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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο γηα κεξηθή -νιηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο

50

πηζηψζεσλ, πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2016.
2.

Έγθξηζε 5εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ

50

Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
3.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

51

Δηήζηνπ

51

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2016.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2016.
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκςεθηζκνχ ππνρξεψζεσλ-

52, 75

θαζνξηζκφο ηηκήο κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο
ηεο ηδηνθηεζίαο κε θσδηθφ θηεκαηνγξάθεζεο 022102
ζην Ν.Ρ. , πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.
6.

Θαζνξηζκφο ηηκήο κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο
ηεο

69

ηδηνθηεζίαο κε θσδηθφ θηεκαηνγξάθεζεο 021706

ζην Ν.Ρ. 21, πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.
7.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

επηζηξνθήο

σο

71

νηθνλνκηθνχ

72

ρξεκάησλ

αρξεσζζήησο θαηαβιεζέληα.
8.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

απνινγηζκνχ ρξήζεο 2015, ηεο «Πρνιηθήο Δπηηξνπήο
Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο. (ζρεη:
3/2016 Απ. Γ.Π Α΄/ζκηαο Π.Δ.Γ.Σ).
9.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

πξσηνθφιινπ

72

πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΚΔΠΖ
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΥΛ ΞΝ
ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΑΛ

ΑΞΝ

ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ

22-2-2013

ΡΖ
ΘΑΗ

ΘΔΝΚΖΛΗΑ

ΡΝ

ΚΔΡΟΑ

ΞΟΝΙΖΤΖΠ

πεξί

ζπγθξφηεζεο

Δπηηξνπήο

Νξηζηηθήο

παξαιαβήο

ΑΡΥΛ».
10.

Ιήςε

απφθαζεο

Ξξνζσξηλήο

θαη

ηνπ

έξγνπ

«ΑΚΔΠΔΠ ΚΗΘΟΝΔΞΗΠΘΔΔΠ ΠΔ ΘΡΗΟΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ

73
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ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ».
11.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε δηαγξαθή κέξνπο νθεηιήο,
ζχκθσλα

κε

ηελ

29/2016

απφθαζε

73

Κνλνκεινχο

Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
3463/06 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
12.

Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε θνπή ή

73

κε δέληξσλ ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο,
βάζεη ησλ αξηζκ. 44/45-2016 απνθάζεσλ εηζεγήζεσλ
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
13.

Ιήςε απφθαζεο γηα θαζνξηζκφ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ

74

έγθξηζε άδεηαο εθζθαθψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο, βάζεη ηεο
αξηζκ. -2016 απφθαζεο εηζήγεζεο

ηεο Δπηηξνπήο

Ξνηφηεηαο Εσήο.
14.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

δηνξγάλσζεο

θαη

δηάζεζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ πινπνίεζε
Ξνιηηηζηηθψλ & Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο,
Έηνπο 2016.

74
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα θαζίζνπκε γηα λα μεθηλήζνπκε. Ν ζπλάδειθνο
Θαξαηδαθέξεο λα πάξεη παξνπζίεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ:

Θαιεζπέξα.

Ξαληειάξνο

Βαζίιεηνο,

Θαξαγηάλλεο

Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο,
Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

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

Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο,

Θενδψξνπ

Γεκήηξεο,

Ρξνρίδεο

Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε-Γεσξγηάδε
Δηξήλε, Ληεληαθφο Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο,
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε
Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο
Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, μεθηλψληαο κε εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο έρεη δεηήζεη
ηνλ ιφγν ε ζπλαδέιθηζζα Αζελά Πθακπά γηα λα καο θάλεη κία αλαθνίλσζε.
Ξαξαθαιψ, ζπλάδειθνη, ιίγν εζπρία.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαιεζπέξα. Ξαίξλσ ηνλ ιφγν ζήκεξα γηα λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη
πξηλ ιίγεο κέξεο κε επηζηνιή κνπ ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
δήισζα φηη απνρσξψ απφ ηελ παξάηαμε ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΖ θαη ζπλερίδσ
ζαλ αλεμάξηεηε δεκνηηθή ζχκβνπινο. Γελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα ζαο
αλαγλψζσ ηελ επηζηνιή κνπ γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ. Ήζεια φκσο λα πσ
δπν ιφγηα γηα ηνπο ιφγνπο ηεο απνρψξεζήο κνπ απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε
θαζψο θαη γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή κνπ.
Κε ηελ πξάμε κνπ απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θιείλεη κία κεγάιε δηαδξνκή,
κία δηαδξνκή πνπ δελ ήηαλ κνλαρηθή αιιά αθνξνχζε πάξα πνιινχο
αλζξψπνπο θαη πνπ μεθηλνχζε ην 2003 θαη κηιάσ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΟΗΕΑ.
Κία δηαδξνκή φπνπ πνιιέο ηφηε δπλάκεηο, νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα ηεο
Αξηζηεξάο κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα μεθηλήζνπλ έλαλ δηάινγν γηα ην πψο
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη ε θνηλσλία, πνπ είρε εθείλε
ηελ πεξίνδν ε θνηλσλία απφ ηελ Αξηζηεξά, ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηε

10

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

δξάζε θαη ηαπηφρξνλα πξνζπαζψληαο λα θξαηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ε
θάζε κία.
Ζ δηαδξνκή απηή είλαη γλσζηή. Γελ ζα ηελ απνινγήζσ εγψ ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζελά, ζπγλψκε, παξαθαιψ, ζπλάδειθνη, θαη φζνη είκαζηε ζηελ
αίζνπζα, επηθξαηεί κία νριαγσγία, δελ αθνχγεηαη ε ζπλαδέιθηζζα. Ξαξαθαιψ.
ΠΘΑΚΞΑ: Δπραξηζηψ. Γελ ζα απνινγήζσ ηε δηαδξνκή. Ζ θξίζε επηηάρπλε
πάξα πνιχ ηα πξάγκαηα, ην γλσξίδεηε, νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα
απάληεζε ζηελ θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ έθεξαλ ηελ Αξηζηεξά ζην πξνζθήλην,
ν

ΠΟΗΕΑ

αλέιαβε

ηελ

επζχλε

λα

εθθξάζεη

έλα

κεγάιν

θχκα

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο, κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζηελ θπβέξλεζε
φινη μέξνπκε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ε νπνία γηα εκάο, γηα έλα κεγάιν
θνκκάηη απφ εκάο νινθιεξψζεθε κε ηε ζπλζεθνιφγεζε θαη ηελ ππνγξαθή
ηνπ 3νπ Κλεκνλίνπ.
Ήηαλ κία αληίζηξνθε κέηξεζε πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα μεθίλεζε απφ ηελ
αξρή ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αξηζηεξάο, κάιινλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑΑΛΔΙ θαη θιηκαθψζεθε κε ηε δηαπξαγκάηεπζε κε παξακνλή ζην επξψ, ηηο 47
ζειίδεο, ηελ απαιινηξίσζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ ησλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ θαη ηέινο ηελ ππνγξαθή ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ ε νπνία ζήκαηλε γηα
έλα κεγάιν θνκκάηη απφ εκάο θαη πιένλ ηε δηάξξεμε ησλ ζρέζεψλ καο κε
απηφλ ηνλ ρψξν.
Δλψ έρνπκε απνρσξήζεη απφ ηνλ ΠΟΗΕΑ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 3 νπ
κλεκνλίνπ θαη κεηά, ζε ζρέζε κε ηε δεκνηηθή παξάηαμε ζην Σατδάξη επηιέμακε
λα δψζνπκε ρξφλν θαη ηελ επθαηξία πηζαλφλ, ηεο πηζαλφηεηαο ζπκπφξεπζεο
ζηα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην Σατδάξη, πνπ βέβαηα γηα
αλζξψπνπο ζαλ θαη εκάο πνπ ζεσξνχκε φηη ην δήηεκα ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή πνπ ζα
αλαιάβεη απηφ ην πξάγκα, αιιά έρεη λα θάλεη κε κία ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ ηη
ζεκαίλεη Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, πην γεληθά, κε κία
ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ ηη ζεκαίλεη παξεκβαίλσ ζηελ θνηλσλία απφ θάζε
κεηεξίδη πνπ κπνξψ λα παξέκβσ.
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Απηή ε παξέκβαζε δελ κπνξεί πνηέ παξά λα είλαη ζπλνιηθή γηα έλαλ αξηζηεξφ
άλζξσπν. Γελ κπνξεί δειαδή λα είλαη δηαρεηξηζηηθή, δελ κπνξεί λα απνδέρεηαη
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία νχησο ή άιισο κε ηελ πάξνδν ησλ
ρξφλσλ έρνπλ γίλεη φιν θαη πην αζθπθηηθά. Έλαο αξηζηεξφο άλζξσπνο πνπ
παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία απφ φπνηα ζέζε θαη αλ ην θάλεη, πξέπεη λα
ζπλδπάδεη ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην κε ηηο πξνηάζεηο ή κε ηελ πξνζπάζεηα κέζα
απφ ηα πεξηζψξηα πνπ ηνπ αθήλεη ην ζχζηεκα πηζαλφλ λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη θαη σο κεηαξξπζκηζηήο.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα ήηαλ ζίγνπξν φηη θάπνπ εδψ ζα θαηέιεγε απηή ε
δηαδξνκή παξφηη δψζακε ηε κάρε δίλνληαο ηελ επθαηξία πηζαλά λα
κπνξέζνπκε λα ζπλππάξμνπκε ή λα κεηαηνπηζηνχκε πξνο κία πιεπξά πην
δηεθδηθεηηθή. Απηφ δελ ζηάζεθε δπλαηφ, θαη ζήκεξα θιείλεη πηα γηα κέλα θαη
ηππηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά ν θχθινο ζπλεξγαζίαο κε θάπνηα θνκκάηηα πνπ
θάπνηε ήηαλ ζηελ Αξηζηεξά.
Απφ αλζξψπηλε πιεπξά ζέισ λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ θαηαξρήλ ηνλ
Θνδσξή Ππειηφπνπιν γηα ηελ εμαηξεηηθή καο ζπλεξγαζία. Δίλαη έλαο
άλζξσπνο πνπ ηνλ γλσξίδσ απφ παηδί. Ππλεξγαζηήθακε πάξα πνιχ θαιά. Λα
επραξηζηήζσ φινλ ηνλ θφζκν πνπ ζπλάληεζα ζε απηή ηε δηαδξνκή. Δγψ
πξνέρνκαη απφ κία πάξα πνιχ κηθξή νξγάλσζε ηεο άθξαο Αξηζηεξάο, δελ ζα
κπνξνχζε πνηέ απηή ε νξγάλσζε απφ κφλε ηεο λα έρεη ηηο εκπεηξίεο πνπ
κπνξέζακε λα έρνπκε κέζα απφ ηνλ ΠΟΗΕΑ, θαη απηφ ήηαλ πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ θαη γηα κέλα πξνζσπηθά, γηα ηα πξάγκαηα πνπ έκαζα, ηελ επθαηξία
λα αζρνιεζψ κε ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηα παξάδεηγκα. Δπραξηζηψ φινπο
ηνπο αλζξψπνπο πνπ κνηξαζηήθακε καδί φιε απηή ηε δηαδξνκή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα ηελ Αζελά. Λνκίδσ φηη
επηβάιιεηαη λα δψζνπκε ηνλ ιφγν θαη ζηνλ ζπλάδειθν Ππειηφπνπιν, απφ
ηνπο ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΖ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θ. Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε αθνξκή ηε δήισζε
ηεο Αζελάο Πθακπά κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα παξνπζηάζσ νξηζκέλεο απφ ηηο
βαζηθέο αξρέο ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΖ. Νχηε εγψ, νχηε ε
δεκνηηθή

θίλεζε

έρνπκε

ηε

δηάζεζε

γηα

αιιεινθαηεγνξίεο,

άγνλεο
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θαηαγγειίεο, επηδείμεηο αγσληζηηθψλ πεξγακελψλ θ.ιπ.. Δπηιέγσ λα κηιήζσ
γεληθά κελ γηα ηηο αξρέο ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο, αιιά θαη ηε δηθή κνπ ζηάζε
ζαλ επηθεθαιήο, αιιά θαη πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην εηδηθφ ζέκα ηεο
δήισζεο ηεο Αζελάο Πθακπά.
Θα κπνξνχζα λα αληηθξνχζσ κία πξνο κία ηηο ελζηάζεηο ηεο Αζελάο, αιιά δελ
ην θάλσ φρη επεηδή δελ ππάξρνπλ επηρεηξήκαηα, εμάιινπ ζα καο δνζεί ζηελ
πνξεία λα θνπβεληηάζνπκε θαη γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, αιιά γηαηί ζέισ λα
ζπκβάιισ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζνβαξνχ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ πνπ ζα
ππεξβαίλεη

θαη

ηηο

πξνζσπηθέο

αληηπαξαζέζεηο.

Νχηε

έρεη

λφεκα

νη

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ή δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο δηαδξνκέο πνπ αλαθέξζεθε θαη
ε Αζελά πνπ θαη εγψ πξνζσπηθά ηηκψ θαη εμάιινπ ήηαλ ε καγηά ηεο αιιαγήο,
ε καγηά ηεο αηδέληαο πνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε άξρηζε λα
αιιάδεη ε θαηάζηαζε. Ρηκνχκε θάζε αγσληζηηθή δηαδξνκή, θάζε πνιίηε
καρφκελνπ πξνζψπνπ πνπ ππεξεηεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηε δεκνθξαηία.
Ξνηεο είλαη απηέο νη βαζηθέο αξρέο ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο πνπ ζπλερίδνπκε θαη
ζέινπκε λα ππεξαζπηζηνχκε θαη ζηελ πνξεία; Δκείο ιέκε ξεηά θαη
θαηεγνξεκαηηθά φρη ζηελ απνδφκεζεο ηεο κηαο θπβέξλεζεο πνπ πξνζπαζεί λα
δηαηεξήζεη ηηο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο, λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ πνπ καο θφξησζαλ νη πξνεγνχκελεο
θπβεξλήζεηο θαη λα βάιεη έλα ηέινο ζηε δηαπινθή.
Όπσο είκαζηε αλεθηηθνί ζηε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή, θαη απηφ ην έρνπκε
απνδείμεη θαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ αιιά θαη ζηε
ζπδήηεζε γηα ηα δεηήκαηα θαη ηηο αλεπάξθεηεο, ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηα
δεηήκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ζηα δεηήκαηα
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φπσο
θνπβεληηάζακε αλαιπηηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016, έηζη ινηπφλ, θαη
κάιηζηα καο θαηεγνξνχλ φηη είκαζηε αλεθηηθνί, έηζη είκαζηε αλεθηηθνί θαη κε
ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη αλ ζέιεηε θαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα.
Ρε δεκνηηθή θίλεζε είλαη γλσζηφ, ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΖ, φηη ηελ ππνζηήξημαλ
θαη εμαθνινπζνχλ λα ππνζηεξίδνπλ, φπσο

πξνέθπςε θαη ζηελ πξφζθαηε

γεληθή καο ζπλέιεπζε ν ΠΟΗΕΑ θαη νη ΝΗΘΝΙΝΓΝΗ ΞΟΑΠΗΛΝΗ. Απηφ δελ ην
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θξχςακε νχηε ζην πξφγξακκά καο, ζην εμψθπιιν ππάξρνπλ ηα ζήκαηα ησλ
δχν θνκκάησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηε δεκνηηθή καο θίλεζε. Γελ πεξηνξηδφκαζηε
φκσο ζηε ζηήξημε ησλ δχν θνκκάησλ, επηδηψθνπκε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ
θνηλή δξάζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο αιιά θαη
γεληθφηεξα ηεο θνηλσλίαο.
Δπηδηψθνπκε ζπλαηλέζεηο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ην ζέκα ησλ
πξνζθχγσλ ζην Πθαξακαγθά, πνπ ςεθίζακε ηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο παξά ην γεγνλφο, θαη εγψ πξνζσπηθά, φηη δελ καο εμέθξαδε θαη βάιακε
έλαλ πνιηηηθφ αζηεξίζθν γηα λα θαλεί φηη ε ηνπηθή θνηλσλία, θαη λνκίδσ ην
θαηαθέξακε, απνδέρεηαη ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ γηαηί απηφ ήηαλ ην
βαζηθφ δήηεκα γηα εκάο.
Αζθνχκε

θξηηηθή ζηελ

θπβέξλεζε

γηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα

θαη

θαζπζηεξήζεηο φρη γηα λα ηελ απνδνκήζνπκε, φπσο πηζαλά ζέινπλ θάπνηνη
άιινη, δελ πηνζεηνχκε ηελ αζπξφκαπξε θαη απινπζηεπηηθή ινγηθή γηα φια
θηαίεη ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ, αιιά ζέινπκε λα ζηεξίμνπκε κε
επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ξηδνζπαζηηθά κέηξα πνπ έρεη αλάγθε ν ηφπνο. Έηζη
ππνγξακκίδνπκε ηηο θαζπζηεξήζεηο γηα ην Ξάξθν Ρξίηζε, ηελ επαλαιεηηνπξγία
ηνπ Λνζνθνκείνπ Ινηκσδψλ, δειαδή Λνζνθνκείν Αγ. Βαξβάξαο, ηηο αιιαγέο
ζηνλ Λφκν Θαιιηθξάηε πνπ θαζπζηεξεί λα αιιάμεη. Πηελ θαηεχζπλζε φκσο
απηή ε θξηηηθή είλαη ηεο επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα λα βειηησζνχλ νη
ππεξεζίεο θαη φρη γηα λα πέζεη ε θπβέξλεζε.
Ζ απνδνρή απφ κέξνπο κνπ ηεο ζέζεο ηνπ άκηζζνπ κέινπο ηνπ 7κεινχο
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Αηηηθνχ έξρεηαη ζηελ νπζία λα ηνλίζεη φηη
ζπγθξνηνχκε κία πνιηηηθή πξαθηηθή πνπ ιέεη φηη βάδνπκε πιάηε, βάδνπκε ηε
δηθή καο αληίιεςε ζηελ πξνζπάζεηα θαη πξαθηηθή ζην λα αιιάμνπλ ηα
πξάγκαηα. Απηφ θαζνξίδεη ηελ πξνζσπηθή κνπ ζηάζε, αιιά αλ ζέιεηε θαη ηε
ζπιινγηθή καο αληίιεςε. Ρν θάλακε θαη ζηηο πιεκκχξεο, ην θάλακε θαη ην
θαινθαίξη πνπ καπξίζακε πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζνχκε ζηα θαζήθνληα
ηνπ δήκνπ ζε ζρέζε κε ηηο θσηηέο, ην θάλακε θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ
ζθνππηδηψλ ζηνλ εζεινληηζκφ, παξφηη είρακε θαη κία δηαθνξεηηθή αληίιεςε.
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Ρν βάιε πιάηε γηα ηα πξνβιήκαηα δελ είλαη κία δηαθήξπμε απιή. Ρν θάλακε
θαη γηα ηηο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο, φηαλ ρξεηάζηεθε ζην παξειζφλ γηα ην
ζπκθέξνλ ηνπ δήκνπ, ηεο Γπη. Αζήλαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ αλαπηπμηαθνχ
ζπλδέζκνπ

ηεο

Γπη. Αζήλαο πνπ λνκίδσ φηη

γξάςακε

ηζηνξία θαη

παξαθαηαζήθε.
Ρν θάλακε θαη ζε ζπλζήθεο ηνπ δηθνκκαηηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή φηαλ ηα πεξηζψξηα ήηαλ πξαγκαηηθά ιίγα, αιιά
παξφια απηά πξνζπαζνχζακε λα ζπλδπάζνπκε ηελ θξηηηθή, ηελ πνιεκηθή, ηελ
θηλεκαηηθή δξάζε κε πξνηάζεηο έζησ θαη ζε ψηα κε αθνπφλησλ.
Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηελ θαηαζηξνθνινγία, κε ηε κηθξναζηηθή αλππνκνλεζία
πνπ παξαγλσξίδεη ηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ παξέιαβε απηή ε θπβέξλεζε.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα παηήζνπκε έλαλ δηαθφπηε γηα λα βγνχκε απφ ην ζθνηάδη
ζην θσο. Σξεηάδεηαη ρξφλνο. Λνκίδνπκε φηη ρξεηάδεηαη, ππνζηεξίδνπκε ζην
πξνεθινγηθφ καο πξφγξακκα πνπ θαηαζέζακε ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο πνπ
είλαη πεληαεηέο, φηη ππάξρεη αλαγθαηφηεηα ηεο δηάξθεηαο, είλαη έλαο νδεγφο,
κία θαηεχζπλζε. Θαλέλα πξφγξακκα δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ηε κία
κέξα ζηελ άιιε. Ρν πξφγξακκα απηφ ην εκπινπηίδνπκε κε λέεο επεμεξγαζίεο
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ.
Ζ δεκνηηθή θίλεζε ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΖ έρεη κία καθξνρξφληα δεκνθξαηηθή
παξάδνζε φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Πηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο ν
νπνίνο έρεη θαζηεξσζεί απφ ην 1996 αιιά πνπ επηθαηξνπνηείηαη θαη
εθζπγρξνλίδεηαη πξνβιέπνληαη φξγαλα φπσο γξακκαηεία, επηηξνπή πφιεο,
γεληθέο ζπλειεχζεηο. Ζ επηβεβαίσζε ηνπ επηθεθαιήο ζην κεζνδηάζηεκα ηεο
ζεηείαο, θάζε δπν ρξφληα. Απηά ηεξνχληαη κε ζπλέπεηα θαη ελδερνκέλσο λα
είλαη ε κνλαδηθή δεκνηηθή παξάηαμε πνπ έρεη θαζηεξψζεη ηέηνηεο δεκνθξαηηθέο
θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο.
πνγξακκίδσ ηελ ππεχζπλε ζηάζε ηνπ Θψζηα Αζπξνγέξαθα θαη Θίκσλα
Φνπληνχιε, φηαλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο ηνπ επηθεθαιήο δεκνηηθήο
θίλεζεο

ζηηο

πξνεγνχκελεο

δεκνηηθέο

εθινγέο

δελ

πξνέθπςαλ

ηα

απνηειέζκαηα πνπ ζα ήζειαλ, ππέβαιαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη κάιηζηα
ρσξίο λα ηνπο ην δεηήζεη θαλέλα απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ηεο
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δεκνηηθήο θίλεζεο, νχηε θαη θαλέλα άιιν ζηέιερνο ή άιιν κέινο ηεο
δεκνηηθήο θίλεζεο.
Θαη είλαη επθαηξία λα επαηλέζσ δηαρξνληθά ηα κέιε ηεο παξάηαμεο, δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο θαη άιια ζηειέρε πνπ απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα πξνζπκνπνηήζεθαλ
θαη παξαηηήζεθαλ φηαλ ρξεηάζηεθε λα ππεξεηήζνπκε ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο ή
απνθάζεηο.
Γελ είλαη αληίπαινί καο, ηειεηψλσ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εθείλνη πνπ ζεσξνχλ
φηη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα ζε ηνπηθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Πε επίπεδν δειαδή απηνδηνίθεζεο θαη
θπβέξλεζεο. Δρζξνί καο είλαη ηα πξνβιήκαηα, ε απαηζηνδνμία, ε ινγηθή φιε ην
ίδην είλαη, πνπ νδεγεί ζηελ παξαίηεζε, ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηε
δηαηψληζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Φίινη καο είλαη ζα ιέγακε εθείλνη πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη
επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Δκείο θαη εγψ
σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ζα ζπλερίζνπκε λα βαδίδνπκε ηνλ δξφκν ηεο
ζπλεξγαζίαο, ηεο ζπλαίλεζεο, κε βάζε ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
αληηκεηψπηζήο ηνπο. Όρη ζηε δεχηεξε παξνπζία αιιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Νη κηθξέο λίθεο ζα πξνθαιέζνπλ αιιεινεπηδξάζεηο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
κεγάιεο αλάγθεο πνπ έρεη αλάγθε ε θνηλσλία.
Δκείο ιέκε φρη ζηνλ δηραζκφ θαη ηηο αιιεινθαηεγνξίεο. Απηφ δελ ην θάλακε
νχηε ζην παξειζφλ κε ηηο παξαηηήζεηο θαη ηηο άδηθεο θαηεγνξίεο ελαληίνλ καο,
φηαλ επηβάιακε ζηγή αζπξκάηνπ, φπσο είλαη γλσζηφ, ζηνλ ζρνιηαζκφ
απφςεσλ πνπ καο αδηθνχζαλ. Γηαηί scripta manent. Δκείο ιέκε λαη ζηε
ζπλαίλεζε θαη ζηε ζπλεξγαζία κε βάζε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ην Σατδάξη
θαη ε ρψξα καο, θαη απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά θαη ζχλζεηα, πνπ πνιιέο
θνξέο ε αληηκεηψπηζή ηνπο μεπεξλάεη ηα φξηα ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο φπσο
παξαδείγκαηνο ράξηλ ην πξνζθπγηθφ. Νη πξάμεηο καο είκαζηε βέβαηνη φηη ζα
δείμνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Παο επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Θνδσξή Ππειηφπνπιν. Ππλάδειθνη, λα
πξνρσξήζνπκε ζε εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Φίιεο θαη θίινη, θαιεζπέξα. Απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θξχβεη
πάξα πνιιέο εθπιήμεηο. Γελ μέξσ αλ ζα πξέπεη λα πσ, ζίγνπξα ζα πξέπεη λα
πσ θαιή επηηπρία ζην κέιινλ ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ γηα ηελ Αζελά Πθακπά. Γελ
μέξσ πψο κπνξψ λα ζπκπάζρσ κε ηνλ Θνδσξή Ππειηφπνπιν, γηαηί
θαηαιαβαίλσ φηη φηαλ ράλεηο έλα ηθαλφ ζηέιερνο, φπσο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε
ζπλαδέιθηζζα, ππάξρεη έλα πξφβιεκα.
Ρν κφλν πνπ κε αλεζπρεί ζε φιε απηήλ ηελ ππφζεζε θαη επηηξέςηε κνπ λα ην
πσ ζηνλ βσκφ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο πνιπθσλίαο είλαη ην γεγνλφο φηη
αζρνιηφκαζηε γηαηί ν ΠΟΗΕΑ, γηαηί ην έλα, γηαηί ην άιιν θαη φρη πνην
πξφγξακκα έρνπκε γηα ηελ πφιε καο θαη γηα πνηνλ ιφγν είκαζηε εδψ. Θαιή
επηηπρία ινηπφλ, θαιή πνξεία θαη ζηνπο δχν. Άιισζηε ην ζχζηεκα απηφ ην
εθινγηθφ πνπ επηλφεζε ν θχξηνο... πνηνο ήηαλ ηφηε ππνπξγφο, εθινγηθφ, ν
Κηρειάθεο, έθεξε, μέξσ εγψ ηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε κε ηξία άηνκα, κε
δχν άηνκα ηελ ειάζζνλα, κε έλα, θ.ιπ.. Κία αληζνξξνπία ζηελ θαηαλνκή
δειαδή ησλ εδξψλ θαη θάζε ζηέιερνο πνπ θεχγεη, απφ εκάο ηνπιάρηζηνλ,
ζηελ αληηπνιίηεπζε πνλάεη.
Ρψξα, εγψ, αγαπεηέ Ξξφεδξε, θαη Γήκαξρε, δελ ζα αζρνιεζψ, ζαο ην έρσ
μαλαπεί, κε πνιχ απιά ζεκαηάθηα, κία ιαθθνχβα, κία ιάκπα θαη έλα ηέηνην.
Θαηαιαβαίλεηε ηνπο ιφγνπο. Βξίζθσ ηνλ ηξφπν θαη επηθνηλσλψ κε ηνπο
αξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο φηαλ κνπ έξρνληαη ηέηνηα κελχκαηα. Απηφ φκσο
πνπ ζα ζαο παξαθαιέζσ πνιχ είλαη φηη πξέπεη λα δνχκε πνιχ ζνβαξά ηελ
νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο πφιεο. Ξξέπεη λα βξεζεί έλαο εζσηεξηθφο
θαλνληζκφο, πξέπεη λα ζπληαρζεί θάπνηα λφξκα, θάπνηα νδεγία, πξνο ηνπο
ζπλδεκφηεο καο.
Γελ λνείηαη λα βξίδνπκε θαη λα ιέκε είλαη βξψκηθε ε πφιε φηαλ ζήκεξα
Θεξκνππιψλ θαη Θεβψλ είρε κηζφ θηιφ κπάδα έμσ θαη δίπια, είρε θηάζεη
ζρεδφλ είρε ζθεπάζεη ηνλ θάδν. Απηφ ην πξάγκα δελ έρεη λα θάλεη κε ην
αιάλζαζην θαη φια ηα ινηπά θνπιηκέληα πνπ ιέκε ζην εθινγηθφ καο ζψκα
γηαηί ηνπο ρατδεχνπκε γηα λα καο ςεθίζνπλ θ.ιπ.. Απηφ έρεη λα θάλεη κε
γατδνπξηά. Γελ κπνξεί ν άιινο λα έρεη ηέζζεξα ρξφληα ζε έλα ζεκείν ην
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απηνθίλεηφ ηνπ θαη λα θαηαιακβάλεη κία ζέζε πνπ απφ θάησ έρεη πηάζεη
γθαδφλ. Γελ γίλεηαη.
Άξα, πξέπεη λα δνχκε πνιχ ζνβαξά, αθφκα-αθφκα εγψ ηνικψ λα ζαο πσ λα
ην δψζνπκε θαη ζε παλεπηζηήκην, λα ην δψζνπκε λα γίλεη κία κειέηε, κία
έξεπλα, λα ηξέμνπκε θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, πφιεηο, ζπγλψκε, λα
κπνξέζνπκε λα βξνχκε έλα ζχγρξνλν κέζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επφκελνπ
αηψλα, ηνπ αηψλα πνπ δηάγνπκε θαη ηξέρνπκε, λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ην
Σατδάξη κία πφιε ζχγρξνλε θαη θηιηθή πξνο ηνπο θαηνίθνπο.
Θιείλσ. Γήκαξρε, έρνπκε πνιχ θαηξφ λα ζπδεηήζνπκε πψο πάεη ε πνξεία ησλ
ππνζρέζεσλ γηα έξγα απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, είηε αληηπιεκκπξηθφ ιέγεηαη απηφ,
είηε αζθαιηνζηξψζεηο ιέγνληαη απηέο, γηαηί βιέπσ φινη νη δήκνη ηεο Γπη.
Αζήλαο έρνπλ αξρίζεη θαη έρνπλ κπεη νη νδνζηξσηήξεο κπξνζηά. Ζ Αγ.
Βαξβάξα, ε φκνξε πφιε θαη ν φκνξνο δήκνο έρεη κεηαηξαπεί ζε εξγνηάμην.
Όρη κφλν απφ ην κεηξφ. Κε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζπγθαηάζεζε θπζηθά
ηεο Ξεξηθέξεηαο. Γελ ππάξρεη άιιε ιχζε ζήκεξα.
Θέισ λα καο πείηε ηη θάλνπκε κε ην πξνζθπγηθφ καο ζέκα πνπ έρνπκε θάησ
ζηνλ Πθαξακαγθά. Λα καο ελεκεξψζεηε ιίγν ηηο ζπλζήθεο, ηη γίλεηαη, ηη
πξννπηηθή ππάξρεη, επηηέινπο λα αθνχζνπκε απφ επίζεκα θαη ππεχζπλα ρείιε
πφζνη είλαη απηνί πνπ θηινμελνχληαη εθεί, γηα λα κελ ηα δηαβάδνπκε απφ ηα
blogs, θαη γηαηί φρη λα καο πείηε θαη ηηο ζέζεηο πνπ πήξαηε, πνπ απνθαζίζαηε
ζηε Πάκν, πνπ είραηε πάεη θαη ηνπνζεηεζήθαηε, ν Βαγγέιεο, δελ μέξσ, είρεο
πάεη ζηε Πάκν, Ζξαθιή; Όρη, σξαία.
Δπεηδή ηα δηαβάζακε απηά απφ ηα blogs, θαιφ είλαη λα ηα αθνχζνπκε θαη απφ
έλα ππεχζπλν ζηφκα. Ρίπνηα άιιν δελ έρσ λα πσ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα κηιήζσ ιίγν γηα ην πξνζθπγηθφ, ή λα κηιήζσ κεηά ηνλ
δήκαξρν, επί ηεο δηαδηθαζίαο; Νπζηαζηηθά δελ έρσ εξψηεζε, άιιε κία
παξέκβαζε-παξαηήξεζε έρσ λα θάλσ. Λα πσ ηψξα;

