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27.01.2016
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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 1Ζ
Ρεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2016
Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη ψξα: 19:30 κ.κ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ
ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΒΝΙΓΑΟΝΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ
ΓΘΑΛΑ-ΟΑΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ
ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ
ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ
ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑΠ
ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

5
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
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ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο

92

δξάζεο ηνπ έηνπο 2016.
2.

1.

Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο

93

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο-ςεθίζκαηνο, ζρεηηθά κε

41

ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ Θνηλσληθή Αζθάιηζε.
2.

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε κεηαβνιέο

77

ησλ Πρνιηθψλ Κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ καο.
3.

Έγθξηζε 4εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ

80

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2015.
4.

Έγθξηζε 1εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ

81

Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
5.

Έγθξηζε απνδνρήο επηρνξήγεζεο
ηνπ

πνπξγείνπ

Δξγαζίαο

πνζνχ

Θνηλ/θεο

62.802,58€
Αζθ/ζεο

82

&

Ξξφλνηαο, πνπ αθνξά έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη
έγθξηζε

δηάζεζεο

ζηνπο

δηθαηνχρνπο

πιεγέληεο,

ζπλέπεηα ησλ πιεκκπξψλ ζηηο 22 Νθησβξίνπ 2014.
6.

Έγθξηζε

ζχζηαζεο

κίαο

(1)

πξνζσξηλήο

75

πξνζσπνπαγνχο ζέζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην Γήκν Σατδαξίνπ, ζε
εθαξκνγή ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο .
7.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006
(Γεκνηηθφο Θψδηθαο), ηνπ κε αξ.πξ.8234/11-3-2014

83
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Σξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ.
8.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ

84

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006
(Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
9.

Έγθξηζε Ξξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο

Γηελέξγεηαο -

Αμηνιφγεζεο

–

Γεκνζίσλ

Γηαγσληζκψλ

84

Απεπζείαο

Αλάζεζεο Ξξνκεζεηψλ πνπ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία
Ζιεθηξνληθήο Γηαπξαγκάηεπζεο-Αλάδεημεο Ξξνκεζεπηή
γηα ηελ Νκάδα

Α: Δίδε Άξηνπ θαη Εαραξνπιαζηείνπ,

ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε
ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ
ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2015-2016».
10.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο
γηα

ηελ

παξνρή

ππεξεζίαο

κε

ηίηιν:

85

Ξαξνρή

Ρειεθσληθψλ Ππλδέζεσλ Πηαζεξήο Ρειεθσλίαο (δνκέο
εθηφο

ΠΕΔΜΗΠ)

«Ρειεθσληθά,

ζε

βάξνο

ηειεγξαθηθά,

ηνπ

ΘΑΔ:

ηειεηππηθά

00.6222
ηέιε

εζσηεξηθνχ».
11.

Έθδνζε άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζηνλ θ.

85

Γ. Αξκπίιηα, επηρείξεζε αλαςπρήο (θαθεηέξηα) επί ηεο
Πηξ. Θαξατζθάθε 25
12.

Έθδνζε

άδεηαο

δηελέξγεηαο

ςπραγσγηθψλ

ηερληθψλ

86

παηγλίσλ κε παηγληφραξηα ζε εηδηθά δηαζθεπαζκέλν
ηξαπέδη, ζηελ επηρείξεζε ηεο θ. Δ. Ιεξνχηζνπ επί ηεο
νδνχ Αλζέσλ 1.
13.

Έγθξηζε ηνπ 2νπ Α.Ξ.Δ. (ηαθηνπνηεηηθφο) ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν “Δπηζθεπέο-Ππληεξήζεηο Πρνιείσλ-Θηηξίσλ Ιφγσ
Δθηάθησλ Αλαγθψλ (Αλαθαηαζθεπή γξνκφλσζεο ζην

87
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12ν Λεπηαγσγείν)
14.

Ιήςε απφθαζεο πεξί εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο

88

ζεκαηνδνηνχκελεο Γηάβαζεο Ξεδψλ, επί ηεο Ηεξάο
Νδνχ, ζην χςνο ηνπ Βνηαληθνχ Θήπνπ «Ηνπιίαο &
Αιεμάλδξνπ

Λ.

Γηνκήδεο,

θαηφπηλ

ηεο

117/2015

απφθαζε-εηζήγεζε ηεο Δ.Ξ.Ε.
15.

Ιήςε

απφθαζεο

Θνηλσληθψλ
Φηψρεηαο,

γηα

παξάηαζε

Γνκψλ

Άκεζεο

ζπκκεηνρήο

ηνπ

ηεο

ιεηηνπξγίαο

Αληηκεηψπηζεο
Γήκνπ

Σατδαξίνπ,

89

ηεο
ζε

εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, κε ηνλ Γήκν Αηγάιεσ, βάζεη
ηεο

ππ΄αξ.

πξση.

7ΡΘ3465Θ1Υ-Μ2Θ,

Γ23/568/36-07-01-2016,
ηνπ

πνπξγείνπ

ΑΓΑ

Δξγαζίαο,

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
16.

Κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 125/2015 Απ. Γ.Π.

90

κε ζέκα: Ππγθξφηεζε Ππληνληζηηθνχ Ρνπηθνχ Νξγάλνπ
Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γήκνπ Σατδαξίνπ.
17.

Νξηζκφο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο, ζην Ξξσηνβάζκην & Γεπηεξνβάζκην Ππκβνχιην
Δπηζεψξεζεο Θεάηξσλ, Θηλεκαηνγξάθσλ, έηνπο 2016.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο εξσηήζεηο κηα
αλαθνίλσζε. Αχξην Ξέκπηε 28 Γελάξε θαη ψξα 1:30 ζηελ αίζνπζα εδψ ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα θνπεί ε πίηα ηνπ Γήκνπ, έηζη είζηε φινη θαιεζκέλνη
1:30 εδψ ζηελ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξφεδξε κηζφ ιεπηφ λα πσ θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αχξην έρεη θαη ην ΘΑΞΖ ζηηο 10:00 θαη ηελ Ξαξαζθεπή, δελ καο
έρνπλ έξζεη εηδνπνηήζεηο ην έκαζα ηπραία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ έρνπλ έξζεη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γεληθψο δελ ππάξρεη δήηεκα απιψο ιέσ αο ην ιχζνπκε θαη απηφ
γηαηί φζν πάλε ππθλψλνληαη απηά ηψξα. Γελ ελλνψ νη παξαιήςεηο ελλνψ φηη
έρνπκε πάξα πνιιέο πίηεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη αχξην ζηηο 10:00 θαη ηελ Ξαξαζθεπή ζηηο 11:00 θαη 12:00
ηα ηξία ΘΑΞΖ. Αιιά λνκίδνπκε, δελ έρεη πάεη Γηάλλε ε πξφζθιεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ λνκίδσ φηη είλαη 10 θαη 11 Κηράιε ηε Ξαξαζθεπή, δελ
ζπκάκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη 10 θαη 11 ηελ Ξαξαζθεπή λαη. Δληάμεη ζα ην
απνζαθελίζνπκε θαη ζα ην πνχκε ζηε δηάξθεηα. Λα πξνρσξήζνπκε ινηπφλ κε
εξσηήζεηο, απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Κπνδίθα ε θα Ιπκπνπζάθε, εξσηήζεηο; Ν
θ. Ληπληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη θαιή ρξνληά θηφιαο. Κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε
ηελ πξνθήξπμε ησλ δπν λεπηαγσγψλ πνπ πξνθεξχρηεθε θαη έρνπλ επηιεγεί
δπν ζέζεηο. Έλα εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε θάπνηεο αλψλπκεο
θαηαγγειίεο. Θαηαξρήλ γηαηί δελ επηιέρζεθε ε δηαδηθαζία ηεο κνξηνδφηεζεο,
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αλ επηιέρζεθε θαη αλ φρη γηαηί δελ επηιέρζεθε; Θαη ζχκθσλα κε θάπνηεο
θαηαγγειίεο, εγψ ην ξσηάσ πνιχ θαινπξναίξεηα αλ νη δπν νη νπνίεο
επηιέγεζαλ σο λεπηαγσγνί έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ην ΘΘΔ; Έλα άιιν ζέκα
αθνξά ηελ παξαιίαο Πθαξακαγθά, δηαβάζακε πξφζθαηα έλα, κε αθνξκή έλα
πξφζθαηα δεκνζηεπκέλν άξζξν ηνπ θ. Φνπληνχιε θαη άιισλ αιιά θαη θπξίσο
απηφ ην νπνίν είλαη πην πξφζθαην. Καο απαζρνιεί ην ζέκα, ζεσξνχκε φηη
είλαη καδί κε ην κεηξφ θαη ην ζηξαηφπεδν πνπ ηα έρνπκε ζέζεη θαη ηα έρνπκε
έηζη, έρνπκε θάλεη εηδηθέο εθδειψζεηο θαη έρνπκε πεηχρεη ζεκαληηθά πξάγκαηα
γηα ηελ ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπο. Γελ βιέπνπκε θάπνηα θηλεηνπνίεζε, δελ
βιέπνπκε θάπνηα θίλεζε απφ ηε δεκνηηθή αξρή. Κάιηζηα ζην ζπγθεθξηκέλν
θηφιαο δελ μέξσ αλ έρεη θάπνην πξφβιεκα ε δεκνηηθή αξρή, ζην ζπγθεθξηκέλν
δελ έρνπκε πάξεη θαη θάπνηα πξσηνβνπιία νξγαλσκέλε ζπληεηαγκέλε νπφηε
ζα κπνξνχζε πην εχθνια ζε ζρέζε κε ην κεηξφ θαη ην ζηξαηφπεδν λα ην
ππνζηεξίμεη ίζσο. Βέβαηα ε πξφηαζε ηνπ θ. Φνπληνχιε

έρεη θάπνηεο

αλαθξίβεηεο ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε ε νπνία δελ ηζρχεη γηα εκάο φηη ζέινπκε
ην κεηξφ λα θηάζεη ζην Πθαξακαγθά γηα ιφγνπο αλάπηπμεο βηνκεραληθήο
δψλεο θιπ απηά δελ ηζρχνπλ αιιά ε βνχιεζε γηα απφδνζε ηεο αθηήο
Πθαξακαγθά ζην Σατδαξηψηηθν ιαφ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Θαη πάλσ ζε απηφ
ην ζέκα ζηε δηεθδηθήζεη έηζη ησλ, θαη ησλ κηθξψλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ
θπξίσο ζεκάησλ έηζη ζα ήζεια λα θάλσ κηα παξαηήξεζε κηαο θαη κεηά απφ
θαηξφ ηψξα δίδεηαη ε επθαηξία έρνπκε θαηξφ λα θάλνπκε ζπκβνχιην. Ρν
Γεθέκβξην κε πξσηνβνπιία ηνπ ΑΠΓΑ ήξζε ν θ. Θνπξνπιήο ν πνπξγφο ν
αξκφδηνο πνπξγφο θαη ν θππνπξγφο φπνπ πήξαλ ην ιφγν φινη νη Γήκαξρνη
ηεο δπηηθήο Αζήλαο θαη κίιεζαλ ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο
απαζρνινχλ θαη αλέδεημαλ απηά ηα ζέκαηα, ζπκθσλνχκε, δηαθσλνχκε
πνιηηηθά απηή είλαη ε θεληξηθή εμνπζία απηνί είλαη νη πνπξγνί εθεί ζέηνπκε ηα
ζέκαηα. Γελ είδα απφ ηε δεκνηηθή αξρή απφ ηνλ Γήκαξρν, πέξα απφ ην κεηξφ
θαη ην ζηξαηφπεδν πνπ ζεσξνχζα φηη έπξεπε λα ηεζνχλ ζ’ απηφ ην ηξαπέδη,
πεο ην γη’ απηφ ην ιέσ έζησ ην ζέκα ηεο παξαιίαο Πθαξακαγθά πνπ είλαη έλα
ζεκαληηθφ επίζεο ζέκα. Δμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ ζίγνπξα ν Γήκαξρνο φηη
ππάξρεη θφζκνο ν νπνίνο πεηλάεη θαη βξίζθεηαη ζηνπο δξφκνπο, ηε θηψρεηα
αιιά απηά είλαη, είλαη ζεβαζηά αιιά είλαη θάπσο αφξηζηα. Θεσξψ φπσο θαη νη
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άιινη Γήκαξρνη εγψ παξαηήξεζα φηη είπαλε 1,2,3,4. Θα ήζεια απφ ηε
δεκνηηθή αξρή λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλνη ζηα αηηήκαηα απηά θαη αλ
κπνξνχζακε λα ζπληαρζνχκε ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα απηή πνπ ζέινπκε φινη
επίηεπμεο απφδνζεο ηνπ ζηξαηφπεδν, θήξπμεο ηζηνξηθνχ ηφπνπ θαη ηνπ κεηξφ
αιιά θαη ηεο παξαιίαο Πθαξακαγθά ζα ήηαλ ην ηδαληθφ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Πππιηφπνπινο. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Έρεη γίλεη πνιχ ζπδήηεζε ζην παξειζφλ γηα ην ζέκα ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο ε κηα κεηά ηελ άιιε θεχγνπλ.
Θπκάζηε γηα ηελ εθνξία ε ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ελψ αξρηθά ε απφθαζε
ήηαλ ε ελνπνηεκέλε εθνξία Αηγάιεσ- Σατδαξίνπ λα είλαη ζηα φξηα ηνπ δήκνπ
Σατδαξίνπ κεηά απφ παξέκβαζε πηεζηηθή ζα έιεγα ηνπ Γεκάξρνπ Αηγάιεσ
ηφηε θαη άιισλ παξαγφλησλ απφ ην Αηγάιεσ ηειηθά θάηη ηέηνην δελ θαηέζηε
εθηθηφ. Ήζεια λα ξσηήζσ γηα ην ΗΘΑ. Δπεηδή έρεη ππάξμεη δηαγσληζκφο απφ
πέξπζη θαη γλσξίδσ φηη ν κνλαδηθφο πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ην δηαγσληζκφ απηφ
θαη θαηέζεζε πξφηαζε ζην ΗΘΑ. Ρν κνλαδηθφ θηήξην ήηαλ εληφο ηνπ δήκνπ
Σατδαξίνπ φκσο θαη πάιη ππήξμαλ παξεκβάζεηο απφ ην δήκν Αηγάιεσ γηα λα κε
πξνρσξήζεη απηφο ν δηαγσληζκφο θαη επεηδή βιέπσ ζπλερψο φηη ζην ηέινο κε
ηνλ έλα ή ηνλ άιινλ ηξφπν ην Αηγάιεσ επηθξαηεί θαη φινη νη γεηηνληθνί δήκνη
ηειηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη ηηο γλσξηκίεο γηα λα έρνπλ ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηνλ ηφπν ηνπο θαη ην Σατδάξη δπζηπρψο δελ κπνξεί λα
θξαηήζεη

ππεξεζίεο ζηελ

πφιε κε

απνηέιεζκα

λα

δπζρεξαίλεηαη ε

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ καο, ήζεια λα ξσηήζσ ηη ζθνπεχεη λα θάλεη ν
Γήκνο, αλ ζα θάλεη θάπνηα παξέκβαζε πξνο ην ΗΘΑ, αλ γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη
απηφο ν δηαγσληζκφο θαη λα κε βξεζνχκε πάιη πξν ηεηειεζκέλνπ γηα κηα
αθφκε θνξά κηα δεκφζηα ππεξεζία λα θχγεη απφ ηελ πφιε καο ελψ ππάξρνπλ
ηα θηήξηα, ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο. Νη ελνπνηεκέλεο απηέο ππεξεζίεο
είηε πξφθεηηαη γηα ηελ εθνξία είηε πξφθεηηαη γηα ην ΗΘΑ λα ζηεγάδνληαη εληφο
ησλ νξίσλ ηεο πφιεο. Διπίδσ ε, απηά ηα νπνία θαηεγνξνχζακε ηελ
πξνεγνχκελε

δεκνηηθή

αξρή

γηα

ηηο

κε

έγθαηξεο

παξεκβάζεηο

θαη

πξσηνβνπιίεο λα κε ζπλερηζηνχλ θαη ζε απηή ηε ζεηεία θαη ζα ήζεια κηα
δπλακηθή παξέκβαζε απφ ην δήκν γηα λα παξαθνινπζνχκε ην ζέκα θαη λα κελ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

27 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016

13

επηηξέςνπκε έλα παξφκνην γεγνλφο ζαλ θαη απηφ πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ
κε ηελ εθνξία λα ζπκβεί θαη κε ην θηήξην ηνπ ΗΘΑ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: θ. Ξξφεδξε ηξεηο εξσηήζεηο έρσ λα θάλσ, κάιινλ δπν. Ζ
πξψηε είλαη, δελ γίλεηαη γηα ιφγνπο θαηαξρήλ πξφζθιεζεο θάπνηνπ
ελδηαθέξνληνο ηδηαίηεξνπο ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ηδησηηθά ζέισ λα πσ πξνο
ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν αιιά απιψο ην ζέησ επεηδή βιέπσ φηη ρξνλίδνπλ
θάπνηα ηέηνηα δεηήκαηα. Γειαδή κηιάσ νπζηαζηηθά γηα ηηο ζράξεο πνπ
ιείπνπλ, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πφιεο έρνπλ κπεη, απηφ ην πιαζηηθφ κε
ηα παζαιάθηα φπνπ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
πεξπαηάλε εηδηθά γηα κάλεο κε παηδηά, κε θαξνηζάθηα θιπ θαη ζέισ λα δσ, ην
είρακε πεη θαη παιηφηεξα, ην είρακε βάιεη ην είρακε μαλά βάιεη φηη κπνξεί λα
βξεζεί έλαο ηξφπνο ψζηε απηέο νη ζράξεο λα κε θιέβνληαη. Γειαδή βάδνπκε
μέξσ εγψ, δελ μέξσ ηη πιηθφ είλαη ακίαληνο ηη είλαη απηφ, κπνξεί λα κπνπλ
ζηδεξέληεο ζράξεο νη νπνίεο λα ηηο θνιιάκε θηφιαο πάλσ, έρνπκε δπν αλνηρηέο,
αλνηρηά ζηφκαηα πιεγέο ζηελ νπζία …. Αγσληζηψλ δελ μέξσ πφζν δηάζηεκα
θαη ηζφβηα πεξίπνπ ζηελ Αεξνπφιεσο θαη ζε άιια ζεκεία έρσ δεη δειαδή φπνπ
απηφ ην πξάγκα δειαδή δεκηνπξγεί θαηαξρήλ θηλδχλνπο πέξα απφ ηα άιια
δεηήκαηα, ινηπφλ ην έλα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν είλαη ζηα πιαίζηα φπσο είραηε
πεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηνλ νπνίν ζα δεηήζεηε
απφ ηνπο επηζεσξεηέο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη κε αθνξκή θαη έλα άξζξν
ζρεηηθά ζηελ εθεκεξίδα, ηε ηνπηθή εθεκεξίδα Σατδάξη γηα ην ζέκα «ηνπ άλσ
δάζνπο». Θα ήζεια λα πσ ην εμήο, ην είρα μαλά πεη. Αλαθέξεη ινηπφλ εθεί φηη
ππάξρεη έθζεζε ε πξνεγνχκελε ησλ επηζεσξεηψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο,
ππάξρεη έθζεζε Ξάηξα, ππάξρεη απηή ε ηνπνζέηεζε ζηνπο απνινγηζκνχο πνπ
θάλακε ηφζν ε δηθηά κνπ φζν θαη ηνπ θ. Ρεξδάθε θαη ππήξρε θαη κηα απφθαζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ νκφθσλε αλ ζπκάκαη θαιά γηα
αλάζεζε απηήο ηεο ηζηνξίαο ησλ πεξηβφεησλ απνδεκηψζεσλ ζε θάπνην
λνκνηερληθφ γξαθείν. Ρν εξψηεκα ινηπφλ είλαη, αλ δελ ππάξρεη αθφκα
απφιπηε, λνκηθή θαη ηερληθή ηεθκεξίσζε ζα πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηε
δηαδηθαζία ψζηε λα αλαηεζεί θαη άκεζα ζε έλα γξαθείν λα έρνπκε θάπνηα
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απνηειέζκαηα θαη θάπνηεο άιιεο ελέξγεηεο νη νπνίεο δελ είλαη ηεο παξνχζεο
λα ην πσ. Θαη ην ηξίην πνπ ζέισ λα ζπκπιεξψζσ ζηελ εξψηεζε πνπ έθαλε ν
ζπλάδειθνο ν Βαγγέιεο ν Ληπληαθφο είλαη φηη γηα ην ζέκα ηνπ παξαιηαθνχ
κεηψπνπ λα ην ζπκίζσ, ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ Πθαξακαγθά θαη ηεο
απφδνζεο ζην Γήκν ε εξψηεζε ηφηε ζηε Βνπιή είρε γίλεη απφ ην ζεκεξηλφ
Ξξσζππνπξγφ Ρζίπξα νπζηαζηηθά κε παξέκβαζε ηεο ηφηε δεκνηηθήο θίλεζεο
«Ξνιίηεο ζε δξάζε νηθνιφγνη πξάζηλνη», απφ ην ζεκεξηλφ θππνπξγφ άκπλαο
ηνλ θ. Βίηζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε

λα

ξσηήζεη; Ν

θ.

Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δπαλέξρνκαη ζε έλα ζέκα πνπ έρεη μαλά ηεζεί αιιά
δπζηπρψο επηδεηλψλεηαη, κηιάσ γηα ηελ θνπή ησλ πεχθσλ. Πηελ ηειεπηαία
επηηξνπή πνηφηεηα δσήο ήξζαλε πξνο θνπή εθηά πεχθα θαη θάπνηα άιια
δέληξα θάπνηεο αθαθίεο. Θαη ηειηθά λνκίδσ επηθπξψζεθε ε θνπή ησλ ηξηψλ,
ησλ ηεζζάξσλ, λνκίδσ ησλ ηξηψλ. Θα ήζεια λα πσ φηη πνιιέο θνξέο
επηθαινχληαη θαη γίλνληαη δεθηέο θαη απφ ηε δεκνηηθή αξρή βεβαηψζεηο δειαδή
κηα απφ ηηο θνπέο πνπ λνκίδσ εγθξίλαηε επηθαινχληαλ φηη ππήξρε βιάβε ζην
ξνιφη ηεο ΔΓΑΞ θαη φηη ππήξρε βεβαίσζε ε νπνία βέβαηα δελ είρε
επηζπλάπηεη. Γειαδή δψζακε , δψζαηε κηα θνπή ελφο πεχθνπ γηα θάπνηα
βιάβε ζην ξνιφη ηεο ΔΓΑΞ ρσξίο λα έρνπκε βεβαίσζε απφ ηε ΔΓΑΞ
δειαδή θαηά δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Δκέλα απηφ είλαη απαξάδεθην γηαηί
δελ κπνξεί παξαδείγκαηνο ράξε ε επηζθεπή κηαο κάληξαο λα ληθάεη ην πεχθν
πνπ είλαη ζην Σατδάξη 50 ρξφληα, είλαη πξηλ απφ εκάο θαη θαληάδνκαη ζα είλαη
θαη κεηά απφ εκάο. Θαη ππάξρεη αξζνγξαθία φηη

ηέινο πάλησλ ηα πεχθα

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αθφκα θαη δηαηεξεηέν ζηνηρείν ηεο πφιεο καο θαη ζα
ήζεια, λνκίδσ ζα ην θέξεηε θαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζα έξζεηε ζηελ
θνπή, λα δνχκε ζπλνιηθά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεχθσλ. Γειαδή αλ θάπνηα
ζηηγκή δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε έλα πεδνδξφκην γηαηί ην πεδνδξφκην είλαη 60
πφληνπο ή 80 πφληνπο ή 100 πφληνπο δειαδή έλα κέηξν σξαία δελ είλαη ιχζε
λα θφςνπκε 4 πεχθα είλαη φκσο ιχζε λα θάλνπκε έλα πξνγξακκαηηζκφ
δηαπιάηπλζεο, λα δψζνπκε κηζφ κέηξν ζην πεδνδξφκην θαη λα ζσζνχλ ηα
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πεχθα. Ρα πεχθα δελ καο αλήθνπλ δειαδή είλαη ακαξηία λα ηειεηψζεη ε ζεηεία
ζαο ε πξψηε θαη λα έρεηε θφςεη 30 πεχθα γηαηί κέρξη ζηηγκήο πξέπεη λα έρεηε
θφςεη πάλσ απφ 10 πεχθα 10-15 θαη πεχθα κεγάια, κε πξνθάζεηο φηη ππάξρεη
ηεο ΔΓΑΞ, αιινχ ππάξρεη βεβαίσο αιινχ δελ ππάξρεη. Κηα άιιε ππφζεζε
είρε ιέεη ζηαηηθή αλεπάξθεηα, ρσξίο βεβαίσζε ηεο πνιενδνκίαο φηη ππάξρεη
ζηαηηθή αλεπάξθεηα, ρσξίο ηίπνηα. Θα παξαθαινχζα λα ην δνχκε ζπλνιηθά ην
ζέκα θαη λα έξζεη, ηέινο πάλησλ λα ππάξμεη έλα ζρέδην, φρη θαη’ απνθνπή ηξία
ηψξα, θσλάδνπκε εληάμεη γηαηί έρνπλ αληηδξάζεη θαη άιιεο παξαηάμεηο θαη ε
θα Πθακπά ήηαλ ηε Γεπηέξα θαη αληέδξαζε αιιά θάπσο ζπλνιηθά. Γειαδή δελ
κπνξεί ζηα κνπισρηά ζηα κνπισρηά ηξία, ηξία, ηξία λα θηάζνπκε λα
θφςνπκε 60 πεχθα ζην Σατδάξη. Θαη ηη ζα κείλεη; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θαιεζπέξα. Έγηλε ηελ Θπξηαθή κηα πεηπρεκέλε εθδήισζε ζην 4ν
γπκλάζην Σατδαξίνπ πνπ αθνξνχζε ηε δσξεά κπεινχ νζηψλ. ‘Ήηαλ κηα
ελεκέξσζε θαηαηνπηζηηθή θαη γξάθηεθαλ νη πξψηνη εζεινληέο, ζπλέπεζε,
ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείν θαη ζπλέπεζε κε ηελ
έθθιεζε πνπ λνκίδσ φινη γλσξίδνπκε απφ ηνλ 5ν γπκλάζην γηα ηελ αλάγθε
εμεχξεζεο ζπκβαηνχ δφηε γηα έλα παηδάθη πνπ είλαη εγγνλάθη ζπκπνιίηε καο.
Δπεηδή δεκνζηνπνίεζα ην ζέκα κέζνπ ηεο εθεκεξίδαο « Σατδάξη ζήκεξα» έρσ
δερηεί πνιιά ηειέθσλα, αλ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κηα ηέηνηα ελεκεξσηηθή
ζπλάληεζε θαη λα γίλνπλ θαη άιινη εζεινληέο δφηεο. Οσηάσ, κήπσο ζα
κπνξνχζε ν δήκνο λα αλαιάβεη κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία θαη λα ηελ αλνίμεη ζε
φιν ην Σατδάξη; Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ξξηλ ιίγε ψξα επηζηξέθακε κε ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ Θψζηα
ηνλ Βνξέα απφ ηνλ πεξηβαιινληνινγηθφ ζχλδεζκν πνπ είρακε δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην θαη έηζη ζηελ επηζηξνθή ζηελ πιεπξά ηεο ιεσθφξνπ Πρηζηνχ πνπ
βξίζθεηαη ζηα εληφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο καο θαη ν ίδηνο θαη εγψ έηζη γίλακε
κάξηπξεο ελφο ζσξνχ ζθνππηδηψλ ζε θάπνην ζεκείν έηζη ζε πάξα πνιχ
ππεξβνιηθφ βαζκφ, ζε άιια ζεκεία έηζη ιηγφηεξν σζηφζν φκσο ζίγνπξα είλαη
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κηα εηθφλα πνπ δελ ηηκάεη ηελ πφιε καο παξ’ φηη κπνξνχκε λα πνχκε φηη
βξίζθεηαη ζηα άθξα ηεο σζηφζν φκσο ην θαηλφκελν λνκίδσ φηη είλαη
απαξάδεθην θαη ήζεια λα ξσηήζσ ηε δεκνηηθή αξρή, ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ
αξκφδην αλ γλσξίδεη ηελ εηθφλα απηή, αλ ππάξρεη θάπνηα ζθέςε αληηκεηψπηζεο
απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ηεο θαηάζηαζεο απηήο σο
έρεη ηψξα δειαδή αιιά γεληθφηεξα λα αληηκεησπηζηεί έηζη κε κηα κνληκφηεηα
γηαηί είλαη αιήζεηα φηη ζην παξειζφλ θαηά πεξηφδνπο γίλνληαη θάπνηεο
εμνξκήζεηο θαζαξίδεηαη ν ρψξνο αιιά ζηε ζπλέρεηα ιφγσ ειιηπνχο
αζηπλφκεπζεο, έηζη θχιαμεο ηα πξνβιήκαηα απηά κε ηνπο ζσξνχο
ζθνππηδηψλ επαλαιακβάλνληαη. Έλα δεχηεξν πνπ έρεη πάιη ζρέζε κε ηε
ιεσθφξν Πρηζηνχ πάιη ζηα φξηα εληφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο καο θάζε Θπξηαθή
αλαπηχζζεηαη, δελ μέξσ γηα πφζν δηάζηεκα αιιά ηειεπηαία είλαη βέβαην ην
έρσ δηαπηζηψζεη θαη εγψ ν ίδηνο δειαδή, εθεί έλα παξάλνκν παδάξη κηα
δσνπαλήγπξεο ε νπνία είλαη κάιινλ πξνέθηαζε απηνχ ηνπ γλσζηνχ παδαξηνχ
πνπ γίλεηαη θαηά κήθνο ηεο ιεσθφξνπ Πρηζηνχ θαη θπξίσο έηζη εληφο ησλ
νξίσλ εθεί ηνπ Θεξαηζηλίνπ θαη ηνπ Ξεξάκαηνο. Υζηφζν λνκίδσ ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα έρεη επεθηαζεί θαη επεθηείλεηαη θαη φιν πεξηζζφηεξν κέζα ζηα φξηα
ηεο πφιεο καο θαη κάιηζηα απ’ φηη θαίλεηαη έρεη γίλεη θάπνηα θαηαλνκή θαη ζην
θνκκάηη πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Σατδαξίνπ ππάξρεη απηή ε δσνπαλήγπξε ζε
κεγάιε έθηαζε. Θέισ λα ξσηήζσ αλ θαη απηφ είλαη εηο γλψζε ηεο δεκνηηθήο
αξρήο θαη αλ ζθνπεχεη θαη πψο λα ην αληηκεησπίζεη δεδνκέλνπ φηη, μέξεηε
πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα έηζη θαζαξηφηεηαο, αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ ππάξρνπλ
θαη δεηήκαηα επηθηλδπλφηεηαο δηφηη κε ηνπο επηζθέπηεο εθεί ηνπ παδαξηνχ
ηνπιάρηζηνλ θαη εγψ ν ίδηνο παξαηήξεζα δηπιά θαη ηξηπιά παξθαξίζκαηα θαη
λνκίδσ επεηδή ν δξφκνο είλαη ηαρείαο ππάξρνπλ θαη ηέηνηα δεηήκαηα
αζθάιεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο. Δπίζεο ήζεια λα ξσηήζσ γηα έλα άιιν ζέκα.
Ξάιη ηελ Θπξηαθή εδψ ζηε πιαηεία ηνπ δεκαξρείνπ κπξνζηά ζηελ είζνδν
παξαηήξεζα αξθεηά απηνθίλεηα ηα νπνία είραλ παξθάξεη κέζα ζηε πιαηεία
έηζη, αθξηβψο κπξνζηά ζηα ζθαιηά. Λνκίδσ φηη ην λα απνηειέζεη ε πιαηεία
ρψξνο παξθηλγθ θαληάδνκαη φηη δελ ην ζέιεη νχηε ε δεκνηηθή αξρή εθηφο αλ
έρεη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ

πξαγκάησλ. Θέισ λα ξσηήζσ αλ ην

γλσξίδεη, αλ ην είδε, ην αληηιήθζεθε θαη αλ ζθέθηεηαη λα πάξεη θάπνηα κέηξα
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πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη απηφ ην θαηλφκελν δηφηη μέξεηε αλ είλαη ην
μεθίλεκα ηνπ θαη δελ αληηκεησπηζηεί είλαη βέβαην φηη κε ην ρξφλν ζα ππάξρεη
επέθηαζε θαη ην πξφβιεκα ζα δηνγθσζεί. Θαη επίζεο φηη αθνξά πάιη έηζη ηα
παξθαξίζκαηα λα πσ φηη νμχλεηαη ην πξφβιεκα ζηελ Ηεξά νδφ θαη ιφγσ ηνπ
κεηξφ σζηφζν ην παξθάξηζκα έρεη θηάζεη ζρεδφλ κέρξη ηα θαλάξηα ηεο
Θαξατζθάθε κε ηελ Ηεξά νδφ θαη πνιιά απηνθίλεηα παξθάξνπλ θαη πάλσ ζηνλ
δηακνξθσκέλν πεδφδξνκν ηεο Ηεξάο νδνχ θαη ζπλ ην παξθηλγθ πνπ ππάξρεη
εθεί, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη επαγγεικαηηθνί ρψξνη ην έρσ μαλά πεη εδψ, πνπ
παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο πάλσ ζηνλ πεδφδξνκν θαη ηνπνζεηνχλ θαη
δηάθνξα

άιια

αληηθείκελα

έηζη

δηαθεκηζηηθά.

