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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Έθταθτε - Θατεπείγοσσα
Ρες 26ες Νθτφβρίοσ 2015
Ζκέρα: Γεστέρα θαη ώρα: 20:00 κ.κ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

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
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
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Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)

ΑΞΝΛΡΔΠ
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ηα άκεζα
κέηξα

γηα

ηελ

απνθαηάζηαζε

ησλ

δεκηψλ

πνπ

πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο ηεο 22εο
Νθησβξίνπ 2015
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα πάξνπκε παξνπζίεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο, Θαξαγηάλλεο
Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο,
Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά Καξία, Εέξβα Γηαλλνχια, Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ
Αιεμία,

Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο,

Θενδψξνπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε,
Ληεληαθφο Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο,
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο,
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Πσδήτεσε θαη ιήυε απόυασες ποσ αυορά τα άκεσα κέτρα γηα τελ
αποθατάστασε τφλ δεκηώλ ποσ προθιήζεθαλ από της ηστσρές
βροτοπτώσεης τες 22ες Νθτφβρίοσ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο θαιεζπέξα. Ρν ζέκα ηεο
Έθηαθηεο Ππλεδξίαζεο ζήκεξα ηνπ Γ.Π. είλαη γλσζηφ, έρεη λα θάλεη κε ηηο
πιεκκχξεο πνπ είρακε ηελ Ξέκπηε θαη ηελ Ξαξαζθεπή ζην Γήκν καο θαη ηηο
ζπλέπεηεο απφ απηέο. Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν γηα ηελ εηζήγεζε
θαη λα αθνινπζήζνπλ εξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο, λα πσ θαη εγψ ρξφληα πνιιά ζε φζνπο
γηνξηάδνπλ θαη είλαη παξφληεο ζήκεξα, αιιά θαη ζε φζνπο έρνπλ ζπγγελείο,
θίινπο, γλσζηνχο νη νπνίνη γηνξηάδνπλ, έηζη κηα κεγάιε γηνξηή ε ζεκεξηλή.
Ξαξφια απηά είπακε λα γίλεη ην Έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί ηα ζέκαηα
ηξέρνπλ, νη εμειίμεηο δελ πεξηκέλνπλ θαη πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα γίλεη
απηφ ην Ππκβνχιην λα ζπδεηήζνπκε αλαιπηηθά γηα ην ηη ζπλέβε ζηελ πφιε θαη
θπξίσο απφ εδψ θαη πέξα λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ιχζεηο, λα θάλνπκε
πξνηάζεηο θαη θπξίσο λα πηέζνπκε, λα δηεθδηθήζνπκε θαη κέζσ ησλ
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απνθάζεσλ πνπ ζα θάλνπκε λα βξεζνχλ επηηέινπο ιχζεηο γηα λα κελ
μαλάξζνπκε κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα θαη μαλαζπδεηάκε ηα ίδηα ζέκαηα.
Δπίζεο ζα ήζεια μεθηλψληαο λα εθθξάζνπκε έηζη ηελ ζπκπαξάζηαζή καο ζε
φζνπο έρνπλ πιεγεί, είλαη πάξα πνιινί εθαηνληάδεο νη ζπκπνιίηεο καο πνπ
έρνπλ ζε έλα κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ πάζεη θάπνηα δεκηά θαη βέβαηα
απηή ε έθθξαζε ηεο ζπκπαξάζηαζεο πνπ πηζηεχσ φηη εθθξάδεη φιν ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη απφ ηελ πιεπξά ηεο Ξνιηηείαο
λα γίλεη πξάμε ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε κε κηα νηθνλνκηθή απνδεκίσζε,
αιιά ην θχξην είλαη λα θιείζεη πηα ν δξφκνο ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα,
φπσο απηφ πνπ ζπλαληάκε κε θάζε δπλαηή πιεκκχξα.
Θνηηάμηε, ε πφιε καο ζηηο 22 ηνπ κήλα ππέζηε ζνβαξέο - αθνχγεηαη ηψξα
πηζηεχσ, σξαία - ππέζηε ζνβαξέο εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζε πνιιέο
πεξηνρέο. Θα πσ έηζη ιίγν αλαιπηηθά, ιίγν-πνιχ ην γλσξίδεηε βέβαηα αιιά
είλαη θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο θαη θάπνηνη ζχκβνπινη πνπ δελ έρνπλ κηα
ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηη αθξηβψο έρεη ζπκβεί. Έρνπλ πιεκκπξίζεη εθαηνληάδεο
ζπίηηα ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πφιεο, φπνπ πιήηηνληαη δειαδή θάζε
θνξά απφ ηηο πιεκκχξεο, έρνπλ θαηαζηξαθεί επίζεο πάξα πνιιά απηνθίλεηα
θαη δίθπθια θαη γεληθά έηζη ηξνρνθφξα. Έρνπλ πιεκκπξίζεη πάξα πνιιέο
ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ, φπσο ην Θνιπκβεηήξην φπνπ έρεη θαηαζηξαθεί θαη έρεη
βγεη ηψξα εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη δελ μέξνπκε γηα πφζν δηάζηεκα κέρξη λα
απνθαηαζηαζνχλ φιεο νη δεκηέο. Ρν Γεκαξρείν ηεο πφιεο, θαηαζηξάθεθαλ
πάξα πνιιά ζρνιεία, ηδηαίηεξα ρηππήζεθε ην 4ν Ιχθεην πνπ είλαη ζηελ
θαηάιεμε ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ, φπνπ νη δεκηέο έρνπλ αθπξψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
κέρξη ζήκεξα. Ρν 10ν Λεπηαγσγείν πνπ είλαη εθεί δίπια θαη αξθεηά άιια
ζρνιεία ην 3ν Γεκνηηθφ θιπ. ζα πσ αλαιπηηθά πην θάησ.
Δλ πνιινίο θαηαζηξάθεθε ε πεξηνρή πίζσ απφ ην Γεκαξρείν αθξηβψο, δειαδή
εδψ ζηελ Δπαχιεσο θαη νη θάζεηνη δξφκνη δειαδή Πηέθνπ, Φηινπάππνπ,
Αλαγελλήζεσο, έρνπκε ζηελ νδφ Θνξπηζάο έηζη, κεγάιεο πιεκκχξεο θαη θαη'
επέθηαζε ζην 3ν Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην "Αζθιεπηφ" θαη πην θάησ πνπ
έξρνληαη ηα λεξά, έρνπκε ζην Άλσ Γάζνο ζηελ Καξίλνπ Αληχπα θαη ζηηο
θάζεηεο νδνχο δειαδή, Ινπληέκε, ζηελ Πνπγθαηζίδε, Αζαλαζίνπ Γηάθνπ,
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δειαδή ζηηο θάζεηεο ηεο Αληχπα. Δπίζεο κεγάιεο δεκηέο ζηελ Αθαία θαη ζηελ
Θάησ Αθαία πνπ είλαη ην γλσζηφ πξφβιεκα πνπ πιεκκπξίδεη εθεί, Ξνχιηαο
θπξίσο θαη ε Λεθέιεο, αιιά θαη ζηελ Ξάλσ Αθαία απηή ηε θνξά, ζην ξέκα
φπνπ είρε πάξα πνιιέο δεκηέο ην ξέκα, θαη θηλδπλεχνπλ κε θαηάξξεπζε θάπνηα
ζπίηηα ηα νπνία είλαη θνληά ζην ξέκα.
Έρνπκε επίζεο δεκηέο ζε αζιεηηθά θέληξα, ζε άιια ζρνιεία δηάζπαξηα ζην
Γήκν, ζε πνιηηηζηηθά θέληξα, δειαδή γεληθφηεξα ππάξρεη έηζη, κηα θαηάζηαζε
θαηαζηξνθήο θαη θάπνηνο ζα δεη απηή ηελ εηθφλα θαη ζηελ νδφ Ξχινπ φπνπ
πέξλαγε ην παιηφ ξέκα, αλ ζπκάζηε, πνπ θαηέιεγε ζηελ νδφ Θνξπηζάο, εθεί
έρνπκε θαηαζηξνθή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη έρεη αλνίμεη κηα αξθεηά κεγάιε
ηξχπα, φπσο επίζεο θαη εδψ απέλαληη απφ ην Γεκαξρείν ζηε ζπκβνιή ησλ
νδψλ Φαβηέξνπ θαη Ιεσθφξνπ Θαβάιαο. Λαη...Έρνπκε δεκηέο ζε εθθιεζίεο,
ζηνλ Αγ. Γεψξγην φπνπ απ' φηη μέξεηε εθεί ππάξρνπλ θαη νη αγηνγξαθίεο ηνπ
Ιχηξα, είλαη έηζη έλα ηζηνξηθφ εθθιεζάθη. Πηνλ Αγ. Αλδξέα εδψ απφ πίζσ,
γεληθφηεξα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δεκηέο ζε φιε ηελ πφιε.
Λα δνχκε

φκσο ηηο πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ, ηηο αηηίεο θαη

γηαηί

επαλαιακβάλνληαη απηά ηα πξνβιήκαηα. Απηή είλαη κηα ζπδήηεζε ε νπνία έρεη
γίλεη αξθεηέο θνξέο ζε απηή ηελ αίζνπζα ηνπ Γ.Π. Απηέο ηψξα νη πιεγέο πνπ
αλέθεξα εδψ, κε απμνκεηψζεηο θάζε θνξά αλαθέξνληαη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ
δέθα ρξφληα ζε απηή ηελ αίζνπζα. Θάζε θνξά πνπ πξνθχπηεη ην ζέκα,
ζπδεηάκε ιέκε φηη πξέπεη λα βξεζνχλ ιχζεηο, αλαθέξνπκε ζην πνηνί πξέπεη
έηζη...λα θηηάμνπκε ηα έξγα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα κελ μαλαπιεκκπξίζεη
ε πφιε, πνπ είλαη ε Ξνιηηεία θαη ε Ξεξηθέξεηα ή ε παιηά Λνκαξρία θαη
εξρφκαζηε πάιη κεηά πιεκκπξνπαζείο εδψ θαη κε θαη φιν ην Γ.Π. ηεο πφιεο
πνπ θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο
θαη μαλαζπδεηάκε ην ζέκα.
Δγψ ζα ζαο πσ έηζη κε δχν ιφγηα, πξαγκαηηθά ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη έηζη
αξθεηά ζχληνκνο, πνηέο είλαη νη αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη γηαηί
επαλαιακβάλνληαη απηά ηα πξνβιήκαηα. Ρν βαζηθφ πξφβιεκα μεθηλάεη απφ ην
Ξνηθίιν ξνο θαη ην Πηξαηφπεδν. Μέξεηε φηη ην βνπλφ είλαη επινγία θαη αγαζφ,
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αιιά πνιιέο θνξέο αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά κπνξεί λα γίλεη θαηάξα.
Έηζη ινηπφλ ην Ξνηθίιν ξνο αληί λα είλαη κηα πεγή δσήο, έλα θίιηξν πνπ ζα
δίλεη αλάζεο φρη κφλν ζην Σατδάξη αιιά θαη ζε φιε ηε Γπηηθή Αζήλα κε ηελ
πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη θπβεξλήζεηο φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην
έρνπλ θέξεη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ πξαγκαηηθά λα ηξνκάδεη ηελ πεξηνρή καο.
Θη απηφ γηαηί, πξψηνλ δελ έρεη γίλεη θακία αλαδάζσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Ξαξφηη έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο θαη δφζεθαλ πνιιέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο,
εθαηνκκχξηα κάιινλ παιαηφηεξα δξαρκέο θαη αξγφηεξα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
€ γηα ηηο αλαδαζψζεηο, απνηέιεζκα δελ είδακε θαη απηφ είλαη έλα ζεκείν πξνο
δηεξεχλεζε φπσο θαη πνιιά άιια πνπ ζα ζαο πσ, γηα λα δνχκε πσο έηζη
ζπαηαιηέηαη, κε πην ηξφπν ην δεκφζην ρξήκα θαη αλ ηειηθά γίλνληαη έξγα πνπ
ζα βνεζήζνπλ ηελ Ξφιε ή φρη. Γεχηεξνλ, θφπεθαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα αλ
ζπκάζηε, 5.000 δέληξα ζην Ξνηθίιν ξνο πνπ απηφ άιιαμε ηελ ηζνξξνπία
ηνπ, γηα λα γίλεη ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν αλ θαη ηφηε ππήξρε κηα αληίιεςε λα
γίλεη εθεί πνπ είλαη ηα πεδία βνιήο θαη λα κελ θνπνχλ ηα δέληξα θαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θξάγκα γηα ηα λεξά πνπ έηξεραλ, ηφηε καο έιεγαλ φηη
ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηα δέληξα απηά κε θπηεχζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζην Ξνηθίιν
ξνο, παξφια απηά δελ έγηλε ηίπνηε θαη φρη κφλν απηφ αιιά ην Αηηηθφ
Λνζνθνκείν απηή ηε ζηηγκή δελ έρεη αληηπιεκκπξηθφ δίθηπν, θαη φια ηα λεξά
έξρνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη θαη απηά καδί κε ηα λεξά ηνπ Ξνηθίινπ ξνπο
ζηε Οίκηλη κε ζπλέπεηα κεηά βέβαηα λα έξρνληαη ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ θιπ. θιπ.
Ρξίηνλ, ηα πεδία βνιήο φρη κφλν δελ έρνπλ απνκαθξπλζεί αιιά γίλνληαη
επηρσκαηψζεηο θαη θαηαιαβαίλεηε φηη φιεο απηέο νη θεξηέο χιεο, έλα κεγάιν
πνζνζηφ απφ ηηο θεξηέο χιεο πνπ έξρεηαη θάησ πλίγεη ηελ πφιε θαη θξάδεη ηα
θξεάηηα, έξρνληαη απφ ηα πεδία βνιήο, ηα νπνία φρη κφλν δελ ζπγθξαηνχλ
λεξφ, έηζη φπσο ζα έπξεπε λα είλαη ην θπζηθφ ελφο βνπλνχ, αιιά επηηαρχλεη
ην λεξφ δεκηνπξγνχλ ξέκαηα θαη πνηάκηα, ρείκαξξνπο θπξηνιεθηηθά πνπ φια
απηά έξρνληαη ζηελ πφιε. Γεκηνπξγήζεθε ε Οίκηλη θφβνληαο ην Σατδαξφξεκα,
νη παιηνί ζα ζπκάζηε πσο εξρφηαλ ην ξέκα απφ πάλσ, δεκηνπξγήζεθε ινηπφλ
ε Οίκηλη ρσξίο λα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο. Έρνπλ κπεη γηα λα καδεχνπλ
φιν απηφ ην λεξφ πνπ έξρεηαη απφ ην Ξνηθίιν ξνο δχν ζσιήλεο 80 ø έηζη

12

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

δειαδή ζε απηή ηε δηάκεηξν, νη νπνίεο βέβαηα θαη δελ ζπληεξνχληαη, είλαη
κέζα ζην ζηξαηφπεδν απηνί νη ζσιήλεο θαη δελ ζπληεξνχληαη, θαη εκείο πξηλ
απφ κεξηθνχο κήλεο φηαλ είρε πξνθχςεη ην ζέκα κε ηηο πιεκκχξεο πέξζη,
κπήθακε κέζα ζην ζηξαηφπεδν κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη εθεί
απνθαιχθζεθε φηη ππήξραλ δχν ζσιήλεο ππνδνρήο νη νπνίεο φκσο είραλ
εγθαηαιεηθζεί. Απηέο ινηπφλ νη ζσιήλεο ζε θακία κα ζε θακία πεξίπησζε απηά
ηα θξεάηηα δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηνλ ηεξάζηην φγθν λεξνχ πνπ έξρεηαη απφ
ηελ νδφ Οίκηλη.
Ρν ξέκα ζηελ νδφ θαη...έθιεηζε ε νδφο Οίκηλη θαη ην κφλν έξγν πνπ έγηλε είλαη
απηέο νη δχν ζσιήλεο λα ζπγθιίλνπλ ζε έλα θξεάηην, έλα θξεάηην ην νπνίν
ηερληθά είλαη απαξάδεθην, πξνρζέο ζηηο πιεκκχξεο βάιακε ηελ κπνπιληφδα
ηνπ Γήκνπ θαη εκπφδηα, πξνζπαζήζακε κε ηα εκπφδηα πνπ είρε ν ζηξαηφο γηα
λα κελ κπαίλνπλ κέζα ηα απηνθίλεηα, θάηη πιαζηηθά κεγάια πνπ ηα γεκίζακε
κε λεξφ, λα νδεγνχκε ην λεξφ κέζα ζην θξεάηην γηα λα κελ θεχγεη ην λεξφ
θαη πλίγεη ηα ζπίηηα. Γειαδή λα δείηε πφζεο θαθνηερλίεο θαη ην ηη αθξηβψο
έγηλε κε ηε δεκηνπξγία ηεο Οίκηλη. Ρν ξέκα ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ θαιχθζεθε ρσξίο
λα πξνβιεθζνχλ θαη νη θαηάιιειεο ζπλδέζεηο πνπ ζαο ιέσ έπξεπε λα ππάξρεη
έλα δίθηπν, έλα αληηπιεκκπξηθφ δίθηπν ζην Ξνηθίιν ξνο πνπ λα νδεγεί ηα
λεξά ζην ξέκα ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ θαη φρη κφλν, γηαηί δελ θζάλεη κφλν ην ξέκα
ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ, πξέπεη λα γίλεη θαη θεληξηθφο αγσγφο ζηελ Ι. Θαβάιαο.
Δθηφο απφ απηφ φκσο, ε Ηεξνχ Ιφρνπ δελ έρεη θξεάηηα. Γειαδή έγηλε έλα
έξγν, ην νπνίν εγψ ην απνθαιψ έξγν βηηξίλαο, πάλσ ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ δελ
ππάξρνπλ θξεάηηα, δειαδή ην λεξφ πνπ έηξερε θάησ δελ είρε ζεκεία
ππνδνρήο, θξεάηηα δειαδή, γηα λα πέθηεη απφ θάησ αθξηβψο. Γειαδή είλαη
απαξάδεθην ζαλ έξγν.
Γελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ λεξψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο
Κπνπκπνπιίλαο θαη ηεο Πσθξάηνπο, δειαδή φπσο βιέπνπκε απφ ηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηνπ βνπλνχ, φπνπ θαη εθεί ζρεκαηίδνληαη πνηάκηα, απηά θαηεβαίλνπλ
θάησ απφ Κπνπκπνπιίλαο θαη Πσθξάηνπο έξρνληαη ζηε Ι. Θαβάιαο, έλα κέξνο
ησλ λεξψλ απηψλ πλίγεη ηελ Θνξπηζάο θαη ην ππφινηπν κέξνο θαηεβαίλεη ηελ
Θαβάιαο θαη πεγαίλεη αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ είκαζηε...πνπ είλαη δίπια ζην
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Γεκαξρείν. Γελ ππάξρεη κειέηε θαη δελ έρεη γίλεη θαλέλα έξγν εθεί απνξξνήο
ησλ λεξψλ.
Γελ ππάξρεη θακία κειέηε ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ Γάζνπο, είλαη αθξηβψο ζηε
ζπκβνιή ησλ νδψλ Θαηξάθε θαη Αθξνπφιεσο, δίπια ζηε κάληξα ηνπ
Τπρηαηξείνπ, φπνπ εληάρζεθε κηα πεξηνρή ζην ζρέδην πφιεο ην '87. Ρν πξψην
πξάγκα πνπ έπξεπε λα γίλεη είλαη...έπξεπε λα γίλνπλ έξγα ππνδνκψλ θαη
κάιηζηα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη γηα ζρνιεία, γηα παηδηθέο ραξέο, γηα
βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, γηα ΘΑΞΖ, νηηδήπνηε άιιν, πεδνδξφκηα θιπ.
Ρίπνηα απφ απηά δελ έγηλε, αιιά δελ έγηλε θαη ην βαζηθφηεξν. Γελ έγηλε θαη
αληηπιεκκπξηθή κειέηε, δελ έρεη γίλεη ηίπνηα νπφηε ηα λεξά απηά ζπγθιίλνπλ
θαη

έξρνληαη

ζηελ

Αληχπα. Ζ

Αληχπα απηή

ηε

ζηηγκή είλαη

έλαο

ρσκαηφδξνκνο, εθεί ζπκπαξαζχξνπλ φηη βξνπλ ζην δηάβα ηνπο, δειαδή
πέηξεο θαη ρψκα θαη ιάζπε, θαηεβαίλνπλ ζηε Ινπληέκε θαη ζηνπο δξφκνπο
πνπ είπα πξηλ θαη πλίγνπλ ηελ πεξηνρή.
Απηφ πνπ βξήθακε εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή εδψ θαη ιίγν θαηξφ, είλαη κηα
κειέηε γηα πεδνδξφκεζε ηεο Αληχπα, ρσξίο λα ππάξρεη θακία πξφβιεςε
αγσγνπ, νχηε θάησ απφ ηελ Αληχπα, νχηε παξάιιεια απφ ηε κάληξα ηνπ
Τπρηαηξείνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηα λεξά ζηε Ι. Θαβάιαο. Θαη
εθηφο απφ απηφ, επηπιένλ έλα έγθιεκα είλαη φηη ζην ηέινο ηεο Αληχπα έρεη
ρηηζηεί έλα ζπίηη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ θξάγκα. Γειαδή δελ κπνξεί λα
πεξάζνπλ αγσγνί απφ εθεί πηα γηαηί έρεη θιείζεη ν δξφκνο, νπφηε νη δχν
επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη κέζα απφ ην Τπρηαηξείν θαη αξηζηεξά απφ ηελ
Ινπληέκε.
Πηελ Αθαία είρακε πνιχ κεγάιεο θαηαζηξνθέο θαη κε ηελ θαηαζθεπή ελφο
ηδησηηθνχ εθπαηδεπηεξίνπ θαη εδψ έρνπλ επζχλεο φζνη δέρηεθαλ θαη έδσζαλ
άδεηα θαη αλέρηεθαλ λα θηηζηεί απηφ ην ζρνιείν εθεί, παξαβηάδνληαο
θπξηνιεθηηθά ην δάζνο θαη δεχηεξν κε ην έξγν πνπ έθαλε ε ΔΟΓΝΠΔ γηα ηελ
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, φπνπ πξαγκαηηθά αιινηψζεθε εληειψο ην πεξηβάιινλ,
δεκηνχξγεζε πνηάκη θαη ελψ ε Αθαία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ είρε θαλέλα
πξφβιεκα κε πιεκκχξεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα πιεκκπξίδεη. Δίλαη εδψ ε Γηάλλα
ε Εέξβα ε νπνία έρεη βηψζεη θαη ζαλ πξψην ζπίηη παιηφηεξα εθεί ην ηη ζεκαίλεη
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ν ρείκαξξνο λα κελ αθήλεη ηίπνηα ζην δηάβα ηνπ. Γειαδή λα θαηαζηξέθεη ην
δξφκν, ηα ζπίηηα θαη ε Λεθέιεο θαη νη άιινη δξφκνη ζηελ Αθαία.
Ρν ξέκα ηεο Αθαίαο πνπ ζαο είπα πξηλ φηη θηλδπλεχνπλ θάπνηα ζπίηηα λα
πέζνπλε, έγηλε ε δηεπζέηεζε ηνπ κηζνχ ξέκαηνο ην άιιν κηζφ, δειαδή απφ ην
γεθπξάθη φζνη μέξεηε θαη θάησ δελ ππάξρεη θακία κα θακία παξέκβαζε. Κε
απνηέιεζκα κε ηηο βξνρέο λα ππάξρεη απνζάζξσζε ζπλερψο ησλ πξαλψλ θαη
ζε ιίγν θπξηνιεθηηθά θηλδπλεχεη. Ήδε έρεη αλνίμεη ν δξφκνο δίπια αθξηβψο ζην
ξέκα, έρνπλ πέζεη αθφκα θαη θάπνηα δεληξάθηα πνπ είραλ θπηεπηεί θαη
θηλδπλεχνπλ ζνβαξά ηα ζπίηηα ηα νπνία είλαη δίπια ζην δξφκν, δειαδή ζηελ
άθξε ηεο Αθαίαο.
Απηά ζπλ θάπνηεο άιιεο θαθνηερλίεο θαη παξαιείςεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
ρξφλσλ έρνπλ νδεγήζεη ην Σατδάξη απφ κηα πφιε πνπ είρε φιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο πξαγκαηηθά λα είλαη κηα ζχγρξνλε, αλζξψπηλε θαη ζίγνπξε
πφιε λα έρεη ζήκεξα απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ έπξεπε λα ηα έρεη.
Ρη πξέπεη λα γίλεη θαηά ηε γλψκε καο. Θαηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη ε
Ξνιηηεία, ην Θεληξηθφ Θξάηνο δειαδή θαη ε Ξεξηθέξεηα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε
ελφο θεληξηθνχ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ λα αθνπγθξαζηνχλ θαη ηηο κειέηεο πνπ
έρνπλ πάξεη κέρξη ηψξα αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη ζαλ Γήκνο
θαη λα θάλνπλ άκεζα ηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη. πάξρνπλ γηα
φπνηνλ δελ μέξεη κειέηεο ηνπ ΑΠΓΑ νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ην 2010 θαη κηιάλε
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κάιηζηα ππήξρε θαη κηα Θνηλνηηθή
Νδεγία φηη κέρξη ην '11 πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη κειέηεο θαη κέρξη ην '13
λα έρνπλ νινθιεξσζεί ηα έξγα πξνζηαζίαο ηεο Ξφιεο. Απηά βέβαηα είλαη ςηιά
γξάκκαηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ...νη Θνηλνηηθέο Νδεγίεο φπνπ είλαη
ελαληίνλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ελαληίνλ ηνπ ιανχ
ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ έζησ...πξνβιέπνπλ έζησ θαη θάπνηα κέηξα πνπ ζα
αλαθνπθίδνπλ ην ιαφ, εθεί ηα βάδνπκε ζηελ πάληα.
πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη κειέηε ζπγθεθξηκέλε ε νπνία είλαη
αλελεξγή απφ ην 2006 γηα ηε δεκηνπξγία δειαδή ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ επί
ηεο Ι. Θαβάιαο, φπνπ κεηά απφ πνιχ αγψλα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ελψ
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ην επαλαθέξνπκε ζπλέρεηα, δειαδή αλ ζπκάζηε ζε απηφ ην Γ.Π. πφζεο θνξέο
ην έρσ αλαθέξεη φηη ε Ξεξηθέξεηα ππνζρέζεθε φηη ζα πξνρσξήζεη ην έξγν ηνπ
θεληξηθνχ αγσγνχ ηεο Ι. Θαβάιαο. Ζ ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ είρακε ήηαλ
απηή ηελ εβδνκάδα νη ππάιιεινη δειαδή ε ππεχζπλε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
πνπ έρεη ρξεσζεί ε θα Ξαλαγησηάθνπ ηα είρε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο
Ξεξηθέξεηαο γηα απηφ ην ζέκα.
Γπζηπρψο φκσο θαη πάιη κέλνπκε ζηα ιφγηα, θαηαθέξακε θαη ην εληάμακε ζαλ
έξγν ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θνιιάεη ε Ξεξηθέξεηα ζην
φηη πξέπεη λα γίλεη θαη θπθινθνξηαθή κειέηε. Βέβαηα πνιιέο θνξέο μέξεηε, επί
κέξνπο ηερληθά δεηήκαηα είλαη πξνθάζεηο γηα λα κελ πξνρσξάεη θάπνην έξγν.
Θαη δπζηπρψο εκείο ηψξα έρνληαο ηελ εκπεηξία φηη ηίπνηα δελ πξνρσξάεη,
απηφ ην έξγν, απφ κεγάια έξγα πηζηεχνπκε φηη φιεο απηέο πξαγκαηηθά είλαη
ηέηνηνπ είδνπο πξνθάζεηο. Θα πξέπεη ινηπφλ επεηδή νη επηκέξνπο ιχζεηο δελ
κπνξνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα απιά κπνξεί λα ην κεηαθέξνπλ αιινχ,
θαηαιαβαίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ αλ δελ γίλεη έλαο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο,
κίιαγα ζήκεξα ην πξσί θαη κε ηνλ Γήκαξρν Αγ. Αλαξγχξσλ - Θακαηεξνχ πνπ
ρηππήζεθε θαη απηφο, έηζη θαη απηφο ν Γήκνο, κνπ έιεγε ινηπφλ θαη απηφο, ν
Λίθνο ν Παξάληεο, φηη απφ ην Ξνηθίιν ξνο έρνπλ θαη απηνί πάξα πνιιά
πξνβιήκαηα. Ζ Ξεηξνχπνιε έρεη πξνβιήκαηα απφ ην Ξνηθίιν ξνο, γεληθά
δειαδή είλαη έλα βνπλφ ην νπνίν αλ δελ δηεπζεηεζεί κε κηα αληηπιεκκπξηθή
ηάθξν ή θάπνηα έξγα, φπσο αιιηψο πείηε ηα κε θάπνηνπο θνξκνχο δέληξσλ
πνπ βάδνπλ, ε δεκηνπξγία ιηκλψλ θπζηθψλ θιπ. Απηφ φκσο είλαη ζέκα
κειεηψλ ησλ αξκνδίσλ πνπ ζα πξέπεη επηηέινπο λα ιπζεί.
Δκείο κεηά ηηο πεξζηλέο πιεκκχξεο είρακε πάεη κε ηνλ Αληηδήκαξρν εδψ, ηνλ
θ.

Αξηεκηάδε

θαη

ηερληθνχο

ππαιιήινπο

ηνπ

Γήκνπ

καο,

ηελ

θα

Ξαλαγησηάθνπ, ηνλ Ξαξαζθεπά, είρακε ηελ ηερληθή βνήζεηα ηνπ Γηψξγνπ ηνπ
Ρεξδάθε ν νπνίνο είλαη Ξξφεδξνο ηψξα ζην ΡΑΗΞΔΓ θαη ζπλαληεζήθακε
επαλεηιεκκέλα θαη θάλακε ελέξγεηεο κε ην ζηξαηφπεδν λα βξεζεί ιχζε ρσξίο
λα είλαη απηή δνπιεηά ηνπ Γήκνπ, αιιά πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ιχζε γηα λα
αλαθνπθίζνπκε έζησ ηελ πεξηνρή καο απφ ηηο πιεκκχξεο. Θάλακε θάπνηεο
παξεκβάζεηο πέξζη πνπ ηνπιάρηζηνλ έζσζαλ ηελ πφιε, γηαηί δελ είρακε
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ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ πεξζηλφ ρεηκψλα, αιιά θέηνο ην πέζηκν ηεο
κάληξαο ηνπ ζηξαηνπέδνπ πνπ δελ κπφξεζε λα ζπγθξαηήζεη ηνλ ηεξάζηην
φγθν λεξψλ ν νπνίνο είρε καδεπηεί εθεί, δεκηνχξγεζε απηφ ην πξφβιεκα γηαηί
πξαγκαηηθά δεκηνπξγήζεθε έλα ηζνπλάκη ην νπνίν μερχζεθε ζηελ πφιε.
Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο πιεκκχξαο ν Γήκνο καο, κάιινλ πξηλ απφ ηηο
πιεκκχξεο κε ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ φηη ζα έρεη θαθνθαηξία, εκείο ηηο
δπλάκεηο πνπ είρακε ζαλ Γήκνο, ηηο ιηγνζηέο δπλάκεηο πξέπεη λα πσ, γηαηί δελ
έρνπκε νχηε κεραλήκαηα, νχηε πξνζσπηθφ, νχηε ρξήκαηα, νχηε εξγαιεία, φ,ηη
δπλάκεηο φκσο είρακε ηηο βάιακε ακέζσο ζηελ δηάζεζε ηεο πξφβιεςεο ησλ
ζπλεπεηψλ

ηεο

πιεκκχξαο,

κάιινλ

ηεο

πξφβιεςεο

ηεο

πιεκκχξαο.

Ξξνζπαζήζακε ινηπφλ βάδνληαο ηηο δπλάκεηο πνπ είρακε δειαδή ηνλ έλα
θνξησηή πνπ έρνπκε, θνξηεγά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θπξίσο ζηελ νδφ Οίκηλη
πνπ μέξακε φηη είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα θαη πξέπεη λα πσ φηη νη εξγαδφκελνη
ηνπ Γήκνπ κε απηνζπζία έδσζαλ πξάγκαηη έλαλ ππεξάλζξσπν αγψλα.
Θαη απφ απηφ ην βήκα ζα ήζεια έηζη λα επραξηζηήζσ θάπνηνπο εξγαδφκελνπο,
ζα ην θάλσ απηφ θαη νλνκαζηηθά ζε θάπνηα άιιε ζηηγκή πνπ πξαγκαηηθά
έπεζαλ κέζα ζηηο ιάζπεο, μερλψληαο θαη σξάξην θαη ηαιαηπσξία θαη αξξψζηηα
θιπ. πσο επίζεο θαη Αληηδήκαξρνη θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Απηφ φκσο απφ
κφλν ηνπ δελ έθζαλε. Δκείο δεηήζακε ελίζρπζε θαη απφ ηελ Ξνιηηηθή
Ξξνζηαζία θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ ην πνπξγείν πνδνκψλ θαη απφ
γεηηνληθνχο Γήκνπο θαη απ' φπνηνλ κπνξνχζε λα καο ζηείιεη βνήζεηα. Ξνηά
ήηαλ ε απάληεζε θαη ηη ζηείιαλε. Ζ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία δελ είρε λα καο
ζηείιεη ηίπνηα, ε Ξεξηθέξεηα δελ είρε θαη ην πνπξγείν πνδνκψλ καο έζηεηιε
κφλν κέζσ ηεο Αηηηθήο Νδνχ έλα θνξησηή θαη έλα θνξηεγφ θαη βνήζεζαλ θαη
δχν-ηξεηο γεηηνληθνί Γήκνη, δειαδή ε Ξεηξνχπνιε, ν Αζπξφππξγνο θαη ε Αγία
Βαξβάξα κε θνξηεγά θαη ζθνχπεο.
Απηή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ Θξάηνπο ζε έλαλ Γήκν, ν νπνίνο θεξχρηεθε ζε
έθηαθηε αλάγθε, ζε έλαλ Γήκν πνπ εθιηπαξνχζε γηα βνήζεηα. Έρσ πάξεη
επαλεηιεκκέλα ηειέθσλα, έρσ κηιήζεη κε πνπξγνχο, Γ. Γξακκαηείο,
αξκφδηνπο ππαιιήινπο θιπ. Γηα λα ζηείινπλ απφ ηελ ΔΓΑΞ απνθξαθηηθφ γηα
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λα απνθξαρζεί ε Οίκηλη θαη λα κελ θηλδπλεχνπλ θαη ηα ζπίηηα, λα κελ
ζπλερίζνπλ λα θηλδπλεχνπλ αιιά θαη λα αλνίμεη ν δξφκνο πξνο ην Αηηηθφ
Λνζνθνκείν, ρξεηάζηεθαλ θάπνηεο ψξεο έληνλεο αληηπαξάζεζεο, βξηζηψλ,
απεηιψλ θιπ. θιπ. γηα λα ζηείινπλ επηηέινπο, λα παξέκβεη ν πνπξγφο
Δζσηεξηθψλ θαη λα καο ζηείινπλ απνθξαθηηθά κεραλήκαηα. Απηφ δπζηπρψο
είλαη...απηή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ Θξαηηθνχ Κεραληζκνχ θαη απηή ήηαλ ε
βνήζεηα ηνπ Θξάηνπο, γηαηί εδψ ζέισ λα απαληήζσ επεηδή ππάξρνπλ θαη
αξθεηά δεκνζηεχκαηα θάπνησλ ζπκπνιηηψλ καο ή ηέινο πάλησλ εθπξνζψπσλ
θνξέσλ, πνιηηηθψλ θνξέσλ ή παξαηάμεσλ, πνπ βξήθαλ πεδίν δφμαο ιακπξφ
λα μεηηλάμνπλ απφ επάλσ ηηο επζχλεο ηηο νπνίεο έρνπλ ή είραλ φια ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα θαη απηφ φηαλ μεδηπισζεί ε ζπδήηεζε ζα ηα πνχκε
αλαιπηηθά γηαηί δελ ζέισ λα ηα πσ ηψξα εηζεγεηηθά, βξέζεθαλ ινηπφλ λα
πνπλ φηη ν Γήκνο δελ εθάξκνζε ζρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, δελ ζα
κπνξνχζε λα εθαξκφζεη, μέξεηε κε ηη κέηξα; Ρνλ θνξησηή ηνλ πήξαλ θαη
θαζπζηέξεζε ε πιεξσκή ηνπ θαη παξά ιίγν λα καο ηνλ πάξνπλ γηαηί ε
Αληηπεξηθέξεηα έιεγε ηη ζέιεηε ηνλ θνξησηή ζην Σατδάξη; Ξνπ δελ είρακε
νχηε έλα θνξησηή ζην Σατδάξη. Απηά είρακε λα αληηκεησπίζνπκε. Θέιακε λα
πάξνπκε ηζνπβάιηα γηα λα θιείζνπκε θάπνηνπο δξφκνπο θαη δελ καο εγθξίλαλε
γηα λα πάξνπκε 300 € άκκν ζε ηζνπβάιηα γηα λα θαιχςνπκε ηελ πφιε.
Απηνί ινηπφλ έξρνληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη καο ιέλε φηη ν Γήκνο θηαίεη πνπ
δελ είρε ζρέδην αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Δλψ απηφ είλαη θαζαξά, ζρέδην
Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ θεληξηθνχ Θξάηνπο πνπ έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο
θαη πξέπεη λα έρεη φια ηα κεραλήκαηα θαη ην πξνζσπηθφ. Δκάο δελ καο
εγθξίλαλε

λα

πάξνπκε

νηθνδφκνπο,

πδξαπιηθνχο,

ειεθηξνιφγνπο,

ην

απαξαίηεην δειαδή πξνζσπηθφ θαη ηψξα απηέο ηηο κέξεο πξνζπαζνχκε κε
ρίιηνπο δχν ηξφπνπο, επηζηξαηεχνληαο ην πξνζσπηθφ, βάδνληάο ην λα
δνπιέςεη δηπιέο βάξδηεο γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα απνθαηαζηήζνπκε ηηο
δεκηέο πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα δίθηπα ηεο πφιεο, ζηα ζρνιεία θαη παληνχ.
Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη έρεη απνθαηαζηαζεί ζε έλα κεγάιν ζεκείν απηή ηε
ζηηγκή ε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, έρνπκε θαηαθέξεη λα θαζαξίζνπκε φηη
κπνξνχκε απφ ιάζπεο, απφ ππφγεηα ζπηηηψλ, ηζφγεηα θιπ. βέβαηα θπξίσο κε ηε

18

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ζπκβνιή, γηαηί νη θάηνηθνη είλαη απηνί νη νπνίνη δέρηεθαλ φιε απηή ηελ
θαηαζηξνθή θαη βάιακε ζαλ Γήκνο ηδησηηθά ζπλεξγεία απνθξαθηηθά ή άιινπ
είδνπο, αο πνχκε, γηα λα μεβνπιψζνπκε ην ππφγεην ζην 4ν Ιχθεην ην νπνίν
έρεη βνπιψζεη, δνχιεπε απνθξαθηηθφ κηάκηζε κέξα ηψξα, Διέλε ηνπιάρηζηνλ
κηάκηζε κέξα ηψξα, θαη ζέιακε θαη κπνπιληφδεο λα κπνπλ κέζα κφλν απφ έλα
ζρνιείν γηα λα βγάινπκε ηε ιάζπε πνπ ππήξρε κέζα. Θαη δελ μέξνπκε αλ ζα
επηρνξεγεζνχκε θαη κε απηά ηα ιεθηά. Δκείο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θάλακε
έγγξαθα ηα νπνία ζηείιακε παληνχ ηνλίδνληαο ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο
θαηάζηαζεο πνπ πεξλά ε πφιε, θαηαθέξακε κεηά απφ πνιιέο πηέζεηο λα
ραξαθηεξηζηεί ε πφιε ζαλ πφιε έθηαθηεο αλάγθεο, απηφ ζεκαίλεη φηη ζα δνζεί
ε δπλαηφηεηα, πηζαλνινγνχκε, αιιά απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ
θηλεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ λα καο δνζνχλ θάπνηεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα λα
ιχζνπκε ηα άκεζα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Γεχηεξνλ λα κπεη ν
ζρεδηαζκφο γηα ηα έξγα ηα νπνία ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ πφιε. Ρξίηνλ λα
απνδεκησζνχλ άκεζα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη πιεγέληεο απφ ηελ πιεκκχξα,
θάηη ην νπνίν ζα γίλεη κε πνιχ πην εχθνιν ηξφπν ηψξα πνπ έρνπκε
ραξαθηεξηζηεί ζαλ Γήκνο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηέηαξην είρε θάηη άιιν
πιενλεθηήκαηα φζνη θάηνηθνη ρξσζηάλε θάπνηνπο θφξνπο, ΔΛΦΗΑ θιπ. απφ
ηνπο πιεκκπξνπαζείο κπνξνχλ λα κελ πιεξψζνπλ. Απηά φκσο ζα ηα πνχκε
ζηηο ιεπηνκέξεηεο ςάρλνληαο αθξηβψο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε έληαμή
καο εθεί.
Έρνπκε νξίζεη επηηξνπή ηνπ Γήκνπ νη νπνίνη έρνπλ μεθηλήζεη ηελ θαηαγξαθή
ησλ δεκηψλ γηα ηηο νηθίεο πνπ είλαη ππεχζπλνο ν Γήκνο θαη είπακε λα
θαηαγξαθνχλ φιεο νη δεκηέο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη, γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ
πξέπεη λα ζαο πσ φηη έρνπλ πνιχ κεγάιεο δεκηέο, φπσο επίζεο θαη ζε
εκπνξεχκαηα, ηδηαίηεξα ζηε Φινχηδε θαη ζε άιινπο δξφκνπο ππάξρνπλ πνιχ
κεγάιεο δεκηέο θαη ζε εκπνξεχκαηα, έρνπκε ηψξα απηφ ην πιενλέθηεκα κε
ηελ έθηαθηε αλάγθε λα απνδεκησζνχλ γηαηί παιαηφηεξα, αλ ζπκάζηε, ρξφληα
ηψξα δελ απνδεκηψλνληαη θπξίσο ηα θαηαζηήκαηα πνπ θάλεη ε Ξεξηθέξεηα ηελ
θαηαγξαθή δελ απνδεκηψλνληαη νη ζπκπνιίηεο καο.
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Λα ζαο πσ επίζεο φηη, κηζφ ιεπηάθη γηαηί έρσ πάξα πνιιά, πξνζπαζψ ηψξα λα
θφςσ θάπνηα...Ινηπφλ ζα ηα πσ κεηά. Λα κπσ ζην δηα ηαχηα. Γπζηπρψο
βιέπεηε φηη έξγα ππνδνκψλ δελ γίλνληαη, φρη κφλν ζην Γήκν καο αιιά
ζπλνιηθφηεξα ζηελ πεξηνρή, κάιηζηα θάπνηα έξγα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαλ
απφ ην ΔΠΞΑ απηά έρνπλ παγψζεη, έρνπλ κείλεη ζηε κέζε, δελ δίλνληαη θαη δελ
νινθιεξψλνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ πάεη πίζσ
αξθεηά έξγα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πφιε θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο
πάλσ απφ φια. κσο παξάιιεια λα πσ φηη ιεθηά ππάξρνπλ γηα λα δνζνχλ ζε
άιινπο αο πνχκε γηα λα δνζνχλ γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ Ρξαπεδψλ ή
λα δνζνχλ...λα γίλεη γηα παξάδεηγκα έλα γήπεδν πνδνζθαίξνπ κφλν, ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα κε 20.000.000 €, ελψ κε 20.000.000 €
ζα είρε ιπζεί ζπλνιηθά ε αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηεο πφιεο. Απηφ ζαο ιέσ
γηα λα δείηε φηη ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν. Θάπνηνη επλννχλ, βνεζάλε θαη είλαη
ζην πιεπξφ ηέινο πάλησλ ην κεγάιν θεθάιαην θαη ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ νη
κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη Ρξάπεδεο, απηνί νη νπνίνη θάλνπλ ηα κεγάια έξγα θαη
απηφ πνπ δελ ηνπο ελδηαθέξεη κε ηίπνηα είλαη ην πσο ζα ιπζνχλ ιατθά
πξνβιήκαηα. Βιέπεηε ηψξα ηη γίλεηαη κε ηηο πιεκκχξεο, κε ηηο θσηηέο έρνπκε
άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα, κε άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο επίζεο ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη θαη βηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο ν θφζκνο.
Δκείο επεηδή πηζηεχνπκε φηη φια θεξδίδνληαη κε δηεθδίθεζε θαινχκε ηνλ θφζκν
θαη βέβαηα λα πάξνπκε απφθαζε ζήκεξα ζαλ Γ.Π. αιιά ζαλ Γεκνηηθή Αξρή
ήδε θαινχκε ηνλ θφζκν αχξην ζε παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηηο 5.00κ.κ. ζηε
ζπκβνιή ησλ νδψλ Θεβψλ θαη Θσλζηαληηλνππφιεσο καδί κε ηνλ Γήκν
Ξεηξνχπνιεο θαη άιινπο καδηθνχο θνξείο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο γηα λα πάκε
ζηελ Αληηπεξηθέξεηα θαη λα βάινπκε ην πιαίζην δηεθδηθήζεσλ ην νπνίν είλαη ε
πιήξεο απνδεκίσζε φισλ ησλ πιεγέλησλ, ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα θαη πνπ
αλέξρεηαη, ζα αλέιζεη ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο, κφλν ε απνθαηάζηαζε
ηνπ Θνιπκβεηεξίνπ θαηαιαβαίλεηε φηη ζα αλέιζεη πηζαλφλ ζε πάλσ απφ
100.000

€

κε

κεραλνζηαζίνπ.