18

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Δκείο βγάιακε θαη έλα Γειηίν Ρχπνπ ην νπνίν νπζηαζηηθά ήηαλ έλα έγγξαθν
ην νπνίν θαηέζεζα ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ ην Πάββαην πξηλ ιήμεη
ην ζπλέδξην ζηε γξακκαηεία ηεο ΘΔΓΔ γηαηί...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππγλψκε,

ζπλάδειθε

Βαγγέιε,

ζπλάδειθε

Γηάλλε,

ζε

παξαθαιψ, αθνπγφκαζηε θαη... κηιάεη ν ζπλάδειθνο, λα ηνλ ζεβφκαζηε. Ν θ.
Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή δελ κνπ δφζεθε ην Πάββαην ε δπλαηφηεηα λα κηιήζσ,
ππήξρε γεληθφηεξα έλα ζέκα δηαδηθαζίαο, πφζν κάιινλ φρη ζηνπο δεκάξρνπο
αιιά ζηνπο επηθεθαιήο αληηπνιίηεπζεο, ειάζζνλνο αληηπνιίηεπζεο, θαη
ππήξρε έλα ζέκα κε ηνλ ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα ηελ Ξαξαζθεπή δηέθνςαλ...
δχν θαη ηέηαξην ήηαλ λα αξρίζεη ε ζπλέρεηα ην ζπλέδξην, ηξεηζήκηζη καο είπαλ
εληάμεη ζα μεθηλήζνπκε, θαη μεθηλήζακε πέληε ε ψξα ην δεχηεξν κέξνο.
Ρν Πάββαην ελ πάζε πεξηπηψζεη ην θαηέζεζα θαηά ηε ζπδήηεζε, θαη
απνηππψλεη

έηζη

δχν

θξίζηκα

ζέκαηα,

πνπ

δηαπίζησζα

απφ

ηελ

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηηο δχν πξνεγνχκελεο κέξεο. Έηζη θαη αιιηψο
ήηαλ ε ηειεπηαία κέξα, ηα ζπκπεξάζκαηα δηαηππψλνληαλ θπξίσο θαη άιιν έλα
πάλει ζεκαηηθφ ην πξσί γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ φπσο θαη λα ην θάλνπκε
αθνξνχζε θπξίσο ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο.
Δγψ, εληάμεη, γηα πνιιά κπνξνχκε λα κηιήζνπκε. Απηφ πνπ βγήθε απφ ην
ζπλέδξην θαη απφ ηελ πξψηε κέξα είλαη θαηαξρήλ κία ξεηή δέζκεπζε ηνπ
πνπξγνχ Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο ν νπνίνο κάιηζηα ην δήισζε κε πνιχ
ξεηφ ηξφπν φηη εγψ απηή ηε θνξά είκαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο θαη ζα κηιήζσ

πνιχ ζπγθεθξηκέλα, φηη ηέιε Ηνπιίνπ ζα ππάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο λα
αξζνχλ νη αδηθίεο θάπνησλ πφιεσλ πνπ είλαη πνιχ θνξησκέλεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο κε ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ θαη νκνιφγεζε φηη πνιινί ρψξνη
είλαη αθαηάιιεινη, σζηφζν κπξνζηά ζην πξνεδξείν ηεο ΘΔΓΔ έζεζε ην ζέκα
φηη θαη νη δήκνη πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη, λα ππάξρεη ρσξνζέηεζε, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη λα κελ
θξπβφκαζηε, γηαηί είλαη αιήζεηα φηη νη πεξηζζφηεξνη δήκαξρνη θαη θνξείο θαη
κέιε αληηπνιίηεπζεο πνπ ήηαλ εθεί ήηαλ απφ δήκνπο πνπ πθίζηαληαη ην
πξφβιεκα, σζηφζν ήηαλ θαη άιινη δήκνη, δήκαξρνη κάιηζηα νη νπνίνη δελ
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έρνπλ θαλέλαλ ρψξν εγθαηάζηαζεο θαη νπζηαζηηθά εδψ ππάξρνπλ ηα δχν
κέξε, αιιά αλαδεηθλχεηαη ην ζέκα, ιακβάλεηαη, ππάξρεη απηή ε εμαγγειία θαη
νη δπν ηνπο πιένλ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζχληνκα εθφζνλ είλαη ηέιε
Ηνπιίνπ ην ρξνλνδηάγξακκα πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ.
Ξάλσ ζε απηφ ην ζέκα, επίζεο αθνξκή, ην θχξην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ην
πξψην παξαδνηέν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ παξνπζίαδε
κία κειέηε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ πξνζθπγηθνχ. Γπζηπρψο δελ είρακε ηε
δπλαηφηεηα λα έρνπκε φιν ην... ην παξαδνηέν ήηαλ έλα θνκκάηη, κέζα απηνχ
ηνπ κήλα ή ηνπ επφκελνπ, δελ ην ζπκάκαη θαιά, ζα παξαδνζεί θαη ην
ππφινηπν, θαη νη κειεηεηέο ζπλέηεηλαλ ζηελ άπνςε απηή. Γηα ηνπο δεκάξρνπο
νη νπνίνη πθίζηαληαη ην πξφβιεκα δελ ην ζπδεηψ, πνπ ιέλε νξζνινγηθή
αλαινγηθή θαηαλνκή γηα πνιινχο ιφγνπο, φρη κφλν ζέκα ... ή νηηδήπνηε θαη
θαιχηεξεο, κάιηζηα ν άιινο ... ήηαλ θνηλσληνιφγνο, ελζσκάησζεο ησλ
πξνζθχγσλ, φζσλ ζα κείλνπλ ζηελ Διιάδα, ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Κε βάζε απηέο ηηο πάγηεο ζέζεηο εδψ πιένλ είλαη ζπγθεθξηκέλν ην ζέκα θαη ε
ΘΔΓΔ δελ πξέπεη λα θξχβεηαη. Γεδνκέλνπ φηη δελ είρα ηε δπλαηφηεηα λα
κηιήζσ, ζεψξεζα ππνρξέσζή κνπ λα θαηαζέζνπκε απηφ ην έγγξαθν θαη λα
αλαδείμνπκε θπξίσο απηφ ην ζέκα γηαηί απηφ πέξα απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ
βηψλνπλ νη πξφζθπγεο ζηνπο ρψξνπο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο είλαη θαη ην πην
άκεζν θαη απηφ πνπ ζεζκηθά αθνξά εκάο θπξίσο.
Ξξαγκαηηθά νη νκηιίεο ησλ δεκάξρσλ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα
κηιήζνπλ φπσο ηνπ δεκάξρνπ Ξαηνλίαο ζηνλ νπνίνλ ππάγεηαη ε Δηδνκέλε ηνπ
Διιεληθνχ, παξνπζίαζαλ ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη άιισλ, θαη λεζησηηθψλ
πεξηνρψλ,

φπσο

ηεο

Σίνπ

πνπ

ππάξρνπλ

θαη

αληηκεηψπηζαλ

θαη

αληηκεησπίδνπλ. Όινη ζρεδφλ απφ ην πάλει νκνιφγεζαλ φηη, ζεσξψ φηη
παξαδέρηεθαλ ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ
πξνεγνχκελε ππνπξγφ, ηελ θα Ραζία Σξηζηνδνπινπνχινπ θαη ηνλ θ. Κνπδάια,
φινη παξαδέρηεθαλ φηη ππήξρε κεγάιε δηαθνξά πξνζέγγηζεο ζε ζρέζε κε ην
ζέκα. Θαη άιισλ θνξέσλ βέβαηα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πνιιά ζέκαηα ηέζεθαλ, φπσο κε ην ζέκα ηεο
ηξνθνδνζίαο, ηεο θαζαξηφηεηαο, ζε πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
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δήκνη θαζεκεξηλά, ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ησλ χπνπησλ ΚΘΝ θαη ηνπ
παξεκπνξίνπ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε δηάθνξεο, έμσ απφ ην θαη κέζα ζε
ρψξνπο, ζηνπο ρψξνπο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο.
Απηφ πνπ... θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη... φια απηά βέβαηα φπσο παξαδέρηεθαλ νη
πεξηζζφηεξνη, γηαηί ζπδήηεζε θάλακε, ππφ ηελ αίξεζε φηη ε Ρνπξθία ζα
ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο ζηε ζχκβαζε πνπ ππεγξάθε πξφζθαηα γηαηί φπσο
θαηαιαβαίλεηε κε φια απηά πνπ βιέπνπκε φηη γίλνληαη ε ζπκθσλία απηή
θξέκεηαη απφ κία θισζηή, νπφηε φιν απηφ ην ζθεληθφ κπνξεί λα αλαηξαπεί
απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή γηαηί φλησο ππάξρεη έλαο κεηξηαζκφο ηεο θαηάζηαζεο
ζηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ. Πηε Πάκν άιισζηε ήκαζηαλ, ην είδακε απηφ,
βέβαηα

ηελ

ίδηα

κέξα,

ηελ

πξψηε

κέξα

ππήξραλ

θάπνηεο,

φπσο

πιεξνθνξεζήθαηε ελδερνκέλσο, θάπνηεο ζπκπινθέο γηαηί αθξηβψο είλαη θαη ην
ζέκα νη εζληθφηεηεο πνπ ζηεγάδνληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο.
Απηά ήζεια λα πσ. Έηζη εγψ απιά κία θξίζε ήζεια λα θάλσ ζε ζρέζε κε έλα
δεκνζίεπκα πνπ είδα ρζεο απφ ηνλ δήκαξρν, δελ μέξσ, κπνξεί θαη ε
απνκαγλεηνθψλεζε λα κελ ήηαλ θαιή, απ’ φ,ηη θαηάιαβα, απιά λα
πιεξνθνξήζσ, γηαηί κπνξεί λα κελ ην μέξεη θαη ν δήκαξρνο, θαηαξρήλ ε
γλψκε κνπ είλαη φηη δελ πξνζπαζνχκε γηα ηέηνηα ζέκαηα θαη απηφ ζεψξεζα
ππνρξέσζή κνπ θαη παξεπξέζεθα ζηε Πάκν, λα ελψζνπκε δπλάκεηο ζε θάπνηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε θαη αθνξνχλ φινπο καο, φινπο ηνπο δεκφηεο.
Ρψξα, εάλ, φπσο είπα ην έγγξαθν απηφ δελ δφζεθε κεηά, δφζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη παξαδφζεθε ζηελ ΘΔΓΔ θαη φπσο κνπ είπαλ ζα
δεκνζηεπηεί, πξνζπαζνχκε, ζεψξεζα φηη ζπκβάιισ ζε κία πξνζπάζεηα λα
πηέζνπκε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε λα δνζεί κία ιχζε.
Δπίζεο έλα άιιν κεγάιν ζέκα πνπ ζέζακε θαη απ’ φ,ηη πιεξνθνξήζεθα κίιεζα
θάπνηα ζηηγκή θαη ν δήκαξρνο Αζπξνπχξγνπ, είλαη φηη ππάξρεη ην ελδερφκελν
έλα

κέξνο

ησλ

πξνζθχγσλ

ηνπ

Διιεληθνχ

λα

κεηαθεξζνχλ

ζηνλ

Αζπξφππξγν. Θαηαιαβαίλεηε φηη ζε δείθηε, φπσο αλαθέξνπλ θαη ζην έγγξαθν,
Πρηζηφ-Πθαξακαγθάο-Αζπξφππξγνο, είλαη πνιχ θνληηλέο νη απνζηάζεηο θαη
βιέπνπκε, αλ ηζρχεη απηφ, κία πξνζπάζεηα λα ζπζζσξεπηεί ην πξφβιεκα, ην
πξφβιεκα, πιεζπζκηαθά, λα ππάξρεη, νη εγθαηαζηάζεηο ησλ πξνζθχγσλ λα
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ζπγθεληξσζνχλ εθεί πέξα, θάηη ην νπνίν αλ κε ηη άιιν είλαη αληηθαηηθφ ζε
ζρέζε κε απηά πνπ εμήγγεηιε ν ππνπξγφο. Θαη φινη παξαδέρηεθαλ, ελ πάζε
πεξηπηψζεη, γηαηί φινη, θαλείο δελ αξλήζεθε φηη πξέπεη λα ηεξεζεί απηφ, αιιά
φπσο ιέκε θαη ζηελ αλαθνίλσζε, απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε απέρνπκε πάξα
πνιχ.
Θάηη πνπ αλέθεξε ν δήκαξρνο. Θέισ λα ηνλ ελεκεξψζσ, δελ μέξσ αλ ήηαλ
κπξνζηά εθείλε ηελ ψξα, πξηλ απφ εθείλνλ πνπ πήξε ηνλ ιφγν, ν δήκαξρνο
Ακπεινθήπσλ, ν θ. Θηξίδνγινπ είρε πάξεη ν ίδηνο ηνλ ιφγν πάιη θαη ν ίδηνο
εθηφο πξνγξάκκαηνο θαη καο είρε κνηξάζεη απηφ, ην νπνίν παξνπζίαδε έλα
ελδηαθέξνλ, παξνπζίαδε ηελ θαηαλνκή φπσο πθίζηαληαη ηψξα, ππήξρε
κάιηζηα θαη κία ζχγθξνπζε ζε ζρέζε κε ηε κειέηε γηαηί... λαη, είρε πάξεη ηνλ
ιφγν πξηλ απφ εζάο θαη κίιεζε. Γηαηί ζηελ αλαθνίλσζε αλαθέξζεθε φηη δελ
είρε κηιήζεη θαλείο άιινο δήκαξρνο πξηλ εθηφο πξνγξάκκαηνο θαη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, εληάμεη, εθεί ήζεια λα θαηαιήμσ εγψ, φηη παξνπζίαζε
έλαλ ράξηε, γηαηί αλ ζπκάζηε, Γήκαξρε, ππήξρε κία δηαθσλία ζε ζρέζε κε ηε
κειέηε κε ηνπο αξηζκνχο πνπ απνηππψλνληαλ ζηε κειέηε θαη ηνπο αξηζκνχο
πνπ έδηλαλ νη δήκαξρνη, ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην πξφβιεκα είλαη, ην ζέκα είλαη πάξα πνιχ νμπκκέλν,
φπσο είπακε πξέπεη λα ζπζηξαηεπηνχκε φινη ζην λα ππάξρεη κία ιχζε
γεληθφηεξε ζηελ θαηαλνκή. Δπίζεο ην Πάββαην κίιεζε θαη ν δήκαξρνο Πηθπψλ
ν Γαληειίδεο θαη ν δήκαξρνο Αηγάιεσ ν Κπνχξκπαο απφ ηνπο δεκάξρνπο, ζην
θιείζηκν, θαη φζνλ αθνξά, δελ μέξσ, ζεψξεζεο, Γήκαξρε, παξάιεηςε, φηη δελ
αλαθεξζήθακε ζηνλ πφιεκν θαη ζε φια απηά; Γηαηί δηάβαζα κία δήισζε φηη...
έηζη, φηη... φρη, απιά, ελ πάζε πεξηπηψζεη ε ζέζε καο είλαη φηη έρνπκε έλαλ
ζεζκηθφ ξφιν εδψ.
Απφ εθεί θαη πέξα θαλείο δελ αξληέηαη, ην αλαθέξνπκε θαη ζηελ αξρή, φηη ηα
επξχηεξα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, απιά φηαλ έρεηο έλα άκεζν πξφβιεκα θαη ζέκα
λα ιχζεηο ζε παλειιήλην επίπεδν, αλ επηθεληξσζείο ζηα γεληθφηεξα αίηηα ηα
νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξά, αιιά αλ κε ηη άιιν δελ κπνξεί λα βξεζεί άκεζε

22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ιχζε, απνδπλακψλεηο, ζεσξνχκε εκείο, ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη ειινρεχνπλ.
Δίλαη ζαλ απηά ηα παξαδείγκαηα ζηηο εθζέζεηο πνπ ιέλε, πνπ βιέπεηο κηα
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ιεο είλαη ζέκα παηδείαο. Δίλαη ζέκα παηδείαο¸
φινη ιέκε, φλησο, ζέκα παηδείαο είλαη, αιιά εληάμεη, ππάξρνπλ ρξφλνη θαη
ππάξρνπλ θαη ζεζκηθέο ηδηφηεηεο, ην έρνπκε μαλαπεί εδψ. Δκείο είκαζηε
απηνδηνίθεζε, κηιάκε ζε έλα αθξναηήξην πνπ αθνξά δεκάξρνπο, αθνξά
ζεζκηθά φξγαλα, αθνξά ππνπξγνχο, ην ζέκα απ’ φ,ηη είδα θαη εγψ πνπ αθνξά
ηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκάξρνπο είλαη απηή ε νξζνινγηθή θαη αλαινγηθή
θαηαλνκή πνπ πξέπεη λα γίλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη θπζηθά ηα άιια ζηα
νπνία αλαθέξζεθε ν δήκαξρνο θαη φλησο φπσο έρεη αλαθέξεη θαη ν θ.
Γανπάρεξ θαη άιινη αληηδήκαξρνη, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ ελζσκάησζε

κεηά ησλ πξνζθχγσλ, φπσο

ηξνθνδνζία, πνπ έρνπκε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπληνκεχζνπκε ιίγν, λα δψζνπκε θαη ζηνπο άιινπο
ζπλαδέιθνπο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηά, δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. Δίκαζηε, 6, 7 Ηνπλίνπ έρνπκε
ζήκεξα, θαιφ είλαη λα παξαθνινπζνχκε ην ζέκα θαη λα δνχκε ηη ελέξγεηεο ζα
γίλνπλ απφ πιεπξά ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηελ ΘΔΓΔ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γχν δεηήκαηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην Αηηηθφ Λνζνθνκείν θαη θαηφπηλ
ελεξγεηψλ καο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο δηνηθήηξηαο ηνπ Αηηηθνχ
Λνζνθνκείνπ, ηεο κεηαβαηηθήο δηνηθήηξηαο, απφ 07/04/2016 κε έλαλ
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξσηνθφιινπ έρεη γίλεη αίηεκα πξνο ην αληίζηνηρν
πνπξγείν πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ

θαη Γηθηχσλ

κε

αίηεκα ην εμήο,

«Γξνκνιφγηα αζηηθψλ ιεσθνξείσλ πξνο ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν». Γελ ην
αλαιχσ, δελ ην δηαβάδσ, ιέσ ηελ νπζία.
Πηελ νπζία ππάξρεη έλα αίηεκα πνπ ιέεη φηη λα ππάξρεη έλα θπθιηθφ, κία
θπθιηθή γξακκή πνπ λα ζπλδέεη ηνλ ζηαζκφ ηεο Αλζνχπνιεο ην κεηξφ κε ην
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Αηηηθφ Λνζνθνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Αγ. Καξίλα. Απηφ δελ είλαη θάηη
ζπνπδαίν. Δίλαη θάηη απιφ. Πην εμσηεξηθφ ζπλεζίδεηαη, φηαλ... απηφ ην αίηεκα
πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη έρσ θαη εγψ θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο, λνκίδσ φηη είλαη
κέζα ζηε ινγηθή ηε ζπιινγηθφηεξε, δελ ζέισ λα βάισ φια ηα ζέκαηα θάζε
θνξά, είλαη ζπγθεθξηκέλν ην αίηεκα ην νπνίν λνκίδσ αλ ζπκθσλεί θαη ν
δήκαξρνο πέξα απφ ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα, δελ ηα πηάλσ εγψ απηή ηε
ζηηγκή, είλαη έλα αίηεκα πνπ ζα ήζεια ηελ θνηλή δξάζε θαη ζηφρεπζε, αλ
ζπκθσλεί, γηαηί κπνξεί λα επηιχζεη ην δήηεκα ζε έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ
Σατδαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθφζνλ ιχζνπκε άιια δεηήκαηα, ζα ην
θνπβεληηάζνπκε κε αθηηλσηφ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα πέθηνπλ πάλσ ζε απηή
ηε γξακκή ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, θ.ιπ., θ.ιπ..
Γελ ην αλαιχσ, λνκίδσ φηη είλαη θαηαλνεηφ ζην επίπεδν ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Άξα ινηπφλ, έλα δήηεκα είλαη απηφ. Δγψ έρσ θάλεη απηφ πνπ
κπνξψ λα θάλσ. Δίλαη δηαηεζεηκέλνο λα θάλνπκε φ,ηη ρξεηάδεηαη, απφ θνηλή
δξάζε ή έσο παξάιιειεο δξάζεηο. Έλα δήηεκα είλαη απηφ, λνκίδσ φηη
κπνξνχκε λα ζπλδπάζνπκε.
Ρν δεχηεξν είλαη ην εμήο, ζα ζηαζψ ιίγν ζηε Πηξαηάξρε Θαξατζθάθε. Δληάμεη,
έρνπκε γξάςεη πνιιέο θνξέο εκείο ζαλ παξάηαμε ζηα πιαίζηα ησλ δχν
ρξφλσλ θαη παιηφηεξα γηα ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε. Θέισ λα πσ, θαη ήξζε ε
ψξα λα απνδψζσ ηα εχζεκα ηψξα θαη φρη ηππηθά, κε αθνξκή απηφ ην ζέκα,
ζηνλ Ζιία Βαξπηηκηάδε πνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ήηαλ αληηδήκαξρνο,
απηά πνπ κπφξεζε λα θάλεη ηα έθαλε. Γειαδή, ε Θαξατζθάθε, ν πεδφδξνκνο
ελλνψ ηεο πάλσ πιεπξάο βαδίδεηαη θαη κηθξέο βειηηψζεηο ζα κπνξεί λα
βαδίδεηαη θαη απφ ΑκεΑ, λα ην πσ έηζη, θαη κπνξεί κία νηθνγέλεηα λα πάεη απφ
ηε κία κεξηά ζηελ άιιε ρσξίο λα αγθνκαράεη. Απηφ ινηπφλ ιχζεθε θαη πξέπεη
λα πσ θαη εγψ εδψ πέξα κπξάβν ζηνλ Ζιία θαη επηηέινπο θηηάρηεθε απηφ ην
θνκκάηη ην νπνίν ήηαλ ην ρεηξφηεξν θνκκάηη ζην... ήηαλ ε είζνδνο ηεο
Θαξατζθάθε θ.ιπ..
Ρη κε απαζρνιεί. Κεηά ινηπφλ ηνλ θαιισπηζκφ κε απαζρνινχλ δχν δεηήκαηα.
Θαη είλαη ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο. Λνκίδσ ινηπφλ φηη πξέπεη νη Ρερληθέο, εγψ
ζα ελνριήζσ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο, ζα δεηήζσ πέξα απφ ηα γεληθά πνπ έρσ
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δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ αληηδήκαξρν Βνξέα γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν
δήηεκα ην βάδσ δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο. Όιν ην Σατδάξη πάεη θαη έξρεηαη. Απφ
ηε κία κεξηά ηνπ δξφκνπ ζηελ άιιε.
Θαηά ηε γλψκε κνπ ήξζε ε ψξα νη θαγθεινπνηνί ηεο πφιεο θαη ηνπ δήκνπ λα
νξηνζεηήζνπλ ηελ θάησ πιεπξά ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαη ειεχζεξε, δειαδή
ελλνψ ηε θάησ πιεπξά πξνο ην Αηγάιεσ ηεο Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε, ψζηε
λα κπνξεί κία νηθνγέλεηα λα κελ είλαη αλαγθαζκέλε λα πεξάζεη απφ ηελ πάλσ
πιεπξά, ν παππνχο, ε γηαγηά, ην κσξφ, θ.ιπ., θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη λα
μέξεη φηη δελ ζα ππάξρεη ακάμη, δελ ζα ππάξρεη κεραλάθη θαη νηηδήπνηε άιιν.
Θαη αλ γίλεη απηφ ην πξάγκα λνκίδσ φηη νη πνιίηεο ζα ην πεξηθξνπξήζνπκε,
άιιν φηη δελ έρνπκε δεκνηηθή αζηπλνκία θαη φια ηα άιια ηα νπνία πξέπεη λα
γίλνπλ. Θαη κε ηηο θαηαγγειίεο θαη κε ηηο θσηνγξαθίεο, θ.ιπ., θ.ιπ., φια...
απηφ είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε βαδηζηκφηεηα.
Θαη ζηξέθνκαη ζην άιιν δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ην πέξαζκα κε αζθάιεηα
ηνπ δξφκνπ. πάξρεη κία αληηζηνηρία πνπ ηελ μέξεη ν Κηράιεο, φινη ηελ
μέξνπκε, πξέπεη ηα πεδνθάλαξα λα ζπκπίπηνπλ κε ηε δπλαηφηεηα λα θαηέβεη
έλα θαξφηζη θαη λα πεξάζεη απέλαληη. Ή ζα αιιάμνπλ ηα πεδνθάλαξα ή ζα
θηηάμνπκε θαη άιιεο θιίζεηο, πψο ιέγεηαη, ηέινο πάλησλ, ξάκπεο, θ.ιπ., θ.ιπ..
Ξξέπεη λα ην ιχζνπκε. Ρνπιάρηζηνλ ζε ηξία ζεκεία. Ρν θφζηνο δελ είλαη
ηεξάζηην.
Γειαδή ππάξρεη αλαγθαηφηεηα, δελ μέξσ ηη, εθεί ζηε... δελ ζα ην πσ εγψ,
ππάξρεη έλα θνκκάηη πνπ είλαη ζηελ Ξιαηεία Ζξψσλ δεμηά, αξηζηεξά, δελ
μέξσ, αο ην βξνπλ νη ηερληθνί πνην είλαη ην θαιχηεξν θνκκάηη πνπ
ρξεηαδφκαζηε λνκίδσ δπλαηφηεηα αζθαινχο πεξάζκαηνο, εθεί ρξεηάδεηαη
θαλάξη θαη κέρξη ηφηε ίζσο ν δήκνο κπνξεί λα αγνξάζεη απηά ηα ιεγφκελα
θσηνξπζκηθά θ.ιπ. πνπ επηζεκαίλσ φηη είλαη δηάβαζε θαη ηα ξέζηα, κπνξνχκε
λα ην εμαζθαιίζνπκε. Έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Έλα δεχηεξν είλαη εθεί πνπ ππάξρεη ε θάζνδνο ζηνλ ρψξν ηνλ επαγγεικαηηθφ
πνπ φκσο δελ ππάξρεη θαλάξη θαη είλαη πξηλ ηε ζηξνθή, δηφηη δπζηπρψο ν
θφζκνο πεξλάεη... θαη ην άιιν είλαη πην πέξα, ζε δηάθνξα άιια ζεκεία, κελ ην
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αλαιχζνπκε απηή ηε ζηηγκή. Λνκίδσ απηφ είλαη δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο.
Βεβαίσο νη Σατδαξηψηεο νη νδεγνί πξνζέρνπλ, πξέπεη λα ην πνχκε απηφ, αιιά
δπζηπρψο απφ ην Σατδάξη δελ πεξλάλε κφλν Σατδαξηψηεο, πεξλάεη ν θαζέλαο
θαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο.
Θαη λνκίδσ φηη απηφ δελ ην ιχλνπκε νχηε κε ηνπο ηξνρνλφκνπο ηνπο
ζρνιηθνχο, δειαδή ην πξφβιεκα δελ είλαη, είλαη δηαξθέο, δελ είλαη λα πεηο φηη
εληάμεη, ην κεζεκέξη θάπνηεο ψξεο ηα παηδηά θαη λα ην ιχζνπκε θαη λα ην
εληζρχζνπκε,

θ.ιπ.,

θ.ιπ..

