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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 29Ζ
Ρεο 10εο Λνεκβξίνπ 2015
Ζκέξα: Ρξίηε θαη ψξα: 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
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι

Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
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Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θέληξεο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)

ΑΞΝΛΡΔΠ

Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 13εο Αλακφξθσζεο ηνπ

94

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
2.

Ιήςε απφθαζεο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
εξγαζίαο

Ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

νξηζκέλνπ

95

ρξφλνπ,

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ
Λ.3584/2007.
3.

Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 244/2015 απφθαζεο Γ.Π.

97

πεξί θαζνξηζκνχ εθ λένπ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ξαηδηθψλ
θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ηεο
εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.
1 ηεο αξηζ. 33/2006 ΞΠ.
4.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ

98

θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ, έηνπο 2016.
5.

Ιήςε

θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ

98

θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, έηνπο 2016.
6.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ

99

γηα ηελ εκπνξηθή δηαθήκηζε, έηνπο 2016.
7.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηέινπο

99

ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ, έηνπο 2016.
8.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ

99

γηα ην ππαίζξην εκπφξην, έηνπο 2016.
9.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ
ηέινπο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά
κνλάδα απνθνκηδήο ή αλά θπβηθφ κέηξν) νγθσδψλ
δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ (φπσο π.ρ. παιαηά
έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θιπ.)

99

8
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ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Θαλνληζκνχ
Θαζαξηφηεηαο

θαη

Ξξνζηαζίαο

πεξηβάιινληνο,

ηνπ

Γήκνπ καο, έηνπο 2016.
10.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ

99

ηέινπο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά ηφλν
ή αλά θπβηθφ κέηξν) εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο θαη
Ξξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ καο, γηα ην έηνο
2016.
11.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

ηεο

αξηζκ.

115

236/2015 Απφθαζεο Γ.Π, κε ηελ έγθξηζε-εθ λένπκφλν ηνπ

ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ πνέξγνπ_8 ηεο

Ξξάμεο κε θσδ. ΝΞΠ 374700.
12

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο

115

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο
πξαλψλ ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηε Ζιία».
13.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ

παξάδνζεο

ζρεηηθά

κε

ηελ

116

πξνκήζεηα

Ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο θαη κεραληζκνχ πεξηηχιημεο γηα
ην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην.
14.

Ιήςε

απφθαζεο

Αλαθεθαιαησηηθνχ

πεξί

έγθξηζεο

Ξίλαθα

Δξγαζηψλ,

ηνπ
ηνπ

1νπ

117

έξγνπ:

«Ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο νδνχ Θαζηψπεο».
15.

Ππδήηεζε

θαη

ιήςε

απφθαζεο

πεξί

αηηήκαηνο

117

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α΄/ζκηαο &
Β΄/ζκηαο

Δθπαίδεπζεο

Γήκνπ

Σατδαξίνπ,

ζην

Γεκαξρηαθφ Θαηάζηεκα.
16.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζηα
πιαίζηα

δηνξγάλσζεο

Ξνιηηηζηηθψλ-Θνηλσληθψλ

εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο, έηνπο 2015.

118
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Τήθηζκα επηηξνπήο εξγαδνκέλσλ ζηα πεληάκελα ηνπ

44

Γήκνπ Σατδαξίνπ - Αηηήκαηα.
2.

Τήθηζκα ηεο Γεκνηηθήο Ππκβνχινπ θα Ρνθαηιίδε γηα ηα

69

πξφζθαηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε Γελνθηνλία ησλ
Ξνληίσλ. Αλάινγν ςήθηζκα δεκνηηθήο αξρήο Γήκνπ
Σατδαξίνπ.
3.

Ιήςε

απφθαζεο

Αλαθεθαιαησηηθνχ

πεξί

έγθξηζεο

Ξίλαθα

Δξγαζηψλ,

ηνπ
ηνπ

1νπ

93

έξγνπ:

«ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΠΣΝΙΔΗΥΛ, ΘΡΗΟΗΥΛ
ΙΝΓΥ

ΔΘΡΑΘΡΥΛ

ΑΛΑΓΘΥΛ

(Αλαθαηαζθεπή

πγξνκφλσζεο ζην 12ν Λεπηαγσγείν)».
4.

Ιήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ηηκνινγίνπ.

94

10
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Γξακκαηέαο, ν Βαζίιεο ν Θαξαηδαθέξεο, λα
πάξεη παξνπζίεο.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο, παξψλ.
Θαξαγηάλλεο

Ληθφιανο,

Γανπάρεξ

Λανπάθ,

Πηαζάο

Θσλζηαληίλνο,

Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο
Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο,
Βνπιγαξίδεο
Ξαλαγηψηεο,
Θσλζηαληίλνο,

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Ξαλαγνπνχινπ
Θενδψξνπ

-

Καξία,

Εέξβα

Γεσξγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Γηαλλνχια,
Αιεμία,
Δκκαλνπήι,

Θνπβαξάο
Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, έρνπκε απαξηία. Ξαξαθαιψ λα θαζίζνπκε
γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. Ξξνρσξάκε ζε εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο. Ν θ.
Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γήκαξρε, ρξφληα ζνπ πνιιά, λα είζαη θαιά. Δγψ δε ζα
αζρνιεζψ πηα κε ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα,
κε ηελ θαζαξηφηεηα, κε ην έλα, κε ην άιιν, γηαηί πιένλ ράλνπλ θαη ηελ αμία
ηνπο. Δίλαη φπσο φηαλ βιέπεηο, μέξσ γσ, ηα παηδάθηα πνπ πλίγνληαη ζην Αηγαίν
θαη κεηά απφ δεθαπέληε θνξέο πνπ ην δείρλνπλ δε ζπγθηλείζαη πηα. Δγψ
ζήκεξα ζα δεηήζσ λα καο ελεκεξψζεη ν θ. Γήκαξρνο γηα δχν ζέκαηα ηα νπνία
δε ρξεηάδνληαη ρξήκαηα, αιιά παξακέλνπλ θαη δπζθνιεχνπλ ηε δσή θαη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ δεκνηψλ καο.
Ρν πξψην ζέκα, θ. Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, έρεη λα
θάλεη κε ηελ απνηπρεκέλε δηαπξαγκάηεπζε-ζπλελλφεζε κε ηνλ ΝΑΠΑ γηα ηελ
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πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ζηνλ Γήκν
Σατδαξίνπ θαη ζηνπο δεκφηεο. πάξρνπλ ζηηγκέο πνπ θάπνηα δξνκνιφγηα
γπξίδνπλ ην Σατδάξη θάηη δεθαεηίεο πίζσ. πάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ζπλνηθίεο ηνπ
Σατδαξίνπ ληψζνπλ απνθνκκέλεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Θαη ζα ζαο
θαηνλνκάζσ. Δίλαη ην Γάζνο Σατδαξίνπ ηεο Θπξηαθή. Κία ψξα θαη δέθα ιεπηά
είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ηνπ ΝΑΠΑ. Θαη φπσο δηάβαζα
θαη φπσο είδακε, ην ρεηξφηεξν φισλ είλαη φηη ηα ιεσθνξεία φπσο έγξαςε θαη
ηνπηθφ blog, ιεηηνπξγνχλ φηη πην ζάπην, φηη πην ηξηηνθνζκηθφ, φηη πην
ρεηξφηεξεο ηερλνινγίαο έρεη ν ΝΑΠΑ ζηα γθαξάδ ηνπ, ζηα ακαμνζηάζηα ηνπ.
Απηφ είλαη ην έλα. Θαη ζα ζέιακε κία ελεκέξσζε απφ ηνλ Γήκαξρν ηη κέιιεη
γελέζζαη, δειαδή αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάπνηαο θηλεηνπνίεζεο γη’ απηφ ην
πξάγκα. Γηαηί άπηεηαη άκεζα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο, έμσ απφ ηα βαξέα θαη
αλζπγηεηλά πνπ γξάθεη ην παλφ απέμσ, πνπ καο ην επέβαιε ην ΞΑΚΔ. Θα
πξνηηκνχζακε εκείο ζαλ Ξαξάηαμε λα ππάξρεη έλα παλφ πνπ λα γξάθεη: ηέινο
ζην παηρλίδη ηνπ ΝΑΠΑ γηα ην Σατδάξη. Απηφ είλαη ην έλα ζέκα.
Ρν δεχηεξν ζέκα πνπ θαη απηφ άπηεηαη κελ ηεο πνηφηεηαο δσήο, γηαηί θακηά
θνξά θαη ν Γήκαξρνο καο καιψλεη φηαλ ζπδεηάκε ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο.
Ρα βιέπεη ζαλ ιατθηζκφ απφ κέξνπο καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε, Αλδξέα. Παο παξαθαιψ, ζπλάδειθνη. Θχξηνη
ζπκπνιίηεο. Λα θάλνπκε ιίγε εζπρία, κηιάεη ν ζπλάδειθνο, δελ αθνχγεηαη.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ:

Γελ

πεηξάδεη.

πσο,

ινηπφλ,

ζαο

έιεγα

άπηεηαη

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο θαη απηφ ην ζέκα θαη έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ νηθνλνκηθή
ππφζηαζε ηνπ Γήκνπ καο, πνπ άιισζηε ζήκεξα έρνπκε θάπνηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο … ηα λαππεγεία Διεπζίλαο, Πθαξακαγθά.
Θέινπκε λα καο πείηε έγθπξα απφ ην ζηφκα ζαο θαη φρη απφ ηα blogs πνπ
δηαβάδνπκε θαη ινηπά, γηαηί ιππφκεζα εκείο απφ ελεκέξσζε ηέηνηνπ είδνπο. Ρη
γίλεηαη κε ηα λαππεγεία; Ρα λαππεγεία εάλ πιεξψλαλε, ην Σατδάξη ζα είρε
δεθαπέληε θνξηεγά, ηξηάληα απνξξηκκαηνθφξα, δέθα πνχικαλ δεκνηηθήο
ζπγθνηλσλίαο θαη ινηπά.
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Ρη θάλνπκε κε απηφ ην πξάγκα; Αλ ιεηηνπξγνχκε κε θάπνηα ξαζηψλε απέλαληη
ηνπο, εάλ δελ έρνπκε δηεθδηθήζεη απηά πνπ έπξεπε λα δηεθδηθήζνπκε. Θαη ην
ηξίην πνπ ήζεια λα πσ, εμ αθνξκήο ηνπ πξψηνπ, εάλ ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή
λα ζθεθηνχκε επηηέινπο λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία.
Μέξεηε πνιχ θαιά φηη ππάξρνπλ έηνηκα πξνγξάκκαηα πξνο πινπνίεζε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε γηα
νηθνινγηθά ιεσθνξεία ηα νπνία επηδνηνχληαη 100%, επηρνξεγνχληαη 100%.
Ρν κφλν πνπ ζα πξέπεη λα κείλεη γηα εκάο είλαη ην κφληκν πξφβιεκα, γηαηί
αζθείηε δηνίθεζε θαη ην αληηκεησπίδεηε εζείο, ην ζέκα κε ην πξνζσπηθφ γηα
ηνπο νδεγνχο θαη ηα ινηπά. πάξρεη εδψ έλα ζέκα ηε ζήκεξνλ εκέξα. Ρίπνηε
άιιν. Απηά ήζεια λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ δε ζα πξσηνηππήζσ. Θα μεθηλήζσ απφ ηα ζθνππίδηα.
Ξέξαλ απφ ην γεληθφ ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη απηά πνπ αλαθέξνπκε θάζε
θνξά, ππάξρνπλ έληνλα εξσηεκαηηθά απφ πνιινχο δεκφηεο γηαηί εηδηθά ηηο
ηειεπηαίεο κέξεο δε καδεχνληαη ηα ζθνππίδηα. Γε ζέισ κηα απάληεζε γηα ην
επξχηεξν ή κάιινλ ζα ήζεια, αιιά έζησ ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. γηαηί
θαληάδνκαη θάηη έρεη ζπδεηεζεί, θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο ππάξρεη. Κία
απάληεζε γξήγνξε ζε απηφ.
Γηα ην γεληθφηεξν ζέκα, ζα ηνπνζεηεζεί ν θ. Ρζαηζακπάο κε κηα πξφηαζε.
Έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί εδψ θαη κήλεο, αθνξά ζηα ηξία θηίξηα-δεκνηηθά
θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ, ην Αίζξην, ην λπλ Άτθνλο, ην ζεαζήλαη θαη ην
αλαςπθηήξην Ξχιε ζηελ είζνδν ηνπ Σατδαξίνπ. Θαη ηα ηξία δε ιεηηνπξγνχλ
εδψ θαη θαηξφ. Δίλαη ζε εγθαηάιεηςε. Θαηαξρήλ, ην πξψην εξψηεκα είλαη γηαηί
βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζεκείν εγθαηάιεηςεο θαη θαηά δεχηεξνλ, δεδνκέλνπ φηη
απηή ε εγθαηάιεηςε ζπλερίδεηαη, απαμηψλνληαη θάζε κέξα.
Θαηά δεχηεξνλ, κία πξφηαζε πνπ απφ φηη γλσξίδσ ηαηξηάδεη θαη κε ηηο
πξνηάζεηο πνπ είραηε θαηαζέζεη θαη παιηφηεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην σο
αληηπνιίηεπζε. Δάλ ζθέθηεζηε λα κπείηε ζηε δηαδηθαζία απηνδηαρείξηζεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηεκάησλ. Θάηη πξέπεη λα γίλεη ζε θάζε πεξίπησζε, αιιά
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επεηδή απηφ είρε εθθξαζζεί φηη είλαη κία δηθή ζαο πνιηηηθή ηνπνζέηεζε, ε
εθκεηάιιεπζε απφ ηελ ίδηα ηε δεκνηηθή αξρή, ηη ζθέθηεζηε λα θάλεηε ζρεηηθά
κε απηφ. Απηή ηε ζηηγκή είλαη ηξία ηα θαηαζηήκαηα.
Έλα άιιν ζέκα. Γηάβαζα, πιεξνθνξήζεθα πξηλ δχν ψξεο, φηη κε αλαθνίλσζε
ηεο ηζηνζειίδαο, φηη αλνίγεη ην θνιπκβεηήξην αχξην. Ππκπιεξψλνληαη είθνζη
κέξεο κεηά απφ ην θιείζηκν ηνπ. Έλα ζέκα πξαθηηθφ θαη νπζηαζηηθφ είλαη κε
ηηο ζπλδξνκέο ησλ δεκνηψλ. Ρη ζα γίλεη; Κε φζεο ζπλδξνκέο έρνπλ
θαηαβιεζεί ηα πνζά γηα ηνλ κήλα απηφλ. Κηιάκε, δειαδή, γηα ηα δχν ηξίηα
ηνπ κήλα απηνχ πνπ ήηαλ θιεηζηφ θαη δε ιεηηνπξγνχζε ην θνιπκβεηήξην,
νπφηε δελ ππήξρε θαη ε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο δεκφηεο.
Θαη θαηά δεχηεξν, πέξαλ απφ ηα ζρέδηα απηά πνπ είπακε θαη πνπ θάλακε θαη
εηδηθφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην αληηπιεκκπξηθφ. Πεκεηαθά, ππάξρνπλ
θάπνηεο πξνζπάζεηεο ζσξάθηζεο ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ,
θάπνηνο ζρεδηαζκφο, ψζηε ζε κία επφκελε λεξνπνληή λα κελ έρνπκε ηέηνηνπ
είδνπο θαηλφκελα; Πε απηφ ην πιαίζην, εάλ έρεηε θαη κία, ην είρακε ζέζεη θαη
ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κία πιεξέζηεξε θαηαγξαθή πιένλ, αλ
έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαγξαθή ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηξνθέο απφ ηηο
πιεκκχξεο, ζα ζέιακε κία ελεκέξσζε θαη ζε ζρέζε κε απηφ.
Θαη ηέινο, πιεξνθνξνχκαη θαη ην βιέπσ θη εγψ ηδίνηο φκκαζη γηαηί θαηξνχο
αλεβαίλσ επάλσ θαη ηξέρσ. Πην δάζνο, ζην γήπεδν ηνπ δάζνπο, κία πιήξε
απαμίσζε, εηδηθφηεξα ηνπ ριννηάπεηα, πνπ απφ φηη πιεξνθνξνχκαη έρεη λα
πνηηζηεί δπφκηζη κήλεο. Δίλαη γεληθφηεξε ε απαμίσζε ηνπ γεπέδνπ, αιιά εηδηθά
γηα ην ζέκα ηνπ ριννηάπεηα, λα κπνχκε ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ νη άκεζεο
απαληήζεηο είλαη θαη πην ρξεζηηθέο γηα ηψξα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θαιεζπέξα. Δγψ πξνζσπηθά ζα ήζεια κία ελεκέξσζε γηα ην ζέκα
ησλ θαηαιήςεσλ ζηα ζρνιεία. Ξφζα ζρνιεία βξίζθνληαη ηψξα ζε θαηάιεςε;
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Δάλ είλαη γλσζηφο ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ έρνπλ θάλεη. Ξσο αληηκεησπίζηεθε
απφ ηε δεκνηηθή αξρή ην ζέκα; Ξσο αληηκεησπίδεηαη; Δάλ έρνπλ δηαπηζησζεί
θζνξέο θαη εάλ ππάξρεη ζθέςε λα απνδνζνχλ νη επζχλεο ζηα ίδηα ηα παηδηά
θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα βιέπνπλ φηη δελ έρνπλ
κφλν δηθαηψκαηα αιιά έρνπλ θαη ππνρξεψζεηο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθαλά. Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δε ζα ήζεια λα βξηζθφκνπλ ζε απηή ηε ζέζε λα
θάλσ απηήλ ηελ εξψηεζε, γηαηί γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά πφζν δχζθνιν είλαη
ην έξγν ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ζε κία πφιε. Κπνξψ λα
αληηιεθζψ φζα έρνπλ εηπσζεί ζηα πεξαζκέλα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα γηα ηνλ
ζηφιν, γηα ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηα ινηπά. Δδψ, φκσο, θαη δχν κέξεο,
θ. Γήκαξρε, θαη ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ λα ην δείηε εζείο πξνζσπηθά. Ρν λα
ππάξρνπλ

ππεξεζηαθνί

παξάγνληεο

πνπ

παίξλνπλ

νη

δεκφηεο

λα

παξαπνλεζνχλ θαη λα ηνπο απαληνχλ νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο φηη ν Γήκνο
δελ έρεη πεηξέιαην θαη γη’ απηφ δελ κπνξεί λα καδέςεη ηα ζθνππίδηα, ζεσξψ φηη
επηειίδεη θαη εκάο ηελ αληηπνιίηεπζε πξσηίζησο, αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξν
εζάο πνπ είζαζηε δηνίθεζε. Θα ήζεια, θ. Γήκαξρε, πάξα πνιχ λα ην δείηε
απηφ ην πξάγκα.
Ρν δεχηεξν ην νπνίν ην έζεζε θαη ν θ. Κπνδίθαο είλαη ην ζέκα ηεο δεκνηηθήο
ζπγθνηλσλίαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δνχκε εδψ εάλ ζα κπνξέζνπκε λα
αιιάμνπκε ηα δξνκνιφγηα ηνπ ΝΑΠΑ ή ζα θάλεη ν Γήκνο, γηαηί δελ έρεη, θαη κε
επζχλε ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο, δελ έρεη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Ή ν
ΝΑΠΑ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο ππνδνκέο ψζηε νη Σατδαξηψηεο λα κπνξνχλ λα
εμππεξεηεζνχλ ή ν Γήκνο ζα πξέπεη, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη κηα
απφθαζε, απηά πνπ είπε ν θ. Κπνδίθαο, απφ ηη πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα
παξζνχλ πφξνη πξνθεηκέλνπ λα θηηαρηεί κία ζπγθνηλσλία ε νπνία ζα θηλείηαη
πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δεκνηψλ. Απηά ηα δχν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κία εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Ρν ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ
πξάγκαηη είλαη έλα ζέκα γεληθφηεξν θαη εηιηθξηλά πηζηεχσ φηη ε εξψηεζε ηνπ
ζπλαδέιθνπ ηνπ Βαγγέιε ηνπ Ληεληαθνχ εθεί θαηέηεηλε. Βιέπνπκε φηη έρνπλ
πεξάζεη ηέζζεξηο θαη πέληε κέξεο ζε δξφκνπο θεληξηθνχο, βαζηθνχο, ιέσ
ζπλνιηθά, θαη δελ έρεη γίλεη απνθνκηδή. Δγψ ην ξσηάσ, δειαδή, ην βάδσ σο
εξψηεκα, δελ απνηειεί θξηηηθή ε ηνπνζέηεζε κνπ. Απιψο, ζέισ κηα
απάληεζε, ζέινπκε κέιινλ κηα απάληεζε ζε ηη νθείιεηαη απηφ, γηαηί ξσηάεη ν
θφζκνο θαη δελ μέξνπκε ηη λα ηνπ απαληήζνπκε.
Έλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζέζσ ππφςηλ ηεο ηερληθήο, ζηνλ Αληηδήκαξρν ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο. πάξρεη έλα ζηελάθη ζηελ αξρή ηεο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ
θαη Έβξνπ. Έβξνπ είλαη ν δξφκνο απηφο, μεθηλάεη απφ ηελ αξρή, δίπια απφ ηε
βελδίλε ηεο shell θαη θηάλεη κέρξη θάησ. Δθεί εμππεξεηνχληαη απφ απηφλ ηνλ
δξφκν, ππάξρνπλ ζπίηηα γχξσ ζηηο δέθα νηθνγέλεηεο, κηα δπν πνιπθαηνηθίεο
θαη ηα ινηπά. Πε απηφ πξηλ θάπνηα ρξφληα είρε πέζεη έλα ηζηκέλην, ην νπνίν
ηζηκέλην βέβαηα έρεη εμαθαληζηεί θαη απηφ έρεη γίλεη ηψξα νπζηαζηηθά ιάθθνο,
λα κελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη. πάξρνπλ κηθξά παηδηά εθεί, ππάξρνπλ καλάδεο
κε θαξφηζηα πνπ ζέινπλ λα ηα βγάινπλ έμσ. Θάληε κία ζεκείσζε θαη δείηε ην
ζέκα ηνπ δξφκνπ. Δίλαη έλαο δξφκνο γχξσ ζηα 100 κέηξα. Θάηη κπνξεί λα
γίλεη, κία παξέκβαζε. Μέξσ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη απφ απηεπηζηαζία. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη, θάπνηα παξέκβαζε κπνξεί λα γίλεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Λαη, εγψ ζα πάσ ιίγν γεληθφηεξα, θ. Ξξφεδξε. Ξαξαθνινπζψ φηη
ζε φιε ηε ρψξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζπδεηήζεηο φζνλ αθνξά κε ηνλ ηνπηθφ
ζρεδηαζκφ κε ηα απφβιεηα, κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ. Θαη απηφ είλαη ζηε
βάζε ηνπ ςεθηζζέληνο εζληθνχ ζρεδηαζκνχ. Ρη πξνηίζεηαη ε αξρή λα θάλεη, αλ
πξφθεηηαη λα ην θάλεη ζε δηαβνχιεπζε, ζε ζπδήηεζε, φπσο γίλεηαη θαη ζηα
άιια Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη λα καο ελεκεξψζεη, γηαηί βιέπνπκε θαη
αληηδηθίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηεο Θπβέξλεζεο. Απηφ
ήζεια.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα ξσηήζεη; Θπξία Πθακπά.
Θη εγψ γηα ην δήηεκα ησλ απνξξηκκάησλ ζέισ λα ξσηήζσ. Κε ιίγν
δηαθνξεηηθφ πλεχκα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπλαδέιθνπο. Δίλαη εκθαλέο ην
πξφβιεκα έηζη θη αιιηψο. Θαη ρσξίο λα ακθηζβεηψ νχηε ηελ θαηάζηαζε ηελ
νπνία παξέιαβε ε ηξέρνπζα δεκνηηθή αξρή ηεο δηάιπζεο, αιιά νχηε θαη ηελ
πνιηηηθή ηεο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ
είλαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα γηα πξνρσξήζεη.
Κε αθνξκή θαη ην ζέκα πνπ έρνπκε ζε ζρέζε κε ηα νγθψδε, απηφ πνπ ζέισ
λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο. πάξρεη έλα θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο θαη πξφζθαηα
ππάξρεη θαη έλα ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο. Απηά ηα δχν, θαη ηα δχν,
δηαπλένληαη απφ κία δηαθνξεηηθή ινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Δλλνψ φηη θαη ηα δχν πεξηγξάθνπλ έλαλ
ζηφρν κείσζε ησλ … άξα θαη αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο, θνκπνζηνπνίεζεο,
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηα ινηπά. Ξξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ε
Ξαξάηαμε θαη εγψ πξνζσπηθά έρνπκε ξσηήζεη θαηά θαηξνχο θαη έρνπκε
δεηήζεη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα κε ηε ινγηθή ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα καο
θαηεπζχλεη αιινχ. Γελ έρεη γίλεη απηή ε ζπδήηεζε παξφηη έρεηε απαληήζεη φηη
λαη, ζα ην θάλνπκε.
Ρελ ηειεπηαία θνξά πνπ ηνπνζεηεζήθαηε ζεηηθά ήηαλ φηαλ ςεθίζακε ηνλ
δηνξηζκφ ηεο επηηξνπήο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην ηνπηθφ ζρέδην. Αιιά δελ έγηλε
πάιη απηή ε θνπβέληα. Άξα ην πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζεο κνπ είλαη εάλ ζα
θνπβεληηάζνπκε

έλαλ

ηέηνηνλ

ζηφρν.

Ρν

δεχηεξν

ζθέινο

είλαη

φηη

πξνρσξψληαο πξνο απηφλ ηνλ ζηφρν, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ιχζνπκε θαη έλα
θνκκάηη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απνθνκηδήο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα κέξνο ησλ
ζθνππηδηψλ

παξακέλνπλ

ζην

Σατδάξη

γηαηί

γηα

παξάδεηγκα

θάλνπκε

θνκπνζηνπνίεζε εληφο, απηφ ζα κεηψζεη θαη ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ θαη ηα
έμνδα. Έρνπκε θάλεη κηα ηέηνηα κειέηε λα δνχκε κήπσο καο ζπκθέξεη ζηα
πιαίζηα ηα αζθπθηηθά πνπ έρνπκε λα ζηξίςνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε;
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Θαη ην ηξίην είλαη ην εμήο. Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ είλαη αλαξηεκέλα δχν
πξάγκαηα. Ν έλαο είλαη ν θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο θαη ν άιινο είλαη κία
αλαθνίλσζε ηνπ 2013, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηέινο πάλησλ γηα ηα νγθψδε.
Απηφ είλαη θαη κία εξψηεζε, γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα μέξνπκε ηελ απάληεζε φηαλ
ζα ςεθίζνπκε γηα ην ζέκα πνπ νξίδεη ην χςνο ηνπ ηέινπο. πάξρεη, ινηπφλ, ν
θαλνληζκφο, ν νπνίνο πξνβιέπεη φηη γηα ηα νγθψδε ππάξρεη ηέινο, γηα ηε
ζπιινγή. Θαη ππάξρεη επίζεο ζηνλ θαλνληζκφ θαη πξφβιεςε γηα πξφζηηκν. Άξα
έλαλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ νθείιεηαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ θαη πνπ δείρλεη φηη ν θαλνληζκφο δελ ηεξείηαη.
Αιιά ππάξρεη θαη κία αλαθνίλσζε ηνπ 2013, ηνπ Λνέκβξε ηνπ 2013, ε νπνία
ιέεη φηη ηα νγθψδε ζην Σατδάξη καδεχνληαη δσξεάλ. Ζ πξψηε εξψηεζε είλαη,
ινηπφλ, Ρη απφ ηα δχν ηζρχεη; Δίλαη δσξεάλ ή έρνπλ ηέινο; Θαη ε δεχηεξε
εξψηεζε είλαη εάλ έρνπκε θάπνηνλ ζηφρν, θάπνην ζρέδην θαη πνην είλαη απηφ
γηα λα πεξηνξίζνπκε απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ. Δίηε εθπαηδεπηηθφ
ζηφρν είηε πξφζηηκν είηε νπνηνδήπνηε ζρέδην, δηφηη αληηιακβάλνκαη φηη απηφ
δηνγθψλεη ην πξφβιεκα, ην λα βγάδεη δειαδή θαλείο νγθψδε ζπλέρεηα θαη κε
αλεμέιεγθην ηξφπν θαη ρσξίο λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο.
Δπίζεο, ην πξφγξακκα πνπ ππάξρεη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ, είλαη
θάηη πνπ κπνξνχκε λα ην εμππεξεηήζνπκε κε ηηο δπλάκεηο πνπ έρνπκε; Ή
κήπσο πξέπεη λα ην ηξνπνπνηήζνπκε; Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζακε λα
θάλνπκε κία ηξνπνπνίεζε ηνπ ζηηι αλά δχν εβδνκάδεο αλά γεηηνληά, φρη κηα
θνξά ηελ εβδνκάδα, θαη ν θφζκνο λα θξαηάεη ηα νγθψδε ηνπ γηα δχν
εβδνκάδεο, πνπ δελ είλαη αλέθηθην ή ηξειφ. Έρνπκε θάλεη κηα εθηίκεζε αλ
κπνξνχκε λα εμππεξεηήζνπκε ψζηε ην πξφγξακκα πνπ ππάξρεη απηή ηε
ζηηγκή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πνιίηεο ζα ην ηεξνχζαλ; ιεο απηέο νη
πνιιέο εξσηήζεηο, ηέινο πάλησλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ξξηλ ηξεηο ηέζζεξηο κήλεο, ςεθίζακε εδψ ηελ παξάηαζε
ηεο ζχκβαζεο γηα ηε ζπιινγή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ. Δγψ ηφηε
είρα κηα απνξία αλ απηή ε ζχκβαζε νχησο ή άιισο ιεηηνπξγεί. Κε
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δηαβεβαηψζαηε φηη ιεηηνπξγεί. Δίρα κάιηζηα πεη ζηνλ θ. Σνπδεινχδε γηα έλα
ακάμη πνπ είλαη Καγλεζίαο θαη Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε θαη ην ζεκείσζε
θηφιαο. Θαη κάιηζηα κνπ έθαλε εληχπσζε, ιέσ δελ ην γλσξίδεη; Αιιά θαη άιια
ακάμηα. Έλα ακάμη ζηελ Αγία Καξίλα. Ρψξα κηιάσ, δελ έρσ θάλεη έξεπλα,
αιιά απηά πνπ βιέπσ θαζεκεξηλά κπξνζηά κνπ. Απηφ κάιηζηα ζηε Καγλεζίαο
έρεη θαη ηε γαξληηνχξα ηεο επνρήο απφ πάλσ, ηα θιαδηά, ηα θιαξηά απφ ηηο
ειηέο. Θέισ λα ξσηήζσ ηη γίλεηαη κε απηήλ ηε ζχκβαζε. Δίζαζηε
επραξηζηεκέλνη, πξνρσξάεη, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα; Αλ ππάξρνπλ θάπνηα
πξνβιήκαηα, λα ηελ αιιάμνπκε. Κηα ελεκέξσζε γη’ απηήλ ηε ζχκβαζε θαη ηη
γίλεηαη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ Γήκαξρν ζρεηηθά κε ην
θαζεζηψο πνπ βξίζθεηαη ν Γήκνο καο φζνλ αθνξά ηα αληηπιεκκπξηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε, Θνδσξή. Ππλάδειθνη, ζήκεξα ιίγν δελ μέξσ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πχληνκα ζέισ λα καο ελεκεξψζεη ν Γήκαξρνο ζρεηηθά κε
ηη ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη απφ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε ζρέζε κε
ηελ

Ξεξηθέξεηα

θαη

ηελ

Θπβέξλεζε

φζνλ

αθνξά

ην

δήηεκα

ησλ

αληηπιεκκπξηθψλ θαη ην εηδηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν εκείο είκαζηε. Ρη έρεη γίλεη,
ηη έρνπκε θάλεη. Έλα απηφ, θαη ην δεχηεξν. Αλ ζπλεδξίαζε ε πνιηηηθή
πξνζηαζία θαη έθαλε απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, θαη αλ δελ έρεη θάλεη, εγψ ζα
ήζεια λα παξαθνινπζήζσ ηε ζπλεδξίαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο
θπξίνπο Αληηδεκάξρνπο. Ν θ. Σνπδεινχδεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε, ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γε ζπλεζίδσ λα επαλαιακβάλσ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ
δηαηππσζεί απφ ζπλαδέιθνπο ζηε δηαδηθαζία απηή ησλ εξσηήζεσλ θαη
απαληήζεσλ, αιιά απηή ηε θνξά είλαη ηφζν νμπκέλν ην ζέκα πνπ πξαγκαηηθά
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αμίδεη θαη λνκίδσ φηη θαηαιαβαίλεηε φινη φηη αθνξά ην δήηεκα ηεο
θαζαξηφηεηαο. Θνηηάμηε, λνκίδσ πιένλ φηη ε θαηάζηαζε έρεη μεθχγεη απφ ηα
φξηα ηνπ αλεθηνχ. Ξηζηεχσ φηη ήδε εγείξνληαη θαη δεηήκαηα πγηεηλήο απφ ην
γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα ηεο θαζαξηφηεηαο ζηελ πφιε έρεη νμπλζεί πάξα
πνιχ. Θαη ζα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο νινθιεξψλνληαο
πεξηζζφηεξν ηελ έθθιεζε κνπ θαη φρη ηελ εξψηεζε κνπ, θαηαιήγνληαο θαη ζε
κία πξφηαζε πνπ πηζηεχσ φηη ζα δηεπθνιχλεη.
Ξέξαλ απφ ηνπο θάδνπο πνπ μερεηιίδνπλ πιένλ κφληκα, πέξαλ απφ ηνπο
ζσξνχο ησλ ζθνππηδηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε πάξα πνιιά ζεκεία ηεο πφιεο,
πέξαλ απφ φπνπ ηέινο πάλησλ γίλεηαη θαηνξζσηφ λα ππάξμεη απνθνκηδή, ηα
ππνιείκκαηα πνπ κέλνπλ, πάιη εηθφλα θαζαξηφηεηαο δε δίλνπλ. Ξέξαλ απφ ηα
δεηήκαηα απηά, αλ ζέιεηε, πνπ είλαη ηα πην νμπκέλα, ηαπηφρξνλα βιέπνπκε
φιν λα επηδεηλψλεηαη θαη κία εηθφλα γεληθφηεξε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία
δελ είλαη ηειείσο μέρσξε, δελ είλαη ηειείσο άζρεηε κε απηά.
Γειαδή, βιέπνπκε ηα δηάθνξα ζπλζήκαηα, κνπληδνχξεο ζε θηίξηα δεκνηηθά
ηεο πφιεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη. Βιέπνπκε ζηηο πηλαθίδεο, γηα παξάδεηγκα,
νδνζεκάλζεσλ θαη άιισλ πνπ θαηαγξάθνπλ θηίξηα θαη πξνζπαζνχλ λα
απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο δεκφηεο, λα γεκίδνπλ θαη απηά κε ζπλζήκαηα θαη
κνπληδνχξεο. Ρα δηάθνξα κλεκεία ηεο πφιεο θαη απηά ηα θαηλφκελα λα
παξνπζηάδνληαη θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη. Αλ ζέιεηε, ε εηθφλα ηεο εηζφδνπ
ηνπ Γεκαξρείνπ λνκίδσ φηη είλαη απαξάδεθηε θαη έρσ ηελ αίζζεζε φηη δίλεη
έλα κήλπκα. Έηζη φπσο βιέπνπλ νη δεκφηεο απηήλ ηελ εηθφλα, είλαη κία
θαηεγνξία δεκνηψλ πνπ αγαλαθηεί, αιιά είλαη δπζηπρψο θαη κία θαηεγνξία
δεκνηψλ νη νπνίνη ηειηθά μεθεχγνπλ απφ ηελ αηζζεηηθή ε νπνία ζα έπξεπε λα
ππάξρεη θαη πνιιαπιαζηάδνπλ ην πξφβιεκα.
Γε ιχλεηαη απηφκαηα απηφ ην δήηεκα. Ξξέπεη ν Γήκνο, ε δηνίθεζε, νη
ππεξεζίεο, κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε λα ην αληηκεησπίζνπλ θαη λα δψζνπλ
θαη έλα κήλπκα ψζηε ε αληηκεηψπηζε λα έρεη θαη κία δηάξθεηα. Ρειεηψλσ
ιέγνληαο φηη θνηηάμηε, είλαη γλσζηφ φηη θαλέλαο εδψ κέζα δε βάδεη δήηεκα
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζε θακία πεξίπησζε, ην πηζηεχσ
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εηιηθξηλά, φηη πνιχ πεξηζζφηεξν ε ππάξρνπζα δηνίθεζε ζα έθαλε κηα ηέηνηα
πξφηαζε.
Υζηφζν, ιφγσ απηήο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ππάξρεη, εγψ πξνηείλσ λα
πάξνπκε εδψ κηα απφθαζε θαη λα αλαζέζνπκε έλα κέξνο ηεο απνθνκηδήο, φρη
ίζσο ηνπο θάδνπο, αιιά φισλ ησλ ππνινίπσλ ππνιεηκκάησλ ηα νπνία έρνπλ
πξαγκαηηθά θαηαθιχζεη πάξα πνιιά ζεκεία ηεο πφιεο, λα ηα αλαζέζνπκε γηα
θάπνην δηάζηεκα ζε έλα ηδησηηθφ ζπλεξγείν, λα απνκαθξπλζνχλ, ψζηε ε πφιε
λα απνθηήζεη κία ζηνηρεηψδε εππξέπεηα θαη γηα λα κελ ππάξρνπλ θαη
αλεζπρίεο φηη πξνζπαζνχκε λα βάινπκε απφ ηελ πίζσ πφζηα ηδηψηεο,
ηαπηφρξνλα λα πάξνπκε θαη κία απφθαζε φηη απηφ δε ζεκαίλεη ζε θακία
πεξίπησζε ηέηνηα επηζπκία ή ηέηνηα λννηξνπία.
Θαη ηειεηψλσ ιέγνληαο φηη γηα ηε δηνίθεζε, πνπ ην πηζηεχσ εηιηθξηλά φηη ζε
θακηά πεξίπησζε δε ζέιεη κηα ηέηνηα εμέιημε, λα πσ φηη αλ απηφ ζπλερηζηεί,
απηήλ ηελ εμέιημε ε δηνίθεζε δε ζα ηε ζέιεη, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη φινη δε
ζα ηε ζέινπλ θαη νη Ξαξαηάμεηο, αιιά ζα ηε ζέινπλ φινη νη δεκφηεο θαη ηφηε
ζα είλαη αξγά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο. Ν θ. Σνπδεινχδεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Λα ηα βάινπκε ιίγν ζηε ζεηξά ηα πξάγκαηα
γηα λα κελ πνχκε θαη πνιιά πνπ δελ έρνπλ ζθνπφ κφλν λα δηθαηνινγήζνπλ ην
πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Θα ήζεια λα πσ φηη ε έληαζε πνπ παξαηεξείηαη ηηο
ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο πεξίπνπ κε ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο, ζαο ζπκίδσ
φηη κεηά ηηο πιεκκχξεο φηη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηνλ
Άτ Γηψξγε θαζεκεξηλά βγαίλνπλ δχν κε ηξία θνξηεγά ζαβνχξεο.
ηαλ ιέκε γηα απηά πνπ είπε ν θ. Ρζαηζακπάο, νγθψδε, ζαβνχξεο θαη ηα
ινηπά. Δίλαη κπινθαξηζκέλα, δειαδή, ηα ηξία δξνκνιφγηα. Θαζεκεξηλά
θεχγνπλ απφ ηνλ Άη Γηψξγε. Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ έρεη πιεκκπξίζεη ηα πην
πνιιά ζπίηηα, μεθηλψληαο απφ ην ζηξαηφπεδν κέρξη θάησ ζηελ Νδπζζέσο.
Βέβαηα δελ είλαη κία δηθαηνινγία πνπ επζηαζεί. πάξρεη πξφβιεκα θαη κε ηελ
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ρσκαηεξή. Παο ιέσ παξάδεηγκα, κπαίλεη απηνθίλεην πνπ θεχγεη θνξησκέλν
νθηψ θαη είθνζη απφ εδψ θαη γπξλάεη κία παξά ηέηαξην.
Ζ νπξά ζε θαζεκεξηλή βάζε εθηφο Παββάηνπ είλαη αλεπίηξεπηε. Ζ ρσκαηεξή
ιεηηνπξγεί ην έλα ηακπάλη θαη ζηελ πχιε ππάξρεη κφλν κία δχγη, πνπ έρεη
ηέζζεξηο δπγαξηέο θαη ε κία δνπιεχεη. Θαη ηα ζθνππηδηάξηθα αθφκα, θαη έρσ
επηθνηλσλήζεη θαη κε άιινπο Γήκνπο λα δσ ηη γίλεηαη, ππάξρεη δηακαξηπξία ην
λα κπαίλνπλ ηα απηνθίλεηα θαη λα αδεηάδνπλ πην γξήγνξα, γηα λα έρνπκε θαη
απηνθίλεηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ην κάδεκα ησλ ζθνππηδηψλ πην γξήγνξα.
Ρψξα, γηαηί έγηλε κία θαηαγγειία, ν θ. Θέληξεο, γηα ην ζέκα ηνπ πεηξειαίνπ.
Κε ην ζέκα ηνπ πεηξειαίνπ, ε θαζπζηέξεζε ήηαλ δχν σξψλ. Ζ παξάδνζε ηεο
ΔΘΝ, αληί λα γίλεη ηελ πξνεγνχκελε, έγηλε ψξα νθηψ ην πξσί. Γελ μέξσ ηψξα,
ζα ην εξεπλήζνπκε λα δνχκε πνηνο έδσζε απηήλ ηελ απάληεζε ζε θάπνηνπο
ζπλδεκφηεο καο ή ζε θάπνηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν. Θα ην δνχκε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: … θ. Αληηδήκαξρε, κε ζπγρσξείηε πνπ ζαο ην ιέσ, έγηλε ζε πνιχ
πςειφ ζηέιερνο ηεο πφιεο καο … . Γειαδή, δελ επηδέρεηαη θακίαο
ακθηζβήηεζεο. … . Δηπψζεθε θαη ζε άιινπο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θα ην εξεπλήζνπκε θαη ζα απαληεζεί θ. Θέληξε. Γελ
ππάξρεη λα ην αθήζνπκε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ν Γήκνο.
Ρψξα, γηα λα πσ θαη δπν πξάγκαηα γηα ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη λα ην
πσ ελεκεξσηηθά. Γηα ην ζέκα ησλ απηνθηλήησλ πνπ ππάξρεη πξφβιεκα,
έρνπκε δαλεηζηεί θαη απφ άιινπο Γήκνπο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνρζέο είρακε κία
επαθή θαη κε ηελ Αζήλα γηα λα πάξνπκε δαλεηθφ έλα απηνθίλεην, θαη κε ην
Αηγάιεσ. Γηα λα ηα ιέκε. Γελ είλαη θάηη πνπ ππάξρεη ζθνπηκφηεηα. Ρα
απηνθίλεηα ην μέξεηε, ην πην παιηφ είλαη ην ’93, γηα λα κελ πάσ πην πίζσ, θαη
ην πνην θαηλνχξην πνπ είλαη δχν … κηθξά είλαη ηνπ ’10.
Δίλαη δηαιπκέλα. ηαλ ηα απηνθίλεηα θάλνπλ ηξία δξνκνιφγηα ηελ εκέξα
ππνρξεσηηθά γηαηί δνπιεχνπλ κε ηξία θαη κε ηέζζεξα απηνθίλεηα. Θα κνπ
πείηε, εζείο είζαζηε δηνίθεζε. Λαη, είκαζηε δηνίθεζε. Θαη κε ην capital control
θαη κε ην leasing πνπ πξνζπαζήζακε λα δψζνπκε θάπνηεο ιχζεηο, δε
ζπκκεηέρεη θαλέλαο. Άθνπζα γηα θάπνηα πξνγξάκκαηα. Θαινδερνχκελα θαη ηα
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πξνγξάκκαηα. Ξνπ είλαη ηα πξνγξάκκαηα; Πηα ιφγηα; ινη ιέλε γηα
πξνγξάκκαηα κέρξη ηελ πφξηα. ηαλ παο λα πεηο ην πξφβιεκα ζνπ, λα θάλεηο
θάπνηεο δηαδηθαζίεο λα ηα πάξεηο, δελ ππάξρεη ηίπνηα. Γηα λα είκαζηε
ξεαιηζηέο. Γπξεχνπκε κε φιεο ηηο δπλάκεηο λα επηζθεπάζνπκε κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε, απηφ ην ζπλεξγείν πνπ έρνπκε, απηφ ην ζπλεξγείν
πνπ γηα κέλα ην 90% δίλνπλ θαη ηελ ςπρή ηνπο. Κε ηα κέζα πνπ ππάξρνπλ,
δελ κπνξείο λα ηα θάλεηο. Λα είκαζηε ξεαιηζηέο.
Ν θ. Θέληξεο ππεξέηεζε θαη απφ κέζα. Κεραληθφο ζηνλ Γήκν δελ ππάξρεη.
Έρνπλ θχγεη κε ζχληαμε φζνη ήηαλ, ν Δξξίθνο. Κεραληθφο θάλεη έλαο πνπ ήηαλ
νδεγφο θαη ν άιινο πνπ είλαη ζηδεξάο. Δγψ ηα ιέσ κε ην φλνκα ηνπο γηαηί έρσ
ππεξεηήζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Έρεη θχγεη θαη ν Πηέιηνο ν … .
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θέληξε, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν Αληηδήκαξρνο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ξαξέκβαζε θάλσ. Ρα … είλαη φια θαηαζθεπήο ηνπ 1997. … . Ρα
δχν απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία δε δηθαηνινγνχληαη λα έρνπλ ραιάζεη. … . Ρα
έθεξε ε δηνίθεζε ην 2010. Γελ κπνξεί εληφο ηεζζάξσλ λα κελ ππάξρεη … φηη
ππάξρεη έλα απνξξηκκαηνθφξν … . Γελ είλαη ζέκα κνκθήο ζε εζάο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γελ είλαη ζέκα κνκθήο. Δδψ είλαη λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα
ησλ ζθνππηδηψλ, γηαηί θαιψο ην έβαιε ν θ. Ρζαηζακπάο φηη είλαη ζέκα πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο θαη δε κέλνπκε νχηε ζηελ Δθάιε νχηε ζηε Ιάξηζα. Πην Σατδάξη
κέλσ θαη ζηα ζθνππίδηα δνχιεπα. Ρν δεηνχκελν είλαη άιιν. Ρν δεηνχκελν είλαη
φηη απηά πνπ ιέηε φηη είλαη ηνπ 2010, φηαλ θάλεη έλα απηνθίλεην ηξία
δξνκνιφγηα ή πέληε δξνκνιφγηα ηε κέξα, δελ είλαη απηνθίλεην πιένλ, έρνπλ
ιηψζεη ηα ζίδεξα. Απηή ηε δνπιεηά θάλακε. Ρψξα, γηα λα γίλσ πην
ζπγθεθξηκέλνο γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ κπαίλνπλ, ην λα δνζνχλ ζε θάπνηνλ
ηδηψηε, ην λα βνεζήζεη θάπνηα θαηάζηαζε κε ηνλ ηξφπν ή ησλ πξνζηίκσλ ή
ηεο ελεκέξσζεο.
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Θάλακε θάπνηεο θηλήζεηο, έρνπκε βγάιεη θαη θπιιάδην πνπ έρεη κνηξαζηεί θαη
ζηνπο ιατθαηδήδεο θαη ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζε έλα ρψξν ηνπ δάζνπο, έλα
θνκκάηη ηνπ θέληξνπ ζηελ Αζηηζαία γηα ηνπο θαηνίθνπο. Γηα ην ζέκα ηεο
ζπκπεξηθνξάο, λα ην πνχκε, ησλ ζπλδεκνηψλ καο γηα λα έρνπκε κία
θαιχηεξε αλάπηπμε, αλ ζέιεηε, θαη ησλ δπλάκεσλ ζαλ Γήκνο θαη λα
κπνξνχκε λα έρνπκε θαη άκεζε παξέκβαζε. Θέιεη ρξφλν, δελ είλαη ηφζν
εχθνιν λα εκπεδψζεη θαλέλαο.
Κε ην ζέκα ησλ πξνζηίκσλ, ιέκε λα μεθηλήζνπκε λα βάδνπκε. Θα έρνπκε ην
αλάπνδν απνηέιεζκα θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία θαη κε
ηα νηθνλνκηθά θαη κε ηελ θξίζε θαη ην θφςηκν ησλ ζπληάμεσλ θαη κηζζψλ, δε
λνκίδσ φηη ζα θηάζνπκε ζε απηφ ην επίπεδν λα βάδνπκε πξφζηηκα γηα θάπνηα
πξάγκαηα πνπ νχηε δεκνηηθή αζηπλνκία δελ έρνπκε, νχηε έιεγρν κπνξείο λα
θάλεηο εχθνια. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηα εγθαηαιειεηκκέλα.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γηα ηα εγθαηαιειεηκκέλα ππάξρεη ζχκβαζε ιεηηνπξγίαο.
πάξρεη θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ εξγνιάβν ζην ζέκα ζπλελλφεζεο, γηαηί
έρνπκε θάλεη εκείο θάπνηεο θαηαζηάζεηο, έρνπκε ζπκθσλήζεη ζε θάπνηα
πξάγκαηα. Γελ κπνξέζακε λα ζπκπίςνπκε ζε θάπνηεο εκεξνκελίεο. Ξηζηεχσ
ηειεηψλνληαο θάπνηα πξάγκαηα πνπ έρνπκε ππφινηπν κε ηηο πιεκκχξεο, λα
αζρνιεζνχκε πην πνιχ θαη λα θάλνπκε φζν κπνξνχκε πην γξήγνξα ηελ
απνκάθξπλζε θάπνησλ απηνθηλήησλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ν θ. Βαξπηηκηάδεο, ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δγψ απιά ζέισ λα απαληήζσ
ζην θχξην Θψζηα φηη γηα ηα ζέκαηα ησλ νδψλ, εηδηθά ζην Σατδάξη, ή κηθξνί
είλαη ή κεγάινη, είλαη πνιιά ρξφληα εγθαηαιειεηκκέλνη. Γελ έπεηαη φηη ππάξρεη
κία, ε Έβξνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη ή ζην θέληξν ηνπ Σατδαξίνπ ή ζην δάζνο ή
ζην Γαθλί ή νπνπδήπνηε αιινχ. Δίλαη ηφζν πνιιά ηα ζηελά πνπ ζέινπλ
ρξφληα γηα λα θάηζνπκε λα ηα θηηάμνπκε. Αιιά θαη’ επηινγή εκείο πηζηεχνπκε
φηη απηά πνπ ππεξηεξνχλ ζε πεξηζζφηεξα ρξφληα, δειαδή έλα θνκκάηη δξφκνπ
πνπ είλαη ζαξάληα ρξφληα θαη δελ έρεη ζηξσζεί, φρη απφ κπεηφ, αιιά είλαη
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ρψκα θάησ, εθεί ζα πξνζπαζήζνπκε, φζν είλαη δπλαηφλ, λα επέκβνπκε κε φηη
έρνπκε ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Ρψξα ην ζέκα ησλ αληηπιεκκπξηθψλ, ζα κηιήζεη θαη ν Γήκαξρνο. Δγψ έρσ λα
πσ φηη πνιιά θνκκάηη ζήκεξα απφ ην Σατδάξη πνπ πλίγεθε, δελ έρεη έξζεη
θαλέλαο λα αληηκεησπίζεη ηίπνηα. Αλαγθαδφκαζηε απφ κφλνη καο ζαλ δεκνηηθή
αξρή κε απηά ηα ιίγα κέζα πνπ έρνπκε θαη κε απηφλ ηνλ θφζκν πνπ έρνπκε
λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε ζνβαξέο αλάγθεο νη νπνίεο δελ … εθ ησλ
πξαγκάησλ. Γειαδή, θαιή ψξα ε Ξχινπ, πνπ είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν
θάζηζε ν δξφκνο. Δκείο δελ ηε δπλαηφηεηεο λα κπνξνχκε λα επέκβνπκε. Γελ
έρεη βξεζεί θαλέλαο.
Ήξζε ε ΔΓΑΞ, ήξζε ν έλαο, ήξζε ν άιινο. Θαλέλαο δε βξέζεθε λα πεη, μέξεηο
θάηη, ξε παηδηά, πξέπεη λα θηηαρηεί απηφ ην πξάγκα, είλαη αλάγθε, είλαη ν
δξφκνο, θφπεθε ε είζνδνο ηνπ δάζνπο. Κπαίλνπκε εκείο κε απηά ηα ιίγα κέζα
λα ην θηηάμνπκε. Γειαδή, ηα αληηπιεκκπξηθά είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν αλ δε
βνεζεζεί ν Γήκνο, δελ έρεη … γηα λα ηα θηηάμεη. Δθ ησλ πξαγκάησλ δελ
κπνξεί λα ην θάλεη. Θαη φηη κπνξνχκε, πξνζπαζνχκε, φζν είλαη δπλαηφλ. Ρψξα
γηα ην ζέκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, απηφ ην είπακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
Αλ ε Θνξπηζάο δε ζηακαηήζεη απηφ ην ράιη, ην θφςηκν … ηνπ αγσγνχ πνπ
πεξλάεη θάησ απφ ηελ πνιπθαηνηθία απηή θαη πιεκκπξίδεη ηελ Θνξπηζάο, φηη
θαη λα θάλνπκε νχηε ην ην θνιπκβεηήξην ζα γιηηψζεη, νχηε ην δεκνηηθφ ζα
γιηηψζεη, νχηε ν θφζκνο ζα γιηηψζεη. Θα θάλνπκε θάπνηεο παξεκβάζεηο έηζη
ψζηε λα κπνξέζνπκε λα κεηψζνπκε έζησ απηφ ην ράιη αλ μαλαβξέμεη, κέρξη
λα γίλνπλ ηα αληηπιεκκπξηθά ηεο Θαβάιαο θαη ηα ινηπά. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα. Πε ζρέζε κε ηα ζθνππίδηα λα πσ κηα θνπβέληα
θαη λνκίδσ φηη θαη ν Γήκαξρνο ζα ην πηάζεη ην δήηεκα ζπλνιηθά θαη ν
Αληηδήκαξρνο έπηαζε ην πξαθηηθφ θνκκάηη, ην ππεξεζηαθφ, αλ κπνξνχκε λα ην
πνχκε έηζη ζε ζρέζε κε ηελ απνθνκηδή. Δδψ, φκσο, επεηδή ζα ζπδεηήζνπκε
ηηο επφκελεο κέξεο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, ηα ηέιε θαη φια απηά,
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πξέπεη λα έρνπκε θαζαξφ θαη ηνπιάρηζηνλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ είλαη
έλα φξγαλν πξέπεη λα ηνπνζεηνχκαζηε θαη πέξαλ απφ ηηο εξσηήζεηο θαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν, ην εμήο. Πηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο φηη έμνδα έρεηο είλαη
απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε. ηαλ ζα έξζεη ε ψξα γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα ηέιε,
νπδείο θαη νξζά ζα ζέιεη λα απμεζνχλ ηα δεκνηηθά ηέιε.
Ζ Θπβέξλεζε, φκσο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κεηψλεη ηνπο θεληξηθνχο πφξνπο, ηελ
επηρνξήγεζε δειαδή ζηνπο Γήκνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή ζνπ απαγνξεχεη λα
κεηαθέξεηο

