πνπ ιέγαλε ηα αζηηθά θφκκαηα, κεδέ ηνπ
ΠΟΗΕΑ εμαηξνπκέλνπ, γηα ηνπο θιέθηεο; Φέξηε πίζσ ηα θιεκκέλα. Νπδεκία
θίλεζε. Δλψ ην ΘΘΔ, έιεγε φηη ζα ππάξμνπλ θαη Ηθηγέλεηεο γηα λα επηπιεχζεη ην
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ζχζηεκα. Βιέπε Ρζνραηδφπνπινο. Θαη εξρφκαζηε ηψξα εδψ θαη θάλνπκε
κλεκφζπλν πξηλ ηελ θεδεία. Γηαηί γηα θεδεία πάκε. Γηα θεδεία πάκε θ.
ζπλάδειθνη θαη πξέπεη λα ην πάξεηε ρακπάξη. Γηαηί νη εξγαδφκελνη είλαη ζην
δξφκν ήδε θαη απφ θαη πέξα ζα δνπιεχνπλ 12 ψξεο γηα 3 θαηνζηάξηθα. Ξνιινί
δνπιεχνπλ 4 ψξεο γηα 200 ζήκεξα θαη νη 4 είλαη 8. Θαη έξρνληαη θαη
παξαθαιάλε θαη εδψ. Γηαηί δελ ζα εξρφηαλ έλαο λα ράζεη ηα ρξφληα ηεο
αλεξγίαο ηνπ γηα 2 κήλεο δνπιεηάο. Απηά δελ ηα βιέπεηε;
Γειαδή κελ θνηηάκε κφλν ηελ πάξηη καο, λα ην πσ έηζη, πνπ ζήκεξα έρνπκε
έλα θνκκάηη ςσκί λα θάκε, αχξην δελ ζα ην έρνπκε. Νη επαγγεικαηίεο, νη
κηθξνέκπνξνη πνπιάλε ηα εκπνξεχκαηά ηνπο θαη δελ ηα αληηθαζηζηνχλ. Ρα
εξγαιεία ζαπίδνπλ ησλ ηερληηψλ πνπ είλαη απηναπαζρνινχκελνη. Θαη πέξα απφ
απηά, αθφκα θαη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε ζα απμεζεί. Ρελ πιεξψλνπκε ζην
ξεχκα, ηελ πιεξψλνπλ θαη νη άλεξγνη αθφκα. Θα ηελ πιεξψλνπκε ζηελ
δνπιεηά πνπ θάλνπκε, ηελ πιεξψλνπκε φπνπ βξηζθφκαζηε.
Έξρνληαη ινηπφλ θαη ελψ θάλαλε έλα δεκνςήθηζκα γηα ηηο πξνεγνχκελεο
πξνηάζεηο Γηνχλγθεξ, ηηο νπνίεο ήδε ν Οηδνζπάζηεο είρε γξάςεη, πξηλ αθφκα
απφ ηελ Ξέκπηε, πξηλ ηνλ δεκνςήθηζκα, πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ζα
έθαλε ε θπβέξλεζε, πνπ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα. Μεθηλήζακε ινηπφλ απφ ηα 88,5 δηαθνξά, μεπεξάζακε ηα 14 θαη δελ μέξσ αλ έρνπκε θζάζεη ζηα 20. Θαη
αθφκα δελ έρεη ηειεηψζεη ε δηαπξαγκάηεπζε. Γειαδή ζε πνηα δπζηπρία καο
πάλε; Θαη επεηδή ιέλε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
άιιν απφ ην λα πεηλάζνπκε δελ έρνπκε. Κα ζα πεηλάζνπκε έηζη θαη αιιηψο. Ρν
κέιινλ ην παηδηψλ καο, δελ ην ζθέθηνληαη; Γειαδή απηνί πνπ δηαθσλνχλ
ζήκεξα κε απηφ εδψ ην θείκελν, πνπ νξηζκέλνη ην είδαλε θαη βαξχ, ην είδαλε
θαη βαξχ, νξηζκέλνη εδψ κέζα. Θαη είλαη αλεπίηξεπην γηα ηηο εθθξάζεηο ηνπο.
Ξείηε κνπ κηα αλεπίηξεπηε θαη κηα ςεχηηθε ιέμε εδψ κέζα. Κηα ιέμε πνπ δελ
είλαη πξαγκαηηθή.
Κηα πνπ ηελ αληηκεησπίδνπκε ήδε ζήκεξα θαη πνπ αχξην ζα γίλεη πην
επηηαθηηθή θαη πην ζθιεξή. Ξψο είλαη δπλαηφλ ινηπφλ λα κηιάκε θαη λα ιέκε γηα
ην θείκελν απηφ, φηη είλαη ζθιεξφ θαη δελ κπνξψ λα ην βάισ. Γηα λα
ηειεηψλνπκε φκσο κε απηά ηα πξάγκαηα. Έλαο λα κνπ πεη εδψ, ζε ηη δηαθσλεί
απφ ην θείκελν. Δθηφο αλ ζέιεη λα ζβήζνπκε ην φλνκα ηνπ θφκκαηφο ηνπ απφ
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κέζα. Θαη εγψ ζα ην πξφηεηλα ζηελ δηνίθεζε. Λα ζβήζνπκε ην φλνκα ηνπ
θφκκαηφο ηνπ, λα δνχκε ζα ην ςεθίζεη ή φρη. Θαη αλ δηαθσλεί, ζε ηη δηαθσλεί
απφ απηά. Γελ καο πεξηκέλεη δπζηπρία; Γελ ην μέξεηε φηη καο πεξηκέλεη
δπζηπρία; Δμαζιίσζε δελ ην μέξεηε φηη ζα έξζεη; Γελ ην μέξεηε φηη ήδε
πνπιηέηαη φ,ηη δεκφζηνο πινχηνο ππάξρεη, νξπθηφο, πνπιηέηαη γηα 50 δηο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Θψζηα, νινθιήξσζέ ην, γηαηί είλαη θαη άιινη λα
κηιήζνπλ.
ΒΝΟΔΑΠ: Δληάμεη. Ινηπφλ. Κε απηή ηε βάζε ινηπφλ, είλαη γηα κέλα
αλεπίηξεπην, γηα έλα ςήθηζκα πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ζπληξηπηηθά
ηνπ 90% ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, λα ιέκε ζήκεξα φηη έρεηε ην 5,5 εζείο θαη σο εθ
ηνχηνπ εκείο ζα πάκε εθεί. Θαη παξάιιεια ππνζεθεχεηε θαη ην κέιινλ ησλ