ηελ
Θαη

θαηαζηξνθή,
βέβαηα

λα

ηελ

νινζρεξή

μεθηλήζνπλ

άκεζα

θαηαζηξνθή
ηα

κέηξα

ηνπ
ηεο
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αληηπιεκκπξηθήο ζσξάθηζεο ηεο πφιεο φπσο είλαη ηα κεγάια έξγα πνπ ζαο
είπα, ζηελ Ι. Θαβάιαο κε ηνλ αγσγφ ή ην αληηπιεκκπξηθφ δίθηπν ην νπνίν
πξέπεη λα ππάξρεη ζην Ξνηθίιν ξνο, ηα έξγα ζηελ Αθαία, ζην Άλσ Γάζνο,
ζηε ΒΓ πχιε θιπ.
Ρελ

Ξέκπηε

ζα

γίλεη

Ξεξηθεξεηαθφ

Ππκβνχιην,

εκείο

δεηήζακε

νη

Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη ηεο "Ιατθήο Ππζπείξσζεο" λα γίλεη έθηαθην
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην αχξην θαη λα έρεη κνλαδηθφ ζέκα απηφ θαη λα πάξεη
απνθάζεηο ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην γηα ην πξνρψξεκα ησλ έξγσλ πνπ
είλαη απαξαίηεηα, αιιά δπζηπρψο ε Ξεξηθεξεηάξρεο δελ ην δέρηεθε θαη
παξέπεκςε ην ζέκα ζε Ραθηηθή Ππλεδξίαζε ηεο Ξέκπηεο φπνπ ζα ζηνηβαρηεί
καδί κε πνιιά άιια ζέκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ γηα ζπδήηεζε εθείλε ηελ
εκέξα. Δκείο ζα εθπξνζσπεζνχκε, αλ θαη έρνπκε Γ.Π., κε αληηπξνζσπεία ηνπ
Γήκνπ θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζα βάινπκε ηα
πξνβιήκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο πφιεο.
Δπίζεο πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε άκεζα θαη ζε
θηλεηνπνίεζε θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, είλαη έλα κέζν, έλαο κνριφο πίεζεο θαη
απηφο θαη θαηά ηε γλψκε καο έλα πνιχ θαιφ πξψην βήκα ζα είλαη, έλαο
ζπκβνιηθφο απνθιεηζκφο ηεο Ι. Θαβάιαο θηλεηνπνηψληαο ηνπο θαηνίθνπο πνπ
είλαη εθεί αθξηβψο δίπια, γηαηί έρνπκε πάλσ θαη θάησ απφ ηε Ι. Θαβάιαο απηά
ηα πξνβιήκαηα, κε ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ βέβαηα θαη φιν ηνλ θφζκν πνπ
ζα θαιέζνπκε ηεο πεξηνρήο, γηαηί πξαγκαηηθά δελ ρσξάεη άιιε αλακνλή. Γελ
έρνπκε ην δηθαίσκα λα πνχκε φηη, εληάμεη αθνχ ζα ζβήζνπλ ηα θψηα ηεο
δεκνζηφηεηαο θαη ζα μεραζηεί ην ζέκα ζα ην μαλά αλαθηλήζνπκε φηαλ ζα
μαλαπξνθχςεη απηφ. Θα πξέπεη άκεζα λα αληηδξάζνπκε. Απηά είλαη έηζη
θάπνηα πξψηα κέηξα ηα νπνία πξνηείλνπκε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, έηζη, πξψηεο
θηλεηνπνηήζεηο θαη αληηδξάζεηο, πηζηεχνπκε φηη ην Γ.Π. ζα ζηαζεί ζην χςνο
ησλ πεξηζηάζεσλ θαη θπξίσο απηφ πνπ ζέινπκε εκείο είλαη λα θηλεηνπνηεζνχλ
νη ίδηνη νη θάηνηθνη. Ν θφζκνο ζα πξέπεη λα βγεη ζην δξφκν θαη καδί κε ηε
Γεκνηηθή Αξρή λα δηεθδηθήζνπκε ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα.
Ινηπφλ απηά ζαλ πξψηε ηνπνζέηεζε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη εξσηήζεηο. Γελ ππάξρνπλ; Λα πνχκε πξηλ
ξσηήζεη ν Γεκήηξεο, λα πνχκε θαη ηα ρξφληα πνιιά ζηνλ Γεκήηξε ηνλ
Θαηζακπά. Ν θ. Θαηζακπάο.
ΘΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπραξηζηψ γηα ηηο επρέο θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο, επίζεο λα
είζηε θαιά φ,ηη επηζπκείηε, φ,ηη θαιχηεξν. Γελ ήξζα απφ ηελ αξρή αιιά ζην
θιείζηκν ηνπ Γεκάξρνπ επεηδή άθνπζα, έηζη ηνπιάρηζηνλ θαηάιαβα, φηη ε
πξφηαζε

είλαη

θηλεηνπνηήζεηο

θαη

ζπκκεηνρή

ησλ

θαηνίθσλ

ζηηο

θηλεηνπνηήζεηο. πάξρεη άιιε πξφηαζε απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή, δεδνκέλνπ φηη
είλαη δηνίθεζε θαη πιένλ έρεη θαη αξκνδηφηεηεο θαη ξφιν, δελ μέξσ κήπσο
αθνχζηεθε ζηελ αξρή θαη δελ ην θαηάιαβα. Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο; Υξαία, ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ε εξψηεζε ε δηθή κνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη φηαλ έλαο
Γήκνο είλαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, είπε ν Γήκαξρνο, είλαη ηέζζεξα
πιενλεθηήκαηα ηα νπνία αλέθεξε, σζηφζν ν λφκνο αλαθέξεη κέζα αλ ην δείηε
απηφκαηα απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη ζα έρεη απηά ηα ζέκαηα, ρξεηάδνληαη
θάπνηεο άιιεο ελέξγεηεο γηα λα κπνχκε ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ή ζην ηέηαξην
πνπ είπε θάπνηνη πνιίηεο πνπ έρνπλ κε ηα ΔΛΦΗΑ ή λα κπνχκε ζε θεληξηθφ
ζρεκαηηζκφ ή θαη γηα λα απνδεκησζνχλ άκεζα φινη νη πιεγέληεο νη νπνίνη ζα
θαηαγξαθνχλ. Απηφ λνκίδσ αλαγξάθεηαη εθεί ζην πξφγξακκα Ξνιηηηθήο
Ξξνζηαζίαο πνπ αλαθέξεη ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ είλαη ζέκα θαη απφ
Ξεξηθέξεηα γηαηί εκείο εδψ θαληάδνκαη φηη είκαζηε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο απφ ηελ Γεληθή Ξεξηθέξεηα δειαδή απφ ηε δηθηά καο θαη φρη απφ ηνλ
Γ. Γξακκαηέα Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, αλ δελ θάλσ ιάζνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε θ. Γεκήηξε; Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ήζεια λα πσ ζηνλ θ. Γήκαξρν, λα πνχκε εδψ πέξα θ.
Γήκαξρε μεθάζαξα κε φιεο ηηο επζχλεο πνπ κπνξεί λα είραλε νη δηάθνξεο
δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Νη θηλεηνπνηήζεηο είλαη θαιέο, αλ πιεξψζνπλ ηνλ
ΔΛΦΗΑ ή δελ ηνλ πιεξψζνπλ είλαη άιινπ παπά επαγγέιην. Δδψ έρνπλ έξζεη
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θάπνηνη θάηνηθνη, έρνπλ ππνζηεί θάπνηεο δεκηέο, ηη πξνηίζεηαη θαη ηη κπνξεί λα
ειπίδνπλ απηνί νη άλζξσπνη φηη ε Γεκνηηθή Αξρή κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη.
Γελ ππάξρεη...ππάξρεη πξαθηηθή κεζνδνινγία, ε πξαθηηθή αληίιεςε ησλ
πξαγκάησλ κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ έρεη μεθχγεη πιένλ. Θεσξίεο κπνξεί λα
θάλνπκε λα πάκε έμσ, λα κηιήζνπκε, λα πνχκε ελαληίνλ ηνπ ΔΛΦΗΑ, ζα πάκε.
Λα κηιήζνπκε λα πνχκε μέξεηε θάηη δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ζα πάκε. Δδψ
έρνπλ ππνζηεί νη θάηνηθνη κηα νινζρεξή θαηαζηξνθή θαη εηδηθά νη θάηνηθνη ηεο
πεξηνρήο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ. Γελ ζέισ λα κηιήζσ ζα ηα πνχκε ελ ησ ρξφλν θαη
δηάθνξα άιια ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ, γηαηί δελ είλαη κφλν
φπσο μέξεηε νη θαηαζηξνθέο νη νπνίεο ππέζηεζαλ, ζα ηα βάινπκε θαη απηά,
κπνξείηε λα κνπ πείηε θαη εγψ πνπ ήκνπλ Αληηδήκαξρνο θαζαξηφηεηαο ηη
επζχλεο έρσ, εληάμεη; Ή ηη επζχλεο είρε ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε, αιιά ην δηα
ηαχηα είλαη ην εμήο. Ρη ειπίδνπλ νη θάηνηθνη φηη ζα κπνξεί ν Γήκνο, γηαηί εζείο
είζαζηε πιένλ δηνίθεζε, ζα απνδεκησζνχλ; Λαη ή φρη; Θα βνεζεζνχλ ζε πνηά
ζεκεία; Ρν αλ ζα γίλνπλ θηλεηνπνηήζεηο κπνξνχκε λα πάκε φινη καδί θαη λα
δεηήζνπκε απηά ηα νπνία ζέινπκε. Αιιά ελ πάζε πεξίπησζε, εζείο είζηε
Γηνίθεζε θαη πξέπεη λα δψζεηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Φέηνο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δεκηέο πνπ παζαίλνπλ νη
θάηνηθνη, είλαη ε ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπο, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη ηξαγηθφ θάζε
θνξά λα βιέπεηο ηνλ νπξαλφ αλ καδεχεη ζχλλεθα θαη λα ηξέρεηο ζηελ
πξφβιεςε αλ ζα έρεη θαηαηγίδεο ή φρη. Έρνληαο επαλαιεθζεί δειαδή απηφ ην
θαηλφκελν πνιιέο θνξέο. Ρψξα θνηηάμηε νη θηλεηνπνηήζεηο είλαη έλα κέξνο ησλ
ζπλνιηθψλ επαθψλ ησλ νπνίσλ θάλνπκε απηφ ην δηάζηεκα. Έρνπκε θάλεη
πάξα πνιιά έγγξαθα, Σξήζην ζε παξαθαιψ αλ ζέιεηο, έρνπκε θάλεη πάξα
πνιιέο επαθέο θαη έγγξαθα κε ηα νπνία θάλνπκε θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ.
Εεηάκε απνδεκηψζεηο ζπγθεθξηκέλεο, δεηάκε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
γηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ε πφιε, αχξην έρνπκε επαθή κε ηνλ Πθνπξιέηε
ηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, έρνπκε θάλεη κε...ηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ηελ
Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, κε ηελ Ξεξηθέξεηα, δειαδή κε φινπο.
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Έρνπκε εδψ έλα παθέην αηηεκάησλ πνπ θεχγνπλε ζπλερψο νχησο ψζηε λα
έρνπκε θαη ιχζεηο πάλσ ζε απηά ηα δεηήκαηα. Νη θηλεηνπνηήζεηο είλαη ην
δεχηεξν ζθέινο γηα λα αλαγθάζνπκε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, εθηφο απφ απηφ
ην ζθέινο, ην λα επνπιψζεη ηηο πιεγέο, ην λα πάξεη κέηξα γηα ηελ νξηζηηθή
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ ην δήηεκα ιχλνπλ νη θηλεηνπνηήζεηο. Αλ
κείλνπκε κφλν θαη πνχκε φηη είκαζηε επραξηζηεκέλνη κε ηηο απνδεκηψζεηο ηηο
νπνίεο ζα πάξνπκε, λνκίδσ φηη δελ ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζεη θάπνηνο εδψ
κέζα. Γειαδή θάζε θνξά λα εξρφκαζηε θαη λα παίξλεη έλα κέξνο, γηαηί
πξαγκαηηθά δελ κπνξεί θαλέλαο λα ππνινγίζεη ηελ θαηαζηξνθή, αλ ζέιεηε
αθφκα θαη ζηηο κλήκεο. πάξρνπλ ζηα ππφγεηα κέζα αθφκα πξάγκαηα ηα νπνία
ηα κεηέθεξαλ απφ γεληέο θαη γεληέο θαη θαηαζηξάθεθαλ. Έγγξαθα,
θσηνγξαθίεο, παιηά έπηπια, αληηθείκελα, απηά δελ απνδεκηψλνληαη θαη δελ
πξαγκαηηθά πξνζκεηξνχληαη κε φζεο ρηιηάδεο επξψ θη αλ ζέιεηε.
Δκείο ινηπφλ έρνπκε θάλεη ζηελ πξφηαζε ηελ νπνία θάλνπκε εδψ γηα
ηελ...φπνπ θαηαγξάθνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο θάλνπκε θαη πξφηαζε γηα
ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηε ζπγθεθξηκέλε γηα λα ιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα θαη
ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο βνεζάεη πάξα πνιχ θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο,
δελ είλαη δειαδή ιφγηα απηά ηα νπνία ιέκε, εκείο παιέςακε γηα λα κπνχκε θαη
μέξεηε πνιχ θαιά φηη ε Ξνιηηεία δελ εληάζζεη εχθνια έλα Γήκν ζε θαηάζηαζε
έθηαθηεο αλάγθεο. Θαζφινπ εχθνια δελ ηνλ εληάζζεη γηαηί μέξεη φηη ζα πξέπεη
λα αληαπνθξηζεί θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη πηα ζαλ Ξνιηηεία. Απηφ ινηπφλ
πνπ θαηαθέξακε ήηαλ ηνπιάρηζηνλ λα απνδεκησζνχλ νη θάηνηθνη κε φζν ην
δπλαηφλ, πην θνληά ζηελ αμία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ράζεη, κε πνζά
δειαδή πην θνληά, δεχηεξνλ λα έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ είπακε θαη
ηξίηνλ λα έρεη ε πφιε απηά ηα πιενλεθηήκαηα. Ρψξα γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ην
είπα πφζεο θνξέο θαη εηζεγεηηθά ην είπα, νη θηλεηνπνηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ
κε ην κέξνο ηεο ιχζεο πηα ησλ πξνβιεκάησλ. Απηφ λνκίδσ φηη αλ δελ ην
θαηαιαβαίλεηε κε πην άιιν ηξφπν λα ζαο ην πσ, αο πνχκε. ηη αλ
ζηαπξψζνπκε ηα ρέξηα θαη πεξηκέλνπκε απφ ην Θεφ, φπσο κνπ έιεγε έλαο θάπνηνο ηέινο πάλησλ φηαλ ηνπ έιεγα ηξέμε γηαηί έρνπκε πξφβιεκα, έιεγε: Δ,
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αο πξνζεπρεζνχκε λα ζηακαηήζεη ε βξνρή. Δκείο δελ είκαζηε απηήο ηεο
ινγηθήο.
Απηφ ινηπφλ πνπ πξνζθέξεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα λα ην ζην πσ άιιε κηα θνξά
θ. Θέληξε είλαη φηη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έβγαιε ηηο Δπηηξνπέο, δψζακε
εληνιή, ζήκεξα θάλακε ζχζθεςε κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο
Δπηηξνπέο θαη ζα βγνπλ λα θάλνπλ ηηο θαηαγξαθέο, λα θάλνπλ πηζηή
θαηαγξαθή φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ραζεί, ψζηε λα ππάξμεη πιήξεο
απνδεκίσζε. Γψζακε ινηπφλ ηέηνηα εληνιή ζηνπο ππαιιήινπο αλεμάξηεηα, αλ
θαη κε ην δίθην ηνπ ν θφζκνο έρεη θαζαξίζεη ηα ζπίηηα θαη δελ θαίλεηαη αλ έρεη
ραιάζεη θάπνην αληηθείκελν ή φρη. Απηφ ινηπφλ θαη δεχηεξνλ ζα παιέςνπκε γηα
λα ππάξμεη απηή ε απνδεκίσζε θαη γηα ηα ζπίηηα θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα, γηαηί
είλαη έλα ζέκα πνπ ν Γήκνο ζα ην παιέςεη...πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
Ξεξηθέξεηα απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ. Θα ηνπνζεηεζεί ην Γ.Π. θαη ζα δψζνπκε θαη ζηνπο
δεκφηεο ην ιφγν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα πνηνί ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ.
Ξνηνί, είλαη θάπνηνη. Ινηπφλ. … Έλαο, δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε. Έλα ιεπηφ
αλ ηνπνζεηεζνχκε ζαξάληα δελ ζα ηειεηψζνπκε πνηέ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαπζηήξαο, αζαλζέξ ηέινο. Ιέσ είρα θαη άιια πξάγκαηα, δελ
είλαη θάηη άιιν, απηφ είλαη. Πε έλα ηππνπνηεκέλν ραξηί ηεο Ξεξηθέξεηαο δελ
ππήξρε θάηη ιεπηνκεξέο. Ρελ πξνεγνχκελε θνξά θαζίζακε θαη γξάςακε. Έλα,
δχν, ηξία, ηέζζεξα, πέληε, δέθα, ηη ήηαλ απηά ηα αληηθείκελα. Ρψξα απηφ.
Ξήξακε θαη έλα ραξηί θαη λα θέξνπκε ηα δηθαηνινγεηηθά. Γελ έγηλε πιήξεο
θαηαγξαθή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε κηιάηε γηα θαηαγξαθή απφ ηνλ Γήκν;
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη. Ρν πξσί ήξζαλε, ζήκεξα. 11.00π.κ. - 11.30π.κ. Έλα
έληππν ηππνπνηεκέλν ηεο Ξεξηθέξεηαο. Έηζη ηνπιάρηζηνλ κνπ είπαλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηηο 11.00π.κ. είρακε εκείο ηε ζχζθεςε. Πε θαηάζηεκα ή ζε
ζπίηη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πε ζπίηη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πε θαηάζηεκα δελ ήξζε ηίπνηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε θαηάζηεκα δελ έρνπλ έξζεη. Πε ζπίηη εκείο ζηηο 11.00π.κ.
είρακε ηνπο ππαιιήινπο ζε ζχζθεςε γηα λα ηνπο πνχκε απηά ηα ζέκαηα. Θαη
έθπγαλ κε απηέο ηηο νδεγίεο πνπ ζαο είπα πξηλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Παο ιέσ ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ 11.00π.κ. - 11.30π.κ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 11.00π.κ. απνθιείεηαη λα ήηαλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ήηαλ δχν θπξίεο, ε κηα κε γπαιηά πνπ είλαη ζηελ Ξξνζηαζία εθεί
ζην Ξξσηφθνιιν δίπια.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρεηξακειείο Δπηηξνπέο είλαη απηέο νη νπνίεο βγαίλνπλ. Ρψξα ηη
λα ζαο πσ, κνπ θάλεη εληχπσζε, γηαηί πξαγκαηηθά κνπ θάλεη εληχπσζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γήκαξρε ζνπ ιέσ ηη έγηλε. Γελ είλαη ππνζεηηθφ ην ζελάξην, νχηε
κνπ είπαλε. Δγψ πξνζσπηθά ζε κέλα. Ήξζαλ θαη απηφ έγηλε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρί ηζρχεη ηειηθά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ηζρχεη απηφ πνπ ζαο είπα πξηλ. Νη εληνιέο, ήηαλ κάιηζηα θαη νη
Αληηδήκαξρνη θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.. Νη εληνιέο πνπ πήξαλε νη δχν
Δπηηξνπέο πνπ ζα έβγαηλαλ είραλ ζχζθεςε ζηηο 11.00π.κ., ηειείσζε 12.00
παξά, γη 'απηφ κνπ θάλεη εληχπσζε πσο ήηαλ δπλαηφλ ζηηο 11.00π.κ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δθείλε ηελ ψξα ήηαλ πεξίπνπ. Παο ιέσ θαη πνηέο ήηαλ νη θπξίεο,
δελ...
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, σξαία. Νη εληνιέο πνπ πήξαλ ήηαλ ζαθέζηαηεο. ηη ζα
θαηαγξάςνπλ φια κε ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα, φια ηα αληηθείκελα ηα νπνία
έρνπλ θαηαζηξαθεί. Ρψξα ηί λα ζαο πσ, δειαδή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απιά δελ ηήξεζαλ απηά ηα νπνία εζείο ηνπο δεηήζαηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Θα ην δνχκε αχξην ην πξσί αλ έρεη ζπκβεί απηφ,
εηιηθξηλά ζα έρεη πξφβιεκα κε ηνπο ππαιιήινπο. Γειαδή δελ είλαη δπλαηφλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ είλαη θάηη... ζαο ιέσ, άκα κνπ πείηε θαη ηελ Δπηηξνπή ζα πσ
θαη πνηνί είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεο ιίγν ην νλνκαηεπψλπκφ ζνπ γηα λα θαηαγξαθεί.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κνπηδνχξεο Αλαζηάζηνο.
ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη έθαλε κηα θαηαγξαθή ζρεηηθά κε ηελ φιε ηζηνξία
ηεο θαηαζηξνθήο. Θέισ λα πσ ην εμήο. ζνη γλσξίδνπλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θ. Θαλειιφπνπιε, ζαο παξαθαιψ ιίγν εζπρία, κηιάεη ν
ζπκπνιίηεο καο, έηζη, λα αθνπζηνχλ φιεο νη απφςεηο εδψ πέξα, παξαθαιψ.
ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη γηα ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ θαη γηα ην έξγν ηεο Ι. Αζελψλ
πνπ ζηακάηεζε ην 2006 ελψ είρε δεκνπξαηεζεί θαη είρε μεθηλήζεη θαη είρε
θζάζεη κέρξη ην Camping ηνπ Ξεξηζηεξίνπ, ππήξρε ν πεξίθεκνο θ.
Πθνξδνκαηέαο, πηζηεχσ λα ηνλ μέξεη ν Γήκαξρνο πάξα πνιχ θαιά. Ρέινο
πάλησλ είλαη κηα ηζηνξία ε νπνία πξέπεη θάπνηε λα δηεξεπλεζεί, δελ μέξσ αλ
κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ην ηη έγηλε ηφηε. Θέισ λα ζαο πσ ην εμήο. Δπεηδή απηή
ηε θνξά, επιήγε θαη ε δηθηά κνπ νηθνγέλεηα θαη παξαιίγν λα ράζσ θαη ηα δχν
κνπ πεζεξηθά, ην ζπίηη δηαιχζεθε κέρξη θαη νη πξίδεο θχγαλε. Έζπαζε ε πφξηα
ηνπ αινπκηλίνπ. θ. Γήκαξρε απφ ηελ Ξέκπηε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαλεί
θαλείο. Γελ ζαο ιέσ ηίπνηε άιιν. Γελ έρεη θαλεί θαλείο. Πηα δχν ζπίηηα πνπ
δίπια - δίπια θαηαζηξαθήθαλε εληειψο, ήξζαλ ζήκεξα γχξσ ζηηο 12.00κ.κ. ε
Δπηηξνπή πνπ φλησο είρε έλα ζηάληαξ θεηκελάθη. Ινηπφλ, απηή είλαη ε αιήζεηα
θαη αλ ζαο ηθαλνπνηεί απηφ, ραιάιη ζαο. Νπδείο.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θαλειιφπνπιν.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, έλα ιεπηφ ζαο παξαθαιψ, έλα ιεπηφ ζπγλψκε,
πέζηε ην φλνκά ζαο, θα...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ζ γπλαίθα ηνπ Σξήζηνπ ηνπ Θαλειιφπνπινπ είκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πέζηε ην φλνκά ζαο, λα αθνπζηεί θαη παξαθαιψ φπνηνο
ζέιεη ηνλ ιφγν λα ζεθψλνπκε ην ρέξη λα ηνλ παίξλνπκε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ κε ελδηαθέξεη νχηε ηα ρέξηα νχηε ηίπνηα. Δγψ μέξσ φηη ν
παηέξαο κνπ ήξζε ζην Γήκν θαη δήηεζε βνήζεηα, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ηνπ
είπε φηη, θχξηε - μέξεηε θάηη παππνχ, εκέλα ην απηνθίλεηφ κνπ πιεκκχξηζε θαη
δελ κε ελδηαθέξεη νχηε κπνξψ λα ζνπ πξνζθέξσ ηίπνηα. Ν θ. Γήκαξρνο λα
πάεη λα βξεη πνηφο είλαη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άιινο ζπκπνιίηεο πνπ ζέιεη λα πάξεη ηνλ ιφγν. Διάηε
θχξηε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λα ηειεηψζσ θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Θαλειιφπνπιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ - ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλνη αιιά κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ βνεζάκε ηε ζπδήηεζε.
Έηζη; Λαη. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ βνεζάκε. Θνηηάμηε λα δείηε, ππάξρνπλ θαη
άιινη πιεγέληεο εδψ πνπ δελ παίξλνπλ ην ιφγν κε απηφ ηνλ ηξφπν. Θα ζαο
αθήζνπκε θπζηθά, ζεθψζηε ην ρέξη ζαο λα πάξεηε ην ιφγν. πάξρεη έλαο
ζπκπνιίηεο ζαο πνπ είλαη πιεγέληαο πνπ δελ ηειείσζε αθφκα ηελ νκηιία ηνπ.
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Παο παξαθαιψ πνιχ. Παο παξαθαιψ. θ. Θαλειιφπνπιε νινθιεξψζηε ζαο
παξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε λα δείηε ηψξα, απηά πνπ ιέηε ηψξα νχηε ζαο αθνχκε,
νχηε θαηαγξάθνληαη. Δληάμεη, θ. Θαλειιφπνπιε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ:

ηη

επί

επηά

ψξεο

παίξλακε

ηειέθσλν

ηελ

Ξπξνζβεζηηθή, ήξζακε πέληε θνξέο ζηνλ Γήκν ηελ Ξέκπηε. Ξέληε θνξέο. Ζ
γπλαίθα κνπ γηα απηή ηελ απάληεζε ηνπ ππαιιήινπ, δελ ζέισ λα πσ πνηφο
θηαίεη, θπζηθά δελ θηαίεη ν Γήκαξρνο γηα ηελ απάληεζε ηνπ ππαιιήινπ, έηζη;
Γηαηί μέξεηε φηη ηξηάληα θαη πιένλ ρξφληα ήκνπλ ζε απηή ηελ ππεξεζία.
ρη είπε Κηράιε, εληάμεη έρεη έλα...Δίπε