Λνκίδσ

φηη

απηφ

κπνξεί

λα

είλαη

ζηνλ

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θ. Βνξέα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζα ήζεια λα αθνχζσ ηελ
απάληεζή ηνπ αλ φρη ηψξα, δελ ην βάδσ γηα... ζε επφκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην αλ ζέιεη πην ζρεδηαζκέλα αλ δελ ην έρεη θάηη έηνηκν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γχν ζέκαηα επηγξακκαηηθά ζα ήζεια
λα ζίμσ, λα ξσηήζσ πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή. Ρν πξψην ζε ζρέζε κε ηελ
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ λνκίδσ είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν
πξφβιεκα ζηελ πφιε θαη εηδηθά ηψξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. πήξρε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πξφβιεςε γηα αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ θαη γηα αγνξά
θαηλνχξησλ κεραλεκάησλ. Αλ θαη λνκίδσ φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γη’ απηφ ζα
ήηαλ κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ επηδνηνχλ ή δάλεηα απφ ηελ
Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ, παξφια απηά λνκίδσ φηη είλαη εμαηξεηηθά
αλαγθαία ε αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ γηα λα κπνξέζεη ν δήκνο λα αληαπνθξηζεί
ζην δχζθνιν απηφ έξγν θαη ήζεια κία ελεκέξσζε πνχ βξηζθφκαζηε, αλ
πξάγκαηη κέζα ζηνλ ρξφλν ζα έρνπκε θάπνηα θαηλνχξηα κεραλήκαηα.
Ρν δεχηεξν ζε ζρέζε κε ηα ζρνιηθά θηίξηα, επεηδή ην επφκελν δηάζηεκα
λνκίδσ είλαη ην θαηάιιειν γηα λα γίλνπλ νη φπνηεο παξεκβάζεηο ρξεηάδνληαη γηα
ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ, ππήξραλ αξθεηά δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο
κνλψζεηο ή θαη άιιεο κηθξνεπηζθεπέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα πξνιάβνπκε
ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ηη πξνγξακκαηίδεηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο. ΔΘΡΝΠ
ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο, έηζη δελ είλαη; Γελ εθπξνζσπεί
ηελ ... ην έρεη δειψζεη δειαδή ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ απιψο ζέισ λα θάλσ κία θηιηθή ππελζχκηζε ζηνλ
αληηδήκαξρν, λα μαλαδεί ην ζέκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θξεαηίσλ ζηα δχν
ζεκεία απηά ηα νπνία εγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ εληνπίζεη θαη μέξσ, Αξενπφιεσο
θαη Θππξίσλ Αγσληζηψλ. Κάιηζηα ηελ Θπξηαθή ην πξσί ιίγν έιεηςε, ζηελ άθξε
πήγε ε ξφδα ηνπ άιινπ, ν νπνίνο άξρηζε λα σξχεηαη, ζα θάλεη κελχζεηο,
αγσγέο, θ.ιπ.. Αο ην δνχκε απηφ άκεζα, πεξλάλε άλζξσπνη, πεξλάλε γπλαίθεο
κε παηδηά, αο ην δνχκε απηφ ην ζέκα, δελ λνκίδσ φηη είλαη κία ηεξάζηηα
δαπάλε λα θηηάμνπλ 2,3,5, πφζα ιείπνπλ, ζηδεξέληα θξεάηηα ηα νπνία δελ ζα
ηα παίξλνπλ θηφιαο, ελψ ηα καληεκέληα ηα παίξλνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ιαθσληθφηαηα, θ. Ξξφεδξε, ζα ζπλερίζσ απφ ην ζέκα πνπ
έβαιε ν θ. Κπνπδίθαο αλέιπζε ιεπηνκεξψο θαη αλάγιπθα ν θ. Ληεληαθφο θαη
ην ιέγσ απηφ γηα πνηνλ ιφγν. Γεδνκέλνπ φηη ε ΘΔΓΔ, ην κνλαρηθφ, κνλαδηθφ
ζέκα, φινη νη δήκαξρνη θαη φινη νη πεξηθεξεηάξρεο είραλ λα ζπδεηήζνπλ ην
κεηαλαζηεπηηθφ, ην νπνίν έζεζε. Απηφ θαηαδεηθλχεη δειαδή ηε ζεκαζία θαη ηηο
επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηελ νηθνλνκία, ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζηελ θνηλσλία,
ζηνλ ηνπξηζκφ, θαη γεληθφηεξα.
Δθείλν ην νπνίν ζα ήζεια λα πσ, λα θάλσ, λα ξσηήζσ ηνλ δήκαξρν, πξψηα
απ’ φια δηάβαζα ζήκεξα, δελ μέξσ αλ αληηζηνηρεί, απφ ηα social media φηη
θάπνηνη δήκαξρνη νη νπνίνη θηινμελνχλ δνκέο, 12 ππέγξαςαλ κε θάπνηνπο
άιινπο 48 απφ ηελ Δπξψπε. Γηάβαζα κέζα, εκείο δελ ήκαζηαλ κέζα θαη
ελδερνκέλσο Ξάηξα, δελ μέξσ αλ ην μέξεηε απηφ, ζηε ζπλέληεπμε ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ Ξαηνχιε, ζα καο ηα απαληήζεηε.
Έπεηηα δηαπίζησζα πάιη ζήκεξα φηη ν Βνξίδεο ν νπνίνο ήηαλ ιάβξνο γηα ηνπο
κεηαλάζηεο, ηψξα κε ραξά ζα αλαιάβεη ζαλ αληηπξφεδξνο, αλ θαηάιαβα θαιά,
απφ έλαλ Φηλιαλδφ πνπ ηνλ έθαλε κία πξφηαζε, μέξεηο, είλαη πεδίν λα θάλνπκε
πνιηηηθή. Ρψξα πνπ είλαη αληηπξφεδξνο ρξεηάδεηαη κία επξσπατθή πνιηηηθή ιεο
θαη ην ζέκα είλαη απφ εκάο ηνπο δεκάξρνπο θαη απφ ηελ Διιάδα πνπ ιέγακε
πξηλ απφ ρξφληα. Θαη εγψ ήκνπλ απηφο εδψ πνπ είρα πεη γηα ην Οέηζη, καο
έθιεηζε ηνπο ... θαη ηνπο θαξακπηληέξνπο ζηελ Αιβαλία θαη θάζε κέξα πήγαηλαλ
ηψξα 2.500 πνπ έθηαζε ν Καηαξέια ρζεο, ν πξφεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο λα
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πεη, ηη λα θάλνπκε, παξφηη θαη ε Ηηαιία έρεη θαη ... κε θαζηζηηθφ θίλεκα εθεί
πέξα, είλαη πνιχ ... εκείο είκαζηε ζε θαιχηεξν θνηλσληθφ status, φηη ιέεη, ηη,
απφ πφιεκν θεχγνπλ θαη απφ λα θέξνπκε, ηη λα θάλνπκε ξε παηδηά, πξέπεη λα
δείμνπκε ηνλ αλζξσπηζκφ καο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Δπεηδή ν θ. Ληεληαθφο εδψ πέξα, πηνζεηήζεθαλ θαη νη απφςεηο
ηνπο απ’ φηη δηάβαζα ζηα θνηλσληθά θαη είπε φηη φινη νη δήκαξρνη εθεί πέξα,
ζπλάδνπλ λα βξεζεί ιχζε, εγψ θαηάιαβα φηη έλαο δήκαξρνο, εκείο ην
δερηήθακε εδψ πέξα, δελ έρνπκε θακία αξκνδηφηεηα, φπνηα θπβέξλεζε ζέιεη,
απηνί πνπ δηεθδηθνχλ, απηνί κπνξνχλ λα πάλε, εκείο κφλν λα αληηζηαζνχκε θαη
λα δηακαξηπξεζνχκε, εκείο δελ δηακαξηπξήζεθε ε θνηλσλία ε δηθή καο, πνιχ
πηζηεχνπλ φηη «ξππαίλνπλ» απηνί νη άλζξσπνη, θάπνηνη πνιίηεο, φρη φινη καο,
επηπρψο, είλαη 42 δνκέο λνκίδσ θνηλσληθέο ηέηνηεο θηινμελίαο θαη πέληε hotspot, ζα γίλνπλ θάπνηα άιια θαη λνκίδσ φηη ε Διιάδα, ζα καο ηα πείηε
θαιχηεξα πνηεο είλαη νη απαληήζεηο γηαηί κηιήζαηε θαη γηαηί δελ ζαο επηηξέςαλ
φινπο λα αζρνιεζείηε κε απηφ ην ζέκα θαη λα πείηε ηα πξνβιήκαηα. Γηαηί φινη
λαη ζέινπλ αιιά άπαγε ηεο βιαζθεκίαο. Αο πάλε ζηνλ άιινλ δήκν, φρη ζε
εκάο, πξνο ηέξςε θαη επραξίζηεζε ησλ πνιηηψλ ηνπ θάζε δήκνπ. Απηφ κνπ
έθαλε εληχπσζε εκέλα εθεί πέξα, φηη θάλνπλ πξνηάζεηο αιιά φρη ζε εκάο, ιίγν
παξαέμσ απφ εκάο, απηφ εδψ πέξα. Απηή είλαη αιιειεγγχε ηεο ΘΔΓΔ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: ...ηα πξαθηηθά δειαδή πνπ είπαλ εθεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε
λα ξσηήζεη; Θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δίλαη θπζηθφ λα θπξηαξρήζεη πάιη ε ζπδήηεζε γηα ην
κεηαλαζηεπηηθφ θαη ελφςεη ηνπ φηη... ην πξνζθπγηθφ, λαη, πξνεγήζεθε ην
έθηαθην ζπλέδξην ζηε Πάκν. Βέβαηα είκαζηε ζην ζηάδην ησλ εξσηήζεσλ θαη
λνκίδσ φηη θαη απηφ είλαη ρξήζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ήζεια λα θάλσ δχν εξσηήζεηο.
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Ζ κία αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Αη Γηψξγε εθεί ζηε ζπκβνιή ηεο Οίκηλη κε ηελ
Φινχηδε θαη ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ, ππήξρε έλα ηκήκα ην νπνίν επί ρξφληα έκελε
αδηακφξθσην θαη απνηεινχζε ηελ είζνδν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγ.
Γηψξγε ζηε Φινχηδε, ζηα θαηαζηήκαηα εθεί πνπ ππάξρνπλ αιιά θαη ζηηο
άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε ζρέζε θαη κε ην πάξθν εθεί πνπ έρεη δηακνξθσζεί.
Ήηαλ κία κηθξή είζνδνο ε νπνία παξέκελε αδηακφξθσηε, αδηθαηνιφγεηα θαηά
ηε γλψκε κνπ, δηφηη έγηλε έλα πνιχ κεγάιν, έλα δαπαλεξφ έξγν, μέξεηε απηφ
ηεο δηακφξθσζεο ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ κε ην 1.400.000 πεξίπνπ πξνυπνινγηζκφ,
βέβαηα ππήξμε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ έθπησζεο, σζηφζν φκσο θαηά έλαλ
πεξίεξγν ιφγν απηφ ην θνκκάηη δελ είρε δηακνξθσζεί θαη έκελε ρξφληα έηζη κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαη πξφβιεκα φηαλ είρακε θαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα.
Υζηφζν φκσο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απηφ είλαη είζνδνο φιεο απηήο ηεο
ζπλνηθίαο, ε εχθνιή ηεο πξφζβαζε θαη ηειεπηαία έγηλε κία δηακφξθσζε εθεί ε
νπνία εγψ ηνπιάρηζηνλ φπσο ηελ είδα, αιιά θαη επεηδή άθνπζα θάπνηα
παξάπνλα ζπκπνιηηψλ κνπ εθεί, γεηηφλσλ κηαο θαη είλαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία
δηακέλσ, ζηελ θπξηνιεμία έγηλε κία επηινγή πνπ ζπζηάδεη ηελ είζνδν. Γειαδή
θαζψο ήηαλ κηθξή κε έλα πνιχ κεγάιν ηνηρίν ην νπνίν ππνζέησ έγηλε γηα
αληηπιεκκπξηθνχο ιφγνπο ίζσο, ζπζηάδεη ζηελ θπξηνιεμία ηελ είζνδν θαη απφ
ιεηηνπξγηθήο αιιά θαη απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο πεξηζζφηεξν.
Ξηζηεχσ φηη ππάξρνπλ αληηπιεκκπξηθά δεηήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
αιιά λνκίδσ φηη ζα ήηαλ εχθνιν λα βξεζεί κία άιιε ιχζε πξνθεηκέλνπ ν
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο λα ιεηηνπξγήζεη θαη απφ πιεπξάο εηθφλαο λα είλαη πνιχ
πην ζεηηθφο.
Θα ήζεια αλ γλσξίδεη θάπνηνο ην ζέκα λα καο δψζεη κία απάληεζε ηειηθά πψο
έγηλε ε ζρεδίαζε θαη γηαηί επηιέρζεθε απηφο ν ηξφπνο θαη έγηλε απηφ ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ζε απηφλ ηνλ ρψξν. Ρν έλα είλαη απηφ.
Ρν δεχηεξν αθνξά ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη επεηδή
άθνπζα θαη ηνλ Θνδσξή Ππειηφπνπιν πνπ έθαλε κία ζεηηθή αλαθνξά ζηνλ
θίιν κνπ Ζιία Βαξπηηκηάδε, λα πσ φηη είλαη αιήζεηα πσο έγηλαλ θάπνηεο
πξνζπάζεηεο αιιά εγψ πηζηεχσ φηη έγηλαλ πξνο ηε ιάζνο θαηεχζπλζε θαη
βέβαηα δελ ηνπνζεηνχκαη, εξψηεζε ζα θάλσ, είλαη γλσζηέο νη ζπγθξνχζεηο
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ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε
ηνλ δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, φηαλ ήηαλ απφ ζέζεο αληηπνιίηεπζεο θαη φπνπ
έζεηαλ πνιχ ζπρλά δεηήκαηα αδεηνδνηήζεσλ, δεηήκαηα ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
δεηήκαηα κε ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ππήξρε κία
ζπλερήο αληηπαξάζεζε. Κάιηζηα αθνχγνληαλ θαη δηάθνξεο θαηαγγειίεο θαη
άιια.
Λνκίδσ φηη ζε απηή πεξίπνπ ηε δηεηία πνπ δηαλχεη ε Γεκνηηθή Αξρή δελ έρσ
εληνπίζεη θάπνηεο αιιαγέο ζε κία θαηεχζπλζε πάλσ ζηε ζεψξεζε ηε
δηαθνξεηηθή ησλ πξαγκάησλ. Θαη ηη ζέισ λα πσ, θαη ην ζέησ σο εξψηεκα αλ
πξφθεηηαη λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο.
Ν δσηηθφο ρψξνο πεξηπάηνπ πάλσ ζηελ Θαξατζθάθε κεηψζεθε. Γειαδή ηα
θάγθεια ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ θαη κε ηα νπνία δηαθσλψ θαη κε ηελ επηινγή
ηνπο θαη κε ηελ αηζζεηηθή ηνπο, δελ ζπκθσλψ κε ηελ ηνπνζέηεζε θαγθειψλ
πάλσ ζηνλ πεδφδξνκν, αλ πξνζέμαηε κπήθαλ θαη ζηνλ πξψην πεδφδξνκνπεπθφδξνκν, δειαδή εθεί πνπ γηλφηαλ ν πεξίπαηνο ν βαζηθφο θαη κείσζαλ ηνλ
ρψξν. Γειαδή δφζεθε πεξηζζφηεξνο ρψξνο ζηνπο θαηαζηεκαηάξρεο γηα
πεξηζζφηεξα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Κία παξαηήξεζή κνπ είλαη απηή.
Κία δεχηεξε είλαη φηη ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο νη νπνίεο κάιηζηα έρνπλ έξζεη
θαη πξνο ζπδήηεζε ζην ζπκβνχιην θαη έρνπλ πάξεη αλαβνιέο. Γειαδή
εμαθνινπζεί ην δήηεκα κε ην πεξίπηεξν ζηνλ Πθαξακαγθά, φπνπ αθνχζακε
πξηλ αξθεηφ, πνιχ αξθεηφ δηάζηεκα φηη έξρεηαη ζηνλ δήκν, γίλεηαη έμσζε
ζηνπο κηζζσηέο λνκίδσ φηη δελ έρεη γίλεη θάπνηα εμέιημε πάλσ ζε απηφ θαη
έρνπλ πεξάζεη πάξα πνιινί κήλεο. πάξρεη ην δήηεκα ηνπ πξψελ αίζξηνπ,
Icons λνκίδσ, πνπ ήξζε θαη έθπγε γηαηί ε εηζήγεζε ήηαλ ειιηπήο θαη έρεη
πεξάζεη θαη εθεί αξθεηφ δηάζηεκα. πάξρεη ην Θεαζήλαη θαη ε εθθξεκφηεηά
ηνπ. πάξρεη ν Βνηαληθφο πνπ ππήξρε ζηελ αξρή θαη αληίδξαζε ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο θαη θάπνηα εξσηεκαηηθά ηα νπνία ηίζελην θαη παξακέλνπλ ζε
εθθξεκφηεηα. Θα ζέιακε αλ ππάξρνπλ θάπνηεο απαληήζεηο πάλσ ζε απηά ηα
δεηήκαηα λα ηηο αθνχγακε πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε πψο αθξηβψο
ζθέθηεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη λα ηα ρεηξηζηεί αιιά θαη λα ηα αληηκεησπίζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη δεηήζεη λνκίδσ ε θα Γεσξγηάδε.
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ-ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ:

Θαιεζπέξα.