Ρνπιάρηζηνλ

απφ

ηελ

πξνεγνχκελε θνξά πνπ ην είρα αλαθέξεη δελ έγηλε θάπνηα έηζη παξέκβαζε
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί, λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα. Θέισ λα ξσηήζσ θαη
γη’ απηφ αλ ε δεκνηηθή αξρή ζθέθηεηαη κε θάπνην ηξφπν λα ηα αληηκεησπίζεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ζ θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Κνπ έδσζε πάζα ν θ. Ρζαηζακπάο γηα μεραζκέλα ζέκαηα.
Απιά ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ φζν αθνξά ην παδάξη ζηα ζχλνξα, είλαη κέζα
ζηα ζχλνξα θαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Αθνξά θπξίσο ηα νδηθά
πηελά, λα ζεκεηψζνπκε φηη είλαη παξάλνκε ε αγνξνπσιεζία ησλ νδηθψλ
πηελψλ θαη έλα δεχηεξν ήζεια λα ζεκεηψζσ, ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο φρη ζε
εηδηθά δηακνξθσκέλα θαηαζηήκαηα. Έλα άιιν πνπ ήζεια λα ζπκπιεξψζσ
φζν αθνξά ηελ Ηεξά νδφ ζην χςνο ηνπ κεηξφ. Θα ήζεια λα ξσηήζσ γηα ηελ
θαληίλα πνπ ππάξρεη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα θαη επεηδή ππάξρεη θαη ιίγν
πην πάλσ έλα πεξίπηεξν ην νπνίν είλαη θιεηζηφ θαη φπσο είπε ν θ. Ρζαηζακπάο
ηα απηνθίλεηα παξθάξνπλ πάλσ ζην πεδνδξφκην, έρσ θσηνγξαθίεο αλ ζέιεηε
λα ζαο δείμσ θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά. Νη πνιίηεο
αλαγθάδνληαη λα πεξπαηάλε κέζα ζηελ Ηεξά νδφ γηα λα κπνξέζνπλ λα
θηάζνπλ ζην κεηξφ. Ρη ζα γίλεη κε ηελ θαληίλα πνπ ήδε ππάξρεη εθεί; Ζ νπνία
είλαη θιεηζηή, ιεηηνπξγεί, δελ μέξσ γηα πνην ιφγν βξίζθεηαη εθεί. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν ζπλάδειθνο ν Ρξνρίδεο.
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ ζηελ θα Ιπκπνπζάθε γηαηί δελ
θαηάιαβα ηη είπε. Δίπε φηη εθεί ζην Πθαξακαγθά ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα απηά
ηα πηελά, έηζη θαηάιαβα; Έηζη είλαη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Όρη.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Δθεί ζηα φξηα καο φηη ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ρξνρίδε είλαη παξάλνκε ε αγνξνπσιεζία νδηθψλ πηελψλ,
απαγνξεχεηαη θαη είλαη..
θ. ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Α, δελ έρνπλ άδεηα λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ πξηλ πάκε ζηηο απαληήζεηο λα ελεκεξψζσ γηαηί έρνπλ
ελεκεξψζεη νη ζπλάδειθνη, ν ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο θαη ν ζπλάδειθνο ν
Κπνδίθαο είλαη αζζελήο γη’ απηφ ιείπνπλ έρνπλ ελεκεξψζεη θαη ν ζπλάδειθνο
ν Φνπξιήο έρεη ελεκεξψζεη φηη είλαη ζε δνπιεηά έμσ, εθηφο Αζήλαο έηζη.
Ινηπφλ ν αληηδήκαξρνο θαζαξηφηεηαο θαη πξαζίλνπ.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Σξφληα πνιιά ζε φινπο θαη θαιή ρξνληά. Βιέπσ κπήθακε κε
ην αξηζηεξφ θέηνο, θαιέο νη εξσηήζεηο πνιιά ηα πξνβιήκαηα. Ξάληα κε ην
αξηζηεξφ Ζξαθιή, πάληα. Γηα λα μεθηλήζσ φπσο κπήθαλ θάπνηα πξάγκαηα, γηα
ην ζέκα ησλ δέληξσλ κνπ θάλεη θαη έθπιεμε πνπ ην ζπδεηήζακε ρζεο,
πξνρζέο ζηελ επηηξνπή θαη είπακε φηη είλαη θαη φηη απνθάζεηο παίξλνληαη ζα
έξρνληαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα ελεκεξψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζα
βγαίλεη απφ παξαηήξεζε, γηαηί εδψ θαη θάπνηα πξάγκαηα γίλνληαη θαη παηρλίδηα
ην ιέσ απηφ γηα ην ζπλάδειθν ηνλ Θαξαηδαθέξε. Δίρε ζέζεη ζέκα φηη πξέπεη
λα βγαίλεη απφ ηελ πνιενδνκία κηα έγθξηζε θαηφπηλ πξφηαζε ηνπ αλ θαιά ην
ζπκάκαη, γηα άδεηα κηθξψλ εξγαζηψλ γηα θφςηκν ησλ δέληξσλ, ήηαλ θαη
πξφηαζε ηνπ . Κνπ θάλεη έθπιεμε πνπ ην βάδεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην φηαλ
είπακε ρζεο, πξνρζέο φηη φπνηα απφθαζε ζα παίξλεηαη δελ ζα έξρεηαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ρψξα ην αλ θφπεθαλ 50-60 δέληξα εδψ είκαζηε θαη αο
κνπ ππνδείμεη εκέλα αλ θνπήθαλ πάλσ απφ 3 δέληξα επί ζεηεία καο. Γέληξα
πνπ έρνπλ θνπεί φρη δέληξα πνπ ήηαλ έηνηκα λα πέζνπλ γηαηί κε απηή … νχηε
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εζείο θ. Θαξαηδαθέξε νχηε θάπνηνο άιινο, ζην θεθάιη καο ζα πέζεη θαη ην
θπλεγεηφ θαη θάπνηνη είλαη ζηα Γηθαζηήξηα αθφκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρξία θφςαηε, ηξία … πήγαηε πξνρζέο πξνο θνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηο λα νινθιεξψζσ, ζα θαηαιάβεηο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δληάμεη αιιά λα κε ιέκε νχηε… είπα 10-15.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Νχηε 10 νχηε, 3 δέληξα θνπήθαλ. Απηά πνπ πήξακε ρζεο
ήηαλ 3 δέληξα θαη είπακε ζα έξζνπλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Κε ζπγρσξείηε
γηα ηνλ ηφλν κα θαιά είλαη γηαηί είκαζηε, ηνλ ιέκε ρψξνο δεκνθξαηίαο λα
θξαηάκε ιίγν ηα «κπφζηθα ζην ρσξηφ κνπ ιέλε. ¨
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιά ζα ζεθψζνπκε θαη εκείο ηνλ ηφλν γηαηί αλ θφςεηε 50
δέληξα κέρξη λα ηειεηψζεηε ζα ζεθσζνχλ..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Θαξαηδαθέξε αθήζηε λα πεη απηφ πνπ ζέιεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Έρνπκε θαη εκείο ηφλν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Λα νινθιεξψζσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν αληηδήκαξρνο θαη ζα έρεηε ην ιφγν
φπνηε ζέιεηε λα κηιήζεηε.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Κπήθε γηα ην ζέκα ηνπ παξθηλγθ γηα ην, κε ηα ζθνππίδηα
πνπ έρνπλε αδεηάζεη είλαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ παξθηλγθ ζην θαηεβαζκφ, έρνπλ
κπεη εηδηθέο κπάξεο απφ κπεηφ, δελ μέξσ αλ ηα είδαηε θ. Ρζαηζακπά.
πάξρνπλ θαηαγγειίεο φηη ππάξρεη απφ δήκν δηθφ καο, φρη ην δήκν Σατδαξίνπ
δηθφ καο δήκν γεηηνληθφ, φηη έρεη αδεηάζεη ζθνππίδηα νηθηαθά είλαη, έρσ έξζεη
ζε ζπλελλφεζε άκεζα δειαδή ηελ άιιε ηε βδνκάδα αλ δελ έρεη βξέμεη ζα
έρνπλ απνκαθξπλζεί ηα ζθνππίδηα, είλαη γχξσ ζηα ηξία θνξηεγά… πξέζεο.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφ πνπ ιέηε είλαη..
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Ξνιχ ζνβαξφ θαη έρσ θάλεη επηθνηλσλίεο δελ κπνξψ λα
αλαθέξσ θαη φλνκα δήκνπ αλ δελ δηαζηαπξψζσ θάπνηα πξάγκαηα. Ρψξα γηα
ην ζέκα ηνπ παδαξηνχ έρνπλ γίλεη θάπνηεο θηλήζεηο θαη κε ηελ αζηπλνκία,
ππάξρεη έλα πξφβιεκα κα ζαο ζπκίδσ φηη δελ δεκηνπξγήζεθε ηψξα γηα λα κε
γειηφκαζηε. Ρν παδάξη εθεί ιεηηνπξγεί ρξφληα θαη δελ είκαζηε απφ άιιν ρσξηφ,
εγψ ην ζπκάκαη ην παδάξη απφ ην 1986 εθεί πέξα. Ιίγν ιίγν θάηη θνπλειάθηα,
θάηη πνπιάθηα, θάηη θνθνξάθηα, θάηη μφβεξγεο λα κε ηα ιέκε, κε ζαο έπηαζε ν
πφλνο ηψξα. Θάλνπκε θάπνηεο θηλήζεηο ππάξρεη έλα πξφβιεκα εθείλν ην
αζηπλνκηθφ ΓΗΑ πνπ δελ έρεη δπλάκεηο λα ιχλεη θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη δελ
είλαη θαη εχθνιν λα ζαο πσ. Γελ είλαη εχθνιν κέζα ζην δάζνο πνπ έγηλαλ
θάπνηεο επηρεηξήζεηο θαη έθεπγαλ φινη επάλσ ζην ζρηζηφ θαη θπλεγάγαλε ν
έλαο ηνλ άιινλ. Ρψξα γηα ην παξθάξηζκα θνηηάμηε λα δείηε, θάπνηε ιέγακε ην
ΚΔΡΟΝ γηα λα ιέκε θαη θάπνηεο αιήζεηεο εδψ γηαηί θάπνηνη βγαίλνπλ θαη
παιηθάξηα. Θάπνηε φηαλ γηλφηαλ ην ΚΔΡΟΝ λα έξζεη ζην Αηγάιεσ ιέγακε λα
έξζεη ζην Σατδάξη άιινη είλαη πνπ ιέγαλε ηφηε ζα ραιάζεη ε γεηηνληά ηνπ
Σατδαξίνπ, δελ ζέισ λα γίλσ θαη λα ππνδείμσ ηα ζπκφκαζηε, εδψ είκαζηε θαη
ηα ζπκφκαζηε ηη γίλεηαη. Γηα ην παξθάξηζκα ζηελ Ηεξά νδφ πνπ είλαη ηεξάζηην
πξφβιεκα έρνπλ μεισζεί αξθεηέο θνξέο

νη πηλαθίδεο απφ ηελ ηξνραία.

Θνηηάμηε λα δείηε λα αλαιακβάλεη θαη ν θαζέλαο ηελ επζχλε ηνπ, εκείο ζαλ
Σαηδαξηψηεο ζα κνπ πεηο αθήλεηο ην ακάμη θάπνπ θαη παο κε ηα πφδηα, ππάξρεη
θφζκνο πνπ έξρεηαη απφ καθξηά βέβαηα ππάξρεη έλα ζέκα κε

ηα παξθηλγθ

γεληθφ δελ είλαη ζεκεξηλφ. Γηαηί ην έλα θέξλεη ην άιιν ε θνπβέληα θαη θαιφ
είλαη λα πνχκε θαη γηα ηηο, γηα ηα πεξίπηεξα, λα πνχκε θαη γηα ηε θαληίλα κε ηη
άδεηεο ιεηηνπξγνχζαλ, πνηνη έδηλαλ ηηο άδεηεο θαη λα κελ ηα αθήλνπκε, ηψξα
ήξζαλε, έρνπκε 1,5 ρξφλν 1 ρξφλν θαη ζα βάινπκε φια ζηε ηάμε.. εγψ ηα ιέσ
απηά πνπ πξέπεη λα ιέσ γηα κέλα θαη απηά πνπ κπνξνχκε βάζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρεη λα θάλνπκε. Κηα παξαηήξεζε πηζηεχσ ζα
απαληήζεη θαη ν Γήκαξρνο. Αξρήο είρε βάιεη ν θ. Ληπληαθφο γηα ηηο
πξνζιήςεηο, ραιάιη αλ έρνπκε θηάζεη ζηελ επνρή λα δεηάκε βεβαίσζε θαη λα
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ην πεη θαη ζην κηθξφθσλν θαη είλαη ληξνπή πηζηεχσ, ιείπεη απφ εδψ, είλαη
ληξνπή λα αλαθέξεη θαη αλ είκαζηε δεκνθξάηεο ζα ην δνχκε θαη ζα ην
απνδείμνπκε θαη ζηελ πξάμε, αλ έρεη ν ππάιιεινο ή ν εξγαδφκελνο πνπ έρεη
θάλεη αίηεζε λα πηάζεη κηα δνπιεηά ζρέζε κε έλα θφκκα θαη ζπγθεθξηκέλα κε
ην ΘΘΔ, εγψ είκαη κέινο ηνπ ΘΘΔ, ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα ληξέπεηαη, ηφζν
δελ ζα πσ πνιιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο ηερληθψλ ππεξεζηψλ.
ΒΝΟΔΑΠ: Έλα έλα θαηαξρήλ γηα ηηο ζράξεο. Νη καληεκέληεο ζράξεο δπζηπρψο
δελ θνιιηνχληαη θαη είλαη εηδηθή βηνκεραλία θινπήο..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ θνιιηνχληαη..
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη, λαη αθξηβψο απηφ ζα απαληήζσ Θσζηή. Ινηπφλ ζα αξρίζεη ζηγά
ζηγά λα αιιάδνπλ νη ζράξεο απφ ρπηνζίδεξν γηα λα κπνξνχκε λα ηηο θνιιάκε
κε κηα ηζηκπίδα ειεθηξνθφιιεζε νπφηε φηαλ πξφθεηηαη, είλαη θαη θζελφηεξεο,
ην καληέκη είλαη πην αθξηβφ θαη είλαη θαη πην βαξηά ε ζράξα είλαη απνηξεπηηθφ
γηα λα δεκηνπξγείηαη νιφθιεξε θαζαξία γηα κηα. Έλα ζα ζαο πσ κφλν φηη
απηνί πνπ ζπλειήθζεζαλ πνπ έθιεβαλ ηηο ζράξεο είραλ έλα βαλάθη, είραλ
αλνίμεη είραλ θάλεη θαηαπαθηή ζηνλ πάην ζην βαλάθη είραλ βάιεη γεξαλάθη
κέζα ζηακάηαγε απφ πάλσ αλνίγαλε ηελ θαηαπαθηή θαηέβαδαλ ην γεξαλάθη
θάησ ην βνπηάγαλε έθιεηλαλ θαη πεγαίλαλε παξαπέξα. Θαη απηφ κεηά ηε
ζχιιεςε πνπ ηνπο πηάζαλε απνθαιχθζεθε φηη δνχιεπε κε ηέηνην ηξφπν,
θαλείο δελ έβγαηλε απφ ην βαλ κπακ κπακ ην παίξλαλε, θεχγαλε θαη ηέιεησλε
ε ππφζεζε. Γηα ηε, απηή ηελ εξψηεζε δελ ηε θαηάιαβα Θψζηα, δελ θαηάιαβα
ηελ εξψηεζε απηή γηα ηηο απνδεκηψζεηο πνπ έβαιεο θαη γηα ηε δεκνηηθή
πεξηνπζία θάηη. Έρεηο ηελ θαινζχλε λα κνπ ηελ επαλαιάβεηο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη ιέσ φηη ήδε..ε έθζεζε ππάξρεη… θαη απφ κέλα θαη απφ … θαη
ππάξρεη θαη κηα απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα
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αλαηίζεηαη ην… ησλ απνδεκηψζεσλ .. ηεο πξάμεο εηζθνξάο εθεί θαη… γξαθείν
λα ηεθκεξηψζεη..
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη. Ζ επηηξνπή δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ζα ζπλέιζεη, ππάξρεη
απφθαζε Γεκάξρνπ θιπ θαη απηά πξαγκαηηθά ζα ηα δνχκε εμάιινπ απφ ηη ζα
ζπκκεηάζρεηο. Γηα ηε θνπή ησλ πεχθσλ ζα πσ έλα πξάγκα, φηη ρζεο ην έλα
ζέκα ην αλαβάιιακε θαη δπζηπρψο αμίδεη ηνλ θφπν λα πάηε λα ην δείηε γηαηί
ακθέβαιιαλ νξηζκέλα απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, είλαη Αθξίηα 3, αμίδεη ηνλ
θφπν λα πάηε λα ην δείηε γηα ηη κηιάκε. πάξρεη πξαγκαηηθά κηα επαηζζεζία
ηδηαίηεξε κε λνκίδεηε εμάιινπ έρνπκε δψζεη εμεηάζεηο θαη ζην παξειζφλ, δελ
είκαζηε, δελ αιιάδνπκε ρξψκαηα θαη απφςεηο απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε.
Άιιν ην εθηθηφ ζε ζρέζε κε ην αζηηθφ θξάηνο θαη ηη καο επηηξέπεη ν λφκνο θαη
άιιν πξαγκαηηθά ην πεξηβάιινλ θαη πφζν ην ζεβφκαζηε γηα λα είκαζηε
ζαθέζηαηνη. Λα πάηε δίπια απφ ηε θνξπθή θάλσ θαη δηαθήκηζε ζην
ηπξνπηηάδηθν λα δείηε αθξηβψο γηα ηη δέληξν κηιάκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Απηφ δελ είλαη πεχθν.
ΒΝΟΔΑΠ: Γελ είπα εγψ απηφ θαη γηα ηα πεχθα πνπ ππήξρε..
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: …
ΒΝΟΔΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Θαξαηδαθέξε ζα πάξεηε ην ιφγν λα κηιήζεηε αθήζηε ηνλ
αληηδήκαξρν λα κηιήζεη, επηηέινπο. Αλ δελ ζαο θαιχπηεη ζα πάξεηε κεηά ην
ιφγν λα κηιήζεηε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Αλ ιέκε άιια …. Απαληάκε.
ΒΝΟΔΑΠ: Κηιάκε γηα ηε θνπή δέληξσλ γεληθψο ζα πάκε θαη ζηα πεχθα. Πηα
πεχθα ε πξφηαζε απφ ηνπο θαηνίθνπο ήηαλ λα θνπνχλ ηα 4 αλ ζπκάκαη θαιά
θαη ε πξφηαζε πνπ θάλακε ήηαλ ην 1 θαη απφ ηα 2 πνπ ήηαλ 3 θαη 4 ε
πξφηαζε ήηαλ γηα ην 1. Ξξαγκαηηθά ζηελ πεξηνπζία ηνπ άιινπ δελ κπνξνχκε
λα παξέκβνπκε, μέξεηε πνιχ θαιά φηη ην πεχθν ζην παξειζφλ απηή ε
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φπσο νλνκάδεηαη έρεη ζεσξεζεί ζηνηρείν θπζηθνχ

πνιηηηζκνχ ηεο πφιεο καο θαη εκείο γη’ απηφ παιέςακε κε ην Κηράιε ην Πειέθν
ζην παξειζφλ πξηλ θάπνηεο δεθαεηίεο γηα λα γίλεη. Γελ ζα αζεηήζνπκε ηψξα
ηελ αγάπε καο ζηελ πφιε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη βέβαηα φρη γηα ςεθνζεξία
ζα θάλνπκε ζπέθνπιεο ζε θαλέλαλ έηζη γηα λα ζπλελλνεζνχκε εδψ κέζα.
Θάπνηνη πνπ ζαθαηξεχαλε ηα πάληα ελ νλφκαηη ηεο θνκκαηηθήο ζρέζεο πνπ
είραλε κε ηνπο πειάηεο πνιίηεο έξρνληαη ζήκεξα λα ζπεθνπιάξνπλ θάπνπ
πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη δελ κηιάσ γηα πξφζσπα κηιάσ γηα παξαηάμεηο θαη γηα
ζέζεηο, εκέλα δελ κε ελδηαθέξεη πνηνο ην εθθξάδεη αιιά πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ,
πνηα είλαη ε ηζηνξία ηεο παξάηαμεο ηνπ θαη ηη έρεη πξάμεη κέρξη ζήκεξα ζηελ
πφιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δθηφο αλ θνπήθαλ γηα ..
ΒΝΟΔΑΠ: Απηφ πξάγκαηη δελ ήζεια λα ην πσ αιιά ρξεηάδεηαη λα αθνπζηεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Σηιηάδεο δέληξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξφζα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 7.000 δέληξα.
ΒΝΟΔΑΠ: Ξξαγκαηηθά ηνλ επραξηζηψ ηνλ θίιν κνπ ηνλ Γεκήηξε πνπ κε
εμππεξέηεζε γηαηί ηνπ είπα φηαλ γπξλάγακε ζε παξαθαιψ θφςε λα δσ εδψ αλ
έρνπλ πεηάμεη ζθνππίδηα θαη λα δσ θαη ηα ρψκαηα, αλ έρνπλ πέζεη ρψκαηα
ζηελ Δζληθή νδφ θαη θαιά έθαλε θαη ην έβαιε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα λα
θαηαγξάθνληαη γηαηί εγψ δελ ζα κπνξνχζα λα ην βάισ, απιψο ζα έπξεπε λα
ελεξγήζσ. Γηα ην παδάξη δελ μέξσ ζα ζαο απαληήζσ, ζα πάσ λα δσ γηαηί
ελδηαθέξεη. Γηα ην παξθάξηζκα ζην δεκαξρείν ην έρνπκε ππφςε καο φηη
ζπκβαίλεη απηφ πξέπεη λα ην ιχζνπκε γηαηί δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
αζηπλφκεπζε εκείο, ζα θξνληίζνπκε φκσο λα ην ιχζνπκε λα κελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα λα κπεη θάπνηνο κέζα ζην ρψξν ηεο πιαηείαο, γηα ην παξθάξηζκα
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θαιά λαη, απηά. Γηα ηελ Ηεξά νδφ θαη γηα ηελ θαληίλα έρσ λα ζαο πσ ην εμήο
φηη εθεί έρεη δνζεί κηα άδεηα αλ ζπκάκαη θαιά απφ ην δήκν, δελ ήξζε πνηέ
απηφο πνπ θαηέρεη ηελ άδεηα λα καο θέξεη ηνπο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη
ζέζε ππάξρεη, φπσο θαη ην πεξίπηεξν είλαη εθεί θαη είλαη ζρνιάδνλ πεξίπηεξν
δειαδή δελ ππάξρεη ηδηνθηήηεο απηή ηε ζηηγκή, δελ κπνξεί θαλείο άιινο λα ην
κεηαθηλήζεη θαη εκείο δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ην κεηαθέξνπκε λα ην
πάκε πνπ, αθνχ δελ έρνπλ πάξεη θαλ απφθαζε λα αιιάμεη ζέζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Παλ ηη..
ΒΝΟΔΑΠ: Λα ζαο πσ ζα ιεηηνπξγεί θαη σο εθ ηνχηνπ, ηη πξφβιεκα κπνξεί λα
είλαη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Όρη παξθάξνληαο ηα ακάμηα θάπνπ δελ ππάξρεη ρψξνο..
ΒΝΟΔΑΠ: Κα αθνχ ε θαληίλα είλαη θιεηζηή γηα φλνκα ηνπ Θενχ δελ ην έρεηε
θαηαιάβεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ νη άιινη αληηδήκαξρνη έρνπκε θάηη; Λα δψζνπκε ην ιφγν
ζην Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ δπν λεπηαγσγψλ. Λα ζαο πσ φηη θαη γηα
ηνπο λεπηαγσγνχο φπσο θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ γίλνληαη
εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο αηηήζεηο γηα θάπνηεο ζέζεηο δειαδή απηφ δείρλεη ηελ
πνιχ κεγάιε έηζη αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα δνπιεηά θαη πνπ έρνπλ θαηαληήζεη
πηπρηνχρνπο παηδηά δειαδή πνπ έρνπλ ηειεηψζεη κηα ζρνιή έρνπλ φλεηξα γηα
ην κέιινλ θαη δηεθδηθνχλ κηα ζέζε αλά 50,100,300 θαη γηα ηνπο ςπρνιφγνπο
ην ίδην θαη γηα ηηο άιιεο ζέζεηο θαη γηα θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη βέβαηα θαη
αθφκα γηα θαζαξίζηξηεο ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Απηφ ην βάδσ ζα
πξνβιεκαηηζκφ ζα ζπδεηήζνπκε θαη κεηά ην ζέκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ γηαηί
θάπνηνη έξρνληαη εδψ ζαλ νζίεο παξζέλεο θαη ιέλε φηη παηδηά ην Σατδάξη καο
έμσ ηα άιια κε θάλαηε πνιηηηθή ιεο θαη δελ είλαη πνιηηηθή ην φηη ππάξρεη απηή
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ηε ζηηγκή αλεξγία θαη απηφ εθθξάδεηαη ζαλ απνηέιεζκα εδψ κέζα. Απηά
ινηπφλ ηα θνιπάθηα θαη ηα ςεκαηάθηα θαη απηνί νη νπνίνη ππέγξαθαλ δήζελ
πξνθεξχμεηο λέσλ πνιηηηθψλ γηαηί ππάξρνπλ απηά ηα ληνθνπκέληα θαη
ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηεο θηλήζεηο νη νπνίεο δελ ήηαλ απνιηηηθέο ήηαλ θαζαξά
πνιηηηθέο έηζη, λα κελ έξρνληαη ζήκεξα εδψ λα καο πνπιάλε δήζελ φηη
ππεξαζπίδνληαη απηνί ην Σατδάξη θαη είλαη, κηιάλε κφλν γηα ην Σατδάξη ελψ
εκείο πνπ πάλσ απφ φια κηιάκε γηα ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πφιεο
ελδηαθεξφκαζηε γηα ηα γεληθά ζέκαηα πνπ κεηαθξάδνληαη ζηα πξνβιήκαηα
πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη. Γηα ηελ πξνθήξπμε ινηπφλ απηή ππάξρεη ε
δηαδηθαζία φπσο ππήξρε φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε φιεο ηηο δηνηθήζεηο, ε
δηαδηθαζία ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη απηφ γίλεηαη

φηαλ ππάξρεη

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ζήκεξα είρακε ζην Άξεμηο ήηαλ εθεί θαη νη Γήκαξρνη
ηνπ Αηγάιενπ θαη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο θαη εθπξφζσπνη άιισλ, είλαη εδψ θαη ε
θα Ξαλαγνπνχινπ θαη ζπδεηήζακε ινηπφλ επεηδή φηαλ έρεηο λα θάλεηο κε
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κπαίλνπλ θαη άιια θξηηήξηα κέζα εθηφο κφλν απφ ην
πηπρίν, απφ ην βαζκφ πηπρίνπ θαη θάπνηα πξνυπεξεζία γη’ απηφ ινηπφλ
ππάξρνπλ απηέο νη επηηξνπέο νη νπνίεο αμηνινγνχλ ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ
θαη παίξλνπλ θαη ζπλέληεπμε γηα λα δνπλ αλ απηνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηα θαζήθνληα παηδαγσγνχ. Απηή ινηπφλ ε δηαδηθαζία ηεξήζεθε βγήθε
ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ήηαλ ν δηεπζπληήο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη δπν
δηεπζχληξηεο παηδηθψλ ζηαζκψλ νη νπνία επηηξνπή πήξε ηηο 104 αηηήζεηο, ηηο
αμηνιφγεζε, έθαλε ηελ επηινγή ηνπ λα είλαη Σαηδαξηψηεο θπξίσο έλα βαζηθφ
ζεκείν πνπ βάδαηε θαη εζείο γηαηί είραλ γίλεη αηηήζεηο θαη απφ ηελ Ξηνιεκαΐδα
θαη

απφ

ηελ

Θνδάλε,

ηελ

Θαιακάηα

νπνπδήπνηε

θαη

πηζαλφλ

λα

δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα, φπσο είρακε πξνβιήκαηα ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα κε θάπνηνπο ηέηνηνπο νη νπνίνη αλαιάκβαλαλ παξαηηηφληνπζαλ κεηά θαη
ππήξραλ πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίεο, κηα θαηεγνξία κε κεηαπηπρηαθνχο
ηίηινπο θαη κηα άιια θαηεγνξία κε ηα ππφινηπα θνηλσληθά πξνζφληα θαη
επέιεμαλ δπν λεπηαγσγνχο. Δκείο ζε θακία πεξίπησζε πξψηνλ δελ ζα
θάλνπκε έιεγρν θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ, δεχηεξνλ νη αλψλπκεο θαηαγγειίεο
ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθε ν θ. Ληπληαθφο καο παξαπέκπνπλ ζηελ επνρή ησλ
θνπθνπινθφξσλ, ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα θαη λα έρεη ην ζάξξνο λα θάλεη
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έλζηαζε. πάξρεη ε δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ ε νπνία ζα ζπδεηεζεί θαη ζα
θξηζεί, απηά ηψξα είλαη άιισλ επνρψλ θαη ηα γλσξίδνπλε πνιχ θαιά θάπνηνη
φηαλ δηφξηδαλ εδψ κέζα ζην Γήκν ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο. Όηαλ ππήξρε
βηνκεραλία δηνξηζκψλ κε ηηο θιαδηθέο θαη απηά επεηδή ηα γλσξίδνπκε πνιχ
θαιά αξθεηνί έηζη, λα κελ μχλεζηε ζηε γιίηζα. Γηα ηε παξαιία ηνπ
Πθαξακαγθά δελ είλαη, είλαη δπν θνκκάηηα εθεί, γηα θάπνηνπο πνπ δελ
γλσξίδνπλε γηαηί φηαλ εκείο αγσληδφκαζηαλ γηα ηε παξαιία ηνπ Πθαξακαγθά
θάπνηνη ζπνχδαδαλ ή έπηλαλ θαθέ ζην Θνισλάθη. Δπεηδή ινηπφλ αξθεηνί
θάλακε αγψλεο γηα ην παξαιηαθφ κέησπν γηα λα κε παξαδνζνχλ ηφηε ζηνπο
ηδηψηεο λαη έπηλαλ θαθέ ζην Θνισλάθη. Δπεηδή ινηπφλ εκείο θάλακε αγψλεο,
επεηδή θάλακε αγψλεο..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ:..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όπνηνο έρεη ηε κχγα κπγηάδεηαη, εγψ δελ αλαθέξζεθα ζε
νλφκαηα. Γελ αλαθέξζεθα ζε νλφκαηα, ηψξα εληάμεη ηψξα είλαη ζαθέο αθνχ..
Ινηπφλ δελ ήξζαλ θάπνηνη νχηε ζε κηα θηλεηνπνίεζε, νχηε ζε κηα
θηλεηνπνίεζε, δελ ίδξσζαλ ηελ κπινχδα ηνπο, δελ κάησζαλ

φηαλ εκείο

αληηκεησπίδακε εθεί ηελ αζηπλνκία θαη ηα ΚΑΡ. Ινηπφλ ππάξρνπλ δπν ζέκαηα
ην πξψην είλαη ε δηεθδίθεζε, πξψηα πξψηα δελ ακθηζβεηεί θαλέλαο ηνλ
δεκφζην ραξαθηήξα ηεο παξαιίαο γηαηί ν θ. Ληπληαθφο κε γλσξίδνληαο έβιεπα
πξνζπαζνχζε λα καζνπιήζεη θάπνηα ιφγηα γηαηί δελ ην μέξεη ην ζέκα, δελ
ακθηζβεηείηαη ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο εθεί ηεο παξαιίαο θαη εκείο έρνπκε πεη
γη’ απηφ ην θνκκάηη ζα γίλεη αλάπιαζε ζαλ πξψην βήκα γηα λα είλαη κηα έμνδνο
γηα ηνπο θαηνίθνπο. Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα λαππεγία εθεί
έρνπλ γίλεη παξάλνκεο επηρσκαηψζεηο πνιιά ρξφληα θιπ θιπ θαη απηφ είλαη έλα
ηεξάζηην ζέκα πνπ έρνπκε ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα θαη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, έρνπκε πάξεη απνθάζεηο θαη δηεθδηθνχκε απηφ ην ρψξν γηα ην
δήκν καδί κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ λαππεγηψλ θαη βέβαηα ζε θακία
πεξίπησζε λα κελ κεηαηξαπεί ν Πθαξακαγθάο ζε ιηκάλη, επίζεο λα γίλεη
θαζαξηζκφο θιπ θιπ. Γηα ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Θνπξνππιή πάιη είδεο φηαλ
δπζθνιεχεζαη λα βγεη θάηη, ζε απηή ηε ζπλάληεζε ε αηδέληα είρε δπν ζέκαηα.
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Ήηαλε ην πάξθν «Ρξίηζε», είλαη θαη ν Θψζηαο εδψ ν Μηλνπνγαιάο πνπ δελ
ζπκάκαη αλ ήζνπλ Θψζηα ζαλ γξακκαηέαο. Ινηπφλ είρε ην πάξθν «Ρξίηζε» θαη
ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη απηά ηα δπν γηαηί έπξεπε λα παξζνχλ θαη
απνθάζεηο, ν θ. Θνπξνππιήο εθεί έθαλε θαη ηελ εμαγγειία γηα ην πάξθν
«Ρξίηζε» κε ηηο 700.000 θαη φηη ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιία λα γίλνπλ ηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα, νη κειέηεο κάιινλ