λα ηνλ βξίζεη θαη πξέπεη λα ηνλ

βξίζεη. Δληάμεη ζα ηνλ βξείηε, ηνλ μέξεηε. Κε κνχζηα είλαη, θαιφ παηδί. Ρνλ
μέξεηε. Ινηπφλ, είλαη απφ ηνπο αλεξρφκελνπο αζηέξεο. Απηή είλαη ε αιήζεηα.
Νπδείο. Αλ ζαο ηθαλνπνηεί, ραιάιη ζαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη δεηήζεη λνκίδσ, πνχ είλαη ν θχξηνο; Δδψ ν θχξηνο. Ρν
φλνκά ζαο παξαθαιψ.
ΘΑΟΑΓΔΓΙΖΠ: Λαη, ιέγνκαη Θαξάδεγιεο Σαξάιακπνο θαη είκαη θάηνηθνο ηεο
Ηεξνχ Ιφρνπ. Δίκαη απφ ηνπο πιεκκπξνπαζείο. Ρν ππφγεην ηνπ ζπηηηνχ καο,
πιεκκχξηζε παληειψο, ην χςνο ηνπ λεξνχ έθζαζε δέθα πφληνπο απφ ηελ
νξνθή, ηα δχν απηνθίλεηα πνπ είρακε καο ηα πήξε ην ξέκα θαη ηα πήγε ηε
βνιηνχια κέρξη θαηά Βαζηιφπνπιν κεξηά. Θαη ζήκεξα πέξαζε ε Δπηηξνπή.
Άθνπζα ηνλ Γήκαξρν λα ιέεη φηη έρεη δψζεη εληνιή ζηελ Δπηηξνπή λα θάλεη
ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δεκηψλ. Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ δεκηψλ πνπ έγηλε
ζην ζπίηη καο ήηαλ νινζρεξήο θαηαζηξνθή. Γελ μέξσ αλ απηφ θαιχπηεη απηά
πνπ ιέηε, νινζρεξήο θαηαζηξνθή καο είπε. Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ,
αλέθεξε, φηη ν Γήκαξρνο καο είπε γηα ιεπηνκέξεηεο. Άιιν ιεπηνκέξεηεο θαη
άιιν νινζρεξήο, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Δθηφο αλ δελ μέξσ ηα ειιεληθά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΑΟΑΓΔΓΙΖΠ: ρη, νινζρεξήο ραξαθηεξίζηεθε θαη δελ αλαθέξζεθε ζε
ηίπνηα απνιχησο. Θνπθψκαηα δελ ππάξρνπλ, δελ ην ζπδεηάκε βέβαηα δχν
πιήξεηο επαλδξψζεηο λνηθνθπξηψλ, γηα απηφ δελ ην ζπδεηάκε. Θαη άιια ηα …
ππφγεην ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ παιαηφηεξα. Απηά ήζεια λα πσ φζνλ αθνξά
ηα ηηο Δπηηξνπέο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ είπαηε. Γεχηεξνλ ήζεια λα πσ,
αλαθέξαηε ηελ Ξεξηθέξεηα, αλαθέξαηε πνπξγνχο κε ηνπο νπνίνπο θάλαηε
επαθή θαη ζπδεηήζαηε πέληε πξάγκαηα. Θέιακε λα μέξακε απηνί νη πνπξγνί,
νη φπνηνη πνπξγνί, κε νλφκαηα θαη κε ιεπηνκέξεηεο ηε ζέζε πνπ θξαηήζαλε
απέλαληί ζαο. Γηα λα μέξνπκε θαη εκείο κεζαχξην φηη φηαλ καο δνζεί εληνιή λα
πάκε ζηηο θάιπεο λα μέξνπκε πνηφο είλαη απηφο πνπ ζπλεγφξεζε γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ θαη πνηφο αδηαθφξεζε ή … Θαη θάηη άιιν αλ επηηξέπεηαη
θαη αλ έρσ ρξφλν, ζα ήζεια... επεηδή αλαθέξεηαη θαηά θφξνλ πάλσ εθεί ζην
ζηξαηφπεδν εθεί κέζα, απηφο ν ηνίρνο ηνπ αίζρνπο, απηή ε πεξίθεκε κάληξα
ε νπνία καο έρεη ζαθαηέςεη, ηέζζεξεηο θνξέο ηψξα, γηαηί είκαη θάηνηθνο
Σατδαξίνπ απφ ην '70 θαη πξηλ θάηνηθνο Αηγάιεσ, εζείο … ζηελ πεξηνρή, θαη
απηφ ην Σατδαξφξεκα εδψ πέξα, ην ξεκαηάθη ην κηθξφ πνπ ήηαλ, αιήηεπα εδψ
πηηζηξηθάο μππφιπηνο, κε ην θνληνβξάθη κάδεπα γπαιηά γηα ην παιηαηδίδηθν, ηα
μέξνπκε απηά ηα κέξε πνιχ θαιά θαη έρνπκε πιεκκπξίζεη θαη ζην Αηγάιεσ κε
ην ξέκα, δελ είλαη ην πξψην, αιιά απηφ ην ηείρνο πνπ έρνπλ θηηάμεη θαη
γθξεκίδεηαη θαη 'επαλάιεςε θαη καο ζαθαηεχεη, καο ζαθαηεχεη ηηο δσέο, καο
έρεη αρξεζηεχζεη, εγψ είκαη κεγάινο άλζξσπνο … θαη θφληεπα λα πάζσ
εγθεθαιηθφ πξνρζέο, έβιεπε ηειεφξαζε λα ζθαξθαιψλεη θαη λα πάεη λα κπεη
κέζα ζην ζπίηη κνπ πνπ είλαη ππεξπςσκέλν κέρξη επάλσ απφ ην ππφγεην θαη
ην ππφγεην λα είλαη πιεκκπξηζκέλν, λα είλαη ζπαζκέλα ηα πάληα, πφξηεο
ηίπνηα δελ έκεηλε, ηίπνηα. Απηά θαη επραξηζηψ θαη ζπγλψκε γηα ηνλ ηφλν κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν επφκελνο ζπκπνιίηεο, ειάηε θχξηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
Λαη, βεβαίσο ζα πείηε ην φλνκά ζαο.
ΓΑΚΗΓΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο, ιέγνκαη Λίθνο Γακίγνο θαη κέλσ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Γαθληνχ, γσλία Ρξνίαο θαη Θνκλελψλ. θ. Γήκαξρε πέξζη αθξηβψο ηέηνηα
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επνρή είρε γίλεη φπσο αλαθέξαηε θαη ζηελ εηζήγεζή ζαο πάιη, παξφκνηα
θαηλφκελα αιιά ιίγν επηφηεξα. Θαη γηαηί ην ζπκάκαη; Γηαηί εθείλε ηελ εκέξα
είρακε Ιατθή Ππλέιεπζε ζην Γαθλί ε νπνία θαη νξζψο αλαβιήζεθε θαη έγηλε
Σξηζηνχγελλα. Απφ ηφηε κέρξη ηψξα ιήθζεθαλ θάπνηα κέηξα πξφιεςεο,
έγηλαλ θάπνηεο ελέξγεηεο; Θαη αλ λαη, πνηέο είλαη απηέο; 12 Νθηψβξε, εκέξα
Γεπηέξα ην πξσί, ε πεξεζία Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, Βπδαληίνπ θαη
Βνπιγαξνθηφλνπ θαζάξηζε, έθνςε πνιχ θιαδί απφ ηηο ιεπθέο πνπ είλαη
απέλαληη απφ ηνλ Κπέκπε ζηελ πιαηεηνχια. 19 Νθηψβξε παίξλσ ηελ
πεξεζία Θαζαξηφηεηαο, ν θ. Θενδσξφπνπινο αλ ζπκάκαη θαιά, έρσ ηαθηηθή
επαθή καδί ηνπ, ηνπ ιέσ πφηε ζα ηα πάξεηε απηά ηα θιαδηά πνπ είλαη ζην
πεδνδξφκην ηεο Βνπιγαξνθηφλνπ θαη ζην πεδνδξφκην ηεο Βπδαληίνπ πξνο
Θαβάιαο. Ρν έρνπκε ππφςε καο, ην έρνπκε θαηαγξάςεη. 22 Νθηψβξε αλήκεξα
ηεο θαηαζηξνθήο, πνιχ πξσί θεχγνληαο βιέπσ κηα νκάδα ππαιιήισλ ηνπ
Γήκνπ ζηελ Ξιαηεία, ήηαλ φκσο ηεο πεξεζίαο Ξξάζηλνπ θαη είραλ εληνιή λα
θαζαξίζνπλ ηελ Ξιαηεία. Ρί ζα γίλεη ξε παηδηά απηνί νη ζάθνη, βξέρεη. Αλ γίλεη
λεξνπνληή ζα θχγνπλ θαη ζα πάλε ζηελ Θαβάιαο καδί κε ηα θιαδάθηα απφ ηηο
ιεχθεο γηαηί ηα ρνληξά θιαδηά ήδε ηα είραλ πάξεη δεκφηεο θφβνληαο. Γελ
μέξσ, πάξηε ηειέθσλν ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο, εκείο είκαζηε Ξξάζηλν.
Αθφκα ηα θιαδηά είλαη εθεί ζήκεξα ην απφγεπκα πνπ ήξζα πξνο ηα εδψ. Ρα
θιαδηά ηεο Βπδαληίνπ βέβαηα ηα πεξηζζφηεξα δελ είλαη γηαηί θαηξαθχιεζαλ θαη
βγήθαλ ζηε Θαβάιαο θαη πνηφο μέξεη παξαθάησ έθξαμαλ θξεάηηα. ηαλ ιέκε
θαηάζηαζε, φπσο θαηαιαβαίλεηε κε εξσηήκαηα ζα ηνπνζεηεζψ, φηαλ ιέκε φηη
ε Γ. Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο έδσζε ηελ άδεηα θαη ε Ξεξηθέξεηα
θήξπμε κεηαμχ θαη άιισλ Γήκσλ θαη ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ ζε θαηάζηαζε
έθηαθηεο αλάγθεο, γηα κέλα ην θησρφ κπαιφ κνπ, ζεκαίλεη φηη έδσζε θάπνηεο
νδεγίεο γηα θαηαγξαθέο, γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, γηα κέηξα πξφιεςεο
έρεη γίλεη θάηη; Γειαδή γηα λα κελ μαλαζπκβεί ε λεξνπνληή.
Ξξνρσξάσ ιίγν παξαθάησ θαη ηειεηψλσ. Απφ φηη θαηάιαβα δελ ππάξρεη
νκάδα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζην Γήκν αλάινγε. Φαληάδνκαη πσο δελ
ππάξρεη. Αλ δελ ππάξρεη θαη κεηά απφ ηε δεχηεξε θαηαζηξνθή ζηε ζεηεία ζαο
ίδηεο επνρέο, πξνβιέπεηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηέηνηα νκάδα; Θαηάιαβα απφ
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ηελ εηζήγεζε, ην βιέπσ θαη ζηνπο δξφκνπο φηη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε ζε
κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ζε άιινπο είδνπο εμνπιηζκφ, αιιά φια απηά, ηψξα πηα
ζαλ Γήκνο ζα ηα ζηήζνπκε; Θα πξνρσξήζνπκε; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπκπνιίηεο, ειάηε θπξία. Ξείηε ην φλνκά ζαο λα
θαηαγξαθεί.
ΚΑΟΗΛΑΘΖ: Κε ιέλε Καξηλάθε Βαζηιηθή. Θα κηιήζσ γηα ην καγαδί πνπ έρσ
Ληθνιάνπ Φινπηδή 16. Έζπαζαλ φια ηα ηδάκηα, ηα ςπγεία, εγψ ηψξα ηα
έθηηαμα ηί ζα γίλεη; Δκείο ηα δηνξζψζακε, κπήθε ην πνηάκη κέζα, αλέβεθα
πάλσ ζηα ηξαπέδηα γηα λα ζσζψ. Κηζφ κέηξν ήηαλ, ηί ζα γίλεη γη 'απηφ;
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΑΟΑΠΣΖΠ: Θαιεζπέξα Ξαξάζρεο Γεκήηξεο νλνκάδνκαη. Δκείο είκαζηε
κάιινλ απφ ηνπο ηπρεξνχο πιεγέληεο γηαηί θαηαζηξάθεθε ην απηνθίλεηφ καο
κφλν. Βέβαηα είκαζηε ηπρεξνί γηαηί ην εγθαηέιεηςε ε γπλαίθα κνπ, ήηαλ ζην
χςνο ηνπ Θνιπκβεηεξίνπ. Θαη εθεί έγηλε ρακφο, δειαδή ηα καγαδηά ηεο
ηξειήο, δειαδή είδα βίληεν κεηά θαη ηξειάζεθα, έηζη. Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ
αλ έρνπκε ειπίδεο γηαηί είρακε ηελ πην θζελή αζθάιεηα ιφγσ ηεο θξίζεο αο
πνχκε, δελ κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη πεξηζζφηεξν. Αλ ππάξρεη πεξίπησζε
εκείο, θαληάδνκαη θαη θάπνηνη αθφκε ζα ππάξρνπλ πνπ έρνπλ ράζεη ηα
απηνθίλεηά ηνπο. Αλ ππάξρεη θάπνηα πεξίπησζε, βέβαηα θσλάμακε ηελ
Αζηπλνκία έγηλε θαηαγξαθή απφ ηελ Αζηπλνκία, αιιά απφ ηνλ Γήκν πψο
κπνξεί λα γίλεη απηφ; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπκπνιίηεο, ειάηε θπξία.
ΘΑΙΑΚΞΑΙΗΘΖ: Θαιεζπέξα, νλνκάδνκαη Θαιακπαιίθε Καξία θαη κέλσ ζηελ
Λνκίκσλ 1 θαη Οίκηλη. Κε ηνλ Γήκαξρν έρνπκε κηιήζεη επαλεηιεκκέλα γηα ηα
πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη ε ηέηαξηε θνξά πνπ πληγφκαζηε κέζα ζε κηα
δεθαεηία. Νη δεκηέο είλαη απεξίγξαπηεο, ήδε απηή ηε ζηηγκή ε πνιπθαηνηθία ζα
έρεη πξφβιεκα ζηαηηθφηεηαο. ια ηα λεξά ηνπ ΘΔΒΝΞ ρηππάλε ηελ
πνιπθαηνηθία. Δίλαη ηα πξψηα. Ρν λεξφ θηάλεη ζηηο απνζήθεο 1κ. Ξξνρηέο ηξία
απηνθίλεηα έθπγαλ απφ ην parking, ην έλα έθηαζε ζηνλ Βαζηιφπνπιν, ηα
άιια είλαη ζηα ζπλεξγεία κε δεκηέο πνπ δελ μέξνπκε πφζεο είλαη. Απηή ηε
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ζηηγκή ζέισ λα θάλσ έλα εξσηήκαηα. πάξρεη θάηη λα γίλεη ζην ΘΔΒΝΞ; Δκείο
πνπ κέλνπκε ζηε Οίκηλη θαη ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ, ηα ζπίηηα ηί ζα γίλνπλ; Θα
πέζνπλε θαη ηφηε ζα ελδηαθεξζεί θάηη λα καο θάλεη ε Ξνιηηεία; Γελ γίλεηαη.
Ξξνρηέο ζηελ δηπιαλή θνπέια ηα πέδηια ηεο πνιπθαηνηθίαο θαλήθαλε θαη
παξαθαινχζακε ηνλ θνξησηή λα έξζεη λα ξίμεη ηα ρψκαηα. Πηελ άιιε δίπια,
ζηελ θα Θνπξή έρεη θζάζεη ην λεξφ 2κ. έρεη κπεη κέζα ζην ζπίηη, ην παηδί
δηάβαδε γηαηί δίλεη 3ε Ιπθείνπ, έρεη πάξεη φια ηα βηβιία. Δγψ κεγάισζα ηξία
παηδηά δελ έρσ νχηε έλα βηβιίν απφ ηα παηδηά κνπ. Ρα ίδηα πξάγκαηα; Δίκαη
θνπξαζκέλε, ηα έρσ πεη, είλαη ε ηέηαξηε θνξά. Θαλέλαο δελ ήξζε, ηίπνηα. Ρν
2002 πνπ πληγήθακε έγηλε έλα αληηπιεκκπξηθφ έξγν. Ρν 2005 αξρέο. Ρν 2012
θάπνηνο ζπκπνιίηεο καο Ξνιχδσξαο ιεγφηαλε ήξζε θαη έθαλε αίηεζε εδψ ζην
Γ.Π. θαη έλαο Γηεπζπληήο Ρερληθήο πεξεζίαο ν νπνίνο ιέγεηαη Ξαξαζθεπάο
Γεκήηξηνο, ηνλ νπνίν ηνλ έρσ έγγξαθα θαηαγγείιεη εδψ ζην Γήκν, έδσζε
άδεηα λα θαηαζηξαθεί αληηπιεκκπξηθφ έξγν γηα λα γίλεη ελφο θίινπ έλα
parking ζηελ πνιπθαηνηθία. Αλ θαηαζηξαθεί απηφ ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ε
πνιπθαηνηθία ζα θχγεη φιε. Πε απηή ηελ πνιπθαηνηθία κέλνπλ πέληε παηδηά θαη
κφιηο βιέπνπλ λα βξέρεη αξρίδνπλ λα ηξέκνπλ. Έρνπκε ςπρνινγηθά
πξνβιήκαηα, αο βξεζεί θάπνηνο, θάηη θαη λα καο πεη. Ξξέπεη λα θχγνπκε, λα
ηελ εγθαηαιείςνπκε ηελ πνιπθαηνηθία; Κέρξη πξνρηέο είρακε ην πην νδπλεξφ.
Κφιηο ηειείσζε ε βξνρή ε θα ηνπ 1νπ νξφθνπ πήγε λα θαζαξίζεη, λα βγάιεη
έλα κεγάιν μχιν πνπ ήηαλ θάησ απφ ην απηνθίλεηφ ηεο. Ν Γήκαξρνο ην μέξεη.
Βξέζεθε κηα νρηά γχξσ ζηνπο 80 π. θαη ηελ θα Εάρνπ ηελ ηζίκπεζε, ηελ
δάγθσζε θαη ηξέρακε. Γελ είρακε απηνθίλεηα λα ηελ κεηαθέξνπκε, γηαηί ηα
απηνθίλεηα ήηαλ πιεκκπξηζκέλα. Κε έλα κεραλάθη ν γηφο κνπ ηελ έηξερε ζην
Αηηηθφ πνπ παξέκεηλε ηξεηο ψξεο εθεί ρσξίο αληηθηδηθφ νξφ θαη χζηεξα
ππέγξαςε ε γπλαίθα θαη πήγε ζην Ρδάλεην. Θάζηζε εθεί άιιεο 5 ψξεο θαη δελ
είρε θακία ζπλδξνκή. Ξείηε ηψξα επηηέινπο ηί πξέπεη λα θάλνπκε. Λα
εγθαηαιείςνπκε ηε γεηηνληά; Λα θχγνπκε; Λα ηα θιείζνπκε ηα ζπίηηα; Γηαηί αλ
μαλαπληγνχκε ην κφλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε λα γπξίζνπλ νη πνιπθαηνηθίεο
θαη λα καο πιαθψζνπλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε θχξηε.
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ΑΟΑΞΖΠ: Ιέγνκαη Αξάπεο Ξαλαγηψηεο θαη ζπγλψκε γηα ηελ έληαζε
πξνεγνπκέλσο. Κέλσ ηέξκα Πηνπθαηδίδε θαη ζα ήζεια λα ζαο πσ Γήκαξρε ην
εμήο. Πηελ εηζήγεζή ζαο αλαθεξζήθαηε ζε έξγα κεγάια ηα νπνία πξέπεη λα
γίλνπλ ζην Γήκν καο. Απηά πνιχ ζσζηά αλαθέξαηε φηη πξέπεη λα δνζεί
βνήζεηα απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ άιινπο θνξείο. Απηά ηα αθνχκε ρξφληα,
λα ηα δηεθδηθήζνπκε, αιιά κήπσο πξέπεη λα αλαξσηεζείηε αλ ππάξρνπλ κηθξά
πξάγκαηα, φπσο είπε πξνεγνπκέλσο ε θα γηα ηελ πνιπθαηνηθία ηεο πνπ ηελ
δάγθσζε νρηά ή εκέλα πνπ ήξζε ν θ. Ξαξαζθεπάο θαη ζηνλ ηνίρν ηνπ
Θεξαπεπηεξίνπ γηα x δηθνχο ηνπ ιφγνπο επέηξεςε θαη έξημαλ κπεηφλ θαη
ζηακάηεζαλ ηε θπζηθή ξνή ηνπ λεξνχ πνπ πήγαηλε πιάη - πιάη ζην δξφκν,
πιάη - πιάη ζηνλ ηνίρν ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ θαη ηελ γχξηζαλ ιέεη ζηελ
Πηνπθαηδίδε. Γηα λα κελ πεγαίλεη θάησ θαη πιεκκπξίδεη ηα άιια ζπίηηα, λα
πιεκκπξίζεη θαη ιίγν ηε Πηνπθαηδίδε. πάξρνπλ κηθξά έξγα πνπ ελδερνκέλσο
λα κπνξνχκε κφλνη καο, ν Γήκνο, θάλνληαο άιιεο ζηεξήζεηο θαη άιιεο
νηθνλνκίεο θαη ηζνχθνπ - ηζνχθνπ λα ηα θηηάμνπκε. Κπνξεί ην έξγν ηεο
Θαβάιαο λα έγηλε απφ ην 2006 θαη λα ην έθαγαλ θαη λα ην έπλημαλ θαη ην
έθαλαλ φηη ήζειαλ, φκσο ππάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ίζσο λα κπνξνχκε λα
ηα ςηινκαδέςνπκε λα κελ πληγφκαζηε θαη λα κε καο δαγθψλνπλ ηα θίδηα.
Γηαηί θαη κέλα παξαιίγν λα δαγθψζεη θίδη ην παηδί κνπ ην θαινθαίξη, ηελ ψξα
πνπ ζρφιαγε απφ ην ζρνιείν θαη ην βξήθε πάλσ ζηελ μχιηλε πφξηα πνπ
πήγαηλε λα γπξίζεη ηελ πεηνχγηα, θαη έρσ εδψ ηνλ παππνχ ηεο λα ζαο ην
καξηπξήζεη. πάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ίζσο λα ηα θηηάμνπκε. Αλ
ζέιεηε λα θάλεηε θάηη θαη λα κελ ζαο βξίδεη θαη ε επφκελε δηνίθεζε φπσο εζείο
θαηεγνξείηε ηελ πξνεγνχκελε, δέζηε ιίγν ηα κηθξά έξγα. Θαη ηελ Ξεξηθέξεηα
αο θάλνπκε ηνπο αγψλεο καο θαη άκα ηελ θαηαθέξνπκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
Κα εζείο ζα είζαζηε ζε καο; Γηαηί δελ είζαζηε αλ είζηε ζηελ Γηνίθεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ...Νινθιεξψζαηε; Άιινο ζπκπνιίηεο πνπ ζέιεη
πεη; Ξαξαθαιψ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: θ. Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη. Θα ήζεια λα...
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν φλνκά ζαο παξαθαιψ.
ΣΑΟΓΑΙΝΞΑΠ: Θεφδσξνο Σαξδαινχπαο, πξψελ Ξξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Θα ήζεια λα ηνλίζσ, σξαία εδψ θεξχρζεθε ε πεξηνρή
καο ζε έθηαθηε αλάγθε αιιά θεξχρζεθε φρη απφ ην αξκφδην φξγαλν απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα. Έρεη δηαθνξά ε έθηαθηε αλάγθε φηαλ θεξχζζεηαη κηα πεξηνρή απφ
ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ην νπνίν είλαη ζπληνληζηηθφ,
δηυπνπξγηθφ φξγαλν γηα ζέκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Βέβαηα εκείο ζα
δηεθδηθήζνπκε απηά ηα νπνία απαηηνχληαη θαη πξνβιέπνληαη. Νη θηλεηνπνηήζεηο
θαιέο είλαη λα θάλνπκε, αιιά εάλ γίλνληαη θηλεηνπνηήζεηο θαη απηή ηελ ψξα
έρνπκε θάπνηα πιεκκχξα, δελ ζα ζξελήζνπκε θαη ζχκαηα; Ρελ ψξα ησλ
θηλεηνπνηήζεσλ έρνπκε θαη έθηαθην ζπκβάλ. Έθηαθηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Δδψ θηλδπλεχνπκε λα έρνπκε θαη ζχκαηα. Γεχηεξνλ γηα λα πηεζηεί ε θεληξηθή
εμνπζία...Γελ μέξνπκε ηη κπνξεί λα γίλεη, είκαζηε ελφςεη αλακελνκέλσλ θαη
ηξερνπζψλ εμειίμεσλ θαη δελ μέξνπκε πνηα ζα είλαη ε εμέιημε ηέινο πάλησλ.
Πε φ,ηη αθνξά, πξνθεηκέλνπ λα πηεζηνχλ νη αξκφδηνη θνξείο θαη ε Θεληξηθή
Δμνπζία, λαη κελ ηα έγγξαθα ηα νπνία πεγαίλνπλ θαη έξρνληαη απφ ην Γήκν,
εδψ πξέπεη λα γίλεη εκπεξηζηαησκέλν ζρέδην ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία

πεξί

Ξνιηηηθήο

Ξξνζηαζίαο,

κλεκφλην

ελεξγεηψλ

θαη

λα

αλαθέξνληαη ζαθέζηαηα νη ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη. Ρα πνζά πνπ
απαηηνχληαη, ηα πξνιεπηηθά θαη ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα έρεη ν
Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπκε ηέηνηα θαηλφκελα. Αλ ινηπφλ θάπνηνο, πνπ
αλαθέξαηε πξνεγνπκέλσο φηη βξηζηήθακε κε πνιινχο ππνπξγνχο, εάλ έρνπκε
απηή ηε κειέηε πνπ πξνβιέπεηαη πεξί Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζα έρνπκε θαη
ηελ κεηαηφπηζε ησλ επζπλψλ ζα είλαη ππεχζπλνη θχξηνη γηα λα κπνξεί θαη
θάπνηνο λα ζηξαθεί ζηελ θεληξηθή εμνπζία. Θαη φρη λα ζηξαθνχκε κέζσ ηνπ
Γήκνπ. Γηφηη εδψ εγψ, φπσο ην πξσί επηθνηλψλεζα κε ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία
δελ γλψξηδε γηα ηελ θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο ζην Σατδάξη, είλαη ιέεη ε
Ξεξηθέξεηα, ε θα Γνχξνπ. Ζ θα Γνχξνπ θαιά έθαλε.
Θαη ην άιιν ην ζέκα είλαη φηη γηα λα γίλεη ην κλεκφλην θαη λα γίλνπλ απηέο νη
ελέξγεηεο πξέπεη λα ππάξρεη νκάδα ε νπνία λα γλσξίδεη γηα ηα ζέκαηα
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Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ "Μελνθξάηε". Νκάδα νξγαλσκέλε
πνπ λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θαηά γξάκκα πξνβιέπνληαη, πξνθεηκέλνπ
λα κπνξέζνπκε λα εληζρχζνπκε ην Γήκν θαη λα γίλνληαη νη απνθάζεηο καο
δεθηέο ζηελ Θεληξηθή Δμνπζία. Θαη λα ηνπο πηέζνπκε λαη κελ κε θηλεηνπνηήζεηο
αιιά θαη κε άιινπο ηξφπνπο, ψζηε λα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο επζχλεο,
πεξαηηέξσ επζχλεο πνπ ζα κπνξέζεη λα δηεθδηθήζεη θάπνηνο παζψλ ζηελ
πεξηνρή καο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπκπνιίηεο, ειάηε.
ΙΑΡΟΝΛΖ: Ινηπφλ, εγψ είκαη ε Γηάλλα ε Ιαηξφλε. Κέλσ εδψ ζηελ
Φηινπάππνπ, ζηελ Πηέθνπ αιιά ε Φηινπάππνπ είκαζηε πιεγέληεο δξφκνη.
Θέισ λα πσ ην εμήο. Δγψ απφ φηη παξαθνινπζψ φιε απηή ηε ζπδήηεζε θαη
αθνχγνληαο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ ζέισ λα πσ φηη εκέλα κε ελδηαθέξεη
πνηνί έρνπλ ηελ επζχλε. Γελ κπνξψ λα ην αθήζσ έηζη λα πεξάζεη, λα δψζσ
άιινζη θαη θάπνηνη λα κελ αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο. Δκέλα κε ελδηαθέξεη.
Θαη κε ελδηαθέξεη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο γηα πάξα πνιινχο ιφγνπο. Γηαηί
απηφο ν Γήκνο έκεηλε αλνρχξσηνο; Γηαηί απηφο ν Γήκνο δελ έρεη ηελ
ππνζηήξημε ηελ κεραλνινγηθή, ηελ ηερλνινγηθή πνπ ρξεηάδεηαη; Κε ελδηαθέξεη
πάξα πνιχ. Δγψ έρσ πιεγεί, είλαη ε ηέηαξηε θνξά. Γελ κε ελδηαθέξεη λα
κηιήζσ γηα ην πξνζσπηθφ κνπ πξφβιεκα, έρσ ράζεη δχν απηνθίλεηα, ην ζπίηη
κνπ απφ θάησ, ζην 1.5 κ. έθζαζαλ ηα λεξά, δελ κπνξνχζα λα θηλεζψ, ήκνπλ
εγθισβηζκέλε. Απηφ φκσο εγψ ζε θάπνηνλ πξέπεη λα ην απνδψζσ. Γηαηί απηφ
πνπ γίλεηαη θαη απηφ πνπ βηψλνπκε εκείο είλαη έλα δηαξθέο έγθιεκα.
Κπνξείηε λα ην θαηαιάβεηε φηη είλαη έλα δηαξθέο έγθιεκα; Θαη απεπζχλνκαη ζε
απηνχο πνπ είραλ ηφζα ρξφληα πξαγκαηηθά φιε απηή ηελ επζχλε. Πε απηφ ην
έγθιεκα ινηπφλ, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο, κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε ηελ
ςπρνινγηθή θζνξά ηελ νπνία θάζε θνξά πθηζηάκεζα; Δίλαη θάηη ηξνκεξφ.
Δγψ ινηπφλ ιέσ φηη έρεη επζχλε θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, νη πξνεγνχκελεο
Γεκνηηθέο Αξρέο, δελ κπνξεί έλα έξγν απφ ην 2006 λα κέλεη αλελεξγφ κέρξη
ην 2015. Γελ είλαη δπλαηφλ. Θαη αλ ηζρχνπλ απηά πνπ δηάβαζα φηη ε επηινγή
ήηαλ αλ ζα είλαη θπθινθνξηαθή ε ξχζκηζε ζηε Ι. Θαβάιαο γηα λα γίλεη ην έξγν
ηνπ αγσγνχ θαη φηη ζα κεησζεί ε θίλεζε θαη έπξεπε λα γίλεη φιε απηή ε
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θπθινθνξηαθή κειέηε, ζαο πιεξνθνξψ φηη κνπ είλαη αδηάθνξν. Κνπ είλαη
αδηάθνξν γηαηί άιιε κηα θνξά επηβεβαηψλεηαη ην εμήο. ηη νη άλζξσπνη είλαη
θάησ απφ ηα απηνθίλεηα, απφ ηα κεραλήκαηα απφ νηηδήπνηε. ινη ηελ
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ Ι. Αζελψλ θαη κέζα ζε απηή ηελ δηαδηθαζία φινη πξέπεη
λα δείμνπκε θαηαλφεζε θαη αιιειεγγχε. Δγψ ην ίδην ζηελνρσξηέκαη πνπ έρσ
ππνζηεί ηηο δεκηέο θαη γηα φινπο ηνπο ζπγθαηνίθνπο κνπ θαη ζπκπνιίηεο κνπ,
αιιά ζε απηνχο έρσ λα πσ έλα πξάγκα. Δπεηδή θάπνηνο απφ ηνπο ζπκπνιίηεο
κνπ κίιεζε γηα ην δηα ηαχηα, ηί ζα γίλεη ζήκεξα.
Παο πιεξνθνξψ φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη ηίπνηα ζήκεξα. Μέξεηε γηαηί; Γηαηί
έηζη έγηλε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πιεκκχξεο θαη φινη πεξηκέλακε ην δηα ηαχηα.
Θαλέλαο φκσο δελ θηλεηνπνηήζεθε, δελ δηεθδίθεζε. ηαλ ιέεη ν Γήκαξρνο λα
βγνχκε ζηελ Θαβάιαο λα ηελ θιείζνπκε, φηαλ ιέεη λα πάκε ζηελ πνξεία αχξην
λα δηεθδηθήζνπκε, ην θαηαιαβαίλεηε; Αλ δελ δηεθδηθήζνπκε δελ ζα
απνθηήζνπκε ηίπνηα. Θα πληγφκαζηε θάζε κέξα. Γειαδή λνκίδσ φηη εθθξάδσ
πνιινχο απφ ζαο, δειαδή απηφ πνπ είπε ε θα φηη ην ζπίηη ηεο αο πνχκε αλά
πάζα ζηηγκή απφ ηελ πγξαζία ζα...θαληάδεζηε φιν απηφ ην λεξφ; Έηζη ζα
θαηαζηξαθνχλ ηα ζπίηηα καο. Δγψ θαη κηιψληαο γηα έλα πξνζσπηθφ ζέκα ζέισ
λα πσ ην εμήο. Γελ είκαη νξγηζκέλε, ζεσξψ ην άδηθν, ην άδηθν είλαη απηφ πνπ
απηή ηε ζηηγκή κε θάλεη λα κηιάσ έηζη, έρσ κηα πεξηνπζία 87 ηκ. ε νπνία έρεη
αθπξσζεί. Έρεη αθπξσζεί. Γελ κπνξψ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ νχηε ζαλ
απνζήθε, νχηε ζαλ γξαθείν, νχηε ζαλ ηίπνηα. Θαη ζα αλαγθαζηψ δειαδή λα
πάσ λα βξσ λα λνηθηάζσ γηα λα κπνξέζσ...ζηε δηθηά κνπ πεξηνπζία. Ρφηε θαη
εγψ κε ηελ ίδηα ινγηθή πξέπεη λα πάσ ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη λα δεηήζσ λα
κνπ απαιινηξηψζεη ηελ πεξηνπζία κνπ θαη λα κε απνδεκηψζεη. Αθνχ είλαη
άθπξε. Γελ κπνξψ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ θαη πιεξψλσ θαη ΔΛΦΗΑ θαη Δθνξία
θαη φια απηά. Απηή είλαη ε ινγηθή. Λα δηεθδηθήζνπκε, εγψ απηφ έρσ λα πσ θαη
ζέισ λα πσ ζπκπιεξσκαηηθά θάηη άιιν, φζνλ αθνξά ηελ Ξεξηθέξεηα. Δπεηδή
άθνπζα ηψξα ηνλ θ. Γήκαξρν πνπ είπε γηα ηα 20.000.000 €. Γήκαξρε εγψ
πξνηείλσ φηαλ ζα ςεθηζηεί ν λφκνο - ζην ζρέδην ηέινο πάλησλ νινθιήξσζεο
ηνπ αγσγνχ ηεο Ι. Θαβάιαο λα ην νλνκάζνπκε "Αξέλα Γνχξνπ" θαη απηφ. Δγψ
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απηφ έρσ λα πξνηείλσ, αλ θέξλεη ηφζα πξνβιήκαηα, απηή είλαη ε πξψηε θνξά
Αξηζηεξά; Δ, δελ έπξεπε κηα πεξηθέξεηα ε νπνία είλαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπνιίηηζζα επεηδή είλαη θαη άιινη πνπ ζέινπλ λα...Δίλαη
θάπνηνο άιινο.
ΙΑΡΟΝΛΖ: Ρέινο πάλησλ ην θιείλσ εδψ. Έλα ιεπηφ, Κήηζν απεπζχλνκαη ζε
ζέλα. Έλα ιεπηφ, ζπγλψκε κπνξψ; Σξφληα πνιιά θηφιαο γηα ηε γηνξηή ζνπ,
αιιά επεηδή ην Σατδάξη είλαη κηθξφ γλσξηδφκαζηε εκείο φινη. ηαλ έθαλεο ηε
δήισζε θαη είπεο γηαηί εθηφο απφ ηηο ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο πνπ πθίζηαληαη νη
ζπκπνιίηεο καο ν θίλδπλνο γηα αθφκα ρεηξφηεξα είλαη κπξνζηά καο, ηη
ελλννχζεο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άιινο ζπκπνιίηεο. Νινθιεξψζηε παξαθαιψ, άιινο
ζπκπνιίηεο. Έια Πνθία.
ΘΝΟΡΖ: Θαιεζπέξα, νλνκάδνκαη Θνχξηε Πνθία, γέλλεκα - ζξέκα, νη
πεξηζζφηεξνη κε μέξνπλε. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ πιεκκπξίδσ, απηή
φκσο ήηαλ ηξαγηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε Πνθία. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ, ζεβαζηείηε ηελ
ζπκπνιίηηζζα καο πνπ κηιάεη. Δπραξηζηψ.
ΘΝΟΡΖ: Θη εγψ. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά ινηπφλ πνπ πιεκκπξίδνπκε ζην
ζπίηη κνπ. Ήηαλ ηξαγηθή απηή ε θνξά, πέληε εκέξεο δελ έρσ θνηκίζεη ηα
παηδηά κνπ ζην ζπίηη νχηε εγψ θπζηθά, δελ είλαη θαηνηθήζηκν αιιά ζα
αλαγθαζηνχκε λα ηνπ θάλνπκε παξέα απφςε, φκσο ζην δηά ηαχηα δελ
είλαη...ην αλ ζα κε απνδεκηψζεηε, ηη ιεθηά ζα κνπ δψζεηε, είλαη ην ζέκα πνηφο
επζχλεηαη φπσο είπε θαη ε θα, ζε πνηφλ ζα απνδψζνπκε επζχλεο θαη ηί ζα γίλεη
αχξην; Γειαδή ε ςπρηθή νδχλε θάζε θνξά πνπ βξέρεη, ε δηθή κνπ, ηεο Καξίαο
πνπ ζθέθηνκαη αλ ζα πληγεί θαη ζα πάσ λα ηελ βξσ ηνχκπαλν κε κάλα
αλάπεξε πνπ ζπγρσξέζεθε επηπρψο γηα λα κελ βιέπεη απηά φια ηα πξάγκαηα,
θνιχκπαγε

ζηηο

πξνεγνχκελεο

πιεκκχξεο

κέζα

ζηα

βξνκφλεξα

ηνπ

ζηξαηνπέδνπ, πφδηα ζπαζκέλα έιενο. Έμη κήλεο ζηα θξεάηηα λα ηξέρνπκε
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γηαηί βνεζάκε πάληα θαη ην μέξεη θαη ν Γήκαξρνο απηφ. Ρί ζα γίλεη αχξην; Ζ
Ξεξηθέξεηα είλαη ππεχζπλε; Ξνηφο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα λα δηνξζσζεί
απηή ε θαηάζηαζε.
Ήξζαλ θαη έγηλαλ έξγα ηα νπνία...πνηφο έρεη θάλεη ηε κειέηε, πφζνη έρνπλ θάεη
θαη ην ιέσ ρσξίο λα ληξέπνκαη κε ρξπζά θνπηάιηα ζηελ πιάηε ησλ
Ηεξνινρηηψλ, ηεο Λνκίκνπ, ηεο εδψ πεξηνρήο απφ πίζσ καο πνπ πλίγεθε, έιενο
πηα, πνηφο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε, ηη έρεηε λα καο πείηε γηα απηφ εκέλα κε
λνηάδεη. Ρί ζα γίλεη; Ρν λα καο δψζεηε κηα απνδεκίσζε, σξαία ζεβαζηή γηαηί
πξέπεη, εγψ ηε ζέισ δελ είλαη φηη δελ ηε ζέισ, γηαηί απηή ηε ζηηγκή...Ρί λα ην
θάλσ, αλ ηε πάξσ, είλαη ζαλ λα θάλσ ρεκεηνζεξαπεία, έρσ θαξθίλν θάλσ
ρεκεηνζεξαπεία θαη θάζε θνξά δίλσ κηα κηθξή παξάηαζε ζηε δσή κνπ. Ρί λα
ην θάλσ; Δγψ ζέισ λα θχγσ. Δγψ, είλαη εδψ ε θαζεγήηξηά κνπ θαη μέξεη πφζν
αγαπάσ ηελ πεξηνρή κνπ, ην ιέσ θαη δελ ζέισ λα θξηθάξσ ηειείσο, έραζα ηα
πάληα απφ ηνπο γνλείο κνπ, απηφ ην ζπίηη είλαη ην παηξηθφ κνπ, έιενο πηα,
έιενο ηα παηδηά κνπ δελ έρνπλ ηίπνηα λα ζπκφληαη. Νχηε εγψ έρσ απφ ηνπο
γνλείο κνπ πιένλ θαη δελ μέξσ θαη αλ ζα έρσ απφ απηά πνπ έθηηαμα ην '09 γηα
λα δηνξζψζσ ιίγν ην ζπίηη κνπ. Απηφ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη θαη δελ είλαη σξαίν
απηφ πνπ θάλσ αιιά είλαη πνιχ άζρεκε ε θαηάζηαζε. Θάζε θνξά πνπ αθνχσ
θεξαπλφ, αθνχσ θεξαπλφ θαη ηξειαίλνκαη. Έηζη έρσ δηψμεη ην κηθξφ παηδί κνπ,
έρσ λα ην δσ πέληε κέξεο, πάσ θαη ην βιέπσ δέθα ιεπηά ηε κέξα ζε μέλν
ζπίηη.
Έηζη, ok, δελ πάεη άιιν απηφ. Θάληε θάηη. Φηηάμαηε έλα έξγν κπξνζηά καο
ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ κηα ππνηηζέκελε παηδηθή ραξά, γθξεκίζηε ην είλαη πνιχ
εχθνιν, πάξηε κηα κπνπιληφδα, εθεί ήηαλ ξέκα. Ρν '77 δελ πιεκκχξηζαλ ηα
ζπίηηα καο πνπ πλίγεθε θφζκνο ζε άιιεο πεξηνρέο. Ρν '77 ήκνπλ 7 ρξνλψλ θαη
ην έβιεπα λα πεξλάεη κε κηα κάληξα ηζηκεληφιηζσλ, απιή ηφηε είραλ νη γνλείο
κνπ, απηή ηε ζηηγκή είλαη θαη εληζρπκέλε. Ρίπνηα δελ είρε γίλεη. Θαλείο καο δελ
είρε πιεκκπξίζεη. Δληάμεη δελ ζέισ λα ζαο θαζπζηεξήζσ άιιν, ζαο επραξηζηψ
πνπ κε αθνχζαηε, ζπγλψκε γηα ηελ επζπγθηλεζία κνπ αιιά είλαη πιένλ
αδχλαηνλ λα ην αληέμσ. Δπραξηζηψ πνιχ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ ζπλάδειθνη λα πεξάζνπκε ηψξα θαη ζηελ θνπβέληα ηνπ
Γ.Π.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπνιίηεο πφζνη είλαη αθφκα; Ρψξα φκσο.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γπν ιφγηα ζα πσ. Έρσ έλα καγαδάθη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν φλνκά ζαο, ην φλνκά ζαο θπξία.
ΚΞΗΡΠΝΛΖ: Κπηηζνχλεο Άιθεο. Δίκαη ε κεηέξα ηνπ Άιθε. Ρν 2013
πιεκκπξίζακε πνπ πάεη ην λεξφ 2κ. ήξζαλε απφ ην Γήκν ηα θαηέγξαςαλ φια,
ην απηνθίλεην καο θαηαζηξάθεθε, απνζήθεο ηα πεηάμακε ηα πξάγκαηα φια. Ν
Γήκνο ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ εκείο ζαλ νηθνγέλεηα δελ πήξακε ηίπνηα,
είκαζηε θησρνί νηθνγέλεηα, είκαζηε απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν πνπ καο έθιεηζε ην
ζχλνξν γηα 10κ. θαη νη κηζνί άλζξσπνη έθπγαλ απφ εδψ, νη γηαγηάδεο κνπ, νη
παππνχδεο κνπ ήηαλ εδψ θαη ε κάλα κνπ θαη ν παηέξαο πάλε ζηνλ πφιεκν λα
θξπθηνχλε ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ. Θαη ηψξα απφ ρηεο πάιη πιεκκπξίζακε ζην
καγαδί, ην απηνθίλεην ην είρακε έμσ απφ ην καγαδί καο ην παίξλεη θαη καο ην
πάεη 200κ. πέξα … Ρη λα θάλνπκε εκείο, θακηά απνδεκίσζε, κέζα ην λεξφ καο
κπήθε ηφζν. Τπγεία ράιαζαλ, ην ηειέθσλν ηίπνηα, θακηά απνδεκίσζε, γηαηί
έηζη. Κηα θησρηά νηθνγέλεηα είκαζηε, εδψ θησρφπαηδν ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ
είλαη θξίκα απηφ ην πξάγκα, άδηθν ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ Γελ είλαη ζσζηά
πξάγκαηα απηά. Δγψ ηφζα έρσ λα πσ. Δθεί πέξα ήηαλ ζάιαζζα πξνρηέο, δελ
ήηαλ ιίγν ην λεξφ. Δγψ θξαηνχζα ηελ πφξηα γηα λα κελ κπνχλε κέζα θαη
ζπάζνπλ ηα ηδάκηα, ην λεξφ έθηαλε επάλσ, ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ Ρί λα
θάλνπκε; Απειπηζία είλαη. Απειπηζία. Γελ μέξσ ηα κέηξα πνπ ζα πάξεηε, εκείο
ζαλ νηθνγέλεηα δελ έρνπκε ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ 3.500 ηα θαηέγξαςαλ εθεί
ήηαλ εθεί ... θαη ηψξα πάιη δελ έξρεηαη θαλέλαο, ην απηνθίλεηφ καο ην πήξε,
ην θαηέζηξεςε πάιη, θαη κέζα ην καγαδί, θαξέθιεο έζπαζαλ άιιεο, ηα πφδηα
ηξαπέδη, ηα πφδηα θαξέθια, ηφζα έρσ λα πσ, ηίπνηα άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε.
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ΞΑΞΙΝ: Θαιεζπέξα ζαο, νλνκάδνκαη Ξαπινχ Καξία. Ν ζχδπγφο κνπ
δηαηεξνχζε καγαδί παιηφηεξα απφ ηνλ κπακπά ηνπ ζηελ Αγσληζηψλ
Πηξαηνπέδνπ 103, δελ έρεηε κηιήζεη γηα ηελ Αγσληζηψλ Πηξαηνπέδνπ, έρνπκε
ηεξάζηην πξφβιεκα, ηεξάζηην πξφβιεκα, ηελ απνζήθε καο πιένλ πνπ ήηαλ
φιν ην πιηθφ κεραλνπξγίαο θαη θαλνπνηείαο απηνθηλήησλ κπήθαλ 3κ. λεξφ,
έρνπκε πάζεη κηα δεκηά πάλσ απφ 100.000 €, ηελ νπνία δελ πξφθεηηαη λα ηελ
πάξνπκε απφ θαλέλα. Έηζη, ινηπφλ, ε κφλε θπξία πνπ ήξζε ήηαλ ε θα Δηξήλε,
θαλέλαο άιινο. Ήκαζηαλ δχν κεξφλπρηα, αιιάμαλε ηέζζεξεηο βάξδηεο ηα
ππξνζβεζηηθά, δελ πάηεζε θαλέλαο θαη κηιήζαηε κφλνλ γηα ηνλ "Αζθιεπηφ"
πνπ θηίζηεθε παξάλνκα θαη ην μέξεηε φινη ζαο φηη απφ θάησ είλαη ην ξέκα,
είκαη παηδί θαη ην μέξσ απφ ηνπο γνλείο κνπ θαη μέξεηε ηη γηλφηαλ κε ηα
δηθαζηήξηα θαη μέξεηε ηη γηλφηαλ κε φια θαη κηιήζαηε θαη γηα ην Θνιπκβεηήξην,
δελ κε απαζρνιεί. Γελ κε απαζρνιεί. ιν ην λεξφ έηξερε ζαλ ρείκαξξνο,
ππάξρνπλ video πνπ κπνξψ λα ζαο ηα δείμσ, ν θφζκνο ηξειάζεθε θαη αλ δελ
πιεκκχξηζε ην καγαδί καο λα καδέςεη πάλσ απφ 850 m3 λεξφ πνπ ηα κάδεςε ε
Ξπξνζβεζηηθή, ήξζε ηελ Ξέκπηε ζηηο 15:00κ.κ. πνπ επηπρψο πεξλνχζε
ηπραία, λα είλαη θαιά νη άλζξσπνη, ηνπ Θεξαηζηλίνπ ε Ξπξνζβεζηηθή,
αιιάμακε ηξία θιηκάθηα Ξπξνζβεζηηθήο, ζηακάηεζαλ λα καδεχνπλ ηελ
Ξαξαζθεπή ζηηο 18:00, αθφκα έρεη λεξά θαη ιάζπε θάησ, ηελ νπνία δελ
κπνξνχκε λα ηελ καδέςνπκε. Ξξάγκαηα, ζθνππίδηα γίλεηαη ν ρακφο. Κέζα
ζηνλ ρψξν είλαη 300 ηκ. δελ κπνξεί λα κπεη θαλέλαο, έζπαζε ηελ ζηδεξέληα
πφξηα,

δελ

κπνξνχκε

λα

κπνχκε

κέζα.