Δίρα

πεη

ζε

πξνεγνχκελν

ζπκβνχιην, είρα θάλεη κάιινλ ηελ εξψηεζε ηη πξφθεηηαη λα θάλεη ν δηθφο καο ν
δήκνο ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία ηελ TTIP, γηαηί βιέπσ φηη πάξα πνιινί δήκνη
εηνηκάδνληαη θαη αληηδξνχλ θαη ζα ήζεια λα μέξσ εκείο ηη ζέζε ζα πάξνπκε ζε
απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα.
Θαη δεχηεξνλ, ζα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε. Κε αθνξκή ηελ ππξθαγηά πνπ
μέζπαζε πξηλ κηα βδνκάδα πεξίπνπ ιίγν πην θάησ απφ ην Γαθλί, ηη γίλεηαη κε
ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία κέξνο ηεο νπνίαο αθνξά θαη ηελ ππξαζθάιεηαο, κηαο
πνπ ν δήκνο καο έρεη πάξα πνιχ πεξηαζηηθφ πξάζηλν θαη επί ηε επθαηξία λα
αλαθέξσ φηη ν δήκνο Αηγάιεσ δηαζέηεη κία νκάδα 20 αηφκσλ νη νπνίνη
εθπαηδεχνληαη απφ ηνπο ππξνζβέζηεο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ Θνισλνχ.
Λα ζεκεηψζσ επίζεο φηη ζην ζεκείν πνπ πήξε θσηηά ππήξραλ δξφκνη, ζα
κπνξνχζε κε έλα φρεκα λα ζβεζηεί ε ππξθαγηά γηαηί είρε πάξεη έθηαζε, αιιά
ππήξρε ε κπάξα ε νπνία ήηαλ θιεηδσκέλε θαη δελ είρε θαλείο ην θιεηδί, νχηε
απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ Ξεηξαηά, νχηε απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ Θνισλνχ, νχηε απφ
ηνλ ζηαζκφ ηνπ Ξεξηζηεξίνπ. Γελ μέξσ αλ ν δήκνο, ή πνηνο έρεη ην θιεηδί ηνπ
ινπθέηνπ απηνχ θαη φιε ε δνπιεηά έγηλε απφ ηνλ δξφκν κε ηα γλσζηά
απνηειέζκαηα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γεσξγηάδε. Ν θ. Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ ηνλ
Θνδσξή Ππειηφπνπιν γηα ηα θαιά ηνπ ιφγηα. Δγψ ... λα κηιήζσ γηα δχν
ζέκαηα πνπ είπε ν θίινο κνπ ν Γεκήηξεο, φζνλ αθνξά ην ζέκα γη’ απηφ ην
έξγν, πηζηεχσ φηη ήηαλ έξγν ... δσήο γηα ην Σατδάξη πνπ θάλακε απφ πνηα
άπνςε. Αλ ζπκάηαη θαιά ν θίινο κνπ ν Γεκήηξεο πξηλ αλαιάβνπκε εκείο ζαλ
δεκνηηθή... ηνλ δήκν, επί ηεο Θαξατζθάθε φρη απιά δελ πέξλαγεο απφ ηα
θαζίζκαηα, απιά απηά ... αλζξψπηλα λα ηζαθψλνληαη. Ξξψηνλ απηφ.
Γεχηεξνλ, θαηαθέξακε κε ηνλ ηξφπν απηφλ φρη λα κεηψζνπκε ην ζέκα
δηάβαζεο ηνπ πεδνχ, απιά λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
απηά πνπ επί ρξφληα είραλ δειψζεη νη θαηαζηεκαηάξρεο θαη νχηε έλαλ πφλην
παξαπάλσ παξαέμσ. Γειαδή δελ κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα κπνξέζνπκε
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εκείο λα κεηψζνπκε ηνλ ρψξν γηα λα δψζνπκε πεξηζζφηεξα κέηξα ζηνπο
θαηαζηεκαηάξρεο. Απιά κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε
έλαλ δξφκν, λα κπνξεί λα πεξπαηάεη ν Σατδαξηψηεο, ν άλζξσπνο κε ην
παηδάθη ηνπ θαη λα κπνξεί λα κελ κπιέθεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ
ηξψλε, ζηα θαζίζκαηα, θαη δεμηά θαη αξηζηεξά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη. Όρη, φρη. Πηα φξηα. Κπήθαλ ηα θαζίζκαηα εθεί πνπ
κπήθαλ ηα θάγθεια, Γεκήηξε κνπ, είλαη εθεί πέξα πνπ έρνπλ νξηνζεηεκέλα ηα
θαζίζκαηα νη θαηαζηεκαηάξρεο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Γελ κπήθακε νχηε
έλαλ πφλην παξαπάλσ, νχηε κέζα νχηε έμσ. Ξξψηνλ απηφ.
Γεχηεξνλ, αλ ζεο κπνξείο λα ηα δεηο ζηελ Ρερληθή πεξεζία, είλαη γξακκέλα
εδψ θαη εηψλ. Όπσο ζέιεηο λα πεξάζνπκε θαη λα ην δεηο. Βαζηθά εγψ δελ
κπήθα ζηε δηαδηθαζία... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ ηψξα.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη, ηειεηψλσ, Ξξφεδξε. Γεχηεξνλ, θαηαθέξακε λα
θηηάμνπκε 3.000 πιάθεο επί ηεο Θαξατζθάθε πνπ ήηαλ δηαιπκέλνο δξφκνο,
πεδφδξνκνο θαη δξφκνο. Θαηαθέξακε λα θηηάμνπκε απφ ηελ Θνξαή κέρξη ηελ
Ηεξά Νδφ έλα θνκκάηη ην νπνίν εδψ θαη 25 ρξφληα ήηαλ ρσκαηφδξνκνο. Απηά
πξέπεη λα ηα ιέκε.
Θαη θαηά δεχηεξνλ, θαη ηειεηψλσ, απηφ ην θάγθειν πνπ βάιακε ζεσξψ είλαη
έλα πνιχ σξαίν θάγθειν, θαη ζπγθεθξηκέλα θαη ζήκεξα κε πήξε ηειέθσλν ν
πξφεδξνο γηαηί βξέζεθε έλαο δεκφηεο θαη δήηεζε πνηνο εξγνιάβνο, ιέεη, ην
έρεη θάλεη γηα λα ην θηηάμεη ζπίηη ηνπ. Αιήζεηα ζνπ κηιάσ, ιφγσ ηηκήο, απηφ
έγηλε. Θαη απηά φια κε ηελ απηεπηζηαζία. Κε δηθά καο πιηθά θαη κε δνπιεηά
ηνπ δήκνπ. Νχηε έλαο εξγνιάβνο δελ πήξε νχηε έλα επξψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο αληηδεκάξρνπο. Ν θ. Σνπδεινχδεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Λα επρεζψ θαη εγψ ζηελ
Αζελά θαιή δχλακε. Έρνπλ κπεη θάπνηα ζέκαηα, αλέθεξε ν θ. Κπνδίθαο γηα ηε
Θεξκνππιψλ, γηα ηελ απφζπξζε ησλ απηνθηλήησλ, έρεη θχγεη ν θ. Αληξέαο;
Γηα ην ζέκα απφζπξζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη γηα ηελ ηαθηηθή, αλ ζέιεηε, ή αλ
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ζέιεηε αθφκα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνλ δήκν καο γηα
λα κπνξεί λα θάλεηο θάπνηεο δνπιεηέο ζε ζσζηέο βάζεηο. Απηά είλαη κία
δηαδηθαζία φρη κφλν ζηα ιφγηα. Γηαηί ζπκπίπηνπλ πνιιά πξάγκαηα, ηα
νηθνλνκηθά, νη πιεκκχξεο, ην capital control πνπ καο έηπρε, γηαηί κπήθαλ θαη
εξσηήκαηα απφ ηνλ θχξην... λα απαληήζσ νινθιεξσκέλα γηα ην ζέκα ηεο
θαζαξηφηεηαο. Έγηλαλ θάπνηεο θηλήζεηο πέξπζη γηα λα πάξνπκε θάπνηα
απηνθίλεηα, θάλακε θάπνηεο... κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππήξραλ απφ ηνλ δήκν,
κε ην ζέκα ηνπ capital control ηα απέξξηςαλ φια. Γηα λα είκαζηε ξεαιηζηέο.
Φέηνο πξνρσξάκε γηα έλα θνξηεγφ, έλα αλπςσηηθφ, θαη θάπνηα απηνθίλεηα
...θαη κία ζθνχπα, θαη έλαλ θνξησηή, λα δνχκε πνχ ζα καο βγάιεη. Δίλαη ζέκα
θαη ηη ... ε Ξεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε θαη πάεη ιέγνληαο.
Γίλεηαη κέξηκλα, κελ μερλάηε φκσο φηη κεζαχξην ιήγεη θαη κία ζχκβαζε
νθηάκελε πνπ είρακε πάξεη κε ηηο πιεκκχξεο. Κελ μερλάηε φηη ν δήκνο έρεη
θαη θάπνηεο απψιεηεο λέσλ ζπλαδέιθσλ γηαηί δνχιεπαλ, πνπ θεχγνπλ κε
ζχληαμε, άιινη απνρσξνχλ, άιιν θεχγνπλ απφ ηε δσή θαη δελ έρνπλ γίλεη
πξνζιήςεηο ... ηφζα ρξφληα. πάξρεη ην δπλακηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ.
Λα πσ δπν πξάγκαηα κε ην ζέκα πνπ έρεη κπεη, κε πείξαμε ιίγν κε ηελ Ηεξνχ
Ιφρνπ εθεί γηαηί άθνπζα γηα κία έθπησζε, βέβαηα, ... ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο
γηαηί έηπρε κε ηελ πιεκκχξα ε έθπησζε καο έβαιε ζηελ Διιάδα, ε κηζή Ηεξνχ
Ιφρνπ είρε θνπβαιεζεί ζηελ Νδπζζέσο, φια, νη πιάθεο μειψζεθαλ, ην κηζφ
πεδνδξφκην έρεη ξεκαρζεί θαη αθφκα δελ κπνξνχκε λα ην κάζνπκε, γηα λα
είκαζηε θαη ξεαιηζηέο ζε θάπνηα πξάγκαηα. Γελ είλαη ηφζν εχθνια.
Κηα θνπβέληα λα πσ γηα ην ζέκα πνπ ηέζεθε γηα ηνλ Βνηαληθφ Θήπν, δελ μέξσ
πνηνο ην είπε, ν θ. Ρζαηζακπάο. Θνηηάμηε λα δείηε ν Βνηαληθφο Θήπνο δελ έρεη
πάξεη άδεηα απφ ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ. Αλ ππνλνείηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη κέζα, δελ έρεη πάξεη άδεηα απφ ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ,
ζαλ θαηάζηεκα. πάξρνπλ θάπνηεο ζπλελλνήζεηο, έρνπλ γίλεη θάπνηεο
θαηαγγειίεο, εθθξεκνχλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο ην πνχ ζα πάεη ην πξάγκα, θαη δελ
είλαη κφλν απηφ, γηαηί αλ... πνηνη θπθινθνξνχλ ζην Σατδάξη θαίλεηαη
θπθινθνξνχλ ζε άιινπο δξφκνπο. Δθεί έρνπλ γίλεη θάπνηεο παξαβάζεηο, .... θαη
parking ζηελ είζνδν ηνπ Βνηαληθνχ Θήπνπ, ην πξάγκα πάεη πνιχ σξαία. Κνπ
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ζπκίδεη ηνλ θαζεγεηή πνπ ήηαλ θάπνηε .... πνπ έιεγε ζα βάιεη θαη ζπηηάθηα λα
μεθνπξάδεηαη ν θφζκνο κέζα.
Θαη κία θνπβέληα λα πσ γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία. πάξρεη ε πξνθήξπμε
πνπ έρνπκε, πάληα, θαη πέξπζη πνπ πήξακε θφζκν εκείο γηα ηελ πνιηηηθή
πξνζηαζία, γηα ηελ ππξαζθάιεηα, είρακε θάλεη ζπλάληεζε θαη κε ηελ
Ξπξνζβεζηηθή πνπ έγηλε θαη κία ζχζθεςε πνιχ θαιή κε κέιε ηεο
Ξπξνζβεζηηθήο γηα λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο, θαη θέηνο ζα γίλεη ην ίδην.
Ρψξα, κία παξάθιεζε, εληάμεη, αλ ην μέξνπλ, λα κελ ιέκε θαη θάπνηα
πξάγκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ζ Ξπξνζβεζηηθή, ν ΑΠΓΑ θαη ν δήκνο
θιεηδηά απφ ηηο κπάξεο, γηαηί είλαη θιεηδαξηέο παζπαξηνχ νη θιεηδαξηέο έρνπλ
ηα πάληα. Γελ ηνπο βφιεπε ιφγσ κπνξεί γηα λα κελ μεθχγεη ε θσηηά έξημαλ ηα
ιάζηηρα ακέζσο θαη έθαλαλ ηελ παξέκβαζε. Γηαηί πέξαζα θαη εγψ, ήκνπλ θαη
εγψ. Γελ είραλ αλάγθε λα αλνίμνπλ λα κπνπλ, ε θσηηά, ην δεηνχκελν είλαη λα
έρνπκε ηνλ λνπ καο πψο κπαίλνπλ νη θσηηέο, φρη πψο ζβήλνληαη νη θσηηέο.
Γηαηί είρακε θαη άιιε θσηηά, δελ μέξσ αλ ην πήξαηε ρακπάξη, πίζσ απφ ηνλ
Αγ. Σξηζηφθνξν ζην Γαθλί. Γειαδή έρεηε ηνλ λνπ ζαο, έρνπκε ηνλ λνπ καο,
φζνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ θαη λα θπιάμνπλ, γηαηί πέξπζη έγηλε, φινη ήκαζηε
ζπκκέηνρνη εθηφο απφ θάπνηα άηνκα απφ ην ... . Κεξηθνί... θαη νη ... λα κελ
πνχκε γηα ηνπο ... .
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Όρη, θνηηάμηε λα δείηε, άιιν λα δειψλνπκε θαη άιιν λα
είκαζηε ζε θάπνηεο ψξεο... εληάμεη, λαη, ήηαλ θαη ν Θψζηαο, ήηαλ. Λα είκαζηε
πξνζεθηηθνί. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνιχ ζχληνκα, αλ θαη δελ έγηλε θάπνηα εξψηεζε πνπ πξέπεη
λα απαληεζεί, λα πσ ην εμήο γηαηί είλαη θαιφ λα ππάξρεη ελεκέξσζε ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Έρεη εθδνζεί γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ
θαινθαηξηνχ έλα ρξήζηκν θπιιάδην ην νπνίν θαη ζα δηαλεκεζεί γηαηί
πξαγκαηηθά έρεη πξνεηνηκαζηεί έλα νινθιεξσκέλν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ην
νπνίν έρεη πηάζεη ην ζχλνιν ηεο πφιεο θαη πάξα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, κελ
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επεθηαζψ παξαπάλσ. Δπαλέξρεηαη ην Ξνιχκπαλν, κία πνιχ ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα-ζεζκφο πνπ ππήξρε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη θαηαξγεζεί, θαη
γηα θέηνο γηα πξψηε ρξνληά κε ηε Γεκνηηθή Αξρή απηή επαλαθέξεηαη κε ηα
ηκήκαηα ηνπ δήκνπ πνπ γηα έλα δηήκεξν πξαγκαηηθά ζα ππάξμεη κία γηνξηή
ηεο πφιεο.
Πε ζρέζε κε ηνλ αζιεηηζκφ, νινθιεξψζεθε ην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ πνπ
είρακε δεζκεπηεί φηη ζα μεθηλήζεη θέηνο θαη πξνεηνηκαδφκαζηε αληίζηνηρα λα
επεθηαζνχκε θαη ζηα ππφινηπα αζιήκαηα ηνπ ρξφλνπ φπσο θαη ν ζηίβνο πνπ
ήηαλ δχν επηηπρεκέλεο, φζνη ήξζαηε, είδαηε λνκίδσ θαη ην αληίζηνηρν πιηθφ,
δξαζηεξηφηεηεο.
Λα ελεκεξψζσ ην εμήο ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη έρεη πνιχ κεγάιε
ζεκαζία θαη γηα ηελ πφιε. Ρελ Ξέκπηε ζηε γηνξηή ηνπ ηέληο ζα παξεπξεζεί ην
Λν 1 ζηνλ θφζκν, ν Ρζίηζηπαο, ζηνπο λένπο. Δίλαη ην Λν1 απηή ηε ζηηγκή ζην
ηέληο, ν Ρζίηζηπαο πνπ ήηαλ ζηνπο νθηψ ηνπ Roland Garros ηψξα, θαη είλαη
λνκίδσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Μεθηλάεη ην camp ηελ επφκελε βδνκάδα ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε. Νινθιεξψζεθαλ ηα καζήκαηα ζην ιατθφ
θξνληηζηήξην φπνπ ζα βξαβεπηνχλ θαη νη θαζεγεηέο ζην Ξνιχκπαλν νη νπνίνη
ζπκκεηείραλ εζεινληηθά θαη πξαγκαηηθά έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
πξνζθνξά ηνπο θαη ηα δχν ρξφληα απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ.
Θαη ηέινο ζα γίλεη κία ζεκαληηθή παξέκβαζε ζηνλ Πθαξακαγθά, ζηνλ ρψξν
θηινμελίαο

ησλ

πξνζθχγσλ,

θέηνο

ν

δηαγσληζκφο

δσγξαθηθήο

πνπ

θαζηεξψζεθε απφ πέξπζη γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο είρε ζέκα
«Αιιειεγγχε-Πηακαηάκε ηνλ Ξφιεκν». Νη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ πνπ
μεπέξαζαλ ηηο 250 ζα εθηεζνχλ ζηνλ Ξνιχκπαλν πνπ ζα βξαβεπηνχλ θαη νη
θαιχηεξνη θαη κεηά ζα εθηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ Πθαξακαγθά, γηαηί πξαγκαηηθά
εθεί πέξα είλαη πάξα πνιιά ηα παηδηά θαη έρεη ζεκαζία ηα παηδηά ηα ίδηα γη’
απηά ηα δεηήκαηα λα ελεκεξψλνληαη, λα γλσξίδνπλ, λα κπαίλνπλ κπξνζηά γηα
έλαλ θαιχηεξν θφζκν. Θαη απφ απηήλ ηελ άπνςε κφλν σο ζρφιην ζα ην πσ,

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 10Η

ηνπ

ρξφλνπ

7 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

κπνξνχκε

λα

νλνκάζνπκε

35

ηνλ

δηαγσληζκφ

δσγξαθηθήο

«Αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ πξνζθχγσλ» ζε φινπο ηνπο δήκνπο ηεο Διιάδνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ Θαξατζθάθε. Θα ην πηάζσ ζπλνιηθά ζαλ
Θαξατζθάθε γηα λα κελ απαληάσ δηαθνξεηηθά ζηνλ έλαλ θαη ζηνλ άιινλ
αλάινγα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη. Δγψ ην πεξίκελα απφ ηνλ Θνδσξή
απφ ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα γηα λα ζπδεηήζνπκε πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα,
αιιά ην ζεψξεζε πξνηηκφηεξν λα ην θέξεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα
θαηαγξαθεί, θαη είλαη θαη θαιφ απηφ.
Γηα ην πεδνθάλαξν, ζπγλψκε, Θνδσξή, εγψ δελ είπα θάηη. Γηα ην πεδνθάλαξν
έρνπκε απνθαζίζεη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ζα κπεη. Ξεξηκέλνπκε
ηελ έγθξηζε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. Γελ είλαη δειαδή θάηη θαηλνχξην. Γηα ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ πξαγκαηηθά δελ είλαη θάηη απηφ θαη κπνξεί
λα γίλεη, ζα ην δνχκε θαη ηερληθά αλ κπνξεί λα γίλεη απηφ θαη λα ηειεηψλεη ε
ππφζεζε. Αιιά θαιχηεξα είλαη λα έρνπκε κία επηθνηλσλία εθφζνλ έρεη θάπνηα
πξάγκαηα. Δκείο δελ ζα αξλεζνχκε ηελ πξφηαζε πνπ θάλεηο ηελ θαηλνηφκα αλ
ππάξμεη θάηη ηέηνην. Αιίκνλν πηα.
Γελ ζέισ λα πσ θάηη άιιν γηα ηελ Ξιαηεία Ζξψσλ. Θα ππάξρεη έλαο
ζρεδηαζκφο, ζα ελεκεξψζσ θαη ζα ελεκεξσζεί θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
φηαλ είκαζηε έηνηκνη.
Γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα έρσ λα θάλσ κία παξαηήξεζε. Υξαίν είλαη λα βάθεη
θαλείο θάηη, αιιά πξηλ ην βάςεη πξέπεη λα ην ζνβαληίζεη θαη πξηλ ην βάςεη ζα
πξέπεη λα ην ζηεγαλνπνηήζεη. Έρνπκε δχν ζρνιεία 30 ρξφληα ηψξα πνπ είλαη
κε θεξακίδηα θαη πνπ έρνπλ πνιχ ςειφ θφζηνο γηα λα γίλνπλ. Δάλ θηηάρλακε,
ινηπφλ, ηα θεξακίδηα θαη βάθακε θαη ην ζρνιείν, γηαηί απηφ κπνξεί λα εληαρζεί
ην έλα κέζα ζην άιιν, γηαηί δελ κπνξεί λα πέθηεη ν ζνβάο απφ ηελ πγξαζία,
απφ ηα λεξά πνπ πέθηνπλ κέζα θαη λα ιέκε ηη σξαίν είλαη ην θίηξηλν κε ην
θφθθηλν θαη ιίγν πξάζηλν κε γαιάδην. Ρνπιάρηζηνλ δειαδή θαη απφ αλζξψπνπο
πνπ είλαη εηδηθνί ζην αληηθείκελν ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ λα έρσ
πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο.
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Γηα ηηο ζράξεο ηνλ επραξηζηψ ηνλ Θψζηα, ζράξεο ζηα θξεάηηα ζα βάινπκε θαη
δελ είλαη κφλν απηή, καθάξη λα ήηαλ θαη 10 θαη 20 ζράξεο κφλν. Γειαδή
πξαγκαηηθά είρα πάεη ζηνπο Φσθηαλνχο θαη πίζσ απφ ηελ εθθιεζία, θάησ απφ
ηνλ θήπν, ζε έλα ζεκείν πνπ δελ θαίλεηαη, εθεί θάησ απφ ηελ πιαηεία,
απέλαληη απφ ηνλ ρψξν πνπ είλαη νη Φσθηαλνί, ζην ζηελάθη αξηζηεξά, είδα κία
ηεξάζηηα ζράξα πνπ έιεηπε. Ξξνηηκάλε ην καληέκη γηαηί είλαη πνιχ βαξχηεξε ε
ζράξα θαη ηνπο αθήλεη ρξήκα. Δίλαη γλσζηφ, δε, φηη ππήξρε θαη έλα βαλ κε
γεξαλάθη κέζα, πνπ είρε ηξχπα, πήγαηλε πάλσ απφ ηε ζράξα, ηε βνχηαγε, ηελ
έρσλε κέζα θαη έθεπγε. Λαη, αθξηβψο.
Όζν γηα ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ θαη ηελ Δηξήλεο θαη απηά, θάηη είπε ν αληηδήκαξρνο
πξνεγνχκελα. Γηα ην ηνηρίν, ήηαλ αλαγθαίν λα κπεη. Ήηαλ αλαγθαίν. Όηαλ
πλίγνληαη ηα ζπίηηα, εκείο νθείινπκε πξψηα λα αλαζρέζνπκε, έρνπκε απηήλ
ηελ αδπλακία. Γειαδή αλ ζπκάζηε θαη ζην παξειζφλ πνπ ππήξμε δήκαξρνο
θνκκνπληζηήο ζην Σατδάξη, πξψηα έθαλε ηελ απνρέηεπζε θαη κεηά έθηηαρλε
ηνπο δξφκνπο, ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ. Άιινη έβαιαλ ην Άλσ Γάζνο ζην
ζρέδην ρσξίο αγσγφ νκβξίσλ. Άιινη. Ξνπ ήζαζηε θαη εζείο αληηδήκαξρνο. Θαη
ππήξμαηε θαη ζηηο Ρερληθέο πεξεζίεο. Ρν βάιαηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Ρη λα θάλσ ηψξα; Κε ππνρξεψλεηο λα κηιήζσ. Θάλεηο άζηνρεο
εξσηήζεηο θαη πξέπεη λα ζνπ απαληήζσ. Ρψξα γηα ηα θαθέ πνπ κπήθαλ θαη γηα
ηνλ θφζκν. Δγψ ζα ήζεια λα ζπκεζνχκε νη παιηφηεξνη εδψ κέζα πνηνο έδσζε
ζηελ άδεηα ζην Θηλέδηθν λα ρηηζηεί, πνηνο έδσζε ηελ άδεηα ζην Αίληγκα, πνηνο
έδσζε ηελ άδεηα ζην Cutty Shark, ην είρακε βάιεη εδψ κέζα, ην είρακε βάιεη
φηαλ θέξαηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί ηνπιάρηζηνλ θάπνηνη εδψ κέζα
βξίζθνληαλ ζε απηήλ ηελ παξάηαμε πνπ εγείζηε ή φρη αιιά ήζαζηε πάληα
εγεηηθά ζηειέρε θαη ζηελ παξάηαμε πνπ δηνηθνχζε εθείλνλ ηνλ θαηξφ.
Όηαλ ινηπφλ βάιακε φηη ηη ζα θάλεηε πνπ αθήζαηε ην Θηλέδηθν λα ρηηζηεί, ε
πξαζηά λα ρηηζηεί, ηη ζα πείηε ζηα άιια θαηαζηήκαηα, θάπνηνη γέιαγαλ θαη
άιινη ζθχξηδαλ αδηάθνξα. Όηαλ ινηπφλ θηάζαηε ζε απηφ ην θαηάληεκα ηελ
πφιε, κελ ιέηε γηαηί εκείο βάιακε ην θάγθειν θαη είλαη θαη ζέκα αηζζεηηθήο αλ
ζαο αξέζεη ή φρη. Γελ είλαη ζέκα... είλαη ππνθεηκεληθφ θαζαξά, ε αηζζεηηθή
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είλαη ππνθεηκεληθφ ζέκα, ζε άιινλ αξέζεη, ζε άιινλ δελ αξέζεη. Ρη λα θάλνπκε
ηψξα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Γηα ηνλ ρψξν; Λνκίδσ φηη ηνπιάρηζηνλ ή έρεηο ρνληξχλεη πνιχ, ηφζν
πνπ θαιχπηεη ην πεδνδξφκην, ή δελ αληηιακβάλεζαη ηνλ ρψξν. Όηαλ δελ
κπνξνχζε λα πεξάζεη γπλαίθα απφ εθεί γηαηί κπεξδεχνληαλ ηα πφδηα ησλ
πειαηψλ, κελ γειάο, γηαηί ην μέξεηο, είζαη ζε ακεραλία θαη ην θαηαιαβαίλσ,
απηφ κφλν ζνπ δηθαηνινγψ γηα ην γέιην, θαη λα πνχκε, δελ θηαίσ εγψ, θαη λα
πνχκε θαη άιια.
Ρελ πιαηεία εδψ πνπ είλαη ην αίζξην δελ ηελ θαηαζηξέςακε εκείο. Δζείο ηελ
κεγαιψζαηε. Ρνλ Ξξνθήηε Ζιία εζείο ηνλ κεγαιψζαηε. Ρν ηζηνξηθφ... εζείο
απφ δεκνηηθή επηρείξεζε ην δψζαηε, ην ρξενθνπήζαηε θαη πεηάμαηε θαη ηνλ
θφζκν ζηνλ δξφκν.
Απφ εθεί θαη πέξα ινηπφλ ηηο πξαζηέο ηηο θαιχςαηε φιεο θαη εζείο θαη νη
πξνεγνχκελνη.

Γειαδή

είζηε

δχν

δηνηθήζεηο

πνπ

θξνληίζαηε

λα

εμππεξεηήζεηε θφζκν κφλν γηαηί βιέπαηε ηα ςεθαιάθηα. Θαη εγψ ζαο
πιεξνθνξψ φηη απηή ηε θνξά ζην κηθξφ δηάζηεκα πνπ είκαη αληηδήκαξρνο
έρσ ζπγθξνπζηεί κε ηξεηο θαηαζηεκαηάξρεο κε απεηιή φηη ζα ηνπ αθαηξεζεί ε
άδεηα φηαλ πήγαλ λα θιείζνπλ ηελ πξαζηά θαη γηα άιιεο παξαβάζεηο πνπ
ήζειαλ λα θάλνπλ θαη κε έλαλ ζηνλ Γάζνο ήδε. Ξφζνλ θαηξφ έρεη κπεη;
Πχγθξνπζε θαηά κέησπν. Θαη ηνπο εμεγήζακε ζηνπο αλζξψπνπο φηη εάλ ηπρφλ
θάλεηε απηήλ ηελ ππέξβαζε, είζηε ηειεησκέλνη.
Θαη ηνπο πήξα ηειέθσλν πην κπξνζηά, φηαλ είδα ηελ πξφζεζε θαη ηνπο είπα

κελ θάλεηε έμνδα, γηαηί κεηά ζα θιαίηε. Δζείο δελ θάλαηε θάηη ηέηνην, εζείο
ιέγαηε εκείο είκαζηε εδψ θαη θάλε φ,ηη ζέιεηο. Έρσ θαη άιια λα πσ, αιιά κελ
κνπ απαληήζεηο, γηαηί ζα πσ θαη άιια.
Γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, ππάξρεη θαη κηα άιιε ζεκαληηθή πξνζεκείσζε.
Γελ κπνξεί ν εζεινληήο, δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα πάεη λα ζβήζεη. Ρνπ
επηηξέπεηαη κφλν, θαη είλαη αλαγθαίν, λα ελεκεξψζεη, λα εηδνπνηήζεη. Πε φζα
ρξφληα ζπκκεηείρα θαη εγψ ζην παξειζφλ ζε ηέηνηεο επηηξνπέο φπσο ν
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δήκαξρνο θαη άιινη, εζεινληηθά, πεγαίλακε θαη θπιάγακε εθεί ζθνπηά γηα λα
δνχκε κελ πεξάζεη θαλέλαο κέζα ην βξάδπ, θαη βάιεη θακηά θσηηά, κήπσο
πηάζεη θακία θσηηά λα ελεκεξψζνπκε άκα βιέπακε θαπλφ, γη’ απηνχο ηνπο
ιφγνπο είλαη ν πνιίηεο. Γελ κπνξεί ν πνιίηεο λα πάεη, γηαηί επεηδή δελ μέξεη,
δελ είλαη ππξνζβέζηεο, νχηε ν ππξνζβέζηεο ζα ηνπ δψζεη ηε κάληθα, κπνξεί
λα γίλεη ςεηφο εθεί πέξα. Λα απνθιεηζηεί απφ ηνλ αέξα. Δίλαη εληειψο
δηαθνξεηηθφ.
Θαη λα ζε ελεκεξψζσ θαη θάηη πνπ δελ ην ξψηεζεο, ελψ ήζειεο. Πηνλ
Ξξνθήηε Ζιία κέζα ζηε βδνκάδα ζα αλέβεη ν ΑΠΓΑ, είρακε επηθνηλσλία
ζήκεξα, εγθξίζεθε ζήκεξα, ζα έξζνπλ αχξην ην πξσί λα δνπλ ηα ζεκεία πνπ
θαζαξίδεη ν ΑΠΓΑ ζην Σατδάξη θαη απφ ηελ άιιε βδνκάδα ζα έξζνπλ λα
θάλνπλ ηελ απνςίισζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπραξηζηνχκε

ηνλ

αληηδήκαξρν.