παηδηψλ ζαο θαη ησλ εγγνλψλ ζαο αθφκα. Ξξφεδξε ζπγλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Βνπιγαξίδεο. Ν ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, επεηδή θάπνηεο ζπλεδξηάζεηο δελ είλαη
κφλν ηππηθέο, είλαη θαη ηζηνξηθέο θαη δελ γίλνληαη κφλν γηα λα ζπκθσλήζνπκε,
γηαηί δελ πξφθεηηαη λα ζπκθσλήζνπκε, νχηε ζέινπκε. Γηαηί δελ πξφθεηηαη λα
ζαο πείζνπκε. Γηαηί εθθξάδεηε ηελ πνιηηηθή πνπ εμππεξεηεί απηφ πνπ ιέκε
εκείο, ηελ ζπλέρηζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο, θαη εκείο
εθθξάδνπκε θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Δθεί είλαη ε δηαθσλία θαη ηψξα πνπ
πέζαλε νη δήζελ κάζθεο ηνπ αληηκλεκνληαθνχ θαη ηνπ κλεκνληαθνχ, απηφ
γίλεηαη θαζαξφ. Ξψο μαθληθά ηα θφκκαηα πνπ ήηαλ αληηκλεκνληαθά, κε ηα
κλεκνληαθά θφκκαηα γίλαλε έλα κέζα ζε 12 ψξεο. Ξψο δπλάκεηο πνπ ιέγαλε
ΝΣΗ, ζαλ πξάμε αληίζηαζεο, ηψξα μαθληθά, δελ βξίζθνπλ θακία πξάμε
αληίζηαζεο απέλαληη ζην κλεκφλην. Ξψο δπλάκεηο πνπ ιέγαλε ΛΑΗ, γηαηί εδψ
πέξα, δελ πξέπεη λα πεξάζνπλ άιια δπζβάζηαρηα κέηξα, ηψξα μαθληθά ιέλε
ΛΑΗ ζε φια. Λαη θαη άιια, θαη άιια, θαη απφ ην ’12 θαη άιια, θαη άιια. Θαη ν
ιαφο καο έρεη θζάζεη ζηνλ πάην.
Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ λα ζαο πείζνπκε. Θαη δελ πξφθεηηαη λα ζαο πείζνπκε, φρη
γηαηί δελ ζέιεηε λα πεηζηείηε. Γηαηί εδψ πέξα, ζαλ πνιηηηθέο παξαηάμεηο,
εθθξάδεηε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή άπνςε. Θαη απηή ε ζπγθεθξηκέλε
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πνιηηηθή άπνςε, έρεη ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε, φπσο θαη ε πνιηηηθή άπνςε πνπ
εθθξάδνπκε εκείο, έρεη πνιηηηθή ζηφρεπζε. Δπεηδή παίδεηε πνιχ κε ηα
πνζνζηά, παίδεηε ζε ιάζνο Γήκν. Πε απηφ ην Γήκν, εδψ πνπ κηιάκε, έηπρε ν
ιαφο ηνπ Σατδαξίνπ, λα βγάιεη ηελ ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ κε 70% θαη φιεο ηηο
ππφινηπεο παξαηάμεηο, δπζηπρψο ηηο έζηεηιε εθεί πνπ ηηο έζηεηιε. Άξα εδψ ζε
απηφ ην Γήκν, αο κελ κηιάκε γηα πιεηνςεθία θαη γηα πνζνζηά. Αο κηιάκε
πνπζελά αιινχ.
Πην Γήκν ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ήηαλ ΛΑΗ ζε φια θαη βγήθαλε νη ζηξαηεγνί
ηνπ ΛΑΗ λα θάλνπλε δειψζεηο ππνηαγήο. Πηελ Αζήλα πνπ βγήθαλε θαη
θάλαλε…θαη έβγαηλε ν ρνπληηθφο, αθνπγφηαλ ζαλ ηελ θσλή ην Ξαπαδφπνπινπ
κε ηελ ζεηξήλα, κφλν πνπ δελ θαινχζε ζηηο 20.00 ε ψξα λα γπξίζνπκε ζην
ζπίηη καο θ.ιπ., θ.ιπ. Δ, ινηπφλ ζε ιάζνο Γήκν, κηιάηε γηα πνζνζηά. Πε απηφ
ην Γήκν, ν ιαφο ηνπ Σατδαξίνπ, πνπ ήμεξε ηη είλαη ε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ.
Ξξνθαλψο θαη δελ ζπκθσλνχζε φινο απηφο ν θφζκνο πνπ ςήθηζε ηελ ΙΑΦΘΖ
ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ κε ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη ηνλ θνκκνπληζκφ. Κα νχησο ή άιισο δελ
θξίλεηαη απηφ θηφιαο. Αιιά ηη ηειηθά έβγαιε απηφ ην δήκαξρν θαη απηή ηε
δηνίθεζε; Γηαηί αλαγλψξηζε φηη πνηέ δελ έθαλε θνινηνχκπα πξψηνλ θαη
δεχηεξνλ ηελ αγσληζηηθή ηνπ ζηάζε. Έλα ην θξαηνχκελν.
Γεχηεξνλ. Αλ δελ θάλσ ιάζνο ν θ. Ληεληαθφο είλαη ζε κηα θίλεζε πνπ ιέγεηαη
ΚΞΟΝΠΡΑ, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Γηαηί ππάξρεη έλα θείκελν πνπ έρεη ππνγξαθή
Δπάγγεινπ Ληεληαθνχ, δηθεγφξνπ, ζην νπνίν…άξα ζσζηά ιέσ. Ήηαλ εληάμεη,
δελ ιέσ φρη. Ρφηε ινηπφλ ην ’12 πάιη ήηαλ ε δαλεηαθή ζχκβαζε, κε ην δεχηεξν
κλεκφλην θ.ιπ., θ.ιπ., γηα λα θαηαιάβεηε πφζν πίζσ έξρνληαη απηέο νη απφςεηο
θαη πφζν ζην κέιινλ ζα ηηο μαλά ζπλαληάκε. Γηαηί θάζε θνξά πνπ ζα έξρεηαη
κλεκφλην, ην ίδην παξακχζη ζα αθνχκε. Πθχςε ην θεθάιη, θάε ηελ ζθαιηάξα
γηα λα κελ θάλνπκε Grexit.