ζην πνηθίιν φξνο γηα λα

πξνρσξήζνπλ κεηά θαη ην δεχηεξν ζθέινο ησλ έξγσλ. Δπηθαινχκαη θαη ηνλ
Αληψλε πνπ ήηαλ εθεί θαη δελ ζπκάκαη πνηνη άιινη ήηαλ εθεί. Νη Γήκαξρνη πνπ
κίιεζαλ πεξηζζφηεξν θαη έβαιαλ ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα ήκνπλ εγψ, ε
Ξεηξνχπνιε θαη ην Ήιην νη άιινη ζηψπεζαλ ή είπαλ ειάρηζηα πξάγκαηα θαη
επεηδή ππάξρεη θαη ην βίληεν ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζε πξνθαιψ λα θάλνπκε
κηα εηδηθή ζπλεδξίαζε λα βάινπκε ην βίληεν λα δνχκε πνηνο έβαιε δεηήκαηα
γηα ηελ πεξηνρή καο θαη ηελ πφιεο καο. Απηά γηαηί πξαγκαηηθά ην ςέκα έρεη
θνληά πνδάξηα θαη βέβαηα φηαλ απηά ηα πξάγκαηα αλακαζψληαη θαη κέζα ζηηο
ηνπηθέο εθεκεξίδεο γηαηί θάπνπ ην έγξαςε θαη ζε κηα εθεκεξίδα φηη δελ
κίιεζε ν Γήκαξρνο, κα έρεηο ην ζξάζνο λα ιεο φηη δελ κίιεζα, ίζα ίζα πνπ κε
θαιέζαλε γηαηί έθαλα θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ γηαηί έβαια πάξα πνιιά
δεηήκαηα φηαλ ε αηδέληα είρε απηά ηα δπν θαη έρεηο ην ζξάζνο λα κνπ ιεο δελ
κίιεζα, δελ ληξέπεζαη; Γελ ληξέπεζαη πξαγκαηηθά; πάξρεη ην βίληεν ην νπνίν
ζα ζνπ θάλσ κηα πξνβνιή εδψ λα δεηο πνηνη βάιαλε δεηήκαηα γηα ηε δπηηθή
Αζήλα θαη γηα ην Σατδάξη. Γελ ήκνπλ φπσο θάπνηνη άιινη πνπ είπαλε
επραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε πνπξγέ θαη θαηεβήθαλε θάησ. Ινηπφλ γηα ην,
ζπγλψκε γηα ηελ έληαζε αιιά κεξηθέο θνξέο δελ μέξσ ην δίθην ζε βγάδεη
εθηφο εαπηνχ αο πνχκε δελ. Ινηπφλ γηα ην ΗΘΑ, εγψ λα πσ ην εμήο φηη αληί λα
κπνπλ νη Γήκνη ζε δηαδηθαζία λα καιψλνπλ κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα
δηεθδηθήζνπκε λα ππάξρνπλ παληνχ παξνρέο πγείαο, λα ππάξρνπλ εθνξίεο, λα
ππάξρνπλ φιεο απηέο νη δνκέο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο θαηνίθνπο θαη δπζηπρψο
θαη θάπνηνη κηιάλε γηα ιηγφηεξν θξάηνο. Ιηγφηεξν θξάηνο πνπ κεηαθξάδεηαη
απφ ηνπο θάζε θνξά θπβεξλψληεο ζε πεξηθνπή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, απηή
είλαη ε θαηάζηαζε δπζηπρψο. Δκείο ινηπφλ γηα ην ΗΘΑ έηζη θαη εγψ ζαλ
Γήκαξρνο έρσ θάλεη πνιιέο θνξέο ζπλάληεζε, ζαο ην έρσ πεη θαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην αιιά πηζαλφλ μεράζηεθε. Έρνπλ δεζκεπηεί φηη δελ ζα
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θχγεη απφ ην ΗΘΑ, ν δηαγσληζκφο είλαη ζε εμέιημε, έρεη πξνθξηζεί ην θηήξην
εδψ ζην Σατδάξη θαη ππάξρνπλ παξεκβάζεηο θαη απφ ην Αηγάιεσ γηα λα πάεη
ζην Αηγάιεσ ην ΗΘΑ θαη αλ ζέιεηο ππάξρνπλ θαη παξεκβάζεηο ζε θπβεξλεηηθφ
πηα επίπεδν έηζη. Δκείο παιεχνπκε θαη ζα παιέςνπκε θαη βέβαηα δελ ζα
αθήζνπκε έηζη ην ζέκα ην ΗΘΑ λα παξακείλεη ζην Σατδάξη θαη βέβαηα λα κε
θιείζεη ην ΗΘΑ ην Αηγάιεσ έηζη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: θ. Γήκαξρε ζπγλψκε ε πιεξνθνξία πνπ είρα είλαη φηη δελ
πξνρσξάεη ν δηαγσληζκφο γη’ απηφ ξψηεζα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη έρεη παγψζεη, φηαλ ιέσ πξνρσξάεη έρεη ζηακαηήζεη ζε απηφ
ην ζεκείν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Όηη ζα γίλεη μαλά, απηφ ιέσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη παγψζεη ζε απηφ ην ζεκείν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία λα ην δνχκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ φκσο φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο ζθέςεηο ηηο νπνίεο
πξέπεη λα ηηο δνχκε θαη απηέο. Αο πνχκε ππάξρεη κηα ζθέςε θαη κηα πξφηαζε
απφ ηελ θπβέξλεζε λα κεηαθεξζνχλ ηα ΗΘΑ ηεο πεξηνρήο εδψ Σατδάξη,
Αηγάιεσ, Αγία Βαξβάξα ζην Ινηκσδψλ. Γελ μέξσ ηψξα επεηδή ππάξρνπλε εθεί
πνιιέο αληηθξνπφκελεο πξνηάζεηο πάλησο ππήξρε θαη ζαλ ζθέςε θαη απηφ.
Ινηπφλ γηα ηελ θνπή ησλ πεχθσλ πξέπεη λα μέξεηε φηη απηά πνπ έξρνληαη ζηελ
επηηξνπή πνηφηεηα δσήο είλαη, ηα αηηήκαηα είλαη ειάρηζηα κπξνζηά ζην
ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηε πίεζε ηνπ θφζκνπ. Ζ πίεζε ησλ
θαηνίθσλ φπνπ ν θαζέλαο έξρεηαη ζην Γήκν θέξλνληαο θσηνγξαθίεο, ηνλ
θαεκφ πνπ θνπβαιάεη γηαηί ηνπ έρεη ξαγίζεη ηνλ ηνίρν, ηε κάληξα ή νηηδήπνηε
άιιν ή πέθηεη θαη ζθνηψλεηαη γηαηί δελ κπνξεί λα παηήζεη ζην πεδνδξφκην
είλαη πάξα πνιιά ηα αηηήκαηα. Δκείο ηα βηψλνπκε απηά θάζε κέξα, αλ ζαο
θέξσ ην παθεηάθη κε ηα αηηήκαηα ζα πείηε, κηιάκε γηα εθαηνληάδεο αηηήκαηα
έηζη φρη δεθάδεο εθαηνληάδεο αηηήκαηα θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη γεσπφλνη
ηνπ Γήκνπ κε κεγάιε θεηδψ εγθξίλνπλ ην θφςηκν πεχθσλ. Αθφκα θαη ζηα
επηθίλδπλα πεχθα φπνπ θαλέλαο άιινο φινη θνηκάζηε ήζπρνη αιιά εκείο φηαλ
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βξέρεη, φηαλ θπζάεη, φηαλ ππάξρνπλ δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ράλνπκε ηνλ
χπλν καο γηαηί αλ πέζεη έλα δέληξν θαη ζθνηψζεη θάπνηνλ εζχ ζα θνηκάζαη ηνλ
χπλν ηνπ δηθαίνπ ελψ εγψ ζα πάσ θπιαθή γηαηί ππάξρεη ην αίηεκα ηνπ
θαηνίθνπ πνπ ιέεη είλαη επηθίλδπλν θφθησ θαη εκείο δελ ην θφςακε ην πεχθν,
πξέπεη ινηπφλ λα δνχκε ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ θαη λα ζαο πσ ην εμήο φηη
έρνπλ γίλεη εδψ δπν εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζην παξειζφλ, εγθιεκαηηθφηαηεο
ελέξγεηεο πνπ δελ κίιεζε θαλέλαο ηφηε απφ εζάο. Θφπεθαλ 5.000 πεχθα γηα λα
γίλεη ην λνζνθνκείν, βιέπεηε ηψξα ηηο ζπλέπεηεο κε ηηο πιεκκχξεο θαη απηά
ιέεη ζα ηα αληηθαζηζηνχζαλ ηφηε θαη είραλ έξζεη ηφηε Γήκαξρνη ζπκάζηε ζην
ζηξαηφπεδν θαη ιέγαλε ζα ηα αληηθαηαζηήζνπκε απηά ηα πεχθα. Γελ έγηλε
ηίπνηε, θφπεθαλ, θαη ην μχιν πνπ θάγακε θιπ, θφπεθαλ 5.000 ηνπιάρηζηνλ
δέληξα αλάκεζα ηνπο θαη πνιιά πεχθα γηα λα γίλεη ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή
Ηθφλην- Θξηάζην πεδίν φπνπ πέξαζε ζηηο 3:00 απηή, έγηλε ε ζπδήηεζε κεηά
απφ πξφηαζε ηνπ ηφηε Γεκάξρνπ ζηηο 3:00 θαη ςήθηζε θαηά πιεηνςεθία ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζηηο 3:00 ρσξίο θαλέλα ζρεδηαζκφ θαη θφπεθαλ άιιεο
5.000 δέληξα ηφηε θαη βιέπεηε ηηο ζπλέπεηεο ζηελ Αζήλα ηη γίλεηαη κε ηηο
πιεκκχξεο θαη βιέπεηε φηη έρνπλ θαηέβεη φιεο νη πέηξεο θάησ θαη ηα κπάδα θαη
έρνπλ θιείζεη ην ξέκα θαη έρνπλ θιείζεη ηε δίνδν πξνο ηελ απέλαληη πιεπξά
θαη έηζη ππάξρεη θίλδπλνο λα έρνπκε έηζη θαηαζηξνθέο θαη ζηε Ιεσθφξν
Θαβάιαο, ηφηε δελ κίιεζε θαλέλαο, απφ εζάο ελλνψ γηαηί κηιήζακε θαη
αληηδξάζακε θαη παιέςακε πάξα πνιινί άλζξσπνη θαη κε ην ζχιινγν ηεο
Αθαίαο θαη εδψ θαη παξαηάμεηο έηζη. Αιιά θάπνην άιινη ηφηε έθαλαλ απηφ πνπ
είπα πξηλ θαη δφζεθε κάρε ζηε Γεσξγίνπ-Ξαπαλδξένπ γηα λα έλα πεχθν ην
νπνίν ήηαλ γεξφ θαη ήηαλ ην ζχκβνιν, ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ην δάζνο γηα
λα κε θνπεί θαη ηα ηφηε ην θφςαλε θάπνηνη ην πεχθν απηφ. Ινηπφλ κε κηιάηε
ινηπφλ γηα πξάγκαηα πνπ πξψηνλ δελ έρνπλ γίλεη θαη δεχηεξνλ ην θάλνπκε κε
ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, πξνζπαζνχκε φζν κπνξνχκε θαη κε φπνην ηξφπν
ζέιεηε λα απνθχγνπκε ην θφςηκν πεχθσλ γηαηί είπε θαη ν Θψζηαο ν Βνξέαο
πσο ηα ραξαθηεξίδνπκε θαη πνηνη παιεχαλε ρξφληα γηα ηα πεχθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λα θάλνπκε έλα ζπγθξηηηθφ αλά ρξφλν; Ξφζα έρεη θφςεη ν
θ. … πφζν έρεη θφςεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Όηαλ έξζεη ην ζέκα..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πα θέξνπκε εκείο κελ αλεζπρείο. Ινηπφλ γηα ηε δσξεά
Αγγειηθή έρεη δίθην, γηα ηε δσξεά ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ ζα θάλνπκε, ήδε ην
έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζα πάξνπκε ηελ πξσηνβνπιία απηή, είλαη πνιχ
ζεκαληηθή παηδηά κπνξνχλ λα ζσζνχλ δσέο απφ απιέο θηλήζεηο δειαδή είλαη
έλα ζνβαξφ ζέκα θαη πνιχ θαιά έθαλε θαη ν ζχιινγνο πήξε ηελ πξσηνβνπιία
ήδε έρνπκε πάξεη ηα ζηνηρεία λα έξζνπκε ζε επηθνηλσλία ζα πξνρσξήζεη απηφ
ην ζέκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: … νινθιεξσκέλν.. θαη δσξεά νξγάλσλ θιπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη δσξεά νξγάλσλ, κηα
έθθιεζε γηα δσξεά νξγάλσλ θαη απηφ έρεηο δίθην Θνδσξή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αθνχ ην θάλνπκε πνπ ην θάλνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη επίζεο ζα θάλνπκε θαη κηα θακπάληα θαη γηα ηελ αηκνδνζία,
θαη γηα ηελ αηκνδνζία δειαδή ε επφκελε αηκνδνζία ζα γίλεη κε πνιχ
θαιχηεξνπο φξνπο γηα λα έξζνπλε πνιχ πεξηζζφηεξνη ζπκπνιίηεο καο γηαηί
ζαο ιέσ ράλνληαη δσέο ηα μέξνπκε φινη θαη είλαη θξίκα δειαδή. Ρψξα γηα ηα
ζθνππίδηα ζηε Ιεσθφξνπ Πθηζηνχ επηπρψο ζηακαηήζαηε πηα λα κηιάηε γηα ηα
ζθνππίδηα ζηε πφιε, θάζε θνξά θάπνηα ζηηγκή ζα αδεηάδεη έλα θνξηεγφ ζηε
Ιεσθφξν Πρηζηνχ ζα ην βιέπεηε, ζα έξρεζηε ζα ιέηε φηη άδεηαζε έλα
θνξηεγφ ζηε Ιεσθφξν Πρηζηνχ εληάμεη, πάλησο είλαη γεγνλφο Γεκήηξε απηφ
πνπ ιέεη ν Κφζρνο είλαη αιήζεηα, δελ ζέινπκε λα πνχκε ηψξα πνηνο Γήκνο
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αιιά επεηδή ην Σατδάξη είλαη ζην πέξαζκα βιέπεηε φηη ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηε
Ιεσθφξν Πρηζηνχ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηε Ιεσθφξν Θαβάιαο γηα λα
αδεηάδνπλ θάπνηνη κπάδα. Απηφ λνκίδσ φηη νχηε ληεληέθηηβ δελ είκαζηε δελ ζα
κπνξνχζακε λα παξαθνινπζνχκε θάζε βξάδπ πνην απηνθίλεην αδεηάδεη θαη
νχηε βέβαηα κπνξείο κε απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ λα παο
ηελ άιιε κέξα λα ηα καδέςεηο αιιά καδεχνληαη φια, θαζαξίζηεθε θαη ε
Θαβάιαο θαη ζην Πρηζηφ φηαλ ηα βάδνπλε, ηψξα ηα πεηάμαλε πξνρζέο ινγηθφ
είλαη λα ηα είδε ζήκεξα αιιά λα είκαζηε ιίγν έηζη πην δίθαηνη θαη λα κελ
πξνζπαζνχκε λα μεςαρλίζνπκε ηε κχγα αλ δελ έρνπκε θάηη άιιν, καο αδηθεί
λα αζρνινχκαζηε κε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. Γηα ην παξθηλγθ ζηε πιαηεία ηε
Θπξηαθή πξέπεη λα ζνπ πσ φηη ππήξρε εθδήισζε θαη καδεχνληαλ ηα πιηθά ηεο
εθδήισζεο, ηελ Θπξηαθή γη’ απηφ ήηαλ απηνθίλεηα ζηε πιαηεία. Όηαλ ππάξρεη
απηνθίλεην ζηε πιαηεία γηαηί είλαη θάπνηνη νη νπνίν αλεβάδνπλ ην απηνθίλεην
θαη ζαλ Γήκνο ηα αλέβαδαλ θαη θάπνηνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ πην παιηά, ηνπο
θάλακε ζηελ αξρή ζχζηαζε θαη κεηά είπακε φηη φπνην απηνθίλεην αλέβεη ζα
ηνπ πάξνπκε ηηο πηλαθίδεο. Γειαδή ππάξρεη απζηεξή έηζη ηήξεζε ηνπ λα κελ
παξθάξνπλ ζηελ πιαηεία. Γηα ην παξθηλγθ ζηελ Ηεξά νδφ εθεί πξψηνλ ε ιχζε
είλαη δσξεάλ παξθηλγθ γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην κεηξφ, απηή είλαη ε
θαιχηεξε ιχζε γηα λα απνθεχγακε νπνηαδήπνηε ζέκαηα γηαηί θάπνηνο πνπ
παίξλεη ην κεηξφ ζέιεη λα απνθχγεη ηελ Αζήλα γηα λα πιεξψζεη ην παξθηλγθ
ηεο Αζήλαο, φηαλ πιεξψλεη ηα ίδηα ιεθηά ζην παξθηλγθ εδψ ζην κεηξφ θαη
πιεξψλεη ηα εηζηηήξηα λνκίδσ φηη απηφ ζα κπνξνχζε ινηπφλ θαη έηζη έπξεπε
θαη απηή είλαη ε απαίηεζε ηα κεηξφ πνπ ππάξρνπλ, ηα πάξθηλγθ πνπ ππάξρνπλ
θνληά ζε κεηξφ κε ηελ απφδεημε ηνπ κεηξφ λα κελ πιεξψλεηο εηζηηήξην, απηφ
ζα ήηαλ πνπ ζα έιπλε έηζη ην πξφβιεκα κηα πνπ δελ έρεη θαη ιεηηνπξγηθφ
θφζηνο αλ ζέιεηε ην παξθηλγθ, έρεη ειάρηζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ζα
κπνξνχζαλ απηά λα ήηαλ ζηε ζπκθσλία θαηαζθεπήο ησλ κεηξφ λα γίλνπλε
θαη απηά ηα παξθηλγθ εμππεξέηεζε ηνπ θφζκνπ. Γηα ην παξθάξηζκα έρνπκε
απεπζπλζεί επαλεηιεκκέλα ζηελ ηξνραία ην μέξεηο πνιχ θαιά ή αλ δελ ην
μέξεηο ζην ιέσ λα ην κάζεηο, φηη ζαλ Γήκνο δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε θιήζε,
δελ κπνξνχκε λα γξάςνπκε. Άξα ινηπφλ απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη
λα απεπζπλζνχκε ζηελ ηξνραία, επαλεηιεκκέλα έρνπκε απεπζπλζεί ζηελ
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ηξνραία. Βιέπεηε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη λα πάεη ε ηξνραία λα γξάςεη κηα
κέξα ηελ άιιε κέξα μαλά ζα πάλε λα παξθάξνπλ γηαηί ν θνζκάθεο πξνζπαζεί
λα βξεη έλα ηξφπν λα παξθάξεη ην απηνθίλεην ηνπ γηα λα πάεη ζηελ Αζήλα. Γηα
ηελ θαληίλα επίζεο ζε απηφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην είρακε ςεθίζεη άδεηα
θαληίλαο ζε εθείλν ην ρψξν. Μέξεηο ινηπφλ φηη εθεί είλαη ζεζκνζεηεκέλε ζέζε
θαληίλαο απηή ηε ζηηγκή. Όπσο επίζεο θαη γηα ην πεξίπηεξν πην πάλσ πνπ
είλαη ζέζε πεξηπηέξνπ, έρεη δεηήζεη βέβαηα ηψξα ν ηδηνθηήηεο λα κεηαθηλεζεί
απφ απηή ηε ζέζε, έρεη ρεξέςεη ε ζέζε ζα ηα θέξνπκε θαη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ηψξα γηαηί θάλακε κε ηελ ππεξεζία εδψ θαη ην, θαη ν Βαζίιεο ζαλ
Ξξφεδξνο κηα θαηαγξαθή φισλ ησλ πεξηπηέξσλ θαη ζα ζπδεηήζνπκε γηαηί
θάπνηνη ηδηνθηήηεο έρνπλ πεζάλεη, έρνπλ πεξάζεη ην Γήκν θιπ. Ρν ζέκα ησλ
πεξηπηέξσλ ζα ην ζπδεηήζνπκε ζπλνιηθά. Γηα ηελ αγνξαπσιεζία νδηθψλ
πηελψλ ην μέξσ φηη απαγνξεχεηαη απιά νχηε απηφ είλαη ηνπ Γήκνπ, πεγαίλεη
φκσο θαη πξέπεη λα μέξεηε φηη είλαη απζηεξφηαην πξφζηηκν θαη ππάξρεη θαη
απηφθσξν.

Απηφθσξε

δηαδηθαζία

δειαδή

φπνηνο

πνπιάεη

πηελά

θαη

ζπιιεθζεί έηζη θαη έρνπλ ζπιιάβεη θαη Σατδαξηψηεο πνπ πνπινχζαλ πηελά
ηνπο νπνίνπο πήγαλε ζε απηφθσξε δηαδηθαζία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Νδηθά πηελά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νδηθά πηελά. Όρη, φρη φια θαη ηα νηθφζηηα απαγνξεχεηαη θαη ηα
ζθπιηά, απαγνξεχεηαη. Θαη γηα ηε 287 λα πσ Θψζηα επεηδή πνιιέο θνξέο έρεη
ζπδεηεζεί εδψ κέζα. Βέβαηα ην εξψηεκα είλαη γηαηί ηφζα ρξφληα δελ
ζπδεηηφηαλ απφ ην 1987 αο πνχκε πνπ έρνπλ πεξάζεη δηνηθήζεηο θαη δηνηθήζεηο
αιιά ηέινο πάλησλ αθνχ ηψξα κπαίλεη έηζη επηηαθηηθά απηφ ην ζέκα εκείο ζε
ιίγεο κέξεο ζα αλαθνηλψζνπκε κε πνην ηξφπν αθξηβψο ζα πξνζπαζήζνπκε λα
πξναζπίζνπκε φηη δηθαηψκαηα έρεη ν Γήκνο εθεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα απαληήζσ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία αληαπαληήζεσλ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρίπνηα έλα ζρφιην. Ν εθλεπξηζκφο ηνπ Γεκάξρνπ ηα ιέεη φια,
ζαθή απάληεζε θαη γηα ηα δπν ζέκαηα δελ πήξακε. Δγψ γηα λα δηεπθξηλίζσ
ιίγν αλ ζέιεηε εηδηθά ζην ζέκα κε ηνλ ΑΠΓΑ εμέθξαζα ην ζεκηηφ παξάπνλν
κεηά απφ κηα επηηπρή απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ πξφζθαηε λα
κπνξνχζε λα ηεζεί ην ζέκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ, νη άιινη Γήκαξρνη κηιήζαλε θαη
γηα άιια ζέκαηα. Απηφ είλαη αιήζεηα ή φρη; Γελ ήηαλ κφλν ην πάξθν
«Ρξίηζεο», ν Γήκαξρνο Ξεηξνχπνιήο κίιεζε θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ πφιε ηνπ; Λα δνχκε ην βίληεν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη θιείζε, θιείζε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Όρη, φρη λα νινθιεξψζσ ιίγν. Ρν ζηξαηφπεδν ην κέηξν θαη
ιέσ αλ ππάξρεη θάπνην ζέκα επεηδή ην θέξακε εκείο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
επεηδή ην πξνσζήζακε ή νηηδήπνηε άιιν έζησ ην παξαιηαθφ κέησπν ηνπ
Πθαξακαγθά πνπ δελ ην θέξακε εκείο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην αλ ππήξρε
έλαο θνηλφο ηφπνο λα αλαδείμνπκε θαη λα γίλεη κηα ελέξγεηα παξαπάλσ απφ ην
πθηζηάκελν θαζεζηψο. Έρεη γίλεη εδψ θαη 1,5 ρξφλν θάηη, θάηη ζπγθεθξηκέλν;
Απηφ είπα. Αιιά δελ μέξσ άιιεο απαληήζεηο έιαβα ή δελ έιαβα ηίπνηα, δελ
μέξσ φινη θξηλφκαζηε εδψ πέξα θαη απφ ηα ππνλννχκελα πνπ αθήλεη ν
θαζέλαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα αλ δελ θαηάιαβεο πηζηεχσ φηη έλα δείθηε λνεκνζχλεο
ηνλ έρεηο θαη έπξεπε λα θαηαιάβεηο γηα ηηο απαληήζεηο. Ν θφζκνο φκσο
θαηάιαβε πηζηεχσ πνπ ήηαλ ζηελ αίζνπζα. Δθεί ινηπφλ ζηνλ Άδληα επεηδή
πξνθαλψο δελ ζπκάζαη ή θάλεηο φηη δελ ζπκάζαη εγψ έβαια κηα ζεηξά απφ
δεηήκαηα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο, γηα ηηο γέθπξεο, ηηο πεδνγέθπξεο πνπ έρνπκε
ζχκαηα, γηα ηα γήπεδα ηελ έιιεηςε ρψξσλ έβαια πάξα πνιιά δεηήκαηα. Γηα
ην ζηξαηφπεδν κελ πξνθαιείο πάιη γηαηί πξνζπάζεζεο θαη έθαλεο θαη
δεκνζηνπνίεζεο θαη έδσζεο θαη δελ μέξσ ηη εγψ αο πνχκε γηα λα πξνβάινπλ
έλα ζέκα ην νπνίν έρεη απνθαζίζεη ν Γήκνο έηζη θαη παιηφηεξα, απηά είλαη θαη
αηρκή θαηά ησλ παιηφηεξσλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Έρεη απνθαζίζεη, αλ παο
λα δεηο ηηο πηλαθίδεο ιέεη «πάξθν ηζηνξηθή κλήκεο» ην ζηξαηφπεδν Σατδαξίνπ
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εδψ θαη ρξφληα, δελ αλαθάιπςεο ηνλ θφζκν εζχ αγφξη κνπ. Γηα ην ζηξαηφπεδν
έρνπκε παιέςεη εκείο γηαηί εκάο καο πνλάεη, ην ζηξαηφπεδν ήηαλ ηφπνο
ζπγθέληξσζεο θαη εθηειέζηεθαλ 200 θνπκνπληζηέο κφλν κηα κέξα εθεί. Γηα ην
ζηξαηφπεδν ινηπφλ έρνπκε παιέςεη πνιχ πεξηζζφηεξν θαη ρξφληα νιφθιεξα
θαη ππάξρεη απφθαζε θαη παιέςακε γηα λα κελ νηθνπεδνπνηεζεί ην
ζηξαηφπεδν φηαλ ππήξραλ νη πξνηάζεηο ηφηε πνιιψλ πνπξγψλ θαη
δηαρξνληθά λα γίλνπλ πνιπθαηνηθίεο, λα δνζεί ζαλ αληάιιαγκα γηα ηελ
κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη λα ρηηζηνχλ εκπνξηθά θέληξα θιπ,
δηάθνξεο άιιεο πξνηάζεηο πνπ ππήξραλ γηα ηελ νηθνπεδνπνίεζε ηνπ. Ρφηε
ινηπφλ ζηελ επηηξνπή αγψλα πνπ είρε ζπγθξνηεζεί εκείο ηε ζπγθξνηήζακε θαη
ζπκκεηείραλ ζχιινγνη, φινη νη ζχιινγνη ηεο πφιεο θαη δηάθνξνη ηεο πφιεο θαη
δψζακε, βιέπσ εδψ πάιη επηπρψο πνπ ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζπκνχληαη γηαηί
κε απηά πνπ αθνχκε εδψ ζα μεράζνπκε θαη ην ηη έρεη γίλεη ζην Σατδάξη.
Μαθληθά αλαθαιχθζεθε ν θφζκνο, μαθληθά ζην Σατδάξη, ην Σατδάξη πήξε
απφθαζε γηα ην ζηξαηφπεδν, κα πνηνο δνπιεχεη πνηνλ εδψ κέζα; Ξνηνο
δνπιεχεη πνηνλ γηα ην κεηξφ εδψ κέζα; Ξνηνο δνπιεχεη πνηνλ φηαλ έγηλε ν
ζρεδηαζκφο θαη έρνπκε θαη ηα ζρέδηα φηαλ ππήξρε ε πξνέθηαζε ηνπ κεηξφ γηα
ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ έηζη πνπ πήγε ηφηε Γήκαξρνο θαη είπε φρη θαη πήγε
ην κεηξφ πάλσ πξνο ην Ήιην. Ξφηε άιιαμε γξακκή ην κεηξφ ην μέξεηο; Ξνηνο
άιιαμε, κεηά απφ πνηαλνχ απφθαζε άιιαμε γξακκή ην κεηξφ; Θαη έξρεζαη
ζήκεξα θαη καο ιεο γηα ηε γξακκή πνπ μέξεηο φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη πνηέ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηνηρεία ππάξρνπλ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο ππάξρνπλ, βεβαίσο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ:..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηα βγάινπκε φια κε θνβάζαη, ζα ηα βγάινπκε. Θνίηαμε εδψ
είλαη γεγνλφηα, είλαη γεγνλφηα ζηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε κε ηνλ δηνηθεηή θαη
ηνλ δηεπζχλνλ ζχκβνπιν ηνπ αηηηθφ κεηξφ ήηαλ θαη ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ
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Γήκνπ είπε φηη δπν Γήκαξρνη ζηελ Αζήλα ήηαλ εγθιεκαηίεο, ην μέξεηο; Θαη
ηνπο νλνκάηηζε, δελ έιεγα ηίπνηα κέρξη ηψξα αιιά κε πξνθαιείο, δπν
Γήκαξρνη ήηαλ εγθιεκαηίεο, λα πσ ηα νλφκαηα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ίδηνο καο ηα είπε θαη καο έρεη φια ηα ζηνηρεία.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λαη Γήκαξρε λα πεηο ηα νλφκαηα, δελ ζέινπκε λα θξπθηεί
ηίπνηα εδψ κέζα. Λα πεηο ηα νλφκαηα θαη φηη πεηο λα είλαη κε ζηνηρεία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία ζα ην πσ, βεβαίσο είλαη κε ζηνηρεία.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γηαηί φπσο πνιχ ζσζηά είπεο πξηλ ηα ππνλννχκελα θαη νη
αλψλπκεο θαηαγγειίεο είλαη γηα θνπθνπινθφξνπο θαη φρη γηα Γεκάξρνπο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νλνκάηηζε ινηπφλ ηνλ Γήκαξρν ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο θαη ηνλ
Γήκαξρν Σατδαξίνπ ηνλ θ. Ληπληαθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Υξαία λα πείηε ινηπφλ..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη καο είπε θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ην ηη
ιέγνληαλ ζηνπο δηαδξφκνπο εθεί γηα ηνλ Ληπληαθφ ηφηε. Θα έρνπκε ζε ιίγν,
θνηηάμηε..
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θαη άιινη Γήκαξρνη γεηηνληθνί πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ πνιηηηθφ
ρψξν πνπ ήηαλ ν Γήκαξρνο ν Θπξηάθνο ν Ληεληαθφο θαη απηνί ιέλε άιια
πξάγκαηα. Ξξνζέμηε ινηπφλ λα ιέηε ηελ αιήζεηα γηαηί δελ είζηε έλαο απιφο
πνιίηεο, είζηε ν Γήκαξρνο ηεο πφιεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ζα θαείηε γξήγνξα, απηή είλαη ε αιήζεηα πνπ ζαο είπα
κφιηο ηψξα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λα αθνχζνπκε κε ζηνηρεία εδψ κέζα ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην θαη κέζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο, κε θνβάζηε ζε ιίγεο κέξεο ζα έρνπκε φια ηα
ζηνηρεία, ζα θάλνπκε παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ πνπ είρε ν θαζέλαο ηφηε γηα ην
κεηξφ θαη ζα εκθαληζηνχλ φια. Κε θνβάζηε θαη κελ αλεζπρείηε ζηγά ζηγά
γίλνληαη ηα πξάγκαηα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γελ θνβάκαη. θ. Ξξφεδξε δελ ζπλεζίδεηαη..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο έρνπκε λα αζρνιεζνχκε θαη κε άιια πξάγκαηα γηα ηε
πφιε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Βεβαίσο, θ Ξξφεδξε..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θνηκφκαζηε θαη μππλάκε κε ην πψο ζα πεηάμνπκε δπν
ζπφληεο έηζη, δπν ππξνηερλήκαηα θαη λα θάλνπκε θαη ηξεηο εξσηήζεηο ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηα ζθνππίδηα. Δκείο αζρνινχκαζηε θάζε κέξα κε ηα
πξνβιήκαηα ηεο πφιεο πνπ είλαη πνιιά θαη ζνβαξά θαη ζπζζσξεπκέλα φια ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γελ ζπλεζίδεηαη δεπηεξνινγία φηαλ ε δηαδηθαζία αθνινπζεί
κηα νξζφηεηα δειαδή γίλνληαη εξσηήζεηο θαη δίδνληαη απαληήζεηο επί ησλ
εξσηήζεσλ. Δδψ κε επηινγή ηνπ Γεκάξρνπ έγηλαλ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ρζαηζακπά δελ έθαλε δεπηεξνινγία ν Γήκαξρνο ν θ.
Ληπληαθφο δήηεζε λα..
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Έγηλαλ εθηελείο ηνπνζεηήζεηο γεληθφηεξεο ζηηο νπνίεο
νθείιεηαη ηειηθά λα γίλεη δηάινγνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: θ. Ρζαηζακπά

κε ζπγρσξείηε ν θ. Ληπληαθφο δήηεζε λα

απαληήζεη, δεπηεξνινγία έθαλε ε παξάηαμε ζαο. Κελ εγθαιείηε ην Ξξνεδξείν,
είζηε ππεχζπλνη γη’ απηφ ην δηάινγν.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Υξαία θ. Ξξφεδξε δεηψ ην ιφγν ν Γήκαξρνο έθαλε..
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο έρεη δηθαίσκα, κηζφ ιεπηφ θ. Ρζαηζακπά δελ ζαο
αθαηξεί θαλείο ην ιφγν, έηζη. Δκείο έρνπκε πάληα ζην κπαιφ καο ηελ νπζία
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη φρη ηνπο ηχπνπο, έηζη. Ινηπφλ δελ ζαο αθαηξεί θαλείο ην
ιφγν φκσο ν Γήκαξρνο έθαλε ην θιείζηκν ηνπ θαη ηε δεπηεξνινγία ηελ έθαλε
ηελ έθαλε ε παξάηαμε ζαο. Ινηπφλ ζέιεηε λα πείηε λα πείηε βεβαίσο, δελ ζαο
αθαίξεζε θαλείο ην ιφγν.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ινηπφλ δήηεζα ην