απφ

ηα

νηθνλνκηθά

ησλ

ππφινηπσλ

ππεξεζηψλ

απφ

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ ζνπ πνζά, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ κε ην
έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν ζηελ αγνξά θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ, ζηελ πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πην ζπγθεθξηκέλα θαη
ζην δηα ηαχηα λα βνεζήζεη ζηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ.
Άξα θαηαιαβαίλεηε φηη εδψ πέξα ππάξρεη κία θαηάζηαζε πνπ είλαη κπξνο
γθξεκφο θαη πίζσ ξέκα. Ρν φηη είλαη ηα κεραλήκαηα δηαιπκέλα θαη φηη θάζε
ηξεηο θαη ιίγν κπαίλνπλ ζην ζπλεξγείν κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη
δηαδξνκέο ζηα ζηελά ηεο πφιεο, είλαη έλα ζέκα. Γελ είλαη έλα ζέκα, φκσο, πνπ
πξνέθπςε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. Ήηαλ έλα δεδνκέλν πνπ ην μέξαλε νη
πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο, νη νπνίεο φηαλ ην ρξήκα έξεε άθζνλν, αληί λα
θάλνπλ ηέηνηα έξγα νπζηαζηηθά, έθαλαλ έξγα βηηξίλαο. Θαη ζην δηα ηαχηα,
θαηαιήγνπκε ζήκεξα - ε ζειηά ζθίγγεη κέξα κε ηε κέξα πεξηζζφηεξν - λα κελ
κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζην δήηεκα ηεο θαζαξηφηεηαο.
Ρψξα, φζν γηα ηελ πξφηαζε πνπ έθαλε ν θ. Ρζαηζακπάο, ηνπ επηζηξέθεηαη σο
κε απνδεθηή. Γηαηί είλαη πξνθαλήο ε δηάζεζε ηνπ, ζε ζχκπλνηα ιέσ εγψ κε
ηελ Θπβέξλεζε, είλαη θπβεξλεηηθφο θαη κε απηήλ ηελ Θπβέξλεζε κάιινλ, γηα
ην πψο ζέιεη λα δηαρεηξηζηεί θαη πσο πξνηείλεη λα δηαρεηξηζηεί ν ίδηνο ε
δεκνηηθή αξρή ην δήηεκα ησλ ζθνππηδηψλ. Απηφ επεηδή είλαη έμππλνο ηξφπνο
γηα λα αλνίμεη ην δήηεκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο απφ ηελ πίζσ πφξηα, δειαδή
ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ ππεξεζηψλ λα θαηαθέξνπλ λα καδέςνπλ ηα
απνξξίκκαηα. Ρν λα θαηαθχγνπκε ζε ηέηνηεο ιχζεηο αληί λα πνχκε ηελ
αιήζεηα ζηνλ θφζκν θαη λα θνηηάμνπκε πψο λα δηεθδηθήζνπκε λα απμεζνχλ ηα
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νηθνλνκηθά πνπ παίξλνπλ νη Γήκνη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην θνκβηθφ
δήηεκα.
Γηαηί είλαη θνκβηθφ δήηεκα ε πγηεηλή ηεο πφιεο. Ινηπφλ, αληί λα ιέκε απηφ,
αζσψλνληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα φιεο ηηο Θπβεξλήζεηο, πνπ φζεο Θπβεξλήζεηο
θαη αλ πέξαζαλ έθνβαλ ηνπο απηνηειείο πφξνπο πνπ πήγαηλαλ ζηνπο Γήκνπο
θαη ηα θφξησλαλ φια απηά ηα δεηήκαηα ζηα αληαπνδνηηθά, θηάλνπκε ζην
ζεκείν

λα

ιέκε

φηη

ζα

ηδησηηθνπνηήζνπκε,

ρσξίο

βέβαηα

λα

ην

επηζεκνπνηήζνπκε θηφιαο. Κέζεο άθξεο, πσο ην είπε ν θ. Ρζαηζακπάο, λα
πάξνπκε

θαη

κηα

απφθαζε

ηαπηφρξνλα

πνπ

ζα

ιέκε

φηη

δελ

ην

ηδησηηθνπνηνχκε, αιιά ηαπηφρξνλα ηδησηηθνπνηνχκε.
Ινηπφλ, απηά ηψξα ηα δεηήκαηα είλαη θαη πνιηηηθή απάηε. Γηαηί δελ κπνξεί λα
κε βιέπεηο ηελ αιήζεηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηνπνζεηείζαη κφλν σο
πξνο ην πξφβιεκα. Δίλαη έλα θνκβηθφ ζέκα απηφ γηα ηελ πφιε θαη ε
θαηάζηαζε πνπ έρεη πεξηέιζεη είλαη φλησο αλεζπρεηηθή. Ρψξα φζνλ αθνξά ηηο
ππεξεζίεο θαη ηα ινηπά, είπε ν θ. Αληηδήκαξρνο, λνκίδσ παξαθάησ θαη ν
Γήκαξρνο πην ζπγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζεί.
Πε ζρέζε κε ην Θνιπκβεηήξην, κεηά φλησο απφ δεθαελληά κέξεο εξγαζηψλ,
αζηακάηεησλ

ζα

κπνξνχζε

λα

πεη

θάπνηνο,

είκαζηε

ζε

ζέζε

λα

αλαθνηλψλνπκε φηη αχξην ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Λα
ζπκίζνπκε φηη δελ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ εχθνιν. Δμνχ θαη ε
πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή άθεζε ην θνιπκβεηήξην γηα κήλεο θιεηζηφ. Δλψ,
παξφιν πνπ ππήξρε απηή ε ηεξάζηηα θαηαζηξνθή, απηή ε δεκνηηθή αξρή
θαηάθεξε θαη άλνημε ην θνιπκβεηήξην κφιηο ζε δεθαελληά κέξεο. Αλ δείηε ηηο
θσηνγξαθίεο πνπ ζα δεκνζηεχζνπκε ηηο επφκελεο κέξεο, καδί κε ηελ
αλαθνίλσζε πνπ ζα βγάινπκε, ην χςνο ηεο ιάζπεο είρε πεξάζεη ηα δχν κέηξα
θαη είθνζη εθαηνζηά.
Θαηαιαβαίλεηε, δειαδή, φηη είρε θαηαζηξέςεη φιεο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο, πίλαθεο, είρακε νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ
ρεκηθψλ θαη πνιιά άιια. Ινηπφλ, ζηελ θαηαγξαθή, φηαλ ζα είκαζηε έηνηκνη,
νχησο ή άιισο ζα έξζεη γηαηί ζα πξνρσξήζνπλ θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ην άκεζν
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ιφγσ θαη ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη θεξπρζεί ν Γήκνο. Ρψξα, φζνλ
αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη γεληθφηεξα ηέινο πάλησλ ηηο
εξγαζίεο πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθνηλψζνπκε, είλαη ηνπιάρηζηνλ γλσζηφ
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά επεηδή ππάξρνπλ θαη δηάθνξα αλππφγξαθα θαη
κάιινλ ρσξίο πεξηερφκελν θαη νπζία άξζξα πνπ θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν,
είλαη θαιφ λα ελεκεξψζνπκε γηα άιιε κηα θνξά φηη ππάξρεη ε αγνξά ηνπ
ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ηηο επφκελεο κέξεο ζην
θνιπκβεηήξην,

πνπ

έρεη

πξνρσξήζεη

απφ

ηνλ

Πεπηέκβξην

κε

ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ πνπ είρε θάλεη ε δεκνηηθή αξρή ήδε πνιχ πξηλ μαλαέξζεη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ην θνιπκβεηήξην.
πάξρεη, ινηπφλ, ην ηζνζεξκηθφ θάιπκκα. Έρεη πξνρσξήζεη ε εμσδηθαζηηθή
ζπκθσλία, ζηνλ ζπκβηβαζκφ κε ηελ εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ πνπ απφ ην
2011 ε δηνίθεζε Καξαβέιηα ρξψζηαγε απάλσ απφ 60.000 επξψ ρσξίο απηά λα
έρνπλ απνπιεξσζεί κε απνηέιεζκα ε εηαηξεία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ λα έρεη
θαηαθχγεη δηθαζηηθά γηα λα δεηήζεη ηα ρξήκαηα ηεο. Έρεη απνπιεξσζεί ην
πνζφ θαη ππνγξάθνπκε ηηο επφκελεο κέξεο ηε ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα αλνίμεη ε εηαηξεία ηε ξνή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα
εμνξζνινγηζηνχλ θαη λα κεησζνχλ πξνο ηα θάησ ζεκαληηθά ηα έμνδα, νη
δαπάλεο δειαδή γηα ην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην.
Ρέινο, ηηο επφκελεο κέξεο ζα αλαθνηλσζνχλ κε βάζε ησλ πξνγξακκαηηζκφ
πξνζιήςεσλ πνπ είραλ γίλεη θαη ηα θαηλνχξηα δεκνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη ππφ ηα δηεχζπλζε ηνπ αζιεηηζκνχ ν Γήκνο ζην δεκνηηθφ
θνιπκβεηήξην, πνπ είραλ επίζεο λα ππελζπκίζσ ζηακαηήζεη κε ηε δηνίθεζε
Καξαβέιηα πξν ηξηεηίαο φηαλ θαη παξαδφζεθε ην θνιπκβεηήξην ζηελ ΘΛΠΔΞ.
Απφ απηήλ ηελ άπνςε, λνκίδσ φηη ζε ελάκηζε ρξφλν ην λα θαηαθέξεηο λα
θηάζεηο ην θνιπκβεηήξην ζε κε ηέηνηα θαηάζηαζε, λνκίδσ φηη απνηειεί έλα
ζεηηθφ βήκα θαη ζηελ πξάμε απνδεηθλχεη φηη ε πξνηεξαηφηεηα απηήο ηεο
δεκνηηθήο αξρήο, δελ θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνηίκεζεο, ππνβάζκηζεο
ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ αζιεηηζκνχ ηεο πφιεο, αιιά ίζα ίζα ζηελ
αληίζεηε, δειαδή ζηε βειηίσζε θαη ζηε πξφζβαζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ
αζιεηηζκφ.
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Γηα ηηο ζπλδξνκέο ππάξρεη κία ζθέςε, ε νπνία βέβαηα ζα έξζεη ηηο επφκελεο
κέξεο γηα ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί πξέπεη λα γίλεη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θα έξζεη θαη ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη κάη
ζθέςε γηα λα πιεξσζνχλ, λα θαηαβιεζεί ε κηζή ζπλδξνκή ηέινο πάλησλ
ιφγσ ηεο κε ρξήζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ γηα απηφ ην δηάζηεκα. Θα έξζεη
εηζεγεηηθφ αληίζηνηρα. Αλ ρξεηάδεηαη νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε ηηο επφκελεο
κέξεο.
Ρψξα, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έζεζε ε θα Γθαλά. Κάιινλ, ζπγγλψκε, ζε ζρέζε
κε ην γήπεδν ηνπ δάζνπο. λησο ππήξρε έλα δήηεκα, είρε θαηαζηξαθεί ν
πνηηζκφο ζην αζιεηηθφ θέληξν ζην δάζνο. Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα
αληηθαηαζηαζεί θαη ηαπηφρξνλα, φπσο μέξεηε, έρεη εληαρζεί ην γήπεδν ηνπ
δάζνπο, ν πάλσ ριννηάπεηαο, ζε πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα
αληηθαηαζηαζεί. Ρνλ παξαιάβακε θαηεζηξακκέλν. Πε πνιιά ζεκεία ηνπ
δειαδή, πέξα απφ ηνπηθά, θαη ηψξα ιφγσ ηνπ κε πνηίζκαηνο, απηήο ηεο
βιάβεο πνπ ππήξρε ζηνλ πνηηζκφ. Θπκάζηε θαη πέξπζη ην γήπεδν, επεηδή
έηπρε λα παίμσ ζε έλαλ αγψλα πέξπζη πεξίπνπ ηέηνηνλ θαηξφ. Ξάλσ απφ ην
κηζφ γήπεδν, δελ ππάξρεη θαλ ρνξηάξη. Άξα ηη λα ζπδεηάκε γηα ριννηάπεηα;
Δδψ κηιάκε νχηε ζηα moto cross. Ξεξί απηνχ πξφθεηηαη ην γήπεδν ηνπ δάζνπο
ζην … .
Ρψξα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο θαηαιήςεηο, λνκίδσ, λα ην πσ
επγεληθά, ε θα Γθαλά θάλεη κηα άζηνρε ηνπνζέηεζε. Γηαηί; Γηαηί πέξα απφ ην
πψο ηνπνζεηείηαη θάπνηνο ζην δήηεκα ηεο κνξθήο πνπ ζα επηιέμεη, ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ζα επηιέμεη ν καζεηήο γηα λα αγσληζηνχλ γηα ηα
πξνβιήκαηα ηνπο, αλ θάπνηνο απνθφπηεη ην φηη απηά ηα παηδηά αγσλίδνληαη
γηαηί ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ξαηδεία θαη ην κέιινλ πνπ έρνπλ θαη
αληηθξίδνπλ ζήκεξα, ην κέιινλ πνπ ηνπο έρνπκε πξνεηνηκάζεη είλαη ηέηνην,
πξνθαλψο θαη ηνπο θηλεηνπνηνχκε. Αλ ζέιεηε, είλαη κεγάιε ζπδήηεζε αλ είλαη
ζσζηή ή ιάζνο θαηεχζπλζε. Ξάλησο, ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λνκίδσ, δελ
πξέπεη λα καο απαζρνιεί νχηε λα ζεθψλνπκε ην δάρηπιν θαη λα καιψλνπκε
ηα παηδηά πνπ ζήκεξα επηιέγνπλ λα αγσληζηνχλ γηα ην ζρνιείν πνπ ηνπο
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παξαδψζακε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα αηηήκαηα ηνπο αθνξνχλ πνιχ ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ.
Θαη πηζηέςηε καο, επεηδή απηέο ηηο κέξεο έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε πάξα
πνιινχο καζεηέο, θαη ν θ. Ρζνπθλίδαο θαη ε θα Θεξκνχ θαη ε θα
Ξαλαγνπνχινπ θαη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, θαη εγψ, παξεπξεζήθακε ζε
δηάθνξα ζρνιεία κηιψληαο κε ηνπο καζεηέο, λνκίδσ πξέπεη λα καο
απαζρνιήζνπλ πάξα πνιχ αηηήκαηα πνπ βάδνπλ, φπσο είλαη νη ππνδνκέο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο πξαγκαηηθά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, επεηδή ήηαλ
εγθαηαιειεηκκέλεο έρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν λα έρνπλ πνιχ ζνβαξά θηηξηαθά
πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ην 4ν Γπκλάζην θαη ε κφλσζε εθεί.
Έρνπκε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ πνπ αθνξνχλ ηηο ειιείςεηο ησλ θαζεγεηψλ
ηνπο θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο, επί ηεο νπζίαο κελ κπνξψληαο λα εθπιεξψζνπλ
ην κάζεκα. Αθφκα θαη αλ δελ ππήξρε δειαδή θαηάιεςε, ράλνληαη ψξεο
δηδαθηηθέο, επεηδή αθξηβψο ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε θαζεγεηέο. Ραπηφρξνλα,
δηακαξηχξνληαη γηα ηα ζπγγξάκκαηα πνπ πνιιέο θνξέο είλαη δπζλφεηα θαη
ρσξίο ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα
θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξηζνχλ. Ξαξαπνλνχληαη γηα ηα μελφγισζζα βηβιία πνπ
δπζθνιεχνληαη λα πιεξψζνπλ νη γνλείο ηνπο. Ξαξαπνλνχληαη γηα ηηο
εμαληιεηηθέο εμεηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα έρνπλ
ην δηθαίσκα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ξαξαπνλνχληαη γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ, ην λέν ιχθεην πνπ ηνπο
εηνηκάδνπλ. Ξαξαπνλνχληαη ηα παηδηά ησλ ΔΞΑΙ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ην
δηθαίσκα ζην επάγγεικα … ηεο καζεηείαο, πνπ γίλεηαη κε πνιχ άζρεκνπο
εξγαζηαθνχο φξνπο θαη λνκίδσ είλαη θαηαλνεηφ φηη ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ ζε
απηά ηα δεηήκαηα, επεηδή δελ είλαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θνκκαηηθά ηνλ
έλαλ ή ηνλ άιινλ, είλαη δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ γεληθά φινπο
φζνπο έρνπλ παηδηά, φινπο φζνπο έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ην ζρνιείν,
θαζεγεηέο, γνλείο θαη ινηπά. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, λνκίδσ, φηη είλαη πνιχ
ζνβαξφ δήηεκα γηα λα ιέκε φηη απηά ηα παηδηά, κελ κπνξψληαο λα αληέμνπλ
απηά ηα πξνβιήκαηα, λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα ηνπο θαινχκε θαη ηελ
αζηπλνκία θαη λα ηνπο πεγαίλεη ζηνπο εηζαγγειείο.
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Θαη αλαξσηηέκαη πξαγκαηηθά πσο είλαη δπλαηφλ, παηδαγσγηθά θηφιαο, αλ
ζέιεηε, απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο θαζαξά, φηη έρεη λφεκα έλα παηδί 14
ρξνλψλ λα βξεζεί ζην ηκήκα θαηαδησθφκελνο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ή λα
πάεη ζηνλ εηζαγγειέα θαη λα ππνζηεί κία δίθε, αο πνχκε, λα έρεη κία θαηαδίθε
εηο βάξνο ηνπ, επεηδή ηέινο πάλησλ ρξεζηκνπνίεζε ην δηθαίσκα ηνπ λα
αγσληζηεί γηα ηα αηηήκαηα πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη δίθαηα. Αλεμάξηεηα
απφ ηε κνξθή … απηφ ζέιεη πνιχ ζπδήηεζε.
κσο εδψ πέξα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε αλ ηειηθά απηέο νη θσλέο … ειπίδσ
θαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρσ είλαη ιίγεο, πνπ ζπδεηάλε ζήκεξα θαη ιέλε φηη
πξέπεη ζην ζρνιείν λα επεκβαίλνπλ ε αζηπλνκία θαη νη εηζαγγειείο, ζεσξψ φηη
δε ζέινπλ λα πνηληθνπνηήζνπλ ηηο θαηαιήςεηο, ζέινπλ λα πνηληθνπνηήζνπλ ην
δηθαίσκα

ησλ

καζεηψλ

λα

αγσλίδνληαη.

πσο

αληίζηνηρα

ππάξρεη

πνηληθνπνίεζε ζε άιια θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο κε ηηο γλσζηέο θαηαζηαιηηθέο
κεζφδνπο. Θαηά ηε γλψκε κνπ, ινηπφλ, πξέπεη λα αλνίμνπκε ηα απηηά καο, αλ
ζέιεηε αθφκε θαη ζε αζηνρίεο ησλ καζεηψλ λα είκαζηε δίπια ηνπο θαη αλ κελ
ηη άιιν, ζηα αηηήκαηα ηνπο λα ηνπο βνεζήζνπκε λα δηθαησζνχλ. Γηαηί
παιεχνπλ γηα θαιχηεξε παηδεία, γηα ην δηθαίσκα ηνπο ζηε κφξθσζε.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αθνχγνληαο ηνλ Αληηδήκαξρν εδψ θαη μέξνληαο φηη έρνπλ πάεη
θαη νη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζηα παηδηά, ζα ζπκεζψ απηφ πνπ άθνπγα
παιηφηεξα, φηη πξνθαλψο είλαη φηη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη είλαη απηνί πνπ
θηλνχλ ηηο θαηαιήςεηο ελάληηα ζηε δεκνηηθή αξρή. Ρν ιέσ απηφ, γηαηί
πξαγκαηηθά απηφ πνπ αθνχγακε πάληα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα θχγεη απφ ην
κπαιφ καο θαη φηη ηειηθά θάηη άιιν είλαη απηφ πνπ ππνθηλεί απηφ ην πξάγκα
ζηα ζρνιεία, ηηο θαηαιήςεηο, θαη πξέπεη λα ην δνχκε θαη ιίγν δηαθνξεηηθά.
Θαη είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο, θαη αλ ζέιεηε έηζη θαη κηα γλψκε φζνλ αθνξά ην
ηη ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζηα ζρνιεία, ην νπνίν βέβαηα θαη ζαλ Έλσζε Γνλέσλ
εκείο ζα ην πξνηείλνπκε ζηνπ ζπιιφγνπο ησλ θαζεγεηψλ. Δίλαη φηη ηα παηδηά
πξέπεη πξψηα θαη θχξηα λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηηο καζεηηθέο ηνπο
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θνηλφηεηεο. Απηφ ην πξάγκα πνπ ζεζπίζηεθε πξηλ απφ πάξα πνιιά ρξφληα θαη
πνπ κε επζχλε πάξα πνιιέο θνξέο θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ θαζεγεηψλ δελ
εθαξκφζηεθε θαη δε δηδάρζεθε πνηέ ζηα παηδηά ρξφληα ηψξα ζηα ζρνιεία.
Γηαηί «φινπο καο» βφιεπε λα ππάξρεη κηα θαηάζηαζε, ε νπνία ηα παηδηά λα
ζεσξνχλ φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην δεθαπεληακειέο, είλαη κφλν γηα ηελ
εθδξνκή θαη ηίπνηα παξαπάλσ.
Λνκίδσ φηη πξέπεη λα κηιήζνπκε κε ηα παηδηά, άζρεηα αλ πνιιέο θνξέο θη εγψ,
θαη ζε νξηζκέλεο κνξθέο ηηο νπνίεο επηιέγνπλ κπνξεί λα δηαθσλψ, λνκίδσ φηη
πξέπεη λα κηιήζνπκε, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη κηα γεληά ε νπνία ζα θάεη ζην
πεηζί ηεο πνιχ ζθιεξή νηθνλνκηθή-θνηλσληθή θξίζε, πνιχ ρεηξφηεξε ίζσο απφ
φηη ηξψκε εκείο ζήκεξα θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε δηαθνξεηηθά θάπνηα
πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηελ επνρή καο κε ηε γεληά απηή.
Δληάμεη, δπν ιφγηα κνλάρα γηα ηα πξνγξάκκαηα, γηαηί αλαθέξζεθε γηα ηα
πξνγξάκκαηα,

αλ

ππάξρνπλ

δελ

ππάξρνπλ,

πνπ

κπνξνχκε

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ζηφιν θαη ηα ινηπά, είλαη πξνθαλέο φηη ζίγνπξα θάπνηα
πξνγξάκκαηα, εηδηθά κε ην λέν ΔΠΞΑ, ελδερνκέλσο λα βγνπλ φζνλ αθνξά ηελ
πξνκήζεηα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ζηφινπ ηεο θαζαξηφηεηαο. Θαιφ είλαη θαη
ππεξεζηαθά, δειαδή, λα ην δνχκε, λα ην θνηηάμνπκε απηφ, λα ππάξρεη κηα
θαηεχζπλζε

ψζηε

λα

κπνξέζνπλ

λα

πάλε

νη

ππεξεζίεο

λα

ην

παξαθνινπζήζνπλ έγθαηξα, λα θάλνπλ ηελ πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχκε ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα ηέηνηα, λα εληζρπζεί δειαδή θαη ν ζηφινο
ηεο θαζαξηφηεηαο θαη φηη άιιν κεραλνινγηθά είλαη ρξήζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Γήκνπ.
Γηα ηελ εξψηεζε πνπ έγηλε γηα ηα λαππεγεία Πθαξακαγθά θαη γηα ηα
θαηαζηήκαηα, θαηαξρήλ, αλ θαηάιαβα θαιά απφ ηα θαηαζηήκαηα ην κφλν πνπ
ιεηηνπξγεί είλαη ην Θεαζήλαη. Γηα ηα άιια θαηαζηήκαηα, ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά
κε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα βέβαηα θαη κε αληηδηθίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ κε
ηνλ Γήκν, φζνλ αθνξά ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ. Πχκθσλα κε ηε
δηαβεβαίσζε ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο, έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, θαη φζνλ αθνξά
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ηελ είζπξαμε ησλ παιηψλ νθεηιψλ θαη φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αγσγψλ θαη
απφδνζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηνλ Γήκν.
Απφ εθεί θαη πέξα, εάλ ππάξρεη θάηη ην νπνίν θαηά ηε γλψκε καο δελ έρεη γίλεη
θαιά, θαιά είλαη λα ην δνχκε ψζηε θαη ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ λα ην
ιάβεη ππφςηλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη θαιχηεξα απηή ε δηαδηθαζία θαη
λα εμαζθαιηζηνχλ. Σσξίο λα ππάξρεη, δειαδή, ραξακάδα, νχηε ίρλνο πξνο απφ
θπγή

νπνηαδήπνηε

δεκηάο

εηο

βάξνο

ησλ

νηθνλνκηθψλ

ηνπ

Γήκνπ.

Ρειεηψλνληαο, φζν αθνξά ην ηέινο θαη ηα πξφζηηκα.
Θαηαξρήλ, δελ κπνξείο λα πεηο δελ ππάξρεη πξφζηηκν. Άιιν πξάγκα βεβαίσο
λα ιάβεηο ππφςηλ ζνπ ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ, ηηο αλάγθεο, ην γεγνλφο φηη
κπνξεί θάπνηνο ζε θάπνηα ζηηγκή λα έβγαιε θάηη, λα κε ην θαηάιαβε φηη απηφ
ην πξάγκα ην νπνίν γίλεηαη δελ πξέπεη λα ην θάλνπκε ζηελ πφιε. Δίλαη θαη
ζέκα ζπκπεξηθνξάο θαη παηδείαο. Απηφ ην πξάγκα λα ην ιάβεηο ππφςηλ ζνπ
ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχζηαζεο, ηεο αληηκεηψπηζεο θάπνησλ θαηλνκέλσλ, λαη.
Ρεο θαηάξγεζεο ληε θάθην ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Γήκνπ λα επηβάιιεη
πξφζηηκν, απηφ δελ ππάξρεη. Αλ ρξεηαζηεί, ν Γήκνο ζα επηβάιιεη θαη πξφζηηκα
εθεί πνπ θξίλνπκε φηη πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη θαλέλα ίρλνο δηάζεζεο γηα
ζπλεξγαζία ζηελ απνθνκηδή εηδηθά ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ. Ρν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηα ηέιε, έηζη; Γελ ππάξρεη ζέκα κε χπαξμεο ηειψλ. Γη’ απηφ θαη
ζα ην ζπδεηήζνπκε ζαλ έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα ηέιε
γηα ηε ζπιινγή ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα. Δπεηδή ππάξρνπλ θαη θηιφινγνη, δε ζα επηβάιινπκε
πξφζηηκα γηα ηα «πξνζηίκαηα» ηνπ Κνζρνλά. Αλδξέα, γηα ηελ απνηπρεκέλε
δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ΝΑΠΑ. Δκείο πηζηεχνπκε φηη φινη απηή ε δηαδηθαζία
πνπ έγηλε πνπ πήξαλ κέξνο ν Γήκνο, φιεο Ξαξαηάμεηο, θνξείο ηεο πφιεο καο,
νη θάηνηθνη, θαη πξαγκαηηθά ζαλ απνηέιεζκα ήηαλ κία πνιχ θαιή πξφηαζε ηελ
νπνία θαηαζέζακε ζηνλ ΝΑΠΑ, φηη δελ έρεη λα θάλεη κε ην απνηπρεκέλν ηεο
πξφηαζεο φζν κε κηα πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη δπζηπρψο ν ΝΑΠΑ, πνπ είλαη
πνιηηηθή πεξηθνπψλ ησλ δξνκνινγίσλ. Σζεο, μέραζα λα αλαθέξσ, είλαη πνιχ
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ζεκαληηθφ, ππήξρε έλα δεκνζίεπκα ζε κηα εθεκεξίδα. Κίιαγε γηα ηελ
παξαίηεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΝΑΠΑ θαη κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλέθεξε ηηο δειψζεηο ζηειερψλ ηνπ ΝΑΠΑ ζε
ζρέζε κε ηηο πεξηθνπέο ζε πξνζσπηθφ, ιεσθνξεία θαη δξνκνιφγηα. Θαη έιεγε
απηφ ην δεκνζίεπκα φηη κελ πεξηκέλεη ν θφζκνο θαλέλα λέν δξνκνιφγην. Ίζα
ίζα ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη αθφκε πεξηζζφηεξεο πεξηθνπέο δξνκνινγίσλ αθνχ
κεηψλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη δελ ππάξρεη θακία πξφβιεςε γηα λέεο
πξνζιήςεηο.
Κάιηζηα νη κεηψζεηο ζην πξνζσπηθφ αλέξρνληαη ζε πάλσ απφ 20% γηα ην
2016. Θαη δε κηιάκε ηψξα γηα ην 2015, ηηο κεηψζεηο πνπ έγηλαλ θαη φιεο ηηο
πξνεγνχκελεο. Θαηαιαβαίλεηε, ινηπφλ, φηη αλ δελ αληηκεησπηζηεί απηή ε
πνιηηηθή, δελ πξφθεηηαη λα δνχκε άζπξε κέξα. Δκείο παξφια απηά, λα ζαο πσ
θαη θάηη αθφκα, θαη θάηη πνπ αλ ζέιεηε δελ έρεη θφζηνο επηπιένλ. Ν ΝΑΠΑ
πξνρψξεζε ζηελ αιιαγή ησλ ιεσθνξείσλ ηεο γξακκήο ηνπ Α15. Θάλακε θαη
εκείο θαη πνιχ θάηνηθνη θαηαγγειίεο, αλαθνξέο, απεηιέο, βξηζηήθακε, δελ
κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηη πηέζεηο αζθήζακε. Γελ επαλήιζαλ ηα ιεσθνξεία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη, αιιά δελ επαλήιζαλ φια. Θάησ απφ ηελ πίεζε, θάπνηα ηα
επαλέθεξαλ αιιά φρη φια. Θαη ε ινγηθή ηνπο ήηαλ, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη εδψ παιηά ιεσθνξεία, γηαηί θάπνπ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηα παιηά ιεσθνξεία. Γειαδή, αληί λα βιέπνπκε
κπξνζηά, αληί λα βιέπνπκε ην πφζν ν θφζκνο ηαιαηπσξείηαη έηζη θη αιιηψο
αθάληαζηα, θαη αληί λα δεη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα ζηηο ζπγθνηλσλίεο, ηνλ
γπξλάκε πνιιά ρξφληα πίζσ. Ξάλησο, εκείο ζαο ην ιέσ θαη εδψ επίζεκα φηη ζα
δνχκε

ην

επφκελν

δηάζηεκα,

αλ

δελ

νδεγεζεί

πνπζελά

απηή

ε

δηαπξαγκάηεπζε - ηψξα, βέβαηα, ππάξρεη έλα θελφ εγεζίαο ζηνλ ΝΑΠΑ - ζα …
ζε θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηνπ ΝΑΠΑ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα επηβάιινπκε
ηηο ιχζεηο πνπ νκφθσλα εδψ είραλ απνθαζηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο
πνπ είρε γίλεη. Ρν παλφ έμσ, Αλδξέα, είλαη ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ
Γήκνπ.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ην ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ, ε πιεηνςεθία ηνπ
ζσκαηείνπ, ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζπληάζζεηαη κε ην ΞΑΚΔ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ, φκσο, ην εμήο. ηη θαιφ ζα είλαη λα δνχκε ηελ νπζία,
ην πεξηερφκελν, δειαδή, ηνπ παλφ, ησλ αγψλσλ πνπ θάλνπλ θαη νη
εξγαδφκελνη ζηνλ Γήκν, αιιά θαη ησλ αγψλσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζπλνιηθά.
Λα δνχκε φηη κεζαχξην κπξνζηά καο έρνπκε κηα απεξγία πνπ λνκίδσ φηη φινη
ζα πξέπεη λα δψζνπλ ην παξφλ ζε απηήλ ηελ απεξγία κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
Θαη επίζεο λα πσ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φηη αλάκεζα ζε φια ηα άιια, γηα λα
κελ πσ έηζη αλαιπηηθά γηα ην ηη πξνβιέπεηαη κε φια ηα κέηξα θαη ηα
πξναπαηηνχκελα πνπ πεξλάλε. Αλάκεζα ζε φια ηα άιια, ινηπφλ, θαηαξγνχλ
ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά πνπ κε αγψλεο θαηέθηεζαλ νη εξγαδφκελνη.
Θαη κηα κηιάκε γηα θαζαξηφηεηα, νη εξγαδφκελνη ηεο θαζαξηφηεηαο ζεσξνχληαη
φηη δελ πξέπεη λα έρνπλ βαξέα θαη αλζπγηεηλά έλζεκα. Αλ, ινηπφλ, ζπκθσλεί
θάπνηνο κε απηήλ ηε ινγηθή, λα θαηεβάζνπκε θαη ην παλφ θαη λα κε γίλεη θαη
θακία

θηλεηνπνίεζε

θαη

ηνπ

Γήκνπ

θαη

ζπλνιηθφηεξα.