Ρν ’12 ινηπφλ, ηφηε πνπ ήηαλ ην δεχηεξν

κλεκφλην, ιέγαλε θάπνηνη. Πήκεξα πξέπεη λα ςεθηζηεί θαη λα πινπνηεζεί ε λέα
δαλεηαθή ζχκβαζε. Γελ ππνζηεξίδνπκε φηη ην λέν κλεκφλην είλαη παλάθεηα γηα
ηελ ρψξα. Ξεξηέρεη φκσο κέηξα πνπ καο βξίζθνπλ αληίζεηνπο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε κείσζε ηνπ θαηψηαην κηζζνχ, θ.ιπ., θ.ιπ.
Ξεξηέρεη φκσο θαη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο γηα αιιαγέο θ.ιπ., θ.ιπ. Απηέο νη
επεξγεηηθέο δηαηάμεηο καο θέξαλε ζηνλ πάην ηνπ βαξειηνχ. Θαη ήξζε ν
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ζπλάδειθνο ν Ππειηφπνπινο, ν νπνίνο πέξαλ φισλ ησλ άιισλ, ε κεγαιχηεξή
ηνπ επζχλε δελ είλαη γηαηί είλαη ζε απηφ ην θφκκα πνπ είλαη. Νχηε γηαηί απφ ην
΄91 κέρξη ζήκεξα, καο έρεη ηαξάμεη ζηε απηαπάηε φηη ν κνλαδηθφο δξφκνο
είλαη κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηαηί ζήκεξα κε ην ηξίην κλεκφλην, ρξεσθνπεί ε αλαλεσηηθή αξηζηεξά. Θαη ε
αξηζηεξά ηεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο θ.ιπ., θ.ιπ. Γηαηί ζήκεξα ε αξηζηεξά, πνπ
δελ μέξεη ηη ζεκαίλεη ξήμε, πήγε θαη ππέγξαςε γηα ην ιαφ, κηα λέα θαηαδίθε.
Θαη δήισλε ινηπφλ, πξηλ κηα εβδνκάδα, ελψ ππήξρε ην ελδερφκελν ηεο
ρξεσθνπίαο γηα ην ιαφ. Γηαηί γη’ απηφ ην ελδερφκελν κηιάκε. Γηαηί ε θξαηηθή
ρξεσθνπία, κπνξεί λα κελ ήξζε, ε ρξεσθνπία γηα ην ιαφ, έρεη έξζεη ρξφληα
φκσο. Θαη έιεγε ινηπφλ πξηλ θάκπνζν θαηξφ ζε έλα άξζξν πνπ έιεγε <<Κε
δεηιηάδεηε>>. ρη κφλν απφ … αηζηνδνμίαο αιιά θαη απφ ηελ επίδξαζε
αλακθηζβήηεηεο αχξαο πνπ θπξηαξρεί ζε θάζε ιατθή νηθνγέλεηα. Γειαδή ε
ζεηηθή αχξα ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο πνπ ήηαλ ε θπβέξλεζε ν ΠΟΗΕΑ, φηη
επηηέινπο βξέζεθε κηα θπβέξλεζε πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη πξαγκαηηθά. Φάηε
θπβέξλεζε πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη πξαγκαηηθά, ηψξα κε ηξίην κλεκφλην. Θαη
έιεγε, θαη έλα παηδί ν Ρζίπξαο πνπ γίλεηαη εγέηεο ζε κηα πνξεία αιιαγψλ,
πξνο ην ζπκθέξνλ φζσλ ε ιαίιαπα ηνπ κλεκνλίνπ γνλάηηζε θαη παιεχεη λα
ηζαθίζεη ηελ δηαπινθή θαη λα πιεξψζνπλ επηηέινπο, απηνί πνπ δελ πιήξσζαλ
κέρξη ηψξα πνηέ, απηνχο πνπ πεξηγξάθεη ε Βαιαβάλε θαη ηνπο θαιεί λα
πεξάζνπλ απφ ην ηακείν. Απηνί πνπ δελ πιήξσζαλ πνηέ, είλαη νη εθνπιηζηέο,
νη βηνκήραλνη θαη νη ηξαπεδίηεο. Γη’ απηνχο ηνπο ίδηνπο πνπ δελ ζα πιεξψζνπλ
νχηε ηψξα, ν ιαφο θαηαδηθάδεηαη ζηελ θηψρηα, ηελ αλεξγία, ηελ κηδέξηα, ηελ
θαθνπιεξσζηά.
Θαη ηειεηψλνληαο. Ζ πξνζθνξά ηνπ ΠΟΗΕΑ ζην ζχζηεκα δελ έρεη μαλά
ππάξμεη πνηέ θαη δελ ζα μαλά ππάξμεη. Θα δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα ζαλ
ηελ κεγαιχηεξε πξνζθνξά θφκκαηνο ζηελ ζπλέρεηα χπαξμεο απηνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο, έηζη φπσο είλαη ηψξα. Θαη απηφ κε έλα παξάδεηγκα κφλν. Ρν ιέσ
εγψ. Δπί 10 κέξεο ηψξα, θαη κφλν θαη κφλν γη’ απηφ ην ιφγν, ζα έπξεπε λα
ππάξρεη ε πνιηηηθή επζημία, έζησ θαη ηψξα ηελ χζηαηε ζηηγκή, λα δεισζεί ε