Θψζηα,

ηειείσζεο;

Λα

δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο,
Αληξέα, εηνηκάδνπκε ήδε έλαλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Πε ιίγεο
κέξεο ζα είλαη έηνηκνο θαη ζα δνζεί θαη ζηηο παξαηάμεηο. Γειαδή είλαη ζρεδφλ
έηνηκνο. Θα δνζεί γηα λα ζπδεηεζεί θαη ζα έξζεη θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
γηα λα γίλεη απφθαζε.
Γηα ηα δηάθνξα έξγα πνπ γίλνληαη, θ.ιπ., λα ζνπ πσ φηη ε αζθαιηφζηξσζε
ζηελ Αγ. Βαξβάξα πνπ γίλεηαη είλαη έλα έξγν πεληαεηίαο, δειαδή είρε κπεη ν
εξγνιάβνο πξηλ απφ πέληε ρξφληα θαη γίλεηαη ηψξα ην έξγν, επεηδή
ελδηαθέξζεθα, θαηαιαβαίλεηο, θαη ηα έςαμα φια απηά. πάξρεη έλα πξφγξακκα
αζθαιηνζηξψζεσλ κέζσ ΑΠΓΑ φπνπ έρεη εληαρζεί θαη ν δηθφο καο δήκνο, κε
ιίγνπο δξφκνπο βέβαηα θαη λνκίδσ φηη ήηαλ θαη άζηνρε απηή ε επηινγή πνπ
έρεη γίλεη σο πξνο θάπνηνπο δξφκνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, απηφ ιέσ, δελ είλαη ηνπ ΑΠΓΑ επζχλε, φρη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 10Η

7 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

39

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ιέσ, Αληξέα, είλαη... φρη δελ είπα φηη είλαη ηνπ ΑΠΓΑ
ιάζνο, δελ θαηάιαβεο. Ιέσ φηη δπζηπρψο έγηλε κία επηινγή δξφκσλ πνπ δελ
ήηαλ ε θαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηηο δεκηέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ην
ζχλνιν ησλ δξφκσλ ηεο πφιεο. Γειαδή έγηλε κία επηινγή ιάζνο θαη φηαλ
γίλνπλ απηά ηα έξγα ζα είλαη κηα αζθαιηφζηξσζε πνπ δελ ζα θαιχςεη ηα πην
δχζθνια θνκκάηηα ηεο πφιεο.
Γηα ην πξνζθπγηθφ ζα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα. Ξξψηνλ, κία ελεκέξσζε ζε
ζρέζε κε ηνλ Πθαξακαγθά. Απηή ηε ζηηγκή είλαη κέζα 2.890 πξφζθπγεο, είλαη
ν αξηζκφο απηφο ν νπνίνο... 2.890. Όρη, 2.890. Ρν είρα πεη θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά φηη φινη δηαβεβαηψλνπλ φηη απηφ ζα είλαη ην αλψηαην φξην
πξνζθχγσλ πνπ ζα κπεη κέζα. πάξρνπλ απηέο ηηο κέξεο θάπνηεο
πξνζζαθαηξέζεηο, δειαδή θεχγνπλ θάπνηνη γηα λα βξνπλ άιινπο δξφκνπο
δηαθπγήο θαη κπαίλνπλ θάπνηνη. Κάιηζηα ζήκεξα κπήθαλ θάπνηνη πξφζθπγεο
απφ απηνχο πνπ ήηαλ απέμσ, θάπνηνη είλαη έμσ απηή ηε ζηηγκή, έρνπλ
θαηαζθελψζεη δειαδή εθεί κε ζθελέο, κπήθαλ πεξίπνπ νη κηζνί κέζα ζε ζέζεηο
πνπ είραλ αδεηάζεη, γηα ηνπο άιινπο κηζνχο έγηλε κία πξνζπάζεηα λα πάλε ζηα
Νηλφθπηα, θάπνηνη δέρηεθαλ, θάπνηνη άιινη φρη, ηέινο πάλησλ, ππάξρεη κία
θηλεηηθφηεηα ζε απηφ ην ζέκα.
Ξάλησο εδψ ππάξρεη κία αληίθαζε λα ιέκε φηη ζα πξέπεη λα γίλεη, λα πέζεη
αλαινγηθά ην βάξνο ζε φινπο ηνπο δήκνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πξφζθπγεο θαη
επεηδή θάπνηνη δήκνη, π.ρ. Αζπξφππξγνο, ή Διεπζίλα, νη νπνίνη δελ είλαη θαη
ηφζν θνληά απηά ηα θέληξα, δειαδή ζε κία... 5ρικ., 5ρικ. είλαη θαη απφ εδψ
κέρξη ηνλ Διαηψλα θαη 5ρικ. είλαη θαη Διαηψλαο κέρξη Διιεληθφ. Γειαδή
θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη ιίγν άδηθν λα παίξλνπκε ηε ζέζε θάπνησλ δεκάξρσλ
νη νπνίνη αξλνχληαη λα γίλνπλ θέληξα, ηα νπνία ζα είλαη θαη πνιχ κηθξφηεξα
απφ φ,ηη είλαη ηνπ Πθαξακαγθά θαη κάιηζηα λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο θαηνίθνπο
θαη λα θάλνπλ κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ θάζε άιιν παξά ηηκά ηνπο ίδηνπο
ηνπο δήκνπο. Λνκίδσ φηη λα κελ παίξλνπκε ηφζν εχθνια ζέζε ππέξ θάπνησλ
δεκάξρσλ νη νπνίνη αληηδξνχλ λα θηινμελήζνπλ πξφζθπγεο.
Πε ζρέζε κε ην ζπλέδξην ζηε Πάκν, λα ζαο πσ φηη ήηαλ έλα ζπλέδξην θηέζηα,
θηάζθν. Γειαδή ελψ ήηαλ πάξα πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα, απφ ηελ πξψηε κέξα
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θαη κεηά απφ ηελ παξέιαζε πνπ έγηλε εθεί αξρεγψλ θνκκάησλ, βνπιεπηψλ,
ππνπξγψλ θαη ινηπψλ παξαηξεράκελσλ, ε αίζνπζα, φπσο γίλεηαη ζε θάζε
ζπλέδξην, άδεηαζε θαη νη πεξηζζφηεξνη πήγαλ γηα κπάλην ζε θνληηλέο ή πην
καθξηλέο παξαιίεο. Δίλαη απηφ πνπ γίλεηαη δπζηπρψο απφ θάπνηνπο πνπ
αμηνπνηνχλ κφλν θαη κφλν γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ηα ζπλέδξηα. Θαη κε κία ηππηθή
παξνπζία κηζήο, κηαο ψξαο θάζε κέξα δίλνπλ δήζελ έλα παξφλ ζην ζπλέδξην.
Λα ζαο πσ φηη εγψ έθαλα πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη απαίηεζα απφ ηνλ
πξφεδξν ηεο ΘΔΓΔ λα κηιήζνπλ θαη δήκαξρνη, γηαηί, πξψηνλ, είρακε
απνθιεηζηεί σο δήκνο απφ ηνπο εηζεγεηέο ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ είρακε θάζε
δηθαίσκα λα είκαζηε εηζεγεηέο, γηαηί θηινμελνχκε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
θέληξα ζηε ρψξα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρίπνηα, βγήθε ην πξφγξακκα ρσξίο λα ξσηήζνπλ θαλέλαλ,
ρσξίο λα καο ξσηήζνπλ. Δγψ δηακαξηπξήζεθα γη’ απηφ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, δηαθνξνπνηήζεθε ζχκθσλα κε θάπνηα... έβαιαλ κέζα θαη
άιια ζηειέρε θνκκάησλ νη νπνίνη είλαη επξσβνπιεπηέο, πξψελ ππνπξγνί,
πξψελ... δειαδή εηιηθξηλά, είλαη απηφ πνπ ζαο έιεγα πξηλ. Θαη παξαβίαδαλ
ζπλέρεηα, παξέθακπηαλ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, δειαδή κεηά απφ θάζε
ελφηεηα δελ πεγαίλακε ζηε ζπδήηεζε πνπ έπξεπε λα γίλεη, δειαδή ζηηο
ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλέδξσλ, αιιά πήγαηλαλ θαηεπζείαλ ζην επφκελν ζέκα.
Όπσο θαηαιαβαίλεηε εγψ έθαλα παξέκβαζε, είπα φηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη
απαξάδεθηε, ηέινο πάλησλ δηάθνξα ηψξα, δελ είλαη ηεο ψξαο, γηαηί κπνξψ λα
κηιάσ ψξεο γη’ απηφ ην ζπλέδξην. Θαη απαίηεζα λα κηιήζνπκε φπσο θαη έγηλε
θαη νη δχν νκηιεηέο ζηε δεχηεξε κέξα πνπ ήηαλ ην θνπι ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ
ήηαλ θαη νη ζπλέπεηεο ηεο πφιεο θαη ήηαλ ην κεγάιν ζέκα, αλαγθάζηεθαλ λα
βάινπλ κφλν εκέλα θαη ηνλ Ξειεηίδε, ηνλ δήκαξρν Ξάηξαο. Ρελ επφκελε κέξα
ήηαλ ην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζπλεπεηψλ.
Κεηά εκείο πήγακε ην πξσί ζην Θέληξν Φηινμελίαο ηεο Πάκνπ. Ξξέπεη λα ζαο
πσ φηη πξφθεηηαη γηα ηξαγηθή θαηάζηαζε απηή πνπ επηθξαηεί εθεί. Γελ
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κπνξείηε λα θαληαζηείηε, δειαδή πξαγκαηηθά είλαη θέληξν-θπιαθή. Φπιαθή,
είλαη Ακπγδαιέδα ε νπνία φκσο ζε γλψζε βέβαηα θαη απηψλ πνπ δηνηθνχλ ην
θέληξν αλνίγνληαη δηάθνξεο ηξχπεο απφ θάπνηα ζεκεία νχησο ψζηε λα
ζπγθξαηήζνπλ ηελ νξγή ησλ πξνζθχγσλ πνπ είλαη εγθισβηζκέλνη θαη δελ
έρνπλ θακία δηέμνδν, δελ μέξνπλ ηη λα θάλνπλ, πνχ λα πάλε, δελ βιέπνπλ
θακία πξννπηηθή κπξνζηά ηνπο, νη δηαδηθαζίεο γηα ην άζπιν θαη θπξίσο γηα ην
πνηνη ζα πάλε ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ φρη κφλν θαζπζηεξνχλ αιιά δελ
γίλνληαη θαλ. πάξρεη κφλν έλαο ππάιιεινο ζηε Πάκν γηα λα θάλεη απηή ηε
δηαδηθαζία θαη κέρξη ηψξα έρνπλ ζπδεηεζεί κφλν δχν πεξηπηψζεηο αζχινπ ζε
Α’ ζκην επίπεδν. Θαηαιαβαίλεηε, δχν αηηήζεηο αζχινπ ... Διιάδα ζε Α’ ζκην,
πάεη κεηά ζε Β’ ζκηα επηηξνπή.
Νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη απηή ε έληαζε πνπ ππάξρεη ζε απηά ηα θέληξα έρεη
βάζε, απφ θάπνπ μεθηλάεη. Ρν θαγεηφ είλαη απαξάδεθην, βγάιακε θαη
θσηνγξαθίεο, πήξακε δειαδή, είλαη απηφ πνπ είρακε εληνπίζεη, δειαδή απηά
ηα θαηλφκελα πνπ εληνπίζακε εδψ, αθξηβψο ηα ίδηα ζπκβαίλνπλ θαη ζηε Πάκν
θαη ζε αθφκα ρεηξφηεξε κνξθή. Ρνπαιέηεο θ.ιπ., δελ κηιάκε, κηιάκε γηα
αζιηφηεηα θαη πάξα πνιιέο ζθελέο γηαηί ηα ζπηηάθηα είλαη ειάρηζηα θαη έρνπλ
κπεη παληνχ ζθελέο φπνπ κέλνπλ κέζα 10, 15 άηνκα ζε θάζε ζθελή. Δίλαη
ηξαγηθέο πξαγκαηηθά νη θαηαζηάζεηο.
Ρψξα, δπν ιφγηα ήζεια λα ζαο πσ ζε ζρέζε κε ην... έγηλε εθεί βέβαηα θαη ε
παξνπζίαζε κηαο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εληάμεη,
έρεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη εηπψζεθε απφ πνιινχο νκηιεηέο, θαη
πξνζπαζεί λα απνδείμεη θάπνηα πξάγκαηα γηα λα ζηεξίμεη κία ζπγθεθξηκέλε
πνιηηηθή απηή ε κειέηε.
Δγψ ινηπφλ θαη ζηελ νκηιία αιιά θαη ζπλνιηθά πξέπεη λα πσ ην εμήο. Θαη
έθαλα θξηηηθή ζε απηφ ην έγγξαθν πνπ έθαλεο πξνο ηελ ΘΔΓΔ γηα ηνλ εμήο
ιφγν. Γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα θιείλνπκε ηα κάηηα, λα κελ ελδηαθεξφκαζηε
γηαηί δεκηνπξγείηαη απηφ ην πξνζθπγηθφ θχκα, γηαηί, θαη δελ είλαη κφλν νη
πξφζθπγεο, είλαη θαη νη κεηαλάζηεο, γηαηί έξρνληαη φινη απηνί νη άλζξσπνη εδψ
θπλεγεκέλνη; Δίλαη ζαλ λα κελ βιέπνπκε ην θαξάβη ην νπνίν μεθηλάεη κε 10
Κπνθφξ θαη ζηελ πνξεία θπζηνινγηθφ είλαη λα καδεχνπκε ηα ζπληξίκκηα θαη
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λα πξνζπαζνχκε κεηά λα πεξηζψζνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηαηί πάξα πνιινί
ράλνληαη θαη ζηνλ δξφκν, θαη λα ιέκε φηη αθνχ ζψζακε θάπνηνπο, θάλακε θαη
θάηη ζπνπδαίν, ζψζακε θάπνηνπο. Θαη λα κελ ιέκε, παηδηά, ζηακαηήζηε ην,