ιφγν δηφηη ε δηαδηθαζία έθπγε απφ ην

ζηάδην ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ κε επηινγή ηνπ Γεκάξρνπ θάλνληαο
γεληθέο ηνπνζεηήζεηο θαη θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε πξνζπαζψληαο λα
δεκηνπξγήζεη εληππψζεηο. Θέισ ινηπφλ λα πσ φηη ηέζεθαλ απφ ηελ πιεπξά
ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμήο καο ηέζεθαλ δπν εξσηήκαηα. Ρν έλα είρε λα
θάλεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ πνπ έγηλε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο
ζε πξνζσπηθφ επίπεδν δελ ζα ηνπνζεηεζψ γηαηί έρσ πξνζσπηθφ θφιιεκα γη’
απηφ σζηφζν φκσο ην δήηεκα ήηαλ πνιχ απιφ ζε ζρέζε κε ηα κφξηα θαη γηαηί
επηιέγεη λα κελ πηνζεηεζνχλ θαη ζε έλα εξψηεκα ηειηθά αλ ππήξρε θνκκαηηθή
ηαπηφηεηα ησλ επηιεγέλησλ, ζα κπνξνχζε ν Γήκαξρνο ζην ζπγθεθξηκέλν
πάλσ λα ηνπνζεηεζεί αθφκα θαη κε έλα λαη ή έλα φρη..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ρζαηζακπά κε ζπγρσξείηε πνπ ζαο δηαθφπησ, κε ζπγρσξείηε
θ. Ρζαηζακπά έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρειεηψλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ κεο ζπγρσξείηε ζέισ λα επηζεκάλσ θάηη ζαλ
Ξξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Θνηηάμηε λα δείηε έγηλαλ δπν
ηνπνζεηήζεηο έηζη, ε νπνία ε κηα κίιεζε γηα αλψλπκεο θαηαγγειίεο θαη ε άιιε
κίιεζε γηα κνπισρηφ θφςηκν δέληξσλ. Γελ ελνριεί απηφ θαη ελνριεί ε
ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ αληηθξνχεη απηά. Ινηπφλ δελ θαηαιαβαίλσ
πνπ πάηε απηφ, ηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο έηζη, εάλ ζέιεη ε αληηπνιίηεπζε λα
κελ απαληάεη κε ηέηνην ηξφπν ε δεκνηηθή αξρή ζα πξέπεη λα είλαη πάξα πνιχ
πξνζεθηηθή πσο εθθξάδεηαη κέζα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δζείο ην μέξεηε
πνιχ θαιχηεξα γηαηί είζηε έκπεηξνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη λνκίδσ φηη δελ
ζα βνεζάεη απηφο ν ηξφπνο. Ινηπφλ κελ εμάπηεζηε ινηπφλ γηα ηελ απάληεζε
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ηνπ Γεκάξρνπ γηαηί ν ηξφπνο μεθίλεζε απφ εζάο, απφ ηηο αλψλπκεο
θαηαγγειίεο θαη απφ ηα κνπισρηά. Νινθιεξψζηε.
ΡΠΑΡΠΑΞΑΠ: Ινηπφλ γηα ηα πεξί αλσλχκσλ θαηαγγειηψλ λνκίδσ φηη κπνξεί
λα ππάξμεη ζπλελλφεζε λα ιάβεηε θαη εζείο γλψζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
θαηαγγειίεο γηα λα κελ ππάξρεη θακία ακθηζβήηεζε. Απφ εθεί θαη πέξα έλα
δεχηεξν θαη ηειεηψλσ ππήξμε πνιχ κεγάινο εθλεπξηζκφο απφ ηνλ Γήκαξρν
ζηελ απάληεζε φηη αθνξά ηνλ Πθαξακαγθά. Έγηλε κηα εξψηεζε ε νπνία πνην
ήηαλ ην αληηθείκελν ηεο; Δίζηε δηνίθεζε 1,5 ρξφλν, δηνίθεζε φρη αληηπνιίηεπζε
σο δηνίθεζε ινηπφλ άιινο είλαη ηψξα ν ξφινο ζαο θαη άιιεο νη επζχλεο ζαο
πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε ελέξγεηεο νπζηαζηηθέο απνηειεζκαηηθέο πνπ λα ιχζνπλ
πξνβιήκαηα θαη λα δψζνπλ, εθεί ην εξψηεκα, ηειεηψλσ, ην εξψηεκα είλαη
ππήξμε θάπνηα ελέξγεηα ζπγθεθξηκέλε ζε απηφ ηνλ 1,5 ρξφλν ηεο δεκνηηθήο
αξρήο πιελ απφ φια απηά ηα αηηήκαηα ηελ πεξίνδν ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηελ
πεξίνδν ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ηηο ζπλαληήζεηο ησλ ΑΠΓΑ ή ηηο ζπλαληήζεηο
αλ ζέιεηε ζε φινπο ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο; Δλέξγεηα ζπγθεθξηκέλε ππήξμε
θαη πνηα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ρζαηζακπά αθνχζηε ιίγν, κε ζπγρσξείηε ιίγν θαη πάιη γηαηί
αδηθνχκε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Αλ δελ ζαο θαιχπηεη ε απάληεζε
απεπζπλζείηε ζηνλ Σατδαξηψηηθν ιαφ θαη πέζηε φηη ε δεκνηηθή αξρή ηνπ ΘΘΔ
δελ καο θάιπςε, έηζη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Όρη αιιά λα γίλεηαη απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ εγψ πξέπεη λα επαλαθέξσ ηελ ηάμε ηψξα ζηε.. θ.
Γπληαθέ είζηε επηθεθαιήο παξάηαμεο αλ δελ ζαο θάιπςε ν Γήκαξρνο
απεπζπλζείηε ζην ιαφ ηνπ Σατδαξίνπ. Έρεηε ηα κέζα άιισζηε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δδψ ππάξρεη κηα δηαδηθαζία .. κε αθνξκή έλα δεκνζίεπκα θαη
αλ έρεη γίλεη θάπνηα ελέξγεηα. Ξξνο ηη φιε απηή ε νξγή, απηά ηα ππνλννχκελα,
απηφ ην ρακεινχ επηπέδνπ ζα έιεγα..
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη θαθψο εγθαιείηε ηε δεκνηηθή αξρή γηα ηνλ ηφλν,
μεθίλεζε απφ ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο, έηζη; Ινηπφλ θ. Γξνχιηα ζέιαηε θάηη;
Κηζφ ιεπηφ γηαηί.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη ήζεια απιά λα δηακαξηπξεζψ. Γελ είλαη δηαδηθαζία απηή, θ.
Ξξφεδξε έρεηο εζχ ηελ επζχλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη δίθην.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη ππάξρνπλ θαη άιιεο παξαηάμεηο εδψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνδέρνκαη ηελ θξηηηθή θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ν θαζέλαο έρεη .. λα θαηαζέζεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ λνκίδσ φηη
πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζνπκε.
ΠΞΖΙΗΝΡΝΞΝΙΝΠ: Γηα ηε δηαδηθαζία έλα ιεπηφ, δελ ζα κπσ ζηελ νπζία.
Αιιά λνκίδσ φηη κε ψξηκε ζθέςε πξέπεη λα ζθεθηνχκε θαη ην Ξξνεδξείν. Αλ
θάπνηνο δελ κέλεη θαιπκκέλνο απφ ηηο απαληήζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
γηα ην ζέκα απηφ λα κπεη έθηαθην ζέκα ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ε λα
πξνηαζεί γηα λα έρνπκε δηθαίσκα θαη νη ππφινηπνη αιιηψο ζα θάλνπκε έλα
παηρληδάθη εληππψζεσλ ή θαηάρξεζεο ζην νπνίν ην Ξξνεδξείν γηα ηνπο δηθνχο
ηνπ ιφγνπο ην θαηαιαβαίλσ αλ θφςεη ην ιφγν ζεσξείηαη φηη εκπνδίδεη θάπνηνλ
αλ φρη εκείο νη ππφινηπνη είκαη θηκσκέλνη. Γηαηί ζηε ζπδήηεζε πξνθχπηνπλ
απφ ηελ νκηιία θαη ηε δεπηεξνκηιία θαη ζέκαηα θαη γηα δεηήκαηα ηάμεο αλ ζαο
πνχκε νη άιινη Γήκαξρνη είπαλ απηφ αλ έηζη ζε νξηζκέλα παξεπξηζθφκαζηαλ,
θαηάιαβεο, δε ιέσ απφ πξφζεζε πάληα, ινηπφλ, άξα ινηπφλ θάλσ απηή ηελ
ππφδεημε ζηνλ Ξξνεδξείν λα ηελ πάξεη ππφςε αλ θάπνηνο ζπλάδειθνο ζεσξεί
φηη είλαη έρεη δηθαίσκα γηα θάπνην ζέκα ζήκεξα εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά
θαη κε ηελ αλνρή ηνπ Ξξνεδξείνπ κπνξνχκε λα πνχκε έθηαθην ζέκα ην
θνπβεληηάδνπκε λα ην νινθιεξψζνπκε θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Γεκάξρνπ ή ιέκε ζην επφκελν ζέκα λα ην ιηαλίζνπκε γηα λα είκαζηε ζε κηα
ζεηξά γηα λα κε ράλνπκε ηελ ςπρξαηκία καο. Δληάμεη θαηαιαβαίλσ θαη ηνπο
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ηφλνπο φηη θάπνηα ζηηγκή ζα αλέβνπλ είλαη αλζξψπηλν αιιά ιέσ, θάλσ απηή
ηελ ππφδεημε ζην Ξξνεδξείν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ζπκθσλψ κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηνπ Θνδσξή θαη ηνπ
Ζξαθιή. Λα ζαο πσ φηη ρξφληα ηψξα ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ζηε δηαδηθαζία
ησλ εξσηήζεσλ δελ ππήξραλ αληαπαληήζεηο δειαδή θαη εκείο αο πνχκε
απνδερφκαζηαλ ηελ απάληεζε ηελ νπνία έδηλε ν εθάζηνηε Γήκαξρνο
αλεμάξηεηα αλ καο ηθαλνπνηνχζε ή φρη. Απηφ πξαγκαηηθά ην θάλακε ηψξα γηα
λα κε θάπνηνο φηη θηκψλνπκε ηε θσλή ηνπ αθνχ ζέιεη λα, ηέινο πάλησλ λα
βάιιεη νξηζκέλα δεηήκαηα. Ξάλησο γηα λα πσ θάηη θαη λα νινθιεξψζσ ζε
ζρέζε κε ηε παξαιία ηνπ Πθαξακαγθά πξνέθπςε ζέκα φηαλ έθαλα εγψ
δήισζε ζηε θνπή ηεο πίηαο ησλ ρεηκεξηλψλ θνιπκβεηψλ φηη ζα πάκε ζε
αλάπιαζε ηεο παξαιίαο ηνπ Πθαξακαγθά. Γειαδή ζα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα
θαζαξηζκνχ, λα κπνπλ θάπνηα δέληξα, λα γίλνπλ θάπνηεο βειηηψζεηο, θάπνηεο
ππνδνκέο θιπ. Απφ εθεί ινηπφλ θαη κεηά άξρηζε έλαο νιφθιεξνο πφιεκνο ζε
ζρέζε κε ηελ παξαιία ηνπ Πθαξακαγθά, πνπ ζαο ιέσ είλαη δπν δηαθνξεηηθά
θνκκάηηα έηζη, είλαη αλ ζέιεηε ηξίην θαη ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ιηκαληνχ ή
φρη. Απηή ηε ζηηγκή , απηφ ην ρξφλν δελ έρεη κπεη θαλέλα δήηεκα είηε
επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ είηε δεκηνπξγίαο ιηκαληνχ ζην Πθαξακαγθά.
Απηφ ινηπφλ πνπ βάδνπκε απηή ηε ζηηγκή είλαη λα θαηνρπξψζνπκε ηε ζέζε,
ηελ έμνδν ηνπ Γήκνπ ζην θνκκάηη έηζη πνπ αλήθεη ζην δεκφζην. Απηφ είλαη ην
πξψην

ζθέινο

θαη

ζην

άιιν

βέβαηα

αλ

κπεη

νπνηνδήπνηε

δήηεκα

ακθηζβήηεζεο ηνπ ρψξνπ εθεί θαηαιαβαίλεηε, αιιά ηψξα λα θάλνπκε ηη, λα
πάκε δειαδή λα πνχκε ηη, θχγεηε λαππεγία απφ εδψ ζήκεξα; Δίλαη έλα
κεγάιν δήηεκα απηφ πνπ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε. Ινηπφλ απηά θαη εηιηθξηλά
δειαδή φηαλ θάλνπκε θάηη ζεηηθφ πξνζπαζνχκε, ζα θάλεηε αλάπιαζε ηνπ
Πθαξακαγθά θάηζε λα βάινπκε ηψξα ην δήηεκα γεληθφηεξα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηράιε ζπγλψκε, Ξξφεδξε κηα θνπβέληα. Δγψ βάδσ
δήηεκα ζην επφκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζέισ λα είκαη εηζεγεηήο αλάπιαζεο
παξαιίαο Πθαξακαγθά θαη λα ην θνπβεληηάζνπκε. Δηζήγεζε εζείο, εηζήγεζε
εγψ θαη φπνηνο άιινο ζέιεη. Γηα λα ην ζπδεηήζνπκε γηαηί ηψξα αηζζάλνκαη
θηκσκέλνο δειαδή ή πξέπεη λα δεηήζσ θαη λα πσ φηη, ηελ αλαπηπμηαθή καο
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πξφηαζε, πσο ζα γίλεη δειαδή; Ιέσ ινηπφλ βάδσ δήηεκα λα ζπκθσλήζνπκε
ηψξα..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή φηαλ ππάξρεη αίηεκα πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
δξνκνινγείηαη έηζη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ινηπφλ ιέσ απηφ, ιέσ απηφ ην πξάγκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γξνκνινγείηαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη γηα λα κε καθξεγνξήζσ ηψξα δελ ζέισ, ιέσ ζην
επφκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην δεηάσ λα είλαη ζηα πξψηα ζέκαηα απηφ θαη
δεηάσ λα πνχκε ηη έρεη ε δεκνηηθή αξρή θαη ηη έρνπκε θαη εκείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε λα
πνχκε φηη απφ ηελ αλακφξθσζε πνπ πξνηείλεηε πξνθχπηεη έγθξηζε
ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Όρη, φρη είλαη
εθηφο εκεξεζίαο επεηδή δελ ήηαλ έηνηκν έηζη, έξρεηαη σο εθηφο εκεξεζίαο.
Ππκθσλνχκε λα θνπβεληηαζηεί; Πην ηέινο θπζηθά γηαηί πξνθχπηεη απφ ηελ
αλακφξθσζε,… αλακφξθσζε. πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 1Ν Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο-ςεθίζκαηνο, ζρεηηθά κε ην ζρέδην
λφκνπ γηα ηελ Θνηλσληθή Αζθάιηζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα πξψην ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ςεθίζκαηνο ζρεηηθά
κε ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Λα δηαβάζσ ζπλάδειθνη ην
ςήθηζκα πνπ θαηαζέηεη ε δεκνηηθή αξρή. Ρν λέν ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο
Πχξηδα γηα ην αζθαιηζηηθφ απνηειεί ηελ ηαθφπιαθα ζην θνηλσληθφ ραξαθηήξα
ηεο αζθάιηζεο, νινθιεξψλεη ην ζρεδηαζκφ πνπ πξνσζείηαη εδψ θαη ρξφληα
ζπκπεξηιακβάλνληαο φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο αληί αζθαιηζηηθνχο λφκνπο
θαη δηαηάμεηο θαη θάλνληαο βήκαηα κπξνζηά ζε φιε ζηελ αληηδξαζηηθνπνίεζε
φινπ ηνπ πιαηζίνπ. Νη κεηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζπληάμεηο αθνξνχλ
φινπο θαη φρη κφλν ηνπο λένπο ζπληαμηνχρνπο, ν δηαρσξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη
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απφ ηελ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα ζθφπηκα πξνθεηκέλνπ λα ζνιψζνπλ ηα
λεξά. Ζ πξφηαζε εθ ησλ πξνηέξσλ πινπνηεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο δεζκεχζεηο
αθνχ ελζσκαηψλεη ηηο πξνεγνχκελεο 11 κεηψζεηο θαη πξνσζεί θαη άιιεο γηα
λπλ θαη κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο. Ν ζρεδηαζκφο νινθιεξψλεηαη ζε θχξηα
θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε ζε εθάπαμ, ζε αλαπεξηθέο ζπληάμεηο θαη ΔΘΑΠ.
Γίλεηαη θαηαδηθαζηηθφ ρηχπεκα ζηνπο κηθξνχο απηναπαζρνινχκελνπο θαη
αγξφηεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε αθαληζκφ θαη θιείζηκν φζσλ έρνπλ επηβηψζεη σο
ζήκεξα ζε φθεινο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ θπξηαξρνχλ. Όπσο θάζε
θνξά έηζη θαη ηψξα ηα λέα αληί ιατθά κέηξα εκθαλίδνληαη σο ζσηήξηα γηα ηε
βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ. Απνζησπάηαη ην γεγνλφο φηη δηαρξνληθά έρνπλ
θαηαιεζηεπηεί ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ κε επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ κε
ηειεπηαία απηή ησλ 14 δηο κε ην θνχξεκα ησλ νκνιφγσλ. Ρν ζρέδην ηεο
θπβέξλεζεο πινπνηεί ηνπ δηαθαήο πφζνπο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ γηα δηάιπζε
ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ζχκκαρν ζε απηή
ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ησλ νπνίσλ ηε ζηάζε ν πνπξγείν
εξγαζίαο ρσξίο λα θξαηά ηα πξνζρήκαηα ραξαθηήξηζε ππεχζπλε. Πηφρνο είλαη
λα γίλεη ν εξγαδφκελνο πην θζελφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
ηξνθνδνηεζεί ε θεξδνθνξία ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Ππλνιηθά ηα κέηξα ζα
ζπκβάινπλ ζηε παξά πέξα ρεηξνηέξεπζε ηεο δσήο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σατδαξίνπ θαηαδηθάδεη ηα κέηξα θαη δεηάεη ηελ
απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ έθηξσκα ηεο θπβέξλεζεο. Θαιεί ηνλ ιαφ ηεο
πφιεο λα παιέςεη γηα θνηλσληθή αζθάιηζε γηα φινπο απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη
ππνρξεσηηθή, λα δψζεη καδηθφ παξφλ ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ ΞΑΚΔ
ηελ Ξέκπηε 4 Φιεβάξε ζηηο 10:30 ζηελ Νκφλνηα. Απηφ είλαη ην ςήθηζκα πνπ
θαηαζέηεη ε δεκνηηθή αξρή. Ξξηλ πεξάζνπκε ζε εξσηήζεηο λα ξσηήζσ επεηδή
ππάξρνπλ καδηθνί θνξείο θαη ζσκαηεία. πάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζα ζέινπλ λα
πάξνπλ ην ιφγν; Νη επαγγεικαηίεο πνπ είραλ δεηήζεη, ζχιινγνο γπλαηθψλ λαη,
άιινο θνξέαο; Πχιινγνο ησλ επαγγεικαηηψλ, ινηπφλ λα πάκε πξψηα ζε
εξσηήζεηο αλ ππάξρνπλ πάλσ ζην ςήθηζκα. Λαη αλ θάηη δηεπθξηληζηηθφ απηφ
ελλνψ. Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνπο καδηθνχο θνξείο πξψηα θαη κεηά ην
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δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα ηνπνζεηεζεί; Ινηπφλ απφ ηα ν ζχιινγν γπλαηθψλ ζην
κηθξφθσλν πέζηε ην φλνκα ζαο.
ΡΠΗΦΡΖ: Θαιεζπέξα Θαηεξίλα Ρζίθηε απφ ην ζχιινγν γπλαηθψλ Σατδαξίνπ.
Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαθηήζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ, βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο δσήο ηεο εξγαηηθήο ιατθήο
νηθνγέλεηαο, εμαζθαιίδεη ηε πξνζηαζία θαη ηελ θάιπςε ησλ αδπλάησλ,
πεξηέρεη ηελ αζθαιηζηηθή θαη ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία, ηελ πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίαο θαη πξφλνηαο, ησλ ζεζκψλ ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ, ηελ
πξνζηαζία απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν ηεο άδεηαο αλάπαπζεο θαη ηνθεηνχ.
Νη γπλαίθεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, νη άλεξγεο, νη κσξνκάλεο πιήηηνληαη
ηδηαίηεξα κε ηελ ππνθξηηηθή θαη δήζελ πξννδεπηηθή πξφθαζε ηεο θπβέξλεζεο
πεξί ηζφηεηαο ησλ δπν θχιισλ αλεβάδνπλ ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο
ησλ γπλαηθψλ πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ ην ιηγφηεξν ειάρηζηνο θφξνο ηηκήο
αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο κεηξφηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ
ηεο γπλαίθαο. Απηέο νη θαηαθηήζεηο δελ ραξίζηεθαλ αιιά επηηεχρζεθαλ κέζα
απφ ζθιεξνχο θαη αηκαηεξνχο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη ρξένο καο
ινηπφλ λα κελ κείλνπκε άπξαγεο, έρεη απνδεηρζεί ζηε πξάμε πσο ηίπνηα δελ
καο ραξίδεηαη θαη ηα πάληα θαηαθηηφληαη. Ν ζχιινγνο γπλαηθψλ Σατδαξίνπ ζηε
γεληθή ηνπ ζπλέιεπζε απνθάζηζε θαη θαιεί φιεο ηηο γπλαίθεο ηεο εξγαηηθήο
νηθνγέλεηαο, ηηο άλεξγεο, ηηο εξγαδφκελεο, ηηο κσξνκάλεο ζηελ απεξγία ηεο 4 εο
Φιεβάξε ζηηο 10:30 ζηελ Νκφλνηα κε ην ΞΑΚΔ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ην ζχιινγν ησλ επαγγεικαηηψλ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο, ζαο εχρνκαη θαιή θαη απνδνηηθή ρξνληά κε
ηνλ θαηλνχξην ρξφλν, ιέγνκαη Θαξαγηάλλεο Αλδξέαο θαη είκαη Ξξφεδξνο ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ Σατδαξίνπ. Λα κελ δηαβάδσ
ηψξα ην ςήθηζκα πνπ πάλσ θάησ είλαη ηα ίδηα πξάγκαηα, ζα ζαο πσ κφλν φηη
απηφ ην λνκνζρέδην καδί κε ην θνξνινγηθφ καο θιείλνπλ θαη δελ πιήηηνπλ
κφλν εκάο βέβαηα πιήηηνπλ θαη ηνπο πειάηεο καο πνπ είλαη νη εξγαδφκελνη γη’
απηφ θαη ν ζχιινγνο κέζα απφ ηηο πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ απηφ πνπ
επηηάζζεη θαη πξνβάιεη πξνο ηα έμσ φηη δελ είλαη θαλέλαο κφλνο ηνπ ζηε θξίζε
θαη ππάξρεη κηα ζπκκαρία κε ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο. Ξάλσ ζε
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απηφ ην πιαίζην ινηπφλ θαη ζε άιια πιαίζηα γηα ην αζθαιηζηηθφ έρεη πάξεη
απφθαζε ν ζχιινγνο ηελ Ρεηάξηε ζηηο 4 Φιεβάξε λα είλαη θιεηζηά ηα
θαηαζηήκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ απεξγία. Δθηφο απηψλ ζα ζαο
δηαβάζσ επηγξακκαηηθά κφλν ηη δηεθδηθνχκε λα κελ ζαο δηαβάδσ φιν ην
ςήθηζκα. Απφζπξζε ηνπ λένπ αληί αζθαιηζηηθνχ ηεξαηνπξγήκαηνο θαη
επηζηξνθή ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ιεζηεχηεθαλ κε επζχλε φισλ ησλ
θπβεξλήζεσλ,

άκεζε

επαλαθνξά

ησλ

νξίσλ

ζπληαμηνδφηεζεο

ζηα

πξνεγνχκελα θαζεζηψο κε πξννπηηθή ηελ παξά πέξα κείσζεο ηνπο θαη
ζπληαμηνδφηεζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζπληάμηκε
ειηθία, αλαλέσζε φισλ ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο αλεμαξηήησο ρξεψλ δεκφζηα
θαη δσξεάλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη πξφλνηα, πάγσκα ησλ ρξεψλ πξνο ηνλ
ΝΑΔΔ θαη ην δεκφζην θαη καθξφρξνλε ξχζκηζε κε δφζεηο πνπ λα κελ
μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ην 10% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο καο. Θακία
θαηάζρεζε πξψηεο θαηνηθίαο, επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη θακία
δηαθνπή ξεχκαηνο. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη μεθίλεζαλ νη θαηαζρέζεηο ήδε ζην
ζχιινγν θηάλνπλ, φρη βέβαηα ζην ρψξν ηνπ Σατδαξίνπ ζε άιινπ Γήκνπο.
Δπίδνκα αλεξγίαο ζηα 600 επξψ γηα φινπο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
γηα φζνπο θιείλνπλ ην καγαδί ηνπ κέρξη λα βξνπλ εξγαζία. Θαηάξγεζε ηνπ
λφκνπ, καο επηβάιιεη ηελ εμνλησηηθή θνξνινγία 26% επξψ απφ ην πξψην
επξψ θαη αλαδξνκηθή δηαγξαθή ησλ λφκσλ πνπ επ0ηβιήζεθαλ, θαηάξγεζε ηνπ
ηέινο επηηεδεχκαηνο θαη ηνπ ΔΛΦΑ πνπ καο εμνληψλεη. Απηά είλαη κέζα απφ
ην γεληθφ πιαίζην ηα αηηήκαηα πνπ έρνπκε εκείο νη επαγγεικαηίεο θαη πνπ
πξνρσξάκε ζην δξφκν θαη βξίζθνπκε ηνπο ζπλάδειθνπο κε πνιιά θιεηζηά
καγαδηά, θάζε κέξα εθπιήζζνκαη απφ ηα καγαδηά πνπ δελ ππάξρνπλ. Αλ
θάλεηε κηα βφιηα ζηε Θαξατζθάθε θαη επάλσ ζηελ Αγσληζηψλ θαη επάλσ ζην
δάζνο ζα δείηε, ζην εκπνξηθφ θέληξν απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 4 θιεηζηά
καγαδηά πνπ θιείζαλε κέζα ζηε πξνεγνχκελε βδνκάδα. Απηά ήζεια λα πσ θαη
ζπκκεηέρνπκε θαη εκείο ζην αγσληζηηθά ζην θάιεζκα ηνπ Γήκνπ, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζσκαηείν ησλ ζπληαμηνχρσλ.
ΘΟΗΑΕΝΓΖΠ: Ιέγνκαη Θπξηαδνχδεο Απνζηφιεο θαη εθπξνζσπψ ηνπο
ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΗΘΑ Αηγάιεσ, Σατδάξη θαη Αγία Βαξβάξα. Γηα εκάο ηνπο
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ζπληαμηνχρνπο είκαζηε απηή ε θνηλσληθή ηάμε ε νπνία έρεη πιεγεί
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ηάμε κεηά απφ φια ηα κλεκφληα πνπ πεξάζακε
θαη ηνπο εθαξκνζηηθνχο λφκνπο. Ρν ιέσ αληί αζθαιηζηηθφ έηζη ην ιέκε εκείο
δελ ην ιέκε αζθαιηζηηθφ είλαη αληί αζθαιηζηηθφ πνπ θέξλεη ηψξα ε
θπβέξλεζε

καο αθνξά φινπο

δελ αθήλεη θαλέλα απ’ έμσ ζπληαμηνχρνο,

εξγαδφκελνπο, απηναπαζρνινχκελνπο, αγξφηεο φινη πιεηηφκεζα. Ρν .. πνπ
αθήλεη απ’ έμσ είλαη νη εθνπιηζηέο, κεγαινβηνκήραλνη, νη κεγαιέκπνξνη, νη
ηξαπεδίηεο. Απηφ λα ην έρνπκε θαιά ζην κπαιφ καο γηα λα δνχκε ηη είλαη απηφ.
Όηαλ ιέκε αζθαιηζηηθφ εκείο νη ζπληαμηνχρνη δελ ελλννχκε κφλν ηηο
ζπληάμεηο, ελλννχκε θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ελλννχκε κηα
ζεηξά απφ θνηλσληθνχο πφξνπο γηα λα κελ πάκε θαη ζηα θάξκαθα θαη ηε
ζπκκεηνρή ε νπνία είλαη ζην 25% έσο θαη 55% θαη 60% πνπ έρεη θηάζεη.
Αθφκα θαη θάξκαθα γηα θαξθηλνπαζήο πνπ είρακε γεληθή ζπκκεηνρή απηή ηε
ζηηγκή έρνπλ ζπκκεηνρή θαη αξθεηά κεγάιε θαη ζαο ην ιέσ γηαηί έλαο απφ
απηνχο είκαη θαη εγψ. πάξρεη φκσο θαη ν … παίδνπλ κε ηε λνεκνζχλε καο,
είλαη ην θφιπνπ ηνπ λένπ ππνινγηζκνχ φπσο ιέλε ησλ ζπληάμεσλ ην νπνίν
πιήηηεη θαη ηνπο παιηνχο ζπληαμηνχρνπο απιά ζα ην εθαξκφζνπλ εκάο κεηά
ην 2018 θαη ην θάλνπλ απηφ γηαηί έρνπκε δηθαησζεί απφ ην ζπκβνχιην ηεο
επηθξαηείαο γηα ηηο πεξηθνπέο φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ θαη αληί λα δψζνπλ
πίζσ ηα θιεκκέλα καο ιέλε δελ ζα πεηξάμνπκε ηηο δηθέο καο ζπληάμεηο κέρξη
θαη ην 2018 αθνχ φκσο καο έρνπλ θφςεη απφ 20-55% καδί κε ηα δψξα. Ν λένο
ηξφπνο ππνινγηζκνχ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ην λα ππνινγίδεηαη ε ζχληαμε
κε βάζε ηηο εηζθνξέο εθ’ φιεο ηεο χιεο, θάηη πνπ ην παιεχνπλ απφ ην 1992
θαη κάιηζηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 πνπ ε αλάπηπμε ήηαλ πνιχ κεγάιε. Λα
ππνινγίζνπκε, λα ππνινγίδνπλ ην κεξνθάκαην δειαδή ησλ 30 δξαρκψλ πξηλ
απφ 30 ρξφληα κε ην ηειεπηαίν κεξνθάκαην ησλ 25 επξψλ ζήκεξα ην
ρακειφηεξν δειαδή, πνπ λα πάκε θαη ζε πςειφηεξα κέζα απφ απηά πνπ
έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο. Ξνην ινηπφλ κέζα απφ εδψ
κπνξεί, πνηνο ινηπφλ κέζα απφ εδψ κπνξεί λα πεη λαη ζε έλα ηέηνην
λνκνζρέδην πξψησλ γηαηί φινη βξάδνπκε ζην ίδην θαδάλη, δεχηεξνλ γηαηί
έρνπκε ηελ ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηα παηδηά καο γηα λα
πξνιάβνπλ λα πάξνπλ ζχληαμε θαη ηξίηνλ γηα λα κε ηνπο θνπλάκε ην καληήιη
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φηαλ ζα γίλνληαη κεηαλάζηεο θαη κάιηζηα κε αβέβαην κέιινλ γηαηί παληνχ
γίλνληαη. Γελ ζέισ λα πσ παξαπάλσ ζα ππάξρνπλ πηζηεχσ απφ φινπο ηνπ
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο εδψ ε θαηάιιεινη γηα λα ην αλαιχζνπλ φιν θαη κε
βάζεηο ηηο εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ. Δκείο ζαλ ζχιινγνο
ζπληαμηνχρσλ έρνπκε πάξεη απφθαζε απηφ ην λνκνζρέδην λα κε πεξάζεη, ζα
καο βξνχλε κπξνζηά καο, ηελ πξψηε δνθηκή ηελ επήξακε πξηλ απφ δέθα
κέξεο ζην ζχληαγκα, νη ζπληαμηνχρνη ήηαλ απηνί πνπ θάγαλε ην μχιν, έηζη
ζπλήζσο θάλνπκε ζηα ηηκεκέλα γεξαηεηά, έξρεηαη απφ παιηά απηφ ην πξάγκα
αιιά ζαο δίλνπκε ην ιφγν καο θαη έηζη απνθαζίζακε φηη δελ θάλνπκε νχηε
κηζφ βήκα πίζσ ζα καο βξνπλ κπξνζηά ηνπο. Θάπνηε ε ρνχληα πέξαζε απφ ηα
ζψκαηα ησλ θνηηεηψλ ηψξα εκείο ιέκε φηη ζα πεξάζεη απφ ηα ζψκαηα πξψηα
ησλ ζπληαμηνχρσλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ππάξρεη άιιν ζσκαηείν καδηθφο θνξέαο; Ινηπφλ λα δψζνπκε ην
ιφγν ζηνλ θ. Ληπληαθφ ηελ παξάηαμε εδψ ηνπ θ. Ρζαηζακπά.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα κηιήζσ Γήκαξρε κήπσο ζηελαρσξεζείο πάιη θαη ράζεηο πάιη
ηνλ έιεγρν;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έια ηψξα..
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ ζα πσ πνιιά γηαηί ήδε κε θάιπςε ν Γήκαξρνο πξηλ πνπ
είπε φηη θάπνηνη ζα πνχλε φηη πξέπεη λα αζρνινχκαζηε θπξίσο κε ηα ηνπηθά,
απάληεζε έρεη δψζεη ηελ απάληεζε ν Γήκαξρνο. Θα πσ..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:..
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Σάλεηο ηνλ έιεγρν, πξφζερε. Θα ζε θεξάζσ θαλέλα θαθέ ζην
Θνισλάθη πξφζερε ζα πάζεηο ηίπνηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ληπληαθέ ζπλερίζηε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο θαη πεξάζηε ζηελ
νπζία.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ ιέσ, απηφ ιέσ φρη..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. αληηδήκαξρε, θ. Ληπληαθέ πεξάζηε ζηελ νπζία.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αθξηβψο αηζζάλνκαη, αθξηβψο γηαηί θαη σο ζθιάβνο θαη σο
δηθεγφξνο ζπκκεηέρνπκε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ην αζθαιηζηηθφ θαη καο ζίγεη
δελ μέξσ, θαληάδνκαη θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηα κέζα έρεηε ελεκεξσζεί,
θπζηθά δελ είκαζηε ν κνλαδηθφο θιάδνο πνπ ζίγεηαη απφ απηφ, εληάμεη ε
γξαβάηα είλαη έλαο ηξφπνο..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ. Ρζνπθλίδα αθήζηε ηνλ θ. Ληπληαθφ λα κηιήζεη.
Νινθιεξψζηε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κάιηζηα έρνπκε θηλεηνπνηήζεη ην πξσί απνθιεηζκνχ ησλ
Γηθαζηεξίσλ ζην Ξξσηνδηθείν. Δληάμεη δελ κπνξψ λα πσ, φινη μέξνπκε φηη
ζέινπκε θαληάδνκαη έλα δίθαην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα αλαδηαλεκεηηθφ πνπ λα
ζεκειηψλεη έηζη ίζα δηθαηψκαηα γηα φινπο, πηζηεχσ άιινη κπνξνχλε λα
κηιήζνπλε θαιχηεξα θαη εθηελέζηεξα γη’ απηφ ην ζέκα. Λα πσ πάιη γηα ην
παλφ, γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ παλφ εληάμεη ζα θαλψ γξαθηθφο αο πνχκε
απαληάσ ζηε γξαθηθφηεηα ζαο έηζη. Ρίπνηα άιιν εληάμεη γηα ην ςήθηζκα
εθφζνλ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη θαιεί ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ ΞΑΚΔ
θαληάδνκαη φηη εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε φρη κφλν
γη’ απηφ γεληθφηεξα απφ ην πεξηερφκελν έρεη ζπγθεθξηκέλν θνκκαηηθφ
ραξαθηήξα αιιά ελ θαηαθιείδη

ζην γεληθφ πεξηερφκελν θαηά ςήθηζε ηνπ

αζθαιηζηηθνχ ζπκθσλνχκε θαη ε παξάηαμε καο ζπκθσλεί ζε απηφ θαη καθάξη
λα κε ςεθίδεη ην, λα κε πεξάζεη ην λνκνζρέδην απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Πππιηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα πσ κεξηθά πξάγκαηα κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε
γηα ην αζθαιηζηηθφ. Ιέσ ινηπφλ θαηαξρήλ φηη αθνχκε απηνχο πνπ βγαίλνπλ
ζηνπο δξφκνπο αιιά νη πεξίνδνο πνπ νη δαλεηζηέο έιεγαλ ην ηη πξέπεη λα γίλεη
έρεη ηειεηψζεη θαη πξνθαλψο ζήκεξα επεηδή ην έρνπλ θαηαιάβεη παξά ηελ
επψδπλε, ην επψδπλν κλεκφλην πνπ ππέγξαςε ε θπβέξλεζε απηή εδψ. Όπσο
είδαηε επελδχνπλ ζήκεξα ζηνλ θαηλνχξην αξρεγφ ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο ν
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νπνίνο κε αθξαίν ηαμηθφ λενθηιειεχζεξν ηξφπν θαη ρσξίο λα ληξέπεηαη βάδεη
ην δάρηπιν ζηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ θαη αθνινπζεί ηε γξακκή πνπ ζα
αθνινπζήζεη ην ληφπην ζχζηεκα καδί κε ην δηεζλέο ζχζηεκα φζν αθνξά ηνλ
ππνηαγή πιήξσο ηεο ρψξαο θαη ηελ αλαηξνπή απηή ηεο θπβέξλεζεο. Ν
θφζκνο ζα βγεη ζην δξφκν θαη θαιά θάλεη θαη βγαίλεη θαη ε θπβέξλεζε ζα
αθνχζεη, ζα έιεγα φηη ζέιεη δελ ζέιεη ζα έιεγα ζα αθνχζεη, αξηζηεξή
παξάζεζε πάλησο δελ ζα ππάξμεη. Κεξηθέο ρξνληέο ην ιέκε πάξα πνιιέο
θνξέο έρνπλε κεγάιν ηζηνξηθφ ρξφλν έηζη ινηπφλ θαη απηή ε ρξνληά πνπ
πέξαζε είλαη ζαλ λα πεξάζαλε 10 ρξφληα απφ ηελ άπνςε ησλ πνιηηηθψλ
εκπεηξηψλ. Ρέηνηα ήηαλ απηή ε θεηηλή ρξνληά ε νπνία θαηαγξάθηεθε ζαλ ηε
κεγαιχηεξε κεηαπνιεκηθή επηηπρία ηεο αξηζηεξάο ζηελ Δπξψπε θαη ζα
ζπληξνθεχεη πάληνηε φζνπο πάιεςαλ γη’ απηφ είηε βξίζθνληαη ζήκεξα ζην
Πχξηδα, είηε εθηφο Πχξηδα, είηε είλαη απέλαληη ζην Πχξηδα, είηε ήηαλ απφ ηελ
αξρή ελάληηα ζην Πχξηδα, είηε ζπλερίδνπλ λα είλαη θαη ην ιέσ απηφ γηα ην
ζχλνιν ηνπ θάζκαηνο ησλ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηα επξήκαηα θφκκαηα
ηεο αξηζηεξάο. Ρν κλεκφλην είλαη θηιειεχζεξν πιαίζην φπνηνο θαη λα ην
εθαξκφζεη, αλ ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε πέζεη ην κλεκφλην ζα κείλεη θαη ζα έξζεη
λα ην επεθηείλεη ν Κεηζνηάθεο. Αλ κείλεη απηή ε θπβέξλεζε καδί κε ηνλ
θφζκν ζηνλ δξφκν ην κλεκφλην ιέσ κπνξεί θαη λα θχγεη. Ζ ηδησηηθνπνίεζε
πνπ δελ κπφξεζε λα απνηξέςεη απηή ε θπβέξλεζε είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα
θξίκαηα ηεο ηα νπνία ηα ρξεψλεηαη θαη ηα νπνία ζα πξέπεη ν Διιεληθφο ιαφο
θάπνηα ζηηγκή ζηε πνξεία λα κπνξέζεη, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ην
αλαηξέςεη κε απηή ή κε θάπνηα άιιε θπβέξλεζε κε δηαθνξεηηθνχο
ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ. Ζ αξηζηεξά δελ κπνξεί θαη απηφ ην ιέσ θαη πξνο
ηνπο θίινπο ηεο πιεηνςεθίαο παξαθνινπζψληαο ηηο δηαηππψζεηο ηνπ
πνιηηηθνχ θνξέα δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ αλψηεξσλ
κεζαίσλ ζηξσκάησλ. Δπνκέλσο ινηπφλ κνπ πξνθαιεί εληχπσζε πνπ πνιιέο
θνξέο κε ηηο δηαηππψζεηο ζα λα ρατδεχνπκε απηηά φηαλ κηιάκε γηα ην ζχλνιν
ηεο αγξνηηάο, γηα ην ζχλνιν ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ θιπ θιπ ζε κηα επνρή
πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ θαζήθνλ ηεο αξηζηεξάο θαζήθνλ ησλ αξηζηεξψλ
αλζξψπσλ είλαη επηθέληξσζεο πέξα απφ ηελ αιιαγή ηεο ζπλνιηθφηεξεο
πνιηηηθήο ζην λα βξνχκε ιχζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο
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θαηαδπλαζηεχεη ην ζχζηεκα φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ηδηαίηεξα ε
ηειεπηαία εθηαεηία. Θα έιεγα γηα λα κε ην μεράζσ, επηπρψο γηα ηνπο
πξφζθπγεο ππάξρεη απηή ε θπβέξλεζε. Ζ φμπλζε ηνπ πξνζθπγηθνχ
πξνβιήκαηνο έπεζε ζηε βάξε, ζηηο πιάηεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζήκεξα
δηνηθνχλε. Γπζηπρψο γηα απηή ηε θπβέξλεζε έρεη λα ιχζεη θαη απηφ ην
πξφβιεκα. Δξρφκελνο ηψξα ζην δήηεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζα πσ ινηπφλ φηη
ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα ε θνηλσληθή αζθάιηζε ζηε ρψξα καο ιεηηνχξγεζε ζαλ
ιατθφ παγθάξη πνπ δηαρξνληθά ιεειάηεζαλ νη θιεηδνθξάηνξεο θαη νη ηεξφζπινη
θαη επίηξνπνη ηα απνζεκαηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ γέκηδαλ κε ηνλ
ηδξψηα