Ξνπ

βέβαηα

ζπλνιηθφηεξα βιέπεηε ηη γίλεηαη κε ηηο ζπληάμεηο, κε ηηο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ
θαη ινηπά.
Ινηπφλ, ηα λαππεγεία ηνπ Πθαξακαγθά εδψ θαη πνιιά ρξφληα δελ πιεξψλνπλ
θαη κάιηζηα ηψξα πξνζθξνχνπκε, αλ ζέιεηε, θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ κέξνο
φπνπ θαη νη εξγαδφκελνη πνπ θαη απηνί είλαη απιήξσηνη θαη δνπιεχνπλ μέξεηε
κε ηη ζπλζήθεο, κε ειάρηζηα σξάξηα θαη ειάρηζηεο απνδνρέο. Ιέλε φηη δελ είλαη
δπλαηφλ ηψξα λα απαηηείηαη απφ ηα λαππεγεία φηαλ εκείο είκαζηε απιήξσηνη.
Γειαδή, είλαη θάπσο ιεπηφ απηφ ην ζέκα. Γε ζέισ ηψξα λα ην ζπδεηήζνπκε.
Ξάλησο, ηα λαππεγεία Πθαξακαγθά ρξσζηνχλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα, εδψ θαη
ηνπιάρηζηνλ είθνζη εηθνζηπέληε ρξφληα έλα πνζφ ην νπνίν μεπεξλάεη ην έλα
εθαηνκκχξην επξψ. Θαη δελ πιεξψλαλε θαη φηαλ ήηαλ θεξδνθφξα ηα
λαππεγεία θαη φηαλ πξαγκαηηθά ππήξρε έλαο πινχηνο θεξδψλ εθεί.
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Γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Δπεηδή ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ εξσηήκαηα έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη πξαγκαηηθά είλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν θαη
εκείο βιέπνπκε, πξνζπαζνχκε λα ην αληηκεησπίζνπκε, έρνπκε θάλεη θνβεξφ
αγψλα. Λα ζαο πσ φηη αλ θάπνηνο ελνριείηαη κφλν απφ ηε κπξσδηά ή ηελ
εηθφλα απηή, ζθεθηείηε εκείο ζαλ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπκε θαη ηα
δηθαηνινγεκέλα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ, ην ηη άγρνο έρνπκε θαη κε πνηνπο
ηξφπνπο πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ιχζε.
Ξάλησο, φπνηνλ θαη λα επηιέμνπκε, θαη ζα ζαο πσ κεηά, ζε θακία πεξίπησζε
δε ζα κπνχκε ζηηο ινγηθέο πνπ εθθξάζηεθαλ κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θ.
Ρζαηζακπά, λα πάκε δειαδή, απηφ είλαη αζψα πξφηαζε, λα πάκε ζε έλαλ
ηδηψηε λα δψζνπκε έλα θνκκάηη ηεο απνθνκηδήο. Απηφ εγψ ζα πσ απιά φηη
επηζηξέθεηαη ζαλ απαξάδεθηε απηή ε πξφηαζε. Ρψξα γηα ην ζέκα πνπ
ππάξρεη. πάξρνπλ πάξα πνιινί ιφγνη, ηνπο έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα εδψ,
γηαηί θάζε εβδνκάδα ζπδεηάκε γηα απηφ ην ζέκα.
πάξρεη έλαο βαζηθφο ιφγνο απηή ηε ζηηγκή. Ν ιφγνο είλαη φηη ν ζηφινο ησλ
νρεκάησλ δελ επαξθεί ζε θακία πεξίπησζε. Δίλαη, πξψηνλ, πεπαιαησκέλνο θαη
δεχηεξνλ δελ επαξθεί ζε θακία πεξίπησζε λα θαιχςεη φιεο ηηο πεξηνρέο.
Ξξψηνλ, εθεί πνπ βγαίλνπλ ηα απνξξηκκαηνθφξα, δειαδή ζηηο επηά πεξηνρέο
ζπλ δχν πνπ βγαίλεη ε αλαθχθισζε, δειαδή ελληά πεξηνρέο. Γελ έρνπκε απηή
ηε ζηηγκή, δειαδή, φρη απηή ηε ζηηγκή, εδψ θαη θαηξφ δελ έρνπκε ελληά
απνξξηκκαηνθφξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ φιεο ηηο πεξηνρέο. πσο,
επίζεο, ππάξρεη θαη ζνβαξφηαην πξφβιεκα γηα ηελ απνθνκηδή ησλ κπάδσλ,
ησλ κεγάισλ αληηθεηκέλσλ, ηέινο πάλησλ, φπνπ δελ μέξσ ηη γίλεηαη, αιιά
εηιηθξηλά πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη, … απηφ ην πξάγκα, απηφ ην
θαηλφκελν, φηη ν θαζέλαο βγάδεη φπνηε ζέιεη, φηη ψξα ζέιεη θαη φπνπ ζέιεη ηα
κπάδα.
Δδψ λα ζαο πσ δπν πξάγκαηα. Ξξψηνλ, εκείο έρνπκε θαη αλαθνίλσζε ζαλ
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη κνηξαζηεί ζηα ζπίηηα. Θαινχκε ηνπο
θαηνίθνπο λα ζεβαζηνχλ ην πεξηβάιινλ, λα βγάδνπλ ηα κπάδα κεηά απφ
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ Γήκν, νχησο ψζηε λα πεξλάεη ην απηνθίλεην
θαη λα ηα παίξλεη. Θαη δελ ην ηεξεί θαλέλαο. Θαη, δεχηεξνλ, ππάξρεη ζε ηζρχ ν
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θαλνληζκφο, Αζελά, ηεο θαζαξηφηεηαο, πνπ επηβάιιεη πξφζηηκα, αιιά ην ζέκα
είλαη φηη πξέπεη θάπνηνλ λα ηνλ ζπιιάβεηο ηελ ψξα πνπ βγάδεη ηα κπάδα. Ή
επηβάιιεη πξφζηηκν ζε απηφ πνπ βγάδεη κπάδα πάλσ απφ έλα φξην.
Θαηαιαβαίλεηε φηη θαλέλαο δε βγάδεη ηα κπάδα κέξα κεζεκέξη, ηελ ψξα πνπ
θαίλεηαη. Βγάδνπλ ηα κπάδα ζε ψξεο πνπ δελ ππάξρεη έιεγρνο. Θαη λα ηνλ δεη
θάπνηνο πνιίηεο, θαηαιαβαίλεηε φηη δε ζα πάεη λα πεη φηη απηφο, λα
θαηαγγείιεη, ηέινο πάλησλ.
Έρνπκε, δειαδή, έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Λνκίδσ, φκσο, θπξίσο, αλ ζέιεηε
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ, φηη ηειηθά απηφο ν ίδηνο γίλεηαη απνδέθηεο ηεο
βξσκηάο θαη ησλ επηθίλδπλσλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε ζπζζψξεπζε κπάδσ ζηε
γεηηνληά ηνπ. Πε ζρέζε ηψξα κε ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηελ έιιεηςε, λα ζαο
πσ φηη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο είρε κείλεη κφλν έλα απνξξηκκαηνθφξν. Θαη απηφ,
Γηάλλε, έρεηο δίθην, αιιά ζνπ απάληεζε ν Κφζρνο φηη φηαλ αλαγθάδεζαη γηα λα
θαιχςεηο πεξηνρέο λα βγάδεηο έλα απνξξηκκαηνθφξν, ην κφλν γεξφ, δχν θαη
ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα, λα θαιχπηεη γηα λα πξνζπαζείο λα καδέςεηο ηα κπάδα,
θαηαιαβαίλεηο φηη θαη απηφ επηβαξχλεηαη θαη φηη ππάξρεη απφ θάπνηα ζηηγκή θαη
κεηά πξφβιεκα.
Ρψξα, έρνπκε πξνζπαζήζεη, έρνπκε πάξεη θάπνηα θνξηεγά απφ άιινπο
Γήκνπο. Θαη απηά, φκσο, ηα θνξηεγά αλ δελ έρνπλ κνπζακά πάλσ, γηαηί
θάπνηνη Γήκνη καο έρνπλ δψζεη ρσξίο κνπζακά, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ
λα πάλε ζηε ρσκαηεξή λα αδεηάζνπλ. Έρνπκε πξνβιήκαηα γηαηί καο ηα
μαλαπαίξλνπλ. Απνξξηκκαηνθφξα ηψξα πήξακε απφ ην Αηγάιεσ θαη ζε ιίγεο
κέξεο ζα πάξνπκε θαη απφ ηνλ Γήκν ηεο Αζήλαο … πξέπεη λα πάξεη απφθαζε
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξνπ πηζηεχσ φηη θαη κε δχν ηα νπνία είλαη ηψξα
έηνηκα λα παξαδνζνχλ, είλαη πξνο επηζθεπή θαη απηέο ηηο κέξεο, ζε δπν ηξεηο
κέξεο, δειαδή, απφ φηη έκαζα, κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή κάιινλ ζα παξαδνζνχλ.
Ξηζηεχσ ηηο επφκελεο κέξεο ζα έρεη θαιπηεξεχζεη αξθεηά ε εηθφλα ηεο
θαζαξηφηεηαο θαη απφ ηα ζθνππίδηα, απφ ηα … δειαδή, θαη απφ ηα κπάδα. Λα
πσ, βέβαηα, φηη αλ δε ιπζεί νξηζηηθά ην πξφβιεκα ηεο αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ,
πνπ θέηνο ζαο είπα θφιιεζε, είπε θαη ν Κφζρνο, κελ επαλαιακβάλσ
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πξάγκαηα. Κφλν απηφ λα ζαο πσ. Θάλακε αίηεκα ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο γηα λα
πάκε

κε

αγνξά

leasing

θαη

δε

δέρζεθε

θακία ηξάπεδα.

πνπ ζα

αληηθαζηζηνχζακε, ζα παίξλακε ηξία απνξξηκκαηνθφξα, θνξηεγφ, αλπςσηηθφ,
ζθνχπα, πιπληήξην θάδσλ ην νπνίν είλαη απαξαίηεην, θνξησηή. Γπζηπρψο, δε
δέρζεθε θακία ηξάπεδα. Ρν πνζφ είλαη έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρηιηάδεο.
Θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη αδχλαηνλ γηα ηνλ Γήκν λα αληαπνθξηζεί ρσξίο αγνξά
leasing ζε έλα ηέηνην κεγάιν πνζφ. Βέβαηα, ζα ζπκάζηε φηη ςεθίζακε ζε
πξνεγνχκελν έθηαθην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ αγνξά απηνθηλήησλ γηα λα
πξνιάβνπκε θέηνο ηνπιάρηζηνλ λα πάξνπκε απηά πνπ κπνξνχκε, γηαηί ην
απνξξηκκαηνθφξν είλαη πνιχ κεγάιν ην θφζηνο θαη δε ρσξάεη ζην πνζφ πνπ
πξνβιέπεηαη θέηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ρέινο πάλησλ, λα ζαο πσ φηη θάζε κέξα παιεχνπκε θπξηνιεθηηθά γηα λα
ιχζνπκε ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ. Γηα ην ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ θαηαζέζακε έλα. Βέβαηα, ε πίεζε απηή πνπ ππήξρε απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα γηα λα πξνιάβνπκε ηελ εκεξνκελία φηη κέζα ζηνλ Πεπηέκβξε
πξέπεη λα θαηαζέζνπκε ην ζρέδην, ζηέξεζε κία πινχζηα ζπδήηεζε πνπ έπξεπε
λα γίλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ε νπνία, φκσο, ζα γίλεη, γηαηί πξαγκαηηθά
δελ έρεη ιπζεί ηίπνηα κε ηα πξνζρέδηα απηά. Θαη ηέινο πάλησλ φηη έρεη
θαηαζέζεη θάζε Γήκνο.
Λα ζαο πσ κφλν φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πνιινί Γήκνη πνπ δελ έρνπλ
θαηαζέζεη αθφκε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Θαη Γήκνη κάιηζηα
νη νπνίνη πξφζθεηληαη ζηελ Θπβέξλεζε θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη αξθεηνί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιίγνη έκεηλαλ ηψξα. Α, ιίγνη πνπ πξφζθεηληαη ζηελ Θπβέξλεζε,
εληάμεη. Αιιά ζαο ιέσ, φκσο, φηη αθφκε θαη ηψξα είλαη Γήκνη πνπ δελ έρνπλ
θαηαζέζεη, φηαλ εκάο καο είραλ βάιεη ην καραίξη ζηνλ ιαηκφ θαη κπξνζηά ζηνλ
θίλδπλν λα πνπλ φηη δελ θαηαζέζαηε έγθαηξα ην ζρέδην, βγαίλεηε εθηφο
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ρξεκαηνδνηήζεσλ, έπξεπε, ινηπφλ, λα θαηαζέζνπκε απηφ ην ζρέδην ην νπνίν
έρεη θαηαηεζεί. Βέβαηα, ζα πάκε ζηε ζπδήηεζε. Ζ δέζκεπζε απηή ηελ νπνία
έρνπκε πάξεη, ηζρχεη, Αζελά. Θα πάκε ζε κία νινθιεξσκέλε ζπδήηεζε γηαηί
ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πιεπξέο πνπ πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη αλ ζέιεηε
ππάξρνπλ πάξα πνιιά θξίζηκα ζεκεία ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ. Ρψξα δε ζα ην αλνίμσ ην ζέκα, γηαηί πξαγκαηηθά έρεη πάξα
πνιχ ελδηαθέξνλ απηή ε ζπδήηεζε.
Κηα θνπβέληα λα πσ ζε ζρέζε κε ην Αίζξην. Λα ελεκεξψζσ φηη γίλεηαη
αλαθαίληζε απηή ηε ζηηγκή θαη πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, πξηλ απφ ηέζζεξηο κέξεο
πεξίπνπ, πιεξψζεθε ε νθεηιή ηελ νπνία είρε ν ηδηνθηήηεο. Γηα ην Θεαζήλαη
έρεη κπεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, ν ίδηνο. Απιά θάλεη αλαθαίληζε απφ φηη μέξνπκε. Ξάλησο,
πξηλ απφ ηέζζεξηο κέξεο … .
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέληε έμη κέξεο, ηέινο πάλησλ. Ξιήξσζε. Δμφθιεζε. Ξφζν
ήηαλ; Ρξηάληα εθηά ρηιηάδεο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξφζν; Δηθνζηπέληε. Ρέινο πάλησλ, έλα πνζφ αξθεηά κεγάιν.
Ινηπφλ, γηα ην Θεαζήλαη αλ δείηε θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα, ζα ζπδεηήζνπκε
ηελ αλάπιαζε ηνπ πάξθνπ λενιαίαο πνπ εθεί ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην
Θεαζήλαη. Γηα ην θνιπκβεηήξην κηα θνπβέληα κφλν. Οε παηδηά, έζησ αο πνχκε
έλα κπξάβν πνπ κέζα ζε δεθαελληά κέξεο απηή ε δεκνηηθή αξρή θαη κε ηνπο
εξγαδφκελνπο πξνζπάζεζε θαη αλνίγεη ην θνιπκβεηήξην. Ρέηνηα θαθεληξέρεηα,
ακέζσο λα βξνχκε θάπνηα άιια πξάγκαηα λα πνχκε, εηιηθξηλά δελ ην
πεξίκελα. ηαλ έθαλε έμη κήλεο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ρσξίο λα ππάξρεη
ηέηνηνο ιφγνο ζνβαξφο.
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Γηα ηηο πιεκκχξεο, κέρξη ηψξα δπζηπρψο ππάξρνπλ απφ πνιιέο πεγέο ιφγηα
παξεγνξηάο αιιά φρη πξάμεηο. Γειαδή, φινη καο ζπκπνλνχλ, ιέλε φηη έρεηε
δίθην, ππάξρνπλ θαηαζηξνθέο, ζα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα. Αιιά δπζηπρψο
ζε φιεο ηηο επαθέο πνπ έρνπκε θάλεη ππάξρεη ε δηάζεζε, απηφ δείρλνπλ αιιά
ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ζηελ πξάμε θάπνηα πινπνίεζε. Θαη γηα λα γίλσ πην
ζπγθεθξηκέλνο. Έρνπκε ζπδεηήζεη κέρξη ηψξα, πνπ ζαο είπα, ζρεδφλ κε φια
ηα πνπξγεία, Ξεξηθέξεηα θαη ινηπά. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ην Σατδάξη, κάιηζηα
ζε ζρέζε κε ηνλ ζπληνληζκφ καο έζηεηιε πξνρζέο ν Πθνπξιέηεο, γηαηί είρακε
θάλεη κηα ζπδήηεζε, ζαο είρα ελεκεξψζεη ζην πξνεγνχκελν αθξηβψο δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. Ξξνρζέο έζηεηιε κία επηζηνιή ν Πθνπξιέηεο φηη ζα αλαιάβεη ηνλ
ζπληνληζκφ θαη ήζεια αθφκε θάπνηα ζηνηρεία λα ηνπ ζηείινπκε, απηά πνπ ηνπ
είρακε ζηείιεη ήδε, γηα ην ηη θαηαζηξνθέο έρεη πάζεη ν Γήκνο.
Δγψ, βέβαηα, δελ θαηαιαβαίλσ ηψξα ηη ζέιεη, φηαλ ν ζπληνληζκφο έρεη
ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζην λα γίλεη. Ρέινο πάλησλ, ζηείιακε θαη απηά ηα ζηνηρεία
ζήκεξα. Νη πξάμεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Ξξέπεη λα
γίλνπλ ηξεηο κειέηεο πνπ δελ ππάξρνπλ. Γειαδή, κία γηα ην Ξνηθίιν ξνο, κία
γηα ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ δάζνπο θαη κία γηα ηελ Αθαία. Θαη ην έξγν ην
νπνίν έρεη ήδε εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ην μέξνπκε φινη,
ην αληηπιεκκπξηθφ ζηε Ιεσθφξν Θαβάιαο. Αλ γίλνπλ απηέο νη ηέζζεξηο
θηλήζεηο, ηφηε ιχλεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο Θνξπηζάο θαη ην πξφβιεκα ηεο
πεξηνρήο εδψ, ηεο Δπαχιεσο θαη ησλ θαζέησλ.
ια ηα πξνβιήκαηα ιχλνληαη απφ απηέο ηηο ηξεηο πεγέο πνπ έξρεηαη ην λεξφ
θαη ηνλ θεληξηθφ αγσγφ. κσο, δπζηπρψο, δελ έρνπκε δεη θαλέλα βήκα αθφκα
ζην επίπεδν ησλ κειεηψλ. Νη κειέηεο απηέο θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη
δπλαηφλ λα γίλνπλ απφ ηνλ Γήκν. Σξεηάδεηαη θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη
ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά. Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη αθφκε, ζαο ιέσ θαη πάιη,
απηή ε δηάζεζε. Λα δσ αλ ππάξρεη άιιν ζέκα. Θαηαιήςεηο απαληήζεθαλ. Λα
κελ επαλαιάβσ. Κφλν κηα ηειεπηαία θνπβέληα ζε ζρέζε κε ηα ζπλζήκαηα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, δελ έρεη ζπλεδξηάζεη. Λα ελεκεξψζσ πφζα ζπίηηα θαη
ηέηνηα, κνπ ιέεη ν Βαζίιεο. Ξάλησο, φηη πιηθφ ζέιεηε ζε ζρέζε κε φια ηα
έγγξαθα, είλαη 108 ζπίηηα λα ζαο πσ. ηη πιηθφ ζέιεηε ζε ζρέζε κε ηα
έγγξαθα, λνκίδσ φηη πήξαηε θάπνηνη, έηζη; Απφ φηη κνπ είπε ε γξακκαηέαο,
θάπνηνη έρεηε πάξεη ηα έγγξαθα, ηελ αιιεινγξαθία θαη φια ηα αηηήκαηα ηα
νπνία έρνπκε θάλεη. Δίλαη ζηε δηάζεζε ζαο, γηα λα κελ επαλαιάβσ πξάγκαηα
πνπ πηζαλφλ λα θνπξάζνπλ.
Γηα ηα ζπλζήκαηα ζηα θηίξηα, θαη φρη κφλν, ζηνπο δξφκνπο θαη ινηπά, ζηα
κλεκεία, λα ζαο πσ φηη πνηέ δελ ήηαλ θαιχηεξε ε εηθφλα ζην Σατδάξη απφ
απηή πνπ είλαη ζήκεξα. Ξείηε κνπ εζείο πφηε δελ ππήξραλ ζπλζήκαηα ζηνπο
ηνίρνπο ηεο πφιεο; Θαη λα ζαο πσ θάηη άιιν. Πβήζακε ηα ζπλζήκαηα ζηελ
Θαξαΐζθάθε δχν θνξέο. Ξφζν θξάηεζε ηελ πξψηε θνξά ην ζβήζηκν; Ρελ
επφκελε κέξα βξήθαλ κία ηαπεηζαξία θαζαξή θαη μαλαέγξαςαλ πάιη ηα ίδηα
ζπλζήκαηα. Θαη γηα ηα κλεκεία, λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρεη θάπνην πεξηζζφ
ζξάζνο φηαλ γηα ρξφληα ην κλεκείν ησλ Ξνληίσλ πνπ είλαη εδψ δίπια καο ήηαλ
γεκάην ζπλζήκαηα θαη ζε απηήλ ηε αίζνπζα εκείο δελ θάλακε ηέηνηνπ είδνπο
αληηπνιίηεπζε, βάδακε θαη άιια δεηήκαηα.
Γηα απηφ, ινηπφλ, ην κλεκείν, επί Γεκαξρείσλ φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ,
ιέγακε, ξε παηδηά, ζβήζηε ηα ζπλζήκαηα ζην κλεκείν απηφ θαη πνηέ δελ ήηαλ
ζβεζκέλα. Δ, ηψξα, κφλν έλα φρη ππάξρεη, ξε παηδηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Ρα ζβήζακε θαη κεηά κπήθε ην φρη πάλσ. Θέισ λα
ζαο πσ, δειαδή, θάληε αληηπνιίηεπζε αιιά εληάμεη, δείηε φκσο θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα πνηα είλαη θαη ηηο επζχλεο ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ
αξρψλ, γηαηί ζα αλαγθάδνκαη θάζε θνξά λα ζπκίδσ πξάγκαηα θαη πξάμεηο θαη
παξαιείςεηο θαη δηάθνξα άιια φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ θαη δε ζέισ λα κπσ
ζε απηήλ ηελ αληηπαξάζεζε. Γηαηί ηελ επφκελε θνξά ζα γίλσ αξθεηά πην
ζθιεξφο, λα ην μέξεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρεηε φινη πάξεη ζηα ρέξηα ζαο…
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Γηα ηα ιεσθνξεία πνπ ιέγακε. Θαη είλαη ζηνηρεία
ηνπ ΝΑΠΑ. Ρν 2009 ππήξραλ 2150 ιεσθνξεία απν ηα νπνία ηα 1900 ήηαλ ζε
επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα. Πήκεξα δηαηίζεληαη κφλν 1750 απφ ηα νπνία ηα 350
είλαη αθηλεηνπνηεκέλα θαη ζηα πεξηζζφηεξα έρνπλ θαηαηεζεί νη πηλαθίδεο
θπθινθνξίαο. Ρε λέα ρξφληα, είλαη απηά πνπ ζαο έιεγα πξηλ, αιιά εδψ είλαη
θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία, ζα απνζπξζνχλ άιια 235 νρήκαηα πνπ είραλ
αγνξαζηεί ην 1993 θαη δελ επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ ζην Ιεθαλνπέδην.
Ιφγσ γήξαλζεο ηνπ ζηφινπ, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ
θάιππηαλ δξνκνιφγηα έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηά 200%. Νη κελ
βιάβεο θαη νη αθπξψζεηο δξνκνινγίσλ είλαη θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Λα κε ζαο
δηαβάζσ θαη ηα άιια ζηνηρεία εδψ κπξνζηά. Ινηπφλ, βιέπεηε πνηα είλαη ε
εηθφλα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κνπ επηηξέπεηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αθνχζηε. Γε ζέισ λα θαηαλαιψζσ ρξφλν αιιά ζηε ζπλάληεζε
πνπ είρακε κε ηνλ ΝΑΠΑ, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΝΑΠΑ ην παξαδέρηεθε ν
άλζξσπνο. Ιέεη, παηδηά, κε δεηάηε πνιιά πνιιά. Γηαηί θη εκείο ηα ιέκε ηα
πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο, εδψ ήκαζηαλ. Δκείο έρνπκε πξφβιεκα, ηα δχν
ρηιηάδεο, ρίιηα ηφζα. Αιιά είρε δείμεη κία δηάζεζε λα ζηεξίμεη ην αίηεκα ηεο
δεκνηηθήο αξρήο. Δκείο δελ είπακε πνηέ φηη ε δεκνηηθή αξρή δελ αηηήζεθε θαη
δελ πξνζπάζεζε, αιιά ιέσ γηα ην παλφ, πξνθεηκέλνπ λα γξάθνπκε
νπνηνδήπνηε ηνπ ΞΑΚΔ ζχλζεκα, ην νπνίν παξεκπηπηφλησο ιέσ ζηνπο
ζπλαδέιθνπο αλ δε γλσξίδνπλ θαη ζηνπο ζπλδεκφηεο φηη δελ ππάγνληαη πιένλ
ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζπληαμηνδφηεζεο ηα βαξέα αλζπγηεηλά ζηελ
θαζαξηφηεηα κφλν ησλ Γήκσλ, θαη απηφ πξέπεη λα θαηαηεζεί εδψ. Θαη ζαο
είπα ηφηε φηη λα γξάθνπκε πάκε θαη έια, λα γξάθνπκε έλα παλφ πνπ ιέεη φρη
πηα ζηελ ηαιαηπσξία ηνπ δεκφηε ηνπ Σατδαξηψηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρψξα, θ. Ξεηξίδε, ηη λα ιέκε ηψξα;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κα ηη ιέηε ηψξα, θ. Ξεηξίδε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θχξηε Ξεηξίδε, αλ είλαη δπλαηφλ. Κελ παξαπνηείηε ηηο ζθέςεηο
καο, νχηε λα ηηο ζέηεηε φπσο ζέιεηε εζείο θαη λα ηηο εθιακβάλεηε φπσο ζέιεηε
εζείο γηαηί κπνξεί λα κε βνιεχεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν παλφ είλαη ηνπ Πσκαηείνπ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρξηάληα πέληε ρξφληα ζηελ πνιηηηθή είκαζηε, μέξνπκε ηη γίλεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν παλφ, θ. Γξνχιηα, είλαη ηνπ Πσκαηείνπ. Αλ ζέιεηε επεηδή ην
παλφ είλαη ηνπ ΞΑΚΔ πνπ εθπξνζσπεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ Πσκαηείνπ,
κπνξείηε λα δεηήζεηε ηνλ ιφγν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έηζη κπξάβν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρψξα κελ ην ηξαβάο, γηαηί παίξλεη πνιινχο κπάδα ηψξα θαη ζα
θηάζνπκε αιινχ ηψξα, θ. Ξεηξίδε. Δίλαη ην αλψξηκν ηνπ πνιηηηθνχ ζαο
ιφγνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Νινθιεξψζηε, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αθνχζηε. Έλα ιφγνο πνπ θσλάδακε κηα δσή γηα ηε δεκνηηθή
αζηπλνκία ήηαλ φιε απηή ε άλαξρε θαηάζηαζε. Δίηε ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα,
πνπ ζα κηιήζνπκε κεηά, είηε ζηα ζέκαηα θαζαξηφηεηαο. Γήκαξρε, εηθνζηπέληε
ρηιηάδεο έληππα έρνπκε θάλεη εθινγέο. Θαιχπηνπλ φιν ην Σατδάξη θαη ηα
παξκπξίδ ησλ απηνθηλήησλ. Φέξηε ζην επφκελν Ππκβνχιην κία ηέηνηα έγθξηζε
δαπάλεο κε ηνπο ππεξεζηαθνχο, λα βγάιεηε έλα έληππν θαη λα πξνεηδνπνηνχκε
φινλ ηνλ θφζκν. Κε ην λα ζηέιλνπκε θαη’ εθηίκεζε κία ζην έλα θαθελείν, κία
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ζην άιιν, κία δηαθήξπμνχια. Έλα έληππν πνπ λα είλαη επθνινδηάβαζην, πνπ
λα κπνξεί λα ην δηαβάζεη ε γηαγηά κνπ, ε ζεία κνπ, ε ζπγρσξεκέλε ε κάλα
κνπ, γηα λα κπνξέζνπκε κπαο θαη αλαηξέςνπκε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Δγψ
ζαο ην ιέσ απφ δηθή κνπ άπνςε. Ρψξα αλ γηα θάπνηνλ ηδενινγηθφ ιφγν ηα
πξφζηηκα θέξλνπλ άιια πξφζηηκα, θαη φπσο είπε θαη ν Κφζρνο, είλαη αληίζεηα,
εζείο δηνηθείηε, εζείο απνθαζίδεηε.
Αιιά ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ρζαηζακπά ζε έλα ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
πεξηζπιινγή ησλ νγθσδψλ θαη κφλν, κία αξηζηεξή δεκνηηθή αξρή δελ έρεη ηνλ
θφβν λα εηζαγάγεη ηδηψηεο ζηνλ Γήκν. Δίπε, άπαμ γηα κία πεξίνδν, γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. πσο ιέλε, ad hoc πεξίπησζε. Θαη αλ ην έθαλε ν
Κπνδίθαο, ην θαηαιαβαίλσ, λα θνβάηαη ν θφζκνο θαη λα γεκίζνπκε ηνπο
δξφκνπο θαη λα θάλνπκε θαηαιήςεηο. Αιιά φηαλ ην θάλεη ε ΙΑΦΘΖ
ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απηφ ηνπιάρηζηνλ έπξεπε λα
επαηζζεηνπνηήζεη θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ δπζηπρψο, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ
θ. Ρζαηζακπά, ζα θξηζνχκε ζην κέιινλ γη’ απηφ.
Ρψξα, γηα ηα πξνγξάκκαηα ζέισ λα πσ ζηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ. Κφζρν θαη
ζηνλ Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ, φηη ηα πξνγξάκκαηα δε ζε βξίζθνπλ, ηα
βξίζθεηο. Γε ζα έξζεη θαλέλαο λα ζνπ πεη απφ ηηο Βξπμέιιεο ή απφ
νπνπδήπνηε, έια πάξε ιεθηά λα θάλεηο απηφ ην πξάγκα. Θαη ην ηειεπηαίν
είλαη φηη ην ΔΠΞΑ έρεη ήδε αλαγγείιεη … θαη πξέπεη λα ην δείηε θαη ζηα ΞΔΞ
Αηηηθήο φηη ππάξρνπλ κέζα θαη ζέκαηα ζηφινπ, θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ θάλνπκε, φκσο, ηψξα … , θ . Κπνδίθα. Έρνπκε θαη ηνπο
ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έλα ηειεπηαίν. Θα ζαο πσ εχζεκν. Πηα πιαίζηα ησλ αγψλσλ
ηνπ Γήκνπ, ν Γήκνο καο θαη νη ππφινηπνη ηέζζεξηο, ηξεηο, ζήκεξα
αλαθνηλψζεθε απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ φηη παξαηείλνληαη φιεο νη δφζεηο
θαη νη θαηαβνιέο θφξσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη δειψζεηο θαη νηηδήπνηε
κέρξη 31/12/2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Φνπξιήο ήζειε έλα ζρφιην.
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ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ζέισ λα θάλσ ζρφιην ζε απηφ πνπ άθνπζα απφ ηνλ θ.
Κπνδίθα ζε φηη αθνξά φηαλ ήξζε ε επηηξνπή ηνπ ΝΑΠΑ, πνπ καο δηάβαζε ν θ.
Γήκαξρνο ηα ζηνηρεία απηά, φηη κεηψζεθε απφ 2000 ζε 1600-1700. Θαη είπε ν
Αληηπξφεδξνο φηη δελ πξέπεη λα δεηάκε θαη πνιιά πνιιά. ρη. Δκείο πξέπεη λα
δεηήζνπκε πνιιά πνιιά, γηαηί εκείο δελ έρνπκε. Αο εκείο κεηψζνπλ ηα
απηνθίλεηα ηνπ κεηξφ πνπ έρνπλ απμεζεί, Αξγπξνχπνιε, Ζιηνχπνιε, δελ
μέξσ πνπ πάλε, θη εκείο πάληα είκαζηε πεξηθξνλνχληεο. Γε ζα ζηακαηήζνπκε
θαη ζα ηνπο πνχκε ζηα πνιιά ζα είκαζηε εκείο, γηαηί δε καο δίλνπλ πνηέ
ηίπνηα. Έιενο. Απηφ ζέισ λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, έρεηε πάξεη,
έρνπκε κπξνζηά καο θάπνηα ζέκαηα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Ρν έλα έρεη λα
θάλεη κε έλα ςήθηζκα πνπ θαηαζέηεη ε επηηξνπή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα
πεληάκελα ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ φζνλ αθνξά ηα αηηήκαηα ηνπο. Ρν δεχηεξν
είλαη έλα ςήθηζκα πνπ έρεη θαηαζέζεη ε θα Ρνθαηιίδε γηα ηα πξφζθαηα
γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνπβέληα πνπ έρεη αλνίμεη γηα ηε γελνθηνλία ησλ
Ξνληίσλ θαη ππάξρεη θαη αλάινγν ςήθηζκα πνπ θαηαζέηεη ε δεκνηηθή αξρή γη’
απηφ ην ζέκα. πάξρεη κία ιήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ηηκνινγίνπ.
Κπνξείηε λα ξσηήζεηε κεηά ηη αθξηβψο. Δίλαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε γηα
αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα, είλαη αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο. Απηά. Δίλαη απηά ηα
ηέζζεξα ζέκαηα, ζπλάδειθνη. πάξρεη αληίξξεζε λα ηα θνπβεληηάζνπκε;
Ππκθσλνχκε.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Τήθηζκα επηηξνπήο εξγαδνκέλσλ ζηα πεληάκελα ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ - Αηηήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή είλαη δχν ζπλάδειθνη απφ ηα πεληάκελα, λα πξνηάμνπκε
ην ζέκα απηφ θαη λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηε ζπλαδέιθηζζα λα έξζεη εδψ ζην
κηθξφθσλν γηα λα θαηαγξάθεηαη. Ρν φλνκα ζνπ ζπλαδέιθηζζα.
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ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ: Αζελά Ξαπαθσλζηαληίλνπ. Δίκαη απφ ηελ επηηξνπή
εξγαδνκέλσλ πεληάκελσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Ζ επηηξνπή πεληάκελσλ
εξγαδνκέλσλ

Γήκνπ

Σατδαξίνπ

χζηεξα

απφ

ηε

ζπλέιεπζε

πνπ

πξαγκαηνπνίεζε ηε Γεπηέξα 9/11/2015 απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε ηνπ δίθαηνπ
αγψλα καο γηα ηελ θαηνρχξσζε θαη δηεθδίθεζε ησλ εξγαζηαθψλ καο
δηθαησκάησλ. Ήδε κε ηνλ απνθαζηζηηθφ αγψλα πνπ δψζακε ην πξνεγνχκελν
δηάζηεκα, αλαγθάζακε ην πνπξγείν λα πξνρσξήζεη ζε ζεηξά εγθπθιίσλ φπνπ
αλαγλσξίδεη κία ζεηξά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Δθθξάζζεθε ε αλαγθαηφηεηα θαη
ε δηάζεζε λα ζπλερίζνπκε απηφλ ηνλ αγψλα κε δχν αηηήκαηα αηρκήο.
Θαηψηαην κηζζφ 751 επξψ θαη παξάηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΝΑΔΓ θαη
δξνκνιφγεζε ηεο κνληκνπνίεζεο καο. Εεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα
πάξεη ζρεηηθή πνιηηηθή απφθαζε σο κέζνλ πίεζεο ζην πνπξγείν γηα ηελ
παξάηαζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δξνκνιφγεζε ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. ν θ.
Ξεηξίδεο.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ξεηξίδεο Γεκήηξεο, Ξξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ
Δξγαδνκέλσλ. Ν Πχιινγνο Δξγαδνκέλσλ ζπλππνγξάθεη ην ςήθηζκα απηφ,
ζπκπαξίζηαηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο κε πεληάκελε ζρέζε εξγαζίαο, απηφ πνπ
ιέκε θνηλσθειήο εξγαζία, θαη πηζηεχνπκε φηη εδψ πέξα πξέπεη σο Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ηελ πνιηηηθή απφθαζε λα πάξεηε. Ζ επηηξνπή πεληακήλσλ λα
ελεκεξψζνπκε ζπκκεηέρεη ζηελ παλειιαδηθή επηηξνπή εξγαδνκέλσλ ζηελ
θνηλσθειή εξγαζία θαη απηφ ην ςήθηζκα ζα θαηέβεη θαη ζε άιια δεκνηηθά
ζπκβνχιηα. Άξα, ινηπφλ, κέζα απφ απηφ θαη σο κέζν πίεζεο πξνο ηελ
Θπβέξλεζε λα βάιεηε ζέκα σο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε κνληκνπνίεζε φισλ
ησλ ζπκβαζηνχρσλ, φρη

κνλάρα ησλ

πεληακήλσλ, γηαηί

έρνπκε

θαη

νθηακελίηεο, είρε θαη παιηφηεξα δηκελίηεο, ζα έρνπκε θαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο
έξγνπ ην επφκελν δηάζηεκα. ισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο. Απηά ζε ζρέζε κε απηφ.
Αλ κνπ δίλεηε ην δηθαίσκα δπν θνπβέληεο, ζε ζρέζε κε απηά πνπ αθνχζηεθαλ
απφ ηνλ θίιν ηνλ θ. Κπνδίθα θαη αο είρακε έληαζε. Ρελ πξνεγνχκελε
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Γεπηέξα, φρη απηή πνπ καο πέξαζε, ηελ πξνπξνεγνχκελε κάιινλ, φρη απηήο
ηεο εβδνκάδαο, ηεο πξνεγνχκελεο, ε Θπβέξλεζε έβγαιε ΦΔΘ πνπ εμαηξεί απφ
ηελ αχμεζε νξίσλ ειηθίαο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απηφ
παξάιιεια ζπκπαξέζπξε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο ΝΡΑ κε κε ζρέζε
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Ρελ Ρξίηε, ηελ επφκελε αθξηβψο εκέξα, ε Θπβέξλεζε έβγαιε έλα ΦΔΘ πνπ
αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο, απηφ πνπ ιέκε
κφληκν πξνζσπηθφ, ζην νπνίν δε γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα εμαηξέζεηο απφ ηα
βαξέα θαη αλζπγηεηλά, απφ ηελ αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο
κε βαξέα αλζπγηεηλά. Άξα, ινηπφλ, νπδείο καο δίλεη ηε δηαβεβαίσζε φηη ζην
επφκελν δηάζηεκα δε ζα γίλεη πάιη εμίζσζε πξνο ηα πάλσ. Γειαδή ζα
ζπκπαξαζχξεη πξνο ηα πάλσ ηνπο εξγαδνκέλνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηα βαξέα
αλζπγηεηλά. Άξα απηήλ ηελ έλλνηα έρεη ην έμσ παλφ.
Γεχηεξνλ, λα ελεκεξψζνπκε γηα φζνπο δελ ην μέξνπλ, πηζηεχσ φηη φινη ην
μέξεηε, φηη ζην ζσκαηείν πιεηνςεθεί ε ΔΓΑΠ-ΝΡΑ πνπ είλαη ε παξάηαμε ηνπ
ΞΑΚΔ ζην Γεκφζην, … ζην ΞΑΚΔ, θαη άξα, ινηπφλ, σο ηέηνην είλαη ην παλφ.
Γξάθεη απφ θάησ γξακκαηεία ΝΡΑ, ΞΑΚΔ γξακκαηεία ΝΡΑ. Άξα, ινηπφλ, εκείο
πηζηεχνπκε φηη ηα αηηήκαηα πνπ γξάθνληαη ζην παλφ είλαη ζε ηέηνηα
θαηεχζπλζε ηαμηθήο αλακέηξεζεο κε ην θεθάιαην θαη βέβαηα νπδείο
απαγφξεπζε ζηνλ θίιν ηνλ Αλδξέα ή ζηνλ νπνηνδήπνηε άιινλ λα θξεκάζεη
δίπια θαη έλα άιιν παλφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Λαη, εληάμεη. Δπεηδή κπήθε ζέκα γηα ην παλφ. Άξα, ινηπφλ, σο
ηέηνην είλαη αλαξηεκέλν ην παλφ εδψ πέξα θαη πξνηξέπεη ηνλ θφζκν λα
θαηεβεί θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο 12 ηνπ Λνέκβξε, ηελ επφκελε Ξέκπηε, ζε
θαηεχζπλζε αλακέηξεζεο κε ηελ Θπβέξλεζε, ε νπνία θέξλεη φια απηά ηα
αληηιατθά κέηξα. Αλ ζπκθσλνχκε, πνιχ επραξίζησο ζα βξεζνχκε ζε θνηλνχο
αγψλεο, αγαπεηέ Αλδξέα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, αλ ππάξρεη θαηαξρήλ εξψηεκα πξνο ηνπο
ζπλαδέιθνπο. Λα πάξεη ηνλ ιφγν ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ηα αηηήκαηα θαη ην ςήθηζκα ησλ εξγαδνκέλσλ
ησλ πεληακεληηψλ είλαη απφ ηελ αξρή κέρξη ιίγν πξηλ ην ηέινο δίθαηα. Θαη
γηαηί ιέσ κέρξη ην ηέινο; Γηαηί θαλείο δε ζέιεη θαηψηαην κηζζφ ιηγφηεξν απφ
751 επξψ. Άιισζηε, ήηαλ θαη δπν θνξέο πξνεθινγηθή θακπάληα θαη εμαγγειία
θαη ππφζρεζε θαη δέζκεπζε ηεο ζεκεξηλήο Θπβέξλεζεο. Ζ παξάηαζε ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ ΝΑΔΓ θαη βέβαηα είλαη έλα δίθαην αίηεκα. Δθεί πνπ έρσ κία
κηθξή έλζηαζε είλαη φηη φηαλ θαιέζζεθε ν εξγαδφκελνο λα ππνγξάςεη ηε
ζχκβαζε ήμεξε φηη ζα έξζεη γηα πέληε κήλεο. Απηφ είλαη ην έλα.
Θαη έλα δεχηεξν. Αλ ζέινπκε λα είκαζηε δίθαηνη θαη αιιειέγγπνη κε φινπο
ηνπο εξγαδνκέλνπο, αγαπεηέ Ξξφεδξε, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ εδψ κέζα θαη
φινη νη ππφινηπνη πνπ είπεο. Νη ΠΝΣ, νη ζπκβάζεηο έξγνπ, νη δηκελίηεο , νη
νθηακελίηεο,

νη

εμακελίηεο

θαη

νηηδήπνηε.

Έηζη

ην

ζπδεηάκε.