Θαζφκαζηε

κεξφλπρηα

θαη

πξνζπαζνχκε λα βγάινπκε κηα άθξε. Απιά λα ιπζεί θαη απηφ ην ζέκα. Γελ
είλαη κφλν ην Οίκηλη, δελ είλαη κφλν ην Γάζνο είλαη θαη εθεί ην πξφβιεκα. Αλ
ζέιεηε έρσ video λα ζαο δείμσ πνπ ν θφζκνο έρεη βγεη έμσ ην λεξφ πσο
θαηεβαίλεη ζηελ απνζήθε καο, κε ηε καλία. Αλ ήηαλ ν ζχδπγφο κνπ θάησ ζα
είρε ζθνησζεί, δελ ππήξρε πεξίπησζε λα έβγαηλε, κε ηε δχλακε πνπ έθεπγε
ην λεξφ. Ζ θα Δηξήλε ήξζε θαη είδε ην λεξφ πνπ ήηαλ. Δίδε πνπ ήηαλ ην λεξφ,
ε πφξηα έζπαζε, ζηδεξέληα πφξηα θαη κπήθαλ φια κέζα. Θαηαιαβαίλσ φηη νη
άλζξσπνη έρνπλ ράζεη ηα ζπίηηα ηνπο θαη είλαη πην βαζηθφ, αιιά δπζηπρψο ε
δνπιεηά θέξλεη ην ζπίηη θαη απηφ ζπληεξεί ην ζπίηη κνπ. Δπραξηζηψ πάξα
πνιχ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε ην Γ.Π. Ν Γήκαξρνο
πξψηα ιίγν γηα κεξηθέο δηεπθξηλήζεηο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα θάπνηα εξσηήκαηα πνπ κπήθαλ. Ινηπφλ, γηα ηνλ θεληξηθφ
αγσγφ ηνπ 2006 λα πνχκε θάπνηα πξάγκαηα γηαηί δελ πξφιαβα πξηλ λα ηα πσ
φια. Ν θεληξηθφο αγσγφο ηνπ 2006 ήηαλ ζε δεκνπξάηεζε, είρε θηάζεη κέρξη
εδψ πνπ είλαη ηψξα απέλαληί καο θάπνπ, πνπ είλαη ην camping κέρξη εθεί
θηάλεη ν αγσγφο. Γεκνπξαηήζεθε ινηπφλ απηφ ην θνκκάηη κέρξη ηελ πχιε ην
2006 θαη επεηδή ππήξρε κηα αληίζεζε κεηαμχ ηνπ εξγνιάβνπ ν νπνίνο ήζειε
λα γίλεη αλνηθηή ηνκή θαη ηφηε ηνπ πνπξγείνπ πνπ δεηνχζε λα γίλεη κε
"κεηξνπφληηθα" θαη ηα ραιάγαλε ζηε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο, ελψ είρε
δεκνπξαηεζεί ήδε ην έξγν, απφ ην 2006 ζηακάηεζε ην έξγν. Άιιαμε ε
Γεκνηηθή Αξρή απφ ην 2007, κέρξη ην 2006 είρακε ζπγθεθξηκέλε, ην 2007
άιιαμε ε Γεκνηηθή Αξρή θαη δελ έγηλε ηίπνηα φια απηά ηα ρξφληα κέρξη πξηλ
απφ κεξηθνχο κήλεο πνπ ςάρλνληαο λα βξνχκε ιχζεηο γηα ην ζηξαηφπεδν,
αλαθαιχςακε φηη ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο κειέηε θαη θάλακε ηελ παξέκβαζε
ζηε Ξεξηθέξεηα, ζπκάηαη θαη ν Θνδσξήο ν Ππειηφπνπινο πνπ ςάρλακε ην
ζέκα ηφηε.
Γηα ηελ Δπαχιεσο, ηε Πηέθνπ θιπ. πνπ έβαιε ν Σξήζηνο απηά ηα δεηήκαηα,
λα πνχκε φηη ήξζε απνθξαθηηθφ ακέζσο, δειαδή ακέζσο κφιηο ζηακάηεζε ε
βξνρή, ε πξψηε πεξηνρή πνπ ήξζε απνθξαθηηθφ κε δηθή καο παξέκβαζε,
ηδηψηεο κε κεράλεκα ήηαλ ζε απηνχο ηνπο δξφκνπο θαη κάιηζηα πήγε ζπίηη ζπίηη καδί κε ηνλ Θψζηα ηνλ Βνξέα αλ είλαη εδψ θαη ε Γηάλλα ε Ιαηξφλε,
πήγαλε ζπίηη - ζπίηη, πνηά ζπίηηα είραλ πξφβιεκα θαη έγηλε απνξξφθεζε φισλ
ησλ λεξψλ πνπ ππήξραλ ζηα ζπίηηα.
Ρψξα γηα λα απνινγεζψ εγψ γηαηί θάπνηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ είπε θάηη,
λνκίδσ φηη απηφ ηνπιάρηζηνλ είλαη κηθξνπνιηηηθή. Θαη δελ ζηέθεη ζήκεξα ζε
απηή ηε ζπδήηεζε λα έξρνληαη εδψ ζπκπνιίηεο καο θαη λα ιέλε φηη θηαίεη ν
Γήκαξρνο γηαηί ν ηάδε ππάιιεινο θέξζεθε θαιά ή άζρεκα. Λνκίδσ φηη δελ
αμίδεη ζηελ θνπβέληα πνπ θάλνπκε ζήκεξα.
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Γηα ηηο επαθέο κε ηνπο ππνπξγνχο, εδψ γηα παξάδεηγκα έρσ έλα ραξηί ηψξα
πνπ έρσ...ν Ππξίληδεο ν πνπξγφο πνδνκψλ, ν Θνπξνππιήο Δζσηεξηθψλ,
πνπξγείν

Αλάπηπμεο,

Γηεπζπληήο

Αηηηθήο

Νδνχ

θιπ.

Δθιηπαξνχζακε

θπξηνιεθηηθά θαη ηελ Ξπξνζβεζηηθή θαη ηα πνπξγεία γηα λα θέξνπλ
απνθξαθηηθά. Δθιηπαξνχζακε. Δθιηπαξνχζακε ηελ ΔΓΑΞ, κάιηζηα δελ
κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηη έληαζε ππήξρε θαη ηη αθξηβψο δηελήρζεη γηα λα
απνθξάμεη ηελ Οίκηλη γηα λα θπθινθνξήζνπλ ηα απηνθίλεηα λα πάλε ζην
Αηηηθφ, ζαο είπα, δελ ζπκάκαη αλ ην είπα θαη πξηλ κηα γπλαίθα πνπ μεγελλνχζε,
είραλ ζπάζεη ηα λεξά θαη ήξζε απηνθίλεην θνξηεγφ κέζα ηνπ Πηξαηνχ γηα λα
ηε κεηαθέξεη ζην Λνζνθνκείν. Θαη έιεγαλ φηη δελ είλαη δηθή καο ππφζεζε, δελ
αλαιακβάλνπκε. Γειαδή είρακε λα θάλνπκε κε έλα Θξάηνο ην νπνίν ήηαλ ππφ
δηάιπζε. Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε έρσ φια ηα ηειεθσλήκαηα θαη ηα
κελχκαηα ησλ ππνπξγψλ πνπ κνπ έιεγαλ πνπ λα απεπζπλζψ θαη έιεγαλ δελ
κπνξνχκε λα βξνχκε ιχζε, εδψ ζην θηλεηφ. Θαη εδψ θαηαγεγξακκέλα φια. Θαη
ην κφλν ζαο ιέσ κέζσ ηεο Αηηηθήο Νδνχ, καο έζηεηιαλ έλα γεξαλφ, έλα
θνξησηή θαη έλα θνξηεγφ. Απηή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ Θξάηνπο. ηαλ
πλίγνληαλ νη ζπλάλζξσπνί καο, φηαλ είραλ πιεκκπξηζκέλα ππφγεηα θαη ζπίηηα
θαη θαηαζηήκαηα θαη δελ κπνξνχζακε νχηε ζε ηδηψηεο λα βξνχκε, γηαηί νη
ηδηψηεο ήηαλ φινη, ζπκάζηε ηελ πξνζπάζεηα, είλαη εδψ θαη νη Αληηδήκαξρνη θαη
ε Γξακκαηέαο, λα δείηε πφζα ηειέθσλα παίξλακε. Γειαδή είρακε λα θάλνπκε
πξαγκαηηθά κε πιήξε δηάιπζε.
Αλ ππάξρεη Νκάδα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ππάξρεη θαη ζρέδην Ξνιηηηθήο
Ξξνζηαζίαο ην νπνίν έρεη θαηαζέζεη ν Γήκνο καο θαη βέβαηα ππήξρε θαη
δηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ είρακε ζηελ δηάζεζή καο
ηελ εκέξα ηεο πιεκκχξαο. Ξξηλ απφ ηελ πιεκκχξα γηαηί ππήξρε πξφβιεςε.
Αιιά δελ έθηαλαλ, δελ έθηαλαλ κε ηίπνηα. Γελ ήηαλ δπλαηφλ δειαδή ην
πξνζσπηθφ θαη ηα κεραλήκαηα πνπ είρακε έλαο θνξησηήο πνπ λα πάεη; Λα
πάεη ζην Γάζνο, ζην Γαθλί, ζηελ Αθαία, ζην θεληξηθφ Σατδάξη, εδψ ζηελ
Δπαχιεσο, πνπ λα πάεη ξε παηδηά εηιηθξηλά.
Γηα ηα έξγα ζην ΘΔΒΝΞ ηα είπακε, δελ ζα πινπνηεζεί ε πξφηαζε ηνπ
Ξαξαζθεπά ην ιέσ εδψ γηαηί...ηελ θα κε ηελ πνιπθαηνηθία...πνπ είζαη; Πνπ ην
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είπα θαη πξνθνξηθά φηη δελ ζα πινπνηεζεί απηή ε πξφηαζε, ε νπνία είλαη
πξαγκαηηθά άδηθε θαη ζέιεη λα εμππεξεηήζεη θάπνηεο πεξηπηψζεηο...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θα ήζεια γξαπηψο φκσο λα αλαηξεζεί, γηαηί δελ κπνξψ...γηαηί
θαζφκαζηε, δελ κπνξνχκε λα θχγεη φιε ε πνιπθαηνηθία, πξέπεη ΑΓΛΑΡΖ
ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, φρη, ζαο ιέσ φρη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ αξρίζνπκε δεχηεξν, ηξίην ζπκπνιίηεο ηψξα, ππάξρεη θαη
έλα ζπκβνχιην πνπ πξέπεη λα κηιήζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πάξεη απφθαζε. Ινηπφλ γηα ηελ Πηνθαηδίδε δχν ιφγηα.
Θνηηάμηε έρεη δίθην ν πνιίηεο φηη πξέπεη λα γίλνπλ ηα κεγάια έξγα, γηα ηα
νπνία ζαο είπα θαη πξηλ θαη λα ην πσ θαη ζε φινπο ηφλνπο, φηη δελ κπνξεί λα
ηα θάλεη ν Γήκνο. Γελ είλαη δειαδή ζηελ εκβέιεηα ηνπ Γήκνπ. ινπο ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ηνπ λα δψζεη ν Γήκνο γηα πνιιά ρξφληα δελ κπνξεί λα θάλεη
απηά ηα έξγα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ ζσξάθηζε ηεο πφιεο.
πάξρνπλ φκσο κηθξφηεξα έξγα, γηα παξάδεηγκα απηφ ηψξα γηα ηελ
Πηνθαηδίδε, πνπ είλαη ν δεχηεξνο αγσγφο, αλ αθνχγαηε πξηλ ζηελ ηνπνζέηεζε
ηελ αξρηθή πνπ έθαλα, είπα ινηπφλ εθεί ζηελ Αληχπα απηφ ην αίζρνο, απηή ε
παξέκβαζε πνπ έγηλε θαη ην κπεηφλ πνπ έπεζε θαη ην ζπίηη πνπ θηίζηεθε θάησ
θαη φια απηά ηα νπνία έρνπλ γίλεη εθεί, νδεγνχλ πξαγκαηηθά ηα λεξά ζην λα
κελ έρνπλ άιιε δηέμνδν, αιιά λα πεγαίλνπλ ζηε Ινπληέκε, ζηε Πηνθαηδίδε
θαη ζηηο θαζέηνπο.
Απηφ ινηπφλ έρεη δχν πιεπξέο, δχν ζθέιε, πξψηνλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ...
πνπ δπζηπρψο είλαη αθέθαιν απηή ηε ζηηγκή θαη δελ κπνξνχκε λα βξνχκε
άθξε λα πεξάζεη κέζα έλαο αγσγφο πνπ ζα νδεγεί ζηελ Ι. Θαβάιαο, ζην
Γαθλί δειαδή θάησ ζα βγαίλεη ζηνλ αγσγφ θαη ην δεχηεξν ζθέινο ζα είλαη
κηθξφηεξεο εκβέιεηαο πνπ είλαη έξγν εληαγκέλν, ζα ην εληάμνπκε ζην Ρερληθφ
Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, ήδε αλ αλέβσ ηψξα ζην γξαθείν ζα ζνπ θέξσ ην
Ρερληθφ Ξξφγξακκα πνπ έρνπκε λα θέξνπκε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γ.Π. θαη ζα δεηο φηη είλαη εληαγκέλν απηφ ην έξγν αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο
ζην ΒΓ Γάζνο πνπ είλαη απηφ θαη ε πεδνδξφκεζε ηεο Αληχπα. Κέρξη ηψξα
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δπζηπρψο ππάξρεη κφλν ε πεδνδξφκεζε ηεο Αληχπα θαη φρη δίθηπν απφ θάησ,
ην νπνίν εκείο πξνβιέςακε θαη ην εληάμακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα απηφ ην
δίθηπν. Άξα ινηπφλ έρεη πξνβιεθζεί απηφ θαη έρεηο δίθην φηη ρσξίο ηέηνηεο
κηθξέο παξεκβάζεηο...είλαη απηφ πνπ ζαο ιέσ, φηη νη κεγάιεο παξεκβάζεηο πνπ
είλαη φκσο θαζνξηζηηθέο γηα ηελ Ξφιε είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Θξάηνπο θαη ηεο
Ξεξηθέξεηαο πνπ δηαρεηξίδνληαη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα θαη ηα κηθξήο
εκβέιεηαο έξγα πνπ κπνξεί λα θάλεη ν Γήκνο, ζα ηα θάλεη φπσο θάλακε ηψξα
θαη δηάθνξεο άιιεο παξεκβάζεηο απφ φηη είδαηε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Γήκνπ.
Γηα ην πσο εληαρζήθακε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, εδψ είλαη φιε ε
δηαδηθαζία, ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ Γ.Γ. Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ε νπνία
βγάδεη ηελ απφθαζε θαη δίλεη...εμνπζηνδνηεί ηελ Ξεξηθέξεηα ε νπνία καο
εληάζζεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, απηή είλαη ε δηαδηθαζία, απηά είλαη
ηα ηξία έγγξαθα πνπ καο εληάζζεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο.
Ρψξα γηα...λα πσ θάηη γηα ην Γαθλί εθεί γηα ηνλ ζπκπνιίηε καο. Ξξψηνλ δελ
δεκηνπξγήζεθε θαλέλα πξφβιεκα απφ ηα θιαδηά ηα νπνία είραλ θνπεί θαη ήηαλ
ζηε Ξιαηεία ηνπ Γαθληνχ. Γειαδή πιεκκπξηθφ πξφβιεκα απφ απηφ δελ
δεκηνπξγήζεθε. Ρψξα, εληάμεη θαηαλνψ φηη θάπνηνη ζέινπλ λα θάλνπλ αο
πνχκε αληηπνιίηεπζε, λα πνπλ θάπνηα ιφγηα, αιιά θαη ζαο ιέσ θαη πάιη, αο
ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα δνχκε φηη απηή ηε ζηηγκή
ππάξρεη κηα ηεξάζηηα έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έρνπκε δέληξα ηα νπνία έπξεπε λα
θνπνχλ γηαηί αλ έπεθηε εθεί έλα δέληξν ζα ιέγαηε κεηά, γηαηί δελ θιαδεχηεθε
ην δέληξν απηφ θαη έπεζε θαη θηχπεζε έλα παηδάθη ζηελ Ξιαηεία. Ξξέπεη
ινηπφλ λα γίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα ζηελ επνρή ηνπο θαη εκείο ζα
κπνξνχζακε λα κελ θιαδέςνπκε εθεί θαη λα θηλδπλεχνπλ φκσο άλζξσπνη ζπκπνιίηεο καο. Ξξνηηκήζεθε ινηπφλ απηή ε ιχζε λα θνπνχλ λα κείλνπλ ζηελ
Ξιαηεία θαη λα καδεπηνχλ ζε επφκελε θάζε. Γελ ιέσ φηη απηφ είλαη ην
θαιχηεξν θαη εγψ δελ ζπκθσλψ κε απηφ, αιιά κε ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπκε
απηή ηε ζηηγκή, πνπ δελ έρνπκε δειαδή θαζφινπ κεραληζκφ ζε ζρέζε κε
κεραλήκαηα δειαδή κε νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, λνκίδσ φηη ππεξβαίλνπκε
εαπηνχο θαη ν Αληηδήκαξρνο θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ.
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Θαη γηα ην...πνηνί έθηηαμαλ απηά ηα έξγα, πνηφο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε θιπ.
λνκίδσ φηη ν ιαφο καο είλαη ζνθφο θαη ιέεη ηνλ μέξνπκε ηνλ έλνρν θαη είλαη
γλσζηή ε αηηία. Γειαδή ην πνηνί έθηηαμαλ φια απηά ηα έξγα ηα νπνία
βιέπνπκε φηη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο δεκηνπξγνχλ ηξνκεξά πξνβιήκαηα ζηελ
πφιε, δειαδή Ηεξνχ Ιφρνπ, Οίκηλη θιπ. λνκίδσ φηη είλαη γλσζηφ ζε φινπο θαη
εθ ηνπ απνηειέζκαηνο θαίλεηαη αλ είλαη απνηειεζκαηηθά ή φρη. Δκείο φκσο
πξαγκαηηθά δελ κπνξνχκε λα απνινγεζνχκε θαη αλ πξνζέμαηε είκαζηε αξθεηά
θεηδσινί θαη πξνζεθηηθνί απέλαληη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνεγνχκελσλ
Γεκνηηθψλ Αξρψλ. Γελ πξνζπαζνχκε δειαδή λα ξίμνπκε ηελ επζχλε, λα
αξρίζνπκε λα ηξέρνπκε πίζσ πνηνί έθαλαλ, ηη έθαλαλ, ηηο παξαιείςεηο θιπ.
Θέινπκε πξαγκαηηθά λα θξαηήζνπκε ζε έλα επίπεδν ηελ ζπδήηεζε, φκσο
αλαδεηθλχνληαο φηη απηά είλαη πξνβιήκαηα, ηα θεληξηθά δεηήκαηα έηζη, ηεο
Ξνιηηείαο πνπ πξέπεη λα ηα ιχζεη. Γηα απηφ θαη πξνηείλνπκε θηλεηνπνηήζεηο,
γηα απηφ θαη ιέκε φηη πξέπεη λα πάξνπκε ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα καο. Αλ δελ
ιπζνχλ ηα κεγάια απηά ζέκαηα δελ πξφθεηηαη πξαγκαηηθά λα ιπζεί θαλέλα
ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Σξφληα πνιιά Γεκήηξε Ρζαηζακπά, ρξφληα πνιιά Γεκήηξε
Θενδψξνπ. Έηζη πνπ έρνπλ θηάζεη ηα πξάγκαηα ηψξα, ην κφλν πνπ κέλεη
είλαη λα έρνπκε ρξφληα πνιιά. ια ηα άιια είλαη ππφ αίξεζε θαη ππφ
ακθηζβήηεζε. Μέξεηε απηά ηα ζέκαηα κε έλα ηέηνην αθξναηήξην, είλαη
Γήκαξρε βνχηπξν ζην ςσκί ησλ αληηπνιηηεχζεσλ. Θαη βνχηπξν ζην ςσκί ησλ
αληηπνιηηεχζεσλ πνπ δελ έρνπλ αζθήζεη πνηέ δηνίθεζε. Ξνπ δελ μέξνπλ ηη
ζεκαίλεη ειιεληθφ δεκφζην, πνπ δελ μέξνπλ ηη ζεκαίλεη πνιππινθφηεηα ζηηο
δηαδηθαζίεο, πνπ δελ μέξνπλ φηη γηα βγνπλ ή λα κπνπλ ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ
αλάγθεο, πξέπεη λα πεξάζνπλ ηξεηο κέξεο. Ινηπφλ, εγψ ζα ζαο πσ θάηη.
Θαηεγνξνχκαη απηφλ ηνλ θαηξφ απφ δηάθνξνπο αλψλπκνπο ή κε ςεπδψλπκν
bloggers, φηη ρατδεχσ ηελ Γηνίθεζε. ηη εδψ ζην Γ.Π. είκαζηε μαδειθάθηα, φηη
θιεξηάξνπκε θιπ. Απηνί πνπ ηα γξάθνπλ είλαη ηφζν ζηελνθέθαινη θαη
κηθξφςπρνη πνπ δελ αγαπάλε ηνλ ηφπν ηνπο. Γηαηί εκέλα δελ κε ελδηαθέξεη θ.
Ρζειέθν αλ ζα πηζησζείηε εζείο κηα πξφηαζε πνπ καο θάλεηε θαη ηελ
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ςεθίδνπκε θαη εκείο θαη ηελ πινπνηείηε. Δκείο ζέινπκε λα ηελ πηζησζείηε γηα
ην θαιφ ηεο πφιεο.
Άξα πνπ ζέισ λα θαηαιήμσ. Ζ άπνςε ε Απηνδηνηθεηηθή ε δηθηά καο είλαη
πξψηα ην Σατδάξη πνπ ιέγακε παιηά "νπζία θαη πξάμε" θαη κεηά φια ηα άιια.
Θαη αο κπνχκε ζην ζέκα καο. Μέξεηε φηη εγψ είκαη, θάπνηνη πνπ κε μέξνπλ απφ
παιηά, είκαη πάληα ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ θαη ζην κηθξφθσλν θαηά ησλ
επαλαιήςεσλ, δειαδή δελ ζα θάηζσ λα πσ πάιη γηα ηελ Θνξπηζάο, γηα ηελ
Ξνχιηαο, γηα ηελ Δπαχιεσο. Ρα είπαηε εζείο, ηα είπαλ δπζηπρψο θαη καο
έθεξαλ πξν ησλ επζπλψλ καο νη δεκφηεο καο, νη ζπκπνιίηεο καο, εγψ φκσο
ζα κηιήζσ ζε έλα πιαίζην κεηαμχ πνιηηηθνχ θαη πξαθηηθνχ θνκκαηηνχ ηεο φιεο
θαηάζηαζεο. Πηε δεθαεηία ηνπ '80 γλσξίδεηε φινη πνιχ θαιά πσο ήηαλ ην
Σατδάξη θαη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 πσο έγηλε. ,ηη ππνδνκή ππήξρε θαη
ππάξρεη ζήκεξα, ζπγλψκε, ππάξρεη ζήκεξα ζην Σατδάξη θαηαζθεπάζηεθε
ηφηε. Απφ ηφηε φκσο κέρξη ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη άξδελ ηα πάληα.
Ξνιενδνκηθά, θπθινθνξηαθά, θιηκαηνινγηθά έρνπλ αιιάμεη 180ν φιεο νη
ζπλζήθεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ φρη κφλν ηνπ Σατδαξίνπ,
αιιά θαη φιεο ηεο Διιάδαο θαη φιεο ηεο γεο, γηα απηφ ππάξρνπλ θαη
νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο, ππάξρεη ν Θψζηαο ν Βαηηλάθεο θαη άιινη πνπ
αγσλίδνληαη γηα απηά ηα πξάγκαηα.
Ρα πξάγκαηα αιιάμαλε δελ ηα παξαθνινχζεζαλ φκσο απηνί πνπ αζθνχζαλ
δηνίθεζε θαη είραλ ηελ ππνρξέσζε λα εθηεινχλ απηά ηα έξγα. Ξξέπεη λα
θάηζνπκε κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε καο θαη λα δνχκε πνηφο θηαίεη ή λα δνχκε
απφ εδψ θαη πέξα ηί θάλνπκε; Ζ Γηάλλα πνιχ ζσζηά, ε Ιαηξφλε ε θίιε καο
έθαλε κηα ηνπνζέηεζε ζπληαξαθηηθή. Δίπε απηά πνπ έπξεπε λα πεη. Απηά
ιέγνληαη θαη μαλαιέγνληαη αιιά ζήκεξα θαιείηαη απηή ε Γηνίθεζε λα βγάιεη ηα
θάζηαλα απφ ηε θσηηά. Δίκαζηε ζεαηέο γηα ηξίηε, ηέηαξηε θνξά ηνπ ίδηνπ
έξγνπ κε ην ίδην ζελάξην. Ξνηθίιν ξνο, ξνο Αηγάιεσ, νη άιιεο πεξηνρέο.
Σέξζα ηα πεδία βνιήο, κεδέλ βιάζηεζε, θφπεθαλ θαη 5.000-6.000,
ζπκθσλνχκε απφιπηα ζε απηά κα δελ κπνξείο θαη λα κελ ζπκθσλήζεηο, θαη
αο είζαη ε θαθή αληηπνιίηεπζε. Γελ κπνξείο λα κελ ζπκθσλήζεηο φηη θφςακε
5.000, θφςαλε - θφςακε 5.000 δέληξα πνπ ήηαλ κηα αζπίδα ζσξάθηζεο
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αληηπιεκκπξηθή ηεο πεξηνρήο, δελ γίλεηαη λα κελ ην δερηνχκε απηφ ή
ηνπιάρηζηνλ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ.
Ξνιχ ζσζηά αλέθεξε ν Γήκαξρνο ηε πεξίπησζε ηεο κειέηεο ηνπ ΑΠΓΑ.
Δμσθξεληθά πξάγκαηα, ηξνκεξά πξάγκαηα. πάξρεη πξφγξακκα Κπαιηαηδήο,
ππάξρνπλ ΔΠΞΑ, ππάξρνπλ ηφζα θαη ηφζα, ππάξρεη κειέηε θαη δελ πινπνηείηαη
πνηέ. Γηαηί; Γηαηί ε Γ.Γ. Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Ξεξηθέξεηαο, ν θ. Ράδε
Ραδφπνπινο ηφηε δελ ζπκθσλνχζε γηαηί, γηαηί έηζη, γηαηί αιιηψο, γηαηί ην έλα
γηαηί ην άιιν. Απηά κπνξνχλ λα ηα ληψζνπλ θαη λα ηα θαηαιάβνπλ κφλν φζνη
αζθνχλ ηε δηνίθεζε θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε
θαη ζέζε απέλαληη ζηα γεγνλφηα. Φπζηθά ην ηειεπηαίν ηίκεκα ην πιεξψλεη ν
ζπλδεκφηεο καο θαη ν απιφο άλζξσπνο θαη θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο καο.
Εήζακε ηξαγηθέο ζηηγκέο ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο θαη ζε φιεο ηηο γεηηνληέο απηήο
ηεο πφιεο. Γηα άιιε κηα θνξά ε Ξνχιηαο ηξαγηθέο είλαη νη ζηηγκέο, άιιε κηα
θνξά ε ππφγεηα δηάβαζε ησλ πεδψλ απφ ηελ Αθαία γηα ηελ ζηάζε θιπ. πξνο
Πθαξακαγθά γέκηζε κέρξη επάλσ θαη επηπρψο πνπ δελ ππήξραλ άλζξσπνη
εθείλε ηελ ψξα δηεξρφκελνη. Γηα άιιε κηα θνξά ε Δπαχιεσο θαη πάεη ιέγνληαο.
Ρί θάλνπκε απφ εδψ θαη πέξα; Δίλαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ είπε θαη ε Γηάλλα,
θαη είρακε θαη πέξζη. Ξνπ είρακε θαη πξφπεξζη, πνπ είρακε θαη πξηλ ηξία
ρξφληα. Θεσξψ ην φηη ε πφιε καο θαηέζηεζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο
είλαη έλα πάξα-πάξα-πάξα πνιχ...δελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέηε θχξηε; Ππγλψκε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δάισ ε πφιηο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Υξαία εληάμεη. Αληειήθζελ. Θεσξψ φηη ήηαλ γηα απηνχο πνπ
θαηαιαβαίλνπλ, κπνξεί λα ην αθνχζεη θάπνηνο θπληθά απηφ πνπ ζα πσ, ήηαλ
επηηπρία. Γηαηί αλ ζαο ζπκίζσ φηη κεηά ηνπο ζεηζκνχο δελ μαλαήξζε, κεηά
ηφζεο ζενκελίεο θαη ζπλζήθεο θιηκαηνινγηθέο πνπ πεξάζακε ζηε ..., δελ
μαλαηέζεθε ην Σατδάξη ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, είλαη κεγάιε επηηπρία
θαη επαηζζεζία, πξψηα θαη θπξίαξρα απηήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη αο κνπ
γξάθνπλ αχξην φ,ηη ζέινπλ νη bloggers, νη αλψλπκνη θαη κε ηα ςεπδψλπκα,
γηαηί δελ έρνπλ ηα θνπξάγηα λα γξάθνπλ ην φλνκά ηνπο θαη θπζηθά ηνπ
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Αληηπεξηθεξεηάξρε ηνπ Ππχξνπ ηνπ Ρζφθα. Απηφ πξέπεη λα ην πηζηψζνπκε
ζηνλ θ. Ρζφθα.
κσο ελψ ππάξρεη νξγαλσκέλε ππεξεζία, ζε απάληεζε θαη ζπκπιήξσκα ζε
απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο γηα ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, αλζξψπσλ νη νπνίνη
ρεηξίδνληαη - δηαρεηξίδνληαη ην πξφγξακκα "Μελνθξάηεο", δελ μέξσ πφζν ηα
γεγνλφηα θαη ηα ζπκβάληα, ηα θαηξηθά απηά θαηλφκελα καο βξήθαλ ζην
κεγαιχηεξν ζεκείν ηεο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ καο. Φπζηθά ηέηνηα
ζπκβάληα θαη ηέηνηα γεγνλφηα πάληα δεκηνπξγνχλ αηθληδηαζκνχο θαη φηαλ ε
κεραλή ε Θξαηηθή, ε Γεκνηηθή θιπ. έρεη ηηο αδπλακίεο. Ξνηφο αγαπεηνί
Ππλάδειθνη θαη αγαπεηέο Ππκπνιίηηζζεο ζα πεη φηη κε έλα GCB ηνπ Γήκνπ θαη
κε ηξία θνξηεγά δαλεηθά, ζαο έδσζα θαη εγψ έλα θαη δελ ην είπαηε. Απηφ
ζπγλψκε ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζηα Ξξαθηηθά.
Ινηπφλ, ζα έβγαδε πέξα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε έθηαζε εκβαδφλ, ην έρσ
μαλαπεί, πφιε ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ είλαη ην Σατδάξη. Πήκεξα πξέπεη λα
θαηέβνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζηελ Θπβέξλεζε, είηε απηφ ιέγεηαη
Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Ξεξηθέξεηα είηε ζην ΞΑΞΔΛ είηε ζην πνδνκψλ, κε
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο λα δηαρεηξηζηνχκε ίζσο-ίζσο θαη ηε κειέηε μαλά λα
επηθαηξνπνηήζνπκε κε ηε βνήζεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ΑΠΓΑ γηα ην Ξνηθίιν
ξνο γηαηί φινη μέξνπκε ηειηθά πνηφο θηαίεη ζε απηή ηελ ηζηνξία ζε φηη έρεη λα
θάλεη κε ηε θχζε, φρη ζε πξφζσπα θαη λα βξεζεί επηηέινπο ιχζε θαη λα
μεπεξάζνπκε επηηέινπο απηά ηα πξνβιήκαηα. Ινηπφλ, εγψ δελ έρσ λα πσ
ηίπνηε άιιν, πάληα μέξεηε φηη κηιάεη ρσξίο επαλαιήςεηο θαη αο έρσ γεκάην
αθξναηήξην απφ θάησ. ινη καδί πξέπεη λα ζπγθιίλνπκε ζηε δεκηνπξγία
ζπλεξγαζηψλ θαη πξνηάζεσλ θαη απφ ηνπο ζπλδ ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ηηο
παξαηάμεηο καο θαη φινη καδί λα πάκε νκννχζηνη θαη ζχζζσκνη ζηελ πην πάλσ,
ζην 2ν βαζκφ Απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ Θεληξηθή Θπβέξλεζε γηα λα
δηεθδηθήζνπκε επηηέινπο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη απηφ ην νθείινπκε θαη ην
ρξσζηάκε θαη ζηνπο θαηνίθνπο καο, αιιά θαη ζηηο απξηαλέο γεληέο, θαη λα ζαο
πσ θάηη θ. Γήκαξρε, κελ θάλεηε νχηε κηα πιαηεία, κελ θάλεηε νχηε έλα
πεδφδξνκν,

κελ

θάλεηε

νχηε

έλα...κε

ςπρξά

πιηθά

πεδφδξνκν

θαη
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πνδειαηφδξνκν, λα ζθχςνπκε φινη καδί λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ην
απνρεηεπηηθφ ζην Σατδάξη θαη ζα γξάθνπκε ηζηνξία. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Nηεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Σξφληα πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο
θαη ηηο ενξηάδνπζεο θαη 'αξρήλ. Θα ζέιακε θαη 'αξρήλ λα εθθξάζνπκε ηελ
ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή καο ζηνπο πιεγέληαο πνιινί εθ ησλ νπνίσλ
βξίζθνληαη εδψ, άιινη γηα πνιινχο ιφγνπο κπνξεί λα κελ βξίζθνληαη εδψ θαη
λα ζέζνπκε ζέκα πξνηεξαηφηεηαο θαη ην πην άκεζν θαληάδνκαη γηα πνιινχο
είλαη απηφ, λα γίλεη ε πιήξεο θαηαγξαθή θαη ε εθηακίεπζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο
δεκηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη απφ εθεί θαη πέξα λα θνηηάμνπκε ηελ επφκελε
εκέξα. Ρελ επφκελε εκέξα πνπ ίζσο έπξεπε λα ηελ θνηηάμνπκε, φπσο είπε θαη
έλαο θχξηνο εδψ πξηλ, έλα ρξφλν αθξηβψο πξηλ. Κε αθνξκή ηα πξνεγνχκελα
γεγνλφηα πνπ είραλ...ηελ πξνεγνχκελε πιεκκχξα δειαδή πνπ είρακε ππνζηεί,
αθξηβψο έλα ρξφλν πξηλ.
Μεθηλψληαο ήζεια ρσξίο λα είλαη έηζη ζέκα αληηπαξάζεζεο, αιιά θαληάδνκαη
θαη νη ζπλάδειθνη εδψ δίπια κνπ ζα ζπκθσλήζνπλ φηη ηηο παζνγέλεηεο ηεο
δηνίθεζεο δελ ηηο βιέπνπλ κφλν φζνη αζθνχλε δηνίθεζε, αιιά ηηο βιέπνπλ
αξθεηά θαη νη δηθεγφξνη κε ηηο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδνληαη θαη θαηά πφζν
πξνρσξνχλ απηέο. Μέξεηε κηα ππφζεζε πνιιέο θνξέο πεξλάεη κέζα απφ
γξαθεία, δηνηθήζεηο θαη πνιιέο θνξέο κάιηζηα είλαη θαη κηα αλ ζέιεηε
"εηζαγσγηθή πξάμε" ε άζθεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ βνεζεκάησλ ηνπ
δηνηθνπκέλνπ φηαλ βιέπεη φηη ζίγεηαη θαη δελ πξνρσξάεη κηα θαηάζηαζε. Δίλαη
θαη απηή κηα ιχζε, ελ πάζε πεξηπηψζεη εγψ ήζεια λα πσ φηη θαη εκείο απφ ηελ
επαγγεικαηηθή καο δηαδξνκή απνθηάκε κηα εκπεηξία κέζα απφ απηή ηελ
δξαζηεξηφηεηα. Νη παζνγέλεηεο πξαγκαηηθά είλαη κεγάιεο θαη νη θαζπζηεξήζεηο
ζίγνπξα πνιιέο θνξέο νθείινληαη...κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθέο, κπνξεί λα
είλαη ζεζκηθέο, σζηφζν εθεί ζα ήζεια λα ζηαζψ θαη αλ ζέιεηε ιίγν αθξηβψο
απφ απηή ηελ εκπεηξία πνπ ζίγνπξα νη δηπιαλνί κνπ έρνπλ κεγαιχηεξε, φηη ν
ηξφπνο πνπ πηέδεηο, εάλ πηέζεηο ε απηνχζηα παξνπζία ζνπ ζηηο δηεθδηθήζεηο, ε
ζπλερήο παξνπζία ζνπ ζηηο δηεθδηθήζεηο θαη ε καδηθή πνξεία ρσξίο θνκκαηηθά
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αλζξψπσλ,

πνιηηψλ,

γηα

πεξηζζφηεξεο

δηεθδηθήζεηο

ζεκηηέο

δηεθδηθήζεηο γηα ηελ πφιε ζα θέξεη ζίγνπξα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα.
Θαη πηάλνκαη ιίγν κε απηφ ζέινληαο κε απφιπηε εηιηθξίλεηα λα κηιήζσ γηαηί
ζην ηέινο ζα θιείζσ κε έλα ζεηηθφ ζεκείν. Ξνιινί ζεκεξηλνί αθξναηέο ίζσο
είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έξρνληαη εδψ, ίζσο γηαηί ζέινπλ λα κάζνπλ θαη ηελ
εμέιημε απηή πνπ είπακε, ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί, μέξεηε πέξζη ζηα Γ.Π.
πνπ κπνξεί λα κελ έρεηε έξζεη, ζεσξψ θαη ε παξάηαμή κνπ ην είρε εθθξάζεη
απηφ, ε παξάηαμή καο δελ είρε μεθηλήζεη θαιά. Πην Γ.Π. εδψ πέξα πνιιέο
θνξέο κε πξσηνβνπιία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο αλαισλφκαζηαλ ζε θνκκαηηθέο
αληηπαξαζέζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε πξάγκαηα πνπ ζπδεηάκε
ζήκεξα θαη ζα έπξεπε λα ηα είρακε ζπδεηήζεη πέξζη. Αιιά αθξηβψο ζέισ λα
θιείζσ φηη απηφ...γειάεη ν Γήκαξρνο εληάμεη είλαη δηθαίσκά ηνπ, εληάμεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη εζχ θαη ν Γήκαξρνο γειάεη. Ινηπφλ είλαη δηθαίσκά ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ζαο παξαθαιψ λα κελ δηαθφπηεηαη ηνλ νκηιεηή.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ φκσο ζα θιείζσ κε έλα ζεηηθφ ζεκείν γηα απηά ζηγά-ζηγά
παξά ηελ δηαδξνκή πνπ έρεη ζηελ αληηπνιίηεπζε ν Γήκαξρνο θαη ζεσξψ φηη
ζα έπξεπε λα ηα είρε πξνλνήζεη, ζηγά-ζηγά κεηψλνληαη θαη κπαίλνπκε ζε πην
νπζηαζηηθφ δηάινγν ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα, ίζσο έηζη θαη ηα δξακαηηθά
γεγνλφηα, δειαδή ε επηδείλσζε ηνπ πεξζηλνχ γεγνλφηνο, έθξνπζε ηνλ
θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ θαη ην σο εδψ θαη κε παξέθεη. Πε φηη αθνξά, θαη γηα
απηφ ζέισ λα κηιήζσ θαζαξά αληηθεηκεληθά, φλησο ηε ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή
Αξρή είλαη αθφκα θαηλνχξγηνο, σζηφζν έρνπλ πεξάζεη 13 κήλεο, βαξχλνπλ
άιινπο...άιιεο δηνηθήζεηο θάπνηεο έηζη...φια απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα
αληηπιεκκπξηθφ θαη γηαηί δελ πξνρψξεζε. Υζηφζν έρεη πεξάζεη αξθεηφο θαηξφο
ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα είραλ γίλεη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη λα
πξνρσξήζνπλ ηα έξγα. Θαη κέλνληαο αθξηβψο ζε απηφ ην ζέκα ηεο
δηεθδίθεζεο θαη ηεο απηνχζηαο παξνπζίαο θαη ησλ εγγξάθσλ, πνπ απφ απηήλ
εδψ ηε ζέζε, θαη πξνβάιινληάο ην θαη ζηνλ Ρχπν, πνιιέο θνξέο ζέζακε
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εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία απηψλ ησλ ππνζέζεσλ. Απάληεζε ζαθή ζε
ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα πνπ
έρνπλ απνζηαιεί δελ έρνπκε πάξεη θαη ζα ζέιακε πξαγκαηηθά λα ηα δνχκε θαη
λα ηα αμηνινγήζνπκε, γηαηί μέξεηε, πάιη ζα κηιήζσ σο λνκηθφο, έγγξαθν κε
έγγξαθν έρεη ηε ζεκαζία ηνπ θαη ηελ πνηνηηθή ηνπ δηαθνξά αλ ζέιεηε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη πνηέ δελ είλαη αξγά, κπνξνχκε θαη ηψξα θαη φινη καδί. Ζ
δηθή καο παξάηαμε έρεη αλζξψπνπο θαη κεραληθνχο θαη άιινπο αξκφδηνπο ζε
θάπνηνπο ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, εκείο πξνηείλνπκε λα
δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα αλζξψπσλ κέζα απφ ηηο παξαηάμεηο, ε νπνία λα
παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ έξγσλ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, εγψ δελ ιέσ, ν
Γήκνο κπνξεί λα έρεη θαη ιηγφηεξε ζπκκεηνρή θαη επζχλε γηα φζα γίλνληαη,
αιιά λα παξαθνινπζεί απφ αχξην ηηο ελέξγεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηεο Θεληξηθήο
Δμνπζίαο θαη λα πηέδεη γηα ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε θαη λα εθζέηεη απηέο ηηο
δηνηθήζεηο. Λα ππνδεηθλχεη ηα θαθψο θείκελα θαη λα είλαη ζε κηα ζπλερή ξνή
ψζηε λα θζάζνπκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Δμίζνπ φπσο πξνηείλνπκε ζα ιέγακε φηη ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα
νκάδα κεραληθψλ, ησλ κεραληθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Γήκν ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο κεραληθνχο ηεο Ξεξηθέξεηαο, εηδηθή νκάδα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
έξγσλ απηψλ πνπ ζα ζπκθσλήζνπκε θαη αληηπιεκκπξηθψλ, έλα έξγν πνπ
κπνξεί λα κελ είλαη ην αεηθαλέο πνπ λα ην βιέπεηο θαη λα ην ραίξεζαη θάζε
κέξα αιιά ζα ην εθηηκήζεηο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ή κε ηελ παξάιεηςε ησλ
άζρεκσλ

γεγνλφησλ.