δελ πξέπεη λα θχγεη ην θαξάβη κε ηα 10 Κπνθφξ. Απηφ αθξηβψο δπζηπρψο
έγηλε θαη ζην ζπλέδξην. Θαλείο, κα θαλείο δελ έζημε ηηο επζχλεο απηψλ πνπ
επζχλνληαη γηα ηνλ πφιεκν. Θαλείο δελ έζημε ηελ νπζία απηνχ ηνπ
πξνβιήκαηνο. Θαη απηφ γηαηί είλαη φινη απηνί πνπ ζηεξίδνπλ απηφ ην ζχζηεκα
πνπ δεκηνπξγεί ηνπο πνιέκνπο θαη ηε θηψρηα θαη ηελ αλέρεηα θαη ηε δπζηπρία
ζε φιεο απηέο ηηο ρψξεο φπνπ μεθηλάλε νη άλζξσπνη γηα λα έξζνπλ εδψ θαη
πεξλάλε ηα πάλδεηλα κε ηηο απψιεηεο πνπ έρνπλ ζηνλ δξφκν, κε ηνπο
ζαλάηνπο, ηε δπζηπρία θαη έξρνληαη εδψ θαη πεξλάλε πάιη φιε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε.
Δίλαη ινηπφλ πνηέ δπλαηφλ λα κελ εζηηάζνπκε ζε απηά ηα αηηήκαηα, ζε απηά
ηα πξνβιήκαηα θαη λα κελ πηέζνπκε έζησ κε ηε δχλακε πνπ έρνπκε εκείο ζαλ
δήκνη, έζησ ζαλ θνηλσλία, έζησ λα πηέζνπκε απηήλ ηελ θπβέξλεζε πνπ ζέιεη
λα ιέγεηαη φπσο ζέιεη, φηη αλ δελ ιπζεί ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ, δελ
πξφθεηηαη πνηέ λα ζηακαηήζεη πνηέ ην ζέκα ηεο πξνζθπγηάο.
Θαη δπζηπρψο θαλείο, κα θαλείο απφ ηνπο εηζεγεηέο δελ ηνπνζεηήζεθε εθεί.
Γελ είπαλ δειαδή γηαηί, ξε γακψην, δελ ακθηζβήηεζαλ ηελ πνιηηηθή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, νχηε ηνπ ΛΑΡΝ, νχηε ησλ Ακεξηθαλψλ, νχηε φισλ φζσλ
βνκβαξδίδνπλ απηέο ηηο ρψξεο, νχηε ησλ φζσλ δεκηνπξγνχλ ηε θηψρεηα, γηαηί
πάξα πνιινί θεχγνπλ θαη απφ ηε θηψρεηα, γηαηί θαη νη κεηαλάζηεο θνκκάηη
απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαη απηνί.
Σζεο δελ μέξσ αλ είδε θαλείο έλα ληνθηκαληέξ γηα ηελ εκέλε. Ρν είδε θαλείο
ζην θξαηηθφ θαλάιη; Ήηαλ έλα ζπγθινληζηηθφ ληνθηκαληέξ, 21 εθαη. άλζξσπνη,
ζε ιίγν κπνξεί λα έξζνπλ πνιιά εθαηνκκχξηα θαη απφ εθεί. Κπνξεί λα έξζνπλ
πνιιά εθαηνκκχξηα θαη απφ εθεί ζε ιίγν, φπσο ζα έξζνπλ θαη απφ δηάθνξεο
άιιεο ρψξεο.
Έλα ινηπφλ ζέκα είλαη απηφ. Γεχηεξν ζέκα, δελ ζίρηεθε φηη εληνπίδνπκε ηα
πξνβιήκαηα, κίιεζαλ νη δήκνη πνπ έρνπλ θέληξα θηινμελίαο γηα ηα
πξνβιήκαηα, αιιά δελ είπαλ φηη πξέπεη λα δνζεί ιχζε θαη ε ιχζε είλαη φηη ηα
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ρξήκαηα θαη απηά πνπ έξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα
δηαρεηξηζηνχλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ γηα λα κηιάκε γηα
κία θαιχηεξε πνηφηεηαο δσήο θαη λα θχγνπλ νη ΚΘΝ απφ ηε κέζε πνπ
δηαρεηξίδνληαη φια απηά ηα ιεθηά θαη πάλε ζηηο ηζέπεο ηνπο. Ρν είπαλ θαλαδπν νκηιεηέο, αιιά εληάμεη, γηα ηηο ΚΘΝ, θαη ην είπαλ απηνί θαη γηα άιινπο
ιφγνπο βέβαηα, γηαηί λνκίδνπλ φηη κπνξνχλ λα ην δηαρεηξηζηνχλ νη δήκνη απηφ
ην ζέκα.
Δίδακε ηελ παληειή έιιεηςε ηνπ θξάηνπο ζαλ θξαηηθφο κεραληζκφο δειαδή
πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ηνλ ζπληνληζκφ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κέρξη ην ηέινο,
θαη επίζεο απηφ ην νπνίν δελ εζηηάζηεθε θαη δελ ππάξρεη θαη ζηηο απνθάζεηο
δειαδή απηέο πνπ έβγαιαλ ηνπ ζπλεδξίνπ, είλαη φηη ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ
άκεζα νη δηαδηθαζίεο, πξψηνλ, φηη φινη έρνπλ δηθαίσκα ζε αλνηρηά θέληξα
θηινμελίαο, δελ κπνξεί άλζξσπνη λα εγθισβηζηνχλ κέζα ζε απηά ηα θέληξα
θαη δεχηεξνλ λα ζηειερσζνχλ άκεζα νη πεξεζίεο, φισλ ησλ εηδψλ
πεξεζίεο, απφ ηε θηινμελία ηελ πξψηε πνπ γίλεηαη εθεί, πήγακε ζην θέληξν
ζηε Πάκν, μέξεηε πφζνη είλαη; Δίλαη ελληά άηνκα ζε βάξδηεο πνπ πξέπεη λα
είλαη, θαη λα είλαη θαη εθηά κέξεο ηε βδνκάδα, απνζπαζκέλνη. Θαη είλαη δχν
άηνκα ζηε βάξδηα. Ρξέκνπλ θαη ηνλ ίζθην ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Φνβνχληαη,
πνχ ζα πάλε, λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξφβιεκα; Ή λα θάλνπλ φιεο απηέο
ηηο πξάμεηο πνπ πξέπεη θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα λα βειηηψζνπλ θάπσο ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ; Δίλαη ηξαγηθά δειαδή ηα πξάγκαηα.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρνληαη ιεθηά, έξρνληαη εθαηνκκχξηα θαη πάλε ζηηο
ηζέπεο ησλ επηηήδεησλ. Άξα, ινηπφλ ην αίηεκα είλαη φηη ζα πξέπεη άκεζα λα
γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα λα πξνσζεζνχλ νη πξφζθπγεο θαη λα πηεζηεί ε
Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ θαίλεηαη θαη ην πξφζσπφ ηεο, αλ είλαη αλζξψπηλν
πξφζσπν, απηά ηα επξσπατθά ηδεψδε έρνπλ ζπληξηβεί, έρνπλ ζπλζιηβεί θάησ
απφ απηφ ην δξάκα ησλ πξνζθχγσλ.
Θαη φζνη κηινχζαλ γηα επξσπατθά ηδεψδε αο δνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ
πάξεη ηψξα αθνχ πήξαλ ηνπο πξφζθπγεο πνπ ηνπο ρξεηάδνληαλ, μέξεηε,
παξεκβαίλνπλ νη πξεζβείεο θαη παίξλνπλ απηνχο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη
παλεπηζηήκηα, πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο, έθαλαλ ηε δηαινγή θαη ηψξα
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θαη νη ππφινηπνη κπείηε κέζα εδψ, έλα νιφθιεξν θέληξν ε Διιάδα πξνζθχγσλ
θαη αθήζηε ηνπο εδψ πέξα λα ηαιαηπσξνχληαη, λα βαζαλίδνληαη θαη βέβαηα λα
εμεγείξνληαη γηαηί θαη απηφ ζα γίλεη θάπνηα ζηηγκή.
Απηφ γηα λα κελ πσ πεξηζζφηεξα γηα ην πξνζθπγηθφ. Γηα ηα δξνκνιφγηα ηνπ
ΝΑΠΑ, Θνδσξή, εκείο ελλνείηαη φηη ζηεξίδνπκε ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο,
απιά λα ζνπ πσ φηη ζήκεξα αλ πάξεηο θάπνηεο εθεκεξίδεο γξάθνπλ, έρνπλ θαη
πξσηνζέιηδν θαη κεγάιν ξεπνξηάδ κέζα γηα ην ράιη ηεο δεκφζηαο
ζπγθνηλσλίαο θαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ΝΑΠΑ φπνπ ππάξρνπλ απηή ηε
ζηηγκή εθαηνληάδεο ιεσθνξεία ηα νπνία ζαπίδνπλ ζηα ακαμνζηάζηα γηαηί δελ
ππάξρνπλ νδεγνί λα ηα θπθινθνξήζνπλ. Γελ ππάξρνπλ νδεγνί λα ηα
θπθινθνξήζνπλ θαη έρνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ βιέπεηε ζηηο πφιεηο. Κε
ηε κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπξάβν.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλησο είλαη αζηηθή εθεκεξίδα απηή πνπ ην γξάθεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Ρψξα γηα... φρη, απηφ ιέσ, ηελ αζηηθή εθεκεξίδα. Γηα
ηε Πηξαηάξρε Θαξατζθάθε, επεηδή εηπψζεθαλ πάξα πνιιά, λα πσ φηη θάπνηνο
ζα πξέπεη λα έρεη θιεηζηά ηα κάηηα, θαη ιείπεη ηψξα ν Ρζαηζακπάο,
πξαγκαηηθά πξέπεη λα αλνίμεη ιίγν ηα κάηηα ηνπ γηα λα δεη αλ απηή ε εηθφλα
πνπ ππάξρεη ζήκεξα είλαη ίδηα κε ηελ εηθφλα πνπ ππήξρε πξηλ απφ δχν ρξφληα
φπνπ δελ κπνξνχζε λα πεξάζεη άλζξσπνο απφ ηελ Θαξατζθάθε.
Ξξέπεη λα είζαη πνιχ κηθξφςπρνο γηα λα κελ βιέπεηο ηε δηαθνξά. Ή πξέπεη λα
είζαη πνιχ ζξαζχο γηα λα ιεο φηη βγήθαλ ηα θάγθεια, ηα θαγθειάθηα απηά ηα
νπνία δέλνπλ πάξα πνιχ κε ην πεξηβάιινλ, κε ηνπο ρξσκαηηζκνχο πνπ
ππάξρεη, θ.ιπ., φηη απηά ηα θαγθειάθηα βγήθαλ έμσ θαη θιείλνπλ ηνλ δξφκν,
γηαηί έρνπλ κπεη ζηα φξηα, νχηε κηζφο πφληνο δελ έρεη δνζεί παξαέμσ, ίζα-ίζα
πνπ πνιινί επεηδή κπήθαλ ηα θαγθειάθηα πνπ νξηνζεηνχζαλ θαη κεηξήζεθαλ,
κπήθαλ θαη ιίγν πην κέζα γηα λα κελ πιεξψζνπλ, γηαηί πηα απηφ νξηνζεηεί θαη
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ηελ πιεξσκή ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ νπφηε θεξδήζεθαλ κέηξα θαη δελ
δφζεθε νχηε έλα εθαηνζηφ παξαπέξα. Θαη θαλείο δελ κπνξεί λα πεη φηη φπνπ
ππάξρνπλ θαγθειάθηα δελ κπνξεί λα πεξάζεη θάπνηνο. Γηαηί ππάξρεη επρέξεηα
θαη ππάξρεη ηέηνηα απφζηαζε πνπ κπνξνχλ λα πεξλάλε θαη θαξνηζάθηα θαη
νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα πεξάζεη.
Άξα, ινηπφλ, λνκίδσ φηη δελ αμίδεη ζρνιηαζκνχ, πξαγκαηηθά ιππάκαη πνπ ν
Γεκήηξεο ν Ρζαηζακπάο ν νπνίνο επζχλεηαη, ήηαλ πνιχ εχζηνρε ε
ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε ν Βνξέαο ζπλνιηθά, επζχλεηαη γηα φιν απηφ ην ράιη
ηεο Θαξατζθάθε, ηφζα ρξφληα Γεκνηηθή Αξρή, ηφζα ρξφληα ήηαλ ζε παξάηαμε
πνπ δηνηθνχζε ηνλ δήκν θαη επέηξεςε λα ππάξρεη απηφ ην ράιη, θαη λα ηνπ πσ
θαη θάηη αλ ην έρεη μεράζεη. Θάπνηε νχηε ζηα θαηαζηήκαηα, πήγαηλαλ ζηα
θαηαζηήκαηα, είραλ πάεη θάπνηνη αληηδήκαξρνη θαη έηξσγαλ πφξηα. Έηξσγαλ
πφξηα θαη ν δήκαξρνο θαη νη αληηδήκαξρνη. Ρνπο πέηαγαλ έμσ νη
θαηαζηεκαηάξρεο, ηέηνην ζξάζνο είραλ. Απηνί, απέλαληη ζηελ Γεκνηηθή Αξρή
ηελ ηφηε. Απηνί πνπ παξαβίαδαλ θαη έθαλαλ φ,ηη ήζειαλ. Θαη δελ μέξσ ηη
πιάηεο είραλ. Πήκεξα δελ ηνικάεη θαλείο λα θεξζεί έηζη. Πήκεξα ηνπιάρηζηνλ
έρνπκε δψζεη ην κήλπκα απφ ηελ αξρή, θαη έρνπκε πάξεη φια απηά ηα κέηξα
πνπ ηνπιάρηζηνλ ε δηαθνξά ζηελ πφιε θαίλεηαη θαη είλαη ηεξάζηηα.
Θάπνηα δεηήκαηα πνπ κπήθαλ, πνπ κπήθαλ πνιχ ζσζηά, ην πεδνθάλαξν, νη
ξάκπεο, νη δηαγξακκίζεηο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε ζε πνιιά ζεκεία, θάγθεια
γηα ηα απηνθίλεηα πνπ ζα κπνπλ αθνχ πηα δελ ππάξρεη δεκνηηθή αζηπλνκία
θαη ε Ρξνραία παξφιεο ηηο ελνριήζεηο πνπ έρεη απφ εκάο, πνπ ζπλέρεηα
παίξλνπκε γηα λα γξάθεη ηα απηνθίλεηα επί ηεο Θαξατζθάθε δελ ην θάλεη, ζα
βάινπκε θαγθειάθη θαη θιείλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ παξάδξνκν ηεο
Θαξατζθάθε θάπνηνη λα κπαίλνπλ κέζα θαη λα παξθάξνπλ πάλσ ζηα παξηέξηα ή
νπνπδήπνηε αιινχ. Πε ιίγεο κέξεο εηνηκάδνληαη θαη απηά ηα θαγθειάθηα νχησο
ψζηε λα κελ κπνξεί θαλείο λα ζηαζκεχεη πάλσ ζηελ Θαξατζθάθε.
Θαη πξέπεη λα καο πεη θαη ν θ. Ρζαηζακπάο αλ είδε θαη δηαθνξά ζηελ Ζξψσλ
Ξνιπηερλείνπ, ζηνλ πεδφδξνκν. Γηαηί απηφ δελ ην αλέθεξε θαζφινπ. Δπί
ρξφληα νιφθιεξα ηψξα ππήξρε απηή ε άζιηα θαηάζηαζε. Αιιά πξαγκαηηθά δελ
πεξηκέλνπκε απφ αλζξψπνπο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν φια ηα
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πξνεγνχκελα ρξφληα λα βγαίλνπλ ζήκεξα θαη λα εγθαινχλ ηε Γεκνηηθή Αξρή
φηη ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη πάξεη κέηξα. Ρη λα πσ, πξαγκαηηθά ληξνπή, απηφ
κφλν ζέισ λα πσ.
Γηα ηηο κνλψζεηο, είπε θαη ν Θψζηαο ν Βνξέαο πξαγκαηηθά, πνπ ράζεθε κία
επθαηξία φηαλ έγηλε ε επάιεηςε κφλν κε κπνγηά ζηα θηίξηα απέμσ θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφλ πνπ έγηλε θαη πψο έγηλε, θαη έζηαδα παξάιιεια κέζα ηα θηίξηα,
απηή ηε ζηηγκή γηα θέηνο πξνγξακκαηίδνπκε λα γίλνπλ κνλψζεηο ζην 4 ν
Γπκλάζην, ην μέξεη πνιχ θαιά ε θα Γθαλά ην πξφβιεκα. Πην 7ν Γπκλάζην, ζην
1ν Γεκνηηθφ απηά είλαη ζην πξφγξακκα, ζην άκεζν πξφγξακκα. Θαη ππάξρνπλ
βέβαηα θαη θάπνηα άιια ζρνιεία κε ιίγν κηθξφηεξα πξνβιήκαηα αιιά λα ζαο
πσ φηη απηά κφλν είλαη 150.000 απηέο νη κνλψζεηο. Θαη παξαπάλσ. Γελ είλαη
150.000, είλαη γχξσ ζηηο 200.000.
Γηα ηελ θνηλή δήισζε ησλ 12 δεκάξρσλ δελ κνπ απεπζχλζεθε θαλείο, δελ
μέξσ πψο ηελ έβγαιαλ απηήλ ηελ θνηλή δήισζε, ηε δηάβαζα θαη εγψ βέβαηα
ζηελ εθεκεξίδα. Γηα ηε Οίκηλη επίζεο θαη ηε δηακφξθσζε εθεί, πξαγκαηηθά πάιη
ιππάκαη γηαηί απηή ε δηακφξθσζε έγηλε ζε έλαλ ρψξν, δελ μέξσ αλ μέξεηε
αθξηβψο ηνλ ρψξν, εθεί πνπ πιεκκπξίδεη, πνπ πέθηεη ην λεξφ απφ πάλσ θαη
έπληγε θαη ην ζπίηη απέλαληη ν άλζξσπνο είρε θαηαζηξαθεί πάξα πνιιέο
θνξέο, πάξα πνιιέο θνξέο, ήηαλ κία πνιπθαηνηθία ζε απφγλσζε φινη γηαηί
πλίγνληαλ θαη κπήθε έλα ηνηρίν κπξνζηά θαη ζηξψζεθε θαη θάησ ν δξφκνο πνπ
ήηαλ ρσκαηφδξνκνο θαη ήηαλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ εηιηθξηλά ζε ηη εκπνδίδεη απηφ
ην ηνηρίν ην νπνίν είρε νκνξθχλεη ηελ είζνδν ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ. Δίλαη εδψ θαη
απφ ηνλ Άη Γηψξγε θαη ν Γηάλλεο θαη νη ππφινηπνη θαη κπνξνχλ αλ ην έρνπλ
δεη... εκπνδίδεη ην λεξφ, φπσο ιέεη ν Βαζίιεο, πξαγκαηηθά εκπνδίδεη ην λεξφ λα
κπαίλεη θαη λα πλίγεη ηνπο αλζξψπνπο. Δίλαη έλα έξγν πνπ βειηηψλεη ηελ
εηθφλα, θαη αηζζεηηθά έρεη βειηησζεί εθεί ε εηθφλα, δελ κπνξψ εηιηθξηλά λα
θαηαιάβσ πνηα είλαη ε ινγηθή ηνπ Γεκήηξε Ρζαηζακπά πνπ έβαιε απηφ ην
δήηεκα.
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Γηα ην Πθαξακαγθά μέξεη, θαη πξέπεη λα μέξεηε φινη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
φηη έρνπλ γίλεη δηαδηθαζίεο απφ εκάο θαη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ηεο έμσζεο,
απιά δελ κπνξνχκε λα ηνπο βγάινπκε αλ δελ γίλεη ην δηθαζηήξην. Ιφγσ ηεο
απεξγίαο ησλ δηθαζηψλ έρεη πάξεη αλαβνιή θαη πεξηκέλνπκε ηψξα ηνλ
Λνέκβξε λα βγεη ε ηειηθή απφθαζε γηα λα γίλεη... κελ μερλάηε φκσο φηη απηή
ηε δηαδηθαζία ηελ αθνινπζήζακε ζην ηζηνξηθφ θαη ζην ηζηνξηθφ βγήθε. Ρνλ
βγάιακε έμσ, φπσο ζα βγεη θαη απηφο απφ ηνλ Πθαξακαγθά. Απηφ είλαη
δεδνκέλν δειαδή. Ν θαζέλαο, βέβαηα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πεξίπηεξν. Γηα ην πεξίπηεξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βέβαηα θαηαιαβαίλεηε φηη θαη απηνί έρνπλ νιφθιεξν επηηειείν
δηθεγφξσλ θαη αλζξψπσλ, ηέινο πάλησλ, πνπ θηλνχληαη θαη θάλνπλ δηάθνξεο
αγσγέο. Δίδαηε φηη έρνπκε θαη ζαλ ζέκα ζήκεξα φηη βγήθε απφθαζε
δηθαζηεξίνπ ελψ είκαζηε ζε απηή ηε δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ ελνηθίνπ θαη
είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα εθαξκφζνπκε απηήλ ηελ απφθαζε. Βιέπεηε ινηπφλ
πνηα είλαη ηα δηθαζηήξηα, πψο ιεηηνπξγνχλ, θ.ιπ., θ.ιπ.., ηα αζηηθά, γηα λα πσ
πάιη, αθνχ κίιεζα γηα αζηηθέο εθεκεξίδεο.
Γηα ην Θεαζήλαη ηη λα πσ; Όηη είλαη παξάλνκν ην θηίζκα; Κπνξνχκε λα
θάλνπκε παξέκβαζε ζην Θεαζήλαη; Αθξηβψο, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
παξέκβαζε θαη πξέπεη λα δνχκε ζνβαξά θαη ζα ην θέξνπκε θαη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε ηειηθά κε απηφ ην θηίξην ζε απηφ ην ράιη
πνπ είλαη, γηαηί αλ ήηαλ δηαθνξεηηθά κπνξνχζακε λα πνχκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί. Γελ κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Δίλαη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όρη, είλαη αθξηβψο έηζη. Ρν γήπεδν ... ήηαλ ην παιηφ
ζηξαηφπεδν, δελ έρεη θακία ζρέζε. Γελ έρεη θακία ζρέζε. Κα δελ αθνχζαηε;
Γελ κπνξεί λα γίλεη ην Θεαζήλαη. Δζχ είζαη πάληα ππέξ ηεο λνκηκφηεηαο. Δδψ
θαηαςεθίδεηο απνθάζεηο πνπ είλαη ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ γηαηί ιεο φηη είλαη
παξάλνκεο θαη ηψξα ζε κία θαξακπηλάηε ηζηνξία, ζε κηα ππφζεζε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ κπνξείο λα βξεηο εζχ ηξφπν, αλνηρηνί είκαζηε. Γηα ην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπ ΑΠΓΑ είλαη. Άζε ηα, Αληξέα, ηψξα, κελ ηα ιέκε απηά, νχηε
ζην κηθξφθσλν. Γηα ηε ζπκθσλία TTIP αλ ζέιεηο, Γηάλλε, λα ην βάινπκε ζην
άιιν ζπκβνχιην, Δηξήλε, ιέσ, αλ ζέιεηο λα βάινπκε ηε ζπκθσλία TTIP ζην
άιιν ζπκβνχιην, επραξίζησο λα ην βάινπκε, αιιά ζέινπκε έλα ζπκβνχιην
γηαηί έρεη πάξα πνιιέο πιεπξέο απηή ε ζπκθσλία θαη αλ ζέιεηε λα πάξνπκε
απφθαζε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επραξίζησο λα ζπδεηήζνπκε ζε φιν...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ ππξαζθάιεηα, γηα ηηο ππξθαγηέο θ.ιπ., απάληεζε θαη ν
Κφζρνο. Ρελ επφκελε βδνκάδα ζα θάλνπκε ηε ζχζθεςε γηα ηελ ππξαζθάιεηα
θαη κε ηελ πξφζιεςε παξάιιεια ησλ ππξνθπιάθσλ ζα γίλεη θαη εηδηθή
εθπαίδεπζε φπσο έηζη θάλακε θαη πέξπζη κε ηνπο ππξνθχιαθεο.
Γπν πξάγκαηα αθφκε λα ζαο πσ. Πήκεξα είρακε πάιη απηά ηα θαηξηθά
θαηλφκελα ην κεζεκέξη, δειαδή είρακε πνιχ δπλαηή βξνρή. Απηφ πνπ είδακε
είλαη φηη ζηηο πεξηνρέο εδψ πνπ θάλακε, απηέο ηηο παξεκβάζεηο δειαδή πίζσ
απφ ην δεκαξρείν φηη ιεηηνπξγεί πάξα πνιχ θαιά ν θαζαξηζκφο πνπ θάλακε
θαη ε απφθξαμε θάπνησλ ζεκείσλ πνπ δπζηπρψο είραλ πξνβιήκαηα. Γεληθά
ιεηηνχξγεζαλ θαιά νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη εθηφο απφ ηε Οίκηλη πνπ
εθεί πάιη ππήξρε ζέκα, φρη φηη ππεξρείιηζε βέβαηα αιιά θαη εθεί εζηηάδεηαη ζηηο
επζχλεο πνπ έρεη ην ζηξαηφπεδν γηαηί είραλ θξάμεη νη αγσγνί θαη δελ
θαζαξίδνληαλ, δειαδή είρε θξάμεη απφ θεξηέο χιεο, δελ θαζαξίδνληαλ θαη
έξρνληαλ φια ηα λεξά πάιη θάησ πνπ δεκηνπξγνχζαλ ην πξφβιεκα.
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Λα πσ φηη ε κειέηε γηα ην ΒΓ Γάζνο έρεη γίλεη, παξνπζηάζηεθε θαη ηψξα
γίλεηαη θαη ε Κ.Ξ.Δ. γηαηί πξέπεη λα γίλεη θαη απηή, ε νπνία ηειεηψλνληαο ζα
δνζεί ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα λα γίλεη δεκνπξάηεζε απηνχ ηνπ έξγνπ, ηνπ πξψην
έξγνπ δειαδή.
Ρν δεχηεξν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ, ήδε έρεη πάεη ε
απφθαζε γηαηί πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην ζέκα ηεο δηαδηθαζίαο κε ηηο
πεξηνπζίεο εθεί πνπ ζίγνληαη κε ηελ δνπιεία δηφδνπ, έηζη έρνπκε πάξεη ηελ
απφθαζε. Ξεξηκέλνπκε θαη εθεί ηελ έγθξηζε γηα λα πξνρσξήζεη θαη απηφ πνπ
είλαη πνιχ κεγάιν ζέκα.
Ρν ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη απηέο ηηο κέξεο έρεη μεθηλήζεη κέζσ
δηαδηθηχνπ κία ζπδήηεζε γχξσ απφ ην παιηφ δεκαξρείν. Κία πάιη μαλά, ελψ
είρακε πάξεη απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, μαλαμεθίλεζε κία ζπδήηεζε
γχξσ απφ ην παιηφ δεκαξρείν. Γελ ζα επεθηαζψ ζην ζέκα, αιιά επεηδή
παξεκβαίλνπλ δηάθνξνη, γξάθνπλ δηάθνξα, φ,ηη ζέιεη ν θαζέλαο, ζην επφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα έξζεη ζαλ ζέκα θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε πάιη γηα λα
πάξεη θαη ν θαζέλαο ηελ επζχλε ηνπ, λα πεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα ζηακαηήζεη
πηα απηφο ν ζφξπβνο γχξσ απφ ην παιηφ δεκαξρείν.
Θνηηάμηε, επεηδή κπαίλεη ζαλ αίηεκα θαηνίθσλ, είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ην
ζπδεηήζνπκε ζαλ αίηεκα θαηνίθσλ. Ζ απφθαζή καο έρεη παξζεί, απιά πξέπεη
φκσο εδψ λα ηνπνζεηεζεί ν θαζέλαο, ζα δνχκε αλ ζπλερίδεη λα ιέεη απηά πνπ
έιεγε, αλ έρεη αιιάμεη γλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Δπεηδή ν
ζπλάδειθνο ν Κνζρνλάο παξνπζίαζε έλα πξφβιεκα πγείαο, ζα εηζεγεζεί ν
δήκαξρνο ηα ζέκαηά ηνπ.
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1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα κεξηθή -νιηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο πηζηώζεσλ,
πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππδεηήζεθε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ αλάθιεζε γίλεηαη
ιφγσ αχμεζεο ηνπ ΦΞΑ απφ ην 23% ζην 24%. Ξξέπεη λα γίλεη αλάθιεζε, γηα
λα δνχκε ηψξα ην θαηλνχξην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κία ζεξκή παξάθιεζε, ην είπα θαη πξηλ, εληάμεη, κνπ είπαλ,
κνπ εμήγεζαλ ζήκεξα, έρνπκε πάξεη ηελ απφθαζε γηα λα κελ ππάξρεη απηφ ην
πξφβιεκα κε ηηο κεζεκεξηαλέο εθθιήζεηο, λα γίλεηαη πξσηλή ε Ν.Δ.. Θάπνηεο
θνξέο, αθφκα θαη ζηηο αλαβνιέο ηψξα πνπ πεγαίλνπκε δελ ππάξρεη απηή ε
δπλαηφηεηα πξσηλά, αιιά θαη ην 10:30 πνπ κπήθε ζήκεξα είλαη αθφκα
ρεηξφηεξν γηα εκάο, δειαδή θφβεη ηελ εκέξα. Αλ γίλεηαη, έρνπκε πάξεη κία
απφθαζε εδψ πέξα, λα ηελ ηεξήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έγηλε...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:... απνπζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ήηαλ θαηαλνεηφ. Ήηαλ ζπγθεθξηκέλα ζήκεξα γηαηί έπξεπε λα
πξνεγεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε Δ.Ξ.Ε., γη’ απηφ έγηλε ηέηνηα ψξα,
Βαγγέιε. Ππλήζσο γίλεηαη 8:30 ην πξσί. πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη, κε ην
1ν ζέκα; Θ. Αζπξνγέξαθα; Ππκθσλνχκε κε παξψλ ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 5εο Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο,
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη θάπνηα εξψηεζε, θάηη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, θ. Αζπξνγέξαθα;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο θαη ν θ. Αζπξνγέξαθαο ΘΑΡΑ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αλ ζρεηίδεηαη κε ηα επφκελα ζέκαηα γηα ηνλ Πθαξακαγθά,
επεηδή δελ έρσ ηελ αθξηβή ελεκέξσζε θαη εγψ θξαηάσ κία επηθχιαμε, ιέκε
παξψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη παξψλ ε παξάηαμε θαη ηνπ θ. Ληεληαθνχ. Θαηά πιεηνςεθία
ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2016.
&
4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο
Γήκνπ έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνξέαο λα εηζεγεζεί θαη ην επφκελν ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη
κε ην εηήζην.
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη φπσο είλαη ην εηζεγεηηθφ. Δμάιινπ λνκίδσ δελ ρξεηάδεηαη θάηη
ηδηαίηεξν λα αλαιχζσ. Κεηαθέξνπκε θάπνηα πνζά πνπ είραλ ζρέζε κε
αλαθαηαζθεπή νκβξίσλ θ.ιπ., κεηαθέξνπκε 2.000 θαη απφ ηα άιια δχν
κεδελίδνπκε απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο γηα απνδεκηψζεηο ζην Άλσ Γάζνο θαη
ζηε Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε πνπ είλαη εδψ κπξνζηά απφ ηελ Δπαχιεσο κέρξη
ηε Βειεζηίλνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε, λα δψζνπκε ηελ απνδεκίσζε
πνπ απαηηείηαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ην... ζε επφκελν ζέκα. Θαη απηή είλαη δειαδή
νπζηαζηηθά ε ηξνπνπνίεζε πξνγξάκκαηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα δηαθσλία; Θ. Αζπξνγέξαθα, γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ ζπκθσλνχκε. Θαη ην εηήζην. Θέκα 3ν ινηπφλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλήζσο ην ηερληθφ πξφγξακκα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ... αιιά
εζείο παξαθνινπζνχζαηε θηφιαο, γηαηί... άξα ινηπφλ νκφθσλα ε ηξνπνπνίεζε
ηνπ ηερληθνχ θαη νκφθσλα ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ζπκςεθηζκνύ ππνρξεώζεσλ-θαζνξηζκόο ηηκήο
κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο κε θσδηθό
θηεκαηνγξάθεζεο 022102 ζην Ν.Ρ. , πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Έρεη πξνθχςεη κία δηαθνξά ζπλφινπ ζηελ ηδηνθηεζία Θαξαγηάλλε
πνπ είλαη απηή ε νθεηιή είλαη νθεηιή ζε ρξήκα, γηαηί ζε γε πήξακε πνιχ
πεξηζζφηεξε. Αλαθέξνληαη εδψ ηα λνχκεξα. Δίλαη 540 θαη 22 είλαη ηα
πεξηζζφηεξα κέηξα πνπ πήξακε ζε γε. Υο εθ ηνχηνπ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη
λα απνδεκηψζνπκε απηφ ην πνζφ. Δπεηδή ππάξρεη νηθνλνκηθή αδπλακία απφ
ηνλ ζπκπνιίηε καο, απηφο πξέπεη λα πιεξψζεη ζε ρξήκα ηεηξαγσληθά θ.ιπ.
379,79 ηεηξαγσληθά θαη πξνθχπηεη κία δηαθνξά πνπ πξέπεη λα απνδεκηψζνπκε
εκείο 180η.κ. θαη κε απηφλ ηνλ ζπκςεθηζκφ θαη λα θξαηήζνπκε ηελ νθεηιή
πνπ έρεη θαη απφ ηελ άιιε κεξηά πξέπεη λα ηνλ απνδεκηψζνπκε.
πάξρεη αλαιπηηθφ ην... αλ ζέιεηε λα ην αλαθέξσ, δηαθνξεηηθά ζα θάσ έλαλ
ρξφλν γηα λα ζαο ην εμεγήζσ. Ρν έρεηε ην εηζεγεηηθφ, δελ ην έρεηε;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ζ Λνκηθή πεξεζία είλαη αξλεηηθή, απ’ φ,ηη πξνθχπηεη. Απηφ
ήηαλ ζέκα ζηελ Ν.Δ. ην πξσί, δελ ήηαλ;
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, δειαδή εγψ δελ κπφξεζα λα έξζσ, θαληάδνκαη φηη ε
λνκηθή ζχκβνπινο ηνπ δήκνπ ζα εμεγνχζε πξνθνξηθά κε θαιχηεξν...
ΒΝΟΔΑΠ: Ρξφπν απφ κέλα, λαη, εγψ ζα πξνζπαζήζσ κε απιά ιφγηα λα ζαο
δψζσ λα αληηιεθζείηε ηη ζπκβαίλεη. Ν λφκνο ηνπ ’83 ιέεη φηη δελ κπνξείο λα
αληαιιάμεηο εηζθνξά ζε γε κε ρξήκα. Δκείο φκσο έρνπκε πάξεη απφ απηφλ ηνλ
άλζξσπν γηα λα εθαξκφζνπκε ην ζρέδην 540η.κ., πεξίπνπ, ιίγν παξαπάλσ,
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ειάρηζηα. Ηθαλνπνηεί ινηπφλ ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο... ηθαλνπνηεί
ηελ αλάγθε γηαηί ν λφκνο είλαη ζαθήο θαη ιέεη επάλσ θαη ηελ εμεγεί θαη ε
λνκηθφο, «Ρν πνζφ ηεο εηζθνξάο απηήο δηαηίζεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ΝΡΑ γηα
ηελ εθηέιεζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ είηε απφ ην ίδην
είηε απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ θνξέα θαζψο θαη γηα εθπφλεζε
πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ πξάμεσλ ηεο εθαξκνγήο. Θάζε δηάζεζε
ηεο εηζθνξάο απηήο γηα άιινλ ζθνπφ είλαη άθπξε». Γειαδή ελλνεί γηα λα
απνδεκηψζνπκε. Αιιά εκείο έρνπκε πάξεη ήδε απηφ ην θνκκάηη.
Ξέξα φκσο απφ απηφ, ππάξρεη ινηπφλ ε άπνςε απηή ε κία θαη ππάξρεη θαη ε
άιιε, φηη παξά ηαχηα κία ζεηξά απνθάζεσλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ΝΡΑ
έρνπλ απνδερηεί ηε ιχζε παίξλνληαο ηελ εθαξκνγή, ηελ πξάμε εθαξκνγήο ε
νπνία ιέεη φηη αληαιιάζζεηο, επνκέλσο ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίνλ γίλεηαη απηφ,
γίλεηαη πξαγκαηηθά γηα λα εθαξκνζηεί ε πξάμε εθαξκνγήο. Θαη κέζσ απηνχ
ηνπ λφκνπ κπνξνχκε, δειαδή ηνπ λφκνπ ηνπ 2001, 2882, πεξί αλαγθαζηηθψλ
απαιινηξηψζεσλ αθηλήησλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ γηαηί θέξλεη θαη
παξάδεηγκα εδψ ε λνκηθφο, θαη ιέεη φηη ζε δηάθνξνπο δήκνπο έρεη γίλεη απηφ
ην πξάγκα. Σσξίο λα ππάξμεη θακία αληίξξεζε.
Θαη εμάιινπ είλαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη θαη ν ζπκπνιίηεο καο λα εμππεξεηεζεί
θαη ν δήκνο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Γειαδή λα πεξηκέλνπκε λα πάξνπκε έλα
κέξνο ησλ ρξεκάησλ απφ απηψλ θαη λα ηνπ επηζηξέςνπκε πνιιαπιάζην
ρξήκα κεηά ζην ρέξη. Θαη αλ ην θάλεη θαη ξχζκηζε, θαηαιαβαίλεηε πφζα ρξφληα
ζα ηαιαηπσξείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο, ζα πιεξψλεη φινπο ηνπο θφξνπο θαη ηα
ηέιε πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη ρσξίο λα έρεη ηδηνθηεζία θαη λα έρεη
πάληα νθεηιή θαη λα κελ κπνξεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε πξάμε νηθνλνκηθνχ
πεξηερνκέλνπ. Θαη λα θαίλεηαη πάληα αζπλεπήο αθφκα θαη αλ ζα θάλεη
ξχζκηζε.
Έρεη θαη άιινπο ιφγνπο βέβαηα πνπ δελ μέξσ λα πσ γηαηί δελ είλαη εδψ θαη ν
ίδηνο, εγψ λφκηδα φηη ζα είλαη γηαηί ηνλ είρα δεη ην απφγεπκα. Αλ ζέιεη λα
κηιήζεη, λα κηιήζεη. Γελ ηνλ είδα, θηαίεη ε Καξία. Κπνξεί λα κηιήζεη κεηά.
Απηή είλαη ε νπζία ηνπ πξάγκαηνο. Αλ έρεηε δηαβάζεη ην εηζεγεηηθφ είλαη πνιχ
αλαιπηηθφ, δελ ζέισ λα ην επαλαιάβσ, ππάξρεη ην πξαθηηθφ ηεο εθηηκεηηθήο
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επηηξνπήο πνπ αλαθέξεηαη εδψ, φπσο θαη ε Ν.Δ. φζνη ζπκκεηείραηε ην
γλσξίδεηε.
Θα ήζεια λα πσ θάηη. Γηα ζνβαξά δεηήκαηα, αθφκα θαη αλ δελ κπνξεί θάπνηνο
λα πάεη, έλαλ παξαηεξεηή ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ παξάηαμή ηνπ ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζηείιεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ θνπβέληα αθφκα θαη αλ έρεη ην
δηθαίσκα λα ςεθίζεη. Δμάιινπ θαη ν Γεκήηξεο ζα κπνξνχζε λα ην
παξαθνινπζήζεη απηφ.
Γελ ζέισ λα θάλσ ππνδείμεηο βέβαηα είλαη ιάζνο δηθφ κνπ απηφ πνπ θάλσ
ηψξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη, ζπγλψκε δειαδή, εηιηθξηλά, Βαγγέιε, ζπγλψκε, δελ είλαη εθεί
ην ζέκα, αιιά επεηδή είλαη ηφζν αλαιπηηθφ, ζεψξεζα φηη ηνπιάρηζηνλ νη
επηθεθαιήο έρεηε ελεκεξσζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήκαηα. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα ήζεια λα πσ θάηη πνπ αθνξά θαη απηφ θαη ην επφκελν ζέκα
πνπ είλαη παξφκνην θαη νπζηαζηηθά αθνξά ηελ ίδηα ππφζεζε, ηελ πξάμε
εθαξκνγήο ζηελ Αθαία. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζε
φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δεκνηηθή πεξηνπζία, ηελ αθίλεηε πεξηνπζία
γεληθά. Έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο ζην παξειζφλ θαη κε ηε 287, θαη κε κία
ζεηξά άιια δεηήκαηα. Λνκίδσ φηη αξρηθά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ
ιάζνο θαη ην είρακε πεη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηαλ είρε έξζεη ε
απφθαζε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο θαη εκείο εδψ λα εγθξίλνπκε νπζηαζηηθά
ηελ απφθαζε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ελψ ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία είλαη
ζσζηή, πξψηα απφ Ξνηφηεηα Εσήο, κεηά Ν.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξαθιή, έρεηο δίθην, αιιά αθνξά ην επφκελν ζέκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ιέσ θαη γηα ην επφκελν θαη γη’ απηφ.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 10Η

7 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

55

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί κε βάζε απηά πνπ εηπψζεθαλ εδψ ην μαλαςάμακε θαη ζα
πνχκε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην... αιιά ε ππφζεζε απηή δελ ήηαλ ζην
πξνεγνχκελν, ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ ήηαλ γη’ απηφ. Ρν μέξσ, κηιάσ παθέην θαη γηα ηα δχν, φκσο
ιέσ φηη ζπλνιηθά πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαη γηα κία ππφζεζε πνπ
είλαη απφ ην ’94 εδψ θαη 22 ρξφληα μαθληθά ζήκεξα, ζε κία κέξα ζπδεηείηαη
8.30 ην πξσί ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο, 10:30 ζηελ Ν.Δ. θαη ην απφγεπκα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λνκίδσ φηη έπξεπε λα καο δνζεί ν ρξφλνο θαη γηα ηφζν
ζεκαληηθά δεηήκαηα θαηαξρήλ λα έρνπκε εδψ θαη ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ηε
Λνκηθή πεξεζία ιεπηνκεξή εηζήγεζε, φηαλ κάιηζηα πξνθχπηεη, γηα κέλα,
ζρεδφλ ζαθψο, δελ είκαη δηθεγφξνο, αιιά απηφ πξνθχπηεη, φηη δελ κπνξεί λα
γίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπκςεθηζκφο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπκςεθηζκφο ζε
απηά ηα δχν ζέκαηα.
Όπσο επίζεο δελ μέξσ αλ πηζαλά πξφζηηκα, αθνξά ην άιιν, ην επφκελν
δήηεκα, αιιά ίζσο λα εκπίπηεη θαη ζε απηφ, πηζαλά πξφζηηκα πνπ είραλ, ή
ηφθνη πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ην γεγνλφο φηη δελ πιεξψλνληαη νη εηζθνξέο ζε
ρξήκα αλ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπκςεθηζκφ. Γη’ απηφ, ζαο
ιέσ, θπξίσο γηα ηε δηαδηθαζία θαη επεηδή δελ πξνιάβακε λα έρνπκε ηελ
πιεξέζηεξε ελεκέξσζε, εκείο ην θαηαςεθίζακε ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο θαη έηζη
φπσο βηαζηηθά, λνκίδσ, κπαίλεη ζε έλα δήηεκα πνπ επαλαιακβάλσ πξέπεη λα
είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αθίλεηε
πεξηνπζία ζηνλ δήκν πνπ ηφζν πνιχ έρνπκε ζπδεηήζεη, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο
βέβαηα αιιά λνκίδσ φια απηά είλαη παξεκθεξή, ζα πξέπεη λα είκαζηε αθφκα
πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί, άξα δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί απηή ε βηαζχλε μαθληθά
κέζα ζε κία κέξα λα θιείζνπλ απηά ηα δεηήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γελ είκαζηε εθ πξνζέζεσο αξλεηηθνί, φκσο ππάξρεη έλα
δήηεκα. Θαη ην ζέησ ππφςε ζε φινπο ζην ζπκβνχιην γηα λα ην θαηαιάβεη. Ζ
γλσκνδφηεζε ηεο θα Ξεηξνπνχινπ ιέεη βέβαηα ηε θξάζε «ζπιινγηθψλ
απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ησλ ΝΡΑ» πνπ πήγαλ λα αληηκεησπίζνπλ δπν
νμχκσξα. Ξνηα είλαη ηα νμχκσξα. Όηη ε εηζθνξά ζε γε πιεξψλεηαη ζε κία ηηκή
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Α θαη ε απνδεκίσζε πνπ δίλεηο εζχ είλαη ζε κία ηηκή δηαθνξεηηθή. Δθεί ινηπφλ
ππάξρνπλ δηαθνξέο.
Θαη γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ πνιχ, δελ ζα πσ φρη, ζα πσ φκσο ην εμήο, φηη ζα
ζπκθσλνχζα εθφζνλ ππήξρε έλαο δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, δηφηη έηζη
απνθεχγεηαη κία ελδερφκελε απζαηξεζία θαη κία ελδερφκελε ππνβνιηκαία
ζθέςε θάπνηνπ ή θάπνησλ φηη θάηη πάεη εδψ λα επηηεπρζεί ην νπνίν δελ είλαη
απφιπηα ζχλλνκν. Έλαο δηθαζηηθφο ινηπφλ ζπκβηβαζκφο πνπ ζα είρε ηελ
επηθχξσζε θαη απηφο γίλεηαη κε πξαθηηθφ δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφ, ζα είρε ηελ
επηθχξσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, νπζηαζηηθά ζα ήηαλ κία δηθαζηηθή απφθαζε,
λνκίδσ φηη θαη ζα δηαζθάιηδε πιήξσο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη δελ ζα
κπνξνχζε λα ιερζεί θάηη ελαληίνλ ηνπ απφ πιεπξάο θξηηηθήο. Κε απηήλ ηελ
έλλνηα ινηπφλ είκαη αξλεηηθφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εγψ θπξίσο επί ηεο δηαδηθαζίαο γηαηί αθξηβψο ζα ήζεια λα
είλαη ε λνκηθή ζχκβνπινο ή λα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ην ζπδεηήζνπκε
έζησ θαη εκείο νη λνκηθνί ην ζέκα θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη
δεδνκέλνπ φηη σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα είκαη ζχκθσλνο αιιά επεηδή
ζπλεζίδνπκε θαη σο παξάηαμε λα ςεθίδνπκε ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο
πεξεζίαο εδψ ε λνκηθφο ηνπ δήκνπ είλαη αξλεηηθή. Ξαξφια απηά δελ...
δειαδή εγψ δελ μέξσ, αλ κπνξεί λα κεηαηεζεί ην ζέκα, λα θάλνπκε κία
ζπδήηεζε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ δελ γίλεη απηφ, εκείο
ςεθίδνπκε παξψλ γηα ηελ ψξα. Αλ είρα ηε δπλαηφηεηα φλησο ην πξσί λα έρσ
κία άιιε ζπδήηεζε, κπνξεί λα είρε δηαιεπθαλζεί ην ζέκα. Υζηφζν
ζπληάζζνκαη θαη κε απηφ πνπ ιέεη ν ζπλάδειθνο, φηη ν δηθαζηηθφο
ζπκβηβαζκφο δεκηνπξγεί κία ζσξάθηζε ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθφηεηα ηεο
απφθαζεο πνπ ιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Δίλαη inter partes αιιά
παίξλεη κία ζσξάθηζε δηθαζηηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ
ηνλ δήηεζε; Ξαξαθαιψ. Θαζίζηε ζην κηθξφθσλν, θχξηε, πείηε ην φλνκά ζαο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαξαγηάλλεο νλνκάδνκαη. Ρν αθίλεην πνπ ζπδεηήζαηε πξηλ
αθνξά εκέλα. Έρεη λα θάλεη κε θιεξνλνκηά ην νπνίν πξφζθαηα έθαλα