Αιιά

μερσξίδνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη αθήλνπκε ηνπο άιινπο, εγψ ην
ζεσξψ άδηθν. Κάιινλ δελ ην ζεσξψ δίθαην. Γε ζεσξψ δίθαην λα μερσξίδνπκε
ηελ ππάιιειν ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ πνπ δηαρεηξίδεηαη απηφ ην επαίζζεην
εκπφξεπκα πνπ είλαη γηα νθηψ κήλεο, λα κελ αλαθέξεηαη πνπζελά θαη λα
αλαθέξεηαη κφλν ν πεληακελίηεο, ν νπνίνο ήμεξε ηη ππέγξαθε.
Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ. ια απηά είλαη θαιά, εγψ ζα ήζεια θαη ζα ην
ςήθηδα κε ηα δχν ρέξηα λα αλαθεξζεί κία θξάζε εδψ κέζα αιιειέγγπα ζηνπο
ππφινηπνπο επί ζπκβάζεη ζπλαδέιθνπο, θαη θπζηθά ζηελ θαζαξηφηεηα. Απηή
είλαη ε ηνπνζέηεζε κνπ θαη επηθπιάζζνκαη κεηά αλ ρξεηαζηεί θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ Ξαξάηαμε ηνπ θ. Ληεληαθνχ, ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δκείο ζπκπαξαζηεθφκαζηε θπζηθά ζηνπο εξγαδνκέλνπο
πεληακήλσλ. Πίγνπξα δελ είλαη νη πξνλνκηνχρνη εξγαδφκελνη, νχηε ζηνλ
δεκφζην ηνκέα, νχηε ζηνλ ηδησηηθφ. πάξρνπλ πνιχ πην πξνλνκηνχρνη.
Ππκθσλψ ηψξα κε απηά πνπ ιέεη ν θ. Κπνδίθαο. Δγψ ην ςεθίδσ, φρη θπζηθά
κε ηελ απζηεξή έλλνηα. Γειαδή, ελλνείηαη φηη είλαη θαη άιινη εξγαδφκελνη πνπ
πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ νη εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο. Θαη ηε δξνκνιφγεζε

48

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ηεο κνληκνπνίεζεο ηελ ςεθίδνπκε κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα πάςεη απηφ ην
πξάγκα, απηή ε θνξντδία ζην δεκφζην κε ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη
ην δεκφζην λα απνθαζίζεη πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ, λα θαιχςεη φιεο ηηο
αλάγθεο

ηνπ

κε

κφληκνπο

ππαιιήινπο

θαη

λα

αληηθαζίζηαηαη

φηαλ

ζπληαμηνδνηνχληαη. Απηφ ην πξάγκα, ην αιηζβεξίζη, ε πνιηηηθή θαη θνκκαηηθή
εθκεηάιιεπζε, θπζηθά θαη καο βξίζθεη αληίζεηνπο, νπφηε ςεθίδνπκε ην
ςήθηζκα κε ηελ επξεία έλλνηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη επθαηξία κε αθνξκή απηφ ην ςήθηζκα λα πνχκε
νξηζκέλα πξάγκαηα. Θαηαξρήλ, νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο. Απφ εζηθήο πιεπξάο,
λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρνπλ ηε ζηήξημε νη εξγαδφκελνη ζε απηφ ην δήηεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, θαη απφ εζηθήο θαη απφ πνιηηηθήο πιεπξάο.
Κπαίλνληαο, φκσο, ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα
μερσξίζνπκε γηα ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, ην πξνζσπηθφ πνπ
ρξεηάδνληαη νη Γήκνη, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, γεληθφηεξα απηφ πνπ ιέκε
δεκφζηνο ηνκέαο. Θαη παξάιιεια ζα πξέπεη λα δνχκε ζπλνιηθφηεξα ζηα
πιαίζηα ησλ ζεκεξηλψλ δπλαηνηήησλ ηεο αμηνπνίεζεο ζε κηα άιιε ινγηθή, φρη
απηή πνπ αθξηβψο ζέινπλ, θφςε, ξάςε, δίκελα, πεληάκελα, νθηάκελα, ηεο
πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη.
Λνκίδσ φηη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ε
Αλησλνπνχινπ, ε αληίζηνηρε πνπξγφο, πνπ κηιάεη γηα 254.000 ζέζεηο
εξγαζίαο, γηα ηα δχν ρξφληα πνπ έξρνληαη 2016-2017, γηα 104.000 θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα 60.000 ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016, πξνβιέπεη, δελ μέξσ
αλ έρεη λνκνζεηεζεί κε αληίζηνηρν ηξφπν, αιιαγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ πνπ
έρνπκε δήζεη φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, δίκελα, πεληάκελα θαη νθηάκελα. Ζ
ινγηθή είλαη γηα πξνζιήςεηο, φηη γίλεηαη λα είλαη ζε κηα ινγηθή ηνπιάρηζηνλ
δψδεθα κελψλ.
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Απφ εθεί θαη πέξα, λνκίδσ φηη αλνίμεη απηή ε ζπδήηεζε θαη ηψξα γηα εηδηθέο
θαηεγνξίεο, απηφ πνπ ιέκε θαινθαίξη, ηεηξάκελα θαη ηα ινηπά, είλαη κηα
ζπδήηεζε. Γε ζα ην ιχζνπκε ζήκεξα. Απιψο, ζέισ λα πσ φηη έηζη θη αιιηψο
έρεη αλνίμεη απηή ε ζπδήηεζε. Γελ θαιχπηεη, βέβαηα, νχηε ηηο αλάγθεο ηνπ
δεκνζίνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπκε θαη είλαη πάγηα ηα αηηήκαηα, αιιά
απηή ηε ζηηγκή απφ ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ ηα νπνία ζα ππάξμνπλ, ε Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε έρεη ηνπνζεηεζεί κε δχν ηξφπνπο.
Ξξψηνλ, φηη κπνξέζεη θαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ αθνξά ηα δεηήκαηα
ησλ εξγαδνκέλσλ, ππάξρεη έλα δηζεθαηνκκχξην απφ ην ΔΠΞΑ 2007-2013, ην
νπνίν δπζηπρψο δελ αμηνπνηήζεθε πνπζελά ζηνπο Γήκνπο, ζην ζχλνιν ησλ
Γήκσλ ηεο Διιάδαο. Αλάκεζα ζε απηφ έλα δηζεθαηνκκχξην, ππάξρνπλ θαη
δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξνζιήςεηο. Θαη ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ 20152010 ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ θάπνηα λνχκεξα δηζεθαηνκκπξίσλ, ζην νπνίν ην
βαζηθφ δήηεκα είλαη λα πεξάζεη απηή ε ινγηθή.
Πε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε λνκίδσ φηη θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, πέξα απφ
ην αίηεκα πξφζιεςε, πάγηα δνπιεηά θαη ηα ινηπά, απηφ εληάμεη είλαη ην γεληθφ
πάγην αίηεκα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί πην ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο
πέξα απφ ηε ζηήξημε απηήλ ηε ζηηγκή ησλ εξγαδνκέλσλ. Θαη γηαηί ην ιέσ
απηφ; Γηαηί ηζηνξηθά έρνπκε πξνεγνχκελν άλζξσπνη πνπ θάιππηαλ κνλίκσο
πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, εδψ ζηνλ Γήκνο καο παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηελ νπζία έρνπκε επαλαπξνζιάβεη αλζξψπνπο
θπξίσο γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο φπνπ ππάξρεη παηδαγσγηθφ
ελδηαθέξνλ. Λα κελ ην αλαιχζνπκε απηήλ ηε ζηηγκή.
Θαη ζηελ νπζία θαη ην ίδην ην θξάηνο, αθφκε θαη κε ηελ λενθηιειεχζεξε
πνιηηηθή πνπ είρε απζηεξή φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν

ηνκέα,

επαλαπξφζιεςεο

ησλ

αλέρζεθε
ίδησλ

ζπκπαξαζηεθφκαζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο … .

ζα

ιέγακε

αλζξψπσλ.

Κε

ηε

ινγηθή

απηήλ

απηή

έλλνηα,

ηεο

ινηπφλ,
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξνιιέο θνξέο αθνχγνληαο ηνπο επηθεθαιήο ησλ Ξαξαηάμεσλ θαη
ηηο Ξαξαηάμεηο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έρσ ηελ εληχπσζε φηη πξνζπαζνχλ
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πάληεο, λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο θαη μερλάλε φηη ν
Γήκνο είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηνηθεζεί, λα δηνηθεζεί κε
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο. Δγψ είκαη πάληα ππέξ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζέισ λα εθθξάδνπκε ηε ζπκπαξάζηαζε καο θαη ζην
έξγν ηνπο.
κσο, έρσ πεη πνιιέο θνξέο φηη ε ινγηθή ησλ κνληκνπνηήζεσλ ησλ
πεληακήλσλ, νθηακήλσλ, δηκήλσλ, ε ινγηθή ησλ ζπλερφκελσλ πξνζιήςεσλ,
ηέηνηνπ είδνπο πξνζιήςεσλ, ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη έλα νξγαλφγξακκα,
έλαο νξγαληζκφο ηνπ Γήκνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο πνπ ζα
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζηε ινγηθή πάληα ελφο επέιηθηνπ νξγαληζκνχ πνπ
κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ηφηε ην κφλν πνπ
κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα θνξντδεχνπκε ηνλ θφζκν θαη νπζηαζηηθά λα
επηβαξχλνπκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλειαζηηθά έμνδα ρσξίο λα
βνεζνχκαζηε ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.
Δπνκέλσο, ζην θνκκάηη ζην νπνίν δηαθσλψ είλαη θαηαξρήλ φηη πηζηεχσ δελ
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κνληκνπνίεζε. Ζ ινγηθή ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ
πεληακήλσλ δελ νδεγεί πνπζελά. Έηζη δπζηπρψο γαινπρήζεθαλ γεληέο θαη
γεληέο, κε ην φξακα ηεο κνληκνπνίεζεο ζην δεκφζην, ελψ κπήθαλ κε κηα
νιηγφκελε ζχκβαζε. πσο είπε θαη ν θ. Κπνδίθαο, φηαλ ππνγξάθεη θάπνηνο
κία ζχκβαζε πέληε κελψλ, μέξεη φηη είλαη γηα πέληε κήλεο. Γελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κε ηε ινγηθή φηη ζα κνληκνπνηεζεί. Έλα κεραληθφο, λα πσ εγψ, πνπ
αλαιακβάλεη έλα έξγν ζηνλ Γήκν ή ζε έλαλ ηδηψηε, μέξεη, ππνγξάθεη κία
ζχκβαζε, θαη μέξεη φηη κφιηο νινθιεξψζεη ην έξγν έρεη ηειεηψζεη ε ζρέζε ηνπ
είηε κε ην δεκφζην είηε κε ηνλ Γήκν είηε κε ηνλ ηδηψηε.
Γελ κπνξνχκε λα θνξντδεχνπκε ζπλερψο αλζξψπνπο ππνζρφκελνη φηη κε έλα
πεληάκελν ζηε ζπλέρεηα ζα κνληκνπνηεζνχλ. Γελ ην ζεθψλεη νχηε ν Γήκνο,
νχηε ην θξάηνο, νχηε ην ειιεληθφ δεκφζην. Απηή ε λννηξνπία θαη απηή ε
ινγηθή πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ζηακαηήζεη. Έρσ φιε ηε δηάζεζε θαη ηε
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απφ

δεηήκαηα

ζηνπο

εξγαδνκέλνπο, φκσο ην ζέκα δε ιχλεηαη έηζη. Ρν ζέκα ιχλεηαη θηηάρλνληαο
έλαλ νξγαληζκφ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, κε ζπγθεθξηκέλν
αξηζκφ ππαιιήισλ, φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνη γηα λα κπνξέζεη λα είλαη
απνηειεζκαηηθφο ν Γήκνο θαη φρη λα δαπαλά φινλ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ.
Γη’ απηφ ζπλερψο θαηαςεθίδνπκε θαη ηηο δεθάδεο ή εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο
αληίζηνηρεο, πεληάκελα θαη νθηάκελα πνπ εηζεγείηαη ε δεκνηηθή αξρή, γηαηί
πηζηεχνπκε φηη έηζη νχηε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο θάλνπκε θαιφ,
αιιά νχηε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο, έηζη
φπσο έρεη δηακνξθσζεί ην ςήθηζκα, εκείο ην θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ρν είδα ην ςήθηζκα. Θαηαξρήλ, γηα ην πξψην πνπ έρεη, δελ έρσ
θάπνηα αληίξξεζε. Γηα ην δεχηεξν. Γίκελα, ηξίκελα, ηεηξάκελα, νθηάκελα,
δσδεθάκελα,

φπσο

γλσξίδεηε,

δελ

ππάξρεη

θακία

πεξίπησζε

λα

κνληκνπνηεζνχλ. Γελ κνληκνπνηνχληαη. Θαη κάιηζηα ηέηνηεο πξάμεηο επηζείνπλ
θαη πνηληθέο επζχλεο. Αιιά δελ είλαη κφλν απηφ, γηαηί ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ
θ. Γξνχιηα, δελ είλαη κφλν απηφ ην δήηεκα. Ξήξε γηα θνηλσληθή εξγαζία ε
θεληξηθή

Θπβέξλεζε

35.000

άηνκα

πεξίπνπ.

Δίλαη

άλεξγνη

ελάκηζη

εθαηνκκχξην εθ ησλ νπνίσλ ην 55% ησλ αλέξγσλ είλαη λένη.
Κε πνην δηθαίσκα έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα ςεθίζεη έλα ηέηνην ςήθηζκα
φηαλ ζπλάδειθνη ηνπο άλεξγνη, δελ έρνπλ θαζφινπ εξγαζία. Θαη πνπ γλσξίδεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη απφ απηνχο ηνπο ππφινηπνπο, έλα πεληαθφζηα
ηξηάληα ή έλα πεληαθφζηα είθνζη, ιέσ εγψ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ, δελ είλαη
θαιχηεξνη ππάιιεινη. Αθνχζηε, γηα λα κελ θνξντδεπφκαζηε, λα κηιήζνπκε
μεθάζαξα. Ξξνζσπηθφ ην νπνίν ζα πιεξνί πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη ζα
πεξλάεη κέζα απφ ΑΠΔΞ. Θαλέλα ηέηνην ςήθηζκα ή γηα φηη θέξνπλ μαλά νη
εξγαδφκελνη δίκελεο, πεληάκελεο, νθηάκελεο θαη δεθάκελεο, ζε φηη κε αθνξά
εκέλα, δε ζα ζπλαηλέζσ, δελ ςεθίδσ. Νπφηε θαη θξίλεηαη απηφ ην ςήθηζκα
απφ κέλα, απνξξηπηέν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λα θάλσ ηξεηο παξαηεξήζεηο πξηλ ηνπνζεηεζψ, πξηλ πσ ηε
ζέζε κνπ. Θάπνηα πξάγκαηα εδψ αθνχγνληαη επράξηζηα θαη θάπνηνη ελ πάζε
πεξηπηψζεη, φπσο ν ζπλάδειθνο ν θ. Γξνχιηαο, κηιάεη γηα θάπνηνπο πνπ
ζέινπλ λα ηα έρνπλ κε φινπο θαιά. Θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάπνηνη
ηνπνζεηνχληαη ζην νπνηνδήπνηε δήηεκα ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Θνηηάμηε λα δείηε, αλ δελ μεθηλήζεηο απφ ηελ πεγή, δε ζα πηείο πνηέ λεξφ. Ρν
ζέκα ησλ δηκήλσλ, ηξηκήλσλ, πεληακήλσλ γηα ηνπο Γήκνπο αιιά θαη γηα
αιινχ, ε θαηαζθεπή ηνπ αλ πιεξνχλ ή δελ πιεξνχλ πάγηεο θαη δηαξθείο
αλάγθεο δελ είλαη επηινγή δηθή καο θαη δελ είλαη επηινγή απηνχ πνπ ιέγεηαη
νηθνλνκηθνχ κνληέινπ. Ρν νηθνλνκηθφ κνληέιν, ην θευλζηαλφ, ήηαλ ε
δεκηνπξγία πιήξνπο απαζρφιεζεο ή ε ηάζε πξνο ηε δεκηνπξγία πιήξνπο
απαζρφιεζεο. Απφ ηελ εθαξκνγή, ηελ επηθξάηεζε, θαη ηελ θπξηαξρία
νπζηαζηηθά ηνπ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ, λα κελ θάλνπκε αλάιπζε ηψξα,
ηα έρνπκε πεη άιιε θνξά εδψ, πιένλ κπαίλεη ζηε ινγηθή απηή ε ηαθηηθή ησλ
πεξηζηαζηαθά πξνζιακβαλφκελσλ εξγαδνκέλσλ, εάλ θαη εθφζνλ θάπνηνη
θξίλνπλ φηη έρεηο απηέο ηηο αλάγθεο ή ζνπ θαζνξίδνπλ απηνί απηέο ηηο αλάγθεο.
Ρν ςήθηζκα απηφ έξρεηαη, πηζηεχσ, χζηεξα απφ κηα ζεηξά δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ. Ρνπιάρηζηνλ έρσ ππφςηλ κνπ δχν ή ηξεηο εγψ, φπνπ κίιεζαλ γηα
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεληακεληηψλ, πνπ ζήκαηλε φηη
κέρξη εθείλελ ηε ζηηγκή νπζηαζηηθά δελ ππήξραλ εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Θαη
απηφ ήξζαλ λα αλαδείμνπλ νη ηξεηο ηέζζεξηο πέληε απνθάζεηο. Δδψ έξρεηαη
έλα ςήθηζκα γηα ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε πεληάκελν. Γε
λνκίδσ φηη έρνληαο κία πνιηηηθή ζέζε φηη ζεο εξγαδνκέλνπο, λα βάισ κηα
παξέλζεζε φηη ηηο παζνγέλεηεο ηηο μέξνπκε φινη, ηηο βιέπνπκε θαζεκεξηλά θαη
απηέο πξέπεη λα θαηαπνιεκνχληαη φπνπ θαη φηαλ παξνπζηάδνληαη. Δίλαη
αλεμάξηεην απφ απηφ πνπ ιέκε κφληκε εξγαζία θαη δε κηιάσ αλ ζα είλαη
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πσο ζα νξίδεηαη κε ηελ απζηεξή λνκηθή έλλνηα.
Κφληκε εξγαζία απηνπλνχ πνπ έρεη ην άγρνο ή απηήο πνπ έρεη ην άγρνο φηη ζα
πάεη γηα πέληε κήλεο θαη κεηά ηη; Ξνπ δεκηνπξγεί κία ζεηξά απφ άιια
δεηήκαηα.
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Δίρακε θαη πξφζθαην πξνρζεζηλφ λένπ αλζξψπνπ 35 ρξνλψλ πνπ γλσξίδεηε
φινη φηη ηειηθά πέζαλε φλησο ζχκα απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο, ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί άκα ην δεηο ζε κηα ζεηξά αιιεινπρίαο
παξαγφλησλ, ζα δεηο φηη ππήξρε έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο θαηαβαζαλίδνληαλ
απφ κία ρξφληα θαηάζιηςε φπνπ ηειηθά νδεγήζεθε εδψ πνπ νδεγήζεθε. Άξα,
ινηπφλ, απηέο ηηο ινγηθέο ηνπ είδνπο «μέξαλε», ηη λα θάλνπλ; ηαλ ππέγξαθε
πεληάκελν, φηαλ ππέγξαθε δίκελν, ήμεξε φηη είρε ηε ιαηκεηφκν ζην θεθάιη
ηνπ. Άξα, ινηπφλ, ζα ην ππέγξαθε ην πεληάκελν. Γηα πέληε κήλεο ζα βγάιεη
πέληε δεθάξεο. Απηφ, ινηπφλ, δελ είλαη επηρείξεκα. Άξα, ινηπφλ, δηεπξχλνληαο
ην, νπσζδήπνηε ην ςεθίδσ, ην ζηεξίδσ, θαη κηιάσ ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο,

νη

νπνίνη

ρξεζηκνπνηνχληαη

θπξηνιεθηηθά

είηε

ζαλ

ελνηθηαδφκελνη είηε πεξηζηαζηαθά γηα έλα θνκκάηη ςσκί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ζζηθψο φηαλ είλαη θάηη, πξέπεη λα είκαζηε αιιειέγγπνη θαη λα
ππνζηεξίδνπκε, απηή είλαη ε θηινζνθία κνπ, ηνλ δίθαην αγψλα ησλ
εξγαδνκέλσλ. Ρψξα, αλ ηνπο θάλεη θαιφ ή θαθφ, ζαθψο ηνπο έθαλε θαιφ έλαο
εξγάδεηαη, γηαηί αθνχζηεθε φηη δελ θαιφ θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ρν πξψην
αίηεκα, ην 751, λνκίδσ φηη θαη ε ζεκεξηλή Θπβέξλεζε κε ην πξφγξακκα
Θεζζαινλίθεο, ήηαλ κέζα ζηα δηεθδηθνχκελα θαη δελ κπνξεί θαλείο λα … απφ
απηφ.
ζνλ αθνξά κε ηα άιια πξνγξάκκαηα, βέβαηα εδψ πέξα πάληα ήηαλ γηα
πάγηεο θαη δηαξθείο ζέζεηο. Δδψ ζπλέβε ην εμήο πεξίεξγν. Κε ηηο θαζαξίζηξηεο,
γηα παξάδεηγκα, ελψ θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, νξηζκέλνη ιέλε φηη
πήγαλ ζηα δηθαζηήξηα, απνκαγλεηνθσλνχλ ηα πξαθηηθά θαη ζα είλαη εθεί
πέξα. Κεξηθέο θνξέο θαηαζηξαηεγείηαη απηφ, απηφ ήζεια λα πσ, γη’ απηφ ζαο
… . Ξσο είλαη δπλαηφλ λα έρεη πάγηα θαη δηαξθή θαη κεηά απφ εθεί λα θχγεη λα
πάεη λα θάλεη κεηάζεζε.
Βέβαηα, ηψξα θάηη δηαβάζακε φηη ζα γίλνπλ θάηη πξνζιήςεηο θαηλνχξηεο. Ρψξα,
ηα πεληάκελα θαη ηα δίκελα, θαιά είλαη λα ππάξρνπλ κεξηθέο θνξέο, φρη θαιά
λα ππάξρνπλ, θαιφ είλαη λα είλαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη λα είλαη
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πάληα κφληκνη. Θαη απηή είλαη ε αγσλία ηνπ θαζέλα ην φηη ππέγξαςε απηφ πνπ
ππέγξαςε, δελ κπνξνχζε λα ππνγξάςεη δηαθνξεηηθά, δελ κπνξνχζε λα
αιιάμεη ηε ζχκβαζε, απηή ήηαλ ε ζχκβαζε. Θαη δηεθδηθνχλ θάηη, πνπ πξέπεη
φινη ζηε δσή καο λα δηεθδηθνχκε θάηη θαιχηεξν. Γηα παξάδεηγκα, πσο ζα ηα
θαηαξγήζνπκε φηαλ ζέινπκε ππξαζθάιεηα; Κπνξνχκε λα ηνπο θάλνπκε
κφληκνπο;
Ή άκα ζέινπκε θάλνπκε θάπνηα έθηαθηε αλάγθε κφλν γηα πιεκκχξεο ην
θαινθαίξη, αο πνχκε, δελ κπνξεί λα είλαη δσδεθάκελα απηά. Δίλαη νξηζκέλεο
αλάγθεο νη νπνίεο εμππεξεηνχληαη ή θάησ απφ θάησ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο δε
θζάλνπλ απηνί. Γελ είλαη πάληα φηη ζα βάινπκε ζε έλα ζηδεξφδξνκν πνπ
έιεγε ν Θακκέλνο θαη πάεη ην ηξέλν κφλν ηνπ. Δίλαη θαη εμσηεξηθέο αλάγθεο.
Ρέινο πάλησλ, εγψ ςεθίδσ θαη ππνζηεξίδσ ηνλ δίθαην αγψλα, αλ θαη πηζηεχσ
φηη άιια ηα θειεχζκαηα ηα δηθά καο θαη λα κελ ζσπεχνπκε θαη απηηά, γηα λα
είκαη εηιηθξηλήο, θαη άιιεο είλαη βνπιέο ησλ απφ πάλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν.
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη. Δγψ ζέισ λα πσ φηη ςεθίδσ απηφ ην ςήθηζκα ρσξίο
ππνζεκεηψζεηο θαη ρσξίο αζηεξίζθνπο θαη απηφ φρη γηα εζηθνχο, αιιά γηα
πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Τεθίδσ απηφ ην ςήθηζκα γηαηί ζε
αληίζεζε κε φπνηνλ ζεσξεί φηη κπνξεί ή επηδηψθεη λα ηα έρεη θαιά κε φινπο,
εγψ πξνζσπηθά ιέσ φηη ζέισ λα ηα έρσ θαιά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. Γηαηί
είκαη εξγαδφκελε θαη γηαηί κεξνιεπηψ ππέξ ηνπο. Ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο
κηζζσηήο εξγαζίαο ζε ζπκβάζεηο πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ανξίζηνπ ρξφλνπ,
κνλίκνπο ηνπ δεκνζίνπ, κπινθάθεδεο, ελνηθηαδφκελνπο θαη φιεο ηηο κνξθέο
πνπ έρνπκε δεη φια ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, γηαηί ην
έγθιεκα είλαη καθξχ θαη παξαηεηακέλν, ζην κφλν πξάγκα πνπ ζπλέβαιε θαη
εμππεξέηεζε ήηαλ ην ρηχπεκα ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ.
Γελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν πνπ λα εμππεξεηεί απηή ε πεξηζηαζηαθή εξγαζία. Ρν
θαηαζθεχαζκα ηεο έθηαθηεο θαη ηεο πάγηαο αλάγθεο, πξαγκαηηθά ε έθηαθηε
αλάγθε είλαη εμαίξεζε. Αθφκα θαη γηα επαγγέικαηα ηα νπνία πξαγκαηηθά δελ
κπνξνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, δελ έρνπλ έξγν, αθφκε θαη απηά ηα
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επαγγέικαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εάλ ζέινπκε λα είλαη ζσζηέο νη ππεξεζίεο
πνπ δίλνπλ, ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη κφληκα.
Γηα παξάδεηγκα φηαλ πξσηνάθνπζα θαη φηαλ πξσηνάθνπζε ε ειιεληθή
θνηλσλία φηη ν ππξνζβέζηεο είλαη επνρηαθφο ππάιιεινο, ν άλζξσπνο δειαδή
πάλσ ζηνλ νπνίνλ ζηεξηδφκαζηε γηα λα κελ αξπάμνπκε θσηηά ή γηα λα κελ
θαηαζηξαθνχλ ηα δάζε, κπνξεί λα αλαιάβεη κφλνο ηνπ ην θφζηνο λα ζπληεξεί
ηνλ εαπηφ ηνπ γηα έμη κήλεο ηνλ ρξφλν, λα κελ εθπαηδεχεηαη, λα κελ είλαη ζε
εηνηκφηεηα, θαηλφηαλ αζηείν. Πήκεξα πηα είλαη θαηεζηεκέλν. Αλ ζθεθηείηε
πνηα είλαη ηα επαγγέικαηα ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη θάζε κέξα, είλαη ηα πιένλ
επηθίλδπλα θαη ρξήζηκα επαγγέικαηα ζηελ θνηλσλία.
Γειαδή, απηέο νη έθηαθηεο επνρηαθέο αλάγθεο, ηηο νπνίεο ηειηθά δε ζα ηηο
επσκίδεηαη ζπλνιηθά ε θνηλσλία γηα λα εμππεξεηεζεί, αιιά ηηο επσκίδεηαη
εθείλνο ν επαγγεικαηίαο πνπ έρεη πςειά εηδηθεπζεί γηα λα κπνξεί λα
αληεπεμέιζεη, γηαηί θξέκεηαη ε δσή καο απφ απηά ηα έθηαθηα. Απφ ηηο
πιεκκχξεο θξέκεηαη ε δσή καο. Απφ ηηο θσηηέο θξέκεηαη ε δσή καο. Θαη απηφ
ζα ην ραξαθηεξίζνπκε έθηαθην, αο πνχκε, γηα παξάδεηγκα. Θαη δε ζα έρνπκε
κφληκα αλζξψπνπο πνπ ηνπο εθπαηδεχνπκε θαη ηνπο πιεξψλνπκε γηα λα
κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκνη θαη ζσζηά εθπαηδεπκέλνη
εθείλε ηε ζηηγκή.
Γειαδή, απηφ ην έθηαθην φπνπ θάπνηνο άλζξσπνο έξρεηαη λα ην εμππεξεηήζεη
θαη ηνλ ππφινηπν θαηξφ δε καο λνηάδεη ηη ηξψεη, είλαη αλαίδεηα λα ην ιέκε. Θαη
έρεη επεθηαζεί πηα ζε νηηδήπνηε. Έρεη θηάζεη ε δαζθάια ζηνλ βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ λα είλαη έθηαθηε αλάγθε ε νπνία παξέξρεηαη κεηά απφ δχν κήλεο θαη
αληηθαζίζηαηαη απφ θάηη άιιν. Δδψ πέξα, πφζεο θαη πφζεο θνξέο δελ έρνπκε
πεη φηη γηα παξάδεηγκα ε έμαξζε ησλ ζθνππηδηψλ ζην Σατδάξη νθείιεηαη ζην
φηη θαζπζηέξεζαλ νη ζπκβάζεηο λα έξζνπλ. Μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά ηη
γίλεηαη κε απηήλ ηελ ηζηνξία. Απηή ε ηζηνξία είλαη έγθιεκα θαη είλαη έγθιεκα
ζηε δηθή καο ηελ ηάμε. Θαη κεξνιεπηηθά, γηαηί είκαη κε ηε δηθή κνπ ηάμε, γηαηί
είκαη εξγαδφκελε, ην ςεθίδσ.
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πσο θαη γηα ην 751. Ρν 751 εμέθξαζε θαη έγηλε ζεκαία ηεο δηεθδίθεζεο κηαο
αλαηξνπήο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είρε λα θάλεη κε ην αλ ηα 751 είλαη
ηθαλφο βαζηθφο κηζζφο, αλ ζνπ θηάλνπλ γηα λα δήζεηο. Κπνξεί λα είλαη θαη
ςίρνπια ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Ήηαλ κία
αλαηξνπή, γηαηί πήγαηλε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ φηη πάεη ε
πνιηηηθή ζήκεξα ζηελ Δπξψπε ζπλνιηθά. Κφλν νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα
ηελ θαηαθέξνπλ απηήλ ηελ αλαηξνπή. Θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ φηη είλαη έλα απφ ηα δχν αηηήκαηα, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ
φηη ππάξρνπλ αθφκε θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο πνπ δηεθδηθνχλ απηήλ ηελ
αλαηξνπή θαη φηη απηφ δελ ηειείσζε κε ην ζπκβηβαζκφ κηαο Θπβέξλεζεο.
Θαη πξνθαλψο ε επέθηαζε είλαη γηα νπνηνπδήπνηε είδνπο ειαζηηθή εξγαζία.
Ππκθσλψ ζε απηφ, παξφηη θαηαιαβαίλσ φηη απηή ηε ζηηγκή έρνπκε κηα
επηηξνπή εξγαδνκέλσλ ησλ πεληάκελσλ πνπ βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή εδψ,
έρνπλ νξγαλσζεί θαη ππνζηεξίδνπλ ην αίηεκα ηνπο. Γε κνπ θαίλεηαη παξάμελν
πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πεληακελίηεο, εχινγν είλαη. Ξαξά ηαχηα, λαη,
πξνθαλψο, θάζε είδνπο, θάζε κνξθή, είηε ρξνληθή είηε ζπκβαηηθή ειαζηηθήο
εξγαζίαο, πέξαλ ηεο κίαο θαη κνλαδηθήο, ηεο κφληκεο εξγαζίαο κηζζσηήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα κηιήζεη; Ν ζπλάδειθνο ν
Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ππλάδειθνη, πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα νχηε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα
δηαλνεζεί θαλείο εδψ κέζα, θαη απφ ηνπο παιηφηεξνπο πνπ βξηζθφκαζηε, φηη
κπνξνχκε λα ζπδεηάκε γηα ηέηνηεο ακνηβέο. Κηιάκε γηα ηα πεληάκελα θαη
θάπνηνη εδψ έρνπλ ην ζξάζνο, ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ, γηαηί απιή
αξηζκεηηθή μέξνπκε φινη εδψ κέζα θαη αλ δελ έρνπκε ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ
αθφκα, φρη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα άιιεο πεξηπηψζεηο. Κηιάκε, δειαδή, γηα δχν
ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ ηνλ ρξφλν. Γηαηί, δπζηπρψο, νη άλζξσπνη νη άλεξγνη,
δνπλ θαη ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Γειαδή, πέληε κήλεο δνπιεηά, δψδεθα κήλεο
δσή κε δπν θαηνζηάξηθα ην κήλα.
Δγψ λα ζπγραξψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αξλνχληαη ηελ πξφηαζε πνπ θάλνπλ
ηα πεληάκελα, πνπ δεηάλε ηη; Ρεηξαθφζηα νγδφληα επξψ ηνλ κήλα γηα φινλ
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ηνλ ρξφλν ζε βαξηέο αλζπγηεηλέο εξγαζίεο νη πεξηζζφηεξνη. Ή κήπσο ιέσ ςέκα
ηα εδψ κέζα; Γηα λα μέξνπκε θαη ηη ιέκε. Έλα απηφ. Γπζηπρψο εθαξκφδεηαη
θαη ππνηάζζεζζε, θαη απηφ είλαη ην ρεηξφηεξν. Ρν εθαξκφδεηο θάηη πνπ είζαη
αλαγθαζκέλνο λα ην θάλεηο λα πσ θνκκάηηα λα γίλεη, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα κελ
αληηδξάηε νχηε θαη ηππηθά, είλαη απαξάδεθην.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα κηιάκε κφλν γηα θζελφ επέιηθην δπλακηθφ ζηνπο
Γήκνπο. Ξσο είλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε κία ηέηνηα ζπδήηεζε. Κηιάηε θαη ιέηε
λα κελ επηκεθπλζνχλ νη ζπκβάζεηο. πάξρνπλ αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνλ Γήκν;
Απηά ηα ιεθηά, δειαδή, ηη πξέπεη λα θάλνπκε; Λα κελ παίξλνπκε απφ ηελ
Θπβέξλεζε θξάγθν; Ξνπ ζα έξζεη θαηλνχξηα κείσζε θαη λα δνχκε ηη ζα γίλεη
κε ηηο θαηλνχξηεο κεηψζεηο. Θαη ην βιέπεηε απηφ. Θα εηπσζεί ζε άιιεο ζηηγκέο.
Θάπνηνο είπε γηα 254.000 εξγαδνκέλνπο. Ξφζεο ζέζεηο εξγαζίαο; Θα κάζνπκε
θαηλνχξηα ειιεληθά εδψ πέξα. Ρν πεληάκελν είλαη ζρεδφλ κία ζέζε γηα δπφκηζη
εξγαδνκέλνπο, δειαδή δχν ζέζεηο πέληε εξγαδφκελνη.
Θνξντδεπφκαζηε κεηαμχ καο; Ρνπιάρηζηνλ, αο πάξεηε ην ζάξξνο ηεο γλψκεο
ζαο θαη κε κηιάηε ζε εκάο γηα πνιηηηθέο ζέζεηο, γηα ην θφκκα καο, γηα ην έηζη,
ην αιιηψο. Δζείο δελ μέξεηε ηίπνηα. Δλνηθηαδφκελνη ζπκβαζηνχρνη ήηαλ απηνί
πνπ θάεθαλ ζηα δηπιηζηήξηα ζε εξγνιάβν. Κε ζπκβάζεηο. Θαη βέβαηα ζα θανχλ
νη άλζξσπνη, ζα θάςνπλ θαη ηνλ εμεηδηθεπκέλν, γηαηί πέληε αλεηδίθεπηνη κε έλα
εηδηθεπκέλν, δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ κία δνπιεηά ζπγθεθξηκέλε. Θάπνηνο ζα
θάλεη ην ιάζνο. Θαη ζηε θσηηά θαήθαλε. Λα ζαο ζπγραξψ, ινηπφλ, γηαηί ιέηε
φηη πξέπεη λα γίλνπλ νη ζπκβάζεηο θάζε θνξά γηαηί ε Θπβέξλεζε δελ αληέρεη.
Αθφκε θαη φηαλ ν θφζκνο πιεξψλεη. Γηαηί εδψ ππάξρνπλ αληαπνδνηηθά θαη δελ
κπνξεί λα εξρφζαζηε λα δηακαξηχξεζηε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηηο δνπιεηέο
πνπ δε γίλνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δε ζπκθσλείηε γηα λα ππάξρεη πξνζσπηθφ.
Κε ην ιπρλάξη ηνπ Αιαληίλ δε ιχλνληαη πξνβιήκαηα.
Ξάκε ηψξα παξαθάησ. Ζ παξάηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΝΑΔΓ, ιέλε. Δγψ
βιέπσ φηη ε δηαηχπσζε είλαη πάξα πνιχ πξνζεγκέλε θαη πνπζελά δε ιέεη
ηψξα. Θαη δξνκνιφγεζε γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπο. Απηά ιέεη. Γε ζπκθσλείηε
γη’ απηά; Ξείηε ην επζέσο. Ρη θαζφζαζηε θαη θξχβεζηε πίζσ απφ ηηο ιέμεηο;
Άιινη κηιάηε θαη άιινη δε κηιάηε θαζφινπ. Θαη κεηά ζα θαηαςεθίζεηε. Ρψξα,
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ε εζηθή πιεπξά είλαη ε δίθαηε πιεπξά θαη απηή πνπ έρεη ςπρή λα δηεθδηθήζεη.
Ζ άιιε δελ είλαη εζηθή, θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιν καο. Θη εγψ
ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξψ, γηαηί δελ κπνξψ, γηαηί είκαη ρνληξφο θαη ην δάρηπιν
κνπ είλαη κηθξφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ; Κηζφ ιεπηφ,
ζπλάδειθε, ζα απαληήζεηε. πάξρνπλ άιινη πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ; Ζ θα
Σαηδεζηεξγίνπ. Άιινο; Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα θάλσ έλα ζρφιην, φκσο, γηαηί
επηβάιιεηαη, ζπλάδειθνη.
Ξξψηα απφ φια, ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ είλαη απφ ηα
ιίγα Πσκαηεία πνπ αλαγλσξίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο κε επέιηθηεο κνξθέο θαη
ςεθίδνπλ θηφιαο. Ξξέπεη λα έρεηε ππφςηλ ζαο φηη νη κέληνξεο ηνπ
θπβεξλεηηθνχ θαη εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ζηελ ΞΝΔ-ΝΡΑ, πνπ κέρξη
πξνζθάησο ήηαλ θαη αληηκλεκνληαθνί, ηα Πσκαηεία Δξγαδνκέλσλ πνπ
απνδέρνληαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κε επέιηθηεο κνξθέο ηα έρνπλ πεηάμεη απφ ηα
ζπλέδξηα ηνπο επαλεηιεκκέλα. Έλα απηφ. Θαη ην δεχηεξν, ζπλάδειθνη, είλαη
φηη νη ζπλάδειθνη πεληακελίηεο πξέπεη λα δεηήζνπλ ζπγγλψκε, νη κάλαηδεξ
ηνπο δελ ηνπο έθεξαλ άιιεο κνξθέο εξγαζίαο. Θαλέλα ηεηξάρξνλν, κε
ππνζρεηηθή. Ρη ιέηε, ξε ζπλάδειθνη, ηψξα; Δίραλ επηινγέο θαη ηνπο θέξακε
δέθα ζρέζεηο εξγαζίαο κπξνζηά ηνπο θαη ππέγξαςαλ ην πεληάκελν; Γειαδή,
εληάμεη.
Λα ζπδεηάκε ζνβαξά. Ν Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο είπε. Ξξηλ απφ ιίγεο κέξεο,
ράζακε έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο είρε ηέηνηα πξνβιήκαηα. Θη εκείο ιέκε μέξαλε
φηη ππέγξαςαλ ην πεληάκελν; Γηαηί, ξε παηδηά, δελ ππνγξάςαηε ην
ηεηξάρξνλν; Γε ζαο βάιαλε ηεηξάρξνλν; Νη κάλαηδεξ δε θέξαλε; Έιενο,
δειαδή. Ινηπφλ, θα Σαηδεζηεξγίνπ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξφεδξε, ζέβνκαη ηελ άπνςε ζνπ γηα ην ηη μέξαλε θαη δελ
μέξαλε θαη ηνπ Θψζηαο ηνπ Αζπξνγέξαθα ηνπ έκπεηξνπ, αιιά πξέπεη λα
μεθνιιήζνπκε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Μέξεηο πνιχ θαιά, πνπ αζθείο ζήκεξα
δηνίθεζε εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν θαη κε ηη ζπγθαηάζεζε ζε φια ηα αηνπήκαηα
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ππνζηεξηρζεί

κέρξη

πνπ

παξεμεγεζήθακε. … . Κελ ρατδεχεηε ηνπο αλζξψπνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρατδεχνπκε θαλέλαλ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κελ ηνπο θάλεηε ηφζν θαθφ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δελ είραλε δνπιεηά θαη πήγαλε ζηνλ ΝΑΔΓ λα πάξνπλ
πεληάκελν, ζπλάδειθε, Αλδξέα. Ήηαλ άλεξγνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Ήζεια λα κηιήζσ, αιιά ηα είπαλ νη ζπλάδειθνη κνπ. Οε
παηδηά, απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάκε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ. Γηαηί
ζπδεηάκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Βεβαίσο. Απιψο γελλήζεθε ην πξφβιεκα θαη βξέζεθαλ
θάπνηνη εξγαδφκελνη πνπ ην αλαδεηθλχνπλ. Δκείο, δειαδή, ηη πξέπεη λα ηνπο
πνχκε; ηη θαθψο ην αλαδείμαλε; Ή επεηδή είπε ν ζπλάδειθνο ν θ. Θέληξεο
φηη πήξακε πφζνπο ρηιηάδεο απφ απηνχο θαη έλα πεληαθφζηα ηξηάληα κπνξεί λα
είλαη άλεξγνη αθφκα. Γηα απηνχο ηη θάλνπκε; Δκείο εδψ. Δίκαζηε θαιχηεξα
δειαδή;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη δεηήζεηο ηνλ ιφγν ε θα Σαηδεζηεξγίνπ.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Ρν πξφβιεκα είλαη φηη φιε ε θνηλσλία ε ειιεληθή έρεη
πξφβιεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Σαηδεζηεξγίνπ, έρεηε ηνλ ιφγν.
ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, είλαη δηθαηνινγεκέλε ε εθξεθηηθή θαηάζηαζε,
λνκίδσ. Θα ήζεια λα μεθηλήζσ θαη εγψ απφ ην γεληθφ, γηα λα θηάζσ θαη ζην
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ζπγθεθξηκέλν. Θαη δελ είλαη ηπραίν ηψξα πνπ γίλεηαη απηή ε ζπδήηεζε θαη
κπνξεί λα αλνίμεη αθφκε πεξηζζφηεξν κπξνζηά θαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο
απεξγίαο ηεο Ξέκπηεο πνπ έρεη απνθαζηζηεί. Ρν ιέσ απηφ, γηαηί γεληθά, απφ
φηη θαίλεηαη, θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαθπβέξλεζε βαδίδεη ζηα ρλάξηα ησλ
πξνεγνχκελσλ. Γειαδή, πινπνηεί κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ απηή ηε ζηηγκή κα ο
θέξλνπλ

αληηκέησπνπο

κε

ζνβαξά

πξνβιήκαηα

πνπ

ζα

έρνπκε

λα

αληηκεησπίζνπκε ζηε δσή καο.
Θαη απηφ, βέβαηα, φζνλ αθνξά ηα εξγαζηαθά αθφκε πεξηζζφηεξν. Θαη φρη
κφλν, γηαηί είλαη ην αζθαιηζηηθφ, είλαη ε πγεία, είλαη ε παηδεία, είλαη πνιιά. Ρν
δήηεκα είλαη γηαηί ηα πεξλάκε φια απηά ηα λνκνζρέδηα θαη ηα λνκνζρέδηα πνπ
αθνξνχζαλ θαη ηηο ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο, φπσο είλαη ηα πεληάκελα,
ηα δίκελα, ηα νθηάκελα θαη ηα ινηπά. Γηαηί θνηλφο ζηφρνο φισλ κέρξη ζήκεξα,
φισλ ησλ Θπβεξλήζεσλ πνπ πέξαζαλ, ηεο ζπγθπβέξλεζεο ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη
ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο, είλαη γηα ην πψο ζα δηαζθαιηζηνχλ πάζε ζπζία ηα
θέξδε ηνπ Κπφκπνια, ηνπ Βαξδηλνγηάλλε, ηνπ Κπηηιελαίνπ. Ρπραία ηα
νλφκαηα, γηα λα κελ αδηθήζσ, δειαδή, θαη ηνπο ππφινηπνπο επηρεηξεκαηηθνχο
νκίινπο πνπ είλαη κπφιηθνη. Απιά είπα λα πσ θάπνηνπο.
Απηά, ινηπφλ, ζα δηαζθαιηζηνχλ κφλν κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο. Θα
δηαζθαιηζηνχλ κε ηελ πξνζθπγηά, ζα δηαζθαιηζηνχλ κε απηέο ηηο ειαζηηθέο
κνξθέο απαζρφιεζεο, έρνληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζαλ νκήξνπο. Θαη
παηψληαο αθξηβψο ζηελ αλάγθε ησλ πξνεγνχκελσλ … θαη νη πξνεγνχκελεο
δηνηθήζεηο, κηαο θαη κηιάκε θαη ζηνπο Γήκνπο, θαη εδψ θαη γεληθφηεξα, θαη
αμηνπνηψληαο ηελ αλάγθε απηψλ ησλ αλζξψπσλ γηα δνπιεηά. Ρν ιέσ γηαηί θη
εγψ άλεξγε είκαη θαη δε ζα θάηζσ ηψξα λα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα πσ γηαηί
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη άλεξγνη, νθηάκελα θαη ηα ινηπά.
Ξξνθαλψο, φινη αιιειέγγπνη πξέπεη λα ζηαζνχκε, θαη νη άλεξγνη θαη νη
εξγαδφκελνη θαη νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη αγξφηεο θαη λα κελ θάηζνπκε
ηψξα λα κπνχκε ζηνλ δηαρσξηζκφ απηφλ. Ξξάγκα πνπ δε δηαρσξίδεηαη,
δειαδή, θαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα. Γελ αλαηξείηαη, ηέινο πάλησλ. Ρν
δήηεκα είλαη ηψξα ηη; ηη δελ μέξνπλ νη Γήκνη θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε πνηεο
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είλαη νη αλάγθεο θαη πνηεο είλαη νη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε φιε ηελ Διιάδα;
Απηή ηε ζηηγκή απφ ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ αλ δεηεζεί, μέξνπκε πνηεο είλαη. Απφ
ηνλ Γήκν Ξεξηζηεξίνπ, αληίζηνηρα. Ξνηεο είλαη νη θελέο ζέζεηο ζε λνζνθνκεία
θαη ζε ζρνιεία, ηηο μέξνπκε φινη. Γεκνζηεχνληαη θάζε κέξα, ηηο μέξνπλ θαη νη
εξγαδφκελνη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο πνιχ πεξηζζφηεξν, πνηεο είλαη απηέο νη
αλάγθεο.
Δπνκέλσο, θάηη ηέηνην δε ζα έιπλε θαη ην πξφβιεκα. Γειαδή, λα μέξνπκε φηη
απηή ηε ζηηγκή ιείπνπλ απφ ην Γήκν Σατδαξίνπ ηφζνη εξγαδφκελνη. Δίλαη
γλσζηφ θαη ηα μέξεη θαη ε Θπβέξλεζε, ηέινο πάλησλ, απηά. Ρν δήηεκα είλαη ην
πψο ζα ζπκπαξαζηαζνχκε επί ηεο νπζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπαίλνπλ κπξνζηά θαη δηεθδηθνχλ θαη
δίθαηα ηα αηηήκαηα ηνπο απηά, δειαδή γηα κνληκνπνίεζε θαη ηα ινηπά.
Θαη, ηέινο, επεηδή ε θαηάζηαζε απηή δελ είλαη κνλφδξνκνο θαη κπνξνχκε λα
θάλνπκε θάηη. Γειαδή δελ είλαη φηη ηα πξάγκαηα δελ αιιάδνπλ. Νχηε θπζηθά
θαηλφκελα ήηαλ απηά, δειαδή λα δνπιεχνπλ νη εξγαδφκελνη κε απηνχο ηνπο
φξνπο θαη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαη πξνο ηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε. Θαη λα γίλεη απηφ κε ηελ πίεζε θαη ησλ ππνινίπσλ πνπ
δνπιεχνπλ θαη φζσλ δε δνπιεχνπλ θαη φζσλ δνπιεχνπλ, ηέινο πάλησλ, κε
απηέο ηηο κνξθέο ηεο απαζρφιεζεο. Ρνπιάρηζηνλ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα
κπνξνχζε ζαλ έλδεημε αιιειεγγχεο θαη ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ δίθαην απηφλ
αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ θιάδσλ θαη φισλ ησλ ρψξσλ, θαη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ επεηδή είλαη ζηνλ Γήκνο καο, θαη είκαζηε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
θαη έρνπκε άκεζε ζρέζε, λα ζπκπαξαζηαζεί κε απηφ ην ςήθηζκα πνπ είλαη
νχησο ή άιισο πνιηηηθήο ζεκαζίαο θαη έηζη θαηαιαβαίλσ φηη είλαη ινγηθέο θαη
νη αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηηο Ξαξαηάμεηο, φπνηεο ππάξρνπλ, ηέινο
πάλησλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνιχ ζχληνκα κηα θνπβέληα. Νη ηνπνζεηήζεηο πνπ γίλνληαη
απφ ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο, γηαηί πνιηηηθέο είλαη νη παξαηάμεηο, δελ είλαη
πνδνζθαηξηθέο, είλαη πνιηηηθέο, εθθξάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή άπνςε.
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Απφ πνηα ζθνπηά ζα θξίλεηο ηα δεηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα ζην πσο ζα δηαηππψζεηο θαη ηελ άπνςε ζνπ. Ρν ιέσ πην
ζπγθεθξηκέλα. Αλ θξίλεηο απφ ηε ζθνπηά ησλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ
θξάηνπο, ηνπ δήκνπ, δειαδή επί ηεο νπζίαο θξίλεηο ιεο θαη είζαη κηα
επηρείξεζε πνπ έρεηο απέλαληη ζνπ έλα εξγαδφκελν θαη πξνζπαζείο λα ηνλ
μεδνπκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεηο ηα θέξδε ζνπ, είλαη ινγηθφ φηη ζα
ηνπνζεηείζαη έηζη.
Θα δηαρσξίδεηο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Θα ιεο φηη ππάξρνπλ θαη πάγηεο αλάγθεο,
ππάξρνπλ θαη έθηαθηεο αλάγθεο, ππάξρνπλ θαη αλάγθεο πνπ είλαη θαη έηζη θαη
αιιηψο θαη κπνξνχκε λα ην απνθαζίδνπκε εθείλελ ηελ ψξα. πάξρνπλ θαη
απηέο νη ζρέζεηο θαη νη άιιεο ζρέζεηο, λα επηιέγνπκε κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ
απηψλ θαη ηα ινηπά. πνηνο ηνπνζεηείηαη απφ ηε ζθνπηά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ζσζηά ην έζεζε απφ απηήλ ηελ πιεπξά ε ζπλαδέιθηζζα θαη ε Σαηδεζηεξγίνπ
θαη ε Αζελά, αληηιακβάλεηαη φηη ην δήηεκα δελ είλαη αλ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη
δηαξθείο αλάγθεο. Ρν δήηεκα είλαη αλ ζα δηεθδηθήζνπκε πνιηηηθά νη
εξγαδφκελνη λα κε δνπιεχνπλ ζαλ ζθιάβνη ην 2015 θαη λα δνπιεχνπλ κε
ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη αλζξψπηλνπο κηζζνχο.
Απηφ είλαη ην βαζηθφ πνπ πξέπεη λα πάξνπκε ζήκεξα απφθαζε. Ρν άιιν
έξρεηαη

ζηε

ζπλέρεηα.