Ρειεηψλνληαο...επίζεο

είκαζηε

ππέξ,

ην

έρνπκε

εθθξάζεη αξθεηά θαη απφ ην Γ.Π., είκαζηε ππέξ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, ππέξ ηνπ
λα

εθζέζνπκε

γηαηί

ε

Γπηηθή

Αζήλα

πνιιέο

θνξέο

δελ

έρεη

ηελ

αληηκεηψπηζε...ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε πνπ ηεο αξκφδεη. Θάπνηεο έηζη
απνξίεο κνπ εθθξάδνληαη θαινπξναίξεηα δελ...επεηδή είπε ν Γήκαξρνο γηα ηνλ
Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ θαη Θακαηεξνχ πνπ γλσξίδνπκε φινη φηη ππέζηε αξθεηέο
δεκηέο. Αχξην βιέπσ φηη ζπκκεηέρεη εθηφο απφ ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ, ν Γήκνο
Ξεηξνχπνιεο. Απηφ γίλεηαη ιφγσ θάπνηαο θνκκαηηθήο ηαχηηζεο ησλ δχν
Γεκνηηθψλ Αξρψλ; Ή γηαηί δελ ζπκκεηέρεη ν Γήκνο Αγ. Αλαξγχξσλ; Κπνξεί
κε δηθή ηνπ επζχλε λα κελ ζπκκεηέρεη έηζη, δελ ην ιέκε, αιιά...απηή...εάλ
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ζηηγκαηηζηεί απηή ε θίλεζε γηαηί ηελ ζεσξνχκε θαιή πξσηνβνπιία, ζα ραζεί
γηα κέλα ην παηρλίδη.
Θάηη ηειεπηαίν, έηζη πνπ...πάιη ην έρνπκε εθθξάζεη ζηα Γ.Π., ην πξνβάιινπκε
φζν κπνξνχκε θαη δελ ζαο θξχβσ φηη εκείο ην ιέκε, ζέινπκε ιχζεηο εδψ θαη
ηψξα, αιιηψο ζα κπνξνχζακε λα κελ ην πξνβάιινπκε θαη λα είκαζηε ζπλέρεηα
ζηα πεγαδάθηα θαη λα ιέκε, λαη...ν Γήκνο είλαη βξψκηθνο, ν Γήκνο ην έλα, ν
Γήκνο ην άιιν. Ινηπφλ ζίγνπξα ππάξρεη έιιεηςε ππνδνκήο, ζίγνπξα ηελ θχξηα
επζχλε ηελ έρνπκε γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, ε έιιεηςε ελφο πιήξνπο
νξγαλσκέλνπ αληηπιεκκπξηθνχ ζρεδίνπ, σζηφζν θαη δηθά καο εξσηήκαηα θαη
απφ άιιεο παξαηάμεηο επεηδή ην ... πξνεξρφηαλ θαη βξνρέο επίζεο, επεηδή φινη
βιέπνπκε πξνγλψζεηο θαη θάπνηνη παξαθνινπζνχλ θαη θνηλσληθά δίθηπα,
μέξεηε αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο ήδε, ήδε θάπνηνη θαη πηζηεχσ θαινπξναίξεηα
θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο είραλ αλεβάζεη απφ ηνπο δξφκνπο ηνπο νπνίνπο
κέλνπκε δχν θαη ηξεηο εκέξεο πξηλ κε ηα θξεάηηα λα κελ είλαη θαζαξηζκέλα.
Ινηπφλ επεηδή εδψ κηιήζαηε γηα ηηο επζχλεο ησλ Γηνηθήζεσλ, ηεο Θεληξηθήο
Δμνπζίαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ζα ζεσξνχζα πην έληηκν
λα κηιήζεηε θαη γηα θάπνηα ιάζε πνπ κπνξεί λα έρεηε θάλεη, θαληάδνκαη δελ
ηα θάλαηε φια ζσζηά. Δγψ απηφ ζέισ λα ην ζπλδέζσ, ην ζέκα ηνπ
θαζαξηζκνχ ησλ θξεαηίσλ, κε ηελ έιιεηςε ηεο θαζαξηφηεηαο, ζίγνπξα
ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ζίγνπξα ππάξρνπλ δηάθνξεο παζνγέλεηεο,
δηάθνξεο έηζη δπζαξκνλίεο, δελ ζα κηιήζνπκε γηα απηφ ηψξα, σζηφζν
πηζηεχσ θαη πηζηεχνπκε, φηη ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο γηαηί είδακε κεηά απφ
παξεκβάζεηο καο λα γίλνληαη...λα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα, φηη ππάξρεη κηα
έιιεηςε ζπληνληζκνχ, αιιά ίζσο θαη κηα έιιεηςε αληίιεςεο...ζσζηήο
αληίιεςεο πεξί θαζαξηφηεηαο, πεξί θαζαξηζκνχ θαη ζα θιείζσ κε απηφ πνπ γηα
κέλα ίζσο καξηπξάεη κηα αληίιεςε πνπ δελ ζα έπξεπε λα έρνπκε, εκείο
ζεσξνχκε φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη θάπνηα αληίιεςε ζην πξνεγνχκελν Γ.Π.
κηιήζακε γηα ην πξφζηηκν πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζε θνκκαηηθέο...ζε
θφκκαηα θαη παξαηάμεηο γηα ηελ αθηζνθφιιεζε εάλ δελ ππνρξενχληαη λα
καδέςνπλ νη ίδηνη κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεψλ ηνπο ηηο αθίζεο ηνπο θαη
εκείο ζηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο άκεζα καδέςακε ηηο αθίζεο καο, ελ πάζε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΚΣΑΚΣΗ –ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ

26 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015

53

πεξηπηψζεη δελ ζα πσ πνηνί ην έθαλαλ πνηνί φρη. Ν Γήκαξρνο ζαλ απάληεζε
είπε: "Μέξεηε ε ερεηηθή θαη εηθνληθή ξχπαλζε, ε ξχπαλζε πνπ πθίζηαηαη ν
θφζκνο απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ηα ξαδηφθσλα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ
πξαγκαηηθή ξχπαλζε". ρη εγψ δελ ην πηζηεχσ απηφ. Αλ έρεηο απηή ηελ
αληίιεςε δελ κπνξείο λα θέξεηο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ε ξχπαλζε θαη ε
βξσκηά ππάξρεη θαη πξέπεη λα ππάξρεη έλαο νξγαλσκέλνο ζπληνληζκφο γηα λα
εμαιείθεηαη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζπκθσλνχλ νη Ππλάδειθνη απφ ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο, ν
θ. Φνπξιήο δήηεζε αλ γίλεηαη λα κηιήζεη γηαηί πξέπεη λα απνρσξήζεη, ππάξρεη
αλάγθε λα θχγεη. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη...θ. Θενδσξαθφπνπιε, θ. Γξνχιηα,
ζπκθσλείηε, θ. Αζπξνγέξαθα; Ν θ. Φνπξιήο. Ρν κηθξφθσλν παξαθαιψ.
ΦΝΟΙΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. θ. Ππλάδειθνη απφ ηελ φιε αθξνακαηηθή
δηαδηθαζία, δειαδή πνιηηηθή δηαδηθαζία εθάλεη φηη είλαη δεισηηθφ ησλ
πξνζέζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ησλ αθξαίσλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πιένλ έγηλε θαλνληθφηαην απηφ, απηφ πνπ ιέγακε
παιηά θαη πξέπεη θαη εκείο λα "επηθαηξνπνηεζνχκε", λα ζπληνληζηνχκε ζε απηά
ηα θαηλφκελν. Ρη ζέισ λα πσ. Θάπνηεο παξαηεξήζεηο κφλν γηαηί λα κελ
επαλέξρνκαη φπσο είπε ν θ. Κπνδίθαο, ηα είπε ν Γήκαξρνο πνηά είλαη ηα
πξνβιήκαηα, πσο θαη ηη. Ζ θ. Ιαηξφλε είπε φηη ηη είλαη απηφ πνπ εκείο δελ ζα
γίλεη ηίπνηα. Ή ηη άιινη θάλνπλ ή ν θ. Ληεληαθφο πνπ πξέπεη λα έρνπκε κηα
παξνπζία δηα δψζεο ζηνπο παξαπάλσ απφ εκάο, γηαηί εκείο εδψ ππεξεηνχκε
εδψ πέξα ηα ζπκθέξνληα ηεο πφιεο, θάπνηνη άιινη ηε Γεκνθξαηία θαη
γεληθφηεξα ην Θξάηνο νιφθιεξν. Αιιά ήζεια λα ξσηήζσ γηαηί δηάβαζα απηφο
ν Πγνπξφο ην 2014 έθαλε έλα έξγν θάπνπ ζηε Θεθηζηά 25.000.000,2 € πνπ
καδί κε ην Θνιπκβεηήξην εδψ πέξα Ξεξηζηεξίνπ έθαλε θαη απηφ ζηελ Θεθηζηά
παξαθαιψ, γηαηί ιέεη πλίγεηαη ε Θεθηζηά. Δγψ δηαβάδσ θάζε κέξα εθεκεξίδεο
δελ έρεη πληγεί πνηέ ε Θεθηζηά, 25.000.000 €. Δ, θαιά ηη έρεη γίλεη ζαλ θαη εκάο
θάζε ρξφλν δελ έρεη γίλεη. Έιενο. 25.000.000 €, 3.000.000€ - 4.000.000€
ζέινπκε εκείο εδψ πέξα. Δδψ πέξα έρνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, νη
πεξηζζφηεξνη απηνί πνπ πθίζηαληαη απηφ ην πξφβιεκα ην νπνίν ιέλε εδψ
πέξα. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη. Άξα ηί είλαη απηνί; Δίλαη θαιχηεξν ην έγγξαθν
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πνπ έθαλε ν θ. Σησηάθεο; Έθαλε θαιχηεξε παξνπζία, είλαη πην φκνξθε; Ρα
ιέεη θαιχηεξα; Ρί θάλνπλ απηνί; Αο ηνπ πνχκε, αο κελ ηνπ πνχκε ΑΟΔΛΑ...πσο
ην είπε ΑΟΔΛΑ ΓΝΟΝ, αιιά λα θάλσ θαη κηα παξαηήξεζε. Απηά πνπ είπαηε
γηα ηα 20.000.000 € δελ ηα δίλνπλ πνηέ ζηελ ΑΔΘ απηνί, κελ λνκίδεηο φηη ζα
ηα δψζνπλ, πνπ είπαηε ζε απηά...είκαη ΑΔΘΡΕΖΠ. Θαηαιάβαηε; ρη, απηή είλαη
ε αιήζεηα, έηζη ηα θαζπζηεξνχλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ νρηά είλαη ην πξφβιεκα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ νρηά είλαη θεξηή απφ πάλσ θ. Ππλάδειθε. Ρέινο πάλησλ θ.
Ππλάδειθνη...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΦΝΟΙΖΠ: Δπεηδή ν θ. Κπνδίθαο ήηαλ πξφεδξνο ηνπ ΑΠΓΑ θαη καο είπε φηη ε
πνιππινθφηεηα ησλ ζεζκψλ εδψ ζηελ Διιάδα θαζπζηεξνχλ πέληε κέξεο γηα
λα γίλεη έθηαθηε αλάγθε λα θεξπρζεί θαη άθνπζα εζάο...ηξεηο ζπγλψκε.
Άθνπζα εζάο θ. Γήκαξρε αλ είλαη δπλαηφλ φηη ήζειε λα πεξάζεη θάπνηα θπξία
λα πάεη ζην Λνζνθνκείν θαη δελ κπνξνχζε λα πάεη ζην Λνζνθνκείν θαη
ρξεηάζηεθε λα έξζεη, απφ ην Πηξαηφ είπαηε; ηαλ έρνπκε ινηπφλ Ξνιηηηθή
Ξξνζηαζία πνπ πξέπεη πάξαπηα λα γίλεη ελαξκνλίδνληαη θαη ζπληνλίδνληαη
φιεο

νη

Γεκφζηεο

πεξεζίεο,

Πηξαηφο,

ΝΡΔ,

ΓΔΖ,

ΔΙΑΠ

δελ

μέξσ...Ξπξνζβεζηηθή θαη απνξψ πσο απηνί νη θχξηνη αληηζηέθνληαη θαη έιεγαλ
φηη δελ κπνξνχλ. Ρφηε ζέινπκε Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία δελ ζέινπκε κεηά απφ
πέληε κέξεο, είλαη φια ραξσπά θαη...ιέκε, θάλνπκε κλεκφζπλα γηα απηά ηα
ζέκαηα. Δδψ πέξα ππάξρεη κηα...έλα άιιν ζέκα ζηελ Διιάδα γηαηί πξέπεη λα
γίλνπκε έλα Θξάηνο φρη Δπξσπατθφ αο γίλνπκε Διιεληθφ. Ρη ελλνψ. Αλ ζα
θνηηάμεη θαλείο απφ ην 1982 ππάξρεη απηή ε δηθαηνδνζία φζνλ αθνξά κε ηα
αληηπιεκκπξηθά. Ρφηε κε έλα λφκν ήηαλ ζηελ ΔΓΑΞ, ην '98 αλ ζπκάκαη θαιά
πήγε ζην ΞΔΣΥΓΔ θαη θάλνπλ θαη έλα ζπληνληζηηθφ φξγαλν, ηελ Θεληξηθή
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή Ξιεκκπξψλ πνπ ήηαλ ζην ΞΝΚΔΓΑ, πσο ιέγεηε
ηψξα απηφ ην...Ρν νπνίν είλαη απηφ ππεχζπλν φηη ζα θαηαξηίδεη, ζα βιέπεη
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πνηέο πεξηνρέο, ζα θάλεη έλα ζρεδηαζκφ, ζα ζπληνλίδεη, ζα θάλεη πξνηάζεηο,
ηελ απφθαζε ζα ηελ βγάδεη ν πνπξγφο ρσξίο θαη...ρσξίο θαη λα έρνπλ ηελ
ζχκθσλε γλψκε απηψλ αιιά δνζήθαλ θαη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη γίλεηαη
κηα επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη ν θάζε έλαο γηα παξάδεηγκα, είπε πνηφο είπε,
θάπνηνο ζπλάδειθνο εδψ, φηη ηα θξεάηηα κα ηα θξεάηηα εκείο έρνπκε απηά
αιιά είλαη θαη ν θεληξηθφο δξφκνο πνπ λνκίδσ είλαη ηεο Ξεξηθέξεηαο, δελ είλαη
δηθά καο, έηζη δελ είλαη; Άληε ηψξα λα βξνχκε αλ ήηαλ απηά βνπισκέλα. Θαη
θαιά εκείο ηα θάλακε, αλ απηά είλαη βνπισκέλα ηί ζα γίλεη; Απηφ πνπ ιέσ
ζηελ Διιάδα, ήζεια λα πσ φηη πξέπεη λα κπεη κηα δνκηθή αιιαγή ζε φια. Λα
κάζνπκε λα δηνηθνχκε ζηελ Διιάδα θαη λα κελ ξίρλεη ν έλαο ηηο επζχλεο ζηνλ
άιιν.
Γελ ζα ήζεια...είκαη ζίγνπξνο...εγψ είκαη αληίζεηνο κε ηελ θα Ιαηξφλε πνπ
είπε, είλαη πιένλ δεδνκέλν φηη ζα γίλεη απηφ ην έξγν. Θαη απηφ πνπ θεξχμαηε
ζε έθηαθηε θαηάζηαζε ην Γήκν έρεη απηά ηα πιενλεθηήκαηα. Θαη απηά ηα
πιενλεθηήκαηα πξέπεη λα ηα εθκεηαιιεπηείηε. Θαη είπα πξνεγνπκέλσο, ηελ
εξψηεζε επίηεδεο ηελ έθαλα, φηη αλ ζα δηαβάζεηε ηνλ λφκν απηφ ζα δείηε φηη
δελ είλαη δεδνκέλν επεηδή κπήθακε φηη ζα καο ηα δψζνπλ απηά θαη ηηο
ρνξεγίεο θαη ην έλα θαη ην άιιν, απηά ζέινπλ θηλεηνπνηήζεηο θαη ζα θάλνπκε
θηλεηνπνηήζεηο θαη πξέπεη λα θάλνπκε, αιιά πιένλ πσο ην έιεγαλ, deadline,
ππάξρεη φηη δελ ππάξρεη άιιν πιένλ απηφ ην πξάγκα είλαη πξνηεξαηφηεηα,
φπσο είπε θαη ν θ. Κπνδίθαο γηα ην Σατδάξη, δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν πην...δηφηη
δελ είλαη εκθαλέο απηφ λα είλαη σξαηνπνηεκέλν λα ιέκε, αιιά είλαη γηα ηελ
πγεία, είλαη γηα ηελ πεξηνπζία θαη γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. Δίπακε λα γίλνπλ
δεκηέο, βιέπνπκε θαη ζε άιια παληνχ ζηνλ θφζκν φιν, Πηθειία μέξσ εγψ, ζε
φινπο ηηο ρψξεο, αιιά δελ είλαη θαηαζηξνθέο. Θαηαζηξνθέο θαη δπζηπρψο
θάπνηνη θχξηνη εδψ πέξα έρνπλ θαη ςπρνινγηθά θαη πξέπεη λα είλαη ςπρνινγηθά
πξνβιήκαηα γηαηί πξηλ απφ έλα ρξφλν θ. ζπλάδειθνη δελ μέξσ αλ ήζαζηαλ θαη
εζείο Γήκαξρε αληηπνιίηεπζε, εδψ πέξα ήηαλ κηα θπξία ζε απηή ηε ζέζε αλ
ζπκάζηε, κε έλα παηδάθη πνπ έθιαηγε έλα παηδάθη, παξαιίγν λα θιάςνπλ φινη,
ην

ζπκάζηε

απηφ

εδψ

πέξα.

Θαη

απηφ

ζα

επαλαιακβάλεηε,

ζα

επαλαιακβάλεηε. Ινηπφλ λα κελ θαηαρξψκαη άιιν ρξφλν εδψ πέξα, ζαο δεηψ
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ζπγλψκε. Δπραξηζηψ, εγψ ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε εδψ πέξα ηεο
ζπλαδέιθνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, αγαπεηνί Ππλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο δπζηπρψο
θνπβεληηάδνπκε έλα ζέκα δχζθνιν θαη εμαηηίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ
δήζακε ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο θαη κεξηθνί ην βίσζαλ, φπσο ιέλε κεξηθνί θαη
γηα ηέηαξηε θνξά ηα ηειεπηαία ρξφληα. πάξρνπλ...απηή ε ζπδήηεζε πνπ θαη
εγψ ζπκθψλεζα θαη είρα πεη θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν λα ηελ θάλνπκε, έρεη ηε
ζεκαζία ηεο θαη ζα έιεγε φηη αο είλαη ε αξρή κηαο ζπδήηεζεο πνπ γηα νξηζκέλα
ζέκαηα πξέπεη ην Γ.Π. εθηφο απφ ην λα θνπβεληηάδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ
εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. Θέισ λα πσ ην εμήο γηα λα ην μεθαζαξίζσ επζχο
εμαξρήο. Θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη ζαλ ρψξνο θαη ζαλ παξάηαμε. Δκείο
παίξλνπκε

ηελ

επζχλε

ηελ

πνιηηηθή

πνπ

καο

αληηζηνηρεί

ζην

λα

πξνηείλνπκε...λα πηνζεηήζνπκε απηά πνπ ιέεη ν Γήκαξρνο, φζνλ αθνξά ηελ
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ζηελ πνξεία κε αθνξκή ηα δηάθνξα
ζέκαηα πνπ έηζη θαη αιιηψο ζα έξζνπλ ζην Γ.Π. λα πξνηείλνπκε δηαδηθαζίεο κε
θαηεπείγνληα ηξφπν λα αληηκεησπίζνπκε κηα ζεηξά πξάγκαηα. Θαη λα θάλνπκε
ηηο αλαγθαίεο αλακνξθψζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαη λα θνπβεληηάζνπκε
θαη ζην ηη ζα δεηήζνπκε θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζηα πιαίζηα ηεο Ξνιηηηθήο
Ξξνζηαζίαο θαη απφ ηελ Θπβέξλεζε. Δγψ λνκίδσ φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη
κε αθνξά θαη πξνζσπηθά θαη απηή είλαη ε ζρέζε κνπ κε ηελ αξηζηεξά, ηε
ζχγρξνλε αξηζηεξά, δελ είλαη γηα λα θνπθνπιψλνπκε ηα πξάγκαηα θαη κε απηή
ηε γθξίληα πξέπεη λα ζαο πσ, ζα πξέπεη κε λεθάιην ηξφπν θαη αθνχ θάηζεη ν
θνπξληαρηφο, ην ιέσ πνιιέο θνξέο απηφ ην πξάγκα, γηα απηφ θαη δελ έβγαια
Γειηίν Ρχπνπ, έβγαια έλα πξνζσπηθφ θείκελν αιιά δελ έβγαια Γειηίν Ρχπνπ.
Γηάβαζα ην πεξζηλφ θαη δελ ήζεια λα πσ φηη ζηελ νπζία ζαλ λα κελ έγηλε
ηίπνηε θαη ζε επίπεδν Γήκνπ θαη ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, πξνζέμηε θαη ζε
επίπεδν Θπβέξλεζεο. Δίκαη ιίγν παξαπάλσ ζθιεξφο απφ φηη ίζσο λνκίδεηε,
αιιά είδαηε φηη ιέσ ζε φια ηα επίπεδα. Γελ θξίλσ ηηο πξνζέζεηο ησλ
αλζξψπσλ θαη μεθηλψληαο απφ ηνλ Γήκν ζα έιεγα επεηδή βξέζεθα ζηε Οίκηλη,
ηηκψ ηνλ Γήκαξρν, ηνλ Σνπδεξίδε πνπ είπακε θάπνηα ζηηγκή λα ηνλ πάξνπκε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΚΣΑΚΣΗ –ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ

26 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015

57

ζεθσηφ λα θχγεη γηαηί ήηαλ θαη εγρεηξηζκέλνο, ηνλ Ξαληειάξν, ηνλ θ. Κπαξδή
απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία πνπ είδα εθεί πέξα θαη βεβαίσο θαη άιινπο
εξγαδφκελνπο πνπ ζην θείκελν απηφ ην πξνζσπηθφ έβγαια κηα θξάζε ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή, αιιά εδψ πξέπεη λα ηα ιέκε φια ζην Γ.Π. Γελ είδακε ηνλ
ίδην δήιν απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, νχηε ζην Θνιπκβεηήξην, νχηε αιινχ
γηαηί βξέζεθα ζε πνιιά ζεκεία, βέβαηα ν θσηνγξαθηθφο θαθφο θαίλεηαη καο
απνθεχγεη. Γελ μέξσ ηη γίλεηαη, αιιά δελ έρνπκε πξφβιεκα θαη κε απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ ινηπφλ, ζηέθνκαη ζηελ νπζία. Βξεζήθακε ινηπφλ απφ
ηε πξψηε ζηηγκή, απφ ηπραίν ηξφπν θαη φρη απφ κεζνδνινγία, δειαδή
δηαβάζακε ζηνλ Ρνπηθφ Ρχπν φηη θάηη γίλεηαη θαη είπακε ζηηο 12:00 ηελ ψξα
δειαδή πνπ έγηλαλ ηα θαηλφκελα λα βγσ λα δσ ηη γίλεηαη καδί κε ηνλ Θψζηα
ηνλ Μπλνγαιά. Θαη δπζηπρψο βξεζήθακε θάηζα πφξηα κε ηεο Ξπξνζβεζηηθήο
ην φρεκα ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ ήηαλ κέζα ν Σνπληειήο
καδί κε έλαλ...κηα ππάιιειν, καο είπε φρη, θχγακε πίζσ, πήγακε απφ ηελ άιιε
κεξηά λα δνχκε ηη γίλεηαη, είπακε λα πάκε πξνο ην Γάζνο, είδακε ζηνλ Τηληά
ην πνηάκη πνπ θαηέβεθε, πήγακε ζην Γάζνο γηα λα δνχκε ηέινο πάλησλ θαη
είδακε απηφ πνπ ήηαλ θαηλνχξγηα θαηλφκελα, δελ είρακε ηέηνην...γηαηί ην ιέσ
απηφ. Θαη κεηά ην δήζακε ζηελ επηζηξνθή ζηελ Θαβάιαο πνπ ζηελ νπζία
επάλσ ήηαλ θαζαξή...ην πάλσ κέξνο θαη θάησ γηλφηαλ θφιαζε. Ξνπ δηάθνξνη
θίινη ηεο Θίλεζεο κε έπαηξλαλ ηειέθσλν...θαη πνπ ην δήζαηε θαη εζείο θιπ.
Θαη βέβαηα άιια κέξε.
Γηαηί ζηέθνκαη ζε απηφ. Θέισ ινηπφλ λα πνχκε ην εμήο, λα μερσξίζνπκε
νξηζκέλα πξάγκαηα, φηη λνκίδσ ζηελ πνξεία λα θάηζνπκε λα δνχκε ιίγν πην
ζπλνιηθά ηη πξέπεη λα απαηηήζνπκε, γηαηί πξνζέμηε. Δκείο ιέκε ηψξα γηα ην
Σατδάξη, εδψ έρσ ηψξα έλα κηθξφ ράξηε ηεο Γπηηθήο Αζήλαο. Ρειηθά ππάξρεη
απφ φηη ιέλε νη κειέηεο εμαηηίαο ηεο δφκεζεο ηεο πφιεο, αιιά εμαηηίαο θαη ην
φηη δελ έρεη γίλεη θαλέλα έξγν ζην Ξνηθίιν ξνο έρνπκε ηεηξαπιαζηαζκφ,
ηεηξαπιαζηαζκφο απφ φηη ιέλε ηα ραξηηά ζπλήζσο είλαη παιαηφηεξα ζα είρακε
κέρξη πξηλ ηα...φρη κε ηα ζεκεξηλά θαηλφκελα ηεηξαπιαζηαζκφ ησλ πδάησλ,
ηα νπνία πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ην δίθηπν απνξξνήο πνπ ηα πεγαίλεη ζηε
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ζάιαζζα. Απηφ καδί κε ηελ αιιαγή ηεο ηξνπηθφηεηαο ηνπ θιίκαηνο πνπ
έρνπκε θαηλφκελα θαηαθιπζκηαία θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ
νπζία ηα ππάξρνληα δίθηπα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε κηα ινγηθή πφιεσλ πξηλ
απφ 20 ή 30 ρξφληα ή 40 ρξφληα, ή πνπζελά ή ζε κεξηθά ζεκεία δελ ππάξρεη
πνπζελά, ππάξρεη έλα ζπλνιηθφηεξν πξφβιεκα.
Θαη λνκίδσ ινηπφλ έλα δήηεκα γηα λα ηα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζεηξά κηα
θαη θάλνπκε απηή ηε λεθάιηα ζπδήηεζε θαη ηελ εθηηκψ, λνκίδσ ινηπφλ φηη, ζα
έξζσ κεηά ζηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα πσ πνπ ζπκθσλψ θαη πνπ
δηαθσλψ, ππάξρεη έλα δήηεκα πνπ φζν ην έςαμα θαη ξψηεζα δηάθνξνπο
αλζξψπνπο απφ Ξεξηθέξεηα πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα θαη
λνκηθνχο, ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ βνπλνχ ην νπνίν εκείο πξέπεη λα δεηήζνπκε
λα ην δηαρεηξηζηεί ην Θξάηνο, ε Θπβέξλεζε δειαδή. Αο βξεη ην λνκηθφ πιαίζην,
αο θάλεη fast track δηαδηθαζίεο θαη λα βξνχκε πνηφο...δειαδή αλ εκείο
απνθαζίζνπκε ηψξα γηα ηνπο δηθνχο καο ιφγνπο ζην θνκκάηη πνπ ιέκε φηη καο
αθνξά θαη έξρνληαη ηα λεξά ζην Αηηηθφ θαη ζε φιν ην Γάζνο θηι. θηι. Γελ
κπνξνχκε λα βάινπκε, ε έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο ηάθξνπ ζεσξείηαη
μεπεξαζκέλε επηζηεκνληθά, ζπλνιηθά λνκίδσ, απηφ ιέλε φινη νη επηζηήκνλεο,
αιιά ην δήηεκα ηνπ λα ζηακαηήζνπκε ηε ξνή ησλ πδάησλ θαη ηελ ηαρχηεηα
θηηάρλνληαο είηε κηθξέο ιεθάλεο είηε μέξσ εγψ δηάθνξα θηι. απφ ηα ίδηα ηα
πιηθά ηνπ βνπλνχ...Απηφ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, ζα θάεη κήλπζε ν
Γήκνο. Αο πνχ...φρη ιέσ αο πνχκε φηη έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα. πάξρεη δήηεκα
ινηπφλ. Ζ Γαζηθή πεξεζία πνπ έρεη ηελ επζχλε δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ην θάλεη, ην Θξάηνο δελ κπνξεί λα ην θάλεη, ηέινο πάλησλ ππάξρεη έλα δήηεκα
απηφ. Γελ ην αλαιχσ απηφ ην δήηεκα. Απηφ έρεη ζρέζε θαη γεληθφηεξα ζα
ιέγακε ζε ζρέζε κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα πνπ δελ είλαη ηεο ζηηγκήο αιιά θαη κε
ηε ρξήζε ησλ πδάησλ κε κηα θαηεχζπλζε αμηνπνίεζεο θαη αιιαγήο ηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο πνπ είλαη κνιπζκαηηθνχ
ραξαθηήξα ζηε ζπλνιηθή πεξηνρή. Ρν θιείλσ απηφ ην ζέκα.
Ξάκε ινηπφλ ηψξα ζην δήηεκα ηεο πιεκκχξαο. Απφ επάλσ πξνο ηα θάησ.
πάξρεη ινηπφλ ην έξγν ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ πξέπεη λα ηελ πηάζνπκε απφ ην
ιαηκφ θαη πνπ αθνξά ην κεγάιν έξγν απηφ ηεο...πνπ αθνξά ηελ Θνξπηζάο
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δειαδή, θάλεη αληαλάθιαζε. Γελ ην αλαιχσ είλαη ην θεληξηθφ δήηεκα ην νπνίν
έρεη 2.250.000 € λνκίδσ, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θιπ. Θαηά ηε γλψκε κνπ θαη
εθείλε ηελ εκέξα πνπ βξεζήθακε εδψ θαη ηα ινηπά, εγψ λνκίδσ φηη...ην είρα
πεη θαη ζε κηα ζπδήηεζε φηη πξέπεη ε Αθαία λα ην εληάμνπκε ηψξα απηή ηε
ζηηγκή γηα λα κελ πληγνχλ νη άλζξσπνη εθεί θάησ. Ξξέπεη λα βξεζεί φιε...ε
Ξνπιίαο λα γίλεη απφ θάησ, ην πνηάκη δειαδή αληί λα πεξλάεη απφ πάλσ λα
πεξάζεη απφ θάησ θαη πξέπεη λα ην δηεθδηθήζνπκε θαη θάησ λα πεξλάεη
απέλαληη θηι. δεχηεξν απηφ απφ ηα κεγάια έξγα πνπ δελ ην είρακε εληαγκέλν
πνπζελά νχηε ε Ξεξηθέξεηα, νχηε εκείο γηαηί ζηε ινγηθή φηη δελ ππάξρεη
ρξήκα, αιιά ηειηθά ππάξρεη έλα δήηεκα φηη νη θαηαζηξνθέο είλαη ηφζεο πνπ ε
πξφιεςε είλαη ζηνηρείν νηθνλνκίαο. Δδψ ππάξρνπλ θαη θαιχηεξνη απφ εκέλα
νηθνλνκνιφγνη, ελλνψ δειαδή πνπ κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζε απηφ θαη ζε κηα
πφιε πνπ ζέιεη λα είλαη ζσξαθηζκέλε πξέπεη λα επελδχζεη φρη κεηά ηη ζα θάλεη
απφ ηηο θαηαζηξνθέο, ηη ζα θάλεη θαη πξηλ θαη πσο...Γηαηί φιν απηφ δεκηνπξγεί
θαη κηα ππαλάπηπμε ζε ηειεπηαία αλάιπζε, δειαδή απηφ πνπ ιέλε
ζπλαηζζεκαηηθά "λα πάξσ ησλ νκκαηηψλ κνπ θαη λα θχγσ", ζεκαίλεη φηη φιε
ε πεξηνρή ηνπ Πθαξακαγθά είλαη πεξηνρή φρη πξνο επέλδπζε, είλαη πεξηνρή γηα
λα ηα καδέςνπλ θαη απηνί πνπ είλαη εθεί πέξα, αθνχ δελ ππάξρεη θαλέλα
ζχζηεκα πξνζηαζίαο. Θαη αληίζηνηρα ππάξρεη θαη παξά Θεθίζηεο πεξηνρέο θιπ.
Έλα δήηεκα ινηπφλ είλαη λα δνχκε ηα έξγα απηά θαη λνκίδσ φηη...απηή είλαη ε
δηθή κνπ ε πξφηαζε, λνκίδσ φηη δελ είλαη ε ψξα λα θάλνπκε κηα αλάιπζε γηαηί
δελ κπνξνχλ νη Ρερληθέο καο πεξεζίεο λα αληαπεμέιζνπλ. Γελ ιέσ γηα φια ηα
έξγα, αιιά λνκίδσ φηη ηα έξγα απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα αληηπιεκκπξηθά
λα ηα δψζνπκε ζε ηερληθφ γξαθείν. Δίηε εδψ...απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ θαη
εδψ θαη πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα, ηειείσζε, κε ξπζκφ θαηεπεηγφλησο. Δληάμεη
ππάξρνπλ νη γλσζηνί θίλδπλνη θηι. θαη ιέκε φηη ππνλνκεχνπκε κε έλα ηξφπν
εκείο νη ίδηνη ηηο...αιιά αλ πάκε κε ηνπο ξπζκνχο πνπ έρνπλ ζπλεζίδεη νη
Γεκφζηεο πεξεζίεο εγψ λνκίδσ φηη απηφ ην έξγν πξέπεη λα ηειεηψζεη λα
βάινπκε εδψ...φηη είλαη λα θάλεη ν Γήκνο, φηη είλαη λα θάλεη ε Ξεξηθέξεηα απηά
ηα έξγα ηα πην κεγάια Αθαία θαη ην άιιν θαη φηη άιιν παξαπάλσ ιέκε...θαη
ην...δειαδή ε Ξεξηθέξεηα ππάξρεη έλα ρξήκα. πάξρεη έλα ρξήκα ζηελ
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Ξεξηθέξεηα γεληθφηεξα ησλ 300.000.000 € πνπ ν Πγνπξφο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ
ιφγνπο έπαηδε κε απηφ ην ρξήκα. Ινηπφλ ζηα πιαίζηα...έγηλαλ νξηζκέλεο
ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ ην 1.000.000.000 € έγηλε
10.000.000.000 €. Απηή ηε ζηηγκή πάλε γηα θαηλνχξην πξνυπνινγηζκφ φπσο
πάκε θαη εκείο. Λνκίδσ φηη αληηθεηκεληθά ζα ππάξρνπλ εληάμεηο, φπνηνο είλαη
έηνηκνο ζα πάξεη ρξήκα. Έηζη γίλεηαη δειαδή πσο λα ην θάλνπκε θαη νη
Γεκφζηεο πεξεζίεο δελ πάλε κε ην ζηαπξφ ζην ρέξη. Δκείο ινηπφλ λνκίδσ
πξέπεη λα θάλνπκε ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή, λα μεθχγνπκε απφ κηα
ηδενινγηθή αληίιεςε πνπ ηε ζέβνκαη, πνπ έρεη πηζαλά ε παξάηαμε πνπ δηνηθεί.
Απηή ηε ζηηγκή λα πνχκε, λα ηειεηψζνπκε φπνηα έξγα είλαη λα γίλνπλ λα
γίλνπλ ζην ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Θαη λα δηεθδηθήζνπκε φηη ππάξρεη,
κηθξφ ή κεγάιν. Θαη λα κελ πεξηκέλνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ζην
ζρέδην ηνπ 2016 λα ην πνχκε εδψ πέξα. Απηφ είλαη φζνλ αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Ρψξα, θηλεηνπνηήζεηο. Λνκίδσ ην ζέκα...δελ λνκίδσ φηη ζα πεηχρεη γηαηί ζέιεη
κηα...αιιά επηθνηλσληαθά αο γίλεη θαη αο ην μαλαθάλνπκε θαη αο ην μαλά
νξγαλψζνπκε. Θαη ιέσ ινηπφλ εγψ, εγψ ην ιέσ ηψξα απηφ ην πξάγκα, λα
βάινπκε έλα ηεξάζηην παλφ εδψ απφ έμσ πνπ λα ιέεη, ή δεηάκε
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ή ν Γήκνο, ηέινο πάλησλ βξείηε ην εζείο ην
ζχλζεκα, εζείο είζηε Γηνίθεζε, δειαδή φπσο γηα ηνπο δηθνχο ζαο ιφγνπο, εγψ
ιέσ φηη απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα θπξηαξρήζεη θαη επηθνηλσληαθά φηη ν Γήκνο
Σατδαξίνπ έρεη πιεγεί θαη δεηάεη άκεζεο παξεκβάζεηο. Απηφ λα θπξηαξρήζεη, λα
ην βιέπεη ν πνιίηεο πνπ πεξλάεη απφ εδψ απφ ηελ Γπηηθή Αζήλα.
Ινηπφλ, ηψξα έξρνκαη ιίγν ζε...ζηα ιίγν δχζθνια. Έρσ κηα άπνςε ην μέξεηε
θαη γλσξηδφκαζηε φηη ζε φιεο ηηο θπζηθέο...ζηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ
ζπκβεί ηνπιάρηζηνλ ζε φζνλ αθνξά ηα ρξφληα πνπ είκαη Γεκνηηθφο
Πχκβνπινο, έρσ βξεζεί παξφλ. Θαη ζηηο θσηηέο θηι. θηι. Πην δήηεκα ηεο
αζθάιεηαο θαη ζην δήηεκα απηφ πνπ ιέκε δειαδή Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία,
επηηξέςηε κνπ, είκαη ιίγν απζηεξφο. Θαη κε ηνλ εαπηφ καο θαη κε...φρη κε
πξφζεζε αληηπνιηηεπηηθή. πάξρεη ην ζρέδην "Μελνθξάηεο" πνπ κηιάεη γηα έλα
ζρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηελ Γπηηθή Αζήλα. Ινηπφλ, εγψ βάδσ έλα
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εξψηεκα πνπ δελ αθνξά εδψ πέξα θαη ζα ην δεηήζσ λα κάζσ πσο ιεηηνπξγεί
απηφο ν "Μελνθξάηεο" ζηα πιαίζηα ηεο αληηπιεκκπξηθήο ζπλνιηθά ζηε Γπηηθή
Αζήλα. Γειαδή, αλ φινη νη Γήκνη είραλ ην ίδην πξφβιεκα βεβαίσο δελ ζνπ
δίλεη ν δηπιαλφο Γήκνο, αιιά αλ φκσο εληνπίδεηο κεηά απφ δχν-ηξεηο ψξεο φηη
ην πξφβιεκα ην έρεη ην Σατδάξη θαη ε Ξεηξνχπνιε, Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία ζηα
πιαίζηα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, ζεκαίλεη φηη κε έλαλ εληαίν
ηξφπν ην έρεηο ιχζεη, φρη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη θσλάδνληαο θαη ηα ινηπά,
έηζη; Εεηάο απφ ηνλ Γήκν ηεο Αγ. Βαξβάξαο θαη ιεο δψζε κνπ δχν αλνηθηνχ
ηχπνπ, δψζε κνπ δχν GCB.
ΝΚΗΙΗΡΖΠ: ... θαη απφ ην Αηγάιεσ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη απφ ην Αηγάιεσ, δελ έρσ αληίξξεζε, εληάμεη. Κα δελ
ιέσ φηη δελ ζα ην έθαλεο, εγψ ιέσ φηη ρσξίο λα θηάλνπκε ζην ζεκείν λα
δεηάκε θαη λα πξνζπαζνχκε απφ εδψ θαη απφ εθεί. Ινηπφλ, ππάξρεη έλα ηέηνην
δήηεκα. πσο ινηπφλ ζέισ λα είκαη απαηηεηηθφο θαη ζέισ λα ην κάζσ αλ
ππάξρεη απηφ ην ζρέδην θαη ζέισ λα πξνζαξκνζηεί θαη λα γίλεη...λνκίδσ φηη θαη
ζην Σατδάξη, αλνίγσ έλα ζέκα λα δνχκε πνηφο είλαη ν ηθαλφηεξνο ππάιιειφο
καο θιπ. ην βάδσ δήηεκα ζα ην επαλεμεηάζνπκε ζην ζρέδην Ξνιηηηθήο
Ξξνζηαζίαο. Ρν αλνίγσ εδψ, παίξλσ ηελ επζχλε θαη ιέσ αλ είλαη ζα ηνπ
δψζνπκε εχζεκα, αλ δελ είλαη ζα αιιάμνπκε. Θα βάινπκε...ππάξρεη
πνδηεπζπληήο, Ξξντζηάκελνο θηι. θηι. Θα πξέπεη λα ην νξγαλψζνπκε θαη λα
πνχκε απηνί νη ππάιιεινη ηη εμνπιηζκφ πξέπεη λα έρνπλ θαη λα δνχκε ηα
θνλδχιηα, ληηζεξάδεο, ηζηνξίεο πσο ηα ιέλε θηι. θηι. ηη ρξεηάδεηαη. Γηφηη δελ
είλαη πάληα ηα πξάγκαηα λα παο γπκλφο. Ξφζεο ψξεο ζα θάηζεηο ζην θξχν;
Ξφζεο ψξεο ζα είζαη κε ηα βξεγκέλα ηα πφδηα θαη ηα...εληάμεη ν εξσηζκφο
θάπνησλ αλζξψπσλ. Αιιά ιέκε...θνηηάμηε λα ζαο πσ θάηη. Ξξέπεη λα δνχκε θαη
ηε δηαζσζηηθή πιεπξά. Γελ είλαη κφλν λα δηψμνπκε ηα ρψκαηα ή νηηδήπνηε
άιιν, κπνξεί θάπνηνη άλζξσπνη θάπνηα ζηηγκή λα έρνπλ πην πνιχ ζχλζεηα
θαηλφκελα θαη πξέπεη ε Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία λα κπνξεί λα απαληήζεη. Θαη
εγψ...λα απαληήζεη ζηα θαηλφκελα ελλνψ, θαη εγψ ιέσ φηη πξέπεη λα θάλνπκε
demo άζθεζε θαη λα δνχκε πνηνί εζεινληέο ζέινπλ θαη κπνξνχλ; Γειαδή
πνηνχο ειεθηξνιφγνπο ηδηψηεο κπνξνχκε λα επηηάμνπκε, πφζα GCB ππάξρνπλ
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ζην Γήκν, πφζα αλνηθηνχ ηχπνπ θηι. πνπ ζα ην μέξνπλ απηνί νη άλζξσπνη, ζα
έρνπλ δερηεί φηη εληάζζνληαη ζηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία θαη ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζεη.
Ξέξα απφ ην φηη λα θσλάδνπκε θαη λα δεηάκε απφ ην Θξάηνο θαη νηηδήπνηε
άιιν, ε επάξθεηα θαη ππάξρνπλ ηέηνηνη Γήκνη πνπ έρνπλ κηα ηζηνξηθφηεηα φρη
γηαηί είλαη πην έμππλνη αιιά έηπρε λα είλαη πνιιά ρξφληα ζηε δηνίθεζε, έρνπλ
κηα επάξθεηα. Δδψ πέξα βεβαίσο είλαη γλσζηφ ην δήηεκα φηη ν Καξαβέιηαο
εηνίκαδε ηα πάληα λα ηδησηηθνπνηεζνχλ. Ινηπφλ, γηα λα ην ηειεηψλσ απηφ ην
ζέκα, ην έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο θαη γηα λα κελ...επνκέλσο ινηπφλ ηειεηψλσ
θαη κε απηφ ην ζέκα θαη λνκίδσ ινηπφλ φηη ζα πξέπεη λα επαλέιζνπκε
θνπβεληηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζηε πνξεία θαη ιέγνληαο δηφηη … θαη
ηειεηψλσ κε απηφ ην νπνίν δελ είλαη επράξηζην. Ξξνζέμηε ηη ελλνψ θαη
επηηξέςηε κνπ ιίγν. Ξέζηε φηη έρνπκε αχξην ηα ίδηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη
απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ ιέσ θαη ίζσο επηκέλσ ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο.
Γειαδή ζα μαλαγίλνπλ ηα ίδηα; Γειαδή πάιη ζα πιεκκπξίζνπλ ηα ίδηα ζρνιεία
θηι. θηι. Ή ζα πνχκε αχξην κεηά απφ απηή ηε ζπδήηεζε, ν Γήκνο καδί κε ηηο
Ρερληθέο πεξεζίεο ζα πεη φηη εκείο ζέινπκε φρη 50 ηζνπβάιηα αιιά 3000
ηζνπβάιηα δηφηη πξέπεη λα θιείζνπκε κέζα ζε κηα ψξα αλ πξνιάβνπκε,
εθφζνλ θαηεβαίλεη ε Θνξπηζάο, γηαηί ην έξγν εθφζνλ...θαη αχξην λα
απνθαζίζεη ε Θπβέξλεζε ζα γίλεη ζε έλα ρξφλν, δχν, φπνηε γίλεη. Δγψ ινηπφλ
ιέσ φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πνχκε φηη θιείλνπκε απφ ηελ
πιεπξά ηεο Θνξπηζάο γηα ην ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη δίπια, μέραζα πσο ιέγεηε,
ην 3ν ην ζρνιείν, ζα πξέπεη λα κπνξνχκε ζην Θνιπκβεηήξην λα θιείζνπκε απφ
ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ην Ιχθεην ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα ην
θιείζνπκε. Γειαδή ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζρέδην, καθάξη...ε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΩΞΝΙΝΠ: Δπίζεο απηφ ην δήηεκα γχξσ-γχξσ εδψ πνπ ιέκε γηα ηελ
Ξιαηεία. Θα πξέπεη λα κπνξνχκε λα...ην θξάγκα ή λα πνχκε λα
απνκνλψζνπκε ην ζεκείν πνπ κπαίλεη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΠΞΖΙΗΩΡΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη, σξαία. Θνηηάμηε, σξαία. Δγψ ιέσ παηδηά, κηζφ
ιεπηφ, εγψ ιέσ φηη δελ είκαζηε εηδηθνί λα ζπκθσλήζνπκε απηφ. Δγψ ιέσ λα
ζπκθσλήζνπκε ζην Γ.Π. φηη δελ είκαζηε εηδηθνί, ην Γ.Π. Θαη ιέσ απηφ ην
πξάγκα, δελ ζέισ λα ζαο πείζσ, έθθιεζε θάλσ λα πνχκε φηη εκείο δελ
είκαζηε...λα πάξνπκε ηελ πνιηηηθή απφθαζε φηη δελ είκαζηε εηδηθνί θαη λα
πνχκε κε ηνπο εηδηθνχο θαη κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηάζεζε, θαη πνπ έρνπλ
θαη πνιηηηθή εκπεηξία φπσο ήηαλ εδψ ν Σαξδαινχπαο πνπ ήηαλ Ξξντζηάκελνο
θαη φπνηνλ άιιν έρεη ηέηνηα...λα πνχκε, γηα ειάηε λα μαλαθνπβεληηάζνπκε θαη
λα δνχκε θαηά πεξίπησζε πσο ζα κπνξέζνπκε λα ζψζνπκε. Γειαδή, λα πσ
θαη έλα ηειεπηαίν, δειαδή άκα μαλαπιεκκπξίζεη ε Οίκηλη γηα ηελ νπνία εγψ ζα
βάισ δήηεκα αλ πξέπεη λα ηελ θηηάμνπκε πξηλ λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ην
επφκελν. Γειαδή δελ μέξσ αλ πξέπεη λα μαλαραιάζνπκε 100.000 €, κε ηελ
έθπησζε 50.000 € πξηλ λα ιχζνπκε...λα θάλνπκε θξεάηηα πδξνξξνψλ
κεγαιχηεξα θάησ θαη αλ αιιάμνπκε...ή πάλσ θαη λα πνχκε φηη ζα ρηίζνπκε
έλα ηέηνην ηείρνο πνπ φηαλ ζα πξνθχςεη ζα θιείζεηο θαη ηα λεξά αο
βαιηψζνπλε, δειαδή αο πάλε...έηζη θαη αιιηψο δειαδή λα κελ μαλαγίλεη ην
ίδην πξάγκα. Γελ ιέσ απηή ηε ζηηγκή...ζέισ λα ζαο πείζσ ζην εμήο. Λα κελ
ην απνδερηνχκε ην φηη εληάμεη έγηλε απηφ ζα γίλεη ζε ηέζζεξα ρξφληα. Αλ
απνδερηνχκε φηη ε θαλνληθφηεηα είλαη ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ λα δνχκε κε
έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ ίζσο λα καο μεπεξλάεη θαη λα πνχκε εκείο δελ
ζέινπκε. Θαη αο θσλάμνπκε εηδηθνχο απφ ην πνπξγείν θαη λα δνχκε.
Ρειείσζα, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν, ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα θαιεζπεξίζσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ
έρνπλ πιεγεί απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ, λα
εθθξάζνπκε ηε βαζεηά καο ζπκπαξάζηαζε. Δίρα ηελ επθαηξία θαη εγψ θαη ε θα
Γθαλά θαη άιινη ζπλδεκφηεο καο λα επηζθεθηνχκε νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηνρέο,
νξηζκέλα απφ ηα ζπίηηα πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο, ε θαηάζηαζε είλαη πξαγκαηηθά
ηξαγηθή, είλαη αδηαλφεην γηα ην Σατδάξη ηνπ 21νπ αηψλα λα θηάλνπκε ζην
ζεκείν ηειηθά λα παλεγπξίδνπκε πνπ έρνπκε θεξπρζεί σο πφιε έθηαθηεο
αλάγθεο θαη ελψ εδψ θαη πνιιά ρξφληα γλσξίδνπκε ην πξφβιεκα, γλσξίδνπκε
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φηη είκαζηε κηα πφιε νπζηαζηηθά αλνρχξσηε ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα, ηα
ιέγακε θαη πέξζη θαη ηα ιέγακε θαη πξφπεξζη πξηλ απφ ηηο εθινγέο θαη πνιιέο
θνξέο έρνπκε επηζεκάλεη φηη απηή ζα πξέπεη λα είλαη κηα απφ ηηο άκεζεο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ.
Λα δεηήζσ φκσο ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο, δηφηη ζήκεξα εγψ
απφ απηφ ην βήκα δελ ζα ήζεια λα βγάισ έλα ιφγν πνπ λα απεπζχλεηαη ζε
απηνχο, ζηελ εχινγε νξγή ηνπο, ην ζπκφ ηνπο απφ φια απηά πνπ έρνπλε
ζπκβεί. Δίλαη έλα ζέκα μέξεηε πνπ πνιχ εχθνια ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
πεδίν πνιηηηθήο ή παξαηαμηαθήο αληηπαξάζεζεο, πνιχ εχθνια θάπνηνο ζα
κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζην γεγνλφο φηη εδψ θαη 15 ρξφληα ελψ γλσξίδνπκε ην
πξφβιεκα, δελ έρεη πξνζηεζεί νχηε 1 κ. αγσγνχ... αληηπιεκκπξηθνχ αγσγνχ
ζηελ πφιε, ζα κπνξνχζε θαλείο πνιχ εχθνια λα εζηηάζεη ζην φηη θαη
πξηλ...ιίγν πξηλ ηηο πιεκκχξεο αιιά θαη κεηά ν κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ απφ ην Γήκν ήηαλ νπζηαζηηθά αλχπαξθηνο. Γελ ππήξρε κηα
νξγαλσκέλε αληηκεηψπηζε ρσξίο λα ζέισ λα κεηψζσ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
έγηλαλ πξνζσπηθά είηε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν, είηε απφ άιινπο ππαιιήινπο ηνπ
Γήκνπ, φκσο νξγαλσκέλν ζρέδην αληηκεηψπηζεο είηε πξηλ, είηε ακέζσο κεηά
θαη δηαρείξηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, δπζηπρψο δελ ππήξρε θαη ζπκβάιιεη
ζηελ εηθφλα απηή ηεο αλνρχξσηεο πφιεο γηα ην Σατδάξη. Ζ Γεκνηηθή Αξρή
πνιιέο θνξέο, ε ζπγθεθξηκέλε, ζην παξειζφλ είρε θαηεγνξήζεη άιιεο
Γεκνηηθέο Αξρέο, φκσο έρεη ηψξα ην ηζηνξηθφ βάξνο ζε απηή ηε ζπγθπξία ε
ίδηα λα πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα, φρη κφλν δηεθδηθψληαο θαη κε
θηλεηνπνηήζεηο, γηαηί φηαλ δηνηθείο ζα πξέπεη λα κπνξείο λα παίξλεηο απνθάζεηο
θαη λα δίλεηο ιχζεηο, ιχζεηο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έξρνληαη κφλεο
ηνπο απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ή απφ ηηο δηεθδηθήζεηο. Γηα απηφ λνκίδσ φηη
ζήκεξα εδψ ν ξφινο φισλ καο, απφ φπνηα ζέζε θαη αλ είλαη ν θαζέλαο, είηε
εκείο απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε είηε ε Γεκνηηθή Αξρή, ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπκε
νχησο ψζηε απηά ηα θαηλφκελα λα κελ επαλαιεθηνχλ ζηελ πφιε καο.
Ρν

επαλαιακβάλσ,

ην

έρνπκε

ηνλίζεη

πνιιέο

θνξέο,

ακέζσο

ζην

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην αλ ζπκάζηε είκαζηε εκείο πνπ είρακε ζέζε εξψηεζε
αθξηβψο γηα απηφ ην δήηεκα, γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, φρη γηαηί
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ζέιακε λα θάλνπκε αληηπνιίηεπζε, πνιιέο θνξέο θάλνπκε εξσηήζεηο φρη ζην
πιαίζην κηαο αληηπνιίηεπζεο αιιά αθξηβψο γηα λα επηζεκάλνπκε πνηέο πξέπεη
λα είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ
δεηεκάησλ. Έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο φηη κφλν κε ηελ αμηνπνίεζε Δπξσπατθψλ
Ξξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα έξγα, νη κειέηεο γηα ηελ
αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηεο πφιεο καο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, έλα απφ
ην έξγα κάιινλ πνπ είλαη αλαγθαίν ππάξρεη κειέηε εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη
δπζηπρψο δελ έρεη αμηνπνηεζεί. Θαη εδψ ινηπφλ είλαη επζχλε φισλ καο απηφ ην
έξγν λα ην θηλήζνπκε θαη λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηα επφκελα ρξφληα,
κηιάσ γηα ηνλ αγσγφ ζηελ Ι. Θαβάιαο. Ρνλ αγσγφ πνπ ζα κπνξέζεη λα
ζπιιέμεη φια ηα φκβξηα απφ ην Γάζνο θαη λα απνθεχγεηαη απηή ε θαηάζηαζε
ε νπνία δεκηνπξγείηαη ζηελ νδφ Θνξπηζάο.
Πηελ ζπγθεθξηκέλε βέβαηα πιεκκχξα ε πεξηνρή πνπ ππέζηε ηηο κεγαιχηεξεο
δεκηέο ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ. Δθεί λα
ππελζπκίζσ φηη θάησ απφ ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ απφ ην έξγν πνπ έρεη γίλεη ππάξρεη
νρεηφο, ππάξρεη νρεηφο πνιχ κεγάινο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηνρεηεχζεη φια
απηά ηα λεξά, αιιά δελ δπζηπρψο δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν έξγν
ζπλαξκνγήο πνπ ιέκε εκείο νη κεραληθνί, νχησο ψζηε φια απηά ηα λεξά πνπ
έξρνληαη απφ ην Πηξαηφπεδν, πνπ έξρνληαη απφ αλάληε ηνπ πεδνδξφκνπ λα
δηνρεηεπζνχλ ζηνλ νρεηφ, κε απνηέιεζκα νπζηαζηηθά λα θαβαιάλε ηνλ νρεηφ,
λα δεκηνπξγνχλ έλα πνηάκη, έλα πξαγκαηηθφ πνηάκη κέζα ζηελ πφιε θαηά
κήθνο ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ. Απηφ ην έξγν ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ ηνλ Γήκν ή
έζησ λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο λα σξηκάζεη ηηο κειέηεο γηα λα γίλεη απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα φπσο θαη ην κεγαιχηεξν έξγν ηεο Ι. Θαβάιαο θαη είλαη ίζσο θαη
απηφ ε άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Δίλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ έξγν, έλα έξγν
πξνζαξκνγήο πνπ λα κπνξεί λα ζπιιέμεη φια ηα λεξά πνπ έξρνληαη απφ ην
Πηξαηφπεδν πνπ έξρνληαη απφ επάλσ θαη λα ηα νδεγήζεη ζηνλ νρεηφ ηεο
Ηεξνχ Ιφρνπ γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη ζπλέρεηα απηφ ην θαηλφκελν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, έλα έξγν ζπλαξκνγήο ιίγν πην πάλσ απφ ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξνθαλψο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ζην Πηξαηφπεδν. πσο
επίζεο θαη...Θπξηάθν, πνιιέο νη ηερληθέο ιχζεηο νη νπνίεο δελ είλαη γηα κέλα
ζσζηέο θαη εθηθηέο, αο πνχκε ε αληηπιεκκπξηθή ηάθξνο. Ζ αληηπιεκκπξηθή
ηάθξνο δελ ιχλεη ην πξφβιεκα γηαηί νπζηαζηηθά καδεχεη έλαλ φγθν λεξνχ πνπ
ηνλ δηνρεηεχεη θάπνπ αιινχ, δελ μέξνπκε πνπ ζα ηνλ δηνρεηεχζνπκε, πάεη ζε
έλα θαηάιιειν αγσγφ δελ έρεη λφεκα λα κηιάκε γηα αληηπιεκκπξηθή ηάθξν.
Ρν βνπλφ αληηκεησπίδεηαη κε άιινπο ηξφπνπο, κε αλαδαζψζεηο κε άιινπ
είδνπο έξγα κε ζπλδπαζκφ έξγσλ, δελ είλαη ζίγνπξα ε αληηπιεκκπξηθή
ηάθξνο.
Δπνκέλσο πξέπεη λα δνχκε ην πξφβιεκα ζθαηξηθά, εγψ ζα έιεγε ζε ηξεηο
άμνλεο θαη λα ην επηιχζνπκε δηα παληφο θαη κπνξνχκε λα ην επηιχζνπκε δηα
παληφο.

Δκείο

ηνπιάρηζηνλ

ζαλ

παξάηαμε

είκαζηε

δηαηεζεηκέλνη

λα

ζπκβάιινπκε ζηελ φπνηα ιχζε θαη καθάξη λα γίλεη θαη κέζα ζε απηήλ ηελ
πεληαεηία κε ηε δηθή ζαο ζεηεία. Ν πξψηνο άμνλαο είλαη ηα απαξαίηεηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα. Έρνπκε κηα ζεηξά απφ έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ην
πξψην είλαη ν αγσγφο ηεο Ι. Θαβάιαο γηα λα ζπλδεζεί κέρξη ην camping κε
φιν ην ππφινηπν έξγν πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί εθεί ζην παξειζφλ. Απηφ ιχλεη
ην πξφβιεκα ζηελ Θνξπηζάο. Ρν έξγν πνπ είπα πξνεγνπκέλσο πάλσ απφ ηελ
Αγ. Γεσξγίνπ. πάξρεη άιιν έλα ζεκείν ζηελ Δι Αιακέηλ θαη ζηε Πηπιίδνο πνπ
θαη εθεί ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί. πάξρεη ην δπηηθφ Γάζνο θαη φια ηα
λεξά απφ εθεί πνπ ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζνχλ πξνο ην Πθαξακαγθά θαη ζηελ
Αθαία βέβαηα. Πην ξέκα ηεο Αθαίαο θαη εθεί ππάξρεη θίλδπλνο θαη απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρεη αθήζεη απξνζηάηεπηε ηελ πεξηνρή.
πσο βιέπεηε είλαη κηα ζεηξά απφ κέησπα ηα νπνία φζν θαη λα ηα ζπδεηάκε
εκείο εδψ θαη ηα έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο θαη ζα ηα μαλαζπδεηήζνπκε,
αλ δελ βάινπκε θάησ ηα απαξαίηεηα έξγα λα σξηκάζνπλ νη κειέηεο, λα
εληάμνπκε απηά ηα έξγα ζε θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα πνιιά
ρξφληα αθφκα ζα ηα ζπδεηάκε. Ρν επαλαιακβάλσ εδψ θαη 15 ρξφληα δελ
έρεη...παξφηη ην πξφβιεκα είλαη γλσζηφ δελ έρεη πξνζηεζεί νχηε έλα κέηξν
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αγσγνχ νκβξίσλ ζηελ πφιε καο. Θαη απηφ λνκίδσ είλαη θάηη ην νπνίν δελ
πξέπεη λα ην μεπεξλάκε. Πηα ιφγηα θαη ζαλ βνχιεζε κπνξεί λα ην ζέινπκε,
ρξεηάδεηαη φκσο θαη νξγάλσζε γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε έλα
βήκα θαη λα πινπνηήζνπκε απηά γηα ηα νπνία ζπδεηάκε.
Γεχηεξνο άμνλαο είλαη ε αληηκεηψπηζε. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
πξηλ

ηελ

πιεκκχξα,

θαζαξίδνληαο

ηα

θξεάηηα,

πξνζπαζψληαο

λα

δεκηνπξγήζνπκε θαιχηεξεο ζπλζήθεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ φηαλ
απηφ έξζεη, αιιά θαη ακέζσο κεηά. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο ζην
Γήκν πνπ λα είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίδεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Δίλαη πνιχ
ραξαθηεξηζηηθφ, έρσ αθνχζεη απφ πνιινχο ζπλδεκφηεο καο φηη εδψ θαη
ζρεδφλ κηα εβδνκάδα θνληεχεη απφ ηφηε πνπ έγηλε ε πιεκκχξα, δελ έρεη
κπνξέζεη λα έξζεη ζε επαθή κε θάπνηνλ ζην Γήκν είηε φηαλ έξρνληαη εδψ ζην
Γήκν δελ βγάδνπλ άθξε, είηε βέβαηα πεξηκέλνληαο εθεί θάπνηνπο. Παο ιέσ θαη
πάιη, δελ ην ιέσ κε δηάζεζε αληηπνιίηεπζεο, θαηαιαβαίλσ φηη είλαη έλα
γεγνλφο δχζθνιν, δχζθνια αληηκεησπίζηκν. Μέξσ απφ ηέηνηεο δηαρεηξίζεηο, γηα
απηφ ιέσ φηη ηνλ κεραληζκφ πξέπεη λα ηνλ έρεηο απφ πξηλ. Λα ηνλ έρεηο ζηήζεη
απφ πξηλ γηα λα κπνξεί λα είλαη νξγαλσκέλνο θαη λα αληηκεησπίζεη ηέηνηεο
θαηαζηάζεηο. Γελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε θηινηηκία θαη ζηηο πξνζπάζεηεο
θαλελφο Αληηδεκάξρνπ, θαλελφο Γηεπζπληή Ρερληθψλ πεξεζηψλ, πξέπεη λα
είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ πξηλ, έηνηκνο λα
αληηκεησπίζεη...θαη ν κεραληζκφο δελ αξθεί κφλν λα έρεηο ηνπο αλζξψπηλνπο
πφξνπο, πξέπεη λα έρεηο θαη ηα κεραλήκαηα, έηζη. Έλαο ιφγνο πνπ δελ
κπνξέζακε λα αληαπεμέιζνπκε ζε απηφ πνπ αληηκεησπίζακε, είλαη φηη δελ
ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ, ζα έιεγε πνιχ εχθνια θαη άλεηα, θαζφινπ δελ
έρνπκε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα λα αληηκεησπίδεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο.
Θαη ην ηξίην θαη θπξηφηεξν λνκίδσ ζε απηή ηε θάζε πνπ απηφ αθνξά θαη έρεη
πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ πιεγεί,
είλαη ε εμππεξέηεζε θαη ε ειάθξπλζε απηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο. Θαη
εθεί πάιη πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, λα γίλεη ζσζηά ε
θαηαγξαθή θαη φιεο νη ζνβαξέο δεκηέο νη νπνίεο έρνπλ ππάξμεη λα κπνξέζνπλ
λα απνδεκησζνχλ ζε κηα ηφζν δχζθνιε πεξίνδν πνπ φινη βηψλνπκε ηελ
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νηθνλνκηθή θξίζε έληνλα, λνκίδσ φηη ην ιηγφηεξν πνπ έρεη λα θάλεη ν Γήκνο
είλαη λα εμαζθαιίζεη νπζηαζηηθέο απνδεκηψζεηο γηα φινπο ηνπο πιεγέληεο ζηα
κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Θαη απηφ βέβαηα ίζσο δελ ηνπο ιχζεη
ηα πξνβιήκαηα αιιά ζίγνπξα ζα κπνξέζεη λα ειαθξχλεη ηε δχζθνιε
θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλνπλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο.
Ρέινο, λα πνχκε φηη δελ έρνπκε αληίξξεζε ζηηο δηεθδηθήζεηο. Δκείο είκαζηε
καδί ζαο λα δηεθδηθήζνπκε ηελ έληαμε απηψλ ησλ έξγσλ ζην ΔΠΞΑ, ζην
επφκελν ΔΠΞΑ φπσο έρνπκε πεη, ηελ έληαμή ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα, δελ είλαη φκσο κφλν ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ ε κειέηε είλαη
έηνηκε, φπσο είπα πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα γίλνπλ θαη άιια έξγα, πξέπεη λα
εηνηκαζηνχλ θαη άιιεο κειέηεο, άξα ζέιεη πνιχ δνπιεηά γηα λα κελ
μαλαβξηζθφκαζηε εδψ θάζε ηφζν, θάζε θνξά πνπ ππάξρεη κηα δπλαηή
θαηαηγίδα ζηελ πφιε καο λα ζπδεηάκε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα. Άξα ρξεηάδνληαη
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πέξα απφ ηηο φπνηεο θηλεηνπνηήζεηο θαη δελ πηζηεχσ θαη
ζηελ αθξαία κνξθή θηλεηνπνηήζεσλ, απηφ λα ην πσ, γηα κέλα δελ είλαη ιχζε
λα θιείζνπκε ηε Ι. Θαβάιαο θαη νπζηαζηηθά λα δεκηνπξγήζνπκε πξφβιεκα θαη
ζε άιινπο ζπκπνιίηεο καο, δελ ιχλνληαη έηζη ηα πξνβιήκαηα. Δγψ πηζηεχσ
φηη κε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχκε λα πεηχρνπκε θαη ηελ έληαμε απηνχ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ ε κειέηε είλαη έηνηκε αιιά θαη λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ σξίκαλζε ησλ άιισλ απαξαίηεησλ έξγσλ πνπ έρεη
αλάγθε ε πφιε καο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα, ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Σξφληα πνιιά γηα ηελ
εκέξα ζηνπο ενξηάδνληεο θαη ζε φιν ην θφζκν. Γπζηπρψο ζήκεξα ην
πξφβιεκα απφ φηη έρνπκε θαηαιάβεη φινη, έρνπλ κηιήζεη αξθεηνί ζπλάδειθνη,
δελ είλαη παξαηαμηαθφ, δελ είλαη θνκκαηηθφ, δελ είλαη θαλ πξνζσπηθφ. Δίλαη έλα
πξφβιεκα δεκνηηθφ, ηνπ Γήκνπ φινπ, ηνπ Γήκνπ καο. Δγψ ζα έιεγε...ζα
εζηηάζσ έηζη ζε ηξία ζεκεία ηελ θνπβέληα κνπ. Θαηαξρήλ ην άθνπζα εδψ απφ
πνιίηεο, δελ ζα ήζεια λα μεπεξλάκε έηζη εχθνια ηελ ιέμε, ηνλ φξν θαη φ,ηη
απηφ ζπλεπάγεηαη, επζχλεο. Πίγνπξα ππάξρνπλ επζχλεο. Θάπνηε Γήκαξρε
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πξέπεη λα απνδνζνχλ. Ρν λα ιέκε λαη ππάξρνπλ επζχλεο, λαη ππάξρνπλ
επζχλεο ηηο βιέπνπκε θάπνπ εδψ γχξσ καο είλαη απηφ εκέλα πξνζσπηθά δελ
κνπ ιέεη θάηη, λνκίδσ θαη ζε θαλέλα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζπκπνιίηεο καο.
Γπζηπρψο ν θφζκνο είλαη αγαλαθηηζκέλνο. Ν νπνηνζδήπνηε ζα ήηαλ. ηαλ
ράλεηο ηελ πεξηνπζία ζνπ, ράλεηο ηα ππάξρνληά ζνπ, κπνξεί λα θηλδπλέςεηο λα
ράζεηο θαη έλαλ άλζξσπν δηθφ ζνπ, δελ είλαη φηη πην εχθνιν, κε γειηφκαζηε.
Άξα ινηπφλ ην ζέκα ησλ επζπλψλ λα κελ ην αθήλνπκε έηζη. Λα δνχκε ηη
έθηαημε θαη θηάζακε εδψ. Θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα πνχκε νλφκαηα, ηί γίλεηαη
γηαηί, γηαηί απηφ ην ράιη. Θαη αθφκα νη επζχλεο νη ηειεπηαίεο ηε κέξα ησλ
θαηαζηξνθψλ πνπ φλησο ν Γήκνο θάλεθε αλνρχξσηνο. Ξξνο Θενχ δελ ην
ιέσ πξνζσπηθά ζε θαλέλα, φινη έμσ ήηαλ, φινη ηξέραλε αιιά ηη λα θάλεη ν
Αληηδήκαξρνο αλ έρεη έλα κεράλεκα. Γηαηί θηάζακε εθεί; Γηαηί αθφκα απηή ηε
κέξα ν Γήκνο θάλεθε λα είλαη κφλνο ηνπ, λα παιεχεη κφλνο ηνπ; Γηαηί έπξεπε
ν Γήκαξρνο λα απεηιεί ζην ηειέθσλφ ηνπ ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο, γηαηί
απηφ έγηλε γηα λα ζηείινπλ κεραλήκαηα. Γηαηί μαθληθά εθεί πνπ δελ ππήξραλ
κεηά ηηο απεηιέο εκθαλίζηεθαλ δέθα. Γηαηί πξέπεη λα θηάλνπκε εθεί; Γελ
πξέπεη ινηπφλ θάπνηα ζηηγκή απηά λα ηα δνχκε; Γελ πξέπεη ε Γηνίθεζε, αθνχ
ε Γηνίθεζε ην βίσζε απηφ; Ζ Γηνίθεζε είρε ηνλ φιν πξνγξακκαηηζκφ ηελ
εκέξα ησλ θαηαζηξνθψλ, ηελ εκέξα ηεο πιεκκχξαο ηεο κεγάιεο. Λα καο πεη
ηη έγηλε; Λα βγνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Ξνχ ήηαλ ε Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, πνχ
ήηαλ ην πνπξγείν; πνχ ήηαλ ε Ξεξηθέξεηα; ηη έθαλαλ. Γειαδή πφηε ζα
ηξέμνπκε. Αλ είρακε έλα ζχκα, αλ είρακε δχν ηί ζα θάλακε; Γελ ήηαλ
δχζθνιν. Ξηζηέςηε κε δελ ήηαλ θαζφινπ δχζθνιν. Ξξνζσπηθά ζαο κηιάσ είρα
θαη παξ 'νιίγνλ πξνζσπηθφ βίσκα. Ν αδειθφο κνπ κέλεη ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ, ην
απηνθίλεην πνπ είλαη παξθαξηζκέλν απέλαληη απφ ην ςηιηθαηδίδηθν, έλα
απηνθίλεην, έλα θνπηί έρεη κείλεη είλαη ηνπ αδειθνχ κνπ. Κηζφ ιεπηφ πξηλ
πήγε ε λχθε κνπ λα ην πάξεη ε θνπέια, απηφ εθείλε ηε ζηηγκή απηφ
ζθέθηεθε, απηφ έθαλε θαη επηπρψο ν ςηιηθαηδήο ηνλ μέξνπκε εδψ νη γείηνλεο,
ηεο θψλαμε: - Κπεο κέζα. Δάλ είρε κπεη, δελ μέξσ ηψξα. Αιιά δελ ρξεηάδεηαη
λα έρνπκε πξνζσπηθά βηψκαηα ή λα κελ έρνπκε. Ρν ζέκα είλαη γηαηί θηάλνπκε
εδψ. Γηαηί ν Γήκνο Σατδαξίνπ θάλεθε έηζη κφλνο ηνπ. Ξνχ ήηαλ νη αξκφδηνη;
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Ρε κέξα, ηε κέξα εθείλε. Ξνπζελά. Άξα ινηπφλ ην ζέκα επζπλψλ, κελ ην
μεπεξλάκε έηζη. Γηαηί θάπνηε θαη απηνί νη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί λα
μέξνπλ, λα κάζνπλ, φηη έια εδψ, απηφ θηαίεη. Απηφ θηαίεη θαη θζάζακε εδψ.
Έλα ην θξαηνχκελν.
Γχν. Κεηά ν άιινο άμνλαο είλαη ην ηη θάλνπκε. Θαη ην ηη θάλνπκε ζίγνπξα θαη
καθξνπξφζεζκα γηαηί ν αγσγφο πνπ κηιάκε γηα ηελ Δζληθή Νδφ ηεο Ι. Αζελψλ
δελ είλαη θάηη πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα κήλα, δχν, πέληε, δέθα. Ρν
μερλάκε απηφ. Λα γίλεη φκσο. Λα δηεθδηθήζνπκε. Απφ ην λα ην αθήζνπκε έηζη,
πνπ είλαη αθεκέλν απφ ην '06 δελ ην ζπδεηάκε. Λα δνχκε ηη άιιν κπνξνχκε
λα θάλνπκε, γηαηί απηνί νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πιεγεί, θεχγνληαο ζήκεξα
απφ εδψ ζα πνπλ, θαη ηη είπαλ απηνί ηειηθά ζήκεξα, ηη απνθάζηζαλ. Απηνί εθεί
νη ηξηάληα εθεί κέζα ηη είπαλ, ηη καο είπαλ εκάο, ηη ζα θηηάμνπλ αχξην ην πξσί,
ζα δσ θάηη λα θηηάρλεηαη εθεί ζηε γεηηνληά, ζα μεθηλήζεη θάηη; Αχξην φκσο.
Ιέγνληαο αχξην ελλνψ λα παξζνχλ απνθάζεηο φρη απφ εκέλα δελ είκαη
εηδήκσλ, μεράζηε ην δελ είκαη εηδήκσλ. Λα θάηζνπκε φκσο θάησ κε εηδήκνλεο
κε αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν θαη λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα
θάλνπκε. Ρη κπνξνχκε λα θάλνπκε άκεζα. Γηφηη ν ρεηκψλαο δελ ζε ξσηάεη. Ρν
ηί ζα μεκεξψζεη αχξην, κεζαχξην ζε δεθαπέληε εκέξεο δελ ην μέξνπκε. Άκεζα
ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε, κελ έρνπλ ρεηξφηεξα. Γειαδή δπζηπρψο δελ έρνπκε
ρξφλν. Ξξέπεη θάηη λα θάλνπκε φινη καδί. Λα ην θάλνπκε φκσο άκεζα. Πίγνπξα
κπνξεί λα έγηλαλ παξαιείςεηο, ιάζε απφ ηε Γηνίθεζε, δελ ην ζπδεηάκε θαη δελ
έγηλαλ επ' νπδελί θαλέλαο δελ ζα πεη φηη έγηλαλ γηα θάπνην ιφγν. ηαλ είπακε
φηη δελ έρεηο λα παιέςεηο, δελ έρεηο κέζα. Ξφζν λα ηξέμεη έλαο άλζξσπνο,
έλαο Αληηδήκαξρνο, έλαο άιινο ππεχζπλνο, φηαλ δελ έρεη κεράλεκα λα πάεη
λα βνεζήζεη. Λα δνχκε φκσο θαη έλα πξνγξακκαηηζκφ λα ππάξρεη. Αο πνχκε
είπε θάηη ν Γήκαξρνο πξηλ γηα ηα θιαδηά πνπ...ok ζην Γαθλί, πνιχ ζσζηά λα
θνπνχλ λα κελ έρνπκε άιια αηπρήκαηα, εγψ ζα ήζεια φκσο λα ππάξρεη
πξνγξακκαηηζκφο απφ εκάο, απφ ηε Γηνίθεζε ηελ ίδηα κέξα, αλ φρη ηελ ίδηα
ηελ επφκελε πεξλάεη ην θνξηεγφ, απηφ ην έλα ην ξεκαδηαζκέλν, λα ηα πάξεη.
Γηαηί δελ μέξνπκε αλ αχξην βξέμεη θαη ηα πάξεη. Κνπ ζπκίδεη ζηελ δνπιεηά κνπ
επάλσ, αλνίγνπκε ηνλ αζζελή ηνλ ρεηξνπξγνχκε αιιά δελ θιείλνπκε ην
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ηξαχκα. Κα ζα ζνπ πεζάλεη απφ ινίκσμε. Γελ ππάξρεη, ζα ζνπ πεζάλεη απφ
ινίκσμε, δελ ηνλ έθιεηζεο ζα πεζάλεη. Γελ μέξνπκε ινηπφλ αλ αχξην βξέμεη.
Απηά ηα κηθξά ιάζε, παξαιήςεηο φπσο ζέιεηε πείηε ηα λα ηα δηνξζψζνπκε.
Γελ λνκίδσ φηη ζέιεη θαλείο λα έρνπκε ρεηξφηεξα ή λα έρνπκε κηα απφ ηα ίδηα.
Καθάξη λα πάλε φια θαιά, καθάξη λα ην ρξεσζείηε, είπακε δελ είλαη
παξαηαμηαθφ. Νη ιχζεηο, λα δψζνπκε ιχζεηο. Πίγνπξα δελ κπνξνχκε λα
δψζνπκε ζήκεξα. Δγψ ην πηζηεχσ, δελ ζεσξψ φηη θάπνηνο ζα πεη φηη ζα
θάλνπκε έλα, δχν, ηξία. Λα θάηζνπκε φκσο λα πνχκε ζε δέθα κέξεο απφ
ζήκεξα, ζε δέθα ζε δεθαπέληε φρη ζε πελήληα, εθαηφ δελ έρνπκε απηή ηελ
επρέξεηα, ζα θάλνπκε απηά ηα πέληε έξγα, κηθξά έξγα γηαηί απηά κπνξνχκε λα
θάλνπκε, ηα νπνία θάπσο ζα ειαθξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Θαη ηη άιιν
πξνρσξάκε. Ρν λα θαζφκαζηε λα ιέκε εδψ θαη λα θάλνπκε αληηπνιίηεπζε δελ
λνκίδσ φηη βνεζάεη θαλέλαλ.
Θαη θάηη ηειεπηαίν λα κελ θνπξάδσ ηνλ θφζκν θαη εζάο. Δηπψζεθε πξηλ λα
θνηηάμνπκε ζίγνπξα ην ζέκα ησλ απνδεκηψζεσλ. Νπσζδήπνηε πνιχ ζσζηά
θαη κπξάβν μεθίλεζε ε θαηαγξαθή λα έξρεηαη ν θφζκνο λα δειψλεη, φκσο
παξάθιεζε νη κεραληζκνί καο, νη άλζξσπνη ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, θάπνηεο
άιιεο Ρερληθέο πεξεζίεο λα βγνπλ λα πηζηνπνηήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα
δνζνχλ άκεζα νη απνδεκηψζεηο. πάξρεη θφζκνο πνπ απηά ηα ιίγα ηα πνιιά
δελ μέξσ πφζα ζα είλαη, ηη είλαη ζηνλ θαζέλα, ηα έρεη αλάγθε. Πηηγκέο πνπ
έρεηο ράζεη ηα πάληα αθφκα θαη απηά ηα ιίγα ηα έρεηο αλάγθε. Καθάξη ινηπφλ
λα έρνπκε ιχζεηο θαη παξάθιεζε είλαη άκεζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα
αθνχζνπκε, λα έξζνπκε φινη λα πνχκε ηηο απφςεηο καο, αθφκα θαη νη δεκφηεο,
λα βξεζεί έλαο ηξφπνο θαη νη δεκφηεο λα βνεζήζνπλ ζε απηφ. Θέιεηε ζε έλα
site λα καο πνχλε αθφκα θαη ζεκεία πνπ κπνξεί λα ππάξρεη πξφβιεκα θαη κελ
ην έρνπκε εκείο δεη. Λα καο πνπλ πξνηάζεηο. Δγψ δελ ζα ην εχξηζθα απηφ
αξλεηηθφ. Λα είζηε θαιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θενδσξαθφπνπιν, ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: θ. Ππλάδειθνη παξαβξεζήθακε φινη ή νη πεξηζζφηεξνη απφ
καο ζε κηα πξνεγνχκελε ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηελ πξνεγνχκελε πιεκκχξα,
πεξηνξηζκέλεο βέβαηα επίδξαζεο θαη ζπκάκαη ζπγθεθξηκέλα ηε θα Ιαληφλε,
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σξπφκελε λα ζέηεη ζρεδφλ ηα ίδηα δεηήκαηα, ηα νπνία έζεζε θαη ζήκεξα. Δάλ
ζπλερίζνπκε ζηε ινγηθή ζπδεηήζεηο επί ζπδεηήζεσλ πνπ ιέεη θαη ν πνηεηήο γηα
ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εθηειέζηεθε ν Φεξλάξδν Γθαξζία Ιφξθα,
δελ ζα νδεγεζνχκε ζε ηειεπηαία αλάιπζε πνπζελά. Θαη επεηδή αθνχζηεθαλ
θάπνηα πξάγκαηα γηα ην ζέκα ησλ επζπλψλ, αλ ππάξρνπλ επζχλεο, αλ ζα
πξέπεη λα απνδνζνχλ, αλ ζα πξέπεη λα δεηεζνχλ θαη ηα ινηπά, θάπνηα ζηηγκή
απηφ ην θεθάιαην θαη απηή ε ζηηγκή ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε, λα είλαη
ρζεζηλή φρη απξηαλή, απηφ ην θεθάιαην ζα πξέπεη λα αλνίμεη. Ξξηλ απφ
δεθαπέληε εκέξεο ζα ζπκάζηε φινη ζαο φηη έθαλα κηα εξψηεζε. Δπεηδή δελ
κνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηψ δξακαηηθνχο ηφλνπο, έθαλα κηα εξψηεζε θαη είπα.
Θεηηθή ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ αγσγφ ηεο Θαβάιαο, αλ
ππάξρεη φκσο...αλ ππάξρεη φκσο γηα ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ζρεηηθή κειέηε ή
ζρεηηθέο κειέηεο. Θαη πξάγκαηη, ν Γήκαξρνο κνπ είπε φηη θάηη ππάξρεη εθεί.
Γελ είρα ηελ αγσλία, κε απηή ηελ έλλνηα ην ιέσ, φηη ζα είρακε έλα ηέηνην
θαηλφκελν, αιιά είρα ηελ έλλνηα. Απηή ινηπφλ ε εξψηεζή κνπ είρε κηα
αξλεηηθή πξφβιεςε. Θαη λα πνπ έγηλε. Θαη γηαηί ην ιέσ. Δίκαη ν ηειεπηαίνο πνπ
ζα κηιήζεη γηα έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα, νη επαΐνληεο γλσξίδνπλ θαιχηεξα
απφ εκέλα φηη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, δελ ζα πσ ηα αίηηα, δελ είλαη ηεο
παξνχζεο λα αλαιχζνπκε ην αίηηα, είλαη πιένλ ηέηνηεο πνπ ηα έθηαθηα θαηξηθά
θαηλφκελα έρνπλ γίλεη ηαθηηθά. Γειαδή ζπκθνξέο, ρξεζηκνπνηψ κηα γλήζηα
ιατθή έθθξαζε, ηέηνηεο ζα είλαη πνιχ ζπρλέο. Άξα ινηπφλ πξέπεη λα
εηνηκαζηνχκε θαη λα πξνεηνηκαζηνχκε, απφ ρζεο ην μαλαιέσ, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, πνπ ζηα θαηλφκελα απηά πεξηθιείλνληαη
αλζξψπηλεο δσέο πξψηα θαη θχξηα, αο πεξάζεη θάπνηνπ απφ ην κπαιφ ηε
γπλαίθα πνπ ηελ πήξε απφ ην ξέκα ηεο Δζραηηάο θαη ηελ έβγαιε ζηελ
Φξεαηηχδα. Θαη αο ζθεθηεί ιίγν ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε απηφ ην...ζέισ
λα είκαη έηζη...πσο ην ιέλε, αηζηφδνμνο φηη κπνξεί λα πέζαλε πνιχ γξήγνξα.
Φαληάδνκαη φκσο λα ηε ρηχπαγε...λα ηελ ρηχπαγαλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα
απφ ην ξέκα κέρξη λα θηάζεη ζηε Φξεαηηχδα. Ρη πέξαζε απηή ε γπλαίθα κέρξη
λα θηάζεη λα αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή. Θαη βέβαηα νη πεξηνπζίεο νη
νπνίεο πεξηνπζίεο, ζα πξέπεη λα μέξνπκε θάηη θ. Ππλάδειθνη, ην ζπίηη ηνπ
θαζέλα δελ είλαη έλα κέξνο κφλν πνπ κέλεη, είλαη έλα ζχλνιν αλζξψπηλσλ
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ζρέζεσλ, εθεί κέζα έρεη θσηνγξαθίεο έρεη αλακλήζεηο φ,ηη έρεη δήζεη δελ
κπνξεί λα ην μεράζεη. πάξρεη ινηπφλ θαη κηα απψιεηα πνπ ιέγεηαη ζηα λνκηθά
απφ δηαζέζεσο αμία ε νπνία δελ απνδεκηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πνζφ απηή ε
ςπρηθή νδχλε φπσο ηε ιέεη ν θφζκνο, εζηθή βιάβε φπσο ιέγεηαη ζηελ
απζηεξή λνκηθή γιψζζα. Άξα ινηπφλ ν θαζέλαο πνπ έξρεηαη εδψ θαη δεηάεη
φρη απιψο πξέπεη λα δεηάεη αιιά πξέπεη λα πεηάεη θαη πέηξεο, γηαηί απηφο είλαη
ν ηειεπηαίνο πνπ έρεη ην άδηθν. Ρν 2013 έρσ ηελ πιεξνθφξεζε, βιέπεηε
πνιιά πξάγκαηα ηα καζαίλνπκε εθ ησλ πζηέξσλ, δπζηπρψο κέρξη λα
πεζάλνπκε ζα καζαίλνπκε, φηη ην 2013 ζηελ αείκλεζηε ζπλάδειθφ καο θα
Θακπφιε σο Αληηδήκαξρν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, αιιά θαη ζηελ Ρερληθή
πεξεζία, παξαδφζεθε νινθιεξσκέλε κειέηε ηελ νπνία εδψ ζα ζαο πσ γηαηί
πξφθεηηαη, ε νπνία είηε αγλνήζεθε παληειψο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, δελ
ζέισ λα πηζηεχσ απφ ηελ θα Θακπφιε, ήμεξα φηη πξνσζνχζε πνιιά πξάγκαηα
θαη έμσ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ ηεο είραλ αλαηεζεί θαη έμσ απφ ηηο
απαγνξεχζεηο πνπ ηεο έκπαηλαλ, πξνσζήζεθε ζηελ Ρερληθή πεξεζία,
ελδερφκελα λα πξνσζήζεθε θαη ζηνλ ηφηε Γήκαξρν θαη ελδερφκελα λα κπήθε
ζε θάπνην ζπξηάξη θαη λα έκεηλε εθεί. Απηή ε κειέηε ινηπφλ είλαη θαη
ζπλνδεχεηαη απφ πιήξσο...απφ πιήξε ζεηξά θσηνγξαθηψλ ησλ έξγσλ πνπ
έρνπλ γίλεη θαη ηέιεησζε ηειεπηαία ην έξγν, σο βέβαηα είλαη ε δαζνηερληθή
δηεπζέηεζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, εδψ είλαη, φιν ην πιηθφ. Κε απηφ ην έξγν
πνπ