αληίζηαζε, ζε απηή ηελ ιαίιαπα πνπ έξρεηαη ηηο επφκελεο κέξεο, κε απαίηεζε
ησλ δαλεηζηψλ, κε δηαδηθαζίεο fast track. Απηφ ην 10ήκεξν ε εξγνδνηηθή
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αζπδνζία, ήηαλ ηξνκεξή. Απνιχζεθαλ δεθάδεο, κεηψζεθαλ νη κηζζνί δεθάδσλ,
δεκνηηθνί ζχκβνπινη απνιχζεθαλ, κεηά απφ 40 ρξφληα δνπιεηάο, 2 ρξφληα
πξηλ βγνπλ ζηελ ζχληαμε. Θαη άιινη πνιινί.
Απηή ε πνιηηηθή ινηπφλ εδψ πέξα, πνπ ζπδεηάκε ηψξα, είλαη απηή ε πνιηηηθή
θαη γη’ απηφ εκεί ην ζέηνπκε ζαλ ςήθηζκα, γηα λα κελ ππάξρεη δηθαηνινγία.
Δίλαη ε πνιηηηθή απηή, απηή ε ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, πνπ φηαλ ζα μαλά
πείηε γηα ην δεκαξρείν ην παιηφ πνπ είλαη ηψξα ζην ΡΑΞΔΓ θαη ζα πάεη ζε
εληαίν θνξέα αμηνπνίεζεο θαη ζα πνπιεζεί πηη παξά, ζα ζπδεηάκε γηα ην αλ
έπξεπε λα γίλεη πνιηηηζηηθφ θέληξν ή λα δνζεί πηη παξά. ηαλ ζα έξζεη εδψ
πέξα, κε λφκν ηνπ θξάηνπο δηεπζπληήο θαη ζα αμηνινγεί θαη ζα πξέπεη λα
ζηείιεη αδηάβαζηνπο ην 25% ηνπ πξνζσπηθνχ, εδψ πέξα πάιη ζα είκαζηε θαη
ζα ππάξρνπλ θξνθνδείιηα δάθξπα γη’ απηνχο ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ ζα
βγνπλ ζηελ αλεξγία.
ηαλ κεζαχξην, ζα ζπδεηάκε γηα ην ηη ηειηθά Γήκν ζέινπκε, δελ ζα έρνπκε
φρη λα καδέςνπκε ηα ζθνππίδηα, νχηε λα θαζφκαζηε ζε απηή ηελ αίζνπζα,
γηαηί θαη απηή ζα ηελ δψζνπλ πηη παξά. Δκείο ηα ιέκε ινηπφλ, γηαηί έρνπκε
επζχλε απέλαληη ζην ιαφ, φρη λα πείζνπκε φζνπο ππεξεηνχλ ην κλεκφλην,
έρνπκε επζχλε φκσο λα ηνλ θαιέζνπκε λα μεζεθσζεί, λα αληηζηαζεί. Γηαηί ζε
απηφ ην ςεχηηθν δίιιεκα πνπ ηνπ έρνπλ εηνηκάζεη ζηελ θξεκάια, ζα έξζεη
είηε κε θξαηηθή ρξεσθνπία, είηε κε λέν κλεκφλην. Γη’ απηφ ινηπφλ ηνπ ιέκε φηη
κνλφδξνκνο δελ είλαη κφλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πάξρεη θαη άιινο
δξφκνο, πνπ κπνξεί λα ην βγάιεη ζην μέθσην, κε ηηο ίδηεο ζπζίεο. Γελ ζα
γίλνπλ φκσο απηέο νη ζπζίεο, ζην φλνκα ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ιίγσλ, γηα
κέλνπλ πάιη νη πνιινί, ζηελ νξθάληα, ζηελ κηδέξηα, ζηελ θαηάζιηςε θαη ζε
απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ έρνπλ έξζεη ζήκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, δελ μέξσ αλ ζέιεη λα…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιχ ζχληνκνο ζα είκαη. Ξξψηνλ γηα λα ηειεηψλνπκε κε ην
Γήκν Σατδαξίνπ θαη ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη θ.ιπ. Λα ζαο ζπκίζσ κφλν φηη,
φιεο νη πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ, βγαίλαλ θαη κηινχζαλ εμ
νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ. Κε ηηο αλαθνηλψζεηο, ηηο εθεκεξίδεο, ηηο εθδειψζεηο, ηηο
θηέζηεο ηηο νπνίεο θάλαλε, θαιψληαο εδψ βνπιεπηέο θαη ππνπξγνχο. Λα ζαο
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πσ ηελ παξέιαζε πνπ θάλαλε; Ζ Βάζσ, ν Ιαιηψηεο, ν Θαθιακάλεο, ν
Ινβέξδνο, ν Ξαπατσάλλνπ, ν Σξήζηνο ν Ξξσηφπαπαο. ια ηα αζηέξηα ινηπφλ,