Γηαηί,

αλ

ηα

εξγαζηαθά

δηθαηψκαηα

θαηνρπξσλφληνπζαλ, είηε εξρφζνπλ λα πηάζεηο δνπιεηά ζηνλ Γήκν είηε
πήγαηλεο ζε κηα επηρείξεζε, δε ζα ήζνπλ αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Γε ζα ζε
έπαηξλε ν εξγνδφηεο λα ζε ηζαιάθσλε κέρξη εθεί πνπ ζέιεη θαη φηαλ
ζηακάηαγεο λα ηνπ θάλεηο, ζα ζε πέηαγε. Δίηε απηφο ήηαλ ν Γήκνο πνπ ζε
πξνζιακβάλεη, γηα λα θαιχςεη πξνθαλψο ηε δηθή ηνπ αλάγθε, είηε απηφο ήηαλ
έλαο εξγνδφηεο. Γη’ απηφ θαη απηέο νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, θηφιαο λα
ζπκίζσ εδψ πέξα ζηνπο παιηφηεξνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πνιιέο θνξέο καο
θάλνπλ θξηηηθή γηα ηελ ειηθία καο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηη απηέο νη
ειαζηηθέο

ζρέζεηο

εξγαζίαο

πξσηνεθαξκφζηεθαλ

ζηνπο

δεκνζίνπο

νξγαληζκνχο θαη δε ζηνπο Γήκνπο θαη δε ζε Γήκνπο νη νπνίνη είραλ δηνηθήζεηο
πνπ πξφζθεηληαη ζηνλ Ππλαζπηζκφ.
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Γηαηί απηφ; Γηαηί απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ην πψο αληηιακβάλεηαη έλαο
Γήκαξρνο ή κηα δεκνηηθή αξρή ηνπο εξγαδνκέλνπο; Έρεη λα θάλεη κε ην πψο ε
Δπξσπατθή Έλσζε θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο, πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ
πνιχ πην πξηλ θαη ρσξίδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε πεληάκελα, νθηάκελα,
δίκελα, κνλνήκεξα. Γηαηί θαη κνλνήκεξα ππάξρνπλ έμσ ζηελ αγνξά.
Δλνηθηάδνληαη εξγαδφκελνη αθφκε θαη κε ηελ ψξα, φρη κε ηελ εκέξα, κε ηελ
ψξα ελνηθηάδνληαη εξγαδφκελνη. Θαη απφ απηήλ ηε ζθνπηά, δελ έρεη, θ.
Ππειηφπνπιε, θαη εληάμεη, κελ έρεηε επηιεθηηθή επαηζζεζία θαη επηιεθηηθή
κλήκε. Γηαηί εθηφο απφ ηελ θα Αλησλνπνχινπ, ππήξραλ έλα θάξν άιινη
πνπξγνί πνπ έιεγαλ επίζεο δηάθνξα θηινιατθά, αιιά ηνλ ΔΛΦΗΑ ζα ηνλ
πιεξψζνπκε. Ρα ηέιε ζηα απηνθίλεηα ζα ηα πιεξψζνπκε.
Άξα, αο ζηακαηήζνπλ ηηο δειψζεηο νη πνπξγνί, αο πεξάζνπλ θαλέλα
θηινιατθφ κέηξν θαη κεηά αο επειπηζηεί ν εξγαδφκελνο φηη έρεη θακηά ειπίδα
απφ ηέηνηεο θπβεξλήζεηο λα ηνπ ιχζνπλ έζησ θαη έλα κηθξφ πξφβιεκα. Γηαηί
200.000 ζέζεηο αλεξγίαο κε πξνγξάκκαηα δίκελα, ζσζηά ην έζεζε ν
ζπλάδειθνο ν Βνξέαο, δελ θαιχπηνπλ φρη ηηο βαζηθέο αλάγθεο πνπ έρεη κηα
νηθνγέλεηα, νχηε ππνηππψζεηο αλάγθεο. Θαη επεηδή φλησο είλαη ην γεγνλφο
απηφ πνπ έρεη ζπκβεί, πνπ είλαη κεξηθέο κέξεο, είλαη πνιχ ιππεξφ, είλαη
ζιηβεξφ, είλαη ηξαγηθφ, λα πσ κφλν ην εμήο. Γηα λα ην πσ ιίγν πην σκά. ηαλ
πεζαίλνπλ άλζξσπνη, γηαηί απηή είλαη ε αηηία ηνπ ζαλάηνπ, απφ ηε θηψρεηα,
δελ κπνξεί ζήκεξα λα εξρφκαζηε κεηά απφ ηφζεο κέξεο θαη λα ζπδεηάκε αλ
ηα πεληάκελα θαθψο θάλνπλ πνπ βάδνπλ απηά ηα δεηήκαηα. Γειαδή, ηη άιιν
πξέπεη λα γίλεη ζε απηήλ ηε ρψξα γηα λα ππεξαζπηζηνχκε ηνπο εξγαδνκέλνπο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ εμνξγίδνκαη πάξα πνιχ φηαλ θάπνηνη γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ
πνιηηηθή ηνπο άπνςε, πξνζπαζνχλ λα βξνπλ δηάθνξα εθεπξήκαηα ζρεηηθά κε
ηηο ζηξαηηέο αλέξγσλ πνπ ππάξρνπλ απέμσ θαη θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ιέλε
φηη

αθνχ

ππάξρνπλ

πνιινί

άλεξγνη

ηαθηνπνηεζνχλ νη ιίγνη, αο πνχκε;

απέμσ,

ηψξα

γηαηί,

κσξέ,

λα
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Ρέινο πάλησλ. Θα πσ κεηά γη’ απηά. Δκείο ηελ απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε
ζήκεξα θαη ηελ ελλννχκε πιήξσο θαη ζα ηε ζηεξίμνπκε παληνχ θαη κε θάζε
ηξφπν. Θέινπκε λα ζπγραξνχκε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα πεληάκελα γηαηί δελ
έκεηλα κε ζηαπξσκέλα ρέξηα, δελ αθέζεθαλ ζηελ ηχρε ηνπο λα πνπλ φηη
εληάμεη, κσξέ, ππνγξάςακε, βξεζήθακε ζηελ αλάγθε ππνγξάςακε κηα
ζχκβαζε πεληάκελε θαη αο δερζνχκε φηη πην αληηιατθφ θαη πην αληηδξαζηηθφ
πξνβιέπνπλ απηά ηα πεληάκελα. Ίζα ίζα πνπ είλαη πξνο ηηκήλ ηνπο πνπ
πήξαλ ηελ ηχρε ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο, θηλεηνπνηήζεθαλ, νξγαλψζεθαλ, έρνπλ
θάλεη έλαλ πνιχ κεγάιν αγψλα, ηνλ νπνίνλ, δπζηπρψο, πάξα πνιινί
ζπλάδειθνη θαη άιιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο δελ ηνλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλ.
Απηφο ν αγψλαο έρεη θέξεη απνηειέζκαηα. Ήδε, θάησ απφ απηήλ πίεζε,
αλαγθάζηεθε ε Θπβέξλεζε λα βγάιεη ηελ εγθχθιην πξνρζέο πνπ λα ηνπο
αλαγλσξίδεη επηηέινπο θάπνηα δηθαηψκαηα, φπσο ηελ άδεηα, πνπ είλαη ινγηθφ λα
παίξλεη θάπνηνο, ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, ην σξάξην, ηα κέηξα αζθαιείαο θαη
ινηπά, ηα νπνία πξέπεη λα ζαο πνχκε φηη εκείο ζαλ δεκνηηθή αξρή απφ ηελ
πξψηε εκέξα πνπ ήξζαλ νη εξγαδφκελνη, κε ηνπο νπνίνπο θάλακε κία εηιηθξηλή
ζπδήηεζε, ηνπο είπακε φηη ζε φια απηά ηα ζέκαηα θαη ζα ηα πινπνηήζνπκε
φια απηά πνπ πεξλάλε απφ ην ρέξη καο θαη ζα βξεζνχκε ζην πιεπξφ ηνπο.
Γη’ απηφ θαη παξαβξέζεθε θαη αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ, κάιηζηα εγψ ήκνπλ
θαη νκηιεηήο ζηε ζπγθέληξσζε πνπ είραλ θάλεη θάησ ζην πνπξγείν
Δζσηεξηθψλ

ζηελ

Αζήλα.

Ρνπο

δηεπθνιχλακε

κε

θάζε

ηξφπν

ηνπο

εξγαδνκέλνπο λα κελ ππάξρεη ν πέιεθπο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηνίθεζεο λα
κελ πάλε ζηηο ζπγθεληξψζεηο ή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ή ζηα ζπληνληζηηθά ηα
νπνία έρνπλ θάλεη. Γεληθά, πηζηεχσ, φηη φζν κπνξνχκε πξνζπαζνχκε λα
ζηεξίμνπκε απηφ ην δίθην.
Θαη πξέπεη λα πσ, θαη λα ην έρνπλ ζαλ αξρή ηνπο, φηη ηίπνηα δελ πάεη ρακέλν.
Ζ αδξάλεηα κφλν εκπνδίδεη ζην λα θηλεζεί ε Ηζηνξία θαη φηη νη αγψλεο θέξλνπλ
έζησ θάπνηα απνηειέζκαηα. Ξάλησο, θάηη κπνξεί λα γελλεζεί, θάηη κπνξεί λα
γίλεη. Μέξνπκε, βέβαηα, επίζεο θαη θάηη άιιν, φηη ζηνλ θαπηηαιηζκφ ε αλεξγία
ζξέθεη ην ζχζηεκα. Νη άλεξγνη θαη νη ππναπαζρνινχκελνη είλαη ηα ζχκαηα
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απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη νη πνιηηηθνί φκεξνη, είλαη νη αλαιψζηκνη. κσο,
πξέπεη λα μέξνπλ νη εξγαδφκελνη φηη κε ηνλ αγψλα ηνπο κπνξνχλ λα
ακθηζβεηήζνπλ θαη λα θεξδίζνπλ, λα έρνπλ θάπνηεο θαηαθηήζεηο. Σσξίο απηφ
λα ζεκαίλεη φηη ζε απηφ ην ζάπην ζχζηεκα ην νπνίν δνπλ θαη πνπ εμνξγίδνκαη
φπσο είπα ζηελ αξρή πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη ην ζηεξίδνπλ.
Πηεξίδνπλ, δειαδή, ην λα ππάξρνπλ άλζξσπνη άλεξγνη. Πηεξίδνπλ ψζηε λα
πεζαίλνπλ νη ζπλάλζξσπνη καο απφ ηελ πείλα. Ρν λα ππάξρνπλ παηδάθηα πνπ
δελ έρνπλ λα θάλε ή λα πηνπλ έλα πνηήξη γάια θαη βγαίλνπλ κε πεξηζζφ
ζξάζνο θαη εδψ κέζα θαη παληνχ θαη κηιάλε γηα ηα θαιά απηνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο. Λα ην ραίξεζηε. Θαη ζαο θνηηάδσ ζηα κάηηα θάπνηνπο εδψ κέζα.
Ξξέπεη λα ζαο πσ γηα ηελ ηζηνξία, γηα λα καζαίλεηε, δειαδή, φηη πνιινί
εξγαδφκελνη κνληκνπνηήζεθαλ ελψ είραλ ππνγξάςεη ζχκβαζε νξηζκέλνπ
ρξφλνπ. Θαη απηφ έγηλε θαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εδψ
κέζα. Θαη δψζακε κάρε ηφηε γηα λα πείζνπκε πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο θαη νη
εξγαδφκελνη είλαη εδψ κε νθηάκελα ή κε stage ή κε νηηδήπνηε άιιν, κηζή
δνπιεηά κε ηεηξάσξα, πνπ φινη ηνπο είραλ παξαθαηηαλνχο, θαη φκσο
θεξδίζαλε. Θαη κνληκνπνηήζεθαλ θαη ζήκεξα έρνπλ έηζη κηα ζηαζεξή δνπιεηά
θαη απηνί. Κελ ιέηε, ινηπφλ, φηη απφ ηελ αξρή, εθ πξννηκίνπ, δε ζα θεξδίζνπλ
ηίπνηα νη εξγαδφκελνη θαη κελ πξνζπαζείηε λα ηνπο απνηξέςεηε απφ ηνλ
αγψλα πνπ θάλνπλ.
Γηα ην αλ ππάξρνπλ αλάγθεο ζηνλ Γήκν. Μέξεηε φηη νη αλάγθεο πνπ έρνπκε
είλαη ηεξάζηηεο. Αθφκε θαη απηνί νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ έξζεη θαη κε
πεληάκελα, δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε ζαλ Γήκνο. Ξνηνο
κπνξεί λα καο πεη αλ έρνπκε επάξθεηα ζηελ θαζαξηφηεηα φηαλ εζείο νη ίδηνη
έξρεζηε εδψ θαη ιέηε δελ θαζαξίδνληαη νη δξφκνη ηεο πφιεο. Κε πνην
πξνζσπηθφ ζα θαζαξηζηνχλ; πσο έξρεζηε νη ίδηνη θαη ιέηε δελ ππάξρνπλ ζε
φινπο ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Ξνπ ζα βξεζνχλ νη λνζειεχηξηεο; ηαλ ιέηε
φηη δελ ππάξρεη θχιαμε ζε φια ηα αζιεηηθά θέληξα θαη ζηα δεκνηηθά θηίξηα.
Ξσο ζα ππάξρεη; ηαλ ιέηε φηη δελ ππάξρεη θχιαμε ζε φια ηα ζρνιεία ηεο
πφιεο, δελ ππάξρνπλ επηζηάηεο, δελ ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ. Ξσο ζα
ππάξρεη απηφ;
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Ιέηε, ινηπφλ, απφ ηε κία δήζελ κε θξνθνδείιηα δάθξπα φηη έρεη πξνβιήκαηα ν
Γήκνο θαη απφ ηελ άιιε έξρεζηε εδψ θαη ιέηε φηη έγηλαλ εθαηνληάδεο
πξνζιήςεηο ζηνλ Γήκν. Ξνπ ηηο είδαηε ηηο εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο πνπ
έγηλαλ ζηνλ Γήκν; Ξνπ ηηο είδαηε, θ. Γξνχιηα; Γηαηί γξάςαηε θαη νιφθιεξν
άξζξν γηα εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο. Δίδαηε πνπζελά; Νη απνθάζεηο, ινηπφλ,
πνπ έρνπλ παξζεί ήηαλ γηα ηα πεληάκελα, πνπ δελ είλαη εξγαδφκελνη ηνπ
Γήκνπ, θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη ε επηινγή ήηαλ αμηνθξαηηθή θαη έγηλε κέζσ
ΑΠΔΞ, γηα θάπνηνλ άιινλ πνπ είπε πσο γίλνληαη νη πξνζιήςεηο, αλ είλαη
αμηνθξαηηθέο νη πξνζιήςεηο πνπ έγηλαλ ζηα πεληάκελα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΛΡΟΖΠ: … γηα νξηζκέλν πξνζσπηθφ θαη νξηζκέλεο ζέζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θέληξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, λα νινθιεξψζεη ν Γήκαξρνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηνλ, δελ αλαθέξζεθα ζε ζέλα, αλαθέξζεθα ζε άιινλ.
Γεχηεξνλ, επεηδή ηψξα κπγηάδεζαη, λα πσ φηη ήηαλ παλειιαδηθέο νη
πξνζιήςεηο, νη εξγαδφκελνη είραλ δηθαίσκα λα θάλνπλ ηξεηο επηινγέο. Έθαλα
ηξεηο επηινγέο θαη δελ ππήξρε θαη εληνπηφηεηα. Ήηαλ παλειιαδηθέο γηα 32.000
εξγαδνκέλνπο θαη αλάινγα κε ην πνπ είραλ ηηο αηηήζεηο θαη κε ηελ
κνξηνδφηεζε πνπ είραλ, πξνζιήθζεθαλ απηά ηα άηνκα. Θαη γηα ηηο 32.000
πξνζιήςεηο, πξέπεη λα μέξεηο φηη έγηλαλ πνιινί πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο.
Λα πσ επίζεο φηη κηιάλε θάπνηνη νη νπνίνη έρνπλ κία ζρέζε εξγαζίαο. Αλ
ήζαζηαλ, λα ζαο ην πσ δηαθνξεηηθά, αλ ήζαζηαλ πξφεδξνη ελφο νξγαληζκνχ
κπνξνχζαηε λα δνπιέςεηε πνιχ πεξηζζφηεξα ρξφληα. Ζ αηρκή είλαη
ζαθέζηαηε, γηαηί θάπνηνη έρνπλ ην δηθαίσκα ζαλ πξφεδξνη νξγαληζκνχ θαη κε
παρπινχο κηζζνχο λα θάλνπλ παξάηαζε ηεο ζρέζεο ηνπο θαη κε νπνηαδήπνηε
Θπβέξλεζε. Νη εξγαδφκελνη πνπ δίλνπλ ην αίκα ηνπο, πνπ θηχλνπλ ην αίκα
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ηνπο γηα 486 επξψ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ δνπιεηά. Δίλαη
θνβεξφ απηφ πνπ γίλεηαη.
Δκάο ε ζέζε καο ήηαλ θαη γηα ηα νθηάκελα, μέξεηε πνιχ θαιά φηη πήξακε
απφθαζε γηα παξάηαζε ησλ νθηακήλσλ πνπ καο δφζεθε απηφ ην παξαζπξάθη,
απηφ ην θσο απφ ηνλ Λφκν θαη θάλακε ηελ παξάηαζε ρσξίο λα εμαηξέζνπκε
θαλέλαλ εξγαδφκελν. Θάλακε αλαλέσζε ζε φια ηα νθηάκελα. Ξήξακε κε
πξσηφδηθε απφθαζε θαη κε ην ξίζθν, αλ ζέιεηε, ηεο απφθαζεο καο, πνπ
θάπνηνη

έβγαιαλ

ηελ

νπξά

ηνπο

απέμσ,

λα

κνληκνπνηήζνπκε

ηνπο

εξγαδνκέλνπο, θαη ηνπο ζρνιηθνχο θχιαθεο θαη ηνπο νδεγνχο.
Έρνπκε απνδείμεη φηη ζα θάλνπκε νηηδήπνηε, θη απηφ λα ην μέξεηε πνιχ θαιά,
γηα λα βξεζνχκε ζην πιάη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχλ λα έρνπλ θαη απηνί
ζηνλ ήιην κνίξα. Θαη φζνη ρακνγεινχλ πνπ έρνπλ ηε ζηγνπξηά ηεο δνπιεηάο,
γηαηί, θ. Θέληξε, έρεηε ηε ζηγνπξηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο. Ρελ απφθαζε γηα ηνπο ελληά νδεγνχο εκείο ηελ
θάλακε. Ξνηνο ηελ έθαλε, θ. Θέληξε;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ζ πξνεγνχκελε δηνίθεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, βέβαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πξνεγνχκελε δηνίθεζε ζακπνηάξηδε, δελ πήγε θαλ λα
ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δηθαζηήξην. Γελ πήγε ζην
δηθαζηήξην, δελ παξαζηάζεθε. Δλψ εκείο φπνην ζέκα πξνθχπηεη κε ηνπο
εξγαδνκέλνπο, παξαζηεθφκαζηε. Ν Αληηδήκαξρνο είλαη πάληα εθεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ ηψξα. Ν γξακκαηέαο; πεξεζηαθφ πξφζσπν;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θέληξε, λα νινθιεξψζεη ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο, ινηπφλ, είκαζηε ζαθψο ππέξ ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ
εξγαδνκέλσλ λα δηεθδηθήζνπλ κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχλ. Θα είκαζηε θνληά
ηνπο, ζπκθσλνχκε κε ην ςήθηζκα. Βέβαηα, ζπκθσλνχκε, θαη έρνπκε θάλεη θαη
φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη γηα ηνπο ππνινίπνπο εξγαδνκέλνπο θαη γηα ηα νθηάκελα
πνπ έρνπλ βέβαηα δηθή ηνπο επηηξνπή θαη θάλακε ζπλάληεζε πξνρζέο ζην
Γεκαξρείν πάλσ θαη εγψ δεζκεχηεθα εθ κέξνπο ηεο δεκνηηθήο αξρήο φηη ζα
ηνπο ζηεξίμνπκε ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ θαη ηα νθηάκελα. Γηαηί,
παξάιιεια, έρνπλ ηε δηθή ηνπο επηηξνπή θαη παιεχνπλ θαη ηα νθηάκελα. Λα
μέξεηε φηη απηή ε δεκνηηθή αξρή ζα ζηεξίμεη απηά ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη
εξγαδφκελνη. Γε ζαο θάλνπκε ράξε. Μέξνπκε πνιχ θαιά φηη παιεχεηε γηα ην
ςσκί ζαο θαη παιέςηε κε φπνηνλ ηξφπν ζέιεηε θαη κπνξείηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ, εγθξίλεηαη ην ςήθηζκα ηνπ Ππιιφγνπ
Δξγαδνκέλσλ θαη ηεο επηηξνπήο ησλ πεληακήλσλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξφεδξε, γηα ηελ ηάμε θαη γηα ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο, ε
δηθή καο Ξαξάηαμε δελ ην ςεθίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ βάδνπλ θαη ηνπο
άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, σξνκίζζηνπο θαη επί ζπκβάζεη ζην ίδην ςήθηζκα.
Γελ είλαη αιιειέγγπνη ζην ίδην ςήθηζκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βάιηε ηνπο, ξε παηδηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Έια, ζπλαδέιθηζζα.
ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ: Θεσξνχκε πνιχ άδηθν λα ππάξρεη απηή ε
ππφλνηα φηη εκείο βξήθακε κία ζρηζκή ζην Γεκφζην θαη πξνζπαζνχκε λα
ηξππψζνπκε ηψξα θαη λα γίλνπκε κφληκνη. Απφ ηελ αξρή απηνχ ηνπ αγψλα
πξνζπαζνχκε λα πνχκε παληνχ φηη εκείο παιεχνπκε γηα ηε κφληκε θαη
ζηαζεξή εξγαζία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δάλ ζέιεηε, ινηπφλ, θαη αθνχ
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βξίζθεηε ηφζν θαιά λα δηαηππψζεηε επηρεηξήκαηα γηα λα ππνλνκεχζεηε ηνλ
αγψλα καο, κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην πεξηερφκελν θαη λα πνχκε γηα φινπο
ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη γηα ηνπο νθηάκελνπο θαη γηα ηνπο ΠΝΣ θαη γηα ηνπο
ηξίκελνπο θαη γηα ηνπο άλεξγνπο. Θα ην θάλνπκε θαη ζα είκαζηε θάζε κέξα
εδψ, αλ ζέιεηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ δεκνηηθή αξρή πηζηεχεη φηη θαη κεηά απφ ηε δήισζε πνπ
έγηλε απφ ηελ εξγαδφκελε φηη ζπκπιεξψλνπκε εδψ ζηελ ηειεπηαία ζεηξά θαη
ηε δξνκνιφγεζε ηεο κνληκνπνίεζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Γήκν κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχληαη απηήλ ηε ζηηγκή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Σσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σσξίο φξνπο, ελλνείηαη. Ινηπφλ, ζπκθσλείηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία, ζπλάδειθνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαηά πιεηνςεθία, παηδηά. Έρεη δηαθσλήζεη ε Ξαξάηαμε ηνπ
θ. Γξνχιηα θαη ε Ξαξάηαμε ηνπ θ. Θέληξε. Ρη ζέιεηε άιιν λα θάλνπκε ηψξα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, ζε παξαθαιψ.
ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ: Θέιεηε λα ην αιιάμνπκε ηψξα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επραξηζηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Τήθηζκα ηεο Γεκνηηθήο Ππκβνχινπ θα Ρνθαηιίδε γηα ηα πξφζθαηα
γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε Γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ. Αλάινγν
ςήθηζκα δεκνηηθήο αξρήο Γήκνπ Σατδαξίνπ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην 2ν ζέκα. Έρεη θαηαζέζεη ςήθηζκα ε ζπλαδέιθηζζα, ε
θα Ρνθαηιίδε φζνλ αθνξά ηελ Γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ. Έρεη ηνλ ιφγν λα
εηζεγεζεί ην ςήθηζκα ηεο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ινηπφλ, αλ ζέιεηε λα ην δηαβάζσ, επραξίζησο λα ην δηαβάζσ
πξνο ην Πψκα. Ρν ςήθηζκα κνπ έρεη πεξηζζφηεξν εζληθφ πεξηερφκελν, καθξηά
απφ πνιηηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη δηαζέζεηο θαη πξνηείλσ πξνο ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ λα ςεθίζεη ην εμήο θείκελν: Ρν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ θαηαγγέιιεη ηνλ πνπξγφ Ξαηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνλ Λίθν Φίιε, γηα ηηο αλεθδηήγεηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε
ηε Γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ ηηο νπνίεο κάιηζηα κε πεξηζζφ ζξάζνο
πξνζπάζεζε λα θαιχςεη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ιίγν. Ππγγλψκε, Διεπζεξία. Ξαξαθαιψ ιίγε εζπρία.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ζ γελνθηνλία πνπ ηέιεζε ην ηνπξθηθφ θξάηνο ζε βάξνο ησλ
Διιήλσλ ηνπ Ξφληνπ αλαγλσξίζηεθε ην 1994 κε Λφκν ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Λφκν 2193/1994 ζην άξζξν 1 ηνπ
νπνίνπ νξίδεηαη ε 19ε Καΐνπ σο εκέξα κλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ
ηνπ Ξφληνπ, Λφκν πνπ αγλνεί θαη πεξηθξνλεί ν θ. Φίιεο. Ζ Γελνθηνλία ησλ
Διιήλσλ ηνπ Ξφληνπ θαη γεληθψο φζα ππέζηεζαλ νη παηέξεο καο θαηά ηελ
πεξίνδν 1915-1924 απφ ηε βαξβαξφηεηα ησλ Ρνχξθσλ δελ είλαη έλα δήηεκα
πνπ αθνξά απιά ηνπ Ξνληίνπο. Ζ Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Ξφληνπ είλαη
έλα αηκαηνβακκέλν θαη καξηπξηθφ θεθάιαην ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο θαη
ζπλεπψο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Ν θ. Φίιεο, ινηπφλ, δελ πξέπεη λα ζπιιππείηαη ηνπο Ξνληίνπο, αιιά λα ιππάηαη
ν ίδηνο γηα ηα ηζηνξηθά δεηλά ηνπ έζλνπο θαη ηνπ ιανχ ζηνλ νπνίνλ αλήθεη.
Δλφο ιανχ πνπ επεηδή δελ έζθπςε ην θεθάιη, δελ ππνηάρζεθε, δελ
παξαδφζεθε, νδεγήζεθε ζηε ζθαγή θαη ζηε γελνθηνλία. Κάιηζηα, κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ σο πνπξγφο Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζα έπξεπε
λα είλαη απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο
ηζηνξηθήο κλήκεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εζληθήο παηδείαο αληαπνθξηλφκελνο
πιήξσο θαη ζηα θπβεξλεηηθά ηνπ θαζήθνληα.
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Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο έρεη θαηαγξάςεη σο ηζηνξηθφ γεγνλφο ηε
Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Ξφληνπ απαξηηδφκελε απφ πνιιέο ρηιηάδεο
επηκέξνπο ηξαγηθά γεγνλφηα. Νη πξσηνγελείο πεγέο είλαη άθζνλεο, φπσο
επίζεο θαη ε βηβιηνγξαθία. Ν θ. Φίιεο ελψ ζηηο δειψζεηο ηνπ επηθαιείηαη ηελ
επηζηήκε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αγλνεί ή πεξηθξνλεί ηηο επηζηεκνληθέο πεγέο.
Νη επηζηεκνληθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε Γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ ζηνίρηζε ηε
δσή ζε 368.000 Έιιελεο ηνπ Ξφληνπ. Ήηαλ έλα πξνκειεηεκέλν έγθιεκα, ην
νπνίν ε θπβέξλεζε ησλ Λενηνχξθσλ έθεξε ζε πέξαο κε ζπζηεκαηηθφηεηα. Νη
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ ν μεξηδσκφο, ε εμάληιεζε ζηηο θαθνπρίεο,
ηα βαζαληζηήξηα, ε πείλα θαη ε δίςα θαη ηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ ζηελ έξεκν.
Ζ παξαίηεζε ηνπ θ. Φίιε απφ ηε ζέζε ηνπ πνπξγνχ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ Θπβέξλεζε πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη κε
ηε ζησπή ηεο θαιχπηεη ηνλ Λίθν Φίιε, πηνζεηεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη ζέηεη ηνλ
Διιεληζκφ ζε θίλδπλν. Αο ηνλ παξαηηήζεη ηψξα ν Ξξσζππνπξγφο, θ. Αιέμεο
Ρζίπξαο, αθνχ ν θ. Λίθνο Φίιεο δελ είρε ην ζάξξνο νχηε λα δεηήζεη ζπγγλψκε
πξνο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ παξαίηεζε ηνπ θ. Φίιε είλαη
κνλφδξνκνο θαη απηά ηα ιέσ θηφιαο κε ηελ ηδηφηεηα κνπ σο Ξφληηα απφ ηελ
πιεπξά ηνπ παηέξα κνπ. Γηαηί, φπσο γλσξίδεηε, έρνπκε δηηηή ηδηφηεηα θαη σο
κηθξαζηάηεο πξφζθπγεο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ρνθαηιίδε. Ξαξάιιεια, θαηαζέηεη θαη ε
δεκνηηθή αξρή έλα ςήθηζκα γηα ην ίδην δήηεκα. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ
Γήκαξρν θαη κεηά λα γίλεη ζπδήηεζε πάλσ θαη ζηα δχν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Σατδαξίνπ ζηέθεηαη αιιειέγγπν ζην
πιεπξφ ησλ πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο
Γελνθηνλίαο ησλ Ξνληίσλ. Ζ Γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ απφ ηελ αλεξρφκελε
αζηηθή ηάμε ηεο Ρνπξθίαο, ηα ρξφληα 1915-1924, θαηά ηελ πεξίνδν, δειαδή,
ηνπ