ηέιεησζε

πξνζηαηεχεηαη

φιν

ην

πνιενδνκηθφ

ζπγθξφηεκα

ηεο

Θεζζαινλίθεο πνπ αξηζκεί 1.500.000, έρεη πιεζπζκφ 1.500.000 θφζκν.
Ιέσ ινηπφλ, θαη γηα απηφ έβαια ην εξψηεκά κνπ ζηελ πξνεγνχκελε
ζπλεδξίαζε ήηαλ απηφ, φηαλ ξψηεζα γηα ηνπο νξεηλνχο φγθνπο, φηη απηφ είλαη
έλα έξγν νπζηαζηηθά ην νπνίν γίλεηαη απφ ηε δηεχζπλζε αλαδαζψζεσλ θαη
νξεηλήο πδξνλνκίαο ηνπ ΞΔΘΑ, πνπ αλήθεη ζην ΞΔΘΑ, θαη θνξείο
πινπνίεζεο ηηο θαηά ηφπνπο δαζηθέο ππεξεζίεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή
πξνβιέπεηαη,

πξνβιεπφηαλ

απ'

φια

ηα

θνηλνηηθά

πιαίζηα,

εδψ

ζηε

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνβιεπφηαλ απφ ην ΔΠΞΑ κε ην φλνκα "Αιέμαλδξνο
Κπαιηαηδήο" θαη πξνβιέπεηαη θαη ζήκεξα λα ζπλερηζηεί απηφ ην έξγν. Γηαηί ην
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ιέσ ινηπφλ απηφ; Ρν ιέσ γηαηί αλ κείλνπκε ζηνλ αγσγφ ηεο Θαβάιαο, πνπ ην
είπα θαη ην επαλαιακβάλσ είλαη ζεηηθή ιχζε θαη δελ ιχζνπκε...δειαδή
ιχζνπκε κελ ην πξφβιεκα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ αιιά δελ ιχζνπκε ην πξφβιεκα
ησλ νξεηλψλ φγθσλ, θάλνπκε κηα ηξχπα ζην λεξφ. Θαη εθεί ρξεηάδεηαη πνιχ
ζσζηά ην είπε ν Γήκαξρνο ζπλδπαζκφο κέηξσλ. Έληαμε δειαδή...εγψ ζαο
ιέσ ε κειέηε απηή είλαη νινθιεξσκέλε θαη έρεη πινπνηεζεί ηψξα πνπ κηιάκε,
άξα ινηπφλ δηεπζεηήζεηο ηνπ είδνπο ηχπνπ ΔΟΓΝΠΔ, επί ηφπνπ ηα είδακε ηα
απνηειέζκαηα, δελ θέξλνπλ θαλέλα απνηέιεζκα.
Θαη έξρνκαη ζε ηξία ηειεπηαία γηα λα θιείζσ. Πε δχν κάιινλ. Κίιεζε ν
Γήκαξρνο πξνεγνχκελα γηα ην ζρνιείν ζηελ Αθαία, φπνπ κίιεζα θαη εγψ ηελ
πξνεγνχκελε θνξά κε εξψηεζή κνπ, γηα ην ξέκα πνπ αλ είρε πιεκκπξίζεη
ηφηε θαη ήηαλ παηδηά ζην πξναχιην ζα κπνξνχζε λα είρε πληγεί θάπνην παηδί θαη
ιέσ ηα εμήο. Γηαηί πξέπεη λα ηα ζπκφκαζηε γηα λα ηα επαλαθέξνπκε ζηε
κλήκε καο. Ρν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θηίζηεθε κε κηα άδεηα, αληίζεηε ζηνλ
λφκν πνπ δηέπεη ηελ πεξηνρή 2742 ηνπ '99. Ζ άδεηα δελ έρεη ζεκαζία κε
πξσηνβνπιία πνηψλ,

αλαθιήζεθε

απφ

ηελ

Ξνιενδνκία ηνπ

Αηγάιεσ.

Ξξνζβιήζεθε κέρξη ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη επηθπξψζεθε ε
αλάθιεζε. Δξψηεκα. Ρν ζρνιείν ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί, κε πνηά άδεηα,
πνηαλνχ πνπξγείνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Δξψηεκα.

ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ:

Ρνπ

πνπξγείνπ

Ξαηδείαο

κε

θηίζκα

πνπ

έρεη

αλαθιεζεί...κε θηίζκα...κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ έρεη
αλαθιεζεί ε άδεηα ηνπ, εληάμεη ηφηε ηα πάληα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε απηφ
ηνλ ηφπν. Δγψ πεξίκελα φηη ζα ππάξμεη θάπνην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ζα
λνκηκνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, εμαηξψληαο ην απφ ηελ πξνζηαζία
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ.
Θαη έλα ηειεπηαίν. Δίρε γίλεη κηα ζπδήηεζε εδψ ζην παξειζφλ επί δηνίθεζεο
ηνπ παξειζφληνο Γεκάξρνπ, γηα εθείλε ηελ πεξίθεκε ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ.
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Μέξεηε ηη ζπδεηάγακε; Ππδεηάγακε γηα ηνπο θπβφιηζνπο. Ππδεηάγακε αλ νη
θπβφιηζνη ζα είλαη ηφζνη ή πεξηζζφηεξνη θιπ. Απηφ ζέισ λα ην πσ κε ηελ
έλλνηα αλ ζε εθείλε ηε θάζε πνπ δελ είρακε "έθηαθην θαηξηθφ θαηλφκελν",
θάπνηνο αληηηίζεην ζε απηή ηε δηακφξθσζε λα είζηε ζίγνπξνο φηη αλ δελ ηνλ
έδεξλαλ ηνπιάρηζηνλ ζα άθνπγε θάπνηα πξάγκαηα πνπ είλαη ρνληξά. Γειαδή
αλ θάπνηνο βξηζθφηαλ θαη έιεγε πξέπεη λα βάινπκε έλα ραιηθάθη, πξέπεη λα
αλνίμνπκε ην ηκήκα ηνπ ξέκαηνο πνπ ππάξρεη εθεί, θαηαιαβαίλεηε ζα είρε ηελ
ίδηα αληηκεηψπηζε κε εθείλνλ ζηελ Ξάηξα ζηνλ Γηαθνληάξε γηα φζνπο
ζπκνχληαη, πνπ ελψ είρε θάλεη δηθαζηήξηα κε φινπο ηνπο γείηνλέο ηνπ γηαηί
είρε θηίζεη ην ξέκα, ζην ηέινο φηαλ πλίγεθε θαη γθξεκίζηεθε ην ζπίηη απφ ην
λεξφ, θψλαδε γηαηί κε αθήζαηε θαη έθηηζα πάλσ ζην ξέκα.
Ινηπφλ, κε απηά ηα δεδνκέλα λνκίδσ φηη απφ ρηεο θηφιαο...ζαο είπα ε κειέηε
έρεη γίλεη εδψ θαη είλαη πιήξεο. Γελ μέξσ θαηά πφζν θνιιάεη, πξνζαξκφδεηαη ή
γίλεηαη θαη ζην ρψξν ην δηθφ καο. Θαη έλα ηειεπηαίν γηα ηελ ηζηνξία επεηδή
θάπνηνη ζέινπλ λα ηελ μερλάκε, γηα ηελ ηζηνξία κάιινλ θαη γηα ηελ πνιηηηθή.
Θα ζαο πσ ινηπφλ γηα ηελ ηζηνξία θάηη πνπ ην ζπκάηαη ν Γήκαξρνο, ε εκκνλή
θαη ε επηκνλή ηνπ αείκλεζηνπ Γήκαξρνπ Πθακπά ήηαλ ην Άλσ Γάζνο λα κελ
κπεη ζην ζρέδην πάλσ απφ ηελ Αθξνπφιεσο. Ρφηε επηθξάηεζαλ βέβαηα άιιεο
ζθέςεηο θαη είλαη γλσζηφ πνηέο ζθέςεηο θαη κπήθε κέρξη ε ραξάδξα ηνπ
Πηξαηεγαξέα θαη ππήξρε δαζηθή βιάζηεζε πνπ ήηαλ ζάκλνη, ζθίλνη,
πνπξλάξηα θαη άιια πνπ ζα πξνζηάηεπαλ ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ κέρξη
ζήκεξα.
Ξνιηηηθή ινηπφλ θιείλνληαο είλαη, λα πείζεηο ηνλ θφζκν κε ηεθκεξησκέλα
πξάγκαηα πνπ έρεηο θαη λα κελ πείζεζαη απφ απηφλ γηα πξάγκαηα ηα νπνία ηνλ
ηθαλνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο. Γηαηί απηφ δελ ιέγεηαη πνιηηηθή,
ιέγεηαη ιατθηζκφο ηεο ρεηξίζηεο κνξθήο θαη απηφλ φπσο μέξεηε εγψ δελ ηνλ
έρσ ππεξεηήζεη πνηέ κνπ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ινηπφλ ζπλάδειθνη λα
αλνίμνπκε έλα θαηάινγν, πνηνί ζπλάδειθνη ζα κηιήζνπλ, ινηπφλ...κηζφ ιεπηφ.
Άιινο; Ξνηφο άιινο είπε; Κνζρνλά, ν Θαξαγηάλλεο θαη Κφζρνο.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γχν ιφγηα ν θαζέλαο, ην ιέσ γηα λα ην θάλνπλε πξάμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ν ζχληξνθνο ν Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θαιά ην είπε, κηα ραξά ην είπε … πνιχ ζσζηά. Θαιεζπέξα θαη
απφ εκέλα. Θα μεθηλήζσ θαη ζα θάλσ κηα αλαδξνκή θαη ζην παξειζφλ θαη ζα
έξζσ ζηγά-ζηγά βέβαηα θαη ζηα ζεκεξηλά, ηα ησξηλά θαηλφκελα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κε δχν ιφγηα είπακε.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Κε δχν ιφγηα, ιίγα ιφγηα ζα πσ. Βέβαηα πνιχ ήπηεο ήηαλ φιεο νη
νκηιίεο ησλ ζπλαδέιθσλ εδψ κέζα θαη έηζη ηαίξηαδε κε ηε ζεκεξηλή κέξα θηι.
Αιιά

ππήξραλ

θαη

θάπνηεο

επηζεκάλζεηο,

νξηζκέλεο

πνπ

πξαγκαηηθά

πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έλα ηφλν θαη λα ρηππήζνπλ...λα δψζνπλ θάπνηεο
επζχλεο ζηε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή. Θάπνηεο ιίγεο βέβαηα, εγψ ηηο
επηζήκαλα αιιά ζα αλαθέξσ θαη ζηελ νκηιία κνπ παξαθάησ ηη γίλεηαη.
Ρν Σατδάξη ινηπφλ ην γλσξίζακε φινη πηζηεχσ, Σατδαξηψηεο είκαζηε νη πην
πνιινί θαη έρνπκε γελλεζεί, άιινη έρνπκε δήζεη πάξα πνιιά ρξφληα ζηε δσή
καο θαη ζπκφκαζηε πσο ήηαλ ην Σατδάξη, πσο ήηαλ ν Διαηψλαο, πνηά ξέκαηα
πεξλάγαλε...δχν ξέκαηα απφ ηνλ Διαηψλα, απφ ηε Πάκνπ ην άιιν, ... ε
Ξιαηεία Ζξψσλ ήηαλ ξέκα απφ θάησ αγσγφο, γειάγακε θάλακε ηζνπιήζξα
ζηελ Δι Αιακέηλ θαη θαηέιεγε Πηπιίδαο πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο θαη άιινη θαη
πήγαηλε κέρξη θάησ εθεί θνληά ζην κεηξφ. Θαη βέβαηα θαη απφ επάλσ ε
Θνξπηζάο, Αγ. Γηψξγεο θηι. Ρί βιέπνπκε; Βιέπνπκε ην ινηπφλ φηη θάλνπκε κηα
παξέκβαζε, βέβαηα θαηά θχξην ιφγν θηαίεη ε Ξνιηηεία θαη κεηά έρνπκε ηηο
επζχλεο καο θαη εκείο, άιινη ζαλ ηερληθνί, άιινη πνπ πέξαζαλ ζαλ ζχκβνπινη,
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, ζαλ πνιίηεο αθφκε-αθφκε, έρνπκε φινη ηηο επζχλεο καο.
Ξσο θηηάμακε κηα ηέηνηα πφιε θαη πξαγκαηηθά ζηηο ζεκεξηλέο εκέξεο έξρεηαη
θαη εθδηθείηαη. Ξαξαηεξείζηε θαη δεο ηε ζηα ζεκεία πνπ πιεκκπξίδνπλ ηη
ππήξραλ. Νη θάηνηθνη βέβαηα γλσξίδαλε, ην γλσξίδαλε θαη έρνπλ θαη νη θάηνηθνη
επζχλεο αιιά ιίγεο, ηηο πεξηζζφηεξεο επζχλεο ηηο έρνπκε εκείο. Δκείο πνπ
ηψξα θαινχκαζηε λα δηνηθήζνπκε αιιά θαη νη πξνεγνχκελνη. Δίπε ν
ζπλάδειθνο Αζπξνγέξαθαο ηψξα θαη δελ είρα ζθνπφ λα ην πσ νχηε γηα ην
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ζρνιείν θάησ ζηελ Αθαία. Μέξεηε ζπλάδειθνη πνηφο ήηαλ ν κεραληθφο πνπ
πξνρψξεζε απηφ ην πεξίθεκν έξγν; Δίρε ζρέζε κε ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ
δπζηπρψο. Δίρε ζρέζε κε ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ, ην πξνρψξεζε έγηλαλ δηάθνξα,
δίλεη ζπκβνπιέο ζε άιινπο Γήκνπο ηψξα, δίλεη ζπκβνπιέο. Θαη ηνλ βξίζθνπλε
ηνλ ηξφπν θαη ηνπο ηξφπνπο, πσο απηά ηα έξγα νη δηάθνξνη, λα ηα πεξλάκε
έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ή λα βξίζθνπλ ηηο άθξεο θαη λα κπαίλνπλ ζε
ιεηηνπξγία. Θαη δελ είλαη κφλν...ην κφλν ζρνιείν. Δίλαη θαη άιια δεκφζηα
ζρνιεία πνπ πξαγκαηηθά δελ έρνπλ θαη αθφκε ηψξα, πξνζπαζνχλ λα
ζηνηβάμνπλ ζε κέξε πνπ είλαη αθαηάιιεια, λα ζηνηβάμνπλ ηνπο καζεηέο κέζα.
Άξα ππάξρνπλ επζχλεο πξψηα απφ φια ηεο Ξνιηηείαο, κεγάιεο επζχλεο αιιά
θαη ζηε ζπλέρεηα δηθή καο. Ξεξλψληαο απφ εθεί απφ ηελ Αζηηά πνπ ιέκε,
Θεβψλ θαη Ππληαγκαηάξρνπ Γαληήι, πξαγκαηηθά ρζεο θαη πξνρζέο θαη πξηλ αο
πνχκε, ήηαλ πεληαθάζαξα ηα θξεάηηα. Πήκεξα αλ πεξάζαηε εθεί έρνπλ
ζηνηβάμεη, έρνπλ θφςεη, έρνπλ θιαδέςεη - ρζεο δελ έγηλε ε πιεκκχξα, πξνρηέο
ηελ Ξέκπηε δελ έγηλε ε πιεκκχξα - ηα έρνπλ θξάμεη φια ζπλάδειθνη. Έρνπλ
θξάμεη φια.
Ινηπφλ, απηά κπνξεί λα ηα έρεη δεη θαη ν Αληξέαο πνπ πεξλάεη απφ εθεί. Ρη
ιέκε; Έρνπκε βέβαηα...θαη ηη λα θάλνπκε ζαλ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία ζπλάδειθνη
εδψ πέξα κε ηέηνηα θαηλφκελα, λα θπζάκε αλάπνδα λα ηα πάεη απφ ηελ
Διεπζίλα κεξηά ηα λεξά; Ρη κπνξεί λα θάλεη, ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ζ
Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία είλαη γηα κεηά. Ρη λα θάλεη γηα πξηλ. ηαλ ηέηνηα
θαηλφκελα είλαη πνιχ έληνλα. Θαη βέβαηα νη αγσγνί πνπ … θαη ηα ινηπά
ζπλάδειθε Γξνχιηα έρνπλ θαηέβεη δχν κεγάινη αγσγνί θαη εθεί κπξνζηά ζηνπ
Παξαληάθε παίξλεη έλα κηθξφ θαη πάεη λα ηνλ πεξάζεη απφ εθεί πέξα. Ν
ζπλάδειθνο βέβαηα πνπ ήηαλ ηφηε, ν Πηακάηεο ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ πνπ
ήηαλ κπξνζηά ζην ζπίηη ηεο αδειθήο ηνπ, εθεί γίλεηαη παληθφο. Θαη πξνρζέο
καο δήηεζε ηα ξέζηα απφ εκάο. Δκείο ηα θάλακε απηά; Δκείο θάλακε ην έξγν
απηφ; Θαη εκείο θάλακε θαη άιια πνιιά έξγα. Βέβαηα, ππάξρνπλ επζχλεο,
κίιεζε θαη ν ζπλάδειθνο Αζπξνγέξαθαο γηα ηνπο νξεηλνχο φγθνπο, γηα ηηο
αλαδαζψζεηο θαη ηα ινηπά. Δκείο δψζακε κάρε, 2.500 δέληξα θνπήθαλε
ζπλάδειθνη ζην Αηηηθφ. Πην Αηηηθφ θνπήθαλε 2.500 δέληξα, πνηφο ηα έθνςε;
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Ρψξα έξρεηαη εθεί...ππάξρεη ην πξφβιεκα, γηαηί θνπήθαλε ηα δέληξα θαη
θσλάδακε λα αλέβεη πην πάλσ ην Λνζνθνκείν, λα γίλνπλ...γηαηί ζα γίλνπλ
απηά θαη απηά ηα πξάγκαηα. Κήπσο ππήξραλ ζπκθέξνληα; Δγψ δελ ιέσ φηη
φινη φζνη πεξάζαλε ην έθαλαλ εζθεκκέλα θαη ηα ινηπά, κπνξεί θαη απφ
αβιεςία, κπνξεί θάπνηνη άιινη απφ ζπκθέξνληα. Δκείο δειαδή δεκηνπξγήζακε
κηα ηέηνηα πφιε θαη ζήκεξα θαινχκαζηε λα ηελ αθπξψζνπκε. Ξψο, αλνίγνληαο
ηα ξέκαηα. Ρί λα θάλνπκε. ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ. Ρν θπξηφηεξα έξγν πνπ
έπξεπε λα μεθηλήζεη απφ πάλσ θαη λα θαηεβαίλεη θάησ είπακε λα ην ξίμνπκε
απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ έγηλε. Γηλφληνπζαλ πξψηα νη δξφκνη, κεηά έζθαβαλ
λα ξίμνπλ απηφ, ην μαλαμειψλαλε λα ξίμνπλ ... έηζη γίλεηαη ζπλάδειθε
Γξνχιηα; Ξξψηα γίλνληαη νη ππνδνκέο θαη κεηά θάλνπκε ηνπο δξφκνπο. Έρεηε
ινηπφλ ηεξάζηηα επζχλε ε Ξνιηηεία καο έρεη αθήζεη ... αλνρχξσηνπο θαη έρεη
πεηάμεη ην κπαιάθη ηψξα ρσξίο ιεθηά ζηε Γεκνηηθή Αξρή λα κπνξέζεη λα
δηαρεηξηζηεί ηί. Ρί παξαιάβακε ζπλάδειθνη ζε έκςπρν πιηθφ αιιά θαη ζε
κεραλήκαηα. Ρί παξαιάβακε. Ήηαλ θάπνηε εδψ πέξα είρακε 180 άηνκα ζηελ
πεξεζία ζην Ξξάζηλν, ζηελ Θαζαξηφηεηα θαη ηα ινηπά θαη πξνζπαζήζακε λα
μεθηλήζνπκε κε δεθαηξία άηνκα. Κα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζα ηα βγάινπκε
πέξα θαη ζα δψζνπκε ηε κάρε; Κε κεραλήκαηα πνπ δελ ππήξρνπλ θαη πνπ δελ
καο δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπκε, κε ηα ρξέε πνπ άθεζαλ νη
πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο θαη πνπ αλ είρακε απηά ηα ιεθηά, ην έρσ μαλαπεί, ζα
κπνξνχζακε λα θάλνπκε ... κε απηά, έηζη ζα πξνρσξήζνπκε. Δγψ πηζηεχσ φηη
φινη καδί απφ εδψ θαη πέξα, πξαγκαηηθά πξέπεη λα δνζεί θαη ε Γεκνηηθή Αξρή
θαη φινη καδί θαη κε ηηο γλψζεηο πνπ έρεηε θάπνηνη απφ ζαο θαη κεραληθνί
πνιινί, κπνξνχκε λα δψζνπκε κηα αλάζα, κηα αλαθνχθηζε γηαηί παξαπέξα
κεγάια πξνβιήκαηα, κεγάιεο ... δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξφεδξε, ζπγλψκε επεηδή πξφθεηηαη λα θχγσ, ππάξρεη ιφγνο
ηελ θηλεηνπνίεζε ηελ ςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. ... Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θα είκαη ζχληνκνο, ηψξα είλαη πνιχ πξνρσξεκέλε ε ψξα.
Δγψ δελ ζα επαλαιάβσ ηα ίδηα, εηπψζεθαλ θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απφ
ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ρεληαθφ, ζα ζηαζψ ιίγν ζην ηερλνθξαηηθφ θνκκάηη ηεο
θαηάζηαζεο θαη μεθηλψληαο απφ θάηη πνπ είπε έλαο δεκφηεο, γηα ην ηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε αχξην. Υξαία εληάμεη, ηα ιφγηα ηα είπακε γηα ηηο
πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο, γηα ηηο επφκελεο, γηα ηηο κεζεπφκελεο, ζε πεξηφδνπο
θξίζεο θαη πνπ δελ έρεη ιεθηά είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα θάλεηο κειέηεο.
Γελ θνζηίδνπλ πνιχ θαη είζαη έηνηκνο γηα λα θάλεηο ηα έξγα φηαλ είλαη ηέινο
πάλησλ δπλαηφλ. Θαηαξρήλ αλ δελ γίλεη ν θεληξηθφο αγσγφο ζηε Ι. Θαβάιαο
δελ ζπδεηάκε ηίπνηα. Απφ ηερληθήο άπνςεο ν ιφγνο πνπ δελ αθνπκπηέηαη
θαλέλα αληηπιεκκπξηθφ είλαη φηη φια ηα ξέκαηα είλαη θνξεζκέλα θαη δελ
κπνξεί θαλέλαο κειεηεηήο λα πάεη λα ζπλδέζεη νπνηνδήπνηε λέν πδξαπιηθφ
θνξηίν ζηα ξέκαηα πνπ ήδε ππάξρνπλ γηαηί απινχζηαηα ζα πάεη θπιαθή, ζα
πιεξψζεη ηηο απνδεκηψζεηο φιεο απηέο πνπ έγηλαλ ζήκεξα. Άξα ινηπφλ αλ δελ
γίλεη γηα ηελ απφ εδψ πιεπξά ν θεληξηθφο αγσγφο, αλ ε θα Γνχξνπ δελ θάλεη
ηνλ θεληξηθφ αγσγφ, εζείο, εκείο δελ κπνξνχκε λα αθνπκπήζνπκε ηίπνηα
απνιχησο.
Ρψξα απφ εθεί θαη πέξα, ην πξνεγνχκελν ΔΠΞΑ ράζεθε. Αλ δελ ππάξρνπλ
κειέηεο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα έξγα. Οψηεζα ην πξνεγνχκελν Γ.Π.,
επεζήκαλα φηη δεθανθηψ ζην Γήκν Αηγάιεσ εληάρζεθαλ θαη εθηφο απφ ην
γεγνλφο θαληάδνκαη φηη ε θα Γνχξνπ είλαη απφ ην Αηγάιεσ, ππήξραλ θαη
έηνηκεο κειέηεο φκσο. Απηφ πξέπεη θαη εκείο θάπνηα ζηηγκή λα κελ
θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάθηπιφ καο θαη λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη ην μέξσ, ήηαλ φκσο ιηγφηεξα, λαη. Ρα δχν αζιεηηθά
εληάμεη,

αιιά...εληάμεη

ξε

παηδηά

λα

εληαρζνχλ

32.

Γελ

ην

αληηπνιηηεπηηθά, εγψ ιέσ φηη...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ. Ππλάδειθνη δελ ζα ηειεηψζνπκε πνηέ.

ζέησ

80

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ ιέσ φηη πξέπεη λα γίλνληαη κειέηεο, λα βξνχκε ηνλ
ηξφπν πνπ ζα γίλνληαη κειέηεο, αλ δελ κπνξνχλ νη ζπλάδειθνη κεραληθνί
ιφγσ θφξηνπ, ην λα δίλεηο θαη έμσ ηηο κειέηεο απηέο είλαη αξθεηά αθξηβέο.
πάξρνπλ θάπνηεο ελδηάκεζεο ιχζεηο σο ππνβνήζεζε ππεξεζίαο, ηέινο
πάλησλ πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα γίλνληαη κειέηεο, γηαηί ζα έξζεη ην
θαηλνχξην ΔΠΞΑ θαη πξαγκαηηθά κε αλεζπρεί ην γεγνλφο φηη ζε πάξα πνιιέο
απνζηξνθέο ησλ ιφγσλ ζαο θαηεγνξείηε ην ΔΠΞΑ, άξα άκα δελ ην πηζηεχεηε
πσο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ πξάγκαηα ζην λέν ΔΠΞΑ. Άξα ινηπφλ θαη γηα λα
κελ ραζεί θαη ην επφκελν ΔΠΞΑ, πξέπεη ηερλνθξαηηθά λα κπνχκε ζε απηή ηελ
δηαδηθαζία...απηή είλαη ε δηαδηθαζία αθνχ είκαζηε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
δελ έρνπκε ρξήκαηα λα ηα θάλνπκε κφλνη καο, πξέπεη λα θάλνπκε κφλνη καο
κειέηεο θαη λα εληάμνπκε ηα έξγα. Απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ θαη ζαο
επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Θαξαηδαθέξε, ν ζπλάδειθνο
ν Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ βέβαηα ηψξα έρνπλ θχγεη πάξα πνιινί ζπκπνιίηεο καο.
Λαη θαηαγγειίεο λαη, Δληάμεη ηψξα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα βιέπσ κηα κειέηε
ηνπ ΑΠΓΑ απφ ην '10 πνπ ήηαλ Ξξφεδξνο ν Κπνδίθαο θαη βιέπσ
φηη...δηεπζεηεκέλεο θνίηεο ξεκάησλ πάλσ ζε κπαδσκέλα ξέκαηα θαη ζθέθηνκαη
ηψξα ηη ηερλνθξάηεο είλαη απηνί πνπ ηελ έθαλαλ απηή ηε δνπιεηά, δειαδή
πξαγκαηηθά αο πνχκε θαη...εληάμεη ηη λα ιέκε ζε απηνχο ηνπο ηερλνθξάηεο λα
μαλαπάκε λα καο θάλνπλ ηηο ίδηεο κειέηεο γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα. Ρν
ιέσ φηη κεξηθέο θνξέο θαιφ είλαη κηιάκε θαη γηα...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ...δελ ην πξνηείλεη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, λαη απφ ην Ιέθθα θηφιαο. ρη ην έρεη δηαπηζηψζεη φηη έρεη
γίλεη. Θαη δεηάκε ηψξα επζχλεο απφ ηνπο θαηνίθνπο, απφ ην...ηέινο πάλησλ.
Θέισ λα πσ φηη θαιφ είλαη λα έρνπκε θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ θαη εγψ
είκαη ππέξ λα ηα δηεθδηθήζνπκε θαη φηη κπνξνχκε λα πάξνπκε λα ην πάξνπκε.
Αιιά πξέπεη λα είκαζηε μεθάζαξνη φηη απηά ηα δεηήκαηα δελ κπνξνχλ λα
ιπζνχλ κφλν ζε επίπεδν Γήκνπ απνθιεηζηηθά. Γειαδή ππνζέησ, γηαηί δελ
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κπνξψ λα θαληαζηψ φηη ην Θξάηνο ην ίδην έθαλε ηέηνηα κειέηε, γηαηί ηφηε
αιινίκνλν καο, ππνηίζεηαη φηη απηή ε κειέηε έγηλε πην πξηλ ζε επίπεδν Γήκνπ,
φπνπ...ΔΘΡΝΠ
δειαδή...ΔΘΡΝΠ

ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ.
ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ.