είραλ παξειάζεη απφ εδψ Θαη παξέιαζαλ θάησ απφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ. ια απηά ινηπφλ ηα αζηέξηα ηνπ ΞΑΠΝΘ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ,
ήηαλ θαιεζκέλνη απφ ην Γήκν Σατδαξίνπ. Θαη έξρνληαλ θαη παίξλαλε κέξνο
ζηηο δηάθνξεο θηέζηεο εδψ. Δμάιινπ θαη ε Ξεξηθέξεηα εθθξάδεηαη ζαλ
Ξεξηθέξεηα, δελ εθθξάδεηαη ζαλ Γνχξνπ, αο πνχκε. πσο θαη φινη νη καδηθνί
θνξείο, ε πιεηνςεθία εθθξάδεη ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα.
Ρψξα, δχν πξάγκαηα λα πσ κφλν γηα λα ηειεηψζσ. Γηάβαδα εδψ ηψξα, κηα
εθεκεξίδα πνπ ζηεξίδεη ην ΠΟΗΕΑ. Δίλαη εθεκεξίδα ζπληζηψζαο ηνπ ΠΟΗΕΑ.
Θαη ιέεη: <<βαξχ ην ηίκεκα γηα ηελ θνηλσλία>>. Θαη είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα
απηή, πνπ λνκίδσ δελ κπνξείηε λα ηελ ακθηζβεηήζεη θαλέλαο. Γηαηί ην ηίκεκα
απηφ πνπ ζα πιεξψζεη ε θνηλσλία ην επφκελν δηάζηεκα, ηα επφκελα ρξφληα,
ζα είλαη φρη απιά βαξχ, ζα είλαη ηξαγηθφ. Θαη πξέπεη λα πνχκε φηη απηφ δελ
ήξζε απφ κφλν ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ζαλ έηνηκε απφ θαηξφ, ζαλ ζαξξαιέα, θαη
κεηά απφ θπνθνξία αξθεηψλ εκεξψλ, θέξλεη κηα ζπκθσλία, ηελ νπνία έθιεηζε
κε ηελ ηξφηθα, γηαηί εκέλα δελ κνπ αξέζεη λα παίδσ κε ηηο ιέμεηο. Κε ηνπο
ζεζκνχο, δαλεηζηέο ή νηηδήπνηε άιιν. Κηα ζπκθσλία, ε νπνία είλαη φ,ηη
ρεηξφηεξν ζα κπνξνχζε λα θέξεη.
Θαη βέβαηα έπαημε πάξα πνιχ ην ζέκα ησλ πηέζεσλ, ηνπ φηη απνθχγακε ηα
ρεηξφηεξα, απνθχγακε ην Grexit, δελ κπήθε ην καραίξη αθξηβψο ζην ιαηκφ,
αιιά καο έθαλε θάπνηεο νπιέο. Πψζακε κε ιίγα ιφγηα ηελ ρψξα απφ ηελ
θαηαζηξνθή. Θαη βέβαηα ε θπβέξλεζε βξήθε ζπκκάρνπο ζε απηή ηελ πνξεία.
Βξήθε ζπκκάρνπο απηνχο νη νπνίνη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, ζπληεξεηηθφηαηεο
δπλάκεηο, Λ.Γ., ΞΝΡΑΚΗ θαη ΞΑΠΝΘ, απηνχο πνπ πξηλ απφ ιίγεο κέξεο,
θνληαξαρηηνππηνχληαλ δήζελ, γηα ην ΛΑΗ θαη ην ΝΣΗ. Θαη αλ ε ζέζε ηνπ ΝΣΗ
ζα είλαη κηα επαλαζηαηηθή πξάμε, απέλαληη ζηνλ ζπληεξεηηζκφ, πνπ είραλ νη
ππφινηπεο δπλάκεηο.
Θνηηάμηε, εγψ δελ ζα ζπκίζσ ηελ πξντζηνξία πνπ εηπψζεθε εδψ, γηα ην πψο
μεθίλεζε ε Δπξψπε, αλ είλαη Δπξψπε ησλ ιαψλ ή ησλ κνλνπσιίσλ, ή ησλ
ηξαζη θαη ηνπ κεγάινπ θεθάινπ. Γηα ηα ρξπζά θνπηάιηα θ.ιπ., πνπ εηπψζεθαλ
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φιν απηφ ην δηάζηεκα. Απιά, λα ζαο πσ έηζη πνιχ απιά. Ξηζηεχεη θαλέλαο,
είλαη ηφζν αθειήο θαλέλαο, λα πηζηεχεη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε, έγηλε γηα λα
θξνληίζεη γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, γηα ην θαιφ ζπκθέξνλ ησλ ιαψλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ; Έρεη θαλέλαο απηή ηελ απηαπάηε; Ξηζηεχεη δειαδή φηη ηα
κνλνπψιηα θαη ην κεγάιν θεθάιαην, θάζηζε θάησ θαη νη αζηηθέο ηάμεηο ησλ
ρσξψλ απηψλ, θάζηζαλ θάησ θαη είπαλ: <<ξε παηδηά, αο δψζνπκε έλα
θαιχηεξν κεξίδην, γηα λα δήζνπλ θαιχηεξα νη ιανί ηεο Δπξψπεο>>. πνηνο
έρεη ηέηνηεο απηαπάηεο θαη πηζηεχεη ζηελ Δπξψπε, φηη απηή ε Δπξψπε, φπσο