1νπ

Ξαγθνζκίνπ

Ξνιέκνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε

ζηα

πιαίζηα

ηεο

αλαθαηαλνκήο νιφθιεξσλ πεξηνρψλ αλάκεζα ζηηο ηφηε ηζρπξέο ηάμεηο ησλ
κεγάισλ θξαηψλ, κε απνηέιεζκα ηηο εθαηφκβεο λεθξψλ θαη πξνζθχγσλ. Ζ
Γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ην 1994 απφ ηελ Διιεληθή
Βνπιή, θαζηεξψλνληαο ηε 19ε Καΐνπ σο εκέξα κλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ
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Διιήλσλ ηνπ Ξφληνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε πνξεία ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ
έζλνπο-θξάηνπο ηεο ηνπξθηθήο αζηηθήο ηάμεο ζπλνδεχηεθε απφ δηψμεηο ησλ
δηαθφξσλ κεηνλνηήησλ, αλάκεζα ηνπο θαη νη Έιιελεο ηνπ Ξφληνπ.
Ρα πιήγκαηα δελ ήηαλ ίδηα ζε φινπο, αθνχ ν θησρφο ιαφο ήηαλ απηφο πνπ
ππέζηε ηηο κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο. Γελ είραλ απέλαληη ηνπο γεληθά θαη αφξηζηα
ηνπο Ρνχξθνπο αιιά ηελ αζηηθή ηάμε ηεο Ρνπξθίαο, ε νπνία ήζειε λα βγάιεη
απφ ηε κέζε ην ειιεληθφ θεθάιαην θαζψο θαη ηελ αζηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο, ε
νπνία ηνπο άθεζε ζηε κνίξα ηνπο. Πε κηα πεξίνδν, ινηπφλ, φπνπ δηάθνξνη
θχθινη επηθαινχληαη θαη πάιη ην εζληθφ ζπλαίζζεκα θαη ζπκθέξνλ, γηα ηνπο
ίδηνπο ιφγνπο, ν ιαφο καο πνπ έρεη πιεξψζεη αξθεηέο θνξέο κε ην ίδην ηνπ ην
αίκα ηέηνηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, πξέπεη λα έρεη πάληνηε ππφςηλ πσο ηα
ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ιαψλ, φρη κφλν δελ
ηαπηίδνληαη, αιιά θαη είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηα.
Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο απνηειεί ζεκαληηθή ππφζεζε. ρη γηα ηε
δηαηψληζε ηνπ εζληθηζηηθνχ κίζνπο, αιιά γηα λα εμνπιηζηεί ν ιαφο καο κε ηα
θίιηξα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ζην κέιινλ λα δεη πίζσ απφ ηελ εζληθηζηηθή
ξεηνξηθή ησλ αξρνπζψλ ηάμεσλ θαη λα κελ επηηξέςεη κηα επαλάιεςε ηεο
ηζηνξίαο. Απηφ ην κήλπκα παξακέλεη εμαηξεηηθά επίθαηξν, εηδηθά ζήκεξα πνπ
ηα ζχλλεθα ηνπ πνιέκνπ ππθλψλνπλ ζηε γεηηνληά καο, γηα λα κε δήζεη μαλά
θαλέλαο ιαφο ηνλ μεξηδσκφ, ηηο θαθνπρίεο, ηα βαζαληζηήξηα, ηελ πείλα θαη ηε
δίςα, φπσο έδεζαλ νη Έιιελεο ηνπ Ξφληνπ.
Αμίδεη λα κελ μερλάκε, βέβαηα, επίζεο φηη νη Ξφληηνη πέξα απφ φια ηα
πξνεγνχκελα αληηκεηψπηζαλ ηελ πεξηθξφλεζε, αθφκε θαη ην κίζνο κηαο
κεξίδαο εζληθνθξφλσλ γεγελψλ πνπ ηνπο ζηηγκάηηδαλ σο ηνπξθφζπνξνπο,
επηηίζνληαλ ζηνπο ζπλνηθηζκνχο, απαηηνχζαλ ηνλ εμαγληζκφ ηεο ρψξαο απφ
ηελ παξνπζία ηνπο. Ρέινο, ρξεηάδεηαη λα αλαξσηεζνχκε απφ πνχ πξνθχπηεη ε
αλάγθε ελφο πξνβεβιεκέλνπ ζηειέρνπο ηεο Θπβέξλεζεο λα αλνίμεη έλα ηέηνην
δήηεκα, αλ φρη γηα ηνλ απαξαίηεην απνπξνζαλαηνιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη ε
Θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ε ζπδήηεζε απφ ηα λέα επψδπλα
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κέηξα πνπ παίξλεη ζε βάξνο ηνπ ιανχ καο. Ινηπφλ, απηφ είλαη ην ςήθηζκα ηεο
δεκνηηθήο αξρήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ππάξρεη θάηη δηεπθξηληζηηθφ επί ησλ δχν ςεθηζκάησλ,
ζπλάδειθνη. Θάπνηα εξψηεζε, θαηαξρήλ. Αλ δελ ππάξρεη, λα πάξνπκε ηνλ
ιφγν. Θχξηε Κπνδίθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Άιινο. Θχξηε Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Δδψ ππάξρνπλ ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ζ
Ξαξάηαμε καο ζηεξίδεη, δελ ακθηζβεηεί φηη ππήξμε Γελνθηνλία θαη αλ βνεζάεη
ε ςήθηζε απηψλ ησλ ςεθηζκάησλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ηα
ςεθίδνπκε. Ρν ιέσ, αλ βνεζάεη, θαη ζέησ απηφλ ηνλ φξν, γηαηί θαη ζηα δχν
ςεθίζκαηα δηαθξίλσ θάπνηεο ζθνπηκφηεηεο θαη θάπνηνπο είδνπο παξαηλέζεηο,
πξνηξνπέο θαη ινηπά. Ινηπφλ, είλαη ην ηζηνξηθφ γεγνλφο θαη ηίπνηε άιιν ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Αο κελ έρνπκε ηάζεηο απηνπξνβνιήο θαη άιινπ είδνπο
ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρειηθά, αθφκε θαη άλζξσπνη πνπ απνθεχγνπλ λα πάξνπλ
ζέζε επί ησλ πνιηηηθψλ δεηεκάησλ, παίξλνπλ ζέζε. Θαη απηφ, βέβαηα, είλαη
επράξηζην, γηαηί επί ηεο νπζίαο ηα πξάγκαηα, είηε έηζη είηε αιιηψο πξέπεη λα
ιέγνληαη κε ην φλνκα ηνπο. Ρη έθαλε, ινηπφλ, ν βέβεινο πνπξγφο; Ξσο
μεθίλεζε ε ηζηνξία; Πε κία ηξίσξε εθπνκπή, κε κία ζηεκέλε εξψηεζε ζην
ηέινο, ε παγίδα είρε ήδε ζηεζεί. Ν Φίιεο, ινηπφλ, ζα έπξεπε ή λα απνρσξήζεη
θαη λα επηθαιεζζεί φηη έρεη πνλφθνηιν, λα ην πνχκε έηζη, ή ζα έπξεπε λα
απαληήζεη. Ή ζα έπξεπε λα θάλεη θσινηνχκπα ή ζα έπξεπε λα πεη ηελ άπνςε
ηνπ.
Ζ νπζία, ινηπφλ. Δπί πνηνπ πξάγκαηνο θνπβεληηάδνπκε; Ρη μαθληθά πξνέθπςε
ζε απηφ ην δήηεκα; Δηπψζεθε, ινηπφλ, κία πξνζσπηθή άπνςε πνπ είρε γίλεη
πξηλ απφ εθηά ρξφληα, ελψ είπε φηη ζαλ πνπξγφο ηεο Θπβέξλεζεο ζηεξίδεη
ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γη’ απηφ ην ζέκα, επεηδή ην θξάηνο έρεη ζπλέρεηα θαη
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ε ειιεληθή Βνπιή, άζρεηα, δε ζα ην θνπβεληηάζνπκε απηήλ ηε ζηηγκή, πήξε
κηα ζέζε πνπ ιέεη πεξί Γελνθηνλίαο ησλ Ξνληίσλ θαη ηελ νπνία ζέβεηαη θαη
απηή ε Θπβέξλεζε. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα ή φηη ε Λέα Γεκνθξαηία κπξνζηά
ζηα πνιηηηθά ηεο αδηέμνδα θαη πνπ επεηδή δελ έρεη πνπ λα θξπθηεί γηα ην
ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη κπξνζηά ζην πξνεθινγηθφ αγψλα πνπ θάλνπλ νη
ηέζζεξηο ηεο ππνςήθηνη, αγθηζηξψζεθε, φπσο θάλεη θαη γηα άιια δεηήκαηα
θαηά θαηξνχο ή ζηνρνπνηεί θάπνηνπο πνπξγνχο ηεο Θπβέξλεζεο θαη κε
αθνξκή απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζηελ νπζία πεξί πνηνπ πξάγκαηνο
πξφθεηηαη;
Ξξφθεηηαη πεξί ηεο δηαθνξεηηθήο άπνςεο πνπ έγηλε θάπνηα ζπδήηεζε ή πεξί
ηεο πξνζπάζεηαο θίκσζεο ζηα πιαίζηα κηαο εζληθήο θάζαξζεο ηδενινγηθνχ
ραξαθηήξα πνπ επηρεηξείηαη λα κελ αγγίδεηαη ηίπνηα, φηη μεπεξλάεη απηφ πνπ
ιέκε ηελ θνηλή γλψκε πνπ θαιιηέξγεζε γηα ηφζα ρξφληα ν ρψξνο ηεο Λέαο
Γεκνθξαηίαο; Ξεξί απηνχ πξφθεηηαη. Πε απηφ ην πξάγκα, ινηπφλ, πνπ απηφ
είλαη ην πνιηηηθφ δήηεκα, έρεη κεγάιε πνιηηηθή ζεκαζία ην ηη εηπψζεθε απφ ηνλ
θαζέλαλ. Θαη πξνθαιεί έθπιεμε θαη ην ΘΘΔ, ην νπνίν ρξεψλεη ηνλ Φίιε θαη φρη
απηνχο πνπ κε αθνξκή θαη ην δήηεκα ηνπ Θνπκνπηζάθνπ, ην νπνίν ήηαλ κία
θαζηζηηθή επίζεζε, ςάρλνπλ λα βξνπλ εζηθνχο απηνπξγνχο. Θαη έρεη πνιχ
κεγάιε ζεκαζία θαη απηφ εδψ ην ςήθηζκα πνπ δε ιέεη ηίπνηα γηα ην ζηεκέλν
ηεο ππφζεζεο. Θάλεη κία αλαθνξά, βέβαηα, ζηα γεγνλφηα, ιεο θαη απηφ είλαη ην
πξφβιεκα. Κα αθνχ δελ θνπβεληηάδνπκε απηφ ην δήηεκα.
Θνπβεληηάδνπκε αλ έλαο άλζξσπνο ζε κία επνρή πνπ κηιάκε φινη, ή ηέινο
πάλησλ απηνί πνπ βξίζθνληαη ζην εδψ πεδνδξφκην θαη ζέινπλ λα είλαη ζηελ
Αξηζηεξά θαη ζην πξννδεπηηθφ κέησπν θαη ηα ινηπά, ππεξαζπηδφκαζηε ηνπο
δξφκνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηνπο δξφκνπο ηνπ αληηξαηζηζκνχ, ηνπο δξφκνπο
ηνπ αληηθαζηζκνχ, ηνπο δξφκνπο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ρψξα ζα έξζεη θαη ην
λνκνζρέδην ζηε Βνπιή πνπ είλαη πξνρσξεκέλν ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή
αληίιεςε φζνλ αθνξά ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ίδηνπ θχιινπ λα κπνξνχλ λα
ζπκβηνχλ θαη ινηπά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρη ακθηζβεηείηε; ηη κπνξεί θάπνηνο λα έρεη δηαθνξεηηθή
άπνςε; Έλα δήηεκα πνπ έρεη ιπζεί εδψ θαη είθνζη ηξηάληα ρξφληα γηα κηα ζεηξά
πξάγκαηα ή ζηνρνπνηείηαη ην δήηεκα ηεο ζξεζθείαο, ην ηη ζα ιέλε ηα βηβιία
γηα κηα ζεηξά δεηήκαηα; Γηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ιπζεί απφ ηελ επνρή ηνπ
Πεκίηε; Αλ έλα παηδί πνπ έρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε, πξέπεη λα βξίζθεη λφκηκν
ηξφπν λα κπνξεί λα εθθξάδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαη λα κελ θάλεη
νκνινγηαθή δήισζε ηέηνηνπ ή άιινπ ραξαθηήξα, λαη ή φρη ζην ζρνιείν; Θαη
απηά ηα θαηαπίλνπκε αβξφρνηο πνζί απηνί πνπ ιέκε φηη είκαζηε ζηελ Αξηζηεξά
ή ππνζηεξίδνπκε ην θνκνπληζηηθφ θφκκα; Γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη ηνπ
δεηήκαηνο θαη φρη γηα ηελ νπζία.
Γηα ζηελ νπζία είλαη ιπκέλν, φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο ηζηνξηθνχο, έρεη αλνίμεη
κία ζπδήηεζε πνηα είλαη ηα φξηα ηεο Γελνθηνλίαο, πνηα είλαη ηα φξηα ηεο
εζλνθάζαξζεο, πνπ είλαη έλα δήηεκα κηαο ηζηνξηθήο αθήγεζεο πνπ ηέινο
πάλησλ καο μεπεξλάεη. Πε πνιηηηθφ επίπεδν απηή ηε ζηηγκή ην θξάηνο κηιάεη
γηα Γελνθηνλία φπσο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ε Γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ, αλ θαη
ηζηνξηθά μεθίλεζε απηφο ν φξνο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
ζέινπκε λα αθαληζηεί ην έζλνο απφ νπνπδήπνηε, απφ παληφο γεο. Αιιά εγψ
ιέσ αθφκα θαη αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή άπνςε.
Απηφ είλαη ην ζέκα θαηά ηε γλψκε κνπ, ζην νπνίν δελ κπνξνχκε λα θξχβνπκε
ηα κάηηα. Δλλνείηαη φηη δελ ςεθίδνπκε νχηε ην έλα νχηε ην άιιν ςήθηζκα,
γηαηί κε ηνλ ηξφπν πνπ θιείλεη ην ςήθηζκα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ζηελ νπζία θιείλεη ηα κάηηα ζε έλα δήηεκα, ην νπνίν δελ είλαη
απιψο εζηθήο ηάμεο, είλαη δήηεκα δεκνθξαηηθήο ηάμεο θαη θαηά ηε γλψκε είλαη
ιαλζαζκέλν θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ην βάδεη. Αιιηψο, ζα κπνξνχζακε λα ην
ςεθίζνπκε αλ δελ ππήξρε ε ηειεπηαία παξάγξαθνο, αιιά λνκίδσ φηη
θηηάρηεθε αθξηβψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ ην ςήθηζκα γηα λα κπνξεί λα ην
ςεθίζεη κφλε ηεο ε πιεηνςεθία. Απηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λνκίδσ φηη έλα ζέκα γηα ην νπνίν ζα κπνξνχζακε θαη ζα έπξεπε
φινη λα ζπκθσλνχκε, βξίζθνπκε ηνλ ηξφπν θαη εδψ λα δηαθσλνχκε, κηιάσ
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θαη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ
απηή ηε ζηηγκή, πνπ ζίγνπξα έρνπκε πνιχ ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα λα καο
απαζρνιήζνπλ, έρνπκε βξεη ηνλ ηξφπν λα αλαδείμνπκε ζε θπξίαξρν ζέκα ηεο
πνιηηηθήο ζπδήηεζεο ησλ εκεξψλ. Υο πξνο ην ηζηνξηθφ γεγνλφο θαη εκέλα ε
ηνπνζέηεζε κνπ είλαη μεθάζαξε θαη λνκίδσ φηη είλαη ηδηαίηεξα άζηνρε ε
ηνπνζέηεζε θαη ε έθθξαζε ηεο άπνςεο ηνπ πνπξγνχ Ξαηδείαο.
Πε ζρέζε κε ηα δχν ςεθίζκαηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, λνκίδσ φηη εκείο ζα
έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχκε θαζαξά ζην ηζηνξηθφ θαη φρη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
έλα ςήθηζκα γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Θεσξψ φηη ην ςήθηζκα ηεο θα Ρνθαηιίδε
επηθεληξψλεηαη ππέξ ηνπ δένληνο ζηελ παξαίηεζε ηνπ πνπξγνχ πνπ γηα
κέλα άιιν είλαη ην δεηνχκελν απφ ηελ φιε ηζηνξία θαη φρη ην ζπγθεθξηκέλν.
Θαη ζα ππήξραλ πνιινί άιινη ιφγνη γηα λα παξαηηεζεί ν θ. Φίιεο θαη φρη ε
άπνςε ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Αιιά έλα ςήθηζκα ηνπο Ξφληηνπο,
λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα έρεη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν έθθξαζεο. Ίζσο είλαη ε
πξψηε θνξά πνπ ζεσξψ φηη ην ςήθηζκα ηεο πιεηνςεθίαο είλαη πην ήπην θαη
ζέηεη ηα δεηήκαηα θαη πην ζσζηά.
Γειαδή, αλ έπξεπε λα ςεθίζνπκε έλα έλα απφ ηα δχν, ζα ςεθίδακε απηφ. ΑΛ
εμαηξέζνπκε κηα δπν θξάζεηο, λνκίδσ φηη κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα ην
ςεθίζνπκε, ζπκθσλνχκε, θαη ελ ηέιεη θαηαιήγνπκε ζην λα ην ςεθίζνπκε, αλ
θαη επαλαιακβάλσ ην δεηνχκελν απηή ηε ζηηγκή, ζίγνπξα θαη γηα ηνλ Γήκν
θαη γηα ηε ρψξα είλαη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θαηαξρήλ, ππάξρνπλ δχν θείκελα, δχν ςεθίζκαηα, ηα νπνία θαη
ηα δχν είλαη πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ. A priori ιέσ εγψ φηη θαη νη ηζηνξηθνί θαη
σο δηδάθησξ ηεο Ηζηνξίαο, εγψ ππνζηεξίδσ ηελ πεξίπησζε ηεο Γελνθηνλίαο.
Δδψ κέζα ήζεια λα θάλσ νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο. Δπεηδή παξαθνινπζψ
πάληνηε θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή εμέιημε, ηελ ηζηνξηθή ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ, ν λπλ πνπξγφο Ξαηδείαο έρεη αξζνγξαθήζεη κε κεξηθνχο ηζηνξηθνχο,
δηφηη εδψ πέξα δηίζηαληαη θαη νξηζκέλεο απφςεηο. Βεβαίσο, νη πεξηζζφηεξνη
κηινχλ γηα Γελνθηνλία ηζηνξηθή, αιιά κηινχλ θαη πνιινί γηα εζλνθάζαξζε.
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Ν θχξηνο πνπξγφο Ξαηδείαο απφ δεκνζηεχκαηα θαη πξηλ εξσηεζεί απφ ηνλ
δεκνζηνγξάθν ηεο ηειεπηαίαο ζπλέληεπμεο, ήηαλ ππέξ ηνπ πξψηνπ. ηη
δειαδή ππήξμε κία εζλνθάζαξζε. Δγψ, βεβαίσο, ζαο ιέσ εθ ησλ πξνηέξσλ
φηη δηαθσλψ. Υζηφζν, ε εξψηεζε φπσο ηνπ έγηλε, θαη θαζέλαο απφ εκάο ν
νπνίνο κπνξνχζε λα έρεη κία δηαθνξεηηθή αληίξξεζε, ζα κπνξνχζε λα ηελ πεη.
Δδψ, θχξηνη, δελ ππάξρεη δηθηαηνξία ηνπ ιφγνπ. Γειαδή, φηη αξέζεη ζηνλ
θαζέλα απφ φινπο εκάο ή ελ πάζε πεξηπηψζεη εάλ εγψ αζρνιήζεθα κε έλα
δήηεκα ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη επεηδή ηα έβαια κε δχν Κεηξνπνιίηεο θεξ’
εηπείλ, ηνπο νπνίνπο ηνπο ζεσξψ πξνδφηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηηαινθξαηίαο,
δελ είκαη νξζφδνμνο ή δελ είκαη θαιφο ρξηζηηαλφο.
πάξρεη, ινηπφλ, κία άπνςε ηελ νπνία εμέθξαζε, είπε κία πνιηηηθή άπνςε ε
νπνία ήηαλ δηθηά ηνπ θαη ε νπνία ππνζηεξίδεηαη θαη απφ έλα κέξνο ηζηνξηθψλ.
Ρν δεχηεξν ην νπνίν ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη ην ςήθηζκα ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ είλαη θαιφ κε κφλε, φκσο, ηξνπνπνίεζε, θ. Γήκαξρε, γηα λα
ςεθηζηεί απφ εκέλα, δηαθνξεηηθά δε ζα ςεθίζσ θαλέλα απφ ηα δχν, είλαη λα
θχγεη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο. Λα απνζπξζεί ε ηειεπηαία παξάγξαθνο δηφηη
δελ έρεη θακία ζρέζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γηαηί γειάηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δληάμεη. Αλ έρεηε λα πείηε, λα ην πείηε, αλ ζέιεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα νινθιεξψζεη ν ζπλάδειθνο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ιέσ, ινηπφλ, φηη γηα λα ςεθηζηεί απφ εκέλα απηφ, εάλ κπνξεί ε
δηνίθεζε λα απνζχξεη. Γηαθνξεηηθά, ζα πεξάζεη θαηά πιεηνςεθία, δελ ην
ςεθίδσ. Νχηε ην έλα θείκελν, νχηε ην άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, λα πσ εθ πξννηκίνπ φηη νη ζθέςεηο πνπ
ζα δηαηππψζσ, απνηεινχλ θαη ηε ζηήξημε, δελ κπνξεί δειαδή ην κέξνο ηνπ
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ελφο ή ηνπ άιινπ ςεθίζκαηνο, δηφηη ζα έθαλα έλα άιιν πξάγκα, δε ζα ην
έιεγα ςήθηζκα, ζα απνηεινχληαλ απφ κία αλάπηπμε ησλ ζθέςεσλ πνπ πνιχ
ζχληνκα ζα ζαο αλαπηχμσ.
Κε απηήλ έλλνηα, ινηπφλ, δελ είκαη ππέξ ηνπ Ξαλαζελατθνχ θαη θαηά ηνπ
Νιπκπηαθνχ ή ην αληίζηξνθν. Μεθηλάσ απφ ην εμήο. Έλαο κεγάινο ηζηνξηθφο
ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ν Πάκηνπει Ρδφλζνλ, είπε φηη ν παηξησηηζκφο είλαη
ην θαηαθχγην ησλ απαηεψλσλ. Απηφ ηαπηίζηε ην, αλ ζέιεηε, θαη κε ηνλ
εζληθηζκφ, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε εκθηινρσξεί ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.
Δίλαη ζαθέο, ηνπιάρηζηνλ απηφ δελ ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο θαη
απφ ηνπο επί κέξνπο θαη εηδηθά αζρνινχκελνπο, φηη κηα βαζηθή δηάθξηζε
κεηαμχ εζληζκνχ θαη εζληθηζκνχ.
Ζ βαζηθή δε αξρή ηεο δηάθξηζεο απηήο είλαη φηη απηφο κελ πνπ είλαη εζληζηήο
ππνζηεξίδεη ην έζλνο ηνπ, αγαπάεη ην έζλνο ηνπ, αιιά δελ πξνζπαζεί λα
επηβάιιεη αξρέο, αμίεο θαη νηηδήπνηε άιια ζε άιια έζλε, Κηιάκε γηα ηνλ ρξφλν
χπαξμεο

ησλ

εζλψλ-θξαηψλ,

γηαηί

ζήκεξα

κηιάκε

ζε

επίπεδν

παγθνζκηνπνίεζεο πνπ ηππηθά πιένλ ιεηηνπξγνχκε σο έζλνο θαη εκείο θαη φινη
νη ππφινηπνη. Άξα, ινηπφλ, ν εζληθηζκφο είλαη έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πξάγκα
θαη δηεζληζηήο είλαη απηφο ν νπνίνο είλαη πξψηα παηξηψηεο.
Δίλαη αξρή ηελ νπνία δελ ηελ αλαθάιπςα εγψ αιιά βγαίλεη απφ κηα ζεηξά
δηαβαζκάησλ θαη κάιηζηα απφ εμέρνληεο δηεζληζηέο, δε ρξεηάδεηαη απηή ηε
ζηηγκή λα θάλνπκε αλαθνξά ζηα νλφκαηα, γηαηί ελδερφκελα κπνξεί λα
δεκηνπξγεζνχλ παξάπιεπξεο θαηαζηάζεηο θαη απψιεηεο. Γεδνκέλν είλαη θαη
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα, δελ είλαη ηπραίν, φηη ν Ιέληλ ζηήξημε ηνλ
Θεκάι, θαη ηνλ ζηήξημε ηνλ Θεκάι δηφηη κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε
ηφηε, ηνλ ζηήξημε ηνλ Θεκάι κφλν θαη κφλν γηαηί ν Θεκάι ήηαλ θαηά ηνλ Ιέληλ
θαη θαηά ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε απφ ην ηφηε ζνβηεηηθφ θφκκα, έλα
εζληθναπειεπζεξσηηθφ θίλεκα.
Ρη αγλνήζεθε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε; Ρα αλέηξεςαλ νη κεηαγελέζηεξνη
ηζηνξηθνί. ηη θάπνηνη άλζξσπνη, πξηλ απφ ην θίλεκα ηνπ Θεκάι, πνπ δελ ήηαλ
εζληθναπειεπζεξσηηθφ

κε

απηήλ

ηελ

έλλνηα

πνπ

μέξνπκε

ηα
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εζληθναπειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, ήηαλ ξηδσκέλνη εθεί πνιχ πξηλ ηνπο … θαη
πνιχ πξηλ ηνλ Θεκάι, φπσο ήηαλ θαη νη Έιιελεο ηεο Κηθξαζίαο, φπσο ήηαλ θαη
νη Ξφληηνη. Θαη έξρνκαη ζην δνπκί ηεο ηζηνξίαο.
Ζ δηάθξηζε, ε επηζηεκνληθνθαλήο θαη φρη επηζηεκνληθή, Γελνθηνλίαο,
Δζλνθάζαξζεο, μέξεηε ηη κνπ ζπκίδεη εκέλα θαη κνπ ήξζε ακέζσο ζην κπαιφ
φηαλ δηάβαζα ην πεξηζηαηηθφ ην νπνίν έγηλε; Ρε δηάθξηζε πνπ θάλνπκε εδψ
θαη ιίγν θαηξφ κεηαμχ Ρξφηθαο πνπ κεηαβαπηίζηεθε ζε Θεζκνχο. Απηή είλαη ε
δηάθξηζε. Γειαδή, ή εζλνθάζαξζε ή γελνθηνλία, ην ίδην απνηέιεζκα. πσο
πνιχ ζσζηά είπε ν Αλαπιεξσηήο πνπξγφο Ξεξηβάιινληνο ν Ρζηξψλεο, ε
κάλα κνπ, ιέεη, έιεγε, φηη παηδάθη κνπ καο ζθάμαλε. Απηφ, ινηπφλ, δείρλεη αλ
είλαη εζλνθάζαξζε, αλ είλαη γελνθηνλία. Γε ζα ζηαζνχκε, ινηπφλ, ζε ζεκηλάξηα
αλάιπζεο ηεο εζλνθάζαξζεο ή ηεο γελνθηνλίαο. Απηφ είλαη ην γεγνλφο.
Θαη έλα ηειεπηαίν θαη θιείλσ. Ζ νκφθσλε απφθαζε ηεο Βνπιήο θαη θάζε
νκφθσλε απφθαζε, δελ θαηαζθεπάδεη γεγνλφηα. Ν Λφκνο δελ θαηαζθεπάδεη
γεγνλφηα. Ρα γεγνλφηα πξνυπάξρνπλ. Ν Λφκνο έξρεηαη λα πεη αλ είλαη έηζη ή
αιιηψο. Απνθάζηζε, ινηπφλ, ε Βνπιή νκφθσλα κε απηφλ ηνλ Λφκν. Αλ ήηαλ, ή
είλαη θάπσο δηαθνξεηηθά ηα γεγνλφηα, απηφ δελ ην θαιχπηεη θαλέλαο Λφκνο.
Θα ζπκίζσ κφλν θάηη θαη θιείλσ. Νη έρνληεο εληξπθήζεη πεξί ηα
θνκκνπληζηηθά ρξφληα πνιιά πξηλ, ζα μέξνπλ θαη ηε γλσζηή ηζηνξία ηεο
θνκκαηηθήο θνκκνπληζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ Βφινπ, φηαλ δεκηνπξγήζεθε έλα
ηεξάζηην ζέκα πεξί ηεο χπαξμεο ή αλππαξμίαο ηνπ Θενχ, φηη ζπλήιζαλ θαη
ηειηθά απνθάζηζαλ φηη ν Θεφο δελ ππάξρεη. Θαη έθηνηε, βέβαηα, δελ
μαλαηζαθσζήθαλε κεηαμχ ηνπο.
Άξα, ινηπφλ, ζέισ λα πσ θιείλνληαο φηη δε ιχλνληαη ηα πξαγκαηηθά θαη
νπζηαζηηθά δεηήκαηα κε ζέκα πιεηνςεθίαο, κεηνςεθίαο ή ελφο Λφκνπ πνπ ηα
θπθιψλεη,

πεξηθπθιψλεη

ή

ηα

αλαδεηθλχεη.

Δίλαη

έλα

γεγνλφο.

Δίηε

εζλνθάζαξζε ηελ πνχκε είηε Γελνθηνλία, ην γεγνλφο απηφ σο γεγνλφο
παξακέλεη. Απηή, ινηπφλ, είλαη ε ζέζε κνπ, ηελ νπνία αλέπηπμα ελ πάζε
πεξηπηψζεη θαη ηελ νπνία ππνζηεξίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ν θ. Φνπξιήο.
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ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ, θ. Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα μεθηλήζσ κε κία ηαθηηθή ηεο
δηνηθνχζαο Ξαξάηαμεο. Έρσ παξαηεξήζεη, θαη ηζηνξηθά, φηη φπνηνο θέξλεη, κηα
Ξαξάηαμε, έλα ςήθηζκα, παξαηεξψ φηη ππάξρεη πάληα θαη έλα δεχηεξν. Θαη
κπνξνχκε λα δνχκε ηα ςεθίζκαηα ηνπ θ. Ππειηφπνπινπ ή φπνηνη άιινη
ζπλάδειθνη έθεξαλ - ζην δηθφ ζαλ δελ ήηαλ - … . Δγψ ζπκθσλψ φηη είλαη
Γελνθηνλία θαη ζπκθσλψ φηη είλαη Γελνθηνλία γηαηί είπε ε κάλα ηνπ Ρζηξψλε
φηη καο ζθάμαλε, αλ είλαη εζλνθάζαξζε ή αλ είλαη γελνθηνλία, αιιά είλαη
λνκηθνί φξνη πνπ φηαλ παο ζηα δηθαζηήξηα ηα δηεζλή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν.
Θαη απηφ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν είλαη φπσο είρε ε Πακπάρ ηνλ θ. Φίιε, έηζη
κεγαινπξεπή ζε κηα κεγάιε εθεκεξίδα θαη φηη λα νξίζηε, θη απηφο εδψ πέξα ν
θχξηνο καο δηθαηψλεη. Ρη ζέισ λα πσ;
Θέισ λα πσ φηη γίλεηαη πνιχο ιφγνο εδψ πέξα, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, πνπ πάλε
νη νηθνλνκνιφγνη γεληθψο ζηελ Δπξψπε θαη δηάβαδα έλα Ηηαιφ πνπ έιεγε νη
Έιιελεο δελ ην πάλε θαιά ην ζέκα. Ξξέπεη λα πάξνπλ εηδηθνχο λνκηθνχο, νη
νπνίνη μέξεηε δελ είλαη κφλν φπσο είπα ηελ άιιε θνξά φηη θάζε
νηθνλνκνιφγνο έρεη εηδηθή άπνςε, φπσο είλαη νη δηθεγφξνη, πνπ έρνπλ
εληξπθήζεη ζε λνκηθά ζέκαηα δηεζλνχο δηθαίνπ … λα βάινπλ φξνπο θαη
θξαγκνχο ζε νξηζκέλεο αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο, θάπσο έηζη πξέπεη λα ην
πνιεκήζνπκε. Γηφηη αλ πάλε λα πνιεκήζνπλ ηε Κέξθει θαη ηνλ άιινλ ηνλ
Πφτκπιε κε ηε δηάζεζε, είλαη δεδνκέλν φηη ζα ράζνπκε.
… ηζηνξηθά, αλ δελ θάλσ ιάζνο ν Κέηεξληρ, ν νπνίνο δελ αγαπνχζε θαη πνιχ
ηελ Διιάδα, αιιά είρε θφβν θαη ηξφκν ηνλ Θαπνδίζηξηα. Θαη κάιηζηα πάλσ
ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ πνπ έιεγε, ν νπνίνο ήηαλ αλχπαλδξνο απηφο, φηη
ζαο παξαθαιψ λα θάσ ιηηψο απφςε γηαηί αχξην έρσ λα αληηκεησπίζσ ηνλ
παλνχξγν θαη παλέμππλν Θαπνδίζηξηα, ν νπνίνο εθεί πνπ ζπδεηάκε κε έλα
θφκκα κπνξεί λα καο ηα αιιάμεη φια.
Γηαηί ηα ιέσ απηά; Ρη εμππεξεηνχζε απηφ; Δίκαη ηεο άπνςεο φηη ν θαζέλαο έρεη
δηθαίσκα λα ιέεη, αιιά απηφο ν άλζξσπνο είπε εθ ησλ πζηέξσλ φηη εγψ
εθθξάδσ ηελ ηζηνξηθή-επηζηεκνληθή άπνςε. Γηαηί; Δίλαη ηζηνξηθφο ν θ. Φίιεο
θαη δελ ην ήμεξα; Γειαδή, ηη; Λα εθθξάζσ εγψ κία άπνςε πνπ δηάβαζα, πνπ
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θάλνπλ νη γηαηξνί γηα ηνλ θαξθίλν ή νηηδήπνηε άιιν; Άξα, ινηπφλ, απηφ πνπ
έθαλε δε λνκίδσ φηη νχηε εμππεξεηνχζε απηφλ, αιιά νχηε ηελ θπβεξλψζα
παξάηαμε. Κφλν δεκία πξνθάιεζε ζε απηφ. Υζηφζν, φκσο, είκαζηε
ππνρξεσκέλνη πάιη λα πνχκε φηη ίζσο είρε ην ζάξξνο ηεο γλψκεο ηνπ, δηφηη
απηφο ην είρε πεη, φπσο είπε θαη ν θ. Θέληξεο πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα θαη
εληέρλσο ηνπ έθαλε ν Σαηδεληθνιάνπ απηήλ ηελ εξψηεζε.
Θαη θαθψο πνπ έπεζε ζηελ παγίδα, φπσο ιέεη ν θ. Ππειηφπνπινο, πνπ δελ
έπξεπε λα πεη. Θα κπνξνχζε λα πεη φηη εδψ πέξα ππάξρεη έλα Λφκνο ηνπ
Θξάηνπο ηνλ νπνίνλ πξέπεη λα ζεβαζηνχκε. Κπνξεί λα έρνπκε δηαθνξεηηθή
άπνςε. Γηφηη κεξηθέο θνξέο μέξεηε ηη ζπκβαίλεη; Ρα ίδηα ηα γεγνλφηα
αλαηξέπνπλ. Ππγγλψκε πνπ ζα πσ απηφ κε ηελ θα Οεπνχζε, πνπ ην έρσ πεη.
Ήκνπλ ζηελ Θχπξν θαη άθνπγα ζηελ ηειεφξαζε έλαλ ηζηνξηθφ. Ήηαλ αξρείν
παιηφ, κηα θπξία νγδφληα ελελήληα ρξνλψλ πνπ έιεγε γηα ην γεγνλφο φηη ήηαλ
ηελ πήξαλ απφ εθεί, έβιεπε ζηε ζάιαζζα θαη έιεγε «κακά, κακά, θνχθιεο,
θνχθιεο». Γελ ήμεξα λα ην γξάςσ απηφ λα ην θέξσ εδψ. Γελ είρε ζρέζε κε
Διιάδα.
Άξα, ινηπφλ, δελ ππήξρε απηφ ιέλε φηη ζπλσζηίζζεθαλ. Ρνπο πεηάμαλε κέζα,
ηνπο θάςαλε, ηνπο εθδίσμαλ, δελ είραλ δηθαίσκα λα πάλε εθεί πέξα. Ξσο
θχγαλ απηνί; Φχγαλ έηζη κε ηηο γξαβάηεο γηαηί ζέιαλε αλ έξζνπλ ζηελ Διιάδα
ξαθέλδπηνη ελδερνκέλσο πνιινί, λα άγνληαη θαη λα θέξνληαη θαη λα πάλε λα
θάλνπλ ηελ θφθθηλε γεηηνληά ζηε Φηιαδέιθεηα θαη λα θάλνπλ θαη ηελ ΑΔΘ ή
νπνηαδήπνηε άιια; Απηφ άζρεην, ζε παξέλζεζε έηζη;
Θχξηε ζπλάδειθνη, ζπκθσλψ φηη ήηαλ Γελνθηνλία θαη γηα ηζηνξηθνχο θαη γηα
λνκηθνχο θαη γηα πνιηηηθνχο, αιιά ηα γεγνλφηα, καο ην καξηπξνχλ φια ηα
δεδνκέλα θαη λα κε δίλνπκε ιαβέο θαη θαξέηξα ηψξα ζηνπο θίινπο καο δίπια,
λα πάλε ζηα θφξνπκ, δηφηη εδψ πέξα έθαλαλ νιφθιεξν αγψλα νη Αξκέληνη λα
ηνπο αλαγλσξίζνπλ νη Γάιινη. Λνκίδσ ηνπο αλαγλψξηζαλ νη Γάιινη, είλαη έηζη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.
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ΦΝΟΙΖΠ: Δ, δε ζα δψζνπκε εκείο ιαβή ηψξα, ψζηε απηνί λα έρνπλ
επηρεηξήκαηα. Θνηηάρηε, έλαο πξνβεβιεκέλνο πνιηηηθφο, πνπξγφο, θαη απηφο
έρεη αληίζεηε άπνςε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη δεηήζεη ν θ. Κπνδίθαο πξηλ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γπζηπρψο, ην ιέσ ζπρλά φηαλ παίξλσ ηειεπηαίνο ηνλ ιφγν,
άιισζηε εγψ ην δήηεζα. πνβάιινκαη ζηε βάζαλν ηεο επαλάιεςεο θαη ην ηη
θαηλνχξην κπνξεί λα πξνζθέξεη, κε πιήξε απηνέιεγρν, ηη θαηλνχξην κπνξεί λα
πξνζθέξεη ε ηνπνζέηεζε κνπ. Πήκεξα γίλακε απφ δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ, δηεζλνιφγνη, ηζηνξηθνί, δελ μέξσ ηη θαη ηη άιιν. πσο είλαη
επηζηήκνλαο ν θ. Φίιεο, έηζη θάπσο γίλακε θη εκείο. Δπηθαιεζηήθακε παιηά
γλσκηθά, Θαπνδίζηξηεο, δηεζλνπνηήζεηο, νηηδήπνηε άιιν. Αθνχζηε, είλαη έλα
δήηεκα ην νπνίν είλαη θαη εζληθφ θαη θνηλσληθφ. Δίλαη έλα δήηεκα ην νπνίν
πέξαζε απφ γεληά ζε γεληά πξνβιεκαηηζκνχ, ζακπνηαξίζκαηνο απφ θάπνηα
ηάμε αλζξψπσλ λα κε δηεζλνπνηεζεί ην ζέκα θαη επηηέινπο θηάζακε ζην
ζεκείν λα αλαγλσξηζηεί απηή ε ηξαγηθή ζπγθπξία, απηά ηα γεγνλφηα ησλ
Ξνληίσλ ζαλ Γελνθηνλία.
Γηα άιιε κηα θνξά, δε ζα επαλαιάβσ ηελ ακθηβνιία θαη ηε δπζθνιία πνπ έρσ
λα θαηαιάβσ πνιιά ζηειέρε ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο πνπ μαθληθά απφ ην
Φεβξνπάξην κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη φινη tv stars. Θα ζπκπαξαζηαζψ θαη ζα
ζπκπνλέζσ ηνλ Ξξσζππνπξγφ πνπ ηνπο βάδεη ζπλέρεηα, ηνπο επηπιήηηεη θαη
ηνπο ιέεη καδεπηείηε ζηα γξαθεία ζαο θαη αθήζηε ηα πάλει. πάξρνπλ
πνπξγνί νη νπνίνη μέξνπλ θαιχηεξα ην ζηνχληην απφ ην γξαθείν ηνπο. Θαη
πνιινί απφ εδψ κέζα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε, απηφ ην έρνπλ δηαπηζηψζεη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα πνπ ηξέρνπλ ζηα ππνπξγεία λα δηεθδηθήζνπλ.
Κνλίκσο ιείπνπλ, κνλίκσο είλαη ζε θφξα νηθνινγηθά, ζε θφξα εθείλα, ζε θφξα
ηα άιια, ηξέρεη ν Κφζρνο λα βγάιεη άθξε, ηξέρεη ν Λίθνο λα βγάιεη άθξε,
ηξέρεη ν Βαξπηηκηάδεο λα βγάιεη άθξε θαη ηε βγάδεη. κσο, ν θ. Φίιεο δελ
κπνξεί λα είλαη ηφζν κα ηφζν αθειήο θαη λα πέθηεη απφ ηνλ παλνχξγν ηνλ
Σαηδεληθνιάνπ ζην ινχθη, κε ζπγρσξείηε πνπ ην ιέσ έηζη γηα λα
ζπλελλννχκαζηε, θαη λα θάλεη ηφζν άζηνρε απάληεζε θαη ηνπνζέηεζε γηα
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ηνπο Ξνληίνπο. Θάπνηνλ ζθνπφ εμππεξεηεί θαη εμππεξεηνχζε ε ηνπνζέηεζε
ηνπ.
Δίλαη

απηφ

πνπ

γξάθεη

πνιχ

ζσζηά

θαη

έρεη

κεγάιε

πηζαλφηεηα

πξαγκαηηθφηεηαο, ζην ηέινο ηέινο ε παξάγξαθνο ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο
δεκνηηθήο αξρήο: «ίζσο». Κπνξεί λα είλαη θαη άιια ρεηξφηεξα πνπ δε ζέισ λα
ηα ζθέθηνκαη θαη λα ηα αλαθέξσ θαλ. Δγψ ζα παξαθαιέζσ θάηη γηα λα ην
καδέςσ, γηαηί ήδε έρεη πεξάζεη θαη ε ψξα. Γήκαξρε, πξέπεη λα ζπκφζαζηε θαη
παιηφηεξα θαη επί δηνηθήζεσο Καξαβέιηα, αιιά θαη Θπξηάθνπ Ληεληαθνχ, φηαλ
ππήξραλ γηα πνιχ ζνβαξά εζληθνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα ππήξραλ
δχν ςεθίζκαηα, ζπγθξνηνχζακε κία επηηξνπή ε νπνία ήηαλ νιηγνκειήο θαη
κέρξη ηελ άιιε κέξα ην κεζεκέξη, έβγαδαλ έλα θνηλφ αλαθνηλσζέλ γηα ην
νκφθσλν ηεο ππφζεζεο.
Θεσξψ, ινηπφλ, φηη έλα ζέκα ζαλ απηφ ην Ξνληηαθφ, αληέρεη λα ζθεθηνχκε
πάιη απηήλ ηελ πεξίπησζε, απηήλ ηελ πξαθηηθή πνπ είραλ νη πξνεγνχκελεο
δηνηθήζεηο. Θαη ζπκάκαη ηφηε, αλ δελ εμαπαηψκαη απφ ηε κλήκε κνπ, ν Θψζηαο
ν Βνξέαο πξέπεη λα ην ζπκάηαη, ήηαλ κφληκν αίηεκα ηεο ΙΑΦΘΖΠ
ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ ην απφ θνηλνχ λα θάλνπκε ζε πνιχ ζνβαξά εζληθά ζέκαηα.
Ρψξα, δε ζέισ λα ππνβαζκίζσ, λα αλαθέξσ άιια πνπ δελ αληέρνπλ ηέηνηαο
πεξίπησζεο, αιιά απηφ επεηδή είλαη θάηη ην εζληθφ, ην θνηλσληθφ, ην ηαμηθφ, ην
νηηδήπνηε, πξέπεη λα ην δνχκε. Δκέλα απηή είλαη ε πξφηαζε κνπ γηα λα
βγνχκε απφ ην αδηέμνδν ηεο κε νκνθσλίαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρεη δεηήζεη ε ζπλαδέιθηζζα ε Αζελά, αιιά πξηλ
επεηδή ππάξρεη θαη εθπξφζσπνο δεκνηηθήο παξάηαμεο, αλ ζπκθσλείηε θαη νη
ππφινηπνη ζπλάδειθνη, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ ζπκπνιίηε καο ηνλ Σξήζην
ηνλ Καηζνχθα απφ ηελ ΑΛΞΝΡΑΘΡΖ ΞΝΙΖ, αλππφηαθην Σατδάξη. Πε
παξαθαιψ, λα έξζεηο ζην κηθξφθσλν, λα πεηο ην φλνκα, λα θαηαγξαθεί ζηα
πξαθηηθά.
ΚΑΡΠΝΘΑΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε. Σξήζηνο Καηζνχθαο απφ ηελ
αληηθαπηηαιηζηηθή θίλεζε Σατδαξίνπ. Πε φηη αθνξά ην ζέκα απφ ηελ ηζηνξηθή
ηνπ ζθνπηά, είλαη ζαθέζηαην φηη πξφθεηηαη γηα Γελνθηνλία. Άιισζηε , θαη ε
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απηναπνθαινχκελε Ρνπξθηθή Γεκνθξαηία έρεη κηα εηδηθφηεηα ζην ζέκα απηφ.
Γελ είλαη κφλν ε Γελνθηνλία ηνπ Ξνληηαθνχ Διιεληζκνχ, είλαη ε ζθαγή ησλ
Διιήλσλ ηεο Κηθξάο Αζίαο, είλαη ε Γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ, είλαη κεηέπεηηα ν
δησγκφο ησλ Διιήλσλ ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο, είλαη ην ηεξάζηην έγθιεκα ηεο
Θχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή ρνχληα βέβαηα θαη ππφ ηελ θεδεκνλία
ησλ Ακεξηθαλψλ, είλαη ην ζπλερέο, ην ηξαγηθφ έγθιεκα πνπ γίλεηαη απφ ην
ηνπξθηθφ θξάηνο ζε βάξνο ηεο ηνπξθηθήο Αξηζηεξάο.
Θαλείο δελ μερλάεη ηηο ζπγθινληζηηθέο απεξγίεο πείλαο κε ηνπο εθαηνληάδεο
λεθξνχο ζηα κπνπληξνχκηα ηνπ Κπατξάκ Ξαζά θαη ηεο Πνπκξαλίγηα. Θαλείο
δελ μερλάεη ηα εγθιήκαηα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαηά ηνπ θνπξδηθνχ ιανχ.
Γπζηπρψο ή επηπρψο, ε ρψξα απηή είλαη ζχκκαρνο ηεο Διιάδαο ζην ΛΑΡΝ θαη
είλαη έλα βήκα πξηλ κπεη ζηελ πνιηηηζκέλε Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ είλαη θαη ην
ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο.
Ηζηνξηθά, ζα ήζεια λα ηνλίζσ έλα άιιν ζηνηρείν. Ρε ζηάζε πξαγκαηηθά ησλ
ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζε απηά ηα ηεξάζηηα δεηήκαηα. Δίπε θαη ν θ.
Γήκαξρνο ηεο ηφηε ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηνλ εξρνκφ εδψ ησλ πξνζθχγσλ.
Λα ζπκεζνχκε ιίγν ηε κε αληίδξαζε ηνπ θνκκνπληζηνθάγνπ Ξαπάγνπ ην
1955,

φηαλ

ην

ηνπξθηθφ

θξάηνο

έδησρλε

ηνπο

Έιιελεο

ηεο

Θσλζηαληηλνχπνιεο. Λα ζπκεζνχκε ιίγν ηελ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο
ρνχληαο ην 1974 ζηελ Θχπξν φπνπ άλνημε ηελ πφξηα καδί κε ηελ ΔΝΘΑ Β, ηε
θαζηζηηθή ζπκκνξία ηεο ΔΝΘΑ Β, λα κπεη κέζα ν Αηηίιαο.
Δίλαη πξαγκαηηθά ηξαγηθά ηα γεγνλφηα απηά θαη δε λνκίδσ φηη θα Ρνθαηιίδε
ζην ςήθηζκα πνπ θαηαζέζαηε θαιχπηνληαη. Θα ήζεια, αλ κνπ επηηξέπεηε, θαη
κία αλαθνξά ζηνλ θ. Ππειηφπνπιν, ε νπνία, θ. Ππειηφπνπιε, αλαθνξά είλαη
θαζαξά πνιηηηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε πξνζσπηθή. Αλαθέξαηε ηνλ φξν
Αξηζηεξά, κηιήζαηε γηα απηνχο πνπ είλαη ζηελ απφ εδψ πιεπξά θαη ζα ήζεια
λα πσ ηελ άπνςε κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. ηη Αξηζηεξά πνπ λα
παίξλεη ηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηα δίλεη ζε ηξαπεδίηεο, ζην πην
παξαζηηηθφ θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ, ηέηνηνπ είδνπο Αξηζηεξά δελ ππάξρεη.
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Αξηζηεξά πνπ λα θαηαζηξέθεη ηε δεκφζηα αζθάιηζε, φηη έρεη απνκείλεη ηέινο
πάλησλ απφ ηε δεκφζηα αζθάιηζε, δελ ππάξρεη. Αξηζηεξά πνπ λα θάλεη ηηο
ζπληάμεηο θηινδσξήκαηα, δελ ππάξρεη. Αξηζηεξά πνπ λα αθήλεη ηα
λνζνθνκεία ρσξίο ζηέλη γηα ηνπο θαξδηνπαζείο, δελ ππάξρεη. Αξηζηεξά πνπ
ζπλαγειάδεηαη κε ην θηελψδεο λενλαδηζηηθφ θξάηνο ηνπ Ηζξαήι, δελ κπνξεί λα
ππάξρεη. Αξηζηεξά ε νπνία ππνγξάθεη φηη απφθαζε παίξλεη ην ΛΑΡΝ ζε βάξνο
ηεο

Οσζίαο,

ζε

βάξνο

ησλ

ιαψλ,

φινπο

ηνπο

ηκπεξηαιηζηηθνχο

ηπρνδησθηηζκνχο ηνπ ΛΑΡΝ, ηέηνηα Αξηζηεξά δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Γελ
κπνξεί λα ππάξμεη νχηε Αξηζηεξά ηνπ Κλεκνλίνπ, θ. Ππειηφπνπιε, νχηε
Αξηζηεξά ηεο θσινηνχκπαο. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε πνιηηηθή καο ζέζε είλαη
φηη δε δηθαηνχηαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ θαη ςεθαζκέλσλ ειιήλσλ λα
ρξεζηκνπνηεί θαλ ηνλ φξν Αξηζηεξά. Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ Αζελά ε Πθακπά έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν.
ΠΘΑΚΞΑ: Γε ζα κπσ ζηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, πεη Γελνθηνλίαο θαη
Δζλνθάζαξζεο, θαη ζα δε ζα κπσ ζηελ νπζία ηεο ππφζεζεο γηαηί λνκίδσ φηη
δελ είλαη απηφ ην ζέκα, ην πνιηηηθφ δηαθχβεπκα απηψλ ησλ εκεξψλ γχξσ απφ
ην δήηεκα ησλ Ξνληίσλ. Ρν πνιηηηθφ δηαθχβεπκα απηψλ ησλ εκεξψλ είλαη
θαζαξά πνιηηηθφ. Γπζηπρψο, ελψ πξνιφγηζε ην ςήθηζκα ηεο ε θα Ρνθαηιίδε
κηιψληαο γηα έλα παηξησηηθφ θαη φρη πνιηηηθφ ςήθηζκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
απηφ ην δηάζηεκα βιέπνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηζηνξηθά, αλ ζέινπκε λα
αλαθεξζνχκε ζηε δηθή καο ηελ ηζηνξία, γηαηί εγψ ηελ ηζηνξία δελ ηε βιέπσ
νπδέηεξε, ην ςήθηζκα ηνπ ΘΘΔ βάδεη κηα ηαμηθή ρξνηά, απηή είλαη ε ρξνηά ηεο
ηζηνξίαο. Θαη δελ κπνξεί ζαθψο λα είλαη ηεθκήξην αιήζεηαο ηζηνξηθήο, ε
νκφθσλε απφθαζε κηαο αζηηθήο εζληθήο Βνπιήο.
Γηα άιιε κηα θνξά, ινηπφλ, ε δεμηά ζηελ Διιάδα, νη εζληθφθξνλεο δεμηνί
παίδνπλ ην γλσζηφ παηρλίδη ηεο εζληθήο ελφηεηαο, θαιψληαο καο φινπο καδί ζε
κηα πεξίνδν πνπ ππάξρεη έλαο άγξηνο πφιεκνο, κηα θνβεξή επίζεζε, ζε κηα
εζληθή ελφηεηα. Ξξνζσπηθά, δελ κπνξψ λα ηε δσ απηήλ ηελ εζληθή ελφηεηα,
δελ ηελ είδα πνηέ. Ραπηφρξνλα, δίλνπλ ιαβή ζηελ αθξνδεμηά, ζηε λαδηζηηθή
αθξνδεμηά ζήκεξα ζηελ Διιάδα, λα βγαίλεη άιιε κηα θνξά απφ ην ιαγνχκη ηεο
θαη λα πιεηνδνηεί γηα ηα παηξησηηθά ηεο θαη ηα εζληθά ηεο, εζληθηζηηθά ηεο
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δίθαηα. Θακία ηέηνηα ελφηεηα δε βιέπσ. Κε απηήλ ηελ έλλνηα, δε ζα κπνξνχζα
λα ςεθίζσ ην πνιηηηθφ ςήθηζκα ηεο θα Ρνθαηιίδε, πνπ καο θαιεί ζε εζληθή
νκνςπρία. Παθέζηαηα, φκσο, δελ κπνξψ λα ςεθίζσ θαη έλα ςήθηζκα ην
νπνίν παίξλεη ζέζε, αθξηβψο γηαηί παίξλνληαο ζέζε ζηε δηακάρε πεξί
Γελνθηνλίαο θαη Δζλνθάζαξζεο θαη φισλ ησλ ζπκπαξνκαξηνχλησλ, ηελ
ηξνθνδνηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ απνπξνζαλαηνιίδεη.
Θαη ζαθψο ην ηειεπηαίν πξάγκα ην νπνίν ζα έθαλα θξηηηθή ζηνλ Φίιε, είλαη ε
ηνπνζέηεζε ηνπ πεξί ελφο ζεσξεηηθνχ ηζηνξηθά ζέκαηνο φπσο απηφ. Ρα
ςεθίζκαηα ησλ καζεηηθψλ θαηαιήςεσλ έρνπλ άπεηξνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο κπνξείο λα θάλεηο θξηηηθή ζηνλ Φίιε ζήκεξα. Ρν ηειεπηαίν πξάγκα
είλαη απηφ. Απφ εθεί θαη πέξα, αλ επξφθεηην πνηέ λα πσ θάηη ηζηνξηθφ γηα ην
γεγνλφο, ζα έιεγα φηη πνξεία ζπγθξφηεζεο ησλ εζλψλ-θξαηψλ ησλ
Βαιθαλίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ, ην νπνίν πνηέ δε
ζπκφκαζηε λα βάινπκε ζε ςεθίζκαηα, είλαη ζηξσκέλε κε θαηαπίεζε εζληθψλ
κεηνλνηήησλ θαη κε αίκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εζληθνχ.
Θαη αλ επξφθεηην λα επηθαιεζηψ πνηέ ηνλ Ιέληλ, ζα ηνλ επηθαινχκνπλ αθξηβψο
γη’ απηφ ην πξάγκα. Γηαηί επζαξζψο φηη είκαη πξνδφηεο ηεο δηθήο κνπ αζηηθήο
ηάμεο θαη γηαηί αλαγλψξηδε ηα δηθαηψκαηα ζηελ απηνδηάζεζε, εμνχ θαη πεγάδεη
ε ζέζε ηνπ γηα ηνλ Θεκάι. Απφ εθείλε ηελ πιεπξά εξγαηηθέο ηάμεηο, αθξηβψο
ινγνδνηψληαο ζηε ζηξαηεγηθή ζπκκαρίαο κεηαμχ ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ. Άξα
νχηε ην έλα, νχηε ην άιιν κπνξψ λα ςεθίζσ γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο ππάξρεη πνπ ζέιεη λα κηιήζεη; Ινηπφλ, πξηλ
απφ ηε ζπλαδέιθηζζα ηελ θα Ρνθαηιίδε θαη κεηά ηνλ Γήκαξρν, εγψ ζέισ λα
θάλσ δχν ζρφιηα, έρσ ην δηθαίσκα. Ξξψηα πξψηα απηφ πνπ ζέισ λα πσ
ζπλάδειθνη είλαη φηη ν αζηηθφο εζληθηζκφο θαη ν αζηηθφο θνζκνπνιηηηζκφο είλαη
νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Απηφ δελ πξέπεη λα ην μερλάεη θαλέλαο,
γηαηί αλ ε πξνβνιή ηεο Γελνθηνλίαο γηα λα πεηχρνπκε ηελ εζληθή ελφηεηα ζε
κηα βαζηά ηαμηθή θνηλσλία πνπ απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ηκήκαηα ηεο πνπ
πιήηηνληαη άγξηα, είλαη ε κία φςε, ε ακθηζβήηεζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ
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είλαη ε άιιε φςε ε νπνία θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ ΛΑΡΝ, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ ζπλφξσλ.
Ρν

έζλνο-θξάηνο

θαπηηαιηζκνχ,

ήηαλ

ζα

έλα

ππάξρεη

ηζηνξηθφ
φζν

δεδνκέλν

ππάξρεη

ζηελ

εκθάληζε

θαπηηαιηζκφο,

φζν

ηνπ

ππάξρεη

ηκπεξηαιηζκφο, φζν δηαπιέθνληαη θαη αιιεινζπγθξνχνληαη ηα ηκπεξηαιηζηηθά
ζπκθέξνληα θαη απηνί πνπ ηελ πιεξψλνπλ πάληα είλαη νη ιανί. Έηζη ηελ
πιήξσζε θαη ν Ξνληηαθφο Διιεληζκφο, έηζη ηελ πιήξσζε θαη ν Κηθξαζηαηηθφο,
έηζη ηελ πιήξσζε ε θησρνινγηά, ε εξγαηηθή ηάμε θαη ηα άιια θησρά ιατθά
ζηξψκαηα ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Κε απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, νχηε
αζψεο, νχηε ηπραίεο είλαη νη απφςεηο θαη ηνπ Φίιε θαη ηεο Οεπνχζε θαη ινηπά.
Γηα λα κε ιέκε ηψξα γηα παγίδεο. Θαη θπζηθά δελ είλαη θαζφινπ ηπραίεο νη
ινγηθέο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ εζληθηζηψλ ζπκπαξνκαξηνχλησλ ηνπ
ρψξνπ απηνχ.
Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ, ζπλάδειθνη, είλαη φηη εληάμεη, δε ζα … εκείο
ηψξα ηνλ αζηηθφ θνηλνβνπιεπηηζκφ, γηαηί κηιάκε γηα ηελ απφθαζε ηνπ
Θνηλνβνπιίνπ γηα ηε Γελνθηνλία. Δδψ πέξα ηνλ έρνπκε αζπαζηεί, ηνλ έρνπκε
πξνζθπλήζεη θαη κέρξη πξνζθάησο ηνλ έρνπκε ππεξεηήζεη. Ινηπφλ, αο κε
ιέκε κεγάιεο θνπβέληεο. Ζ ζέζε ηνπ ΘΘΔ ήηαλ θαη είλαη μεθάζαξε ζηα
δεηήκαηα απηά. Δίλαη άθξσο δηεζληζηηθή, γηαηί έζλνο γηα εκάο είλαη ε εξγαηηθή
ηάμε ηεο ρψξαο καο θαη ε εξγαηηθή ηάμε φινπ ηνπ θφζκνπ. ια ηα ππφινηπα,
εληάμεη ηψξα. Ζ θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ ζην ςήθηζκα ην νπνίν θαηέζεζα έρσ
αλαθεξζεί ζηα ηζηνξηθά θνκκάηηα, ζην ηζηνξηθφ θνκκάηη γηα ην ηη είλαη ε
Γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ θαη νπζηαζηηθά επηθαινχκαη ηηο ζέζεηο ησλ Ππιιφγσλ
Ξνληίσλ ηεο ρψξαο, νη νπνίνη είραλ απαίηεζε θαη ην γλσξίδεη θαληάδνκαη θαη ν
θ. Βαξπηηκηάδεο, ηελ παξαίηεζε ηνπ ππνπξγνχ. Γε ζέισ, θαη θαληάδνκαη ην
γλσξίδνπκε φινη φηη νη πνληηαθνί ζχιινγνη δελ είλαη ηαπηηζκέλε νχηε κε ηελ
εζληθφθξνλα

δεμηά.