ησλ

εξγαδνκέλσλ

θάπνηνη

άιινη

ηα

άδεηαδαλ

εμππεξεηψληαο

πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ηαμηθά ζπκθέξνληα, θνκκαηηθνχο θίινπο. Ρν
ηειεπηαίν είλαη απηφ κε ηα 13 δηζεθαηνκκχξηα κε ην θνχξεκα ηνπ PSI πνπ
απνζηέξεζε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 13 δηζεθαηνκκχξηα θαη ην ίδην ρξνληθφ
δηάζηεκα βηψλνπκε κηα αλεξγία πνπ έθηαζε ζην 27% ζήκεξα 25% κε
θαηεζηξακκέλεο παξαγσγηθέο δνκέο ηεο ρψξαο, κε ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα
λα έρεη ράζεη πξν πνιινχ ην ραξαθηήξα ηνπ ηφζν φζν αθνξά ηε δπλαηφηεηα
παξνρήο αζθάιηζεο φζν θαη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθήο
αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο ινηπφλ θαηά ηε γλψκε κνπ πξνθχπηεη
αλάγθε απφ απηφ ην γεγνλφο φηη απηή ηε ζηηγκή ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο απηφ
πνπ ιέγεηαη, δελ είλαη θαλέλα κπζηηθφ, φηη ππάξρνπλ ζηελ νπζία ελψ ζα
έπξεπε λα ππάξρνπλε κε βάζε φρη κφλν ηελ λνκνζεζία θαη ηηο ιεγφκελεο
αλάγθεο, απηφ πνπ θνπβεληηάδνπκε θαη ζην Γήκν ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ
ρξήκαηα γηα 40 κήλεο, απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πεξίπνπ 2,5 κε 3 κήλεο,
ζηελ νπζία δειαδή έρεη θαηαξξεχζεη ην ζχζηεκα. Άξα ινηπφλ ε ζπδήηεζε ζα
γίλεη ζέιεη δε ζέιεη αλεμαξηήησο απφ ηνπο ηχπνπο αλ θάπνηνη ιέλε λα
απνζπξζεί ην λνκνζρέδην, θάπνηνη ιέλε λα πέζεη ε θπβέξλεζε νηηδήπνηε άιιν
θιπ, απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη αλαγθαηφηεηα θαηά

ηε γλψκε κνπ λα

εμαζθαιηζηεί ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνξξίπηνληαο
θάζε ζθέςε εκπινθήο ησλ ηδησηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θεθαιαηαθνχ
θνηλσληθνχ απνζέκαηνο πνπ θάπνηνη πξνσζνχλ. Άξα ινηπφλ πξψην δήηεκα ν
δεκφζηνο ραξαθηήξαο πνπ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί, δεχηεξν ν αλαδηαλεκεηηθφο
ραξαθηήξαο

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

αζθαιηζηηθνχ

ζπζηήκαηνο

θαη

φρη
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αληαπνδνηηθφο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο εμάιινπ ν
αξρεγφο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο είπε λα πάκε λα θάλνπκε ηδησηηθή αζθάιηζε. Ζ
θαζηέξσζε κηαο δηαζθαιηζκέλεο «minimum» εζληθήο ζχληαμεο είλαη αλαγθαία
πεξηζζφηεξν απφ φηη άιινηε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ νξηζκέλεο θνηλσληθέο
θαηεγνξίεο φπσο είλαη ε αγξφηεο νη νπνίνη έηζη θαη αιιηψο κε βάζε ηηο
ξπζκίζεηο πνπ ππήξραλ ζην παξειζφλ ζηγά ζηγά κεδελίδεηαη απηφ ην ιεγφκελν
βνήζεκα πνπ ην νλνκάδνπλε ζχληαμε. Όζν αθνξά θαη ηνλ πνιχ κεγάιν
αξηζκφ ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηνπο
έθαλαλ λα είλαη αλαζθάιηζηνη θαη λα έρνπλ βγεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
εξγαζίαο είηε απηναπαζρνινχκελνη είηε νηηδήπνηε άιιν. Άξα ινηπφλ
ρξεηαδφκαζηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ θαη ελφο ηακείνπ γηα φινπο ρσξίο
αληζφηεηεο, δηαρσξηζκνχο θαη αδηθίεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Όια απηά
ινηπφλ πξέπεη λα είλαη ζπζηαηηθά αδηαπξαγκάηεπηα, λα απνηεινχλ ην DNA θαη
ηνλ ππξήλα ελφο ζπζηήκαηνο δεκφζηαο θνηλσλίαο αζθάιηζεο, έλα ηέηνην
ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη θαη βηψζηκν θαη δίθαην γηαηί δηαθνξεηηθά αλ δελ είλαη
δίθαην ζα αλαηξεί ην δεκφζην θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ραξαθηήξα. Δπίζεο ζα
αλαηξεί, ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηήζεη ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ
ζπζηήκαηνο φρη κφλν σο πξνο ηηο παξνρέο αιιά θαη πξνο ηηο εηζθνξέο δειαδή
ε δηαζχλδεζε ησλ εηζθνξψλ κε ην εηζφδεκα. Άκεζε ινηπφλ εθαξκνγή ελφο
λένπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα απνηειέζεη εξγαιείν δίθαηεο αλαδηαλνκήο
ηνπ πινχηνπ θαη ζα αληηθαζηζηά ην θνξνθηφλν γηα ηνπο αδχλαηνπο ζεκεξηλφ
ζχζηεκα. Κέηξα ελίζρπζεο παξαγσγηθήο αλάπηπμεο θαη θπξίσο εξγαζίαο φζν
λα θαηαζηεί ην ζχζηεκα βηψζηκν ρσξίο ηελ επηβνιή νξηδφληησλ θαη άδηθσλ
εηζθνξψλ. Απηφ ζεκαίλεη ινηπφλ φηη ε ζπδήηεζε πξέπεη λα αλνίμεη θαη πξέπεη
καδί κε ηε ζπδήηεζε γηα ην ρξένο θαη γηα ηελ αλαδηακφξθσζε θαη κείσζε ηνπ
ρξένπο ζα πξέπεη λα αλνίμεη θαη ε ζπδήηεζε γηα κηα αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο
ρψξαο κφλνο ζίγνπξνο δξφκνο καδί κε κηα θαηαλνκή, αλαθαηαλνκή πξνο
φθεινο ησλ ρακειφηεξσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ φζν αθνξά θαη ην θνξνινγηθφ
αιιά φζνλ αθνξά θαη ηα, θαηνρχξσζε κέζα απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηή είλαη ε απάληεζε ζηηο ιχζεηο πνπ
εκπλεχζηεθε ν Ινβέξδνο , πνπ βειηίσζε ν Θνπηξνπκάλεο θαη ηειεηνπνίεζε ν
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Βξνχηζεο. Απηή είλαη ε ιχζε καδί κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζε κηα
άιιε θαηεχζπλζε φπσο πεξηέγξαςε παξαπάλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Νη κεραληθνί έρνπλ βγεη ζηνπο δξφκνπο γη’ απηφ ην αζθαιηζηηθφ
φρη κε ηηο γξαβάηεο ηνπο κε ηα θξάλε ηνπο, εγψ φκσο δελ ζέισ λα κηιήζσ σο
κεραληθφο ζα πξνζπαζήζσ λα κηιήζσ σο έλαο πνιίηεο αζθαιηζκέλνο κεηά ην
1993, ην 1994 αθξηβψο πάλσ ζην φξην πνπ βηψλεη φιεο απηέο ηηο δεθαεηίεο θαη
εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ παξαινγηζκφ ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο θαη
φιεο ηηο παζνγέλεηεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ζ
ζπδήηεζε γηα ην αζθαιηζηηθφ λνκίδσ φηη είλαη έλα λφκηζκα πνπ έρεη δπν φςεηο,
δπν πιεπξέο. Ζ κηα πιεπξά έγθεηηαη ζην φηη πξάγκαηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ απηή είλαη ζε ιάζνο θαηεχζπλζε, αλαδεηά φιεο ηηο ιχζεηο ζηνπο
λένπο, ζηηο λέεο γεληέο, δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά απφ κφλν ηνπ έλα ράζκα
γελεψλ ζηξαγγαιίδνληαο φινπο ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο νη νπνίνη έηζη φπσο
είλαη ε θαηάζηαζε ζα πξέπεη γηα πάξα πνιιά ρξφληα λα πιεξψλνπλ ππέξνγθεο
εηζθνξέο, λα κε κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα έρνπλ κηα πνηφηεηα δσήο. Γηα λα
εμαζθαιίζνπλ κε εξσηεκαηηθφ κηα πεληρξή ζχληαμε ή θαηά πάζα πηζαλφηεηα
θαη θαζφινπ ζχληαμε γηαηί έηζη φπσο έρεη γίλεη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ
Διιάδα δπζηπρψο νη γεληέο πνπ είλαη θάησ απφ ηα 45 ληψζνπλ πξαγκαηηθά
πνιχ κεγάιε αλαζθάιεηα γηα ην αλ ζα θαηαθέξνπλ θάπνηα ζηηγκή λα
εμαζθαιίζνπλ έζησ θαη ηελ ειάρηζηε ζχληαμε ζε απηά ηα πνιχ ρακειά
επίπεδα ζηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζήκεξα νη ζπληάμεηο. Δπνκέλσο ην λα
αλαδεηάο ηηο ιχζεηο κφλν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη πξνο ηηο λέεο γεληέο
θαη εηδηθά πξνο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη δελ αλαθέξνκαη κφλν
ζηνπο επηζηήκνλεο, ζηνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο αιιά λνκίδσ γηα φινπο ηνπ
ειεχζεξνπο

επαγγεικαηίεο

πξνζαλαηνιηζκέλν

απηφ

ησλ
ην

λεφηεξσλ

αζθαιηζηηθφ

γεληψλ.
είλαη

ζε

Έηζη

φπσο

εμαηξεηηθά

είλαη
ιάζνο

θαηεχζπλζε. Βέβαηα απφ ηελ άιιε δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε κεηαξξχζκηζε
ζην αζθαιηζηηθφ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ απαξαίηεηε, έρεη αξγήζεη πάξα
πνιιά ρξφληα, πνιιέο δεθαεηίεο κε επζχλε φρη κφλν ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ
ηεο ρψξαο αιιά κε επζχλε φισλ καο. Αλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε
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κεηαξξχζκηζε ηνπ Γηαλλίηζε επί Πεκίηε ηψξα ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ πνιχ
δηαθνξεηηθά, ζα είρακε πξνιάβεη πάξα πνιιέο θαηαζηάζεηο αιιά δπζηπρψο ην
αζθαιηζηηθφ είλαη έλα ζέκα πάλσ ζην νπνίν φιεο νη πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη
φινη νη ζπλδηθαιηζηηθνί ρψξνη έρνπλ πιεηνδνηήζεη ζε ιατθηζκφ θαη επεηδή πιένλ
ζηηο κέξεο καο ην θπξίαξρν εξψηεκα πνιηηηθά γηα κέλα δελ είλαη αξηζηεξφο ή
δεμηφο αιιά ιατθηζηήο ή εθζπγρξνληζηήο θαη εθεί πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα
ηνπνζεηεζνχκε θαη ζε απηφ ηνλ άμνλα ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη ιχζεηο γηα ηελ
επφκελε κέξα αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηζρπξή Διιάδα ηηο επφκελεο
δεθαεηίεο θαη κφλν κέζα απφ πξαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έηζη φπσο είραλ
ζρεδηαζηεί γηα ην αζθαιηζηηθφ εθείλε ηελ πεξίνδν νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
γίλνπλ φρη ζήκεξα ρζεο, ζε άιιε θαηεχζπλζε ην επαλαιακβάλσ ζε άιιε
θαηεχζπλζε απφ απηή πνπ ζέηεη ε θπβέξλεζε ζήκεξα ην αζθαιηζηηθφ κε
άιιεο ιχζεηο. Βέβαηα απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρνπλ εχθνιεο ιχζεηο, είλαη
επψδπλεο φπσο θαη λα ην δνχκε. Δπψδπλεο ήηαλ θαη ηφηε ζα ήηαλ πνιχ φκσο
πην νκαιή ε κεηάβαζε ζε έλα νξζνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα έδηλε ιχζεηο γηα
πνιιέο δεθαεηίεο θαη απηή ηε ζηηγκή λνκίδσ φηη νη φπνηεο ιχζεηο ππάξρνπλ ζα
πξέπεη λα είλαη επψδπλεο, ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα πιεηνδνηνχκε ζε
ιατθηζκφ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Γελ είλαη
δπλαηφλ κηα ρψξα λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο φηαλ έρεη πεξηζζφηεξνπο
ζπληαμηνχρνπο απ’ φηη ελεξγνχο εξγαδφκελνπο, έρνπκε μεπεξάζεη ηα
3.000.000

ζε

ζπληαμηνχρνπο,

έρνπκε

πεξηζζφηεξεο

απφ

500.000

ζπληαμηνχρσλ πνπ είλαη θάησ απφ 50 ρξνλψλ. Δίλαη πξάγκαηα ηα νπνία δελ
ζπκβαίλνπλ πνπζελά ζηνλ θφζκν θαη φζν εκείο εδψ ηα ππνζάιπηνπκε κε ηηο
ζπκπεξηθνξέο θαη δεηάκε κε ηηο πξάμεηο καο λα ζπλερίδνληαη θαη ζην κέιινλ
ζαλ ρψξα δελ έρνπκε θακία πξννπηηθή θαη θαλέλα κέιινλ δελ ππάξρεη γηα ηηο
λεφηεξεο γεληέο. Δπνκέλσο πάλσ ζε απηή ηε ινγηθή θαη αλ ζπκθσλήζνπκε
φινη φηη ζα πξέπεη επηηέινπο λα ζηακαηήζνπλ νη πξφσξεο ζπληαμηνδνηήζεηο,
λα ππάξμνπλ απμήζεηο ζηα φξηα ειηθίαο αθφκα θαη επψδπλεο απνθάζεηο πάλσ
ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα κπνξνχζα λα ζθεθηψ πνιιέο απηή ηε ζηηγκή
αιιά λνκίδσ δελ έρεη λφεκα λα επεθηαζψ. Αλ δελ πξνρσξήζνπκε ινηπφλ ζε
ηέηνηεο ζθιεξέο ιχζεηο ηφηε ζίγνπξα νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ην
αζθαιηζηηθφ δελ έρεη θαλέλα λφεκα. Δθεί φινη ζα θξηζνχκε ζην κέιινλ εθεί
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φινη είηε ζαλ θνξείο, είηε ζαλ νκάδεο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ
βξίζθεηαη ν θαζέλαο, είηε ζαλ πνιηηηθνί ρψξνη πνπ πξέπεη θάπνηεο ζηηγκή φιεο
νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα καδί απφ θνηλνχ λα θαηαζέζνπλε έλα
αζθαιηζηηθφ ζηε ινγηθή απηή ηελ νπνία πξνηείλσ, φρη πιεηνδνηψληαο ην ιέσ
πάιη ζηνλ ιατθηζκφ, φπσο έρνπλ θάλεη ζρεδφλ φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη
δπζηπρψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ. Κφλν ηφηε ζα
κπνξέζεη λα ππάξμεη έλα βηψζηκν ζχζηεκα, έλα ζχζηεκα πνπ ζα εμαζθαιίδεη
έζησ θαη ηα ειάρηζηα γηα ηηο λεφηεξεο γεληέο θαη επεηδή αθνχσ πνιιά θαη γηα
ην PSI θαη ηε δεκηά πνπ ππέζηεζαλ ηα ηακεία απφ απηφ λνκίδσ φηη θαη απηφ
είλαη ιάζνο φηαλ ην θξάηνο ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα έρεη δψζεη, έρεη
επηρνξεγήζεη ζηα ηακεία πεξηζζφηεξα απφ 70.000.000 επξψ είλαη πξαγκαηηθά
αζηείν λα ζπδεηάκε γηα ηα 12.000.000 ηνπ PSI φηαλ απηφ ζπλνδεχηεθε θαη κε
κηα αλαδηάξζξσζε, κε έλα θνχξεκα ηνπ ρξένπο πεξίπνπ 180 δηζεθαηνκκχξηα
επξψ. Ξξνθαλψο θαη αλά πάζα ζηηγκή απηφ γηλφηαλ ζην κέιινλ πνπ άιισζηε
είλαη θαη έηνηκα ηεο Διιάδαο λα γίλεη ζην κέιινλ ε αλαδηάξζξσζε θαη ην
θνχξεκα ηνπ ρξένπο. Ξξνθαλψο θαη πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα γηλφηαλ αλ θαη
λνκίδσ φηη δελ έρνπκε πιένλ ηελ επθαηξία λα ην μαλαθάλνπκε. Ρν δεηνχκελν
ινηπφλ είλαη λα ζηαζνχλ ηα ηακεία ζηα πφδηα κε έλα αληαπνδνηηθφ ηξφπν θαη
ην ζχζηεκα λα είλαη αληαπνδνηηθφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απηή ε επηρνξήγεζε
ηνπ θξάηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε ρξφλν ην θξάηνο λα επηρνξεγεί ηα
ηακεία κε 20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ είλαη πξνθαλψο έλαο ηξφπνο ν νπνίνο δελ
κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ θαη είλαη ππνθξηζία γηα φινπο καο λα
πξνηείλνπκε ηέηνηεο ιχζεηο νη νπνίεο πνπζελά ζηνλ θφζκν δελ γίλνληαη ην
επαλαιακβάλσ θαη δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ. Κφλν αλ δνχκε ινηπφλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, κφλν αλ αληηκεησπίζνπκε έηζη ηελ θαηάζηαζε κε ζθιεξέο
απνθάζεηο, κε δχζθνιεο απνθάζεηο, κε ξεαιηζηηθέο θαη ζα έιεγα απνδεθηέο
απφ φινπο απφ φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, είλαη έλαο ηνκέαο ησλ
νπνίσλ πξέπεη επηηέινπο φινη λα ζηαζνχκε κε ζνβαξφηεηα, κε ππεπζπλφηεηα
θαη λα παξνπζηαζηεί κηα ιχζε απνδεθηή απφ φινπο αλεμαξηήησο πνιηηηθψλ
ηνπνζεηήζεσλ

θαη

πνιηηηθψλ

απνρξψζεσλ

πάλσ

ζε

κηα

ξεαιηζηηθή,

εθζπγρξνληζηηθή, βηψζηκε θαη αληαπνδνηηθή ιχζε πνπ ζα εμαζθαιίδεη φιεο ηηο
κειινληηθέο γεληέο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξαγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ινηπφλ ζα είκαη ζχληνκνο θ. Ξξφεδξε θαη θ. ζπλάδειθνη.
Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα εζηηάζεη ζε θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο πνπ αθνχζηεθαλ
πξνεγνχκελα φπσο ηειεπηαία ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ θ. Γξνχιηα ε νπνία είλαη
ην απαχγαζκα ηεο λενθηιειεχζεξεο ζέζεο φζν αθνξά ην αζθαιηζηηθφ
ζχζηεκα, ε αληαπνδνηηθφηεηα πιελ φισλ ησλ άιισλ πεξί νξίσλ, ειηθίαο θιπ,
εγψ ηξία πξαγκαηάθηα ζα πσ κφλν. Δίλαη γλσζηφ θαη γεγνλφο φηη απφ ην 1950
θαη κεηά φηη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θπξηνιεθηηθά ιεζηεχηεθαλ κε ηελ
παξαρψξεζε, ηελ άηνθε παξαρψξεζε ζηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη απφ εθεί
ζηνπο γλσζηνχο θξαηηθνδίαηηνπο επηρεηξεκαηίεο κε φια φζα επαθνινπζνχζαλ
κεηά ηα δνκεκέλα νκφινγα, ηε θνχζθα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θιπ γηα λα
θηάζνπκε εδψ πνπ θηάζακε ζήκεξα. Άξα ινηπφλ έλα δήηεκα βάδσ εδψ φηη
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηάκε αλ ζα θνπνχλ, ζα πεξηθνπνχλ, πσο, απφ πνχ θαη ηη,
φπσο κπήθε ην δήηεκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ ηξεηο θνξέο
γηα λα ζσζνχλ νη ηξαπεδίηεο θαη νη ηξάπεδεο νπζηαζηηθά έπξεπε λα κπεη ην
δήηεκα θαη πξέπεη λα κπεη ην δήηεκα γηα κέλα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ
ηακείσλ. Δπί ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ θέξλεηαη
δελ δηαθσλψ ζπκπιεξψλσ κφλν απηφ πεξί ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ηειεπηαία ζαο παξάγξαθν λα δψζεη
καδηθφ

παξφλ

ζηελ

νπνηαδήπνηε

ζπγθέληξσζε

θαη

θηλεηνπνίεζε,

ε

δηαθνξνπνίεζε κνπ δειαδή .. δηαθνξνπνίεζε κνπ ε ζπκπιήξσζε κνπ έρεη
ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζέινπλ λα κηιήζνπλ; Ν θα
Πθακπά, ν θ. Ρζαηζακπάο, ν θ. Βνπιγαξνχδεο, ν θ. Θνπβαξάο, ν θ. Πηαζάο, ε
θα Σαηδεζηεξγίνπ, ν θ. Βνξέαο ινηπφλ λα μεθηλήζνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξεο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζα ήζεια θαη θάπνηα ζηηγκή λα έξζεη θαη ε αληηπξφεδξνο
επάλσ ζέισ θαη εγψ λα ηνπνζεηεζψ. Ινηπφλ λα μεθηλήζνπκε έηζη, λα
δψζνπκε ην ιφγν πάκε έηζη, ν θ. Βνξέαο.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Εήηεζε θαη ν Σξήζηνο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη θαη ην αλππφηαθην Σατδάξη κφιηο ηειεηψζνπκε νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη ή ελδηάκεζα.
ΒΝΟΔΑΠ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζχληνκνο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πξέπεη
λα βάινπκε θάπνηα φξηα γηα λα μέξνπκε γηα ηη κηιάκε. Ξνηνο παξάγεη απηφλ
ηνλ πινχην ζηε ρψξα; Γελ ηνλ παξάγνπλ απηφ ηνλ πινχην νη εξγαδφκελνη;
Αθνχ ινηπφλ απηφο ν πινχηνο δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη
ςεπδεπίγξαθν λα ιέκε φηη ηα ρξήκαηα πνπ δίλνληαλ γηα ηηο ζπληάμεηο είλαη εθ
ηνπ πεξηζζνχ φηη είλαη θάηη παξαπάλσ δειαδή φηη δίλεη ην θξάηνο. Ρα ιεθηά
πνηαλνχ; Όηαλ ζήκεξα έλαο εξγαδφκελνο πιεξψλεη απφ κεδεληθή βάζε, φηαλ
έλαο απηναπαζρνινχκελνο ζα πιεξψζεη θέηνο 58,23 81% θνξνιφγεζε. Γηα ηη
κηιάκε ηψξα, γηα λα δψζεη θαη πξνθαηαβνιή έλαληη πξνβιεπνκέλεο εξγαζίαο,
ζέισ λα μέξσ πφηε πιήξσζε απηφ ην θξάηνο έλαληη πξνβιεπνκέλεο εξγαζίαο
εξγαδφκελν. Θαη γηαηί ζθεθηφκαζηε απηά απηφ ην πνζφ πνπ αλαθέξζεθε απφ
πξνεγνχκελν νκηιεηή θαη δελ αλαθέξνπκε ηη έρνπλ απνθνκίζεη νη ηξαπεδίηεο,
πφζα ιεθηά έρνπλ πάξεη φια απηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο γηα λα θεξδίζνπλ
πεξηζζφηεξν, γηα λα καο πάξνπλ θαη ηα ζπίηηα αχξην, πφζα ιεθηά έρνπλ πάξεη
νη βηνκήραλνη θαη ηη έρνπλ θεξδίζεη νη βηνκήραλνη απηφ ηνλ θαηξφ; Δίλαη
πεξηζζφηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ή είλαη ιηγφηεξα; Ξσο ινηπφλ
θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα νη βηνκήραλνη απηή ηε θνξά θαη πεξηζζφηεξνη
βηνκήραλνη θαη απμάλεηαη ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηα κεξνθάκαηα έρνπλ πάεη
ζην κηζφ θαη ζηε καχξε εξγαζία γηαηί δελ βγαίλεη ν απηναπαζρνινχκελνο ή
γηαηί ζέιεη λα ηνλ εθκεηαιιεπηεί παξαπάλσ ν νπνηνζδήπνηε εξγνδφηεο. Απηφ
ινηπφλ φιν είλαη αίκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζα πξέπεη θάπνηε λα
μεθαζαξίζνπκε ηα πξάγκαηα γηα λα μέξνπκε ηη ιέκε, θηιεπζπιαρλία θαη
κεγαινζχλε θαη ηέηνηα είλαη ππεξβνιηθφ, είλαη ζήκεξα κε ηνλ 21ν αηψλα λα
κηιάκε γηα ζπζζίηηα πνπ ζα θάλε νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά
ηνπο ή πνπ δελ ηνπο θηάλνπλ ηα ιεθηά λα θάλε θαη εξρφκαζηε εδψ θαη
κηιάκε πφζν παίξλαλε; Ξνηνο έθαλε ηηο πξφσξεο ζπληάμεηο, εγψ ηηο έθαλα ή
εζείο; Γηα λα ηα ζθεθηνχκε φια απηά ηα πξάγκαηα, πάξηε ινηπφλ ηηο επζχλεο,
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ηηο επζχλεο πνπ ζαλ ςεθνθφξνη θαη ζαλ νπαδνί θνκκάησλ θαη κέιε θαη
ζηειέρε θνκκάησλ έρεηε ζηεξίμεη απηή ηε πνιηηηθή κέρξη ζήκεξα. Λα ιέκε ηα
πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο, επρνιφγην εδψ θάλνπκε, νχηε αγηαζκνχο, νχηε
κλεκφζπλα, εδψ κηιάκε ξεαιηζηηθά γηα ην ηη ζα γίλεη αχξην ην πξσί θαη ζε πνηα
θαηάζηαζε ζα βξεζνχκε. Δίλαη αδηαλφεην ινηπφλ απηή ηε ζηηγκή λα
πξνζπαζνχκε λα πεξάζνπκε μψθαιηζα ζέζεηο πνπ είλαη αλεπίηξεπηεο λα
αθνχγνληαη ζε κηα πεξηνρή πνπ έρεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
αλεξγίαο, πνπ ηα παηδηά καο είλαη άλεξγα θαη 5 ρξφληα θαη 4 ρξφληα θαη 3
ρξφληα, πνπ ηνπο δεηάλε λα πάλε λα δνπιέςνπλ κε 280 επξψ θαη αλ δνχκε
αλάπνδα ηηο αλαπηπγκέλεο, θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο ζηελ Δπξψπε γηα πείηε κνπ
αο πνχκε πνηνο βγαίλεη κηα άιιε ρψξα νπνηαδήπνηε πνπ δίλεη ην 45%
θνξνιφγεζε ζπλνιηθά γηα φια θαη ν εξγαδφκελνο έρεη θαη κηζζφ, έρεη ζχληαμε,
έρεη θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, έρεη θαη παηδεία; Θαη ε ζπγθεθξηκέλε
ρψξα δίλεη γχξσ ζην 40% ηνπ εζληθνχ πξντφληνο γηα ηε παηδεία θαη ηελ
εξεχλα θαη εκείο πνπ ηα δίλνπκε, ζηνλ θάζε απαηεψλα πνπ θάλεη κηα
νπνηαδήπνηε εηαηξία offshore θαη ηα ιεθηά ηα βνπηάεη θαη πεγαίλεη αιινχ.
Γειαδή αλερφκαζηε λα καο θιέβνπλε θαη ιέκε α.. δελ ιέκε θαλ φηη καο
θιέςαλε, δελ έρνπκε, ην πνπ πήγαλ απηά ηα ιεθηά δελ ιέεη θαλέλαο. Λνκίδσ
φηη θάπνηε πξέπεη λα απνθηήζνπκε ζπλείδεζε θαη εκείο ηνπ ηη θάλνπκε, ην ηη
ππεξεηνχκε θαη πσο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε. Θεσξψ δειαδή απαξάδεθην
έλα ηέηνην λνκνζρέδην λα έξρεηαη ζηε βνπιή θαη κάιηζηα έξρεηαη απφ έλα
θφκκα πνπ απέδεημε φηη είλαη ςεπδεπίγξαθσλ, είλαη ηακπέια, απηφ πνπ ιέεη κε
απηφ πνπ θάλεη είλαη ε πην βάξβαξε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ έρεη πεξάζεη
ηα ηειεπηαία ρξφληα φρη κφλν ζηελ Δπξψπε αιιά θαη γεληθφηεξα, καο
θαηαληάλε δνχινπο θαη πξέπεη απφ εθείλε ηε ζηηγκή λα ιέκε γηα κηα
πξννδεπηηθφηεηα πνπ νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη ζηελ πξάμε. Δδψ είλαη νη ξφδεο
θαη ην πήδεκα λνκίδσ φηη πξαγκαηηθά πξέπεη λα παιέςνπκε κε ηδηαίηεξε
δχλακε θαη κε κεγαιχηεξν πάζνο γηα λα αλαηξέςνπκε απηή ηελ θαηάζηαζε,
δελ κπνξεί λα ζπλερίζνπκε έηζη. Δίλαη απαξάδεθην λα ιέκε φηη είκαζηε
πξννδεπηηθνί, λα βάδνπκε δηάθνξνπο ηίηινπο, ηακπέιεο.. εδψ είλαη ε Οφδνο
εδψ είλαη θαη ην πήδεκα, πξέπεη λα απνδείμνπκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν
ζπκκεηάζρνπκε εδψ θαη πνηα ζπκθέξνληα ππεξεηνχκε ζέινληαο ή κε
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αληηιακβαλφκελνη ηη ππεξεηνχκε. Αιιά θάπνηε πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηη
ππεξεηνχκε θαη λα πάξνπκε θαη ηηο απνθάζεηο καο θαη λα κελ θξπβφκαζηε
πίζσ απφ ην δάρηπιν νξηζκέλνη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη, ε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ εηζεγείηαη ε θπβέξλεζε
απηή ηε ζηηγκή, αληηκεηαξξχζκηζε ζα ηελ πσ εγψ, έξρεηαη γηα αθφκα κηα
θνξά λα ηζρπξηζηεί φηη επηρεηξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θαζψο πεξηγξάθεη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο σο πξνβιεκαηηθφ ην
νπνίν δελ κπνξεί λα επηβηψζεη θαη λα πξνρσξήζεη. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο ή αληηκεηαξξπζκίζεηο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαλλίηζε έσο
ζήκεξα πνπ ζπκάκαη εγψ έξρνληαη πάληα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ
αζθαιηζηηθνχ δηαπηζηψλνληαο πξφβιεκα βησζηκφηεηαο θαη πξνζπαζψληαο λα
ην πξνιάβνπλ. Ρν πξφβιεκα είλαη φηη θάζε θνξά ε αηηηνιφγεζε πνπ δίλνπλ νη
εηζεγεηέο ησλ θαηλνχξησλ κεηαξξπζκίζεσλ πεξηγξάθεη κε έλα απνζπαζκαηηθφ
ηξφπν παξαπέκπνληαο ζην αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο ην ηη
δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα. Δγψ ζπκάκαη επί Γηαλλίηζε φηη ιέγαλε φηη πεγαίλνπλ
νη εξγαδφκελνη ζην θαξκαθείν θαη παίξλνπλε θαιιπληηθά θάλνληαο θαηάρξεζε
ηεο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ή αξγφηεξα καο βγάδαλε δηάθνξνπο ππνηηζέκελνπο
ηπθινχο νη νπνίνη παίξλαλε επηδφκαηα ηπθιψλ ή ζπληάμεηο αλαπεξίαο ρσξίο
λα είλαη αλάπεξνη ππνλνψληαο φηη ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζηελ θαηάρξεζε
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ή απφ κηα κεξίδα αξθεηά απμεκέλε πξνθαλψο γηα λα
θαηαξξεχζεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα απαηεψλσλ νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαλ
απηφλ

ηνλ

αλαδηαλεκεηηθφ

ηνπ

ραξαθηήξα

θαη

άξα

έξρεηαη

αληαπνδνηηθφηεηα λα δψζεη απάληεζε ζε απηφ ην πξφβιεκα.