είλαη ζήκεξα, κε απηέο ηηο δπλάκεηο πνπ θπξηαξρνχλ, κπνξεί λα γίλεη Δπξψπε
ησλ ιαψλ, δνπιεχνληαο απφ κέζα, δηεκβνιίδνληάο ηελ δειαδή, λνκίδσ φηη
απνδείρηεθε πεξίηξαλα ηψξα θαη πάηεζαλ θπξηνιεθηηθά ηελ πεπνλφθινπδα κε
απηή ηελ ζηάζε πνπ πήγαλ λα θξαηήζνπλ, απηφ ην δηάζηεκα.
Ρειεηψλνληαο ζέισ λα πσ φηη εκείο, φρη κφλν ζα ζπλερίζνπκε λα θαινχκε ηνλ
ιαφ ζε μεζεθσκφ, φπσο γξάθεη ην παλφ έμσ, αιιά δελ ζα αθήζνπκε ήζπρν
θαλέλαλ ην επφκελν δηάζηεκα, πξνζπαζψληαο κε ηηο δπλάκεηο πνπ έρνπκε
βέβαηα, λα αλαπηχμνπκε έλα ηέηνην θίλεκα, πνπ έζησ ζηελ πξάμε θαη φπνπ
κπνξέζνπκε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξεκπνδίζνπκε ηνπο εθαξκνζηηθνχο
λφκνπο, νη νπνίνη είλαη φ,ηη πην ζθιεξφ έρεη εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζηελ παηξίδα καο. Παξψλεη δειαδή, φ, ηη είρε απνκείλεη φξζην ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα. Λα κελ πσ πνιιά αθφκα. Γελ ζα πσ πνιιά.
Ρειεηψλνληαο, εκέλα δελ κνπ αξέζεη, φηαλ είλαη θάπνηνο ζηξπκσγκέλνο ζην
ξηλγθ θαη λνκίδσ απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πνιηηηθέο δπλάκεηο, πνπ ληψζνπλ
ζηξπκσγκέλεο πξαγκαηηθά. Γε λνκίδσ φηη ληψζεη πεξήθαλνο ν Θνδσξήο ν
Ππειηφπνπινο ή θαη εθεί νη ππφινηπνη πνπ ζηεξίμαλ ην ΛΑΗ θαη ην ΝΣΗ, πνπ
ζηεξίδνπλ απηφ ην κλεκφλην ζήκεξα. Θαη δελ κνπ αξέζεη πξαγκαηηθά λα δίλσ
ηελ ηειηθή κπνπληά. Θαη γεληθά ε πνιηηηθή καο δελ είλαη ηέηνηα.
Ξηζηεχνπκε φκσο θαη απηφ πνπ ζέινπκε είλαη λα θαηαιάβνπλ, λα
θαηαλνήζνπλ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φινη απηνί νη άλζξσπνη, νη ζπκπνιίηεο
καο. Θπξίσο ν εξγαδφκελνο ιαφο, ζέινπκε λα ην θάλεη, πνπ έρεη κπεη θάησ απφ
απηέο ηηο απηαπάηεο, φηη απηφο ν δξφκνο πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα, δελ ηνπο
βγάδεη πνπζελά. Απηφο ν δξφκνο ηνπο νδεγεί ζηνλ γθξεκφ. Θαη έλαο άιιν
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δξφκνο πξέπεη λα αλνίμεη. Έλαο δξφκνο γηα κηα πξαγκαηηθή ιατθή εμνπζία, γηα
λα πάξεη ν ιαφο ηηο ηχρεο ζηα ρέξηα, γηα κηα πξαγκαηηθή Δπξψπε ησλ ιαψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαηά πιεηνςεθία ην ςήθηζκα.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ξαξάηαζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνχ
ριννηάπεηα θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην Γεκνηηθφ Γήπεδν Ράθεο
Σαξαιακπίδεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε πάξεη ην εηζεγεηηθφ, ν δήκαξρνο έρεη ην ιφγν. Ή ν
αληηδήκαξρνο; Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έθπγε πξηλ απφ ιίγν θαη ν αληηδήκαξρνο θαη ν κεραληθφο ν
νπνίνο αζρνιείηαη κε ην έξγν απηφ. Δπεηδή πξέπεη ην πξσί λα είλαη πνιχ πξσί,
ζην δξφκν. Εεηάκε κηα παξάηαζε ε νπνία ζα καο επηηξέςεη λα νινθιεξσζεί
ην έξγν ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ριννηάπεηα ζην Σαξαιακπίδε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