Ξεξηζζφηεξν

ζπγθιίλνπλ

πξνο

κία

αλαλεσηηθή,

ξηδνζπαζηηθή θαη πξννδεπηηθή ηάμε, παξά κε ηηο ζέζεηο είηε ηεο Λέαο
Γεκνθξαηίαο ηελ νπνία επηθαιείζζε, είηε νπνηνπδήπνηε άιινπ θφκκαηνο.
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Ρν ζέκα γηα κέλα δελ είλαη πνιηηηθφ. Δίλαη ην ζέκα λα αλαπηχμνπκε, ή αλ
ζέιεηε ην ςήθηζκα ην νπνίν ζα βγάινπκε λα είλαη έλα αληίγξαθν ηνπ
ςεθίζκαηνο ησλ πνληηαθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο θαη απηφ θαη εκείο λα
αθνινπζήζνπκε. Απηφ πξνηείλσ ζην Πψκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κηιήζεηε, θ. Αληηδήκαξρε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα λα κελ αλαιχζνπκε ηνλ Ιέληλ, κία θνπβέληα κφλν ζε ζρέζε
κε απηφ πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ, πέξαλ απφ ην επηθίλδπλν ηεο ινγηθήο ηεο
εζληθνθξφλνπ δεμηάο, φπσο ην έζεζε θαη ε θα Πθακπά. πάξρεη έλα εμίζνπ
πνιχ ζνβαξφ δήηεκα. Ζ επηινγή ηεο ζπγθπβέξλεζεο ηνπ ΠΟΗΕΑ κε ηνπο
Αλεμάξηεηνπο Έιιελεο λα κεηαηνπίδεη κνλίκσο ηε ζπδήηεζε ζηα δεμηά,
πξνζπαζψληαο λα κεηαηνπίζεη νπζηαζηηθά ηε ζπδήηεζε απφ ηα εξγαζηαθάαζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ηα ππφινηπα κέηξα πνπ παίξλεη, είλαη θνβεξά
επηθίλδπλε.

Δπηιέγνληαο, δειαδή, επί

ηεο

νπζίαο, πξνζπαζψληαο λα

κεηαηνπίζεη εθ ησλ δεμηψλ ηεο ηελ φπνηα πξνζπάζεηα θξηηηθήο ηεο θαη αθξηβψο
γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην ςήθηζκα πνπ θαηαζέηνπκε είλαη πάξα πνιχ
πξνζεθηηθφ.
Μέξεηε πνιχ θαιά φηη ην ΘΘΔ πνηέ δελ έρεη πάξεη ζέζε θαηαθξίλνληαο
πξνζσπηθά έλα κέινο ηεο ζπγθπβέξλεζεο θαη δε ζα ην θάλεη νχηε ηψξα. Θαηά
ηε γλψκε καο, ν θ. Φίιεο δελ έθαλε έλα ιάζνο κεηά απφ ηξεηο ψξεο
ζπδήηεζεο, νχηε ήηαλ ηπραία ε άπνςε ηνπ. Γελ ην θξίλνπκε, φκσο, γηα ηελ
άπνςε ηνπ. Ρνλ θξίλνπκε γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ επηιέγεη λα θάλεη απηήλ
ηε δήισζε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ έξρνληαη απηά ηα κέηξα πξνο ςήθηζε ζηε
Βνπιή. Απηφ δελ ην επέιεμε ην ΘΘΔ, δε γίλεηαη, φκσο, θαη λα κελ
ηνπνζεηεζνχκε. Ρη λα θάλνπκε, δειαδή; Λα αθήζνπκε ηε ζπδήηεζε λα
κεηαηνπίδεηαη ζηα δεμηά; Λα επηθαινχληαη νη δήζελ παηξησηηθέο δπλάκεηο θαη
λα ππάξρεη κία αληηπαξάζεζε θνζκνπνιηηηζκνχ θαη εζληθηζκνχ, κε δήζελ
εζληθηζκνχ, ςεπηνεζληθηζκνχ, θαη λα κε ιέκε ηελ αιήζεηα;
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Γελ επηιέγνπκε λα ζπλερίζνπκε απηήλ ηε ζπδήηεζε. Ίζα ίζα πνπ επηιέγνπκε
λα βάινπκε απηφ ην ζέκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο φηη ελψ αθξηβψο ππάξρνπλ
απηά ηα κέηξα, ν πνπξγφο θαζφια έμππλνο είλαη έρνληαο θαη απηήλ ηε
ζπγθεθξηκέλε άπνςε, επηιέγεη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα ηε ξίμεη
ζην ηξαπέδη ηεο ζπδήηεζεο. Ξέξαλ απφ ην πφζν επηθίλδπλε είλαη ζαλ άπνςε
γηαηί εγείξεη δηάθνξα δεηήκαηα, φπσο θαη ηδίσο ππάξρνπλ ζηα Βαιθάληα κε ην
Θφζζνβν, κε άιινπο ιανχο ηεο πεξηνρήο φπσο είλαη ε Ξαιαηζηίλε, νη Θχπξηνη
θαη ινηπά.
Δπί ηεο νπζίαο, δειαδή, πξνζπαζψληαο λα αζσψζεη έλα θάξν αζηηθέο ηάμεηο
πνπ έρνπλ θπξηνιεθηηθά αηκαηνθπιήζεη νιφθιεξνπο ιανχο πξνζπαζψληαο θαη
επί ηεο νπζίαο απφ ηελ ίδηα ζθνπηά πνπ ν θ. Θνηδηάο ρφξεπε ηα ηζάκηθα κε
ηνπο αληίζηνηρνπο πνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ζην ΛΑΡΝ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ
ζηελ Ρνπξθία. Ή ην θάλεη γηαηί έρεη απηφ ην πξάγκα ζην κπαιφ ηνπ ή έρεη
ζπγθεθξηκέλν

θαηακεξηζκφ

απφ

ηελ

Θπβέξλεζε

πξνθεηκέλνπ

λα

απνπξνζαλαηνιίζεη ηε ζπδήηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πξέπεη λα ςάρλνπκε ηα αίηηα πνπ ηα
δεκηνχξγεζαλ. Θαη λνκίδσ φηη είλαη πνιχ πνιηηηθά αλψξηκν λα ιεο φηη βιέπσ
κφλν ην ηζηνξηθφ γεγνλφο, δε κε ελδηαθέξεη ηίπνηε άιιν, δελ ςάρλσ, δειαδή,
λα βξσ γηαηί δεκηνπξγήζεθε, γηα πνηνπο ιφγνπο θαη εληάμεη παίξλσ κηα ζέζε
απιντθά κφλν θαη κφλν πάλσ ζε απηφ. Ρν αλαγλσξίδσ φηη έγηλε, φηη είρακε ηε
ζθαγή δειαδή ζε κία δηαδηθαζία βέβαηα πνπ άξρηζε ην ’14 κε ηνπο
Νζσκαλνχο θαη νινθιεξψζεθε ην ’23 κε ηνπο Λεφηνπξθνπο.
Πε απηή ηε δηαδηθαζία, ινηπφλ, ζθάρηεθαλ 353.000 Έιιελεο Ξφληηνη,
δηψρηεθαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άιινη. Απφ ηηο 700.000 ειάρηζηνη απφκεηλα
πηα θαη παξάιιεια ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα πνχκε φηη εμνληψζεθαλ
θαη Αξκέληνη. Έγηλε Γελνθηνλία, δειαδή, θαη ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Αζζπξίσλ.
Δίρακε, δειαδή, πνιιέο εζλνθαζάξζεηο ηφηε, πνιιέο γελνθηνλίεο. Ν Φίιεο,
βέβαηα, δελ είλαη θαη απηφο, λνκίδσ, ηφζν πνιηηηθά αλψξηκνο πνπ ζε απηήλ
πεξίνδν λα πέζεη ζε έλα ηέηνην ιάζνο θάησ απφ ηελ παγία, φπσο είπε ν θ.
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Ππειηφπνπινο, πνπ ηνπ έζηεζαλ. Γειαδή, αιίκνλν, αο πνχκε, αλ πέθηεηο γηα
ηέηνηα γεγνλφηα ζηηο παγίδεο πνπ ζνπ ζηήλεη έλαο δεκνζηνγξάθνο. Θαη
πξαγκαηηθά εδψ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηεί.
Έλα δήηεκα είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνλ νπνίνλ θαη εκείο βάδνπκε, γηαηί
είδαηε φηη κέξεο ηψξα πεξλάλε φια απηά ηα πξναπαηηνχκελα, πεξλάλε φια
απηά ηα ζθιεξά κέηξα θαη ηα θαλάιηα δελ παίδνπλ ηίπνηε άιιν εθηφο απφ απηφ
ην ζέκα ηεο Γελνθηνλίαο. Θαη, δεχηεξνλ, πνπ γηα κέλα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ,
αλ φρη ζεκαληηθφηεξν, είλαη φηη απηήλ ηελ πεξίνδν επαλαραξάζζνληαη ηα
ζχλνξα ζηελ πεξηνρή καο θαη έρνπκε θαηλνχξηεο γελνθηνλίεο. Ξάξηε ην απηφ
ζνβαξά ππφςηλ, βάιηε ην ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ζαο.
Γειαδή, ζήκεξα ζπδεηάκε γηα θάηη πνπ ππάξρεη θσηηά. Γελ είλαη κφλν θαπλφο,
δειαδή, ζαλ απνηέιεζκα εθείλνπ ην γεγνλφηνο, αιιά πξαγκαηηθά ππάξρεη θαη
θσηηά θαη ε θσηηά είλαη αθξηβψο ζηε γεηηνληά καο. Λα πσ φηη ην ςήθηζκα,
επεηδή αλαθέξζεθε θάηη, παίξλεη ζέζε, Αζελά κνπ, γηα έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο
πνπ έρεη ιπζεί θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ ιανχ θαη ζε απηή ηελ απφθαζε φπσο
εθθξάζηεθε ηεο Βνπιήο. Ξνπ γηα εκάο ήηαλ ζεκαληηθφ, έζησ πνπ αλαγλψξηζε
ε Βνπιή θάησ απφ ηελ πίεζε, αλ ζέιεηο, ησλ πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ, αιιά
θαη ηνπ ιανχ, ην γεγνλφο απηφ ζαλ Γελνθηνλία. Γηαηί πξαγκαηηθά ήηαλ
Γελνθηνλία. Ρψξα, ηη γελνθηνλία, ηη αηκαηεξή εζλνθάζαξζε, ηη εμφλησζε, ην
απνηέιεζκα είλαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κε ην αίκα ηνπ πνληηαθνχ
ιανχ ραξάθηεθαλ ηα θαηλνχξηα ζχλνξα πνπ επέβαιιε ν ηκπεξηαιηζκφο ζηελ
Αλαηνιηθή Κεζφγεην θαη ζηε Κηθξά Αζία.
Ρν ςήθηζκα ηεο θα Ρνθαηιίδε λνκίδσ φηη πξνζσπνπνηεί ζην πξφζσπν ηνπ
Φίιε. Γειαδή, φιν ην δήηεκα είλαη ε ζηάζε πνπ πήξε ν Φίιεο. Γηα εκάο ην
δήηεκα δελ είλαη απηφ, απιά φκσο πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζην πξφζσπν
ηνπ Φίιε. Γειαδή, εκείο αλ είδαηε ζην ςήθηζκα ην νπνίν βάδνπκε, ηνλ
βάδνπκε ζαλ κία παξάγξαθν γηα ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ κέζα απφ απηήλ ηε
δήισζε ηνπ Φίιε θαη γηα πνηνλ ιφγν αλαθηλήζεθε ηψξα απηφ ην ζέκα.
Αλδξέα κνπ, φηαλ δε ζέιεηο, ιέεη, λα ιχζεηο έλα ζέκα, λα πάξεηο κηα απφθαζε,
θηηάρλεηο κία επηηξνπή. Θαη ζπκάζαη πνιχ θαιά φηη παιηφηεξα φηαλ ππήξρε κία
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δπζθνιία ζην λα εθδνζεί έλα ςήθηζκα, θηηαρλφηαλ κία επηηξνπή θαη δε
ζπδεηηφηαλ πνηέ ην ςήθηζκα, δελ έβγαηλε πνηέ. … . Γελ είρε ζπλεδξηάζεη πνηέ
θακία επηηξνπή θαη δελ είρε πάξεη θακία απφθαζε. Δγψ ζα ήζεια, επηηξέςηε
κνπ λα ζαο δηαβάζσ έλα κηθξφ, επεηδή πάξα πνιιά γηα ηελ παηξίδα απηφ ην
δηάζηεκα, έλα κηθξφ απφζπαζκα ελφο ηζηνξηθνχ, ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Κσξατηε.
Δίλαη θαζεγεηήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κηιάεη γηα ηελ
παηξίδα. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη λα ην αθνχζεηε ιίγν φινη.
Ζ παηξίδα είλαη θάηη πνπ αμίδεη λα ην πξναζπίζεηο, λα ην πξνζηαηέςεηο απφ
ερζξνχο θαη απεηιέο. Θα ήηαλ παξάινγν αλ πξνάζπηδε θαλείο ην θειί ηεο
θπιαθήο ηνπ ή ην ηξαπέδη πάλσ ζην νπνίν βαζαλίδεηαη. Έρεη θάηη λα ζνπ
δψζεη ε παηξίδα. πάξρνπλ θίλδπλνη απφ ηνπο νπνίνπο κφλν απηή κπνξεί λα
ζε πξνζηαηέςεη. Θαη φηαλ έξζνπλ ηα γεξάκαηα, φηαλ έξζεη ε αξξψζηηα ή φηαλ
κεγαιψζνπλ ηα παηδηά, λα ιεηηνπξγεί σο εγγχεζε θαη σο θαηαθχγην, σο
ππφζρεζε πξνζηαζίαο. Ρη γίλεηαη κε ηηο παηξίδεο πνπ δελ έρνπλ ηίπνηα λα
πξνζθέξνπλ απφ ηα βαζηθά; Ρη γίλεηαη φηαλ πεζαίλεη ε παηξίδα σο
ππεξαζπίζηκε έλλνηα, σο ππεξαζπίζηκε θαηάθηεζε θαη αγαζφ;
Γεκηνπξγείηαη έλα θελφ εθεί. Θελφ ην νπνίν ελίνηε θαιχπηνπλ νη θαηαθηεηέο
φηαλ απηνί ππάξρνπλ. Θπκάζηε θαη ην πεξίθεκν πνίεκα έηζη; ηη κηα ιχζε ζα
είλαη. Ρα πξάγκαηα γίλνληαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα φηαλ απνπζηάδνπλ σο ιχζε
αθφκε θαη νη θαηαθηεηέο. Αλ θάηη απφ ηελ παξάγξαθν απηή παξαπέκπεη ζηε
ζεκεξηλή Διιάδα, δε θηαίκε εκείο γη’ απηφ. Ζ παηξίδα είλαη ε δσή ησλ απιψλ
αλζξψπσλ. Ζ αμηνπξέπεηα ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνπξέπεηα ζηελ θαζεκεξηλή
δσή ησλ ηειεπηαίσλ. ηαλ εθιείπεη ην πξψην, εθιείπεη θαη ην δεχηεξν. Απηφ
πξαγκαηηθά ήζεια λα ην δηαβάζσ θαη φιε ηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε θαη γηα ην
πξψην ζέκα, πνπ κηιάγακε γηα ηελ αγσλία ησλ παηδηψλ γηα λα απνθηήζνπλ κηα
δνπιεηά θαη ζήκεξα πνπ θάπνηνη ζην φλνκα ηεο παηξίδαο – μέξεηε φζνη κηιάλε
ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ ζην φλνκα ηεο παηξίδαο, είλαη απηή πνπ ηελ πνπιάλε
πξψηνη.
Δίλαη απηνί πνπ θνξάλε ηε γεξκαληθή ζηνιή θαη ιέλε «ζηξαηεγέ, ηδνχ ν
ζηξαηφο ζνπ» απεπζπλφκελνη ζε γεξκαλνχο αμησκαηηθνχο. Απηή, ινηπφλ, είλαη
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φζνη δήζελ ππεξαζπίδνληαη ηελ παηξίδα. Απηήλ ηελ παηξίδα … πνπ βέβαηα
ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλε ηάμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, γηα λα βνεζήζνπκε θαη ην ηκήκα
ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ νξγάλσλ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: … κηιάηε γεληθά, γηαηί ηνπιάρηζηνλ εκέλα ε δηθή κνπ νηθνγέλεηα
θαη ν παππνχο κνπ θαη ε νηθνγέλεηα παππνχ κνπ, έμη κήλεο θαη νθηψ κήλεο
έθαλαλ απφ ηνλ Ξφλην πνπ εθδηψρζεθαλ, γηαηί ηνλ παηέξα ηνπ ζηνλ ζθάμαλε
θαη ηα γπλαηθφπαηδα ζην Ρνθάη πνπ κέλαλε θαη πήγαλε κε ηα πφδηα, ην πξσί
θξπβφληνπζαλ ζηε κηθξή βιάζηεζε πνπ ππήξρε θαη απφ ην Ρνθάη θηάζαλε
ζηε Ππξία θαη απφ εθεί πέξα πήξαλε θαξαβάθη θαη πήγαλ ζηε Κπηηιήλε θαη
αξγφηεξα ήξζαλ θαη πήγαλ ζηε Λίθαηα. Γελ ην έθαλε κφλν ε νηθνγέλεηα κνπ,
θαληάδνκαη θαη πνιιέο άιιεο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην Σατδάξη
θαη ζηε Λίθαηα.
Ινηπφλ, θαη δελ ην έθαλε κφλν ε νηθνγέλεηα ηνπ παππνχ κνπ, ην έθαλε θαη ε
νηθνγέλεηα ηεο γηαγηάο κνπ πνπ έθπγαλ απφ ηε Κηθξά Αζία. Θαη απηνί
εθδηψρζεθαλ θαη ήξζαλ εδψ θαη μέξνπκε ηη ζεκαίλεη δησγκφο. Φαληάδνκαη φηη
δελ ην είπαηε επί πξνζσπηθνχ. Γηα λα κε ζαο πεξηγξάςσ ην ηαμίδη πνπ ήηαλ
πάλσ απφ έμη θαη νθηψ κήλεο θαη ηη έηξσγαλ θαη ηη αθξηβψο θαθνπρίεο
πεξάζαλε

θαη

πσο

δήζαλε

ηνπιάρηζηνλ

ηα

πξψηα

ρξφληα

πνπ

εγθαηαζηαζήθαλε ζηε ρψξα, ζηελ Διιάδα. Θαη ηνπιάρηζηνλ, λνκίδσ, νη
πνληηαθνί ζχιινγνη δελ εθπξνζσπνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν θφκκα θαη γη’ απηφ
ιέσ φηη δε ζέισ λα είλαη ην ζέκα πνιηηηθφ. Πέβνκαη ηελ άπνςε ζαο, αιιά
παξαθαιψ πάξα πνιχ λα ζεβαζηείηε θαη ηε δηθή κνπ άπνςε, αθφκε θαη ηελ
αληίζεζε κνπ. Παο επραξηζηψ.
Υξαία. Ινηπφλ, εκείο ζηελ πξψηε παξάγξαθν ιέκε φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
ζηέθεηαη αιιειέγγπν ζην πιεπξφ ησλ πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηε δηεζλή
αλαγλψξηζε ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Ξνληίσλ. Γεχηεξνλ, εδψ έρνπκε πνιινχο
Ξφληηνπο πνπ νη νηθνγέλεηεο ηνπο είραλ ηελ πνξεία κε ηε δηθή ζνπ νηθνγέλεηα
θαη αλ ζέιεηο θη εγψ είκαη απφ ηε Κηθξά Αζία θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ παππνχ κνπ
ηνλ έζθαμαλ νη Λεφηνπξθνη. Απηφ, φκσο, δε δηθαηνινγεί ζε ηίπνηε ην λα κελ
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κπνξείο λα θξίλεηο γηα πνηνλ ιφγν έγηλαλ απηά ηα γεγνλφηα. Θαη είλαη πάξα
πνιχ άδηθν πξαγκαηηθά γηα θάπνηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη έρεη έλα
επίπεδν, φηη έρεη δηαβάζεη, έρεη κειεηήζεη, λα κελ κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηηο
αιήζεηεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ φια απηά ηα γεγνλφηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγγλψκε … . Νη Ρζέηεο ήηαλ ηα εθηειεζηηθά φξγαλα. Γελ ην
θαηαιαβαίλεηο;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Άιιν ην έλα, άιιν ην άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο, κεξηθνχο Ξνληίνπο θαη Κηθξαζηάηεο ηνπο μαλαζθάμαλε
εδψ φηαλ ήξζαλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ζηξαηνί πνπ ζθνηψλνπλ παηδηά ηνπ ιανχ είλαη. Ρη
ζπκθέξνληα, φκσο … .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη,

γηα

λα

βνεζήζνπκε

ηψξα

θαη

ην

ηκήκα

ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ νξγάλσλ, ε απφθαζε είλαη θαηά πιεηνςεθία ε νπνία
ςεθίδεηαη, αλ δελ θάλσ ιάζνο, απφ ηε δεκνηηθή αξρή θαη απφ ηελ Ξαξάηαμε
ηνπ θ. Γξνχιηα. Δίλαη έηζη, θ. Γξνχιηα; Λαη. Θα ήζεια λα απνζαθελίζνπκε. Ν
θ. Ληεληαθφο πνπ ηα ςεθίδεη θαη ηα δχν. Νη ππφινηπνη θαηά. Υξαία.
Ξξνρσξάκε, ζπλάδειθνη. Λα πεξάζνπκε πξψηα ηα εθηφο εκεξεζίαο; Δίλαη
εχθνια.

3ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα
Δξγαζηψλ, ηνπ έξγνπ: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΠΣΝΙΔΗΥΛ,
ΘΡΗΟΗΥΛ ΙΝΓΥ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ (Αλαθαηαζθεπή πγξνκφλσζεο
ζην 12ν Λεπηαγσγείν)».
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έλα είλαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ αθνξά ην έξγν γηα ηελ
αλαθαηαζθεπή ηεο πδξνκφλσζεο ζην 12ν λεπηαγσγείν. πάξρεη θάπνηα
εξψηεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, είλαη αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη γηα ελάκηζη επξψ εθεί. Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Ρν ςεθίδνπκε, ινηπφλ. Νξίζηε, θ. Γξνχιηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε.

4ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ηηκνινγίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δεχηεξν είλαη ιήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ηηκνινγίνπ. Ρν
είδαηε ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη αληίξξεζε; ρη. Ππκθσλνχκε, ινηπφλ.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 13εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Θέκα 1ν. πάξρνπλ εξσηήζεηο;
πάξρεη δηαθσλία; Θάηη πνπ ζέινπκε λα πνχκε; Ππκθσλνχκε.
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 212 ηνπ Λ.3584/2007.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 2ν. Ν Γήκαξρνο λα καο πεη δπν θνπβέληεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έρεηε ην εηζεγεηηθφ, λα κελ πσ πνιιά πξάγκαηα. Απηφ
πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε λα ζηειερψζνπκε θπξίσο ηελ απηεπηζηαζία θαη ηελ
θαζαξηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ηα πνιιά πξνβιήκαηα. Λα ζαο
πσ φηη αθφκε θαζαξίδνπκε πεξηνρέο ηεο πφιεο. Αθφκε πξνζπαζνχκε λα
θαιχςνπκε. Δίπακε πξηλ γηα ηελ νδφ Ξχινπ. Λνκίδσ ην είπε θαη ν
Αληηδήκαξρνο, ν θ. Βαξπηηκηάδεο πξηλ. Δλψ έπξεπε λα θάλεη ην έξγν απηφ ε
ΔΓΑΞ, γηαηί πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν έξγν, αλαγθαδφκαζηε εκείο ζαλ Γήκνο,
θαη κε ηη κέζα θαη κε ηη πξνζσπηθφ θαη ινηπά.
Δπίζεο, έρνπκε άιιν έλα δεδνκέλν φηη ιήγνπλ ηα νθηάκελα ηψξα θαη θπξίσο
ηα πεληάκελα πνπ είρακε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, δειαδή ειεθηξνιφγνπο,
κεραληθνχο, ειαηνρξσκαηηζηέο. Κέζα ζηνλ Γεθέκβξε, ινηπφλ, θεχγνπλ φιε
απηή, νπφηε κέλεη γπκλή ηειείσο ε ππεξεζία. Ζ πξφηαζε, ινηπφλ, απηή
ζπκπιεξψλεηαη θαη κεηά απφ ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε θαη κε ηηο ππεξεζίεο.
Ππκπιεξψλεηαη σο εμήο. Έρεηε ην εηζεγεηηθφ κπξνζηά ζαο;
Ξάκε. Έλαο ρεηξηζηήο. Έλαο κεραλνηερλίηεο. Νη νηθνδφκνη γίλνληαη ηέζζεξηο.
Έλαο ειαηνρξσκαηηζηήο, ζηδεξάο, πδξαπιηθφο. Νη εξγάηεο γίλνληαη ηέζζεξηο
γηαηί

πξέπεη

λα

θάλνπκε

δηάθνξα

πξάγκαηα

θαη

πξνζηίζεηαη

ειεθηξνιφγνο θαη έλαο μπινπξγφο, πνπ δελ έρνπκε θαλέλαλ μπινπξγφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πχλνιν;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη δεθαπέληε ζχλνιν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πξνυπνινγηζκέλα. ρη, δελ ππάξρεη πξφβιεκα.

έλαο
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, έρνπκε θάλεη ήδε αηηήκαηα γηα επηπιένλ ελίζρπζε.
Γελ μέξνπκε αθξηβψο πνην ζα είλαη ην πνζφ, αιιά θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ ζα
εληζρχζεη απηέο ηηο πξνζιήςεηο. Δίλαη επηάκελεο δηάξθεηαο. Δίρακε, δειαδή,
δηθαίσκα, επεηδή είκαζηε δήκνο έθηαθηεο αλάγθεο, λα θάλνπκε πξνζιήςεηο
νθηάκελεο δηάξθεηαο απφ ηε κέξα πνπ έγηλε ε έθηαθηε αλάγθε. πνηε ηψξα
έρνπλ κείλεη εθηά κήλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Θχξηε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη, εγψ ζα ηνπνζεηεζψ ζε κηα παιηφηεξε ηνπνζέηεζε κνπ,
πνπ φηαλ έγηλε ην γεγνλφο κε ηηο πιεκκχξεο θαη ηα ινηπά, φηαλ επηηεχρζεθε,
κπήθακε θαη γίλακε δήκνο εθηάθηνπ αλάγθεο, ηφηε είπα, αλ φρη ζπγραξεηήξηα,
απέδσζα ηα εχζεκα ζηε δεκνηηθή αξρή γηαηί μέξνπκε φινη πνπ αζρνιεζεί κε
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, απφ νπνηαδήπνηε κεηεξίδη, πφζν δχζθνιν είλαη λα
επηηεπρζεί απηφ. Γηαηί; Γηαηί έλα απφ απηά ήηαλ ε ζεκεξηλή απφθαζε ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, είλαη απηή δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ε δηνίθεζε θαη φια
ηα άιια πνπ ζα έιζνπλ κέζα ζηελ αηπρία καο. Ξαξεμεγήζεθα γη’ απηφ, αιιά
δελ πεηξάδεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο, ζηηο εθαηνληάδεο, πνπ ιέκε, πξνζηίζεληαη άιινη πελήληα,
θαηαςεθίδνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, δεθαπέληε θαη κεηά βιέπσ απφ πίζσ … .
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη, ζην επφκελν κεηψλνληαη. Απφ ζαξάληα ζε ηξηάληα έλα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πην επφκελν κεηψλνληαη απφ 40 ζηνπο 31. Δληάμεη, λφκηδα φηη
είλαη άιινη ηξηάληα.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ είρακε εθαηνληάδεο εξγαδνκέλνπο απηήλ ηε ζηηγκή ζηνλ
Γήκν, ζα ήκαζηαλ επηπρηζκέλνη. Γειαδή, αλ είρακε εθαηνληάδεο, εθηφο απφ
ην κφληκν πξνζσπηθφ πνπ ιέηε. Απηνί, δπζηπρψο, έξρνληαη θαη θεχγνπλ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γήκαξρε, μέξεηο πνιχ θαιά ηηο ηνπνζεηήζεηο κνπ θαη κηιάσ γηα
εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο ζπκβαζηνχρσλ πεληακήλσλ, νθηακήλσλ. Γε κηιάσ
γηα κφληκν πξνζσπηθφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αιιά ν αξηζκφο ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλνο. Γελ είλαη
εθαηνληάδεο αλά πάζα ζηηγκή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία. Ξξνθαλψο. Γε κηιάσ γηα πξφζιεςε εθαηνληάδσλ
κνλίκσλ ππαιιήισλ. Κηιάσ γηα εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο ππαιιήισλ κε ηε
ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο, ε νπνία, φπσο έρσ πεη, δε βνεζάεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βάδνληαο θαη ηα πεληάκελα κέζα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, πξνθαλψο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ δελ είλαη ηνπ Γήκνπ, είλαη ηνπ ΝΑΔΓ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη, δελ αιιάδεη φκσο ε νπζία ηεο ηνπνζέηεζεο κνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ, πσο δελ αιιάδεη; Θαη ηα άιια εληεθάκελα ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ζ νπζία ηεο ηνπνζέηεζεο κνπ δελ αιιάδεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μέξσ γσ, αλ … ηφζν πξνζσπηθφ, ξε παηδί κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 244/2015 απφθαζεο Γ.Π. πεξί
θαζνξηζκνχ εθ λένπ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ,
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θαηφπηλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1
ηεο αξηζ. 33/2006 ΞΠ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν. πσο είλαη ην εηζεγεηηθφ. Θαηαιαβαίλεηε γηαηί είλαη.
Ξξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ.
Δξψηεκα ππάξρεη; Ζ θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γε ζέισ λα θάλσ εξψηεκα. Θέισ λα θάλσ κία ηνπνζέηεζε σο
Ξαξάηαμε. Λα μεθηλήζσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Σαηξεηίδνπκε ηελ απφθαζε ζαο απηή γηα ηε κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη κεηψζεθε ε επηρνξήγεζε
απφ ηελ ΔΡΑ θαηά 100.000 επξψ θέηνο θαη αληηιεθζήθαηε φηη ην θνλδχιη γηα
ηα 41 άηνκα δελ έβγαηλε ζην θνκκάηη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Απιά ζέινπκε
λα ζαο επηζεκάλνπκε ζαλ Ξαξάηαμε λα είκαζηε εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί θαη
ζηηο ππφινηπεο απνθάζεηο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Δίηε είλαη ζπκβάζεηο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα, λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη θαη
λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ ησλ νπνίσλ έρεη ν Γήκνο,
εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Άιινο

ζπλάδειθνο;

Ππκθσλνχκε;

Θχξηε

Γξνχιηα,

θαηαςεθίδεηε; Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίρακε θαηαςεθίζεη θαη ηνπο ζαξάληα, θαηαςεθίδνπκε.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ
θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ, έηνπο 2016.
&
5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θφξνπ
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, έηνπο 2016.
&
6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ γηα ηελ
εκπνξηθή δηαθήκηζε, έηνπο 2016.
&
7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηέινπο ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, έηνπο 2016.
8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ γηα ην
ππαίζξην εκπφξην, έηνπο 2016.
&
9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ ηέινπο
απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά κνλάδα απνθνκηδήο ή αλά
θπβηθφ κέηξν) νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ (φπσο
π.ρ. παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θιπ.)
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο θαη
Ξξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ καο, έηνπο 2016.
&
10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ ηέινπο
απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά ηφλν ή αλά θπβηθφ κέηξν)
εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ
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Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηνπ
Γήκνπ καο, γηα ην έηνο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, δελ μέξσ αλ ζέιεηε ηα επφκελα ζέκαηα λα ηα δνχκε
εληαία κε κηα εηζήγεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ Κνζρνλά. Αθνξνχλ ηα δεκνηηθά
ηέιε. Έρεηε πάξεη θαη έλα εηζεγεηηθφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Θχξηε Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: πάξρεη, βέβαηα, θαη ην εηζεγεηηθφ θείκελν πνπ έρεη δνζεί. Λα
πσ φηη θαη κεηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ θάλακε ην πξσί,
γίλεηαη κία ηξνπνπνίεζε ζηνλ πίλαθα σο πξνο ηα θαχζηκα πνπ είρακε εθεί ηε
ζπδήηεζε, Θνδσξή, ην πξσί γεληθά κε ηηο δαπάλεο, θαη πξνζηίζεληαη άιια
εθαηφ ρηιηάξηθα απφ ηα θαχζηκα ζηηο επελδχζεηο, ζηα κεραλήκαηα, δειαδή,
πνπ ζα αγνξαζηνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Ρα βγάδνπκε απφ εθεί θαη ηα
βάδνπκε. Δθηηκνχκε φηη ε ππεξεζία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κε απηφλ ηξφπν λα
βγνπλ ηα θαχζηκα δειαδή, λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαιχηεξα θαη κία
εμνηθνλφκεζε. Γειαδή, ηα κεραλήκαηα, λα έξζεη θαη άιιν έλα κεράλεκα πνπ
αθνξά ην πιπληήξην ησλ θάδσλ. Έλα απηφ. Γεχηεξνλ, πξνζζέηνπκε είπακε
ηηο θαηεγνξίεο καθξνρξφληα άλεξγνη, φπσο είρακε πεη θαη ην πξσί, ηξίηεθλνπο,
πνιχηεθλνπο, φπσο είρακε θάλεη θαη πέξπζη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη, απηφ δελ είλαη ζηνπο πίλαθεο, ην πξνζζέηνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: πσο είρακε πέξπζη, κε εηζνδεκαηηθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Νχησο ή άιισο, δελ κπνξείο λα ην μέξεηο απφ πξηλ. Αλ έξζνπλ
δηθαηνινγεηηθά ζηηο ππεξεζίεο. Δλ γλψζεη καο, βέβαηα, φηη ππάξρεη κεγάιε
πηζαλφηεηα απηφ ην πξάγκα κεξηθψο λα αθπξσζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε.
Γεληθά παξακέλνπλ ηα ίδηα. Ζ δηαθνξά είλαη σο πξνο ηα ΑΡΚ ησλ ηξαπεδψλ,
ηνπο ζπζηεγαζκέλνπο ρψξνπο εηδηθά ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζηε
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Ιεσθφξν Θαβάιαο θαη ηα εκπνξηθά θέληξα, ηα δχν εκπνξηθά θέληξα πνπ
κπαίλνπλ ζηελ αλψηαηε θιίκαθα ησλ ηειψλ. Απηά, δελ ππάξρεη θάηη άιιν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κία εξψηεζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βεβαίσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εξσηήζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: νη άπνξνη, ην 8.000 ην παίξλεηε απφ ην εζληθφ επίπεδν, απφ ηνλ
εζληθφ θψδηθα, ή εζείο θξίλεηε φηη 8.000 είλαη έλα άπνξνο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαη ην πξνζαπμαλφκελν αλά 2.000 αλά άηνκν. Γηαηί 8.000 δηα
ηνπ 12 είλαη 600 επξψ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξαιηφηεξα ζεσξνχζαηε, λνκίδσ 12.000 είρακε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Απηφ ιέσ. Δίλαη απφ ηνλ θεληξηθφ; Δίλαη θεληξηθή ληηξεθηίβα
απηή;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη, ηα πξνλνηαθά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δκείο γηαηί δελ ην αλεβάδνπκε ζηα 12;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη άιιεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ, ζπλάδειθνη; Θπξία Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ππδεηάκε φια ηα ζέκαηα πεξί ηειψλ, άξα φηη εξσηήζεηο έρσ λα ηηο
καδέςσ ηψξα. Ινηπφλ, ην έλα είλαη ζηε ζειίδα 10. Ιέεη απηφ ην 1,5 επξψ ην
θάλεη κείσζε 10%. Δπί πνίνπ πνζνχ είλαη ην 10%; Δπί ηνπ 1,69; Απφ ην 1,69.
Απηφ θάλεη 1,521 άξα έρνπκε κηα κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε πέξπζη. Θάλσ
ιάζνο; 1,5 ιέεη εδψ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 1,52 ην είρε πέξπζη.
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ΠΘΑΚΞΑ: Δληάμεη, νθέη, είλαη ην ίδην αθξηβψο. Υξαία. Ξάκε παξαθάησ. Πηνπο
πίλαθεο γηα ηα πξνζδνθψκελα πξνυπνινγηζζέληα ηέινο πάλησλ έζνδα, ιέεη
φηη ζην Σατδάξη έρνπκε δχν εθαηνκκχξηα ηφζν ηεηξαγσληθά επί 1,69 καο θάλεη
ηξεηζήκηζη εθαηνκκχξηα επξψ. Πσζηά; Δδψ πσο έρεη εθηηκεζεί απηνί πνπ ζα
πιεξψζνπλ ιηγφηεξν ή δε ζα πιεξψζνπλ; Αθνχ φια ηα ηεηξαγσληθά,
πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 1,69. Γελ πξνυπνινγίδνπκε παξαπάλσ; Ρν επφκελν.
Πε ζρέζε κε ηηο δψλεο, γηαηί ε Ξαπαλδξένπ κπαίλεη ζηε δεχηεξε δψλε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΘΑΚΞΑ: Γεθαελληά. Έρνπκε ζηελ πξψηε δψλε ηε Πηξαηάξρνπ Θαξαΐζθάθε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κε 81.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαη ηε Ιεσθφξν Αζελψλ. Θαη ζηε δεχηεξε δψλε έρνπκε Ζξψσλ
Ξνιπηερλείνπ θαη ν άιιν θνκκάηη ηεο Πηξαηάξρνπ Θαξαΐζθάθε θαη βάδνπκε
εθεί ηελ Ξαπαλδξένπ. Κηα αηηηνιφγεζε απιά, πνην είλαη ην ζθεπηηθφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα.
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη, γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηελ θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ.
Θαιά, απηά γηα ηα νγθψδε ηα έρσ ήδε ξσηήζεη. Αιιά δελ απαληήζεθε αλ
ρξεψλεηαη ή φρη ζπιινγή ησλ νγθσδψλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΘΑΚΞΑ: Σξεψλεηαη. Δληάμεη, δελ ην άθνπζα, ξε παηδηά. Δληάμεη, απηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: … Λα ξσηήζσ θαη θάηη άιιν; Κε ην εηζεγεηηθφ απηφ ζα έρνπκε
αχμεζε εζφδσλ βάζεη ησλ ηειψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ην 2016 ή ζα έρνπκε
κείσζε; Γηαηί ζα ήζεια θηφιαο λα καο θάλεηε παξάιιεια κία ελεκέξσζε. Ρα
έζνδα λνκίδσ φηη έρνπλ κία κείσζε πεξίπνπ 35%.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη, κπνξεί λα κελ ηα πάξνπκε φκσο πνηέ. Θα έρνπκε έλα
γεγνλφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, ζα ήζεια κία απάληεζε, αλ πηζηεχνπκε φηη κε ηηο
απμνκεηψζεηο ηηο νπνίεο έρεηε θάλεη θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, αλ ζα ππάξμεη
αχμεζε ησλ εζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε θαη ην ράζκα ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε, ηελ απφθιηζε θαιχηεξα λα πσ, ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ην
35%, γηαηί ζαλ απφιπην λνχκεξν λνκίδσ ζα είλαη πνιχ κεγάιν πνζφ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαηαξρήλ, νη θαηεγνξίεο νη νπνίεο απαιιάζζνληαη βάζεη ηνπ
Λφκνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Γειαδή, φζνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ
ζηελ θαηεγνξία ησλ απφξσλ, δειαδή δηθαηνχρνη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ.
Γεχηεξνλ, νη πνιχηεθλνη θαη νη ηξίηεθλνη πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πνιχηεθλνπ βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο. Θαη λνκίδσ φηη είλαη θαη
άλζξσπνη κε πάλσ 80% αλαπεξία. Ζ πιήξε απαιιαγή είλαη γηα ηνπο νιηθψο
αλάπεξνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηφ δελ είκαη ζίγνπξνο 100% αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη,
λνκίδσ φηη έρεη γίλεη 80% πιένλ. Λαη, ην 67% έρεη γίλεη 80% κε βάζε ηνλ
πξνηειεπηαίν πνπ ςεθίζαλε γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα. Ρν έλα είλαη απηφ.
Δκείο, φπσο θάλακε θαη πέξπζη, βάδνπκε θαη θάπνηεο θαηεγνξίεο κέζα.
Θεσξνχκε φηη θαλνληθά κε βάζε ηελ απφιπηε, ζηνηρεηψδε ζπκπεξηθνξά
απέλαληη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ζα έπξεπε απηέο νη θαηεγνξίεο λα
εληάζζνληαη ζηηο απαιιαγέο πξνηείλνπκε, θαη βέβαηα αλ έξζεη κεξηθή
αθχξσζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε, ζα μαλαζπδεηήζνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ν Σξηζηνδνχινπ δελ δηθαηνχηαη απαιιαγή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ ην ζπκπεξηιάβακε θαη ζα δνχκε ζηε κεξηθή αθχξσζε κφιηο
έξζεη. Ζ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη είλαη φηη θάπνηεο θαηεγνξίεο κπνξεί λα
έξζνπλ δηαθνξεηηθά θέηνο. Θα δνχκε ζηε κεξηθή αθχξσζε, λα εληάμνπκε, αλ
δνχκε δειαδή φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο ζε
ζρέζε κε πέξπζη, ζα εληάμνπκε θαη ηηο θαηεγνξίεο κέζα. Ρν έλα είλαη απηφ.
Ρν δεχηεξν γηα ηα έζνδα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ζηνλ πίλαθα ησλ
εζφδσλ είλαη κέζα ηα λαππεγεία, πνπ είλαη έζνδα πνπ δελ εηζπξάηηεηο, πνπ δε
ζα ηα πάξεηο ελδερνκέλσο θαη πνηέ. Δίλαη ινγαξηαζκνί νη νπνίνη δε ζα
πιεξσζνχλ πνηέ ή αλ πιεξσζνχλ δελ μέξνπκε πφηε ζα έξζνπλ. Θεσξνχκε φηη
κε βάζεη απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε ηα αληαπνδνηηθά
γηα ηελ επφκελε ρξνληά. Πην πνζφ απηφ ην νπνίν είλαη πξνυπνινγηζκέλν. Απφ
εθεί θαη πέξα, παίδνπλ θαη άιια πξάγκαηα ξφιν. Γειαδή, αλ δε δνζνχλ
έγθαηξα νη επηρνξεγήζεηο απφ ηε ΓΔΖ, φπσο έρεη γίλεη ηψξα, εληάμεη, ζα ζνπ
ηηλάμεη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ελδερνκέλσο εθηφο.
κσο, ζεσξνχκε φηη κε απηφ εδψ θαη κία θαιχηεξε νξγάλσζε ζηε
κεραλνξγάλσζε