ε

Δγψ ζα

δηαβάζσ κεξηθά λνχκεξα γηα ην ηη θφζηηζε ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ε θινπή
ησλ απνζεκαηηθψλ. Δίπε θαη ν θ. Αζπξνγέξαθαο πξηλ ππνρξεσηηθά ηα ηακεία
απφ ην 1950 κέρξη ην 1975 αιιά θαη αξγφηεξα ζπλέρηζε απηή ε πνιηηηθή
θαηέζεηαλ άηνθα ηα ιεθηά ηνπ ζηε ηξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε πεξίνδν κε
πςειφ πιεζσξηζκφ. Απηφ θφζηηζε ζην ζχζηεκα ην αζθαιηζηηθφ 50 δηο. Πηε
ζπλέρεηα ππήξμε ην ηδνγάξηζκα ζην ρξεκαηηζηήξην, είλαη ην επφκελν ρηχπεκα
πνπ ππνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ 3 δηο επξψ ήηαλ νη απψιεηεο ησλ
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απνζεκαηηθψλ. Γηα ηα δνκεκέλα δελ έρεη γίλεη πιήξεο απνηίκεζε αθφκα γηα ην
πφζν ήηαλ ην θφζηνο ζηα απνζεκαηηθά. Ρν PSI θφζηηζε 13 δηο επξψ θαη
ππνγξακκίδσ εδψ φηη δελ κείσζε ην ρξένο ηεο ρψξαο γηα λα κελ ζεσξνχκε φηη
ππήξμε θαη θάπνηνο φθεινο, ζπζηάζακε 13 δηο θαη ιχζακε ην πξφβιεκα ηνπ
ρξένπο ή ελ κέξε ην ιχζακε, αληηζέησο ην απμήζακε κε έλα παξάδνμν ηξφπν.
Ν ππνινγηζκφο ηνπ ηλζηηηνχηνπ εξγαζίαο ηεο ΓΔΠΔΔ κηιάεη γηα πάλσ απφ 91
δηο επξψ απφ φια απηά πνπ απαξίζκεζαλ θαη πνπ ηα γλσξίδνπκε φινη ζε
ζρέζε κε ηελ θαηαιήζηεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ. Ζ κεγάιε αηκνξξαγία ησλ
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ είλαη ε εηζθνξνδηαθπγή απφ πιεπξάο εξγνδνζίαο.
Δλδεηθηηθά ην ΗΘΑ είρε εηζθνξνδηαθπγή 1,8 δηο ην 2005 θαη3,5 δηο ηνπ 2006.
Φπζηθά είλαη αλππνιφγηζην αλ ην πάεη θαλείο ζε φια ηα ηακεία θαη γηα φια ηα
έηε θαη αθφκε δελ ππάξρεη εθηίκεζε πφζε απψιεηα ησλ ηακείσλ απφ ηελ
εηζθνξνδηαθπγή. Θαη βέβαηα ην κλεκφλην κείσζε θαη ηε θξαηηθή επηρνξήγεζε
έηζη, αχμεζε ηε καχξε εξγαζία ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία θαη ε αλεξγία ήηαλ
λνκίδσ ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζηα ηακεία. Αλ θαλείο ινηπφλ ζέιεη λα ιχζεη έλα
πξφβιεκα πνπ κε λνχκεξα είλαη πνιχ γιαθπξφ ην πψο δεκηνπξγήζεθε παίξλεη
κέηξα ηα νπνία λα αλαηξέπνπλ απηή ηελ εηθφλα. Γελ παίξλεη κέηξα αλάπνδα
θαη απηφ πνπ βιέπνπκε απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο εηζεγήζεηο πνπ θάλνπλ φια
ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη φηη θάλνπλ ην αλάπνδν. Γειαδή δηεπθνιχλνπλ ηηο
αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην πξφβιεκα ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Λνκίδσ φηη ν
ηξφπνο γηα λα ιχζεη θαλείο ην πξφβιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πνπ είλαη
πξνθαλήο είλαη θαηαξρήλ λα απμήζεη ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηα επίπεδα
πνπ ήηαλ, δεχηεξνλ λαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηακείσλ γηαηί ηα ιεθηά απηά
έρνπλ θιαπεί θαη πξέπεη λα επηζηξέςνπλ πίζσ. Σξεηάδεηαη νπσζδήπνηε
πξνζηαζία ηνπ κηζζνχ έηζη ψζηε νη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη
επαξθήο γηα παξάδεηγκα ην 751 θαηψηεξνο κηζζφο γηα ηνλ εξγαδφκελν είλαη
κέηξν πξνζηαζίαο θαη γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Νπσζδήπνηε λα εληζρπζεί
ην ζχζηεκα ειεγθηψλ ηνπ ΗΘΑ γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα ρηππεζεί ε
εηζθνξνδηαθπγή θαη απηφ ζέιεη πξνζιήςεηο. Ζ κείσζε ηεο αλεξγίαο
πξνθαλψο είλαη απαξαίηεηε, θαηάξγεζε ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο θαη φισλ ησλ
κνξθψλ εξγαζίαο πνπ ζπλεπηθνπξνχλ ζηε δηαθπγή εζφδσλ απφ ην
αζθαιηζηηθφ θαη ηέινο λνκηκνπνίεζε θαη πιήξεο έληαμε ζηα ηακεία ησλ
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κεηαλαζηψλ. Όζν αθνξά ην ςήθηζκα κε βξίζθεη ζχκθσλε νιφθιεξν θαη
λνκίδσ φηη είλαη θαη πιήξεο, δελ ζπκθσλψ κε ην θάιεζκα ζηε ζπγθέληξσζε
ηνπ ΞΑΚΔ ην νπνίν, γηαηί απνθιείεη πάξα πνιχ θφζκν πνπ ήδε βξίζθεηαη
ζηνπο δξφκνπο αιιά δελ έρεη επηιέμεη λα είλαη κε ην ΞΑΚΔ θαη αληηπξνηείλσ
λα αληηθαηαζηαζεί ε ηειεπηαία θξάζε κε θάιεζκα ζηηο ζπγθεληξψζεηο, ζηηο
απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο ζηηο 4εο Φιεβάξε. Δάλ δελ γίλεη απνδεθηφ απφ ηε
δηνίθεζε αληηπξνηείλσ ην ίδην ςήθηζκα κε αληηθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο
θξάζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπκπνιίηεο καο απφ ην αλππφηαθην Σατδάξη έρεη δεηήζεη
γηαηί.. λαη. Ρν φλνκα θαη..
ΞΝΙΗΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Ξξφεδξε. Απφ ηελ αληηθαπηηαιηζηηθή θίλεζε
αλππφηαθην Σατδάξη. Θα ήζεια λα πσ φηη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ θνξέσλ θαη
θάπνησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ αλέδεημαλ φλησο ηελ θαηαζηξνθηθή ινγηθή
ηνπ αληηαζθαιηζηηθνχ εθηξψκαηνο πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε θαη αλέδεημαλ ηελ
αληίζεζε, ηελ πιήξε αληίζεζε ηεο θνηλσλίαο ζε απηφ ην λνκνζρέδην. Γελ ζα
κείλσ ινηπφλ πεξηζζφηεξν ζε απηφ γηα λα κελ έηζη θαηαρξαζηψ θαη ην ρξφλν
ζαο. Δθείλν ην νπνίν θαηά ηε γλψκε κνπ δελ αλαδείρζεθε επαξθψο είλαη ε
αηηία, ην πνηνο βξίζθεηαη πίζσ απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Γελ αλαδείρζεθε
δειαδή θαηά ηε γλψκε καο επαξθψο ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, απηήο
ηεο ζπκκνξίαο ηνπ Δπξσπατθνχ θεθαιαίνπ πνπ απηναπνθαιείηαη Δπξσπατθή
έλσζε θαη ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ηακείνπ, ηνλ ιεγφκελσλ ζεζκψλ. Ζ
Δπξσπατθή έλσζε είλαη ην ζηξαηεγείν ηεο επίζεζεο ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηεο
εξγαζίαο ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν. Ζ Δπξσπατθή έλσζε κε αηρκή ην
άθξνο επηζεηηθφ Γεξκαληθφ θεθάιαην είλαη ζήκεξα ν βαζηθφο αληίπαινο φισλ
ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. Ζ
Δπξσπατθή έλσζε είλαη ην ζηξαηεγείν ηνπ αληηπάινπ. Δκείο, γηα εκάο είλαη
πάξα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, ν
ξφινο ηνπ επξψ θαη λα αλαδεηρζεί ηαπηφρξνλα θαη ε αλάγθε γηα αγψλα
ελάληηα ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φινη καο
ζήκεξα φηη ηα πξάγκαηα είλαη δπζηπρψο άζπξν ή καχξν ή ζα έρνπκε ην επξψ
ζηελ ηζέπε καο ή ζα έρνπκε ζπληάμεηο, ή ζα έρνπκε επξψ ή ζα έρνπκε
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εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ή ζα έρνπκε επξψ ε ζα έρνπκε κηζζνχο, ή ζα έρνπκε
επξψ ή ζα έρνπκε λνζνθνκεία, ή ζα έρνπκε επξψ ή ζα έρνπκε ζρνιεία γηα ηα
παηδηά καο θαη παλεπηζηήκηα θαη εκείο εδψ μεθάζαξα είκαζηε ελάληηα ζην
επξψ, ελάληηα ζηελ Δπξσπατθή έλσζε, θαινχκε φιε ηελ θνηλσλία λα
αγσληζηεί γηα έμνδν απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε. Φπζηθά θαη δελ θηάλεη απηφ,
θπζηθά θαη δελ θηάλεη, είλαη ε απαξαίηεηε κεηά απφ ηελ έμνδν απφ ηελ
Δπξσπατθή έλσζε θαη ε θξαηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ε θξαηηθνπνίεζε
ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ αιιά ε αξρή, ε αλαγθαία ζπλζήθε φπσο ιέκε ζηα
καζεκαηηθά φρη ε ηθαλή ε αλαγθαία ζπλζήθε είλαη ε έμνδνο απφ ηελ
Δπξσπατθή έλσζε. Θα ήζεια απεπζπλφκελνο ζηνλ θ. Πππιηφπνπιν λα κνπ
επηηξέςεη λα πσ ην εμήο, φηη θπβέξλεζε ε νπνία ζα πάξεη θηινιατθά κέηξα
..κάιινλ θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο. Κέζα ζηε Δπξσπατθή έλσζε θαη κε ηε
ζειηά ηνπ επξψ ζην ιαηκφ ηεο θνηλσλίαο κπνξεί θ. Πππιηφπνπιε ην ιέκε πνιιά
ρξφληα ηψξα λα ππάξμεη κφλν ζε δπν πεξηπηψζεηο ηελ πξσηαπξηιηά θαη ζην
θαξλαβάιη ηεο Ξάηξαο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θα Σαηδεζηεξγίνπ.
ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ: Λα μεθηλήζσ θαη εγψ απφ ηελ ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε ν
ζπλάδειθνο απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο, φηη πξαγκαηηθά θαηαξρήλ ζα μεράζνπκε
θαη ηα Διιεληθά πνπ μέξνπκε, φηαλ κηιάκε γηα αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην ηε
ζηηγκή ε κφλε αζθάιεηα πνπ παξέρεη απηή ε πξφηαζε λφκνπ είλαη ζηελ
εξγνδνζία, είλαη φλησο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη δηαζθαιίδεη
κφλν ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ ζα έρνπλ θαη ηεξάζηηα θέξδε απφ
φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Θαη κάιηζηα δελ είλαη μεθνκκέλν ην ηη γίλεηαη απηή ηε
ζηηγκή ζηελ αζθάιηζε κε ην ηη γίλεηαη ζπλνιηθά πνπ δελ είλαη ζήκεξα ηεο
ψξαο, δειαδή κε ην μεπνχιεκα ησλ αεξνδξνκίσλ, ησλ ιηκαληψλ ζηε ζπλέρεηα
ηεο ελέξγεηαο ηέινο πάλησλ πνπ έρεη γίλεη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Ρν
θχξην ινηπφλ είλαη απηφ, φηη ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε ζήκεξα θαη πάγην αίηεκα
ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ κεγάισλ απηψλ πνπ είπακε νκίισλ ε θαηάξγεζε ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ην παιεχνπλ ρξφληα. Σξφληα έρεη θαζπζηεξήζεη,
ρξφληα έρεη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηέινο πάλησλ πξνζπαζνχλ ζηγά ζηγά λα ην
πεξάζνπλ κε ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ ηέινο πάλησλ αιιά είρα ζπλαληήζεη
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κεγάιεο δπζθνιίεο θάηη ινηπφλ πνπ δελ θαηάθεξαλ ρξφληα ηψξα νη
θπβεξλήζεηο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΞΑΠΝΘ θαηαθέξλεη λα ην θέξεη θαη
λα ην πεξάζεη κε απηή ηε βηαζχλε ηέινο πάλησλ ε ζπγθπβέξλεζε ηνπ Πχξηδα
θαη ησλ ΑΛΔΙ. Θαη κάιηζηα ζήκεξα απνδεηθλχεηαη αθφκα πην πεξίηξαλα φηη ε
ινγηθή απηή ηεο επηινγήο ηνπ δήζελ κηθξφηεξνπ θαθνχ είλαη απηφ θαη ην
κεγαιχηεξν δειαδή θαη ην ηξίην κλεκφλην θαη ηα ππφινηπα ζθιεξά κέηξα πνπ
βηψλνπκε θαη έρνπκε κπξνζηά καο απφ εδψ θαη πέξα λα δήζνπκε.
Απνθαιχθζεθε πεξίηξαλα επίζεο φηη απφ ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θνξά
αξηζηεξά, φηη κάιινλ ε πξψηε θαη ε δεχηεξε θνξά αξηζηεξά είλαη κχζνο
θαηαξρήλ θαη είλαη κχζνο φηη ηειηθά απηά ηα πεξί θηινιατθήο δηαρείξηζεο κέζα
ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Λνκίδσ πιένλ φηη θαη έλα παηδάθη
λα ξσηήζνπκε ζήκεξα ζην δεκνηηθφ ην θαηαιαβαίλεη απηφ αθξηβψο. Δπίζεο
είλαη πξνθιεηηθή ε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο φηαλ ιέεη φηη ζα εμαζθαιίζεη ηελ
πξνζηαζίαο ησλ αδπλάησλ ηε ζηηγκή πνπ πεηζνθφβεη ην ΔΘΑΠ, ηηο αλαπεξηθέο
ζπληάμεηο, φηη ηε ζηηγκή πνπ θαζηεξψλεη εζληθή ζχληαμε ζηα 384 επξψ θαη
θαιεί ηνλ θησρφ λα πιεξψζεη γηα ηνλ θησρφηεξν αθήλνληαο βέβαηα ζην
αππξφβιεην ηηο επηρεηξήζεηο. Δκείο ζεσξνχκε θαη ιέκε ην εμήο θαηαξρήλ φηη νη
εξγαδφκελνη έρνπλ πιεξψζεη δηπιά θαη ηξίδηπια γηα ην αζθαιηζηηθφ κε ηε
δνπιεηά ηνπο, ηηο εηζθνξέο ηνπο, ηε δπζβάζηαθηε θνξνινγία θαη ηελ ίδηα ψξα
ε νθεηιέο ηνπ θξάηνπο θαη ηηο εξγνδνζίεο πξνο ηα ηακεία είλαη πάλσ απφ 100
δηο. Γηα λα κελ δειαδή αλαξσηηφκαζηε θαη πνπ είλαη ηα ιεθηά θαη απφ πνχ ζα
βξνχκε ιεθηά. Θαη κάιηζηα ε επίζεζε ζηε θνηλσληθή αζθάιηζε πξέπεη ιέκε
εκείο απηή ηε ζηηγκή θαη απηή ηελ πεξίνδν λα γίλεη αθνξκή ψζηε ν ιαφο λα
δψζεη αγσληζηηθή απάληεζε θαη λα κπνξέζνπκε ην 2016 λα δήζνπκε κηα δσή
κε αμηνπξέπεηα, ζχγρξνλα ιατθά δηθαηψκαηα ηα νπνία απηά δηαζθαιίδνληαη θαη
απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα πγείαο, πξφλνηαο, πεξίζαιςεο θαη ζπληαμηνδνηηθνχ ην
νπνίν δελ ζα αθαηξεί ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο
ζε απηφ. Γειαδή νη θαξθηλνπαζείο λα κελ έρνπλ φξην ζηηο εμεηάζεηο πνπ ζα
θάλνπλ, νη γπλαίθεο ζην ηεζη ΞΑΞ πνπ ζα θάλνπλ θαη ζα πξέπεη λα
πξνιακβάλνπλ ηέινο πάλησλ, θαη πξνιακβάλνπλ ηνλ θαξθίλν θαη άιιεο κηα
ζεηξά εππαζψλ νκάδσλ ηηο νπνίεο δελ ζα έρνπλ ζίγνπξα πξφζβαζε θαη θάηη
πνπ νξίδεη ε αληαπνδνηηθφηεηα απηή ηε ζηηγκή πνπ πξνσζείηαη κε απηφ ην
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λνκνζρέδην είλαη απηφ φηη φπνηνο έρεη ζα έρεη πξφζβαζε θαη ζε απηφ, δελ είλαη
ηπραίν δειαδή φηη ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη θαη λνκνζρέδην γηα ηελ ηδησηηθή
αζθάιηζε ην επφκελν δηάζηεκα θαη κνληέια ηχπνπ ζαλ απηφ πνπ εθαξκφδεηαη
ζε άιιεο ρψξεο ην νπνίν, νη νπνίεο ην εθαξκφδνπλ ήδε φπσο γηα παξάδεηγκα
θαη ην επαγγειίδνληαη φπσο είλαη απηφ ηεο Ακεξηθήο, βιέπνπκε αθξηβψο ην
πνηνη έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ θαη πνηνη φρη. Θαη ζίγνπξα απηφ θαινχκε φινπο
ζηελ απεξγία ζηηο 4 ηνπ Φιεβάξε αθξηβψο επεηδή είλαη ηαμηθά ηα κέηξα λα
είλαη ζην ζπιιαιεηήξην κε ην ΞΑΚΔ ζηηο 10:30 ζηελ Νκφλνηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Κεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο δξάζεο αλ
δελ θάλσ ιάζνο θίλεζεο λνκίδσ φηη ζπκπιεξψζεθε έηζη έλα πάδι κέζα απφ ηηο
ηνπνζεηήζεηο δηαθνξεηηθψλ έηζη ζέζεσλ, πξνηάζεσλ θαη εθηηκήζεσλ ζε φηη
αθνξά ην πξφβιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζηε ρψξα καο θαη είλαη αλ ζέιεηε ε
θαιχηεξε απφδεημε κέζα εδψ ζηελ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηη ην
δήηεκα δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν, είλαη έλα πνιχ δχζθνιν θαη θξίζηκν δήηεκα
πνπ απαζρνιεί ηελ Διιεληθή θνηλσλία. Ξξνζσπηθά πηζηεχσ φηη απφ
ηερλνθξαηηθήο άπνςεο δελ είκαζηε παλέηνηκνη εδψ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
ζηελ αίζνπζα λα κπνξέζνπκε έηζη λα εθθξάζνπκε απφςεηο κε ηελ έλλνηα φηη
εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά δελ έρσ κπνξέζεη λα ην δηαβάζσ ζηηο
ιεπηνκέξεηεο ην αζθαιηζηηθφ θαη παξάιιεια δελ κπνξψ λα ηζρπξηζηψ θαη
θαηέρσ κηα νινθιεξσκέλε έηζη γλψζε πεξί ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Νπφηε
λνκίδσ φηη πεξηζζφηεξν πνιηηηθά κπνξνχκε λα ηνπνζεηεζνχκε θαη ην έρνπκε
ην δηθαίσκα απηφ θαη λνκίδσ φηη πνιχ θαιά θάλεη θαη ε δεκνηηθή αξρή πνπ ην
ζέηεη ην δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ πνιηηηθέο απφςεηο. Θαη νη
πνιηηηθέο απφςεηο πηζηεχσ φηη πξέπεη λα πεξηέρνπλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο κε
βάζε ηα πηζηεχσ ηνπ θαζελφο ζε φηη αθνξά ην θάζε δήηεκα θαη έλα απφ απηφ
είλαη βέβαηα θαη ην αζθαιηζηηθφ φπσο θαη άιια δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ πνιχ
ζπνπδαία ζε φηη αθνξά ηελ αλζξψπηλε δηαβίσζε, ηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο,
ηεο εξγαζίαο, ηεο πγείαο, λνκίδσ φηη ηζφηηκν ραξαθηήξα έρεη θαη ην
αζθαιηζηηθφ θαη εδψ ζέισ λα πσ θαη εγψ φηη ε άπνςε κνπ είλαη πσο ζα
πξέπεη λα ππάξρεη μεθάζαξα εγγχεζε απφ πιεπξά ηνπ θξάηνπο ζε φηη αθνξά
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ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Λνκίδσ φηη απηή ε
εγγχεζε πξέπεη λα είλαη απφιπηε, πξέπεη λα είλαη δηαζθαιηζκέλε αλεμαξηήησο
ζπλζεθψλ, θνηλσληθψλ, θαη νηθνλνκηθψλ γηαηί είλαη αιήζεηα φηη δηαθπκάλζεηο
ππάξρνπλ θαη πάληα ζα ππάξρνπλ είηε ζε πην δχζθνιεο θάζεηο ζα βηψλνπκε
είηε θαη θαιχηεξεο σζηφζν φκσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε δελ πξέπεη λα ηίζεηαη
ππφ ακθηζβήηεζε. Έλα δήηεκα ην νπνίν ζέισ λα ηνλίζσ απφ πιεπξάο
πξνζσπηθήο κνπ άπνςεο είλαη φηη ζε θακία πεξίπησζε ε αζθάιηζε δελ ζα
πξέπεη λα αθεζεί σο βνξξάο ηα ρέξηα ηδησηηψλ δειαδή ηεο ηδησηηθήο
αζθάιηζεο δηφηη εθεί πιένλ νπζηαζηηθά δελ κηιάκε γηα θνηλσληθή αζθάιηζε.
Ξξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα πιήξεο θάιπςεο..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ. Ρζαηζακπά ιίγν εζπρία παξαθαιψ θαη ζην
ζπκβνχιην θαη ζηελ αίζνπζα έηζη αθνχγεηαη κηα βνή. Ξαξαθαιψ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ξξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ινηπφλ πιήξεο θάιπςεο
φινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη βέβαηα κε δίθαηα βάξε, κε δίθαηα θαηαλνκή πξνο
φινπο θαη ην θχξην λα ππάξρεη θαη κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε λα εμαζθαιίδεη
ινηπφλ απηφ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. Απηέο ινηπφλ
ηηο βαζηθέο αξρέο λνκίδσ φηη ζα πξέπεη ε φπνηα θπβέξλεζε ηνπιάρηζηνλ ζε φηη
αθνξά ηελ άπνςε κνπ θαη ηεο παξάηαμήο καο ζα πξέπεη λα ηελ ππεξεηεί θαη
πξέπεη λα πσ φηη επεηδή δελ είλαη θαζφινπ θαιά ηα πξάγκαηα φπσο είπα ζηελ
αξρή ε αίζζεζε κνπ είλαη φηη έρνπκε έξζεη ζε κηα πάξα πνιχ δχζθνιε θάζε.
Ζ θάζε απηή δελ έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, άθνπζα πνιχ ζεηηθά ηελ πξφηαζε ζε φηη αθνξά ηελ
αλαθεθαιαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαη ησλ ηακείσλ σζηφζν φκσο απηή ε
αλαθεθαιαίσζε μέξεηε φηη πάιη ζα πξέπεη λα γίλεη κε μέλα θφιιπβα πνπ ιέκε
δειαδή ρξήκαηα δελ ππάξρνπλ γηα λα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ ηα ηακεία, ζα
πξέπεη λα καο δνζνχλ πνπ ζεκαίλεη δειαδή κεγαιχηεξε εμάξηεζε θαη γη’ απηφ
θαη απηφ έρεη πάιη ηηο παξελέξγεηεο ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ. Όπσο επίζεο
κηα θνηλσληθή αζθάιηζε δελ κπνξεί εχθνια θαη άλεηα λα εμαζθαιηζηεί φηαλ ε
νηθνλνκία βπζίδεηαη ζηελ χθεζε ή φηαλ ππάξρνπλ πνζνζηά αλεξγίαο ηεο
ηάμεσο ηνπ 25%. Λνκίδσ φηη δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα λα
θαηαλννχκε φηη θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ έηζη
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ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ηνπο θνηλσληθνχο πνπ
απαηηνχλ πφξνπο πνπ είλαη αλ ζέιεηε «ιηγφηεξν» απνδνηηθή κέζα ζηελ
νηθνλνκία. Δπαλαιακβάλσ ινηπφλ φηη είλαη έλα πνιχ δχζθνιν ζέκα, πηζηεχσ
φηη ζε επίπεδν έηζη αληίιεςεο ζε φηη αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο
γίλεηαη, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηθαηφηεξεο θαηαλνκήο σζηφζν φκσο δελ
κπνξψ λα ηζρπξηζηψ θαη εγψ φηη κέζα απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο
πξσηνβνπιίεο φηη ιχλεηαη ην πξφβιεκα. Ξαξακέλσ ζε απηά πνπ είπα ζηελ
αξρή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ππεξεηήζεη ε φπνηα θπβέξλεζε
γηα ηελ φπνηα ιχζε θαη κε βάζε απηέο πηζηεχσ φηη ηα πξάγκαηα ζα κπνξνχλ
λα πάλε πξνο ην θαιχηεξν θιείλνληαο θαη ηνλίδνληαο φηη μέξεηε ππάξρνπλ θαη
κνληέια ηα νπνία πνιιέο θνξέο καο έρνπλ αλαγθάζεη φινπο αλεμαξηήησο
πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ λα πνχκε φηη έρνπλε θαη θαιά ζηνηρεία φπσο απηά αο
πνχκε ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ πνπ δνθηκάδνληαη κελ αιιά αθφκα αληέρνπλ
ζε επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη βέβαηα δελ είλαη νη ρψξεο πνπ πεξλάλε
θξίζε γηα λα έρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Υζηφζν φκσο ην γεγνλφο φηη έρνπλ
έηζη θνηλσληθή αζθάιηζε θαη θνηλσληθφ θξάηνο ηζρπξφ πξέπεη λα είλαη κηα
ππμίδα ηελ νπνία λα θνηηάκε πξνο ηα εθεί γηα λα αληηκεησπίζνπκε θαη δηθά καο
πξνβιήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Άθνπζα κε ελδηαθέξνλ ηεο δηθαηνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
δηάθνξνη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε γηα λα ηνπνζεηεζνχλ αξλεηηθά ζην ςήθηζκα
πνπ θαηαζέηνπκε. Αθνχζακε ηνλ θ. Ληπληαθφ λα ιέεη φηη κε ιέγνληαο ην φηη
ηνλ ελφριεζε ην παλφ, φηη ζα κίιαγε γηα ην γηαηί δεηάκε, ζπδεηάκε γηα ηέηνηα
πξάγκαηα ελψ δελ ζα έπξεπε θαη ην είπε ρσξίο λα ην πεη. Δγψ παξαμελεχνκαη,
ζεσξψ φηη ζην Σατδάξη νχηε ν Βαξδηλνγηάλλεο κέλεη, νχηε ν Θφθθαιεο, νχηε ν
Κπφκπνιαο.

Πην

Σατδάξη

κέλνπλ

άλεξγνη,

κέλνπλ

εξγαδφκελνη

θαθνπιεξσκέλνη, κέλνπλ απηναπαζρνινχκελνη πνπ θιείλνπλ απφ φηη καο είπε
εδψ ν ππεχζπλνο απφ ηνλ εκπνξηθφ ζχιινγν, κέλνπλε ζπληαμηνχρνη νη νπνίνη
δελ ηνπο θηάλνπλ ηα ρξήκαηα γηα λα ηαΐζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηα εγγφληα
ηνπο θαη ζεσξψ φηη ην πξφβιεκα πξνθαλψο ζηνλ κέζν Ξαηδαξηψδε αο πνχκε
απηναπαζρνινχκελν δελ είλαη ην αλ ζα έρνπκε πνιιά ιακπηφληα πνπ καο
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έιεγε ν θ. Ληπληαθφο ζε πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο φηαλ κηιάγακε γηα ηα
Σξηζηνχγελλα αιιά ην γεγνλφο φηη θιείλνπλ θαη ην ηη ζέζε παίξλεη ν Γήκνο
αθφκα θαη βάδνληαο παλφ. Ρν πξφβιεκα δελ είλαη γηα ην αλ θάλνπκε
happenings πνιιά ή φρη ηα Σξηζηνχγελλα, γηα ην αλ θάλνπκε θάπνηεο δξάζεηο
γηαηί θαηά θαηξνχο καο ηα έιεγε ν θ. Γξνχιηαο ζε απηά φηη εγψ δελ
ηνπνζεηνχκε ζε ηέηνηα δεηήκαηα ιεο θαη ηνλ άλεξγν, ηνλ εξγαδφκελν, ηνλ
θαθνπιεξσκέλν θιπ ηνλ ελνρινχλ κφλν απηά, ηνλ ελνριεί αλ ζα βάινπκε ηε
κπάξα ζην δάζνο πνπ βάιακε πάλσ θαη δελ κπαίλνπλ ηα απηνθίλεηα θαη δελ
ηνλ ελνριεί ην φηη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάεη πηεί έλα θαθέ ζηνλ
πεδφδξνκν. Απφ ηελ άιιε κεξηά αθνχζακε ηνλ θ. Πππιηφπνπιν λα καο ιέεη φηη
παηδηά εληάμεη θαιά ηα ιέηε απηά αιιά ηα ηακεία αληί λα έρνπλ γηα 40 κήλεο
έρνπλ γηα 2,5, δελ έρνπκε ιεθηά. Βέβαηα δελ έρνπκε ιεθηά θαη γη’ απηφ
βαξάκε έλαλ ΔΛΦΑ ηξειφ ζηνπο εξγαδφκελνπο αιιά ηαπηφρξνλα κεηψλνπκε
ην βηνκεραληθφ ξεχκα ζηηο βηνκεραλίεο, δελ έρνπκε θαη ρηππάκε θαη κηα
αχμεζε γεξή ζηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο αιιά απαιιάζζνπκε απφ ην θπα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππεξεζίεο ή πιηθά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θαηαζθεπή
αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, δελ έρνπκε θαη απμάλνπκε θπα ζε βαζηθά ήδε
πξψηεο αλάγθεο, ηδησηηθή εθπαίδεπζεο θιπ αιιά δίλνπκε θνξναπαιιαγέο ζε
μελνδνρεηαθνχο νκίινπο κέζσ αλαπηπμηαθψλ παθέησλ. Απμάλνπκε ηέιε
θπθινθνξίαο γηαηί δελ έρνπκε ρξήκαηα αιιά δηαγξάθνπκε πξφζηηκα ζε
κεγάινπο

επηρεηξεκαηηθνχο

νκίινπο

αθφκα

θαη

φηαλ

πξφθεηηαη

γηα

ιαζξεκπφξην. Απμάλνπκε ηα φξηα ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηαηί δελ
έρνπκε ιεθηά αιιά ιεθηά γηα λέεο θνξναπαιιαγέο ζηνπο εθνπιηζηέο έρνπκε.
Κεηψλνπκε ηηο ζπληάμεηο απφ ηα 460 ζηα 390 αιιά θνξναπαιιαγέο ζηνπο
ιεγφκελνπο ζπλεπείο εξγνδφηεο θάλνπκε. Απμάλνπκε ηηο εηζθνξέο ζε θιάδνπο
πγείαο, ζε ζπληαμηνχρνπο θαη εξγαδφκελνπο πνπ ζεκαίλεη κείσζε θαη κηζζψλ
θαη

ζπληάμεσλ

αιιά

ηελ

ίδηα

ζηηγκή

θνξναπαιιαγέο

ζε

φζνπο

κεγαινεπηρεηξεκαηίεο επαλαπαηξίζνπλ θεθάιαηα απφ απηά πνπ είραλ βγάιεη
ζηηο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα έρνπκε λα ηνπο
δψζνπκε. Απμήζεηο ζε θφξνπο, ζε αγξνηηθά πεηξέιαηα απφ ην 13 ζην 26,
θνξνινγία ζηνπο αγξφηεο βάδνπκε γηαηί δελ έρνπκε ιεθηά, δηζεθαηνκκχξηα
ζηηο

ηξάπεδεο

κέζσ

αλαθεθαιαηνπνίεζεο

έρνπκε

λα

ηνπο

δψζνπκε.
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Μεζπηηψλνπκε ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηα δάλεηα
ηνπο γηαηί δελ έρνπκε ιεθηά, εηδηθέο θνξνινγηθέο δψλεο ζηε βφξεηα Διιάδα
ζηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο έρνπκε λα ηνπο
θάλνπκε. 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ Ακεξηθαληθή πνιπεζληθή ησλ
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ «ηε ινγθρηη» είρακε λα ηα δψζνπκε. Ρψξα πσο γίλνληαη
φια απηά ν θ. Πππιηφπνπινο ην μέξεη κνλάρα. Αθνχζακε ηνλ θ. Γξνχιηα λα
καο ιέεη ην φηη αλ καο είραλ ζθάμεη επί Γηαλλίηζε ηψξα ζα καο πφλαγε
ιηγφηεξν ην ησξηλφ ζθάμηκν, ιεο θαη ην ζέκα είλαη αλ ζα ζε ζθάμνπλ ρζεο ή
ζήκεξα θαη δελ είλαη αλ ζα ζε ζθάμνπλ ή φρη. Αθνχζακε ηελ Αζελά πνπ κε
πνιιά απφ απηά πνπ είπε ζπκθσλψ λα ιέεη φηη ξε παηδηά γηαηί ιέηε γηα ην
ΞΑΚΔ θαη δελ ιέηε γηα φιεο ηηο ζπγθεληξψζεηο, κα ζε ζπγθεληξψζεηο θαιεί θαη
ν Θαληξνχγθαινο θαη ν Θαληξνχγθαινο είπε θαη ιέσ παηδηά θάησ θαηεβείηε,
ζηηο ζπγθεληξψζεηο θαιεί θαη ε ΓΔΠΔΔ, θαιεί θαη φιε απηή ε νκάδα ηνπ
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ έρεη ηεξάζηηεο επζχλεο κε ηηο απηαπάηεο πνπ
είρε ζπείξεη γηα θνηλσληθνχο δηαιφγνπο, γηα θνηλσληθνχο εηαηξηζκνχο, γηα φια
απηά πνπ καο έρνπλ βξεη ηψξα, γηα ην φηη κηα ζεηξά θφζκνπ έρεη ζηραζεί απηφ
πνπ ιέκε ζπλδηθαιηζκφ, έρεη πάεη ζπίηη θαη θηχλεη ηε ζπιινγηθή αληίδξαζε.
Ξσο ζα πάκε ηψξα κε απηνχο; Άθνπζα κε πξνζνρή θαη ηνλ θίιν κνπ ηνλ
Σξήζην ηνλ Καηζνχθα λα κηιάεη πνιχ ζσζηά γηα Δπξσπατθή έλσζε, γηα
ηξφηθα θιπ, μερλάκε φκσο θάηη θαη ην μερλάλε πξνθαλψο φινη θαη ην μερλάλε
φινη γηαηί νη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη ίδηνη, θαλείο δελ είλαη ίδηνο εδψ αιιά νη
πεξηζζφηεξνη είλαη ζην ίδην ραξάθσκα, είζαζηε ζην ίδην ραξάθσκα δπζηπρψο
νη πεξηζζφηεξνη. Πην ραξάθσκα απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ λα
ππεξεηήζνπλ, πνπ ζέινπλ λα θπβεξλήζνπλ, άληε θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απηφ
ην ππάξρνλ ζχζηεκα. Απηφ ην ζάπην ζχζηεκα πνπ εκείο κε επηζηεκνληθνχο
φξνπο ην ιέκε θαπηηαιηζκφ, εζείο ζέιεηε λα ην ιέηε δελ μέξσ πσο ζέιεηε λα
ην ιέηε, λα ην πνχκε θαη έηζη λα κε ην ιέκε μχιηλε γιψζζα, ην ζχζηεκα ησλ
θξαγθάησλ, ησλ καηζσκέλσλ πνπ θνηηάεη κφλν ηα θέξδε αδηαθνξψληαο γηα
ηνλ θνζκάθε απφ θάησ θαη εκείο βξηζθφκαζηε δπζηπρψο ζην εληειψο αληίζεην
ραξάθσκα. Πε απηφ ην ραξάθσκα ησλ αλζξψπσλ πνπ ιέλε φηη απηφ ην
ζχζηεκα πνπ γελλάεη κηδέξηα, πνπ γελλάεη πνιέκνπο, πνπ γελλάεη αλεξγία, πνπ
γελλάεη πείλα δελ κεηαζρεκαηίδεηαη, δε ζνπινππψλεηαη, αλαηξέπεηαη θαη κέρξη
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λα έξζεη απηή ε Άγηα κέξα ηεο αλαηξνπήο ηνπ ζα πξέπεη λα παιεχνπκε γηα λα
ρηππάκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ηνπ θαη ην πξφβιεκα δελ είλαη ηα κλεκφληα
θίιε Καηζνχθα Σξήζην, θίιε κνπ Αζελά. Ρν κλεκφλην δελ είλαη ην πξφβιεκα,
ην κλεκφλην ήηαλ ην φπιν πνπ δηάιεμαλ νη αζηνί γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα
ηνπο, πνπ ην πξφβιεκα είλαη ε θξίζε, ε θξίζε απηνχ ηνπ ζάπηνπ ζπζηήκαηνο.
Δκείο ην ιέσ γηαηί..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: πάξρεη..
ΘΝΒΑΟΑΠ: Θα ζνπ πσ γηαηί ην ιέσ, ζα ζνπ πσ γηαηί ην ιέσ απηφ. Ρν ιέσ
γηαηί έγηλαλ αγψλεο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη θάπνηνη θαινχζαλ ζαλ
θξηηήξην κλεκφλην-αληηκλεκφλην θαη έρνπλ επζχλεο εδψ γη’ απηφ θαη ν θφζκνο
κπήθε