εξψηεζε

ζπλάδειθνη,

παξαηήξεζε;

Ν

θ.

Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ ηψξα πάιη ζα θάλσ ηνλ θαθφ εδψ γηα ηνπο αλαδφρνπο
θαη ηηο παξαηάζεηο. Ζ εηζήγεζε είλαη αξθεηά θαιή. Δίλαη κηα ραξά δειαδή ε
εηζήγεζε. Γηα λα δνζεί κηα παξάηαζε ζε έλα έξγν, πξέπεη λα ππάξρεη κηα
απξφβιεπηε θαηάζηαζε. Δδψ επηθαιείζηε δχν ιφγνπο. Ζ παξαηεηακέλε ιέεη
αγσληζηηθή πεξίνδνο, ησλ νκάδσλ θαη φηη δελ κπνξνχζε λα αγνξάζεη ην
ριννηάπεηα. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, απ’ φηη βιέπσ, ήηαλ 3 κήλεο. Γίλνπκε
ινηπφλ

κηα

παξάηαζε

άιινπο

3

κήλεο.

Δγψ

δελ

βιέπσ

φηη

είλαη

δηθαηνινγεκέλνη γηα ηνπο ππφινηπνπο 3 κήλεο.
Γειαδή, δελ είλαη απξφβιεπηε θαηάζηαζε, ε παξαηεηακέλε αγσληζηηθή
πεξίνδνο. Γειαδή ην ιέσ κε θάζε αηδψ. Γίλνληαο παξάηαζε φζε είλαη ε
ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, ζηελ νπζία, αιιάδεηο ηνπο φξνπο ηνπ έξγνπ. Θαη ζε
ζπλέρεηα απηά πνπ έιεγε ν θ. Κπνδίθαο, κπνξεί πξάγκαηη εδψ λα βξεζεί
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θάπνηνο κπιεγκέλνο. Γειαδή, ζπγλψκε, αλ θάπνηνο αλάδνρνο, έδσζε κηα
έθπησζε γηα 3 κήλεο θαη έξζεη ηψξα έλαο θαη θάλεη κηα έλζηαζε θαη
πεη;<<παηδηά εγψ έδσζα έθπησζε γηα 3 κήλεο, δειαδή δελ έδσζα έθπησζε
γηα 6 κήλεο>>, είλαη πην θζελφ λα θηηάμεηο έλα έξγν ζε 6 κήλεο ή ζε 12. Ή ην
άιιν πνπ είπε ν αληηδήκαξρνο, φηη ν αλάδνρνο γηα ην θέξδνο ηνπ, ήξζε θαη
πέηαμε ηηο πέηξεο ζηνλ Ξξνθ. Ζιία. Δληάμεη, ν αλάδνρνο πέηαμε ηηο πέηξεο, γηα
ην θέξδνο ηνπ, εκείο ηη θάλνπκε; Γειαδή ηη έθαλε ε δηνίθεζε γηα ηη πέηξεο
πνπ…Γειαδή εδψ ππάξρνπλ θάπνηνη φξνη ζχκβαζεο, νη νπνίνη εγψ κε ηελ
ηξίκελε παξάηαζε δελ βιέπσ λα ηεξνχληαη θαη κελ βξεζνχκε κπιεγκέλνη.
Νπφηε δελ ην ςεθίδσ, είλαη δειαδή ειίνπ θαεηλφηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν αληηδήκαξρνο.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα ζπλάδειθνη, πνιχ ζχληνκα επί ηνπ δηαδηθαζηηθνχ.
Απηφ ην έξγν, έρεη κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, είλαη επηρνξεγνχκελν δειαδή, ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ
εξγνιάβνπ. Έρεη δχν ππφ έξγα, αλ κπνξνχκε λα ηα πνχκε έηζη. Έρεη ην έλα,
ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ καμηιαξηψλ, ζην πέξημ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, γηα λα
κελ ρηππάλε νη παίρηεο θαη έρεη θαη ηελ αιιαγή ηνπ ριννηάπεηα. Έηζη
ζπλεζίδεηαη ζηα δεκφζηα έξγα. Έρεη αιιάμεη ήδε ηα καμηιάξηα. Γηα λα δεη αλ
φκσο ην έξγν ζα επηρνξεγεζεί απφ ην Γεληθή Γξακκαηεία, πξέπεη λα πιεξσζεί
ην ηηκνιφγην ην πξψην, γηα ην πξψην έξγν πνπ έρεη νινθιεξσζεί, γηα λα
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Ρν έξγν δελ
έρεη αθφκα...ε Γεληθή Γξακκαηεία, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, δελ ην
έρεη πξνρσξήζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο, σο έξγν, πνπ
ζα ρξεκαηνδνηεζεί. Ξεξηκέλεη ηέινο ηνπ κήλα, γηα λα ην πξνρσξήζνπλ.
Γεχηεξν, είλαη αλαγθαζηηθφ, φηη δίλεηο ίζε παξάηαζε κε ηελ δηάξθεηα ηνπ
έξγνπ, αλ ζπκβαίλνπλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ κηα είλαη φηη, ππήξρε κηα
ζπκθσλία κε ηνλ εξγνιάβν, φηη αθξηβψο επεηδή ήηαλ αγσληζηηθή ζαηδφλ, λα
μεθηλήζεη

ηειεηψλνληαο

νη

αγσληζηηθέο

ππνρξεψζεηο

ησλ

νκάδσλ.