ιίγν

ησλ

ππεξεζηψλ

ησλ

εζφδσλ,

κπνξνχκε

λα

πξνζειθχζνπκε θαη λα πινπνηεζεί απηφο ν πξνυπνινγηζκφο ζε κεγάιν βαζκφ.
Κε πξνβιήκαηα, φκσο, πάξα πνιιά, ηα νπνία, εληάμεη, ππάξρνπλ απφ ηψξα,
ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άιινο ζπλάδειθνο. Θχξηε Γξνχιηα, ζέιεηε θάηη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεηο, λαη. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο θαη πέξπζη, αλ ζπκάζηε, είρακε ηνπνζεηεζεί
αξλεηηθά, ζεσξψληαο φηη ην 1,69 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν είλαη κία πςειή
ηηκή. Απφ φηη θαίλεηαη θαη εζείο ιέηε φηη είλαη ε πςειφηεξε, φρη κφλν ζηε
Γπηηθή Αζήλα, απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Αηηηθή. Θεσξνχκε φηη πέξα απφ ηηο
δπζθνιίεο πνπ έρεη ν Γήκνο, ππάξρεη έλα δήηεκα, ζα ην πσ έηζη ιατθά, φηη λα
ζηξψζεη θψιν, ζα ην έιεγα ε δηνίθεζε θαη λα θάηζεη λα δεη κηα ζεηξά
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πξάγκαηα κε απηφ πνπ ιέκε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα λα κεησζνχλ ηα
ρξήκαηα ηα αληαπνδνηηθά ηα νπνία παίξλνπκε απφ ηνπο δεκφηεο.
Γειαδή, ζεσξψ, ην ιέσ έηζη ρσξίο λα ππνηηκψ ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη
φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο θαη δελ έρεη λα θάλεη κε
θάπνηα πξνζσπηθή εθηίκεζε. Λνκίδσ φηη είλαη έλα δήηεκα ζπλνιηθήο αληίιεςεο
θαη πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Μέθπγαλ ηα πξάγκαηα, πέξαζε ε ρξνληά θαη ζηελ
νπζία ζπλερίδνπκε ζην ίδην κνηίβν. Θα είκαη ιίγν πην ζπγθεθξηκέλνο.
Ξξνζπάζεζα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα δσ ηη γίλεηαη θαη ζηνπο άιινπο
Γήκνπο θαη πέξαλ απφ ηηο δπζθνιίεο, απηήλ ηε ζηηγκή ην Αηγάιεσ θαη ε Αγία
Βαξβάξα, παίξλεη έλα επξψ πεξίπνπ ην ηεηξαγσληθφ, νη Άγηνη Αλάξγπξνη έλα
θαη ηξηάληα. Ξνπ θαηά ηε γλψκε κνπ, επεηδή θαη πέξπζη είρα αθνχζεη ηνλ θ.
Γξνχιηα πνπ έιεγε γηα έλα επξψ, ζα πεξηκέλσ λα δσ θαη ηη ζα πεη θέηνο, εγψ
ιέσ φηη ζην έλα θαη ηξηάληα ζα έρεηο κάη κείσζε ησλ ηειψλ γχξσ ζηηο
εθηαθφζηεο ρηιηάδεο φπσο είπακε ην πξσί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πνπ
κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί θαη κε άιινπο ηξφπνπο.
Ρη, θαηά ηε γλψκε κνπ; Θα θέξσ έλα παξάδεηγκα πνπ δελ έρνπκε ειέγμεη.
Ξαξά απηφ πνπ ιέκε φηη δελ κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε θνλδχιηα απφ ηε
κεξηά ζηελ άιιε, εγψ θαηαξρήλ δελ ην απνθιείσ φηη πξέπεη απηφ λα είλαη
δηεθδηθνχκελν. Δμάιινπ, εθθξεκεί απηφ πνπ ην ιέγακε Λνκνζρέδην Βνχηζε
φζνλ αθνξά βειηηψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο
δπλαηφηεηαο νη Γήκνη θαη νη Ξεξηθέξεηεο λα κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ
πεξηζζφηεξα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ θαη ηελ
απηνηέιεηα ηνπο. Έλα δήηεκα είλαη απηφ, πνπ θαη απηφ είλαη άζρεην απφ ην
γεληθφ δήηεκα ηεο κείσζεο ησλ θνλδπιίσλ.
Θαη έλα δεχηεξν έρεη ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία, πνπ θαηά ηε γλψκε
κνπ είλαη έλα αηηνχκελν, πνπ ζεκαίλεη φηη νη Γήκνη πξέπεη λα κπνπλ ζε κία
δηαδηθαζία πνπ λα κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ηηο ηξάπεδεο δάλεηα αλαπηπμηαθνχ
ραξαθηήξα ή απφ ηξάπεδεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Απηφ ζην πνιηηηθφ ζθέινο
θαη ρσξίο δηαθσλία αλ ζα γίλεη, δε ζα γίλεη θαη ην ηη γίλεηαη. Πηέθνκαη, φκσο,
ζε απηφ πνπ ιέκε Γήκνο Σατδαξίνπ.
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Θαηά ηε γλψκε κνπ ν Γήκνο Σατδαξίνπ ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη κία ζεηξά
πνζά ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη κε μαλαθνίηαγκα απφ ηελ αξρή απηνχ πνπ
ιέκε ελεξγνβφξεο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ην πεηξέιαην. Έρσ έλα memo,
ζηελ πνξεία ζα ζαο ηε δψζσ ζε ζπλελλφεζε, ελφο κεραληθνχ πνπ ηνπ δήηεζα
ηε γλψκε ηνπ θαη θάζηζε ν άλζξσπνο, αληί λα κνπ πεη κηα γλψκε γηα ην
θνιπκβεηήξην, θαη κνπ έθηηαμε κία αξρηθή κειέηε, πσο κπνξνχκε, εθηφο απφ
απηά πνπ ιέκε ηα ηζνζεξκηθά θαιχκκαηα θαη ηα ινηπά, ηα γλσξίδνπλ απηά νη
κεραληθνί, πσο κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Θαη έρεη
πνιιά παξαδείγκαηα απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ έγηλαλ ζηελ
Θεθαινληά, ζηνλ Γήκν ηεο Γξάκαο, κε κείσζε έσο θαη 40% ηεο ελέξγεηαο ζε
θνιπκβεηήξην θαη γπκλαζηήξην ηνπ Γήκνπ, πνπ ζεκαίλεη κε πξνγξάκκαηα, κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα Δμνηθνλνκψ θαη ζηελ νπζία γηα
πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ιηγφηεξν ηνλ ρξφλν.
Γηα ειηνζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιινχ απφ ηα
πξάζηλα ηακεία. Γλσξίδσ φηη κεξηθά απφ απηά έρνπλ θαηαξγεζεί, αιιά εγψ
ιέσ ζαλ ινγηθή φηη δελ έρνπκε θαζίζεη λα θάλνπκε κία ηέηνηα δνπιεηά. Θαη
επίζεο ειηαθά ερνπεηάζκαηα πνπ ην Σατδάξη έηζη θη αιιηψο αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ηνπ πξνζήιηνπ Γήκνπ. Γελ έρνπκε ηέηνην πξφβιεκα. Έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα θαη λα πξνρσξήζνπκε ηελ ερνκφλσζε δηαθφξσλ ηκεκάησλ πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ Θαβάιαο θαη ίζσο λα έρνπκε ελίζρπζε θνλδπιίσλ θαη απφ
άιινπο ηνκείο ή αθφκε θαη αλ ζέιεηε γηα ηα αζιεηηθά θέληξα γχξσ γχξσ γηα
ερνκφλσζε είηε ην ελφο είηε ηνπ άιινπ γεπέδνπ, ηα νπνία φια απηά ζηελ
νπζία κπνξεί λα έρεηο ηεξάζηηα κείσζε ηνπ θφζηνπο φζνλ αθνξά ην
πεηξέιαην.
Γελ είλαη ηεο ψξαο λα ην αλαιχζνπκε, απιψο ιέσ φηη κία θαηεγνξία είλαη
απηή. Κία άιιε θαηεγνξία θαη ην είπα θαη ην πξσί εδψ ζηε ζπδήηεζε, έρεη λα
θάλεη κε ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ζθνππηδηψλ. Δλ ζπληνκία, παξφηη είλαη
αξγά, ζέισ λα πσ ην εμήο. Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ε νπνία ζηελ αξρή
αληηκεησπίζηεθε ζα έιεγα ή εηξσληθά ή κε ριεχε ή ηέινο πάλησλ ζηε ινγηθή
πεηάκε ηελ κπάια ζηελ εμέδξα θαη πνπ ηψξα ην απνδέρηεθε ε δηνίθεζε ηνπ
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Γήκνπ, δειαδή ηελ πξφηαζε ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ φπσο εμεηδηθεχηεθε
ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη γηα ηα ηνπηθά ζρέδηα αλάπηπμεο.
Απηή ε αληίιεςε, λα ην πσ έηζη, καο νδήγεζε ζην λα ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο
ζηελ αλαζπγθξφηεζε θαη ζηελ επεμεξγαζία ελφο κνληέινπ πνπ ιέεη, απηφ πνπ
είρα πεη θαη παιηφηεξα, βεβαίσο απηφ απαηηεί νρήκαηα αιιά ην ιέσ
ζπλνιηθφηεξα – βαζηθά είλαη θαηαιήμεηο ζε έλα ζρεδηαζκφ θαη λα ηνλ
πηζηέςεηο. Ξνπ ιέεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηηο ιατθέο, ζα μερσξίζσ απηά πνπ
είλαη ζχκκεηθηα απφ ηα ππφινηπα πνπ είλαη ε αλαθχθισζε θαη φηη ηέινο
πάλησλ θαινδνηεκαρηζηήο, ν νπνίνο δε ιεηηνπξγεί εδψ θαη έλαλ ρξφλν θαη
ίζσο απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηαηί δελ έρεη πάλσ κία ηέληα. Θα πάξνπκε
θαη άιινλ έλαλ ν νπνίνο ζα θφβεη θαη κεγαιχηεξα θνκκάηηα θαη ζα θάλνπκε
είηε θνηλσληθή πνιηηηθή είηε ζα πνπιάκε μχια. Ρηο κέξεο πνπ ζα έρσ ρσξίο
κεζάδνληεο. Γειαδή, ζεκαίλεη, γηαηί ν φγθνο ησλ ζθνππηδηψλ ζε ζρέζε κε ην
Αηγάιεσ πνπ έρνπκε πεξίπνπ ίδην φγθν, ρίιηα εμαθφζηα κε ρίιηα νθηαθφζηα θηιά,
αιιά κε ηεξάζηηα δηαθνξά αλαινγίαο φζνλ αθνξά απηφ πνπ ιέκε πξάζηλν θαη
ηα ιεγφκελα ζχκκεηθηα, έηζη φπσο θαηαιήγνπλ.
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο,
πνπ κπνξείο λα βγάιεηο θαη ρξήκαηα, άιινη Γήκνη έρνπλ θάλεη κέρξη θαη 33
ζπκβάζεηο κε απηφ πνπ ιέκε εδψ παίξλνπκε ηηο κπαηαξίεο, εθεί έρνπκε
ζπζθεπέο θαη ινηπά. Λνκίδσ, ινηπφλ, φηη φια απηά ηα πξάγκαηα κε ήπην ηξφπν,
γηαηί δελ είλαη κία κεγάιε κείσζε ηεο ηάμεσο ησλ εθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ, καο
νδεγεί ζην 1,35, ρσξίο λα καο εκπνδίζεη λα θάλνπκε απηά ηα πξάγκαηα.
Δπίζεο, ζεσξψ φηη ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα παξά ην φηη θαη ε
δηνίθεζε θαη εκείο νη ππφινηπνη ιέγακε φηη θαηαξξέεη ν ζηφινο, είρακε ηελ
εληχπσζε φηη ζα αληέμεη αθφκα. Θαη δπζηπρψο ήηαλ ιάζνο εθηίκεζε, δελ μέξσ
αλ είλαη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ή δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα.
Βξεζήθακε απηήλ ηε ζηηγκή ζηελ νπζία λα ηα έρεη παίμεη ηειείσο, δειαδή λα
κελ ππάξρεη, λα ππάξρεη κφλν έλα. Αθφκε θαη απηφ, δελ μέξσ, εγψ πξνζσπηθά
δελ είρα απηήλ ηελ αίζζεζε. πήξρε κία αίζζεζε ηνπ αεηθίλεηνπ, δειαδή φηη
ζα θαηαθέξλνπλ νη κεραληθνί παίξλνληαο απφ δσ, θάλνληαο παηέληεο θαη ηα
ινηπά. πσο επίζεο ηα ιάδηα, μίδηα, κπνπδί, ηα νπνία είλαη πεληαθφζηεο
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ρηιηάδεο ή δηαθφζηεο ρηιηάδεο γηα ηελ θίλεζε, φια απηά κεηψλνληαο ηνλ φγθν
ησλ ξχπσλ θαη απηά πνπ πιεξψλνπκε γηα ηελ θίλεζε, γηα ηε κεηαθνξά ησλ
απνξξηκκάησλ, αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα απνξξίκκαηα, ζα κπνξνχζε λα κεησζεί.
ια απηά, ινηπφλ, εθαηφ ρηιηάδεο απφ εδψ κείσζε ηνπ φγθνπ, ην ιέσ έηζη
ζρεκαηηθά, κείσζε ησλ αληαιιαθηηθψλ βελδίλεο θαη ινηπά, καο θάλεη λνχκεξα
ηα νπνία ζηε ινγηθή κηαο πεληαεηίαο, ηεο ππφινηπεο ηεηξαεηίαο κπνξεί λα
εμνηθνλνκεζνχλ ρξήκαηα.
Θαη λνκίδσ φηη επεηδή ζηελ νπζία ζρεδηάδνπκε ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ζηνλ
Γήκν, αλ ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηα καγαδηά πνπ έρνπλ ηα δηθά ηνπο
πξνβιήκαηα, πέξα απφ ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε λα αληέμνπλ, ζα έπξεπε,
επεηδή ζηελ νπζία ν ηξφπνο πνπ θαζνξίδνληαη νη ηηκέο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο
είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο αξρηθήο ηηκήο επί ην 3, λνκίδσ – δελ κπνξείο λα
βάιεηο άιιε ηηκή - απηφ θάλεη πνιχ θαη γηα ηα καγαδηά ηεο εζηίαζεο πνπ
κπνξεί λα ηα θαηεγνξνχκε γηα ρίιηα πξάγκαηα, ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ινηπά,
αιιά ζηελ νπζία είλαη απφ ηνπο ηνκείο πνπ έρνπκε έζνδα θαη απμεκέλα έζνδα
θαη ηελ ηειεπηαία ρξνληά. Απφ φηη είδακε ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα, φινη λα
ηαθηνπνηεζνχλ.
Ρέινο, πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ δχν δεηήκαηα πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα
αιιάμεη αληίιεςε, ζα έιεγα, ε δεκνηηθή αξρή. Θαηά ηε γλψκε κνπ, παξά απηά
πνπ ιέλε νη εξγαδφκελνη – Θξάκεξ ελαληίνλ Θξάκεξ, ην έρσ μαλαπεί – θαηά ηε
γλψκε κνπ πξέπεη λα πάξεη ηελ πνιηηηθή επζχλε θαη λα θάλεη ζα έιεγα ην
εηζαγσγηθφ κέξνο, απηφ πνπ ιέγεηαη κήλπζε, ππάξρνπλ λνκηθνί, δελ ην μέξσ,
απέλαληη ζηα λαππεγεία Πθαξακαγθά θαη ηε δηεθδίθεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
ρξεκάησλ. Θαη αο ην ιχζεη ην θξάηνο ηη ζα θάλεη. Γειαδή, ν Γήκνο Σατδαξίνπ
έρεη απηή ηε ζηηγκή έλα έιιεηκκα, γηαηί απηή ηε ζηηγκή ράλνπκε ην πνιηηηθφ
δήηεκα.
Αο πνχκε, ινηπφλ, φηη ν Καξαβέιηαο θαηάθεξε θαη δηεθδίθεζε γηα ηνλ Γήκν
Σατδαξίνπ νθηψ νθηαθφζηα, αλ ζπκάκαη θαιά, θαη εμαθαλίζηεθε ην ρξένο γηα
ηνπο δηθνχο ηνπ πνιηηηθνχο ιφγνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 29Η

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

109

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη άθεζε θαη εθηαθφζηα πελήληα ηακείν. Έλα εθηαθφζηα
πελήληα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν νπνίν ην γλσξίδνπλ φινη νη Γήκαξρνη ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία. Ρν ρξεζηκνπνίεζα ζαλ παξάδεηγκα γηα λα πσ ην
εμήο. ηη απηή ηε ζηηγκή θαλέλαο δελ μέξεη φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ πνπ έρεη
απηέο ηηο δπζθνιίεο, ηα λαππεγεία Πθαξακαγθά - πνηνο ην μέξεη; - ρξσζηάλε
ζηνλ Γήκν έλα δηαθφζηα βεβαησζέληα. Θαιά ην ιέσ; Βεβαησζέληα. Ήηαλ
νθηαθφζηα ηξηάληα νθηψ, έλα δηαθφζηα απηήλ ηε ζηηγκή. Ξνηνο ην μέξεη απηφ
ην πξάγκα; ηη ζηα πιαίζηα φηη είκαζηε Γήκνο θαη έρνπκε απηφ ην πξφβιεκα.
Αλ δελ ην θηλήζνπκε κε κηα δηαδηθαζία, φζεο θνξέο θαη αλ ην πεη ν Κηράιεο
ζηηο ζπλεληεχμεηο, δε ιέεη ηίπνηα. Θαηά ηε γλψκε κνπ, πξέπεη λα πάκε κε
λνκηθή δηαδηθαζία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κα έρνπλ πάεη. Απιά δελ κπνξνχλ λα ηα πάξνπλ. Δπεηδή θαλείο
δελ έρεη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππγγλψκε, πήγεο ζε άιιν ζέκα. Έρεηο ζην λνπ ζνπ απηφ
πνπ ζα πσ, κάιινλ. Δίπα γηα ηα λαππεγεία Πθαξακαγθά. Δίλαη έλα βαζηθφ
δήηεκα, γη’ απηφ θαη ην μερσξίδσ απφ ηα ππφινηπα. Γηα ηηο ππφινηπεο δε
δεθαηξείο επηρεηξήζεηο πνπ ιέκε ηνπ Γήκνπ, νη νπνίνη ρξσζηάλε ην πεξηβφεην
λνχκεξν ηεο ηάμεσο ησλ ππνινίπσλ δπφκηζη εθαηνκκπξίσλ, θαηά ηε γλψκε
κνπ έρνπκε θαζπζηεξήζεη ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη δελ μέξσ ηη άιιν ζα
βξνχκε ζηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο πνπ πηζαλψο
θάπνηνη λα ρξσζηάλε, αιιά εγψ ιέσ απηή ηε ζηηγκή γηα απηά πνπ μέξνπκε.
πάξρνπλ δπφκηζη εθαηνκκχξηα γηα ηα νπνία φινη ζπκθσλνχκε.
Μέξνπκε φηη κεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ θηηάμεη ην Δ9 ηνπο, δχν ζπγθεθξηκέλα,
αιιά νη ππφινηπνη δελ ην έρνπλ θηηάμεη. Θη εγψ ιέσ φηη δελ είκαη πεηζκέλνο φηη
έρνπκε εμαληιήζεη φια ηα λνκηθά επηρεηξήκαηα. Γειαδή, λα ην πσ θαη αιιηψο.
Θα ήζεια, ην ιέσ θαη κε αθνξκή απηφ ην ζέκα, γηαηί πνιχ θαηξφ ιέκε φηη ν
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαζπζηεξεί θαη ηα ινηπά, κία ζπγθεθξηκέλε έθζεζε πνπ
λα έξζεη γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία ηνπ ειιείκκαηνο, ην νπνίν βεβαίσο ζα καο
άιιαδε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ηη ζα θάλνπκε θαη ηη απνθάζεηο ζα πάξνπκε

110

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ελλνείηαη. Κία έθζεζε ηειηθή, ζα έιεγα, ηελ νπνία λα ηελ θέξνπκε ζε έγθξηζε
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηαηί ην ιέκε πξνθνξηθά, δελ ακθηζβεηψ απηά
πνπ ιέεη ν Γήκαξρνο, δελ ακθηζβεηψ απηά πνπ έξρνληαη πξνθνξηθά ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά ιέσ έθζεζε. Αο θάλνπκε εκείο απφ ηε δηθή καο
πιεπξά κία δηαρεηξηζηηθή έθζεζε ε νπνία ζα είλαη βάζε κε ηελ νπνία ζα πάκε
φπνπ πάκε. Θαη θαηά ηε γλψκε κνπ ζα πξέπεη λα δεηήζνπκε βνήζεηα θαη απφ
ηνλ νηθνλνκηθφ εηζαγγειέα, πέξαζε έλαο ρξφλνο, θαη απφ ην δήηεκα … ηνλ
Οαθηληδή θαη φπνπ αιινχ κπνξνχκε λα δεηήζνπκε.
Δπίζεο, λνκίδσ φηη εδψ ζηηο απμήζεηο, πνπ ιέκε, ζηελ θαηεγνξία απηφ πνπ
είπακε 20%, θαηά ηε γλψκε κνπ δελ θαηάιαβα ηελ επηρεηξεκαηνινγία.
Θάλνπκε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηνπο
ζπληειεζηέο, ζην 5ν ζέκα, πνπ είλαη θαζνξηζκφο θφξνπ. Ξην πάλσ δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα θάλνπκε, έηζη θη αιιηψο. Θη εκείο θάλνπκε ην
κεγαιχηεξν. Ρν 20% δελ είλαη έλα απιφ λνπκεξάθη, δηφηη θαηά ηε γλψκε κνπ
θαζνξίδεηαη απφ ην 0,12, ζην πέληε νθηαθφζηα ην ν,10 είλαη πεληαθφζηεο
νγδφληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο. Ρν 20% ηνπ 258 είλαη εθαηφ ρηιηάδεο απφ απηφλ
ηνλ θφξν ε αχμεζε πνπ θάλνπκε. Ή ην θάλσ ιάζνο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θα ζνπ πσ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρειεηψλσ θαη ζα κνπ πεηο. Κε απηήλ έλλνηα, ινηπφλ, φπσο
θαη πέξπζη πνπ ήηαλ έλα απφ ηα ζεκεία πνπ θαηαςεθίζακε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθά, έρνπκε δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Γε ζηεθφκαζηε, δελ
μέξσ, δελ έρεη δνζεί απάληεζε εδψ θαη έλα ρξφλν γηα ηνλ πεξηβφεην Λφκν
πνπ είρα πεη φηη ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ άιινη Γήκνη, πνπ κπνξνχκε λα ρξεψζνπκε
εξγνβφξεο βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο θαη ινηπά, θαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία
κπνξεί λα ππαρζεί θαη φηη πξνθαιεί θπθινθνξηαθή δπζιεηηνπξγία θαη ινηπά.
Γελ μέξσ αλ έρνπκε θάπνηα απάληεζε απφ απηφ ην πξάγκα, πνπ ζεκαίλεη φηη
βάδεηο έλα ηέινο θαη θάλεηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ζηηο ηξάπεδεο, ζηα ζνχπεξ
κάξθεη θαη ινηπά. Απηφ είλαη έλα ηέινο, πνπ άιινη Γήκνη φπσο ην Αηγάιεσ ή
θαη άιινη πνπ έρνπλ ηέηνηεο κεγάιεο βηνηερλίεο έρνπλ ζεκαληηθά έζνδα. Δδψ
δελ ην ςάμακε πνηέ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζχληνκνο. Λνκίδσ φηη είλαη κία πνιχ
ζεκαληηθή ζπδήηεζε. Γπζηπρψο, φκσο, ιφγσ ηνπ πεξαζκέλνπ ηεο ψξαο
παξνπζηάδνπκε θαη κία εηθφλα απνζχλζεζεο. Ν Θφδσξνο είπε πξνεγνπκέλσο
πνιχ ζεκαληηθά πξάγκα, πνιχ ζεκαληηθέο πξνηάζεηο, αιιά λνκίδσ φηη ιφγσ
ηεο ψξαο, νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ ηνλ παξαθνινπζήζακε. Γηα λα κελ
έρσ θη εγψ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη φζν ην δπλαηφλ
πην ζχληνκνο. Ξέξπζη, ινηπφλ, είρακε ςεθίζεη ηελ πξφηαζε γηα ηε κείσζε ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ γηαηί είρακε βάιεη σο βαζηθή καο πξνηεξαηφηεηα θαη σο
βαζηθφ ζηφρν ηνπ Γήκνπ λα κεησζνχλ ηα δεκνηηθά ηέιε, γηαηί απηφ πνπ
πηζηεχνπκε φηη πξέπεη πξψηα απφ φια ν Γήκνο λα ππεξεηεί είλαη ηνπο
δεκφηεο, ζε αληηδηαζηνιή ίζσο θαη κε ηε ζπδήηεζε πνπ είρακε πξηλ γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
Ξξνθαλψο, θαη πξέπεη ν Γήκνο λα ππεξαζπίδεηαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Γήκνπ, αιιά πάλσ απφ φια πξέπεη λα βάδεη ηνπο δεκφηεο. Θαη φηαλ κε
βιέπεηε θαη έρσ ηφζν κεγάιε αληίζεζε ζην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ, δελ είλαη
γηαηί έρνπκε θάπνηα … απέλαληη ζηνπο ππαιιήινπο, νχηε γηαηί παίξλσ ηνλ
παρπιφ

κηζζφ

ηνπ

Ξξνέδξνπ,

φπσο

είπε

ν

Γήκαξρνο,

ν

νπνίνο

παξεκπηπηφλησο είλαη θαη πεληαθφζηα επξψ ρακειφηεξνο απφ ηνλ κηζζφ ηνπ
Γεκάξρνπ, πνπ δελ είλαη παρπιφο, αιιά είλαη γηαηί πηζηεχσ φηη αλ έρνπκε ζαλ
ζηφρν λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο δεκφηεο θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηε κείσζε
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, απηφ δελ κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε ζπλερψο
απμάλνληαο ηα αλειαζηηθά έμνδα ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο κηζζνχο ησλ
ππαιιήισλ, αθφκε θαη εάλ απηνί δελ είλαη κφληκνη, φπσο πνιχ ζσζηά
παξαηεξήζαηε αιιά είλαη ζπκβαζηνχρνη.
Δίλαη ε πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε, αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά απηφ
ζην νπνίν ζηνρεχνπκε λα έρεη απνηέιεζκα. Θαη ζαο ην ιέσ γηα κία αθφκε
θνξά, φηη κε απηήλ πνιηηηθή ζην ηέινο δε ζα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε ηε
κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηζη φπσο ηε ζέινπκε. Θαη επεηδή ηα δεκνηηθά
ηέιε είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα αληαπνδνηηθά, έρσ πεη πνιιέο θνξέο
φηη ζα κπνξνχζακε κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο λα κεηψζνπκε ην θφζηνο ηεο
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απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο πφιεο θαη λα
πξνρσξήζνπκε ζε πνιχ κεγάιεο θαη γελλαίεο κεηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε, ην
νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν ζηφρνο καο.
Ν Θφδσξνο έθαλε πξνεγνπκέλσο πνιιέο πξνηάζεηο θαη κπνξνχκε λα δνχκε
αθφκα πεξηζζφηεξεο, αιιά, λα μέξεηε, ζην ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ δελ πξφθεηηαη
λα δνζεί ιχζε αλ δελ αλαλεψζνπκε ηνλ ζηφιν καο. ζνπο ππαιιήινπο θαη λα
πάξνπκε ζηελ θαζαξηφηεηα, αλ δελ αλαλεσζεί ν ζηφινο, δελ πξφθεηηαη λα
δνζεί ιχζε. Θαη εηδηθά ζε απηφ ην θνκκάηη πνπ ε θαηάζηαζε έρεη γίλεη πνιχ
ρεηξφηεξε απφ φηη ζην παξειζφλ, ζαο ιέσ φηη απηήλ ηε ζηηγκή ε θαηάζηαζε
ηεο θαζαξηφηεηαο ζηελ πφιε, είλαη ρεηξφηεξε απφ φηη ήηαλ ηελ πξψηε
ηεηξαεηία ηνπ Καξαβέιηα. Θαη απηφ ζα πξέπεη λα ην ζεκεηψζεηε, γηαηί ν
θαηξφο πεξλάεη θαη ε φπνηα αλνρή, λνκίδσ, ζε απηφ ην θαηλφκελν εμαληιείηαη
θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηε δεκνηηθή αξρή.
Δπαλαιακβάλσ φηη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ πιεξψλεη ν πνιίηεο, ζέιεη λα είλαη
θαη ζε κία αληαπφδνζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ βιέπεη. ηαλ θάπνηε πέξλαγε
ηξεηο θνξέο ην απνξξηκκαηνθφξν απφ ηε γεηηνληά ηνπ θαη ηψξα πεξλάεη κία,
ζα έπξεπε λα πιεξψλεη ίζσο ην έλα ηξίην ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Ρν ιέσ έηζη
ζρεκαηηθά γηα λα θαηαιάβνπκε πνπ βξηζθφκαζηε. Δπνκέλσο, κία πνιηηηθή πνπ
ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ηειψλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, εκάο καο
βξίζθεη ζχκθσλνπο. Θεσξψ, φκσο, φηη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν Γήκνο ζην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη δε ζα έρεη απνηέιεζκα. Γε ζα κπνξέζνπλ αθφκε θαη νη
πξνβιέςεηο νη ζπγθεθξηκέλεο λα εθαξκνζηνχλ κέζα ζην 2016 κε βάζε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ πξνηείλεηε. Γε ζα θιείλεη κε ηηο πνιηηηθέο πνπ
αθνινπζνχκε θαη γη’ απηφ παξφηη ζπκθσλνχκε, ζαο ιέσ θαη πάιη, ζηε ινγηθή
κείσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, θαη πέξπζη ςεθίζακε ηελ πξφηαζε ζαο, θέηνο
ηελ θαηαςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα βέβαηα είλαη θαη αξγά θαη είκαζηε φινη θνπξαζκέλνη, αιιά
λνκίδσ φηη απηή ε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε, ζα είλαη πνιχ πην νπζηαζηηθή φηαλ
ζα δνχκε ην παθέην νιφθιεξν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ρν ιέσ γηαηί θαη αξγά
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είλαη θαη γηαηί ελδερνκέλσο θάπνηα πξάγκαηα λα καο μεθχγνπλ ηψξα κέζα
ζηελ θνχξαζε. Γχν γεληθά δεηήκαηα. Ρν έλα είλαη φζνλ αθνξά ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε. Θαηαξρήλ, εκείο θαη ζαλ ζέζε είκαζηε ππέξ ηεο
θαηάξγεζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ.
Θεσξνχκε, δειαδή, φηη πξέπεη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε λα κπνξεί λα βξίζθεη
ιχζεηο απφ ηα γεληθφηεξα έζνδα ηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη
ηηο αλάγθεο ζηελ θαζαξηφηεηα, ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, ζηηο θνηλσληθέο
παξνρέο πξνο ηνπο πνιίηεο, ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηνλ πνιηηηζκφ. Γε ρξεηάδνληαη
λα ππάξρνπλ, δειαδή, αληαπνδνηηθά ηέιε απζηεξά θαη πεξηνξηζκέλα κφλν γηα
απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη λα κελ κπνξείο λα γεληθφηεξα έζνδα πνπ ζνπ δίλεη είηε
ην θξάηνο ή ηα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ γηα λα θαιχςεηο ηέηνηεο θνηλσληθέο
δαπάλεο.
Κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα, αλ ππήξρε, ζα ήηαλ ζίγνπξν φηη ζα κπνξνχζακε
γξήγνξα λα αλαλεψζνπκε ηνλ ζηφιν θαη γξήγνξα λα πξνρσξήζνπκε ζε
νπζηαζηηθέο κεηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε. Θάηη ην νπνίν ηψξα, δπζηπρψο, δελ
ην έρνπκε, ιφγσ αθξηβψο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ είλαη θηηαγκέλνο ν κίλη
πξνυπνινγηζκφο. Δάλ κεηψζνπκε, δειαδή, εθηαθφζηεο ρηιηάδεο, εάλ ην 1,69,
φπσο είπακε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην θάλνπκε 1,35, κηιάκε γηα
εθηαθφζηεο ρηιηάδεο πεξίπνπ θάησ. Απηέο νη εθηαθφζηεο ρηιηάδεο θάησ, είλαη
ζπγθεθξηκέλα ηα πξάγκαηα. Δίλαη νη επελδχζεηο. Κηιάκε ζε ηάμε κεγέζνπο
ηψξα, έηζη; Γε κηιάσ αλ βγάινπκε θαη δεθαπέληε ρηιηάξηθα απφ ηα θαχζηκα. Πε
ηα ηάμε κεγέζνπο είλαη νη κηζζνί θαη νη επελδχζεηο.
Αλ, δειαδή, θαηνξζψζνπκε ζε δχν ρξφληα θαη αλαλεψζνπκε ηνλ ζηφιν ζε
κεγάιν βαζκφ, έλα ηεξάζηην θνκκάηη ηεο ηάμεσο ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ,
κπνξεί λα δνζεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. πάξρεη, δειαδή, έλαο ηέηνηνο
ζρεδηαζκφο. Παθψο πξέπεη λα δεηο θαη άιια πξάγκαηα. Θαη εμνηθνλφκεζεο θαη
θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζηα ζπλεξγεία θαη ζηα θαχζηκα. Αιιά ιέσ φηη ε
ηάμε κεγέζνπο είλαη ηέηνηα πνπ είλαη δχν θαηεγνξίεο ζπγθεθξηκέλεο γηα λα
κπνξέζεηο λα θάλεηο κία ηέηνηα θίλεζε, ηελ νπνία απηή ηε ζηηγκή κε απηέο ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη θαη ηηο εγθπθιίνπο πνπ έρνπκε απφ
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ην πνπξγείν θαη απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, δελ είλαη δπλαηφλ απηφ ην πξάγκα
λα γίλεη. Απηφ είλαη ην έλα θνκκάηη.
Ρν δεχηεξν θνκκάηη είλαη φζνλ αθνξά ην 20% θπξίσο, γηαηί θη απηφ ιίγν
θαίλεηαη. Θαηαξρήλ, είλαη πνιχ μεθάζαξν απηφ πνπ ιέκε, κηιάκε γηα ηνπο
κεγάινπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ θπξίσο εηαηξείεο επί ηεο
Θαβάιαο,

ζνχπεξ

κάξθεη

κε

ηεξάζηηα

πάξθηλγθ,

κεγάιεο

εηαηξείεο

πεηξειαηνεηδψλ κε κεγάινπο ρψξνπο, λαππεγεία. Θνηηάμηε ηψξα λα δείηε. Ζ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη απηά νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα γηα είζπξαμε αξρίδεη
απφ θέηνο. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Ξάξα πνιινί ρψξνη απφ απηνχο δελ
έρνπλ βεβαησζεί εδψ θαη ρξφληα. Ζ νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα, δειαδή, πνπ
γίλεηαη γηα λα βγεη έλα κεγάιν θνκκάηη απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο
πνηέ δελ ζπλείζθεξαλ, γίλεηαη ηψξα. Θαη κε απηήλ έλλνηα ζεσξνχκε φηη απηή
ε αχμεζε δελ πξφθεηηαη λα ζίμεη ζε ηίπνηα απηφλ πνπ έρεη απφ 100
ηεηξαγσληθά ζπίηη. Κηιάκε είλαη αζήκαληε, νχηε θαλ επξψ ε επηβάξπλζε ηνπ,
ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηα νπνία είλαη ρηιηάδεο επξψ εηεζίσο.
Αλ ζα κπνξέζνπκε λα ην πεηχρνπκε; Δίλαη έλα ζηνίρεκα πνπ πξέπεη λα ην δεηο
θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα θηλνχκαζηε. Αλ θαηνξζψζνπκε, φκσο, θαη κε απηέο
ηηο δηαδηθαζίεο πξνρσξήζνπκε ζηηο επελδχζεηο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ
θάπνησλ πξαγκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο, λνκίδσ φηη ζα έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα ζην επφκελν ή ζην κεζεπφκελν ρξφλν λα γίλεη ζεκαληηθή κείσζε
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Απηά γεληθά ζηε δνκή. Ρψξα, πνιιέο πξνηάζεηο απφ
απηέο πνπ είπε θαη ν Θνδσξήο, θαη γηα ην θνιπκβεηήξην πνπ δελ είλαη βέβαηα
ζηελά ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ εδψ, ησλ αληαπνδνηηθψλ, είλαη άιιε θαηεγνξία,
λνκίδσ φηη ζπλνιηθά κπνξνχκε α ην δνχκε θαη κε άιιν πξίζκα θαη ζηε
ζπδήηεζε γηα ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα φια ηα ζέκαηα, απφ ην 40 έσο ην 10ν, θαηά πιεηνςεθία, πνπ
αθνξνχλ ηα ηέιε.
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Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ. 236/2015 Απφθαζεο Γ.Π, κε
ηελ έγθξηζε-εθ λένπ-

κφλν ηνπ

ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ πνέξγνπ_8 ηεο

Ξξάμεο κε θσδ. ΝΞΠ 374700.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ. 236/2015 Απφθαζεο
Γ.Π, κε ηελ έγθξηζε-εθ λένπ- κφλν ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ
πνέξγνπ_8 ηεο Ξξάμεο κε θσδ. ΝΞΠ 374700.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην 11ν ζέκα. Θχξηε Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δδψ ηψξα έγηλε κηα θνπβέληα κε ηε Γηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα
κελ πάκε φπνηνο λα είλαη, δψζεη κηα πξνζθνξά θαη κε ακθίβνια
απνηειέζκαηα. Λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε πξνζθνξά, δειαδή. πάξρεη
εξψηεκα; ρη. πάξρεη δηαθσλία;
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Θαηά πιεηνςεθία; Έια, Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ξαξφηη ε ζέζε καο είλαη πάληα ην θξηηήξην λα είλαη ην
ζπκθεξφηεξε θαη φρη ην ρακειφηεξε, παξφια απηά μέξεηε φηη απηφ ην έξγν ην
έρνπκε θαηαςεθίζεη απφ ηελ αξρή θαη ζπλερίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλνη. Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πξαλψλ ζηελ πεξηνρή
Ξξνθήηε Ζιία».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 12ν. Γχν θνπβέληεο, Αληηδήκαξρε;
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ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: … ην έρνπκε μαλαθέξεη. Ν άλζξσπνο δελ έρεη πάξεη
ρξήκαηα. Ξήξε κεηά απφ έμη κήλεο πνπ έθηηαμε ην πξψην θνκκάηη θαη απηή ηε
ζηηγκή εθθξεκεί πάιη ε πιεξσκή, πάιη δελ έρεη πιεξσζεί. Θαη ηνπ δψζακε, γηα
λα κελ παξαηήζεηο ην έξγν, γηαηί … λα ην παξαηήζεη ην έξγν, ηνπ δψζακε
ηξεηο κήλεο … κηα παξάηαζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: … αλ δελ πάξεη πάιη ιεθηά … .
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΥΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέρξη ηέινο είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: 1ε Λνεκβξίνπ, λαη. Ρξίκελν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, δελ έρεη ηειεηψζεη. Αθνχ δελ έρεη πάξεη ρξήκαηα.
Κπνξεί λα ρξεηαζηεί θαη άιιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα Ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο θαη κεραληζκνχ
πεξηηχιημεο γηα ην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 13ν. Έρεη λα θάλεη ην ηζνζεξκηθφ. Γελ μέξσ αλ ζέιεηε λα
πείηε θάηη, Αληηδήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γέθα κέξεο παξάηαζε, παηδηά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; ρη.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα
Δξγαζηψλ, ηνπ έξγνπ: «Ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο νδνχ
Θαζηψπεο».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 14ν. Αληηδήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Γηαθσλία; Ππκθσλνχκε.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ
Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α΄/ζκηαο & Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ
Σατδαξίνπ, ζην Γεκαξρηαθφ Θαηάζηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θέκα

15ν.

Ξξέπεη

λα

πάξνπκε

απφθαζε

γηα

ηελ

κεηεγθαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ. Γλσξίδεηε
φηη κεηαθέξζεθαλ νη ζρνιηθέο επηηξνπέο ζηνλ ηξίην φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ. Ρν έλα δήηεκα είλαη γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη
ην δεχηεξν είλαη γηαηί ζέινπκε ν ρψξνο ηνπ θηηξίνπ Γχδε λα αμηνπνηεζεί ζηελ
πνξεία γηα κνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη Ιανγξαθηθφ Κνπζείν. Κνπζείν ηεο
Ξφιεο, λαη, απηφ είρακε πεη. πάξρεη εξψηεκα; Γηαθσλία; Ππκθσλνχκε.
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16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζηα πιαίζηα
δηνξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθψλ-Θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο,
έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 16ν. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Θαιελχρηα θαη θαιή
μεθνχξαζε.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

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
(ΑΞΥΛ)

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (ΑΞΥΛ)

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ

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

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ

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

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

........................................................................15,52,77

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

.................................................................................23

ΒΝΟΔΑΠ

.................................................................................56

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

.................................................................................10

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

.....................................................32,63,66,68,71,89,95

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

..........................................................................50,110

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

............................................................................24,61

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ

............................................................................17,47

ΘΔΛΡΟΖΠ

........................................................................14,51,76

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΑΡΠΝΘΑΠ

............................................. ...................................83

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

.............................................................30,100,103,112

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

..............................................................10,12,41,47,82

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

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

ΞΑΙΑΠΖ

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

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

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

ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ

.................................................................................45

ΞΔΡΟΗΓΖΠ

.................................................................................45

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

...................................................................16,44,58,86

ΠΘΑΚΞΑ

............................................................................54,85

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

...........................................................48,73,75,104,109

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

........................................................................70,92,98
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

.................................................................................20

ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

,...................................................................... 44,53,80

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

.................................................................................59

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

,.......................................................................20,21,22

ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ

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