Λαη

πξνθαλψο

Ππκθσλψ

αιιά

είλαη...λαη

Ζξαθιή,

πξνθαλψο

εθ

ηνπ

απνηειέζκαηνο ιέσ φηη απηφ πνπ έγηλε θαη απνηππψλεηαη δελ έρεη
θακία...ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Δληάμεη απηφ ιέσ, άξα ινηπφλ ζέισ λα πσ φηη
πξέπεη ηψξα λα δνχκε θαη άιια πξάγκαηα ηα νπνία μεπεξλάλε ιίγν ηε
δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Ξαξφια απηά εγψ πάξα πνιιέο παξαηεξήζεηο πνπ
έγηλαλ ηηο θξαηάκε, δελ ιεηηνχξγεζε άςνγα φινο ν κεραληζκφο ηνπ Γήκνπ,
εληάμεη ζα ήηαλ παξάινγν λα ην πνχκε θαη απηφ. Θαη εθείλε ηελ εκέξα δειαδή
θαη εκείο πνπ είκαζηε εδψ πέξα θαη βιέπακε ην ξέκα λα κπαίλεη ζην Ιχθεην θαη
ηα παηδηά λα ηξέρνπλ παληθφβιεηα, ηηο γπλαίθεο έμσ λα πλίγνληαη ζηα θξεάηηα
θαη νη πέηξεο λα ζθάλε ζηα παξκπξίδ απηνθηλήησλ, εληάμεη ειάηε λα κνπ πείηε,
ηη ςπρξαηκία κπνξείο λα δείμεηο εχθνια θαη ηη νξγάλσζε κπνξείο λα θάλεηο ζην
κεραληζκφ εθείλε ηε ζηηγκή. Θαη φια κέζα ζε έλα δεθάιεπην έηζη, κελ
θαληαζηείηε φηη είρακε ψξεο θαη πεξηκέλακε. Άξα ινηπφλ δελ είλαη πάληα
εχθνιν λα ηα θάλεηο φια άςνγα, παξφια απηά λνκίδσ φηη ην ζρέδην πνπ
ππήξρε λα ην δνχκε, λα ην βειηηψζνπκε ζε κεγάιν βαζκφ φηη κπνξνχζε λα
θάλεη ε ππνδνκή απηή πνπ ππάξρεη ζην Γήκν θαη ην πξνζσπηθφ λνκίδσ φηη ην
έθαλε.
ζνλ αθνξά, ήζεια λα πσ δχν θνπβέληεο γηα ηηο απνδεκηψζεηο, γηαηί δελ μέξσ
ηψξα, ππάξρεη θαη κηα αληίιεςε φηη ν Γήκνο ζα δψζεη ιεθηά. Ρα ιεθηά δελ ηα
δίλεη ν Γήκνο, ηα ιεθηά έξρνληαη απφ ην Θξάηνο θαη κνηξάδνληαη κέζσ ηνπ
Γήκνπ. Ρν ιέσ γηα λα κελ πεξηκέλνπλ νη ζπκπνιίηεο καο φηη ν Γήκνο αχξην ην
πξσί ζα βγάιεη απφ ην Ρακείν θαη ζα δίλεη. Γελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην
θάλεη απηφ, εάλ δελ δψζεη ην Θξάηνο ιεθηά, δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ ηνλ
Γήκν. Θαη γηα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαηαξρήλ λα θαηαγξαθνχλ θαη φηη
πξνβιήκαηα, δπζιεηηνπξγίεο ππάξρνπλ ζα ηηο αληηκεησπίζνπκε έλα, δεχηεξνλ
φπνηνο δελ έξζεη ή δελ εηδνπνηεζεί, γηαηί κπνξεί λα κελ έρεη internet, κπνξεί
λα κε ην κάζεη, κπνξεί λα κελ ην μέξνπκε θαη εκείο, φπνηνο γλσξίδεη λα ηνλ
εηδνπνηήζεη θαη λα έξζεη εδψ λα θαηαγξαθεί γηα λα κπνξέζνπκε λα
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θάπνηα

πξάγκαηα,

θνλδχιηα,

θαη

ην

θπξηφηεξα

ζηελ

θηλεηνπνίεζε θαη γεληθά ζηηο επαθέο δελ αξθεί λα θεξπρζεί κνλάρα ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ξξέπεη παξάιιεια λα ραξαθηεξηζζεί θαη
πιεκκπξνπαζήο, ην νπνίν Γήκαξρε πξέπεη λα ην δνχκε θαη λα ην
απαηηήζνπκε. Γηαηί λαη κελ εμαζθαιίδεηο φηη κε ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζα ηθαλνπνηεζνχλ νη απνδεκηψζεηο ησλ
πνιηηψλ, αιιά δε ζα πάξεηο αλ δελ ραξαθηεξηζηείο θνλδχιηα απφ ηνλ Θξαηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ ζαλ Γήκνο, πξνθεηκέλνπ λα θηηάμεηο ηηο ππάξρνπζεο δνκέο,
λα ηηο αληηθαηαζηήζεηο ηηο θαηεζηξακκέλεο, λα θάλεηο θάπνηα έξγα πνπ
ζεσξείο εζχ απαξαίηεηα θαη ηα νπνία δελ ζα δνζνχλ εάλ δελ ππάξρεη απηφο ν
ραξαθηεξηζκφο. Ρν ιέσ γηα λα κελ ιέκε κεηά ηα θνλδχιηα θαη ηη ηα θάλακε,
πνπ ηα βάιακε. Γελ ζα ππάξρνπλ εάλ δελ γίλεη θαη απηφ ην θνκκάηη.
Δπίζεο επεηδή αλαθέξζεθε, εάλ δελ γίλεη πνπξγηθή ξχζκηζε γηα αλαζηνιή
πιεξσκήο θφξσλ, ΔΛΦΗΑ θιπ. δελ ζεκαίλεη...δειαδή δελ πάεη κελ αθνχζεη
θαλέλαο ζπκπνιίηεο καο φηη δελ πιεξψλνπκε ηίπνηα θαη δελ πιεξψλεη. Αλ δελ
γίλεη θαη πνπξγηθή ξχζκηζε γηα απηφ, πάιη δελ ηζρχεη. Ξνπ ζεκαίλεη φηη ζαλ
Γ.Π. λα πάξνπκε θαη κηα απφθαζε λα πηέζνπκε θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε
λα ππάξρεη αλαζηνιή ηνπιάρηζηνλ γηα δχν κήλεο, ηνπιάρηζηνλ, ησλ θφξσλ
θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ...ζηνπο θφξνπο ησλ πιεγέλησλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Κνζρνλά. Ζ ζπλαδέιθηζα
Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Δίκαη ε ηειεπηαία, είπα λα ζαο απαιιάμσ, αιιά... Ινηπφλ
γλσξίδεηε φηη παξαβξέζεθα θαη εγψ, δπζηπρψο ήκνπλ απηφπηεο κάξηπξαο ηεο
θαηαζηξνθήο πνπ ζπλέβε ζην Σατδάξη, εθείλν πνπ έρσ λα πσ γηαηί έρσ γίλεη
θαη απνδέθηεο φλησο έρεη γίλεη παξαλφεζε γηα ην πνηφο ζα πιεξψζεη ηα ιεθηά
Γήκαξρε. Λνκίδνπλ φηη ζα ηα πάξνπλ απφ ηνλ Γήκν πνιινί. Δίδα πνιιά
ππφγεηα πιεκκπξηζκέλα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πνιινί ιέβεηεο έρνπλ
θαηαζηξαθεί. Ρν θξχν φπνπ λα είλαη ζα αξρίζεη, δελ ζα έρνπλ θαινξηθέξ φινη
απηνί. Δίδα πάξα πνιιά ππφγεηα πιεκκπξηζκέλα...λαη...νπφηε ζα πξέπεη ίζσο
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λα πηέζνπκε πνιχ-πνιχ γηα λα πάξνπκε θάπνηεο απνδεκηψζεηο, ηνπιάρηζηνλ
γηα απηφ ην ζέκα αλ φρη γηα πιήξε απνδεκίσζε.
Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ επεηδή έγηλε πνιχο ιφγνο γηα ηνλ αγσγφ. Γελ μέξσ
πφζν εχθνιν ζα είλαη λα γίλεη απηφ ην έξγν, φκσο έρσ ηελ εληχπσζε ρσξίο λα
είκαη εηδηθφο φηη εάλ δελ γίλεη δηεπζέηεζε ησλ νξεηλψλ πδάησλ ηνπ Ξνηθίινπ
ξνπο ή ηνπ Αηγάιεσ αληίζηνηρα, δελ ζα έρεη θαλέλα λφεκα λα γίλεη ην έξγν
ηνπ αγσγνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηεπζέηεζε ησλ νξεηλψλ πδάησλ, έρσ εδψ
θάπνηεο θσηνγξαθίεο, κε πξφιαβε ν ζπλάδειθνο Αζπξνγέξαθαο, εγψ απιά ηηο
έβγαια ηηο θσηνγξαθίεο, είλαη ηξφπνη δηεπζέηεζεο νη νπνίνη, ην αλαθέξαηε θ.
Γήκαξρε, είλαη πνιχ εχθνιν λα γίλνπλ θαη είλαη θαη πάξα πνιχ νηθνλνκηθνί.
Πηελ δηάζεζή ζαο νη θσηνγξαθίεο λα ηηο δείηε, θαληάδνκαη φηη έρεηε δεη θάηη
παξφκνην, ην αλέθεξεο εμάιινπ. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ηα αληηπιεκκπξηθά
ηνπ...ρσξίο λα είκαη εηδηθφο εάλ δελ αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ζηελ πεγή
ηνπ, ηα αληηπιεκκπξηθά ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ζα απνηχρνπλ θνβάκαη.
Θα πξέπεη λα γίλεη εθπφλεζε γηα λα κπνχκε ζηα επφκελα πξνγξάκκαηα, δηφηη
αλ δελ γίλεη απηφ φιεο νη θεξηέο χιεο ζα δεκηνπξγήζνπλ αθξηβψο ην ίδην
πξφβιεκα. Ξάιη ζα βνπιηάδνπλ ηα θξεάηηα θηι. φζε κεγάιε δηάκεηξν θαη λα
έρεη. Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ, γηαηί θάηη άθνπζα γηα ηε Γαζηθή πεξεζία. Ζ
Γαζηθή πεξεζία ζε εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ δηαηάγκαηνο 86/69 θαη ηνπ λφκνπ
978/79 θαηαζθεπάδεη έξγα δαζνηερληθήο δηεπζέηεζεο ησλ ρεηκάξξσλ θαη
απνθαηάζηαζεο ησλ νξεηλψλ εδαθψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο. Ρα έξγα, ηέινο
πάλησλ λα κελ αλαθεξζψ παξαπάλσ, άξα ινηπφλ ε Γαζηθή πεξεζία είλαη
θαηά θχξην ιφγν ππεχζπλε θαη κηαο φπσο είπε θαη ν Θνδσξήο ζα δερζνχκε
κηθξά ή κεγάια έξγα, ην κηθξφ έξγν λα γίλεη ε δηεπζέηεζε, αλ είλαη λα γίλεη
κφλν απηφ, αο δερζνχκε κφλν απηφ, αιιά πξέπεη λα πηέζνπκε νπσζδήπνηε
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπραξηζηνχκε

ηελ

θα

Ιπκπνπζάθε,

ν

ζπλάδειθνο

ν

Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη πνιχ ζχληνκα, γηαηί φλησο θαη ε
θνχξαζε θαη ε ζπδήηεζε λνκίδσ φηη ζε κεγάιν βαζκφ έρεη εμαληιεζεί. Αιιά
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λνκίδσ φηη έρεη ζεκαζία επεηδή θάπνηεο ζηηγκέο θαη ε έληαζε είλαη ηέηνηα θαη ε
θαηάζηαζε είλαη ηέηνηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ηέηνηα θαη απηφ πνπ
εθιακβάλεηο απφ ηνπο ζπκπνιίηεο, απφ ην θφζκν πνπ έρεη πάζεη απηή ηε δεκηά
είλαη αληίζηνηρε, λνκίδσ φηη θάπνηεο θνξέο ε ζπδήηεζε πξέπεη λα πεγαίλεη ζην
δηα ηαχηα θαη λα ζπδεηάκε γηα ηελ αιήζεηα. Ρν ιέσ απηφ γηαηί κπνξείο λα πεηο
αο πνχκε φηη έθηαημε ην θαθφ καο ξηδηθφ, έθηαημε ε πνιιή βξνρή, έβγαηλε έλαο
ζηελ ηειεφξαζε ηψξα πξνρζέο έιεγε έβξεμε μέξσ εγψ, ηάδε πνζφηεηα λεξνχ,
έβγαηλε άιινο έιεγε θηαίεη ε αλνξγαλσζηά. Ν άιινο έιεγε θηαίεη ν
πξνγξακκαηηζκφο μέξσ εγψ, ηα θαθά έξγα, νη ππεξεζίεο, ε γξαθεηνθξαηία.
Ινηπφλ. Δκέλα θαηά ηε γλψκε κνπ ζπλάδειθνη, απηφ είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ
θαη ην δήηεκα πνπ πξέπεη λα ηεζεί θαη ζην θφζκν γηα λα θαηαιάβεη φηη πξέπεη
λα δηεθδηθήζεη θαη φρη λα δεηήζεη ράξε απφ θακία Γνχξνπ θαη απφ θακία
Θπβέξλεζε θαη απφ θαλέλαλ. Γηαηί ζην θάησ-θάησ ηεο γξαθήο θαη ηα έρεη
πιεξψζεη θαη εάλ δελ ηα δηεθδηθήζεη θηφιαο εθηφο φηη ζα ηα πιεξψλεη γηαηί ζα
θαηαζηξέθεηαη θάζε ρξφλν, ζα πιεξψλεη θαη ΔΛΦΗΑ ζην ηέινο-ηέινο αο πνχκε
γηα θάηη ην νπνίν δελ θαηέρεη. Γειαδή έρνπκε θηάζεη ζε ζεκεία ηξαγηθά,
δειαδή θάπνηνο πνπ έρεη θαηαζηξαθεί θαη δελ έρεη λα κείλεη ζα θαιεζηεί λα
πιεξψζεη θαη θφξν ζε θάπνηεο κέξεο. Ρν ιέσ απηφ γηαηί ην βαζηθφ δήηεκα δελ
είλαη θακηά θνξά θαη νη πιηθέο δεκηέο είλαη αδηαλφεην ελψ ππάξρεη
ηερλνγλσζία, ελψ ππάξρνπλ ηα κέζα, ελψ ππάξρνπλ επηζηήκνλεο, ελψ
ππάξρνπλ άλεξγνη νηθνδφκνη, ελψ ππάξρνπλ ηα ιεθηά ηα δηαζέζηκα απηά πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα, ζην Θξάηνο θηι. είλαη αδηαλφεην λα πλίγεηαη
θφζκνο, λα ζξελνχκε απψιεηεο, αλζξψπηλεο δσέο θαη λα θαηαζηξέθνληαη
πεξηνπζίεο πνπ έρνπλ θηηζηεί κε πφλν, γηαηί δελ θαηαζηξάθεθε θακία
πεξηνπζία ηνπ Ιάηζε θαη ηνπ Βαξδηλνγηάλλε. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν, νχηε ε
βξνρή θαη ηα ζχλλεθα πέθηνπλ θάζε ρξφλν ζην Σατδάξη, ζην Αηγάιεσ, ζην
Ίιηνλ, ζην Ξεξηζηέξη, ζην Κελίδη. Νχηε είλαη ηπραίν φηη απηφ ην ξέκα ηεο
Δζραηηάο εδψ θαη πελήληα ρξφληα πλίγεη ηνλ θφζκν, ην Σατδαξφξεκα πλίγεη ηνλ
θφζκν. Δ, πσο δειαδή κφλν ηα ξέκαηα ζηε Γπηηθή Αζήλα πλίγνπλ ηνλ θφζκν;
Ρα ππφινηπα ξέκαηα δελ ππάξρνπλ πνπζελά; Γηαηί ζηε Γπηηθή Αζήλα. Γηαηί
ζηε Γπηηθή Αζήλα δελ έρνπλ γίλεη έξγα ππνδνκήο εδψ θαη ηξηάληα ρξφληα.
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Γηαηί πέξα απφ φια ηα ππφινηπα έξγα δελ έρνπλ βάιεη νχηε έλα € ζε βαζηθέο
ππνδνκέο. Πην Ξεξηζηέξη ήηαλ ην κνλαδηθφ έξγν πνπ έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα απφ ηελ Ξεξηθέξεηα κε θφζηνο 1.000.000 € ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ έρνπλ
γίλεη έξγα βηηξίλαο πνπ κφλν γηα ην "Θαξατζθάθεο" ην Θξάηνο, κελ πσ γηα ηα
Νιπκπηαθά Αθίλεηα, γηα...έλα θάξν κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε, αιιά ην
κνλαδηθφ αληηπιεκκπξηθφ έξγν πνπ έρεη γίλεη ζηελ Γπηηθή Αζήλα ηα ηειεπηαία
είθνζη ρξφληα είλαη ην 1.000.000 € κε έξγν πνπ ήηαλ απφ Πγνπξφ πνπ
εθηειέζηεθε ηψξα πνπ έγηλε ζην Φνίληθα ζην Ξεξηζηέξη.
Απηά φια είλαη ε αιήζεηα θαη εδψ πέξα αλ δελ βξνχκε θαη ηνλ έλνρν, ην ηη
θηαίεη, ηειηθά ζα ζπδεηάκε ηί; Θα ζπδεηάκε φηη θηαίλε νη αθίζεο πνπ
πληγήθακε, φηη θηαίεη ην ΔΠΞΑ γηαηί θαη λα ην πάξνπκε ην ΔΠΞΑ, ην ΔΠΞΑ ζα
βγεη ην '16. Γειαδή κέρξη ην '16 ζα πληγφκαζηε. Φηαίεη ν "Μελνθξάηεο", θηαίεη
ν θαθφο ππάιιεινο, θηαίεη ε γξαθεηνθξαηία, δειαδή αλ φια απηά θηαίλε ζα
θάηζνπκε ... λα ιχζνπκε φια απηά ηα δεηήκαηα, λα πληγφκαζηε θαη λα ην
δερφκαζηε θηφιαο θαη λα ιέκε, ηί λα θάλνπκε ηψξα λα ηα ιχζνπκε απηά, λα
θαηεβάζνπκε ηηο αθίζεο, αιιά λα πληγφκαζηε θαη λα ζηέιλνπκε ραξηηά θαη λα
παξαθαιάκε ζηα ηειέθσλα ηνπο ππνπξγνχο θαη ηνπο ππαιιήινπο θαη ηελ
ΔΓΑΞ θα ηε ΓΔΖ θαη ηνλ ΝΡΔ θηι. γηα ηα απηνλφεηα. Δ, δελ πάεη άιιν. Νχηε
ραξηηά ρξεηάδνληαη πιένλ, νχηε ηειέθσλν ρξεηάδνληαη πιένλ, νχηε λα κπνχκε
ζηε δηαδηθαζία γηαηί μέξεηε ην εχθνιν είλαη λα πεηο, είλαη αλψξηκεο νη κειέηεο,
είλαη ψξηκεο νη κειέηεο, είλαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην πνπ πξέπεη λα ην
πεξάζεη ην ηερληθφ πξφγξακκα, ινηπφλ. Απηφ πνπ δελ έρεη δνθηκάζεη ν θφζκνο
ηα ηειεπηαία πάξα πνιιά ρξφληα είλαη λα δηεθδηθήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε
δχλακή ηνπ καδηθά, νξγαλσκέλα, ζπληνληζκέλα θαη λα ηα βάιεη ζην δξφκν θαη
εθεί πέξα ζα δνχκε αλ νη κειέηεο σξηκάδνπλ, αλ ηα έξγα γίλνληαη, αλ ηα
ιεθηά βξίζθνληαη. Γηαηί δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ην φηη φηαλ κπήθε ην δήηεκα
ηνπ πσο ζα θηλεζνχκε θαη αλέβεθαλ νη ηφλνη πσο μαθληθά βξέζεθαλ είθνζη
νρήκαηα ηεο ΔΓΑΞ ζην ίδην ζεκείν, ελψ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήκαζηαλ ζην
έιενο ηνπ Θενχ. Γηαηί θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα ζθεθηνχκε. Ρελ ίδηα ζηηγκή
πνπ ζπδεηάκε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλ ζέιεηε ε πξφιεςε, γηαηί απηφ είλαη
ην βαζηθφ, είλαη ηα έξγα ππνδνκήο. Αλ είλαη ε πξφιεςε νη ζσζηηθνί ιέκβνη, λα
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αγνξάζνπκε ζσζηηθέο ιέκβνπο λα ηηο κνηξάζνπκε ζηνπο θαηνίθνπο γηα λα
θνιπκπάλε, εληάμεη ηψξα, απηφ δελ ιέγεηαη πξφιεςε, απηφ ιέγεηαη εθαηφ
ρξφληα πίζσ. Ξξφιεςε ζεκαίλεη έξγα ππνδνκήο, ν αγσγφο ζηελ Θαβάιαο, εγψ
δελ είκαη κεραληθφο νχηε πξφθεηηαη λα γίλσ, νχηε κέζα ζε πέληε ρξφληα ζα ηα
κάζσ φια θαη ζα ιέσ ηάδε δηάκεηξνο θηι. Γελ μέξσ, δελ είλαη θαη απηή ε
δνπιεηά κνπ εδψ πέξα, νχηε είλαη θαλελφο απφ ηνπο ηξηάληα πνπ είκαζηε εδψ
πέξα ε δνπιεηά καο. Αλ ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη νη εηδηθνί επηζηήκνλεο
ππάξρνπλ θαη ε ηερλνγλσζία ππάξρεη θαη νη κειέηεο ππάξρνπλ. Δδψ πέξα ν
ΑΠΓΑ έρεη εηνηκάζεη έλα έγγξαθν ην νπνίν κε αλαηξηρηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο
πεξηγξάθεη πνηά είλαη ε θαηάζηαζε. Γειαδή κελ ζπδεηάκε πάιη θαη
επαλεξρφκαζηε ζε κηα ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη επί ρξφληα θαη ξίρλνπκε ηηο
επζχλεο θαη ηελ κπάια ζηελ θεξθίδα. Πην δηά ηαχηα.
πάξρεη αχξην ε θηλεηνπνίεζε. πάξρεη ηελ Ξέκπηε ην Ξεξηθεξεηαθφ
Ππκβνχιην. πάξρνπλ ην επφκελν δηάζηεκα θαη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ζα
πάξνπκε φιεο απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο γηαηί πξαγκαηηθά ν θφκπνο έρεη θηάζεη
ζην ρηέλη. Θαη νη θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηε Ι. Θαβάιαο θαη άιιεο αλ
ρξεηαζηνχλ. Ξάλησο ην βαζηθφ δήηεκα δελ είλαη ηα κηθξά έξγα. Γηαηί λα ζαο
πσ, ζα παο λα θάλεηο έλα ηνηρίν αληηζηήξημεο ζα πλίμεηο ηνλ απφ θάησ. Θα παο
λα θάλεηο έλαλ αγσγφ ζηελ ηάδε γεηηνληά, ζα θαο κήλπζε γηαηί ην λεξφ, δελ
είρεο ππνινγίζεη ηε δηάκεηξν θαη έπλημεο ηνλ παξαπάλσ, ζα...άληε θαη ζα
ιχζεηο ην πξφβιεκα, ζα βγάιεηο έλαλ αγσγφ απφ ην Γάζνο πνπ λα θαηαιήγεη
ζηε Ι. Θαβάιαο ζα πλίμεηο ρεηξφηεξα ηελ Αθαία. Αλ δελ ππάξρεη ζπλνιηθφο
θεληξηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζπγθεθξηκέλα λα ιχζεη ην πξφβιεκα κηα θαη θαιή,
ηφηε φηη θαη λα ιέκε, φζν νξγαλσκέλε θαη λα είλαη ε πεξεζία, φζν θαη
ιπζνχλ ηα δεηήκαηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, φζν λα σξηκάδνπλ νη κειέηεο, ζα
πληγφκαζηε. Θαη θάζε ρξφλν ζα ζπδεηάκε ηα ίδηα. Άξα θαηά ηε γλψκε κνπ, γηα
λα ηειεηψζσ, γηαηί απηφ είλαη ην βαζηθφ δήηεκα επεηδή φλησο ηα έρνπκε
δνθηκάζεη φια, ην επφκελν δηάζηεκα εηνηκάδνληαη λα καο θφςνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαηά 45%, ηελ επηρνξήγεζε ζηνπο Γήκνπο. πάξρεη ήδε
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θέηνο ζα είλαη πην κεησκέλν απφ πέξζη θαηά 10%.
Ραπηφρξνλα πνιιά έξγα, έρεη εγθξηζεί κφλν ην θνκκάηη ηνπ αγσγνχ ηεο Ι.
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Θαβάιαο θαη νη ππφινηπεο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Ινηπφλ, αλ φια
απηά πεξηκέλνπκε πσο ζα ιπζνχλ κε ραξηάθηα, γηαηί κε ραξηάθηα πεξηκέλνπλ
φινη πσο ζα ηα ιχζνπλ θαη δελ έρεη ιχζεη θαλέλαο ην πξφβιεκά ηνπ, γηαηί
πλίγνληαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Ινηπφλ, κέρξη θαη ζηελ Όδξα πλίγεθαλ πνπ δελ
είραλ μαλαπληγεί πνηέ. Δ, θάπνηα ζηηγκή ζα ζπλέβαηλε θαη απηφ. Δπεηδή ινηπφλ
ή ζα δερζνχκε λα πληγφκαζηε ή ζα δηεθδηθήζνπκε φπσο κφλν έηζη δελ έρνπκε
δηεθδηθήζεη, δειαδή ζηνλ δξφκν ηνπ αγψλα, ηεο...κε φπνην ηξφπν κπνξεί λα
ζθεθηεί ν θαζέλαο. Κε ην παλφ εδψ πέξα...ζσζηά λα βγάινπκε ην παλφ εδψ
πέξα λα ηνλ θιείζνπκε ην δξφκν. Κφλν έηζη θαηά ηε γλψκε καο κπνξεί
πξαγκαηηθά λα ιπζεί ην πξφβιεκα θαη επεηδή εκείο ην έρνπκε ζαλ πξψηε
πξνηεξαηφηεηα, θαη μέξεηε θαη ηα έξγα βηηξίλαο είλαη απηά πνπ κπνξεί, πσο ην
ιέλε, λα ζε θάλνπλ πνιιέο θνξέο Γεκνηηθή Αξρή αιιά ηα νπζηαζηηθά
δεηήκαηα γηαηί κηα θνξά ζα ζξελήζεηο ζχκαηα θαη κηα θνξά ζα ζε πάξνπλ κε
ηα απηά. Γηα εκάο δελ είλαη δήηεκα νχηε πνιηηηθήο επζχλεο, νχηε
κεγαινζηνκίαο, νχηε ηίπνηα. Θαη ην ιέκε γηαηί έρνπλ γίλεη αξθεηέο
παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε ν Γήκαξρνο θαη πξνο ηηκήλ ηνπ λα αξρίζεη λα
ιέεη φηη έρνπκε θάλεη απηφ, πξνθεηκέλνπ λα απνηάμεη απφ επάλσ καο ηηο
επζχλεο θαη λα πνχκε φηη θαη εκείο θάηη θάλακε. Γελ είλαη εθεί ην δήηεκα φκσο.
Ρν δήηεκα είλαη φηη φπνηα Γεκνηηθή Αξρή θαη λα είλαη, ηνπο θαιχηεξνπο
ηερλνθξάηεο λα θέξεηο, αλ ν θφζκνο δελ δηεθδηθήζεη λα κελ πλίγεηαη ην 2015,
ην πξφβιεκα δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί. Θαη απηή είλαη ε αιήζεηα πνπ πξέπεη λα
ηελ θαηαιάβεη φινο ν θφζκνο πνπ πλίγεηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα πλίγεηαη, φηαλ
ζα βξέρεη. Ή ζα πλίγεηαη πνιχ αλ είλαη πνιιή ε βξνρή ή ζα πλίγεηαη ιίγν αλ
είλαη κηθξή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ

ν

Αληηδήκαξρνο

Θαζαξηφηεηαο,

ν

ζπλάδειθνο

Θνπδελίδεο ηειεπηαίνο νκηιεηήο θαη κεηά ν Γήκαξρνο λα θιείζεη.
ΘΝΓΔΛΗΓΖΠ: Λα πσ δχν-ηξία πξάγκαηα δελ ζα θνπξάζσ, επηγξακκαηηθά.
Λα πσ φηη ζρέδην ππάξρεη θαη νξγαλσκέλν ζρέδην. Ν "Μελνθξάηεο" θαηά εκάο
ιεηηνχξγεζε κε ηα κέζα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππήξραλ. Βγήθαλ νη
εξγαδφκελνη θαη Πάββαην θαη Θπξηαθή ζε δχν βάξδηεο. Κε απηά ηα κέζα πνπ
είρακε πξνζπαζήζεη λα θαζαξίζνπκε, πξψην θαη θχξην λα δψζνπκε ζε
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ιεηηνπξγία ην Αηηηθφ, δελ μέξσ πνηνί ην μέξεηε, πνηνί δελ ην μέξεηε. Ξξψηε
θνξά ζηα ρξνληθά είρε θαηεβάζεη 1κ. κπάδσκα. Γελ μέξσ, θάπνηνη πνπ
πέξαζαλ γηα θσηνγξαθίεο ήηαλ θαζαξά δελ είραλ θαη κεγάιν πξφβιεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Ππκπιήξσζε δελ πεηξάδεη.
Γχν επηζεκάλζεηο ζην ζέκα ηνπ...ην ζέκα πνπ ην έβαιε θαη ν Θψζηαο ζα ην
πσ εγψ ιίγν πην άγξηα. Ρν '87 ηφηε κε ηα ζρέδηα αξθεηνί πνπ ππεξεηνχζαλ
ζην Γήκν εθείλε ηελ πεξίνδν θαη άιινη κνηξάδαλε ηα νηθφπεδα επάλσ ζην
βνπλφ, ρσξίο θακία ππνδνκή, ρσξίο θαλέλα πφλν γηα ηη ζα θάλνπλ νη άιινη πην
θάησ. Θάπνηα ζηηγκή φκσο πηζηεχσ φηη ζα ηελ παηήζνπλ θαη απηνί. Γελ ην
εχρνκαη, πηζηεχσ. Ρψξα λα πσ δχν πξάγκαηα γηα ην ζέκα ην γηαηί κπαδψζεθε,
θαη γηαηί είρακε ηφζν πνιχ λεξφ θαη απηέο ηηο δεκηέο.
Έηζη πιεξνθνξηαθά ζπλάδειθνη θάπνηα ζηηγκή φρη πνιχ καθξηά, κε ην κεηξφ,
κπάδσλαλ ην Πηξαηφπεδν θαη ην είρακε πεη θαη εδψ ζην Γ.Π., ην είρε βάιεη θαη
ν ζχληξνθνο ν Πειέθνο θαη είρε κπεη θιπ. Δθεί γηα ην θέξδνο ην άκεζν έρνπλ
δεκηνπξγήζεη επηά ζπιιφγνπο πνπ θάλνπλ ζθνπνβνιή κε ην Φξάγθν. πνηνο
δελ ηα μέξεη, κάζε ηα. Κπέζηε κέζα λα δείηε ηη γίλεηαη, ππάξρεη παξέιαζε.
πάξρνπλ βέβαηα παξάπνλα απφ ηνπο θαηνίθνπο πνπ κέλνπλ ζην Γάζνο κε ην
κπάπα-κπνχπα, κα θαλέλαο δελ ελδηαθέξεηαη. Απηφ φιν ην ρψκα ην
θνπβάιεζε κέζα ζην Σατδάξη. Θαιφ είλαη γηαηί νη θεξηέο χιεο θάλνπλ θαιφ θαη
ζηνπο θήπνπο. πνηνο ζέιεη λα έξζεη λα παίξλεη ηζνπβαιάθηα λα βαζηήμεη. Ρν
ιέσ...Θαη λα θιείζσ κε έλα ηειεπηαίν. Αθνχσ πξνγξάκκαηα, αθνχσ...φια είλαη
σξαία ηα πξνγξάκκαηα. Λα ζαο ζπκίζσ, πφζν είλαη πεξάζακε έλα κήλα, δχν,
ε Γαιιία πλίγεθε, ε Ηηαιία πλίγεθε, ε Ηζπαλία...θαη έπαηξλαλ πξνγξάκκαηα.
Ξλίγεθαλ πνηνί φκσο, νη θησρνί. Νη πινχζηνη δελ πλίγνληαη. Γηα απηφ κπείηε
κπξνζηά φινη καδί θαη αο αθήζνπκε θάζε έλαο μερσξηζηά ηα δηθά ηνπ ηα
πξνζσπηθά ζπκθέξνληα λα παιέςνπκε γηα λα ζψζνπκε φηη κπνξνχκε λα
ζψζνπκε απφ ην Σατδάξη. Γηαηί έξρνληαη πνιχ άγξηεο θαηαζηάζεηο θαη απφ
ζέκα νηθνλνκηθφ πνπ ιέεη ε θξίζε θαη απφ ζέκα ην ηη καο θάλεη ην πεξηβάιινλ
γηαηί καο εθδηθείηαη. Ρφζν. Γηα λα κελ ηα θνξηψζνπκε φια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζην...Ξαξαθαιψ.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θέκα δεπηεξνιέπησλ, πξαθηηθή. Ρν Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην
μεθηλάεη ζηηο 3.00κ.κ. Δίκαζηε ην δεχηεξν ζέκα κε πξψην ην πξνζθπγηθφ θαη
ην κεηαλαζηεπηηθφ. Θα πξέπεη λα ππάξμεη κηα Δπηηξνπή ηνπιάρηζηνλ θάπνησλ
επηθεθαιείο λα θαλεί ε ελφηεηά καο θαη ε παξνπζία καο θαη εάλ κπνξνχκε λα
απαηηήζνπκε λα είλαη ην πξψην γηαηί ζηηο 5.00κ.κ. ππάξρεη εθδήισζε έηζη,
ππάξρεη ε ζπγθέληξσζε ζην ηέηνην. Δίλαη...ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Λαη
ζπγλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ πξηλ δψζσ ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν γηα λα κελ ην
αθνχζεηε ζην ηέινο θαη ην μεράζεηε ζπλάδειθνη, αχξην έρνπκε εθδήισζε κε
αθνξκή ηελ 28ε Νθησβξίνπ, φπνπ ν Γήκνο Σατδαξίνπ ζα ηηκήζεη ηνπο
αληηζηαζηαθνχο ηνπ Σατδαξίνπ. Κέιε δειαδή πνπ ήηαλ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο
ΞΔΑΔ εδψ ζηελ πεξηνρή. Έηζη, είζηε φινη θαιεζκέλνη αχξην ζηηο 8.00π.κ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έλα e-mail πάιη δελ ζηείιαηε, ξε παηδηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Ή ην θηπάξη ή ηνλ ππνινγηζηή ζπλάδειθε ... δελ
γίλεηαη θαη ηα δχν. Ή ην θηπάξη ή ηνλ ππνινγηζηή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν είδα ζην Internet αλαξηεκέλν θαη ιέσ δελ καο θαιέζαλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, φρη. Αχξην ζπκκεηέρνπλ θαη ζρνιεία ηεο πφιεο καο ζηελ
εθδήισζε, Γπκλάζηα θαη Ιχθεηα θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη
ζχζζσκν ην Γ.Π. αιιά θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο γηα λα ηηκήζνπκε απηνχο πνπ
πξαγκαηηθά έδσζαλ ηα θαιχηεξα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, θπιαθίζηεθαλ,
εμνξίζηεθαλ γηα λα είκαζηε ζήκεξα εκείο ειεχζεξνη.
Ινηπφλ, δχν πξάγκαηα κφλν ζέισ λα πσ. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή λνκίδσ ε
ζπδήηεζε πνπ θάλακε, φιεο νη παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη
πνπ είλαη πξαγκαηηθά έηζη, πηζηεχσ φηη θαη θαινπξναίξεηεο θαη πνιιέο απφ
απηέο είλαη ζε θαιφ δξφκν, ζα γίλνπλ δεθηέο λα κελ ηψξα αλαθεξζψ ζε κίακία γηαηί ηηο έρσ ζεκεηψζεη εδψ, φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ θαη απφ ηνπο
επηθεθαιείο θαη απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Απηφ πνπ ζέισ λα
θξαηήζνπκε είλαη φηη γηα λα βξνχκε νξηζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ
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πιεκκπξψλ ζα πξέπεη λα ιπζνχλ ηα ζέκαηα ππνδνκψλ. Αλ δελ ιπζνχλ απηά,
δελ πξφθεηηαη πξαγκαηηθά λα ιπζεί. Θα εξρφκαζηε θάζε ρξφλν λα ζπδεηάκε ηα
ίδηα θαη φηη αλ δελ πάξεη κέξνο ν θφζκνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαλέλαο δελ
είλαη έηνηκνο λα καο ραξίζεη ιχζεηο. Δκείο θαη ην ΔΠΞΑ ζα δηεθδηθήζνπκε γηαηί
είλαη ρξήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην ιαφ θαη ζα δηεθδηθήζνπκε έξγα πνπ αλήθνπλ
ζην ιαφ θαη βέβαηα ζα βάινπκε πξν ησλ επζπλψλ ηνπο φια ηα ππνπξγεία θαη
ην ΞΔΣΥΓΔ θαη ηελ πξφηαζε ηνπ έθαλε ν Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο γηαηί έηζη
είλαη θαη αχξην κάιηζηα έρνπκε ζπλάληεζε ζηηο 2.30κ.κ. κε ηνλ Πθνπξιέηε, γηα
ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Ξνηθίινπ ξνπο θαη έρεη κε ηνπο ηξεηο Γήκνπο, νη
νπνίνη έρνπλ κπεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, νπφηε ζα απαηηήζνπκε
απηφ ην δήηεκα, λα ιχζεη δειαδή ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ απφ ην
πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη λα πσ, λα θαιέζσ φιν ηνλ θφζκν ζηηο
ζπγθεληξψζεηο θαη αχξην, ηελ Ξέκπηε αληηπξνζσπεία πνπ ζα πάεη ζην
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην θαη επίζεο νπνηεζδήπνηε άιιεο θηλήζεηο, αθφκα θαη
ην παλφ λα δνχκε λα κπεη, λα δνχκε απηφ πνπ είπακε κε ην θιείζηκν ηεο Ι.
Θαβάιαο, ζπλαληήζεηο κε θνξείο θιπ. Δλεξγνπνίεζε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ
καδηθψλ θνξέσλ ηεο πφιεο. ια απηφ ινηπφλ ην πιαίζην ζα πξέπεη ην
επφκελν δηάζηεκα λα ην παιέςνπκε θαη λνκίδνπκε φηη κπνξνχκε, έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα απαηηήζνπκε θαη λα επηβάινπκε θάπνηεο ιχζεηο. Δπραξηζηνχκε
πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιελχρηα ζπλάδειθνη θαη θαιφ θνπξάγην.
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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

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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