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 10Η

7 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

57

απνδνρή. Ξξνέθπςαλ θάπνηνη θφξνη θαη ν ιφγνο πνπ νπζηαζηηθά ππάξρεη απηή
ε βηαζχλε πνπ πξναλαθέξαηε έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνζήθε πνπ ζα κπεη ζηελ
ηξάπεδα ψζηε λα ζσζεί θαη ην αθίλεην θαη γεληθά νη δσέο καο, γηαηί ππάξρνπλ
θάπνηεο ππνρξεψζεηο ιφγσ ζαλάηνπ.
Απηφ πνπ λνκίδσ εζείο είπαηε φζνλ αθνξά ηνπο ηφθνπο, δελ μέξσ, εζείο ην
είπαηε; Ν ηφθνο ηξέρεη θαη απφ ηηο δχν κεξηέο. Θαη απφ εκέλα πξνο εζάο,
δειαδή ην ειιεληθφ δεκφζην, θαη απφ ηνλ δήκν απέλαληη ζε κέλα. Ό,ηη
επηηφθην ππάξρεη ζηε κία πιεπξά, ππάξρεη θαη ζηελ άιιε. Θάλνπκε ζπλ δχν,
πιελ δχν, γίλεηαη κεδέλ. Ππκθσλνχκε; Δίλαη πνιχ απιφ. Παο νθείισ, κνπ
νθείιεηε. Κνπ νθείιεηε παξαπάλσ απφ απηφ πνπ ζαο νθείισ θαη είλαη πνιχ
θπζηνινγηθφ λα ην θιείζνπκε ζπκςεθηζηηθά. Γελ είλαη νχηε ξνπζθέηη, νχηε
εμππεξέηεζε, είλαη λφκηκν δηθαίσκα θαη αλ θαηαθχγνπκε φπσο ιέηε εζείο θαη
πξνηείλεηε ζηα δηθαζηήξηα, ζχκθσλα... ηέινο πάλησλ, κε θάπνηνλ δηθεγφξν
πνπ έρσ κηιήζεη φζνλ αθνξά απηφ ην ζέκα, λαη, ζα θεξδίζσ θάηη παξαπάλσ,
αιιά εκέλα δελ κε ελδηαθέξεη λα θεξδίζσ θάηη παξαπάλσ ζηελ ηηκή κνλάδνο,
κε ελδηαθέξεη λα κπνξέζσ λα πάξσ ην πηζηνπνηεηηθφ γηα λα θάλσ ηε δνπιεηά
κνπ ζηελ ηξάπεδα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγγξαθή ππνζήθεο; Ρη ζα θάλεηο;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη. Ρν έρεη... ζα ην βάισ ππνζήθε. Έρσ θάλεη φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο θαη κνπ ιείπεη κφλν ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ δήκν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηαηί; Γηα λα πάξεηο δάλεην;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηα λα πάξσ δάλεην, λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ κπνξείο λα πεξηκέλεηο δειαδή...
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ έρεη λα θάλεη κε κέλα. Δθηφο φηη εγψ δελ κπνξψ λα
πεξηκέλσ, θαη ε ηξάπεδα, ζα ράζσ ηελ πξνζεζκία πνπ έρσ ππαρζεί. Γειαδή
είλαη ληφκηλν. Κε έρνληαο απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε νθεηιήο,

πνπ

πξαγκαηηθά δελ νθείισ αιιά κνπ νθείιεηε παξαπάλσ, δελ ην πάσ εθεί, απιά
ζέισ ην πηζηνπνηεηηθφ γηα λα κπνξέζσ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ, λφκηκα,
φκνξθα θαη σξαία. Γελ νθείιεηαη ζε κέλα ην ιάζνο πνπ έθαλαλ νη
πξνεγνχκελνη θαη δελ κε αθνξά θαη κνπ πήξαλ παξαπάλσ γε. Γελ ηνπο

58

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

δήηεζα εγψ λα θάλνπλ κεγαιχηεξν δξφκν, πην θαξδχ, πην κεγάιν πεδνδξφκην.
Γη’ απηφ ππάξρεη θαη ην... πψο ιέγεηαη...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απνδνρή έθαλεο ηψξα... πφηε απεβίσζε ν...
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρν 2012. Ξξάμε αλαινγηζκνχ; Ξψο ιέγεηαη; Ξξάμε
εθαξκνγήο. Γελ ηελ έθαλα εγψ. Ρελ απνδνρή θιεξνλνκηάο ηελ έθαλα εγψ.
Πην ζρέδην δελ ην έβαια εγψ ην νηθφπεδν, ν δήκνο ην έβαιε θαη πήξε
παξαπάλσ ηεηξαγσληθά. Ρη θηαίσ εγψ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αλ επηηξέπεηαη, γηαηί θαζπζηέξεζεο λα θάλεηο απνδνρή;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηαηί δελ είρα ιεθηά λα πιεξψζσ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρελ απνδνρή;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρελ απνδνρή. Ξνηνο ιφγνο λα ππήξρε; Θαη ην έθαλα ηψξα
απνδνρή γηα λα ην βάισ ππνζήθε θαη έρνπκε θνιιήζεη ζε απηφ ην ραξηί.
Γειαδή πιεξψλνπκε ηελ απνδνρή κε έρνληαο ην ραξηί γηα πνηνλ ιφγν; Δπεηδή
θάλαηε ιάζνο; Όρη εζείο, δελ θαηεγνξψ θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλα, έρεη γίλεη
ιάζνο θαη πήξαλ πάξα πνιιά κέηξα. Δγψ ηη θηαίσ λα πιεξψλσ θαη ΔΛΦΗΑ θαη
ηελ απνδνρή θαη θάηη λα κελ είλαη θαη ρξήζηκν; Δίλαη δπζιεηηνπξγηθφ πνπ δελ
νθείιεηαη ζε κέλα. Ρν θξάηνο έηζη θαη αιιηψο ζα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ απφ
ηελ απνδνρή. Ρα δεκνηηθά ηέιε πιεξψλνληαη. Ρψξα ηη λα θάλνπκε εκείο; Δγψ
θηαίσ; Ν κεραληθφο; Ρη λα πσ. Εεκησκέλνο βγήθα, δελ είλαη φηη έγηλε απηφ θαη
θέξδηζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θαξαγηάλλε. Ξνηνο άιινο ζπλάδειθνο;
Λνκίδσ έρεη δεηήζεη ν Θνδσξήο.
ΒΝΟΔΑΠ: Λα ζπκπιεξψζσ θάηη κήπσο δηεπθνιχλσ. Γελ είκαζηε ν πξψηνο
δήκνο πνπ θάλεη απηή ηε δνπιεηά. Δδψ ζαλ παξάδεηγκα έρεη κπεη ν Γήκνο
Θεζζαινλίθεο ην έρεη θάλεη, ηνλ ίδην ζπκςεθηζκφ. Ν Γήκνο ΠπάησλΑξηέκηδνο, ν Γήκνο Καξθνπνχινπ, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ ζηελ Θξήηε πνπ δελ
αλαθέξεηαη εδψ θαη άιινη δήκνη πνπ δελ είλαη ηψξα ηνπ παξφληνο λα θέξσ
έλαλ θαηάινγν θαη εγψ νχηε ήζεια λα κηιήζσ πεξηζζφηεξν γηαηί...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θψζηα, ζα έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεηο. Λα δψζνπκε ηνλ
ιφγν ζηνπο ζπλαδέιθνπο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρν ζέκα είλαη λα πεηζηνχλ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δλ ζπληνκία ζέισ λα πσ ην εμήο, ηα επηρεηξήκαηα πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην λα ιχζνπκε απηφ ην πξφβιεκα δελ είλαη ινγηθνθαλή, είλαη
ινγηθά. Θαη λνκίδσ φηη ήξζε ε ψξα ελφςεη θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ φινπ
πιαηζίνπ θαη ηεο δηακφξθσζεο ελφο θαηλνχξηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε, ιέσ, κε αθνξκή δηάθνξα ζέκαηα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα
ζπκππθλσζεί θαη ε εκπεηξία φηη εκείο δελ είκαζηε δηαρεηξηζηέο ησλ δηαθφξσλ
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, γηαηί αλ είλαη έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα παίξλνπκε θαη
απνθάζεηο.
Λνκίδσ, ινηπφλ, φηη, ε κηθξή κνπ εκπεηξία απφ ηελ Ν.Δ. θ.ιπ., γηα κηα ζεηξά
πξάγκαηα πνπ πάκε θαη εξρφκαζηε, θ.ιπ., φρη κφλν ηψξα θαη κε απηή ηε
ζχλζεζε, θαη

ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξέπεη

λα ην

νκνινγήζσ, πάξζεθαλ απνθάζεηο πέξα θαη έμσ απφ απηφ πνπ ιέκε ε λνκηθή
ζπλδξνκή νξίδεη. Θαη λνκίδσ φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ αηζζάλνκαη φηη
θάλσ θάπνηα παξαρψξεζε πξνο ηνλ ζπκπνιίηε καο, αιιά αληίζεηα, πξηλ λα
ηνλ αθνχζσ δειαδή είρα θαηαιήμεη ζε απηφ ην ζέκα, αιιά θαη κε απηά πνπ
άθνπζα λνκίδσ φηη θαη έλαο ιφγνο παξαπάλσ, θαη φπνηνο έρεη δηαθσλία, αλ
ζεσξεί φηη δεκηψλεηαη ν δήκνο, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη, δελ είλαη, δελ
ππάξρεη θάπνηνο άιινο πνπ λα αληηδηθεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξά
κφλν αλ θάπνηνο ζεσξήζεη φηη εκείο δελ ελεξγήζακε δεφλησο πνπ λα
ππεξαζπίζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά
δεηήκαηα, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Δγψ ινηπφλ ςεθίδσ απηφ ην δήηεκα θαη
ζεσξψ φηη πξέπεη λα πάξνπκε απηήλ ηελ απφθαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Ππειηφπνπιν. Άιινο ζπλάδειθνο
πνπ ζα ήζειε λα πεη; Ν θ. Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θάπνηα ζηηγκνχια πξέπεη λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα ζηελ νπζία
ηνπο θαη λα ηα βιέπνπκε θαζαξά. Σξφληα ηψξα δηάθνξνη ζπλδεκφηεο
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ηαιαηπσξνχληαη κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Γελ είλαη ν κνλαδηθφο, είλαη πνιινί.
Ξξνρσξάεη ν δήκνο ή ν θάζε δήκνο, παίξλεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαζελφο θαη
απφ εθεί θάλεη 500 ρξφληα λα ηνλ απνδεκηψζεη ή λα βξεη κηα άθξε. Απηφ
θάπνηα ζηηγκνχια πξέπεη λα ηειεηψζεη. Έρνπλ γίλεη δηάθνξα θαη μέξνπκε φινη
καο. Νπφηε πηζηεχσ φηη θαιφ είλαη λα αξρίζνπκε ζηγά-ζηγά θάπνηα πξάγκαηα
λα ηειεηψζνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξφεδξε, εγψ άθεζα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη θαζ’
χιελ αξκφδηνη θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνη λα καο πνπλ, φπσο ν Θνδσξήο
Ππειηφπνπινο, άπηεηαη ηεο νδνληηαηξηθήο, μέξεηε, ην ζέκα, γηαηί έρνπκε
βγάιεη ηα δφληηα ησλ αλζξψπσλ ηφζα ρξφληα. Γηφηη θάλακε δεζκεχζεηο
πεξηνπζηψλ, βγαίλακε, ηα ιέγακε ζηα κπαιθφληα, δερφκαζηε ζπγραξεηήξηα θαη
ν άιινο θαηαζηξεθφηαλ. Ν άιινο, δείρλσ ηνλ θχξην, κε φιν ηνλ ζεβαζκφ. Θαη
δελ είλαη ν κφλνο, απηφ είλαη ην δπζηπρέο.
Κε απηφ πνπ είπε ν ζπλάδειθνο Ρξνρίδεο, πνπ κε εμέπιεμε, γηα ην εχξνο ηεο
ζθέςεο ηνπ, ζεηηθά, Καλψιε, θαη εγψ είκαη ηεο άπνςεο, ζέιεηο έλαλ ρψξν;
Ξιήξσζέ ηνλ θαη πάξ’ ηνλ, ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γελ ζνπ είπα
αχξην ην πξσί, αιιά φρη θαη κεηά απφ ‘94 θαη ζήκεξα έρνπκε 2016;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη, θχξηέ κνπ. Δθεί πξνζπαζνχκε λα θηάζνπκε, λα θάλνπκε
ηελ ππέξβαζε πνπ ε Λνκηθή πεξεζία έρεη πάξεη, δίλεη γλσκνδφηεζε Ξπζίαο,
λαη κελ αιιά, δίλνπκε παξαδείγκαηα άιισλ δήκσλ θ.ιπ., εκείο έρνπκε
δηδαρηεί φηη ε Απηνδηνίθεζε πξέπεη, Γήκαξρε, λα θηλνχκεζα ζηηο παξπθέο ηεο
λνκηκφηεηαο πνιιέο θνξέο, αλ είλαη γηα ην θαιφ ησλ δεκνηψλ καο θαη ηνπ
θνηλσληθνχ καο πεξηβάιινληνο.
Έρνπκε θαη κηα επηηξνπή εδψ. Έρνπκε κία επηηξνπή απφ ηνλ θ. Ρξάλε, ηελ
Αγγειηθή θαη ηνλ Ζιία, πνπ εγθξίλνπλ, αλ θαηάιαβα θαιά, ηελ ηηκή. Δκείο
ηψξα πξέπεη λα δπγίζνπκε ηα πξάγκαηα θαη λα δνχκε αλ ηνλ θχξην απηφλ, ηνλ
ζπλδεκφηε καο, πξέπεη λα ηνλ ζηείινπκε ζηα θάγθεια-αδήηεηα, φπσο πνιχ
ζσζηά είπε ν ζπλάδειθνο. Πηα θάγθεια δελ είλαη θαιφ, γηαηί... ή ζα πξέπεη λα
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ζπκπαξαζηαζνχκε ζην πξφβιεκά ηνπ θαη άιισζηε ε Απηνδηνίθεζε είλαη έλα
ζπλερέο ξίζθν, φπσο έρνπκε μαλαπεί. Δκέλα δελ κε θνβίδνπλ ηα δηθαζηήξηα ζε
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην έρνπκε απνδείμεη, έρνπκε πάεη θαηεγνξνχκελνη. Δγψ
ιέσ λα θιίλνπκε ηελ θεθαιή πξνο ηελ κεξηά ηνπ αλζξψπνπ απηνχ, θαη λα ην
δνχκε ην ζέκα κε άιιε γσλία, φρη κφλν ηε λνκηθή. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Έρεη δεηήζεη πξψηα ν θ.
Φνπξιήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Ρν γεγνλφο φηη πξάγκαηη ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Καξθφπνπιν, δελ
μέξσ πνχ, έρεη γίλεη, απηφ δελ είλαη θαη δεδηθαζκέλν. Νη αηηηάζεηο εδψ πέξα
άιισλ ζπλαδέιθσλ ήηαλ φηη ηφζν πξεκνχξα ζε κηα κέξα λα εμππεξεηεζεί,
δελ θηαίεη απηφο ν άλζξσπνο γηαηί απηή είλαη ε δηνίθεζε ηεο Διιάδνο θαη
πνιιά δεηλά ζηελ Διιάδα ζήκεξα έγθεηληαη θαη ζε απηφ ην γεγνλφο. Ρν
ειάρηζην πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηνπιάρηζηνλ, ηελ επφκελε θνξά ε
λνκηθή ζχκβνπινο λα εμεγήζεη εδψ πέξα αλ πξέπεη ή δελ πξέπεη λνκηθψο,
δηθαζηηθφο, πνιηηηθφο ζπκβηβαζκφο κε δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ζην πξαθηηθφ
απηφ ππάξρεη κηα ... λνκηκφηεηα νπφηε είκαζηε φινη θαζαξνί, πάληα νη
πξνζέζεηο νη δηθέο ζαο, απφ πξηλ ην ιέσ, γηαηί έθαλα ιάζνο, είλαη δεδνκέλεο,
φηη δελ έρεη θακία κνκθή γη’ απηφ. Δζείο πάηε λα εμππεξεηήζεηε εδψ πέξα
γηαηί είλαη ... ην νπνίν πξάγκαηη ζέιεη λα θάλεη ππνζήθε, κπνξεί λα έρεη
αλάγθε θαη έρεη αλάγθε ν άλζξσπνο θαη πξέπεη λα δειψζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Γελ ην μέξσ, αιιά αλ είλαη δπλαηφλ θαη απηφ πνπ είπε ν θ.
Γξνχιηαο, αλ ζα θάλνπκε ζε 15 κέξεο, 20 κέξεο, έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα
ην δνχκε, φρη ηίπνηα άιιν, γηα λα κελ ππάξρνπλ θαη θσλέο, εγψ ζα ήκνπλ
απηήο ηεο ιχζεο. Δίκαη ηεο δηάζεζεο φκσο λα ζπκθσλήζσ κε ηελ άπνςε λα
εμππεξεηεζεί θαη απηφ πνπ θάλεηε εζείο κε θαιή δηάζεζε. Αιιά ηα λνκηθά
ζέκαηα κεξηθέο θνξέο είλαη λνκηθά, ςάρλνπκε γηα λνκηκφηεηα θαη κεηά
βαιηψλνπκε ζε ηέηνηα ζέκαηα θαη ηξέρνπκε θαη δελ θηάλνπκε, θαη επεηδή ε
γπλαίθα ηνπ Θαίζαξα πξέπεη λα είλαη θαη λα θαίλεηαη, απηφ πψο ιέεη ε
παξνηκία, εληάμεη, αο ην θάλνπκε απηφ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Ζ θα Πθακπά έρεη δεηήζεη ηνλ
ιφγν.
ΠΘΑΚΞΑ: Ιφγσ επαγγέικαηνο έρσ έξζεη πάξα πνιιέο θνξέο ζε επαθή κε ην
ηη ζπκβαίλεη κε ηηο πξάμεηο εθαξκνγήο θαη ε ηζηνξία είλαη πάξα πνιχ
ακαξησιή. Κπνξψ λα ζαο πσ απφ απηά πνπ γλσξίδσ φηη ππάξρνπλ αθίλεηα
πνπ δελ ζα θαζαξίζνπλ πνηέ κε ην ππάξρσλ λνκηθφ ζχζηεκα, αλ δελ κπεη
ζαξξαιέα ρέξη ζην εκπξάγκαην δίθαην. Ζ πξάμε εθαξκνγήο είλαη ειιηπήο.
Έρνπλ πάξα πνιιά θελά θαη είλαη θηηαγκέλεο γηα λα ηαιαηπσξνχλ, είλαη κελ
κπιέμεηο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη εδψ πέξα κε ηνλ ζπκςεθηζκφ, δελ μέξσ ηψξα
ζηνλ θφζκν ηνλ λνκηθφ, γηαηί κεξηθέο θνξέο κε μεπεξλάεη ε ινγηθή ησλ
δηθεγφξσλ. Δγψ δνπιεχσ ζε κία εηαηξεία πνπ έρεη 70 δηθεγφξνπο ππαιιήινπο.
Έξρνκαη θάζε κέξα ζε επαθή καδί ηνπο. Κε μεπεξλάεη κεξηθέο θνξέο ε ινγηθή
ηνπο. Γελ κπνξψ λα ην παξαθνινπζήζσ νκνινγψ. Πηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν
είλαη παξάινγν απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηνλ ζπκςεθηζκφ εδψ πέξα.
Απνδεδεηγκέλα έρνπκε έλα πνιίηε ηνπ νπνίνπ ηνπ ρξσζηάκε πεξηζζφηεξα απφ
φζα καο ρξσζηάεη θαη απηή ηε ζηηγκή δελ πεξηκέλεη λα εηζπξάμεη ιεθηά.
Ξξέπεη λα θαζαξίζεη ην αθίλεηφ ηνπ πνπ θαίλεηαη βεβαξπκκέλν γηα λα
κπνξέζεη λα πάξεη δάλεην. Δίλαη ηφζν απιφ, ελψ δελ είλαη. Πηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν έηζη είλαη. Ρνπ πήξακε παξαπάλσ κέηξα απ’ φ,ηη ηνπ δψζακε, ζχκθσλα
κε ηνπο ππνινγηζκνχο, ηηο πξάμεηο εθαξκνγήο, πνπ έρεη θηηαρηεί έηζη φπσο
έρεη θηηαρηεί ην ζχζηεκα γηα λα ππνινγίδεηο ην ηη ρξσζηάεη ν θαζέλαο, ην ηη
ζπλεηζθέξεη ν θαζέλαο. Ρνπ ρξσζηάκε ζίγνπξα θαη ηνπ ην αθήλνπκε
αθάζαξην ην αθίλεην, βεβαξπκκέλν ην αθίλεην θαη δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη
γηα λα θάλεη ελέξγεηεο. Νχηε θαλ έξρεηαη εδψ γηα λα δεηήζεη ηα ιεθηά ηνπ.
Νχηε θαλ απηφ δειαδή. Θέιεη λα θαζαξίζεη ην αθίλεηφ ηνπ. Έρεη κηα
ηδηνθηεζία ε νπνία είλαη δηθηά ηνπ. Γελ ακθηζβεηεί θαλείο ηελ θπξηφηεηά ηνπ,
αιιά δελ είλαη θαζαξή θαη άξα δελ κπνξεί λα ηελ θάλεη φ,ηη ζέιεη.
πάξρνπλ φκσο δχν πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο λνκηθνχο. Ρν έλα είλαη λα
βάιεηο έλα λνκηθφ λα ζνπ ςάμεη λα ζνπ βξεη ην απνιχησο λφκηκν γηα λα θάλεηο
κηα ελέξγεηα. Γελ ζα ην βξεη. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. Πίγνπξα ζα ππάξρεη
ελαιιαθηηθή εξκελεία. Θαη ην δεχηεξν είλαη λα βάιεηο έλα λνκηθφ λα ζνπ βξεη
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ιχζε ζην πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα νη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λνκηθνχο γη’ απηφ ηνλ ιφγν, γηα λα βξνπλ
ηνλ ηξφπν κέζα απφ απηφ ην λνκηθφ ζχζηεκα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.
Λνκίδσ φηη έηζη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη ηψξα. Απφ ηε ζηηγκή... Κηζφ
ιεπηφ. Απηφ είλαη πνιηηηθή ηνπνζέηεζε φκσο. Πχκθσλνη. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν. Έρνπκε ηηο λνκηθέο απφςεηο, αθνχζηεθαλ
θαη απ’ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπνζεηήζεθε εδψ θαη ε ζπλάδειθφο ηνπο απ’ ηελ
Λνκηθή πεξεζία, ε θα Ξεηξνπνχινπ. Έρνπκε ηνλ ηξφπν θαη ην φρεκα, καο
δίλεη θαη ην φρεκα γηα λα πάκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αλαιακβάλνπκε
ηελ επζχλε καο. Θαη εγψ λνκίδσ φηη ε επζχλε καο απέλαληη ζε έλαλ δεκφηε
πνπ απηή ηε ζηηγκή κέζα ζηελ θξίζε ηαιαηπσξείηαη θαη ιήγεη απηή ηε ζηηγκή
ε