ζε

αηή

ηε

ινχκπαο

κλεκφλην-αληηκλεκφλην

θαη

ςήθηζε

αληηκλεκνληαθνχο θαη ηνπ ήξζαλε ρεηξφηεξα ζηε πξάμε. Ρνπ θφζκνπ ηνπ
θξχςαλε ηελ νπζία, φηη ην πξφβιεκα ζνπ είλαη απηφ ην ζχζηεκα πνπ δεηο θαη
ή ζα ην αιιάμεηο ή ζε απηή ηε κηδέξηα ζα δεηο. Δκείο δελ είκαζηε
αηζεξνβάκνλεο, δελ πηζηεχνπκε φηη είλαη νη ζπζρεηηζκνί ηέηνηνη πνπ αχξην ζα
πάκε ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Δκείο μέξνπκε θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη
δηεζλψο θαη κέζα ζηε ρψξα καο θαη μέξνπκε θαη πφζν καπξίια ππάξρεη.
Μέξνπκε θαη θάηη άιιν φκσο, φηη, απηφ δελ ην ιέσ εγψ είλαη δεδνκέλν, ε πην
βαζηά ψξα, ε πην βαζηά λχρηα, ην πην βαζχ ζθνηάδη είλαη ιίγν πξηλ μεκεξψζεη
ζηε λχρηα, είκαζηε ζην βαζχ ζθνηάδη, ζα έξζεη ε ψξα ηνπ μεκεξψκαηνο θαη
ηφηε φηαλ απηφο ν θνζκάθεο ζα ζεθσζεί μαλά ζηα δπν ηνπ πφδηα απφ ηα
ηέζζεξα πνπ θάπνηνη ηνλ έρνπλ βάιιεη αιίκνλν ζε απηνχο πνπ ηνλ βάιαλε ζηα
ηέζζεξα θαη αιίκνλν ζε απηνχο πνπ δελ ηνλ βνήζεζαλ λα ζεθσζεί. Λα είζηε
θαιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηελ θα αληηπξφεδξν λα έξζεη πάλσ γηαηί ζα ήζεια λα
ηνπνζεηεζψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα πσ εγψ θάηη, παξ’ φηη πνιηηηθά δηαθσλψ ζε πνιιά απφ απηά
πνπ ιέεη ν θ. Θνπβαξάο είλαη απφ ηνπο ιίγνπο εδψ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
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πνπ απνιακβάλσ λα ηνλ αθνχσ θαη είλαη πξαγκαηηθά απζεληηθφο θαη
απνιαπζηηθφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη ζέισ θαη εγψ λα πσ κεξηθά πξάγκαηα.
Ινηπφλ ζέισ θαη εγψ λα ηνπνζεηεζψ ζπλάδειθνη λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα,
δελ κνπ δίλεηαη εχθνια ε δπλαηφηεηα ιφγσ ηεο ζέζεο κνπ αιιά εδψ ην
δήηεκα είλαη πνιχ ζνβαξφ. Νη ηνπνζεηήζεηο εδψ πέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη
δπζηπρψο δελ είλαη πνιιέο φπσο είπε πξηλ ν θ. Ρζαηζακπάο, είλαη δπν. Ρν είπε
πξηλ θαη ν Ράθεο. Δίλαη νη ηνπνζεηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο κε
απνρξψζεηο θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζηα πιαίζηα ελφο άιινπ δξφκνπ. Αο δνχκε
ινηπφλ θαη πνηα είλαη ε κεγάιε δηαθνξά ζηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ θηλνχληαη ζηε
ινγηθή ηεο δηαρείξηζεο επηθξαηεί ην κεγάιν εξψηεκα, πνπ ζα βξνχκε ηα
ιεθηά; Θα ηα δαλεηζηνχκε, ζα ηα πάξνπκε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ζα ηα
πάξνπκε ιίγν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζα δαλεηζηνχκε πνιχ, ζα
δαλεηζηνχκε πνιχ θαη ζα ηα πάξνπκε πνιχ θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο; Δθεί
ζην κείγκα δηαρείξηζεο γίλεηαη θαη φιε ε ζπδήηεζε, ηα ιεθηά φκσο είλαη
ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην ππάξρνπλ θαη φπνηνο δελ ζέιεη θαη δελ ιέεη θαη
δελ παιεχεη λα ηα πάξεη απφ ην θεθάιαην ζα ηα πάξεη απφ εθεί πνπ δελ
ππάξρνπλ, απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηνί είλαη νη δξφκνη. Δίλαη νιηγαξρία
νηθνλνκηθή ηνπ πινχηνπ ζηελ Διιάδα πνπ έρεη ην θνκκάηη ην κεγάιν θαη είλαη
ε κεγάιε ε πιεηνςεθία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ ιανχ πνπ έρνπλ ηίπνηα
θαη απηφ ην ηίπνηα ζέινπλ λα ηνπο ην πάξνπλ. Ρψξα κε πνηνλ ηξφπν, έρεη
κεγάιν ελδηαθέξνλ ζπλάδειθνη λα δνχκε ηηο απνρξψζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο.
Ρξφπνο πξψηνο θαη ζα ζηαζψ ζην ηδενινγηθφ πεξίβιεκα, ε αξηζηεξά.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηελ αξηζηεξά πνπ καο ινηδνξνχλ ίζσο νη άιινη ρψξνη
πάληα έκπαηλε έλα κεγάιν εξψηεκα, ξήμε ή κεηαξξχζκηζε; Θαη ζηελ Διιάδα
απηφ εθθξάζηεθε θαη κε άγξηα ζχγθξνπζε κέζα ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο γηαηί
απφ ηε κηα ήηαλ ε παξαδνζηαθή, ζπληεξεηηθή κε ηα θπζεθιίθηα θαη κε ηα
αληάξηηθα πνπ κηιάλε γηα αλαηξνπή ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο, αλαηξνπή ηνπ
εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα λα παξζνχλ ηα ιεθηά απφ εθεί πνπ
ππάξρνπλ θαη απφ ηελ άιιε ήηαλ αλαλεσηέο νη ξεμηθέιεπζνη, ηα αλνηρηά
κπαιά πνπ ιέγαλε «ηη ιέηε ξε παηδηά εδψ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζηα πιαίζηα
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ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πάκε κε εθινγέο λα πάξνπκε ηελ εμνπζία θαη ζα ηα
θάλνπκε φια», θαη απηή ε βηνπάιε δεθαεηίεο νιφθιεξέο ζην θίλεκα, λα ηε
ινηπφλ ε θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα ν δξφκνο ηεο
κεηαξξχζκηζεο θαη ησλ εθινγψλ ήξζε θαη ηη επηβεβαίσζε, ηνπο ζπληεξεηηθνχο
παιαηνθνκκνπληζηέο πνπ ιέγαλε ηη; Πην γήπεδν ηεο αζηηθήο ηάμεο ηα ίδηα ζα
θάλεηο θαη εζχ, δελ θάλνπλ θάηη παξαπάλσ ζπλάδειθνη. Θαη λαη ε αξηζηεξά,
απηή ε αξηζηεξά κπνξεί λα ππεξεηήζεη ην θεθάιαην, ην ππεξεηεί κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν, φρη ηψξα κφλν ν Πχξηδα ρξφληα νιφθιεξα έρεη βάιεη πιάηε
απηή ε αξηζηεξά ζην λα πεξάζνπλ ηα ρεηξφηεξα κέηξα θαη ν Αληέιε, μέξεηε
πνηνο ήηαλ ν Αληέιε έιεγε «απηνί νη ξνδ θνκκνπληζηέο, νη ιίγν αξηζηεξνί, νη
ιίγν … ιίγν έηζη θαη αιιηψο καο ππεξεηνχλ θαιχηεξα απφ ηε λενθηιειεχζεξε
ή ην ζνζηαιδεκνθξαηηθή απφρξσζε ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο», λα ην ζηε πξάμε.
Γεχηεξν θνκκάηη, βάδεη ν θίινο κνπ ν Ζξαθιήο ιατθηζκφο ή εθζπγρξνληζκφο.
Ξάληα νη αγψλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ιατθηζκφο ήηαλ πάληα, γηα ην θεθάιαην
θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηεο εθθξαζηέο ιατθηζκφο ήηαλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηε πνιηηηθή
δχλακε πνπ είρε ζηηο ηάμεηο ηνπο έλα Γηαλλίηζε θαη έλα Πεκίηε νη νπνίνη
πξνρψξεζαλ ηα πνην αληί ιατθά κέηξα θαη έδσζαλ ηα πεξηζζφηεξα ζην κεγάιν
θεθάιαην γη’ απηφ θαη ηνπο ηηκάεη κέρξη ηψξα θαη φιεο νη απνρξψζεηο αζηηθήο
ηδενινγίαο ζηνλ Γηαλλίηζε αλαθέξνληαη. Πηελ ηειεπηαία, λαη γηαηί ηνπο
αλέηξεςε ήηαλ ε ηειεπηαία λίθε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, δπζηπρψο ε
ηειεπηαία λίθε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ αλαηξνπή απηψλ ησλ κέηξσλ ηνπ
Γηαλλίηζε θαη λα κε μεράζνπκε φηη ήηαλ απηνί πνπ παίμαλε σο ηδφγν ηα
απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ. Ινηπφλ θαη ππάξρεη θαη ε, θαη λα πσ επίζεο φηη ν
δηαρσξηζκφο ηψξα κεγαιναγξφηεο θαη κηθξναγξφηεο θαη απηά δειαδή φηαλ
κηιάκε γηα ηνπο αγξφηεο ζα ιέκε απηνί πνπ είλαη απφ 5.000 θαη πάλσ, απηνί
πνπ είλαη απφ 3.000 θαη θάησ, εληάμεη παζνθηθφ ην εθεχξεκα λα δηαρσξίδνπκε
ηα ζηξψκαηα θαη ηηο ηάμεηο. Ινηπφλ ε ηειεπηαία απφρξσζε θαη ε ρεηξφηεξε θαη
ζα θιείζσ κε απηή, είλαη ε απφρξσζε πσο ην ιέλε ηνπ αζηηθνχ απνιηηίθ
ηδενινγήκαηνο πνπ ην ηξψκε ζηε κνχξε κε ζπγρσξείηε ρξφληα ηψξα κέζα ζε
απηή ηελ αίζνπζα. Όηη ην Σατδάξη δειαδή είλαη έλα θάηη μερσξηζηφ απφ ηελ
ππφινηπε θνηλσλία δελ επεξεάδεηαη απφ ηίπνηα θαη ην πξφβιεκα καο είλαη,
θχγαλε ηψξα θαη κε αθνχλε θηφιαο, απηνχο πνπ αξζξνγξαθνχλ ζηηο
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εθεκεξίδεο είλαη ε ζθνπξηαζκέλε ζηάζε πνπ αλαθαιχςακε μαθληθά, κηα
ζθνπξηαζκέλε ζηάζε θαη ηελ θάλακε θαη άξζξν ζηα ηεξάζηηα εδψ κέζα ηεο
πεξηνρήο. Ζ νδφο Θεβψλ, ε νδφο Θεβψλ πνπ δελ πεξπαηηέηαη, βέβαηα γηα ην
πεξίπηεξν πνπ μειψζεθε θαη ηψξα βιέπσ ν θφζκνο γηα λα βγεη δελ εηπψζεθε
θνπβέληα, ε νδφο Θεβψλ έηζη, ε παξαιία ηνπ Πθαξακαγθά, ην ζηξαηφπεδν
δελ μέξσ γηαηί δελ ηα έιπζαλ 20 ρξφληα δεκνηηθή αξρή πνπ ήηαλε απφ ην
1982 κέρξη ην 2006 γηαηί απηή ε παξάηαμε είλαη θαη αο βάιαλε άιιε βηηξίλα ή
ηέινο πάλησλ κηα παξαιιαγή. Ινηπφλ θαη έξρνληαη εδψ ηψξα σο Νζίεο
παξζέλεο λα καο πνχλε ηη, εζείο αζρνιείζηε κε άιια πξάγκαηα δελ αζρνιείζηε
κε ην Σατδάξη καο. Απηή ε ινγηθή είλαη θαζίδνπζα θαη επηθίλδπλε, έρεη γεκίζεη
πάξα πνιιέο αληηδξαζηηθέο ινγηθέο θαηά θαηξνχο ζηελ θνηλσλίαο καο θαη
πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί απφ ηε ξίδα ηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνπιγαξίδεο έρεη ζεηξά, ηφηε ν θ. Πηαζάο. Δληάμεη, είκαζηε
εληάμεη ηφηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: θα Ξξφεδξε κνπ επηηξέπεηε γηα έλα ιεπηφ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πίγνπξα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο εθηηκήζεηο Σξήζην,
εγψ δπν πξάγκαηα γηαηί εηπψζεθαλ ζρεδφλ φια θαη δελ ζα πσ απηά πνπ ήζεια
λα πσ. Απιά πξψησλ φηη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνιχ θαιά θάλεη θαη ζπδεηάεη
θαη απνθαζίδεη γηα απηά ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ
ζηξσκάησλ, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ λενιαία, ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο ζίγνληαη
θαη ζα δνπλ ηα επφκελα ρξφληα πξαγκαηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ
ζήκεξα ην ηη ζπλέπεηεο ζα ππάξρνπλ ζηηο δσέο ηνπο θαη φηαλ ιέσ ζηηο δσέο
ηνπο έρεη λα θάλεη κε ηε ζχληαμε, πσο πεξηκέλεη θάπνηνο λα βγεη θάπνηα
ζηηγκή ζηε ζχληαμε, ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ φινη πεξηκέλνπλε κεηά απφ
πάξα πνιιά ρξφληα δνπιεηάο λα έρνπλε κηα αλζξψπηλε ζχληαμε γηα λα
κπνξνχλ

λα

αληαπνθξηζνχλ

ζηα

ζηνηρεηψδε.

Βιέπεηε

ζήκεξα

πφζεο

νηθνγέλεηεο ζπληεξνχληαη απφ ηε ζχληαμε ησλ παππνχδσλ, νηθνγέλεηεο
νιφθιεξεο ζπληεξνχληαη. Πε ιίγα ρξφληα δελ ζα κπνξεί θαλέλαο λα
ζπληεξήζεη

νπνηνλδήπνηε.

Γειαδή

απηή

ε

αιιειεγγχε

κεηαμχ

ησλ
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νηθνγελεηψλ, ζπγγελψλ, θίισλ θιπ πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζα ζηακαηήζεη πηα
αληηθεηκεληθά λα ππάξρεη. Όπσο επίζεο θαη ζην θνκκάηη ηεο αζθάιηζεο γηαηί
θαη εθεί θαηεδαθίδεηαη εληειψο, ε αζθάιηζε πάεη πξνο ηελ ηδησηηθνπνίεζε
πάκε ζην Ακεξηθάληθν κνληέιν φπνηνο έρεη, φπνηνο πιεξψλεη ζε ηδησηηθή
αζθάιηζε ζα έρεη αξγφηεξα θαη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα επηζθεθηεί θαη
έλα λνζνθνκείν, λα κπνξεί λα θάλεη κηα εγρείξεζε, λα έρεη ηέινο πάλησλ ηηο
ζηνηρεηψδεηο θξνληίδεο πνπ ρξεηάδνληαη. Απηή ε πξνζπάζεηα γηα ηελ
θαηάξγεζε δηθαησκάησλ πνπ θαηαθηήζεθαλ κε αγψλεο θαη κε αίκα δελ πξέπεη
λα ην μερλάκε απηφ, δελ θηάζακε ζε απηφ ην ζεκείν πνπ είλαη ζήκεξα ε
θνηλσλία ρσξίο αγψλεο, ρσξίο λα ζπζηαζηνχλ άλζξσπνη, ρσξίο λα απνιπζνχλ
απφ ηε δνπιεηά ηνπο, λα δησρζνχλ, λα θπιαθηζηνχλ. Ξξαγκαηηθά κεηά απφ
ζπγθξνχζεηο ηεξάζηηεο θχιηζε ν ηξνρφο ηεο ηζηνξίαο θαη είρακε θαηαθηήζεηο.
Θπκάκαη, βιέπσ θαη ηψξα θάπνηνπο παιηφηεξνπο εδψ φηη θάζε θνξά
θαηαθηνχζακε α ην πελζήκεξν, είλαη πνιχ πξφζθαηα πνπ δνπιεχακε έμη
κέξεο ηελ εβδνκάδα, θαηαθηήζακε, θαη λα κε πσ έηζη παιηφηεξα πνπ
δνπιεχαλε απφ λχρηα ζε λχρηα. Θαηαθηήζακε ην νρηάσξν αρ ζηφρνο γηα
εθηάσξν, ζηφρνο γηα ηξηαληαπεληάσξν λα θαιπηέξεπζε ε δσή ηνπ αλζξψπνπ
κε δεδνκέλνπ φηη κπαίλεη πηα θαη ε ηερλνινγία θαη εμππεξεηεί πνιχ
πεξηζζφηεξν ιχλνληαο έηζη θπξηνιεθηηθά ηα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ. Έγηλαλ
ινηπφλ πξνζπάζεηεο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία πνιιέο θαη επαλσηέο θαη φκσο
απηέο πξνζέθξνπζαλ πάλσ ζηελ αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ δελ
ππήξραλ απηά ηα ιατθά πνηάκηα πνπ μερχζεθαλ ηφηε ζην δξφκν θαη ηφηε δελ
είρακε κλεκφλην έηζη, δελ είρακε ηίπνηα άιιν. Αλ δελ ππήξραλ ινηπφλ απηά ηα
ιατθά πνηάκηα, νη απεξγίεο νη ζπλερφκελεο, ε αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ ζα είραλ
πεξάζεη απηά ηα κέηξα εδψ θαη ρξφληα θαη ηηο επηπηψζεηο ήδε ζα ηηο
δερφκαζηαλ ζήκεξα. Όκσο ν θφζκνο αληέδξαζε θαη φπσο κνπ ζχκηζε πξηλ θαη
ν Γηψξγνο δελ δέρηεθαλ λα γίλνπλ νη δαλεηθνί απηφρεηξεο γηα λα κε πσ ηψξα
φιν ην πνίεκα ηνπ Θαξπσηάθε γηαηί πξαγκαηηθά καο δεηάλ λα γίλνπκε
δαλεηθνί απηφρεηξεο. Δκείο ιέκε φηη δελ θηαίεη ν ιαφο, νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη
έρνπλ δνπιέςεη θαη έρνπλ επηδνηήζεη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία δελ επζχλνληαη
απηνί γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Γηα ηα ειιείκκαηα επζχλεηαη ην
θξάηνο, επζχλνληαη νξγαληζκνί νη νπνίνη έπαημαλ ηα ρξήκαηα θαη φηαλ ιέκε
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απνζεκαηηθά θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη θάηη απνζεκαηηθφ ην νπνίν είλαη
πεξηζζεχεη, ήηαλ γηα λα θαιχπηνπλ ηηο ζπληάμεηο, ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ
ζηηο

κέιινπζεο

γεληέο.

Απηά

ινηπφλ

παίρηεθαλ

ζε

νκφινγα,

ζηα

ρξεκαηηζηήξηα, ζην PSI θαη θηάλνπκε ζήκεξα απηνί πνπ ηα έπαημαλ θαη νη
πνιηηηθνί ηνπο πξντζηάκελνη θαη νη νξγαληζκνί λα ιέλε φηη δελ βγαίλνπκε πηα,
ηη λα θάλνπκε, δελ είλαη βηψζηκν ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, πξέπεη λα πάξνπκε
επεηγφλησο κέηξα ηα νπνία ζίγνπλε ην πνιίηε απφ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπο
εξγαδφκελνπο πάλσ απ’ φια θαη βέβαηα φια ηα ζχκκαρα ζηξψκαηα. Θαλέλαο
δε ιέεη γηα ηνπο κεγαινεξγνδφηεο νη νπνίνη ρξσζηάλε δηζεθαηνκκχξηα. Γείηε
ην ίδην, ηα ίδηα ηα ηακεία ιέλε πφζα ρξσζηάλε νη κεγαινεξγνδφηεο,
δηζεθαηνκκχξηα επξψ, θαλέλαο δελ ηνπο έζημε φκσο. Θίγνληαη νη λένη νη νπνίνη
βέβαηα δελ έρνπλ θαλέλα κέιινλ δειαδή ζα βγαίλνπλ κε ηε ζχληαμε ζήκεξα
ησλ 384 πνπ εμαγγέιινπλ ηα επφκελα ρξφληα ζα κεησζεί θαη απηή αθφκα
πεξηζζφηεξν. Κε πεξηκέλεηε φηη ζα έρνπκε θαη έλα πνζνζηφ αλαπιήξσζεο
γηαηί δελ ζα έρνπλε ηα έλζεκα, πνηα έλζεκα λα έρνπλε φηαλ απηή ηε ζηηγκή
ην 60% ηεο λενιαίαο δεη ζηελ αλεξγία θαη φηαλ φζνη δνπιεχνπλε
απαζρνινχληαη πηα κε κηζφ έλζεκν ή κε θαζφινπ έηζη έλζεκν άξα ινηπφλ
κηιάκε γηα φηη δελ ζα έρνπλε δηθαίσκα ζηε ζχληαμε. Νη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο πνπ δελ θηάλεη ε θξίζε πνπ πεξλάλε φηη θιείλνπλ ηα καγαδηά
αθφκα θαη νη ιεγφκελνη επηζηήκνλεο ηνπ είδνπο δνπιεχνπλ νη δηθεγφξνη πηα ζε
κεγάια δηθεγνξηθά γξαθεία ησλ 50,100 θαη 200 αηφκσλ, ππάξρνπλ γξαθεία,
νη δηθεγφξνη ινηπφλ εθεί δνπιεχνπλ κε 600 θαη 800 επξψ. Πηα ηερληθά γξαθεία
νη κεραληθνί δνπιεχνπλ επίζεο κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Νη γηαηξνί ζήκεξα
παξαθαιάλε ηη δνπιεηά, έρνπκε εδψ ζην Γήκν πνπ έξρνληαη θαη παξαθαιάλε
γηα κηα δνπιεηά θαη νη ππφινηπνη πνπ δνπιεχνπλε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζνη
δνπιεχνπλε γηαηί ππάξρνπλ ρηιηάδεο άλεξγνη γηαηξνί θαη δνπιεχνπλ ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζεξαπεπηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα θιπ θαη απηνί παίξλνπλ
θάησ απφ 1.000 επξψ θαη θάλνπλ εθεκεξίεο γηα 30 επξψ, θάλνπλ εθεκεξία,
δνπιεχνπλε Παββαηνθχξηαθν ή βξάδηα γηα 30 επξψ. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε
ζήκεξα θαη απφ απηνχο, απηνχο ζέινπλ λα θνξνινγήζνπλ επηπιένλ. Γηα ηνπο
αγξφηεο ηη λα πνχκε γηα ην μεξίδσκα ην, βιέπεηε πνηα είλαη θαηάζηαζε θαη
ηνπο ιέλε λα δηπιαζηάζνπλε θαη βάδνπλε θαη ηεθκαξηφ εηζφδεκα ζηνλ αγξφηε.
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Δγψ γηα λα κε πσ έηζη άιια πξάγκαηα δπν πξάγκαηα κφλν λα πσ. Ξξψησλ
είλαη ηηκή καο ζαλ Γήκνο πνπ είκαζηε ζην πιάη ησλ αγσληδφκελσλ ζηεξίδνπκε
θαη ηνπο αγψλεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν θαη ζπλνιηθφηεξα. Έρνπκε
θξεκάζεη απηφ ην παλφ ην νπνίν γηα εκάο ζπκβνιίδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ
Γήκνπ θαη θαίλεηαη θαη απφ φιε ηελ Αζήλα πνπ πεξλάεη απφ εδψ θαη ιέεη
κπξάβν ν θφζκνο γηαηί απηφ καο ιέλε φηη επηηέινπο ππάξρνπλ θάπνηνη νη
νπνίνη ζηέθνληαη ζην πιεπξφ καο θαη ηη δεηάεη ην παλφ, λα μεζεθσζεί ν
θφζκνο απέλαληη ζε απηά ηα κέηξα. Γελ λνκίδσ απφ εδψ θαη απηνί πνπ
κίιεζαλ θαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ
ή φρη ηελ θαηάζηαζε ή ηέινο πάλησλ λα ζεσξεηηθνπνηήζνπλ θαιά απηφ ην
ζρήκα ιατθηζκφο, εθζπγρξνληζκφο ήηαλ θνβεξή εθεχξεζε έηζη, ιατθηζηήο είλαη
φπνηνο παιεχεη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ, είλαη ηξνκεξφ. Ιέλε ινηπφλ κπξάβν θαη
δεηάκε λα μεζεθσζεί ν θφζκνο λα κε δερηεί απηά ηα κέηξα. Λνκίδσ φηη έπξεπε
φινη λα βγνχλε λα πνχκε κπξάβν ζην Γήκν πνπ θάλεη απηή ηελ ελέξγεηα θαη
λνκίδσ φηη θαη ζαλ δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα πάξνπκε κηα απφθαζε
ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο αγξφηεο. Γειαδή παξάιιεια κε ην ςήθηζκα απηφ γηα
ηε θαηαδίθε γηα ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ γηα αζθαιηζηηθφ λα πάξνπκε θαη έλα
ςήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο θαη αλ κπνξεί θαιφ ζα ήηαλε θαη κηα επηηξνπή ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα πάεη ζηνπο αγξφηεο έλα κπιφθν θαη λα παξαδψζεη
απηφ ην ςήθηζκα. Ρειεηψλνληαο λα πσ φηη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη εκείο δεηάκε ηελ
ελίζρπζε ησλ ηακείσλ δελ ην ζπδεηάκε απηφ, απφ ηελ άιιε φκσο ην είπαλ θαη
πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη φηη δελ κπνξνχκε λε αζσψζνπκε ηελ πνιηηηθή ηεο
ΑΓΔΓΖ θαη ηεο ΓΔΠΔΔ πνπ είραλ βάιεη πιάηε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα
θαη βάδνπλ θαη ζήκεξα κε ηνλ ηξφπν ηνπο πιάηε ζε φια απηά ηα αληηιατθά
κέηξα. Λα ζαο πσ κφλν φηη ρζεο ην βξάδπ ζηε ζπγθέληξσζε ηεο ΑΓΔΓΖ, δελ
μέξσ αλ είραηε πάεη Αζελά αλ, ζηε ζπγθέληξσζε ηεο ΑΓΔΓΖ ζηε πιαηεία
Ππληάγκαηνο ήηαλ ν Ξξφεδξνο ηεο ΑΓΔΓΖ θαη δπν κέιε ηνπ γεληθνχ
ζπκβνπιίνπ, ηξία άηνκα ηα είδακε φινη ήκαζηαλ εθεί. Απηή ινηπφλ ηελ γχκληα
ηνπο δελ ζα ηελ θαιχςνπκε εκείο, δελ ζα ηνπο βάινπκε εκείο, δελ ζα ηνπο
ληχζνπκε κε ην πεξίβιεκα ηνπ αγσληζηή θάλνληαο ηνπο δεκηνπξγψληαο ηνπο
κηα ζπγθέληξσζε. Ξξέπεη λα μεζθεπαζηνχλ ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ γηαηί ν
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ξφινο πνπ παίδνπλ είλαη φρη κφλν ππνλνκεπηηθφο αιιά βνεζάεη ζηα ζρέδηα ησλ
θπβεξλήζεσλ. Γη’ απηφ ινηπφλ πάκε κε ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ην ΞΑΚΔ πνπ
ζπζπεηξψλεη εθαηνληάδεο ζσκαηεία, εξγαηηθά θέληξα, νκνζπνλδίεο. Γελ είλαη
θάηη, ην ΞΑΚΔ δελ είλαη απιά κηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε είλαη ζπζπείξσζε
νξγαλψζεσλ θαη απηή ηε ζηηγκή μέξεηε φηη ζπζπεηξψλεη πάλσ απφ ρίιηεο
πξσηνβάζκηεο, δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο. Ινηπφλ, απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπνκέλσο ην ςήθηζκα πεξλάεη θαηά πιεηνςεθία, ην ςήθηζκα
ηεο δεκνηηθήο αξρήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ έρσ θαηεβάζεη αληη -ςήθηζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά λαη έρεηο πεη αληί-ςήθηζκα έηζη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα κπεη ζε ςεθνθνξία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κπεη ζε ςεθνθνξία ηφηε. Ξνηνη ςεθίδνπλ ηεο δεκνηηθήο
αξρήο θαη πνηνη ηεο Αζελάο Θακπά ην.. Νπφηε ηψξα ζα πξέπεη λα..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα αξρή ηεο Αζελάο πνηνο ςεθίδεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πνηνη ςεθίδνπλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη πνηνη ηεο Αζελάο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη πνηνη ιεπθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πνηνη ιεπθφ. Γηα αλάηαζεο ρεηξφο, δελ μέξσ πσο. Υξαία
πνηνη ςεθίδνπλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο; Φαληάδνκαη, σξαία ηεο Αζελάο Θακπά,
ε Αζελά θαηά θαηά. Άξα ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία πεξλάεη ην ςήθηζκα ηεο
δεκνηηθήο αξρήο. Νπφηε πξνρσξάκε ζηα ζέκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ξάκε ζην
ζέκα 6..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξάκε ην πξψην θαλνληθά.

ΘΔΚΑ 6Ν Ζ.Γ.
«Έγθξηζεο ζχζηαζεο κηαο πξνζσξηλήο πξνζσπνπαγνχο ζέζεο κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην Γήκν
Σατδαξίνπ ζε εθαξκνγή ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο»

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έθπγε; Λαη λαη είλαη εδψ ν ελδηαθεξφκελνο λα κελ ηνλ
θαζπζηεξήζνπκε ηνλ θχξην. Πην ζέκα έθην «έγθξηζεο ζχζηαζεο κηαο
πξνζσξηλήο πξνζσπνπαγνχο ζέζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην Γήκν Σατδαξίνπ ζε εθαξκνγή ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο». Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ βιέπεηε ηελ εηζήγεζε, δελ μέξσ δηαθσλεί θάπνηνο, ζέιεηε
θάπνην εξψηεκα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: .. ιέεη ην ζεκείν 9 απφ απφθαζε..
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έρνπκε γλσκάηεπζε λνκηθήο ππεξεζίαο γη’ απηφ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θαηάιαβα Θνδσξή ηελ εξψηεζε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν ζεκείν 9 ην Γηθαζηήξην ηη αλαθνίλσζε, ηελ απφθαζε
ηεο πιεξσκήο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηάβαζε ην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν δηάβαζα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηάβαζε ην φιν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν δηάβαζα ξε παηδί κνπ.. ιέεη ζην 11….
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαλαγηψηε θάπνπ εδψ είλαη λνκίδσ, α πεο αλ ζέιεηο δπν ιφγηα
θαη κεηά..
ΞΝΙΗΡΖΠ: Δγψ απαζρνινχκαη ήδε ζην θνιπκβεηήξην ήδε απφ ηνλ Ηνχλην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηή ε απφθαζε καο δελ έρεη ζρέζε κε ην, ζα μαλαπάεη ζηελ
απνθεληξσκέλε; Όρη έηζη; Οσηάεη δειαδή γηα δηθαζηηθά δελ..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όιεο νη απνθάζεηο πάεη ζηελ απνθεληξσκέλε δειαδή θαη απηή
ε απφθαζε ζα μαλαπάεη ζηελ απνθεληξσκέλε. Αθνχζηε ν Ξαλαγηψηεο ν
Θαξάο δνχιεπε παιηά ζην θνιπκβεηήξην θάπνηα ζηηγκή ηέινο πάλησλ έθπγε,
έθαλε πξνζθπγή θέξδηζε ηα Γηθαζηήξηα, ππήξρε, λα κε ζαο πσ ηψξα φιε ηελ
ηζηνξία κε φιε ηελ αιιεινγξαθία απηή. Ξνιιά, πνιιά ρξφληα παιεχεη, εκείο,
είλαη πνιιά ρξφληα απφ ην.. λαη λαη. Δκείο ζεσξνχκε φηη είλαη δηθαίσκα ηνπ,
θάλακε φηη είλαη δπλαηφλ ζαλ δεκνηηθή αξρή λα επαλέιζεη ζηε δνπιεηά ηνπ
εμάιινπ απαζρνιείηαη ηψξα απφ ην θαινθαίξη ζην θνιπκβεηήξην. Δίλαη έλαο
αμηφινγνο έηζη άλζξσπνο πνπ πξνζθέξεη εθεί ζην θνιπκβεηήξην, ηψξα
ζπζηήλεηαη πξνζσπνπαγή ζέζε γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα..
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έρνπκε απφ ηε λνκηθή ππεξεζία γλσκάηεπζε ζεηηθή;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο έρνπκε θαη απφ ηε λνκηθή ππεξεζία, έρνπλ γίλεη,
έρνπκε βεβαίσο. Αλ δεηο ζηα ζπλεκκέλα επεηδή είλαη πάξα πνιιά ηψξα πνπ λα
θέξνπκε 11 ζπλεκκέλα, ππάξρεη απφ ηε λνκηθή ππεξεζία. Πην ζεκείν 12 ε
πξάμε θαηάζεζε δηθνγξάθνπ παξαίηεζεο πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ ππεξεζία
ηνπ Γήκνπ πνπ αλαιχεη αθξηβψο γηα πνην ηξφπν, ζην ζεκείν 12.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Όρη εκείο απέρνπκε. Δπεηδή ζέινπκε γηα φιεο ηηο ζέζεηο ζα
έπξεπε λα ππάξρεη έλαο νινθιεξσκέλνο νξγαληζκφο, έλα νινθιεξσκέλν
νξγαλφγξακκα θαη λα κε ζπζηήλνληαη έηζη νη ζέζεηο πξνζσπνπαγήο δειαδή
απηφ λα γίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη έλα ζπλνιηθφηεξν ζρεδηαζκφ ζην
Γήκν. Απέρνπκε απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ινηπφλ ππάξρεη άιιε αληίξξεζε; Ινηπφλ ζπκθσλνχκε ινηπφλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη νκφθσλε ε απφθαζε.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

27 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016

77

ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη είλαη νκφθσλε λαη κε απνρή ηνπ φξακα δεκηνπξγίαο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Κηζφ ιεπηφ Βαζίιε λα θάλσ κηα παξαηήξεζε κήπσο πηζηεί ν
ζπλάδειθνο ν Ζξαθιήο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απνρή είλαη γηα λα είλαη θαη νκφθσλε ε απφθαζε έηζη;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θαιχηεξα, φρη απνρή δελ ζπκκεηέρεηο ζην ζπκβνχιην.