Θαηαιαβαίλεηε δειαδή φηη δελ γηλφηαλ νη νκάδεο, λα νινθιεξψζνπλ ην
πξσηάζιεκα ρσξίο έδξα. Θα κεδελίδνληαλ αλ δελ θαηέβαηλαλ ζηνπο αγψλεο.
Άξα ππήξρε πξφβιεκα. Έθζαζε δειαδή ζην ηέινο ηνπ Ηνχλε.
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Θαη δεχηεξνλ, έρεη απηή ηε ζηηγκή, ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, γηαηί ν ηάπεηαο είλαη
εηζαγφκελνο θαη ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο κε ηηο ηξάπεδεο, δελ κπνξεί λα εηζαρζεί
ν ηάπεηαο. Άξα ινηπφλ, γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη γηα λα κπνξέζεη κέζα ζηελ
πξνζεζκία, γηα λα κελ έρνπκε άιια κεηά παξαηξάγνπδα, λα εγθξηζεί ην έξγν
θαη λα πξνρσξήζεη ε ρξεκαηνδφηεζε ελλνψ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία,
δεηάκε απηή ηελ παξάηαζε. Δίλαη γηα θαζαξά ηππηθνχο ιφγνπο, γηαηί
θαηαιαβαίλεηε φηη απηή ηε ζηηγκή θαη λα ζέιεη ν εξγνιάβνο, απ’ φηη θαη
ζήκεξα είρακε ζπλάληεζε καδί ηνπ. Θαηαιαβαίλεηε επεηδή είλαη έλα έξγν ην
νπνίν…θαη εκείο ζα ην παξνπζηάζνπκε ζαλ έξγν ηεο δηνίθεζεο, δελ καο
ζπκθέξεη λα κελ γίλεη. Θαηαιαβαίλεηε φηη εκείο ζέιακε πξψηνη, λα ηειεηψλεη
αχξην ην πξσί. Αιιά θαηαιαβαίλεηε φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο αληηθεηκεληθέο
δπζθνιίεο, πνπ καο μεπεξλάλε. Ρη λα ηνπ πνχκε δειαδή, βάιε ηα ιεθηά ζηελ
ηζάληα, μεθίλα κε ηα πφδηα θαη πήγαηλε θέξε ην απφ ηνλ Ρνπξθία, απφ ηελ
Γεξκαλία, απφ φπνπ ζα ηνλ θέξεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιε παξαηήξεζε; Πην κηθξφθσλν θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, επεηδή ε αγσληζηηθή ζα μεθηλήζεη ηνλ
Αχγνπζην, ζα κπνξνχλ νη νκάδεο ηνπ Σατδαξίνπ, ΑΝΣ θαη ΘΟΗΑΚΒΝΠ λα
παίδνπλ; Γελ ζα είλαη έηνηκνο ν ριννηάπεηαο. Θα έρνπλ άδεηα απφ ηελ ΔΞΝ,
δελ μέξσ απφ πνηα αξρή παίξλνπλ άδεηα λα γίλνληαη αγψλεο πξσηαζιήκαηνο…
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα επεηδή αθξηβψο ην είρακε πξνβιέςεη απηφ ην
ελδερφκελν, ήδε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα έλα έξγν 85.000€ γηα λα
αληηθαηαζηαζεί άκεζα ν ριννηάπεηαο. Γελ ζα γίλεη πιήξε αληηθαηάζηαζε, ζα
ην ζπδεηήζνπκε φηαλ έξζεη ε ψξα. Θα γίλεη ηέινο πάλησλ, ζπληήξεζε ηνπ
ππάξρνληνο ριννηάπεηα ζην ΘΔΒΝΞ. Δγθξίζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, απφ ην
ζρέδην γηα ην ’15 θαη ζα πξνρσξήζεη. Νπφηε λνκίδσ φηη ζα πξνιάβνπκε. Ρψξα
ζαο μαλά ιέσ φηη θάπνηα πξάγκαηα, καο πξνζπεξλάλε. Γειαδή, εκείο
ππνινγίδακε ηέινο Ηνπιίνπ, λα έρεη ηειεηψζεη ην ζέκα. Ήξζε ην δεκνςήθηζκα
θαη νη εμειίμεηο. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία δελ ην πξνρψξεζε γηα λα δεη ηη ζα γίλεη
κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, γηαηί είλαη 10.000.000€ πνπ είραλ πξνο αμηνπνίεζε.
Ρα ηξάβεμε φια πίζσ, ζε πεξίπησζε ρξεσθνπίαο ή άιινπ ελδερνκέλνπ λα ηα
έρεη δηαζέζηκα. Κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ε ηζηνξία πνπ έγηλε. Θαη γη’ απηφ δελ
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έρεη πξνρσξήζεη. Δίρακε ηελ δέζκεπζε θαη ζήκεξα πνπ κηιήζακε κε ηελ
Γεληθή Γξακκαηεία, φηη ηέιε Ηνπιίνπ ζα εληαρζεί θαλνληθά θαη ζα ηειεηψλεη ε
ππφζεζε. Ρψξα λα δνχκε. Θα πάξνπκε φια ηα απαξαίηεηα κέηξα,
πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Ππειηφπνπινο είπε φηη ςεθίδεη. Ζ θα Ιπκπνπζάθε;
Ππκθσλείηε. Θχξηε Γξνχιηα ζπκθσλείηε. Θχξηε Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή ιείπεη θαη ν αληηδήκαξρνο ηερληθψλ θαη ίζσο…εληάμεη ν
άλζξσπνο έρεη δνπιεηά ην πξσί θαη παξαηξαβήμακε ιίγν κε ην ςήθηζκα, δελ
θαιππηφκαζηε πιήξσο, ζε ζρέζε κε ηελ απάληεζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ειινρεχεη, ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. Θαξαηδαθέξε. Γηα λα δηεπθνιχλνπκε, ζα
ςεθίζνπκε ιεπθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάιη θαηά πιεηνςεθία είλαη.

3ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ηελ ΔΔΡΑ γηα
εμνπζηνδφηεζε

ηνπ

δεκάξρνπ,

φζνλ

αθνξά

ην

πξφγξακκα

<<Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο>>.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γλσζηφ, αθνξά ην ΔΠΞΑ, ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. πάξρεη
αληίξξεζε; Νκφθσλα. Θαιελχρηα θαη θαιή μεθνχξαζε ζπλάδειθνη.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ (απνχζα)

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ (απψλ)

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ (απνχζα)

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

13 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ

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

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ

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

ΑΛΑΠΡΑΠΑΘΖΠ

.................................................................................36

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

............................................................................15,48

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

........................................................................20,70,73

ΒΝΟΔΑΠ

...................................................................52,71,96,99

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

............................................................................69,77

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

......................................................................17,72,105

ΓΑΝΑΣΔΟ

.................................................................................25

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

.............................................. 26,27,29,30,58,74,81,102

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

..........................................................13,47,76,79,80,90

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

............................................................................21,99

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

................................................................................91

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

..........................................................................78,107

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

............................................................................64,65

ΚΝΠΣΝΠ

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

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

...............................................................15,19,41,71,84

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

..................................................9,10,25,42,55,62,85,86

ΞΑΙΑΠΖ

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

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

............................................................................67,68

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

..........................................................24,30,32,75,76,82

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

................................................ 12,13,44,67,68,79,83,87

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΕΑΒΑΟΑ

................................................................................84

ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ

...........................................................................16,24

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

.......................................................................30,54,55
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

.......................................................................50,77,94

ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

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

ΣΑΡΕΖΓΖΚΖΡΟΗΝ

.......................................................................38,39,40

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ

.......................................................................33,37,56

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

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

ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ

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