ΘΔΚΑ 2Ν Ζ.Γ.
«Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε κεηαβνιέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ησλ Γήκσλ καο»

ΓΟΝΙΗΑΠ: Απηφ είπε. Ινηπφλ πξνρσξάκε ινηπφλ. «Ππδήηεζε θαη ιήςε
απφθαζεο ζρεηηθά κε κεηαβνιέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ Γήκσλ καο». Ζ
θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Ινηπφλ θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Φαληάδνκαη έρεηε πάξεη
φινη ην εηζεγεηηθφ θαηφπηλ εγγξάθνπ ηνπ πνπξγείνπ πξνο ηηο δηεπζχλζεηο
εθπαίδεπζεο. Έπξεπε λα γίλεη εηζήγεζε απφ ηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο θαη
κε βάζε ηε γλσκνδφηεζε θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα πάλε φια ζηνπο
πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαη θαηφπηλ ζην πνπξγείν ζρεηηθά κε
κεηαβνιέο πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπο καο,
ζπγρσλεχζεηο, θαηαξγήζεηο, ίδξπζε λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Καο έρεη
θνηλνπνηεζεί ην έγγξαθν ζην Γήκν απφ ηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο
πξσηνβάζκηαο

θαη

δεπηεξνβάζκηαο

ηεο

Γ’

Αζήλαο.

Όζν

αθνξά

ηε

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην έγγξαθν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θ. Εαθεηξαθίδε
ηνπ δηεπζπληή είλαη φηη δελ πξνηείλεη θακία κεηαβνιή ζε θαλέλα ζρνιείν. Ξαξ’
φιν βέβαηα πνπ κε βάζε ηα δηθά καο ζηνηρεία ν κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά
ηκήκα ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Σατδάξη είλαη 23
καζεηέο αλά ηκήκα θαη φζν αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνηείλεηαη
κηα θαη κνλαδηθή κεηαβνιή ην 7ν δεκνηηθφ ζρνιείν Σατδαξίνπ απφ ελληαζέζην
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λα γίλεη δεθαζέζην. Ινηπφλ ιίγν ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβάζκηα λα ζαο αλαθέξσ
έλα παξάδεηγκα πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξίμνπκε θαη κεηά ηε δηθή καο εηζήγεζε
ζαλ δεκνηηθή αξρή. Όζνλ αθνξά ηνλ 11ν νινήκεξν δεκνηηθφ ζρνιείν
Σατδαξίνπ λα ζαο πσ έηζη θάπνηα ζηνηρεία επηγξακκαηηθά. Ρν Α2 έρεη 23
καζεηέο, ην Β1 21, ΓΗ 25, Γ2 26, Δ1 23, Γ2 25, ΠΡ 224, Β2 22, Α1 23, Γ1 26,
Γ2 25, A3 23 θαη ΠΡ1 26. Απηή είλαη ε εηθφλα ηνπ my school ε νπνία
επηθαηξνπνηείηαη δηαξθψο. Ινηπφλ ζηεξηδφκελνη ζε φια απηά πσο ηψξα νη
δηεπζπληέο ρσξίο λα πάξνπλ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ πξφηεηλαλ, θακία κεηαβνιή ζπγθεθξηκέλα δελ πξφηεηλαλ γηα ηε
δεπηεξνβάζκηα θαη κφλν κηα κεηαβνιή γηα ηε πξσηνβάζκηα εγψ πξνζσπηθά
δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Γη’ απηφ ην ιφγν ινηπφλ θαη ζην πιαίζην ην φηη
πξέπεη φζν ην δπλαηφλ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο καζεηέο λα
βξίζθνληαη κέζα ζε ηκήκαηα πνπ δελ ζα ζπκίδνπλ ηίπνηα ηα ηκήκαηα ηα δηθά
καο ηνπ παξειζφληνο ησλ 25 θαη 30 καζεηψλ. Όζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα θάλνπλ θαιχηεξα θαη λα επηηεινχλ θαιχηεξα ην έξγν ηνπο. Γη’ απηφ ην
ιφγν ινηπφλ θαη εηζήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη ε εμήο,
πξνο ηε πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εηζεγνχκαζηε ε
πξφηαζε πνπ ζα θαηαηεζεί ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα βαζίδεηαη ζηα εμήο
ζεκεία. Λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ηα ηκήκαηα κε ηνλ αλψηεξν αξηζκφ ησλ 20
καζεηψλ γηα λα ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο λα επηηειείηαη νπζηαζηηθά ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν, φρη ζηα 25άξηα θαη ζηα 28άξηα ηκήκαηα, φρη ζηηο
ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ, ηαπηφρξνλα άκεζε απαίηεζε γηα θάιπςε φισλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θελψλ κε φζνπο κφληκνπο δηνξηζκνχο είλαη αλαγθαίνη ζε θάζε
ζρνιείν θαη εηδηθφηεξα γηα ην 7ν δεκνηηθφ εηζεγνχκαζηε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή απφ ελληαζέζην ζε δεθαζέζην. Σσξίο θπζηθά λα
ζεκαίλεη φηη επαλαπαπφκαζηε θαη κε απηή ηε κεηαβνιή. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Ν θ. Πππιηφπνπινο. Θνδσξή κίια ζην κηθξφθσλν
γηα λα θαηαγξάθνληαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ ην εμήο. Ρα ηκήκαηα φπσο ηα δηάβαζα έηζη γξήγνξα,
εηθνζάξηα πφζα είλαη;
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ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Έρσ φιε ηελ εηθφλα ηνπ my school, ν κέζνο φξνο ζηε
δεπηεξνβάζκηα είλαη 23 καζεηέο θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα απηή ηε ζηηγκή είλαη
19,8. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη φκσο είλαη ην εμήο φηη ηα ζρνιεία ηνπ δάζνπο είλαη
ππεξάξηζκα έρνπλ άλσ ησλ 20 καζεηψλ θαη 23 θαη 24 θαη δεκνηηθά θαη
λεπηαγσγεία. Νπφηε ή ζα αλαγθάζνπκε ηα παηδηά λα πεξλάλε ηελ Θαβάιαο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Όρη.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Ή ζα ηδξχζνπκε έλα ζρνιείν. Δίλαη απιφ ην πξάγκα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη. Απηή ηε ζηηγκή δελ … λέν ζρνιείν.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Λέα ηκήκαηα ζαθψο θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ
εθφζνλ ππάξρεη θαη ππνδνκή φκσο ζην ζρνιείν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έρνπκε;
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Όρη είλαη ήδε ππεξάξηζκα. Γελ ππάξρεη ρψξνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Νχηε αίζνπζεο δειαδή;
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Ρν 11ν έρεη 13 ηκήκαηα, δελ έρεη θαλ 12, έρεη κηα ηάμε κε
3 ηκήκαηα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη. Σσξάεη άιιε λα γίλεη;
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Δ πψο λα ρσξέζεη άιιε, φρη βέβαηα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Οσηάσ ξε παηδί κνπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Ρα ζρνιεία είλαη παιηάο θαηαζθεπήο, ηα ζρνιεία δελ είλαη,
ρηίζηεθαλ ηψξα. Δλλνείηαη φηη, ελλνείηαη φηη κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία
πξέπεη λα ππάξρνπλ αίζνπζεο γηα ηα ηκήκαηα έληαμεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ
ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο, απηφ ιέκε. Ξξνηείλνπκε φζν ην δπλαηφλ λα γίλεηαη
θαιχηεξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε ζε απηφ, εληάμεη.
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ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Κφληκν πξνζσπηθφ ελλνείηαη πάληα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Θαη ελλνείηαη φηη φια απηά ζπλεπάγνληαη θαη ηελ
θαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ έηζη, γηαηί θαη ε πξψηε
δφζε ηνπ 2016 πνπ έξρεηαη ηψξα απφ ην πνπξγείν ζηα πιαίζηα ηα πεξζηλά
είλαη θαη ηα πξνπέξζηλα. Γειαδή..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θακία αχμεζε ελψ νη αλάγθεο.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Διιηπέζηαηε, θακία αχμεζε ελψ νη αλάγθεο δηαξθψο
κεγαιψλνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ

ππάξρεη

θάηη

ζπλάδειθνη,

ζπκθσλνχκε;

Ινηπφλ

ζπκθσλνχκε.

ΘΔΚΑ 3Ν Ζ.Γ.
« Έγθξηζε ηέηαξηεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015»

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν « έγθξηζε ηέηαξηεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο πινπνίεζεο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015». Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη ηψξα ην έρνπκε ην εηζεγεηηθφ έγηλε ζπδήηεζε ζηελ, γηα
ηελ ηξηκεληαία έθζεζε Θνδσξή. Λαη έγηλε θαη ζπδήηεζε ην πξσί ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηψξα δελ μέξσ αλ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 4Ν Ζ.Γ.
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« Έγθξηζε πξψηεο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο
νηθνλνκηθνχ έηνο 2016».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 4ν « έγθξηζε πξψηεο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνο 2016». Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα απιά δπν ιφγηα γηα, είπακε βέβαηα εμεγήζακε θαη
ζηελ νηθνλνκηθή ην πξσί απιά γηα φζνπο δελ, δελ ήηαλ φινη. Ζ αλακφξθσζε
απηή πέξα απφ ην φηη, έρεη δπν βαζηθά ζθέιε. Ρν πξψην ζθέινο είλαη φηη
ηαθηνπνηεί φια ηα εμ’ ππνινίπνπ πνπ έξρνληαη απφ ην 2015. Ρν νπνίν είλαη κηα
απαξαίηεηε ελέξγεηα λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη νκαιά απφ εδψ θαη
πεξά ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ρν δεχηεξν είλαη επεηδή αθξηβψο
ππάξρεη παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ κέρξη 31/12/2016 δεκηνπξγείηαη κηα
κηζζνινγηθή δαπάλε γχξσ ζηηο 570.000 επξψ παξάιιεια κε θάπνηεο θηλήζεηο ,
πξψηεο θηλήζεηο αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθέξνληαη ζε δηάθνξνπο
θσδηθνχο πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνχλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Φηαίεη ν Πχξηδα γη’ απηφ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν παο ηψξα, δελ έρσ κηιήζεη θαζφινπ ηψξα παο θηξί θηξί.
Ινηπφλ ν Πχξηδα δελ θηαίεη γη’ απηφ, ν Πχξηδα θηαίεη γηα ην φηη θάλεη παξάηαζε
θαη δελ δίλεη ρξήκαηα γηα ηελ παξάηαζε. Δίλαη ζαλ απηφ πνπ ιέεη «θάλνπκε
κλεκφζπλν κε μέλα θφιιπβα». Ινηπφλ, ε ηη λα θάλσ ηψξα αθνχ κε ηζηγθιάο
ηψξα, φιε ηελ ψξα είκαη.. Ινηπφλ νπφηε θπξίσο γίλεηαη γη’ απηφ ην ιφγν ε
αλακφξθσζε είλαη αλαιπηηθά κέζα. πάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε πάξα
πνιινχο θσδηθνχο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη λα θαιπθζεί
ζπλνιηθά ην θφζηνο. Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλ επηκέξνπο απνξίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάηη; Ν θ. Γξνχιηαο.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Λνκίδσ φηη θάλνπκε θαη παγθφζκην ξεθφξ ζηε πξψηε θαη πξψηε
αλακφξθσζε, έηζη; Δληάμεη φρη εκείο θέηνο δελ ζα ςεθίδνπκε ηηο
αλακνξθψζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 5Ν Ζ.Γ.
« Έγθξηζε απνδνρήο επηρνξήγεζεο πνζνχ 62.802,58 ηνπ πνπξγείνπ
εξγαζίαο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο είλαη ε έθηαθηε
νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνπ πιεγέληεο απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ
Νθηψβξε ηνπ 2014»

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 5ν « έγθξηζε απνδνρήο επηρνξήγεζεο πνζνχ 62.802,58
ηνπ πνπξγείνπ εξγαζίαο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο είλαη ε έθηαθηε
νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνπ πιεγέληεο απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Νθηψβξε ηνπ
2014», ηα 586 έηζη δελ είλαη; Ρα 586 επξψ, ππάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 7ν ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ..
παξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: …
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είπα θαηά πιεηνςεθία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πνπ είκαζηε νκφθσλα είλαη ζηελ
αλακφξθσζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Τεθίδεη θνκκάηηα ηεο αλακφξθσζεο, ςεθίδεη ηκήκαηα ηεο
αλακφξθσζεο.
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ΘΔΚΑ 7Ν Ζ.Γ.
«Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ3463/2006 ηνπ δεκνηηθνχ θψδηθα».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ «ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ3463/2006 ηνπ δεκνηηθνχ θψδηθα».
θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ έξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή απηφ έξρεηαη θαηεπζείαλ δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. Ινηπφλ εδψ ηη έρεη γίλεη, έρεη βγεη κηα θαηαινγηζηηθή πξάμε ε νπνία
βέβαηα ην πνζφ απηφ έρεη βεβαησζεί ζε παξαπάλσ απφ απηνχο πνπ ην
μεπιεξψζαλε. Γειαδή μεπιεξψζεθε ζαλ πνζφ ηα 14.500, 14.800 πφζν είλαη;
14.200, λαη λαη, απιά ην πνζφ απηφ έρεη βεβαησζεί ζηνπο αηξεηνχο, ζηνπο
πξντζηακέλνπο, ζηνπο δηεπζπληέο απφ ηε ζηηγκή πνπ μεπιεξψζεθε απφ ηνπο
αηξεηνχο δελ κπνξεί λα βαξχλεη θαη ηνπο ππφινηπνπο. Έρεη έξζεη απφθαζε απφ
ηνλ ειεθηξηθφ ζπλέδξην θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δηαγξάςνπκε ζηνπο
ππφινηπνπο ηα ρξέε ηα νπνία ππάξρνπλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: …
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, δηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έρεη ππνγξαθή απφ..
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη ζπλάδειθνη θάηη ζε απηφ, ζπκθσλνχκε;
Ππκθσλνχκε νκφθσλα.

84

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΘΔΚΑ 8Ν Ζ.Γ.
«Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο)».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 8ν « ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθά κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ πνπ είπακε
πξηλ. θ. Κνζρνλά είλαη άιιεο πεξηπηψζεηο απηέο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηέο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Αθνξνχλ θπξίσο
θιήζεηο θαη ΔΡΑΞ πνπ έρνπλ ζρέζε κε άιινπο ηδηνθηήηεο, άιινπο νδεγνχο, νη
ηδηνθηήηεο ησλ απηνθηλήησλ κε βάζε δειαδή φηη ζηνηρεία έξρνληαη απφ ην
taxis θαη ηελ ηξνραία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 9Ν Ζ.Γ.
Έγθξηζε Ξξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Αμηνιφγεζεο
Γεκνζίσλ Γηαγσληζκψλ – Απεπζείαο Αλάζεζεο Ξξνκεζεηψλ πνπ
αθνξά ζηελ δηαδηθαζία Ζιεθηξνληθήο Γηαπξαγκάηεπζεο-Αλάδεημεο
Ξξνκεζεπηή γηα ηελ Νκάδα Α: Δίδε Άξηνπ θαη Εαραξνπιαζηείνπ, ηνπ
Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν:
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ
ΑΞΝΟΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2015-2016».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 9ν έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο είλαη γηα
ην δηαγσληζκφ, γηα ην ςσκί ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. πάξρνπλ εξσηήκαηα;
Ινηπφλ ζπκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.
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ΘΔΚΑ 10Ν Ζ.Γ.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο γηα ηελ
παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: Ξαξνρή Ρειεθσληθψλ Ππλδέζεσλ
Πηαζεξήο Ρειεθσλίαο (δνκέο εθηφο ΠΕΔΜΗΠ) ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ:
00.6222 «Ρειεθσληθά, ηειεγξαθηθά, ηειεηππηθά ηέιε εζσηεξηθνχ».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 10ν έγθξηζε δηελέξγεηαο θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο γηα
ηε παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: Ξαξνρή ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο, (δνκέο εθηφο ΠΕΔΜΗΠ). Ξαλαγηψηε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ν πξψηνο δηαγσληζκφο βγήθε άγνλνο, δελ εκθαλίζηεθαλ
εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο θαη πξνρσξάκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

ΘΔΚΑ 11Ν Ζ.Γ.
Έθδνζε άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζηνλ θ. Γ. Αξκπίιηα,
επηρείξεζε αλαςπρήο (θαθεηέξηα) επί ηεο Πηξ. Θαξατζθάθε 25.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 11ν έθδνζε άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδίθηπν ζηνλ θ.
Αξκπίιηα επηρείξεζε αλαςπρήο (θαθεηέξηα) επί ηε Πηξ. Θαξατζθάθε 25. Ξνπ
είλαη ν Ξξφεδξνο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πην 10ν λα ξσηήζσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ. Γξνχιηα γηα ην 10ν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Έρνπλ θνπεί ηα ηειέθσλα ζε θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ γηα θάπνην δηάζηεκα; Γηαηί ζπλέβε απηφ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ έρεη απνθαηαζηαζεί αθφκα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηα ηξία ΘΑΞΖ, ζπγλψκε δειαδή πνπ ζνπ απαληάσ, ζηνπο
βξεθνλεπηαθνχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε ζπλάδειθνη. Πην 11ν ινηπφλ έθδνζε άδεηαο
παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Ξνην είλαη απηφ; Ρν ππεξπςσκέλν ζηε
πιαηεία Ζξψσλ, απέλαληη απφ ηελ πιαηεία Ζξψσλ. Ήηαλ δίπια ζην πξνπφ
Θνδσξή. Κηζφ ιεπηφ, ιεπηφ πξηλ ήηαλε δίπια ζην πξνπφ πνπ είλαη απέλαληη
απφ ηελ πιαηεία Ζξψσλ ην γσληαθφ δίπια ζην « θάηη άιιν» θαη κεηαθέξεηαη
απέλαληη. Ήξζε απφ ηελ άιιε ηνπ πεδφδξνκνπ πάλσ εθεί πνπ είλαη
ππεξπςσκέλν. Ινηπφλ ππάξρεη θάηη; Ινηπφλ ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

ΘΔΚΑ 12Ν Ζ.Γ.
Έθδνζε άδεηαο δηελέξγεηαο ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ παηγλίσλ κε
παηγληφραξηα ζε εηδηθά δηαζθεπαζκέλν ηξαπέδη, ζηελ επηρείξεζε
ηεο θ. Δ. Ιεξνχηζνπ επί ηεο νδνχ Αλζέσλ 1.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 12ν έθδνζε άδεηαο δηελέξγεηεο ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ
παηγλίσλ κε παηγληφραξηα ζε εηδηθά δηαζθεπαζκέλν ηξαπέδη ζηελ επηρείξεζε
ηεο θα Ιεξνχηζνπ επί ηεο νδνχ Αλζέσλ 1. Ξξφθεηηαη γηα ηξαπέδη ηζφρηλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφ ηη είλαη θαθελείν;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θαθελείν είλαη ζηελ πιαηεία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη άδεηα, λα ζαο πσ ηψξα. Πηελ άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί, φρη
είλαη ην θαθελείν πνπ είλαη ζηε γσλία ηεο Αλζέσλ επί ηεο πιαηείαο ζηα
θνπλέιηα ην θαθελείν. Ινηπφλ ηα παιηά «κπαθαιηαξάθηα». Απηφ ινηπφλ φηαλ
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εθδφζεθε ε άδεηα είρε κέζα ζέζε ρσξνζεηεκέλε γηα ηξαπέδη, έλα ηξαπέδη
δειαδή γηα ραξηηά φπσο έρνπλ πνιιά θαθελεία απηή ηε ζηηγκή. Γελ ην είρε
ελεξγνπνηήζεη δειαδή έβγαιε ηελ άδεηα αιιά δελ ελεξγνπνίεζε ην θνκκάηη
απηφ θαη ηψξα έξρεηαη θαη δεηάεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη απηφ ην
ηξαπέδη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σξεηάδεηαη φηαλ πήξε ηελ άδεηα, έβγαιε ηελ άδεηα ζηα ζρέδηα
θαίλεηαη ηα πάληα ππάξρνπλ, ηψξα έθπγε ν Ξέηξνο. Ρνπ είπακε εκείο λα
θχγεη δειαδή γηα λα κε κείλεη ψξεο ν άλζξσπνο εδψ. Ινηπφλ ζηα ζρέδηα πνπ
ππάξρνπλ θαίλεηαη ην ηξαπέδη κε ηηο θαξέθιεο δειαδή είλαη ρσξνζεηεκέλν.
Όηαλ δψζακε άδεηα απηή δελ δήηεζε θαη γηα ηα ηξαπέδηα γηαηί δεηάο εηδηθή
άδεηα γηα ηξαπέδη, δελ δήηεζε ηφηε γηα ηξαπέδη γηαηί δελ ήζειε λα ην
ελεξγνπνηήζεη, ηψξα φκσο ζέιεη λα βάιεη θαη ην ηξαπέδη κέζα θαη απηφ πάιη
πεγαίλεη γηα έγθξηζε δειαδή κεηά ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
εγθξίλεηαη γηαηί πιεξψλεη θαη έλα ηέινο εθεί κηθξφ γηα ην .. έλα κηθξφ, έλα
πνιχ κηθξφ ηέινο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπκθσλνχκε;

ΘΔΚΑ 13Ν Ζ.Γ.
Έγθξηζε ηνπ 2νπ Α.Ξ.Δ. (ηαθηνπνηεηηθφο) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
“Δπηζθεπέο-Ππληεξήζεηο Πρνιείσλ-Θηηξίσλ Ιφγσ Δθηάθησλ
Αλαγθψλ (Αλαθαηαζθεπή γξνκφλσζεο ζην 12ν Λεπηαγσγείν)

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 13ν έγθξηζε 2νπ Α.Ξ.Δ. (ηαθηνπνηεηηθφο) ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν “Δπηζθεπέο-Ππληεξήζεηο Πρνιείσλ, είλαη ε αλαθαηαζθεπή πγξνκφλσζεο
ζην 12ν Λεπηαγσγείν. πάξρεη εξψηεκα, ππάξρεη θακία δηαθσλία;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ραθηνπνίεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ινηπφλ ζπκθσλνχκε.

ΘΔΚΑ 14Ν Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ζεκαηνδνηνχκελεο Γηάβαζεο Ξεδψλ, επί ηεο Ηεξάο Νδνχ, ζην χςνο
ηνπ Βνηαληθνχ Θήπνπ «Ηνπιίαο & Αιεμάλδξνπ Λ. Γηνκήδεο, θαηφπηλ
ηεο 117/2015 απφθαζε-εηζήγεζε ηεο Δ.Ξ.Ε.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 14ν ιήςε απφθαζεο πεξί εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίαο
ζεκαηνδνηνχκελεο δηάβαζεο πεδψλ επί ηεο Ηεξάο νδνχ ζην χςνο ηνπ
Γηνκίδεηνπ. πάξρεη εξψηεκα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη εγψ. Ρη εμππεξεηεί ηψξα απηφ εθεί πέξα, ζε ηη χςνο θαη ηη
εμππεξεηεί;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη αίηεκα. Ρη εμππεξεηεί, πεξλάλε εθαηνληάδεο θφζκνο λα
πάλε ζην Γηνκείδην άξζνο είλαη ζε έλα δχζθνιν ζεκείν ηεο Ηεξάο Νδνχ, πάξα
πνιιά παηδηά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν πνχικαλ δελ γπξλάεη θαη παξθάξεη απφ ηε δεμηά κεξηά εθεί;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όηαλ βξεη, εηδηθά ην Παββαηνθχξηαθν γίλεηαη ρακφο εθεί πέξα.
Ξεο Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη. Λα πσ θάηη ζαο παξαθαιψ επεηδή, φρη είλαη ζνβαξφ
απηφ ην ζέκα θαη ν Καλψιεο θαηαιαβαίλσ γηαηί ην βάδεη γηαηί απηφ ζπλδέεηαη
θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ κέζα. Απηφ εκείο ζε θακία πεξίπησζε
δελ ην ζπλδέζακε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ ίζα ίζα πνπ φρη κφλν
δελ δίλνπκε άδεηα ζην αλαςπθηήξην αιιά θάλνπκε θαη ελέξγεηεο έηζη γηα λα
ιεηηνπξγήζεη κφλν ζαλ αλαςπθηήξην θαη φρη κε ηηο παξαβάζεηο απηέο πνπ
θάλεη ζήκεξα. Όκσο επεηδή ππάξρνπλ πάξα πνιινί επηζθέπηεο ζην ρψξν νη
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νπνίν παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο δεμηά, παίδνπλ μέξσ εγψ ζηε παηδηθή
ραξά εθεί ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη κεηά πεξλάλε απέλαληη είκαζηε ππνρξεσκέλνη
δειαδή έηζη θαη γίλεη νπνηνδήπνηε αηχρεκα θαη απφ ηε ζηηγκή ππάξρνπλ
αηηήκαηα γηα λα γίλεη εθεί, λα κπεη πεδνθάλαξν θαη λα γίλεη δηαγξάκκηζε
θαηαιαβαίλεηε φηη έρνπκε ηεξάζηηα επζχλε. Δίλαη έλα ζεκείν πνπ ην πεξλάλε
θάζε κέξα πάξα πνιινί θαη θπξίσο ηα Παββαηνθχξηαθα πνιιέο νηθνγέλεηεο κε
πνιιά κηθξά παηδηά. Απηή ινηπφλ είλαη ε αλαγθαηφηεηα, δελ είλαη ζε θακία
πεξίπησζε εμππεξέηεζε ηνπ θπιηθείνπ, ζε θακία κα θακία πεξίπησζε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Λα ζπκπιεξψζσ θάηη ζε απηφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ιπκπνζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Ν θφζκνο δελ απνθάζηζε μαθληθά πεγαίλεη ν Γηνκίδεηνο
θήπνο εδψ θαη ρξφληα έρεη επηζθέπηεο, ζρνιεία ηηο θαζεκεξηλέο. Φπζηθά θαη δελ
γίλεηαη γηα ην θπιηθείν θαη λα πσ επίζεο φηη απηφ απ’ φζν γλσξίδσ είλαη έλα
αίηεκα πνιιψλ εηψλ εθ κέξνπο ηνπ Γηνκηδείνπ άξα ζε θακία πεξίπησζε δελ
ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ην ππάξρνλ θπιηθείν. Απνξψ πσο δελ είρε κέρξη
θηηαρηεί απηή ε δηάβαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; θ. Πππιηφπνπιε. Γηα ην θαλάξη ζην Βνηαληθφ
θήπν ζπκθσλνχκε ηψξα; Κπξάβν, λα κε μερληφκαζηε δειαδή. Δγψ ην ραβά
κνπ ηψξα δε..

ΘΔΚΑ 15Ν Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο Θνηλσληθψλ Γνκψλ
Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο, ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ, ζε εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, κε ηνλ Γήκν Αηγάιεσ, βάζεη
ηεο ππ΄αξ. πξση. Γ23/568/36-07-01-2016, ΑΓΑ 7ΡΘ3465Θ1Ω-Μ2Θ,
ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο.

90

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζέκα 16ν κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπηθνχ
νξγάλνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, αθνξά α ζπγλψκε μέραζα θάηη; Α, λαη ην
ΘΗΞΝΓΑ κάιηζηα, 15 ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
θνηλσληθψλ δνκψλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο ζπκκεηνρήο ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ κε ην Γήκν Αηγάιεσ πξφθεηηαη γηα ην ΘΗΞΝΓΑ. Γελ μέξσ
Γήκαξρε αλ ζεο λα πεηο δπν ιφγηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ην γλσζηφ ζέκα ηνπο είραλ πεη φηη ζα ηνπο ηαθηνπνηήζνπλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ηειηθά δελ ηαθηνπνηήζεθε θαη δεηάλε ηψξα επεηδή
είλαη 18 εξγαδφκελνη εθεί γηα λα κελ απνιπζνχλ λα θάλνπκε παξάηαζε.
Κίιεζα θαη κε ην Γήκαξρν ηνπ Αηγάιεσ δέρεηαη θαη απηφο γηαηί πξέπεη λα
ζπκθσλήζνπκε νη δπν Γήκνη γηα ηελ παξάηαζε. Νπφηε ε επηινγή είλαη ή
δίλεηαη παξάηαζε θαη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη πεξίπησζε λα
ηαθηνπνηεζνχλ νη εξγαδφκελνη εθεί δηαθνξεηηθά κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο
απνιχνληαη απηφκαηα. Νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη είκαζηε ζε απηφ ην δίιιεκα
γη’ απηφ θαη έηζη πξνηείλνπκε απηή ηε παξάηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 16Ν Ζ.Γ.
Κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 125/2015 Απ. Γ.Π. κε ζέκα:
Ππγθξφηεζε Ππληνληζηηθνχ Ρνπηθνχ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο,
Γήκνπ Σατδαξίνπ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζέκα ην 16ν ε ηξνπνπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ, έια
Θνδσξή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνίηαμε Θνδσξή ζην Αηγάιεσ απιά έρεη πεξηζζφηεξεο
εγθαηαζηάζεηο, ίδηα δνπιεηά θάλνπλε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη απιψο ιέσ αθνχ ζα ηνπο πιεξψζνπκε πνπ ηνπο
πιεξψλνπκε λα βάινπκε έλα πιαίζην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη δελ δίλνπκε εκείο ζαλ Γήκνο ρξήκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ιέσ ηψξα γηα ηελ νπζία, λα πάκε εθεί πέξα…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Αηγάιεσ ππήξραλ
πεξηζζφηεξα γξαθεία, πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο απηφ είλαη ην ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 16ν έρεη λα θάλεη κε ηελ αιιαγή ηνπ εθπξφζσπνπ ηεο
αζηπλνκίαο γηαηί ν άλζξσπνο έθπγε απφ εδψ, δελ είλαη πηα ζηελ πεξηνρή.
Ινηπφλ ζπκθσλνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ έρεη ζπλεδξηάζεη..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όρη λα ζαο ελεκεξψζσ, ζπλεδξίαζε ήηαλ, α δελ ην μέξσ
Θνδσξή δελ ην..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είρε πεη εδψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν είρε πεη; Απιά ζα θάλνπκε ην εμήο, έγηλε κηα πνιχ θαιή
ζπλεδξίαζε κάιηζηα ήηαλ εθπξφζσπνη θαη ηεο αζηπλνκίαο θαη απφ ηα δπν
ππξνζβεζηηθά ζψκαηα, απφ ηε πεξηθέξεηα, ππήξρε εθπξνζσπήζεη απφ φινπο.
Ππδεηήζακε γηα φιν ην θάζκα πξνζηαζίαο ηεο πφιεο έηζη απφ θαηλφκελα,
ζεηζκνχο, θαχζσλα, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, απφ ηε κφιπλζε έηζη απφ ην
Θξηάζην, ηη άιια θχξηε θαηλφκελα έρνπκε; Απφ ρηφλη θιπ, ππάξρνπλ πξαθηηθά
λαη λαη. Θαη απνθαζίζακε λα πάκε κάιηζηα ζε ιίγεο κέξεο ζα δνχκε ζα
νξίζνπκε εκεξνκελία λα πάκε ζε κηα επξεία ζχζθεςε πνπ ζα θαιέζνπκε ηνπο
θνηλσληθνχο θνξείο εδψ ηνπο ζπιιφγνπο ηεο πφιεο θαη λα δνχκε λα θάλνπκε
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έλα ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαιψληαο ηνλ θφζκν λα αληαπνθξηζεί
θαη λα ζηειερψζεη έηζη ν θαζέλαο μέξσ εγψ ζέιεη γηα ην θαινθαίξη γηα ηε
ππξαζθάιεηα, ζέιεη γηα ηηο βξνρέο, γηα ηα ρηφληα δειαδή λα θάλνπκε έλα
ηέηνην ζρεδηαζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπκθσλνχκε γηα ην 16ν;

ΘΔΚΑ 17Ν Ζ.Γ.
Νξηζκφο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
ζην Ξξσηνβάζκην & Γεπηεξνβάζκην Ππκβνχιην Δπηζεψξεζεο
Θεάηξσλ, Θηλεκαηνγξάθσλ, έηνπο 2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 17ν νξηζκφο δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηνπο αλαπιεξσηέο ην
πξσηνβάζκην

θαη

θηλεκαηνγξάθσλ

δεπηεξνβάζκην
έηνπο

2016.

ζπκβνχιην

Γηα

ην

επηζεψξεζεο

πξσηνβάζκην

ζεάηξσλ,

Θαξαγηάλλεο

κε

αλαπιεξσηή ηε Γεκνπιά θαη ην δεπηεξνβάζκην Βνξέαο κε αλαπιεξσηή ηνλ
Θενδψξνπ. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άδεηεο ιεηηνπξγίαο έρνπλ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνην;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Νη θηλεκαηνγξάθνη έρνπλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο;

ΘΔΚΑ 1Ν ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ
έηνπο 2016.
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εθηφο

εκεξεζίαο.

Έγθξηζεο

ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ έηνπο 2016. Ξξνθχπηεη
απφ ηελ αλακφξθσζε. Θαηά πιεηνςεθία είλαη Ζξαθιή; Θαηά πιεηνςεθία.

ΘΔΚΑ 2Ν ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ
έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο επίζεο θαηά
πιεηνςεθία. Ππλάδειθνη επραξηζηνχκε πνιχ θαιελχρηα ζε φινπο.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ (απψλ)

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (απψλ)

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ (απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ (απψλ)

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ (απψλ)

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)
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