πξνζεζκία

γηα

λα

θαηαζηξαθεί

νηθνλνκηθά

πξέπεη

λα

είλαη

λα

πξνρσξήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ πνιιέο θνξέο έρσ απνδείμεη ζηελ πξάμε φηη είκαη ππέξ ηνπ
απνηειέζκαηνο, αιιά ζα πξέπεη λα γίλνληαη φια κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Λα έρεηο
απνηέιεζκα, αιιά λα γίλνληαη θαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν, γηα λα ππάξρεη
απνηέιεζκα ζην δηελεθέο, φρη κφλν ηε ζηηγκή πνπ παίξλεηο ηελ απφθαζε, γηαηί
απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Θαη βέβαηα είλαη ζεκαληηθφ λα αθνχκε θαη ηνπο
ζπκπνιίηεο καο φηαλ ππάξρεη ηέηνην δήηεκα, φκσο ην θαζνξηζηηθφ γηα ηελ
ιήςε ηεο απφθαζε γηα καο ζα είλαη λα αθνχκε θαη ηε Λνκηθή πεξεζία θαη ηε
Ρερληθή πεξεζία, πνπ ζα έπξεπε λα είλαη εδψ. Όρη, λα είλαη εδψ ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ελλνψ. Ρελ έθζεζε ηελ είδακε θαη ηελ δηαβάζακε. Ζ
εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο γηα κέλα έρεη πάξα πνιιά θελά θαη γη’ απηφ
ζα ήζεια πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ζα ήζεια θαη λα ζπδεηήζσ θαη κε ηνπο
αλζξψπνπο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. Λνκίδσ φηη κπαίλνπκε ζε επηθίλδπλα
κνλνπάηηα. Δίλαη ιάζνο απηφ πνπ ην θάλνπκε θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην
θάλνπκε. Δίλαη εληππσζηαθή βέβαηα ε επξχηεηα πλεχκαηνο, φπσο είπε θαη ν
Αλδξέαο ηεο ζπκπνιίηεπζεο. Θα ήζεια λα δσ βέβαηα ζην παξειζφλ ζε
αληίζηνηρεο απνθάζεηο, ζα αλαηξέμσ ζηα πξαθηηθά ζε αληίζηνηρεο απνθάζεηο
θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε εθαξκνγήο ηη έρεη ςεθίζεη ε Ιατθή
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Ππζπείξσζε, γηα λα δνχκε πφζε επξχηεηα πλεχκαηνο ππήξρε πξηλ θαη κεηά.
Πε θάζε πεξίπησζε εγψ δελ ζα ήκνπλ αξλεηηθφο αλ θάηη γίλεη κε ηνλ ζσζηφ
ηξφπν θαη πξνθαλψο ζέινπκε λα βξεζεί ιχζε θαη λα είκαζηε απνηειεζκαηηθνί
θαη λα εμππεξεηνχκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απηφ δελ είλαη επηρείξεκα φκσο γηα κέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απηφ δελ είλαη ην επηρείξεκα. Λνκίδσ είλαη πνιχ ζαθέο απηφ ην
νπνίν ιέσ. Θα ήζεια λα γίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα θαηαιήμνπκε ίζσο
ζην ίδην απνηέιεζκα, αιιά κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Έηζη φπσο δπζηπρψο έρεη
έξζεη θαη απηφ ην ζέκα θαη ην επφκελν, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην
θαηαςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρίπνηα θαη εγψ, είπα θαη πξηλ. Ρν ζέκα ηεο δηαδηθαζίαο. Αλ
ππάξρεη δπλαηφηεηα. Έηζη φπσο έγηλαλ ηα πξάγκαηα ζήκεξα, θαιψο ή θαθψο,
ζπλήζσο επεηδή δελ γλσξίδεη εδψ ν θχξηνο, ππάξρεη εδψ ππεξεζηαθφο θαη ηεο
Ρερληθήο πεξεζίαο θαη ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, γηα λα εμεγήζεη θαη λα πάξεη
ζέζεη πέξα απ’ ηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή ζην ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο.
ΒΝΟΔΑΠ: Έλα-έλα ινηπφλ. Ρν ’94 πήξακε απ’ ηνλ άλζξσπν κία έθηαζε γεο.
Ξφζα ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηφηε; Ξνηνη θηαίλε πνπ δελ πήξα ν άλζξσπνο
ην ’94 ηα ιεθηά ηνπ; Γελ ζέισ απάληεζε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, κηιάεη ν Αληηδήκαξρνο.
ΒΝΟΔΑΠ: Θχξηε, εγψ ζαο ζεβάζηεθα ηδηαίηεξα. Γελ ζαο έρσ δηαθφςεη πνηέ
φζν θαηξφ είζηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Έλαλ ζεβαζκφ ινηπφλ ρξεηάδεηαη,
γηαηί εγψ θαη πάιη δελ ζαο δηέθνπηα φηαλ ιέγαηε... Θαη φηαλ ν Ξξφεδξνο κνπ
είπε λα ζηακαηήζσ, δελ ζαο εμήγεζα πξάγκαηα γηαηί λφκηδα φηη απ’ ηα θείκελα
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ήζαζηαλ θαιπκκέλνο. Δπεηδή αθξηβψο είζηε λνκηθφο θαη εγψ ζηέθνκαη ζηελ
πξφηαζε ηεο λνκηθνχ.
Ρν ’94 ινηπφλ φθεηιε ν ηφηε Γήκαξρνο, ή ην ’98 ή ην 2000 λα έρεη δψζεη ηα
ιεθηά. Γελ κπνξείο λα παίξλεηο κηα πεξηνπζία θάπνηνπ, λα εθαξκφδεηο έλα
ζρέδην ρσξίο λα ηνλ απνδεκηψλεηο. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη; Θαη γη’ απηφ δελ
θηαίκε εκείο. Δίλαη έηζη, φηη ε ηηκή ην ’94 ή ην 2000 ήηαλ πνιχ αθξηβφηεξε
απφ ζήκεξα; Γειαδή θάλνπκε κία ζπκθσλία κε έλαλ άλζξσπν, πνπ ηνπ ην
παίξλνπκε ζε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ζα κπνξνχζε λα πνπιήζεη ην νηθφπεδφ
ηνπ, πξηλ απφ 6 ρξφληα έζησ απηή ηε γε κπνξνχζακε λα ηελ πάξνπκε εκείο
πνιχ αθξηβφηεξα. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη; Παο παξαθαιψ ινηπφλ. Γελ θάλσ
δηάινγν. Γελ ξσηάσ εζάο θχξηε. Απεπζχλνκαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Φηάλεη πηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Βιέπεηο ζηελ εηζήγεζε απηή θαη έρεη θαη έλα άιιν κέξνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ Αληηδήκαξρν λα νινθιεξψζεη ζπλάδειθνη.
ΒΝΟΔΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ. Δίλαη ζαλ λα είκαη ζην δηθαζηήξην ρσξίο δηθεγφξν
θαη λα έρσ ηξεηο δηθεγφξνπο απέλαληί κνπ λα ηνπο απαληάσ. Έιενο πηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΒΝΟΔΑΠ: Ξάκε παξαθάησ. Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, πνπ επί ηεο νπζίαο
απηή έγηλε, δειαδή ηνπ πήξακε ηνπ αλζξψπνπ 550κ. πεξίπνπ 540κ., ρσξίο λα
ηνλ πιεξψζνπκε. Θαη έγηλε αλαγθαζηηθή γηα λα εθαξκνζηεί ην ζρέδην.
Δπηηξέπεη απηή ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή δελ επηηξέπεη; Δπεηδή ν άλζξσπνο
δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη ηα ραξηηά ηνπ εθείλε ηελ
επνρή, εκείο ζα ηνπ πνχκε πήγαηλε θπιαθή; Δκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
ηνλ πιεξψζνπκε κε ηελ ηηκή πνπ ηνπ πήξακε ην νηθφπεδν εθείλε ηελ επνρή
θαη λα καο απνδεκηψζεη κε ηε ζεκεξηλή. Θαηαιαβαίλεηε ηη πξέπεη λα ηνπ
δψζνπκε γηα ηα 540; Θαηαιαβαίλεηε ηη πξέπεη λα ηνπ πιεξψζνπκε γηα ηνπο
ηφθνπο πνπ δελ ηνπ έρνπκε πιεξψζεη ηα ιεθηά; Γελ είλαη απηή επσθειήο γηα
ην δεκφζην ή δελ είλαη απηή ε ζπκθσλία πνπ θάλνπκε; Ν εμσδηθαζηηθφο
ζπκβηβαζκφο. Θα πάκε δειαδή λα πιεξψζνπκε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα.
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Θάλνπκε επσθειία ηνπ δεκνζίνπ ηε ζπκθσλία απηή θαη κνπ ιέηε φηη δελ ην
ςεθίδεηε γηαηί απαγνξεχεη ν λφκνο απηφ. Ζ νπζία είλαη φηη απηφο ν ρψξνο
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ή δελ αμηνπνηήζεθε γη’
απηφλ; Δάλ δελ ζέιεηε λα ην ςεθίζεηε, έρεηε ην δηθαίσκα απηφ ην απιφ πνπ
είπαηε ηνπιάρηζηνλ δχν άλζξσπνη εδψ κέζα, φηη δελ πήξαηε ηα ραξηηά
γξήγνξα.
Όζν γηα ην λνκφηππν, είλαη πιήξεο. Αλ εγψ θαηάιαβα ηη ιέλε απηά ηα ραξηηά
φηαλ πήξα απ’ ηελ θα Ξεηξνπνχινπ ηελ εηζήγεζε, εζείο πνπ είζηε λνκηθφο θαη
ν άιινο πνπ είλαη ηερληθφο ρξφληα θαη αζρνιείηαη θαη κε ην δεκφζην, θαη νη δχν
έρεηε επαθή κε ην δεκφζην, δελ θαηαιάβαηε ηη γξάθεη ε θα Ξεηξνπνχινπ;
Γηαηί θαηαιάβαηε κφλν ην πξψην κέξνο θαη δελ ζέιεηε λα θαηαιάβεηε ην
δεχηεξν; Λνκηθά δελ ηζρχεη απηφ πνπ ζαο ιέσ; Ρν μέξεηε πνιχ θαιά φηη
ηζρχεη.
Θαη ηξίηνλ, επεηδή νη απνθάζεηο εδψ κέζα είλαη πνιηηηθέο θαη δελ κπνξεί λα
κελ βξεη ην δίθην ηνπ θάπνηνο γηαηί πέξαζε ε κέξα πνπ ζα έθαλε ηελ έλζηαζε,
θαη επεηδή δελ έθαλεο έθεζε ράλεηο ην δηθαζηήξην ρσξίο λα ζπδεηεζεί. Δδψ
κηιάκε ζηε βάζε ηνπ δηθαίνπ θαη είλαη θαη επσθειήο θαη ν άλζξσπνο
παξαηηείηαη απ’ ηα πάληα θαη έξρεηαη θαη παξαρσξεί ηελ ηδηνθηεζία ηνπ ρσξίο
λα δηεθδηθήζεη ην απψηεξν ηίκεκα. Μέξεηε πψο ράζεθαλ ηα ιεθηά γηα ην άιιν
θηήκα εδψ πέξα, ην θηήκα ηνπ Σξηζηνδνχινπ. Μέξεηε πψο ράζεθαλ απηά ηα
ιεθηά, γηα κία κέξα πνπ δελ είραλ θαηαηεζεί πην κπξνζηά. Απηνί πήγαλ γηα
καιιί θαη βγήθαλ θνπξεκέλνη. Κήπσο ζέιεηε λα γίλεη θαη κε ηνλ Γήκν απηφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ θ. Αζπξνγέξαθα. Έλα ιεπηφ. Λα δηεπθξηλίζσ θάηη
ηερληθφ, γηα λα κελ ιέκε ηψξα...
ΒΝΟΔΑΠ: Θαη ην ηειεπηαίν, ζπγλψκε Ξξφεδξε, ππάξρνπλ λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα γηα ην ηειεπηαίν πνπ γξάθεη ε θα Ξεηξνπνχινπ δελ ην γλψξηδε φηη
έρεη ν άλζξσπνο ζπκβφιαηα, ην έρεη λνκηκνπνηήζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, κηζφ ιεπηφ γηα λα δηεπθξηλίζνπκε θάηη ηερληθφ θαη
δηαδηθαζηηθφ. Ξξψηνλ, ην εηζεγεηηθφ ήξζε απ’ ηελ Ξαξαζθεπή. Όιεο νη
πξνζθιήζεηο γηα Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, γηα Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη
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Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη εηδηθά γη’ απηά ηα δχν ζέκαηα ήξζαλ ηελ Ξαξαζθεπή.
Σξφλνο ππήξρε ινηπφλ.
Γεχηεξνλ, απηφ πνπ δεηάηε, ην ζεληφλη, θαηαιαβαίλεηε φηη νχηε mail
κπνξνχκε λα ην ζηείινπκε, νχηε κε άλζξσπν. Όπνηνο έρεη πξφβιεκα, έξρεηαη
εδψ ζηελ πεξεζία ή ζηέιλεη έλαλ άλζξσπν θαη ιέεη παηδηά εγψ ζέισ απηφ λα
ην δσ. Δίλαη δειαδή ζπγθεθξηκέλα απηά πνπ κπνξεί λα ζηείιεη ην Ρκήκα
πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ. Έηζη; πάξρεη Ρερληθή πεξεζία εδψ πέξα.
Αλ δελ κπνξνχκε λα έξζνπκε νη ίδηνη, έλα ζπλεξγάηε καο κπνξνχκε λα ηνλ
ζηείινπκε ζηηο πεξεζίεο. Γηα λα κελ ξίρλνπκε ηψξα ηα βάξε ζηηο πεξεζίεο.
Θαη ηψξα κε ζπγρσξείηε, ε ζέζε κνπ δελ ην επηηξέπεη ίζσο, αιιά εδψ κηιάκε
πνιηηηθά θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε είλαη πνιηηηθέο θαη ν θαζέλαο
αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε ηνπ. Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, άκα είλαη λα καο
πάλε θαη πνηληθά επεηδή εμππεξεηήζακε έλαλ ζπκπνιίηε καο πνπ ην είρε
αλάγθε ή δεθάδεο εξγαδφκελνπο πνπ ηνπο έθνςαλ ηα επηδφκαηά ηνπο, αο καο
πάλε. Δληάμεη, δελ ζα είλαη ε πξψηε θνξά.
Ν Γήκαξρνο. Λνκίδσ ν θ. Αζπξνγέξαθαο είρε δεηήζεη. Ππγλψκε.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θνηηάμηε θ. ζπλάδειθνη. Δδψ ην ζέκα εμειίρζεθε ζε
αληηδηθία, ελψ ηέηνηα δελ ππάξρεη. Θαηαξρήλ ηνλ θχξην δελ ηνλ γλσξίδνπκε,
αιιά εγψ είκαη ππνρξεσκέλνο, λνκίδσ θαη ν Βαγγέιεο Ληεληαθφο αιιά θαη ν
Θψζηαο Φνπξιήο έρνπκε κία απμεκέλε επζχλε. Ξνηα είλαη ε απμεκέλε
επζχλε; Δίλαη απμεκέλε λνκηθή επζχλε, δειαδή ν Κηράιεο Πειέθνο ή ν
Θψζηαο Βνξέαο κπνξνχλ λα πνπλ Ινγηζηήο είκαη εγψ, ν έλαο, θαη ν άιινο εγψ
ήκνπλ Σξπζνρφνο. Γελ κπνξψ λα πσ εγψ, ζα ζαο πσ γηαηί ην ιέσ απηφ, δελ
κπνξψ λα πσ εγψ φηη φηαλ έρσ δχν παξαγξάθνπο εδψ πνπ κνπ ηηο παξαζέηεη,
φρη γηαηί κνπ ηηο παξαζέηεη ε θα Ξεηξνπνχινπ, γηαηί ηηο μέξσ. Όηαλ ζα
βξεζνχκε κεζαχξην γηα απηζηία ή γηα παξάβαζε θαζήθνληνο ζα πσ μέξεηε δελ
ήμεξα εγψ λα ην δηαβάζσ. Γηαηί θάλεηε έλα ηεξάζηην ιάζνο, κάιινλ ν
ζπλάδειθνο ν Βνξέαο πνπ είπε. Μεράζηε ην απηφ πάληα παίξλνπκε πνιηηηθή
απφθαζε. Ξνιηηηθή απφθαζε παίξλνπκε γηα ηελ ... γηα ηε Ιηβχε, γηα ην
πξνζθπγηθφ. Απηή ε απφθαζε έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο. Κπνξεί ινηπφλ λα
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βξεζεί φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ν Γήκαξρνο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο
θαη γηα απηζηία.
Δγψ είπα ινηπφλ κηα ελδηάκεζε ιχζε, φηη απηφ γίλεη ζε έλα πξαθηηθφ
ζπκβηβαζκφ πνπ γίλεηαη ζε δχν κέξεο θαη πάεη ζε έλα δηθαζηήξην,
επηθπξψλεηαη θαη απηφ ηζρχεη ζαλ απφθαζε. Θαη έρνπκε κηα πξφζζεζε
αζθάιεηα ζαλ ζχλνιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελ είλαη ην ζέκα. Όπσο
ζπκάζηε θαη θιείλσ. Ν Ρζνβφιαο έθαγε δχν ρξφληα θπιαθή θάλνληαο κία
επσθειέζηαηε ζπκθσλία κε ην δεκφζην ηφηε κε ηνλ... Ξψο ηνλ έιεγαλ απηφλ.
Θαη έθαγε δχν ρξφληα θπιαθή δηφηη δελ ηεξήζεθε απηή ε δηαδηθαζία. Γελ
είπαλ νχηε φηη ηα έθιεςε ηα ιεθηά, νχηε φηη ηα έβαιε ζην παληειφλη ηνπ, νχηε
φηη ηα ζπαηάιεζε. Θαη απνδείρηεθε φηη ήηαλ επσθειέζηαηε ε ζπκθσλία.
πάξρεη κηα ηξέια ζην Γεκφζην. Ρη λα θάλνπκε; Κε απηφ έρνπκε λα θάλνπκε.
Κνπ ζπκίδεη θάπνην παιηφ ζπλάδειθν, δελ ζα αλαθέξσ ην φλνκά ηνπ, πνπ
φηαλ ήκαζηαλ ζε κία Πρνιηθή Δπηηξνπή πνπ είπε Θψζηα ηη πξφβιεκα έρεηο εζχ

πψο ηα δίλεη ν Γηεπζπληήο ηα ιεθηά; Δκείο πνιηηηθφ ξφιν παίδνπκε εδψ. Ήηαλ
Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη κνπ ιέεη είλαη πνιηηηθφο ν ξφινο ηνπ.
Δγψ πξνηείλσ κηα ελδηάκεζε ιχζε, πνπ κπνξεί λα είλαη άκεζε. Έλα πξαθηηθφ
ζπκβηβαζκφ κε απηφ ην ζθεπηηθφ πνπ λα επηθπξσζεί, δηφηη κηιάεη θαη γηα
λνχκεξα. Κπνξεί λα θάλεη εμψδηθν ζπκβηβαζκφ κέρξη 30.000€ θαη φρη
παξαπάλσ. Αλ ινηπφλ ππάξμεη απηφ θαη κε ηα δπν κνπ ρέξηα. Αιιά δελ κπνξψ
λα δειψζσ ή λα πξνζπνηεζψ ... άγλνηα. Δγψ δελ θαηάιαβα ηίπνηα, ήκνπλα
κεζπζκέλνο εθείλν ην βξάδπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Θαζνξηζκόο ηηκήο κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηεο
ηδηνθηεζίαο κε θσδηθό θηεκαηνγξάθεζεο 021706 ζην Ν.Ρ. 21,
πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πάκε λα θάλνπκε. Κηζφ ιεπηφ. Ρν άιιν δελ είλαη ην ίδην,
ζπλάδειθνη. Ρν άιιν ζέκα αλ ζπκάζηε, ην είπε θαη ν Ζξαθιήο, είρε γίλεη ζην
πξνεγνχκελν Ππκβνχιην θνπβέληα γηα ηνλ ηξφπν, έηζη; Δκείο ινηπφλ ην
παίξλνπκε ππφςε καο, δελ γίλνληαη φια, ηα παίξλνπκε ππφςε καο απηά πνπ
ιέγνληαη εδψ θαη νη πεξεζίεο πξνζπαζνχλ λα γίλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.
Δπεηδή πξάγκαηη ππήξρε ιάζνο θαη ήξζε θαηεπζείαλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
ελψ έπξεπε λα πξνεγεζεί Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο θαη λα ζπκπιεξσζνχλ
νξηζκέλα πξάγκαηα θαη λα έξζεη κε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο,
ν «Θαζνξηζκφο ηηκήο κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο κε
θσδηθφ θηεκαηνγξάθεζεο 021706 ζην Ν.Ρ. 21, πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά»,
πάκε ζε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ είρακε θάλεη
θαη πάκε ηψξα κε ηνλ νξζφ ηξφπν λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε απηνχ
ηνπ ζέκαηνο. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν. Δίλαη ζπκςεθηζκφο. Έρεη πξνεγεζεί ε
Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ απνθάζηζε ηελ απνδεκίσζε. Έρεη πξνεγεζεί
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθάζηζε ηνλ ζπκςεθηζκφ. Αληηδήκαξρε.
ΒΝΟΔΑΠ: Έρεη πξνθχςεη κία απαίηεζε ηνπ Γήκνπ ζε εηζθνξά ζε ρξήκα,
επεηδή δελ ππάξρεη ε 416/86. Απηή εδψ καο έθαλε αίηεζε ε θιεξνλφκνο, ε
Ησαλλίδνπ, θαη καο δεηάεη λα καο ην πξνζθέξεη ζε γε. Ππκθψλεζε ν Γήκνο ζε
απηφ θαη δεκηνπξγήζεθαλ δχν νηθφπεδα. Πην ζχλνιφ ηνπο δειαδή ηα δχν
νηθφπεδα είλαη 491,5 πεξίπνπ. Ζ νθεηιή ηεο είλαη 416, επνκέλσο κέλεη 14,71
γηα λα απνδεκησζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε Θψζηα. Ππγλψκε ζπλάδειθε, εγψ... Ππκςεθηζκφ
θνπβεληηάζακε ζην πξνεγνχκελν ζέκα. Δδψ είλαη απνδεκίσζε.
ΒΝΟΔΑΠ: Δδψ είλαη απνδεκίσζε. Κέλεη ινηπφλ απφ ηα δχν νηθφπεδα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ 59,43η.κ. κε ηελ ηηκή κνλάδαο πνπ έρεη ε εθηηκεηηθή
επηηξνπή. Γελ ζέισ λα βάισ θάηη...
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Όρη, είλαη γχξσ ζηηο 12.000. Θάπνπ εθεί είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: 59 κε ην 182,50 αλά η.κ. Ιηγφηεξν απφ 12.000 είλαη. Δγψ ην
ζηξνγγπινπνίεζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεζε ζπλάδειθνη; Ν θ. Γξνχιηαο. Έια Ζξαθιή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη εδψ λνκίδσ φηη δελ είλαη... Όιε απηή ηε δηαδηθαζία δελ
κπνξψ λα ηελ θαηαιάβσ. Ρν 2012 ππήξρε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ

ιφγσ

αδπλακίαο

εμφθιεζεο

ησλ

εηζθνξψλ.

Ππληάρζεθε

δηνξζσηηθή πξάμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζην αθίλεην ηάδε θαη ηειηθή
ηδηνθηεζία ηάδε δεκηνπξγήζεθαλ δχν λέα δεκνηηθά νηθφπεδα, ηα νπνία
αληαιιάρζεθαλ κε ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα θαη ηε κεηαηξνπή εηζθνξάο γεο ζε
ρξήκα πνπ αλαινγνχζε ζην αθίλεην θαη απνδφζεθαλ ζηνλ Γήκν.
Δγψ έρσ ακθηβνιίεο θαηά πφζνλ φιε απηή ε δηαδηθαζία είλαη ζσζηή. Θαη
επίζεο... Ξνπ ηειηθά νδεγεί φκσο ζηε ζεκεξηλή απφθαζε. Θαη δελ μέξσ αλ νη
ηφθνη απφ ηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηεο εηζθνξάο ζε ρξήκα ηνπ ηδηνθηήηε
έρνπλ ζπκςεθηζηεί ή έρνπλ αθαηξεζεί. Θαη απηφ δελ θαίλεηαη πνπζελά.
ΒΝΟΔΑΠ: Έρσ κηα απνξία Ζξαθιή. Ρν πξσί ήζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο
Εσήο. Ν Ξαξαζθεπάο ήηαλ κέζα. Γελ ζαο ηα εμήγεζε;
ΓΟΝΙΗΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο Ππειηφπνπινο. Ππλάδειθνη, κηιάεη ν ζπλάδειθνο
ν Ππειηφπνπινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη ηψξα. Θνηηάμηε, ην φηη ζέινπκε ζαλ Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην λα ζεβαζηνχκε απηέο ηηο απφςεηο πνπ αθνχγνληαη. Βιέπεηε φηη
θαζφκαζηε πξνζεθηηθά. Κηζφ ιεπηφ Θνδσξή. Κπαίλνπλ θάπνηα ζηνηρεία θαη
θάπνηα δεηήκαηα λνκηθήο πθήο, ηα νπνία ζέινπκε λα ςάμνπκε. Αιιά κελ
θηάζνπκε ζην ζεκείν λα ακθηζβεηνχκε νπνηαδήπνηε εηζήγεζε γίλεηαη απφ
ηελ Ρερληθή πεξεζία. Λα κελ θηάζνπκε ζην ζεκείν λα πνχκε φηη δελ είκαζηε
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πξνεηνηκαζκέλνη, ελψ έρνπλ έξζεη πξν εκεξψλ ηα εηζεγεηηθά θαη κπνξνχζε ν
θαζέλαο λα ην ςάμεη θαη λα ξσηήζεη θαη ηηο ππεξεζίεο θαη λα έξζεη εδψ
έηνηκνο. Θαη ην ηειεπηαίν, λα κελ

θηάζνπκε ζην ζεκείν... Πε παξαθαιψ

Ζξαθιή. Ξεο καο ηψξα πνπ είλαη ε δηαθσλία ζνπ, γηαηί γεληθά είπεο φηη
δηαθσλείο, δελ μέξεηο αλ είλαη ζσζηή ε δηνξζσηηθή πξάμε. Θαη ιέκε φηη έρεη
θπξσζεί, εθηφο αλ ακθηζβεηνχκε ηψξα, ηφηε λα ακθηζβεηνχκε ηα πάληα πνπ
έρνπλ γίλεη ζηνλ Γήκν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνπο ηφθνπο; Γελ ρξσζηνχζε ηφθνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη άιιν ζέκα. Κα εκείο ρξσζηνχζακε.
ΒΝΟΔΑΠ: Νη εμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί, θαη ην μέξεηο πνιχ θαιά, γίλνληαη
αηφθσο. Ξεξηιακβάλεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Ξεηξνπνχινπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν γξάθεη κέζα εμάιινπ θαη ζην εηζεγεηηθφ ηεο Ξεηξνπνχινπ.
πάξρεη εηζεγεηηθφ ηεο Ξεηξνπνχινπ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο δηαθσλεί; Απηφ λα πνχκε. Ξαξψλ ε παξάηαμε ηνπ θ.
Ληεληαθνχ, ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα, ηνπ θ. Φνπξιή θαη θαηά ε παξάηαμε ηνπ θ.
Γξνχιηα. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ σο αρξεσζζήησο
θαηαβιεζέληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο. Λνκίδσ φηη ην βιέπεηε θαη ζην εηζεγεηηθφ,
ζπλάδειθνη.

Γελ

ρξεηάδεηαη

Ππκθσλνχκε ινηπφλ, νκφθσλα.

ηδηαίηεξε

εηζήγεζε.

πάξρεη

δηαθσλία;

72

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ ρξήζεο
2015, ηεο «Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Γήκνπ καο. (ζρεη: 3/2016 Απ. Γ.Π Α΄/ζκηαο Π.Δ.Γ.Σ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Όπσο ε εηζήγεζε. Θαιεζπέξα. Όπσο ε εηζήγεζε. Αλ
έρεηε θάπνηα εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα ζπλάδειθνη;
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Ξιήξσο ηζνζθειηζκέλνο ν απνινγηζκφο καο. Αλ ζέιεηε λα
ξσηήζεηε θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ δελ ππάξρεη. πάξρεη δηαθσλία; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: «Ξαξψλ» ε παξάηαμε ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα. Ξαξαθαιψ. Ν θ.
Ππειηφπνπινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη δηαθσλία; Δθηφο απ’ ην «παξψλ» ηνπ
«Γηάθαλνπ Γήκνπ». Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΚΔΠΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ
ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΥΛ ΞΝ ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΖ ΘΔΝΚΖΛΗΑ ΡΝ
ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 22-2-2013 ΘΑΗ ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΑΡΥΛ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΒΝΟΔΑΠ: Απηφ είλαη ηαθηνπνηεηηθφ φπσο αληηιακβάλεζηε. Δίλαη νξηζηηθή
παξαιαβή, αιιά είλαη θαη πξνζσξηλή παξαιαβή ζπγρξφλσο. Έρεη ηειεηψζεη ην
έξγν. Δίλαη απφ πξνεγνχκελε δηνίθεζε. Θαη πξέπεη λα πεξάζνπλ 15 κήλεο
ηνπιάρηζηνλ γηα λα γίλεη νξηζηηθή παξαιαβή.
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Ππκθσλνχκε;

Ξαξαθαιψ

θ.

Ππειηφπνπιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη άιιν ζπλάδειθνη ζε απηφ; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Ξξνζσξηλήο θαη
Νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΚΔΠΔΠ ΚΗΘΟΝΔΞΗΠΘΔΔΠ ΠΔ
ΘΡΗΟΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

θάηη

ζπλάδειθνη;

Ππκθσλνχκε;

Ππκθσλνχκε.

Νκφθσλα ινηπφλ.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε δηαγξαθή κέξνπο νθεηιήο, ζύκθσλα κε
ηελ 29/2016 απόθαζε Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 (Γεκνηηθόο Θώδηθαο).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, ν Γήκαξρνο ζα ην... πάξρεη θάηη γη’ απηφ; Δπεηδή
έγηλε θαη θνπβέληα πξηλ. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπκε. Νκφθσλα
ινηπφλ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί αηηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε θνπή ή κε δέληξσλ
ζηα όξηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ηεο, βάζεη ησλ αξηζκ. 44/45-2016
απνθάζεσλ εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη έλα ζέκα κε ηελ Άλδξνπ 13, πνπ ην πεξάζακε θαη
Ξνηφηεηα Εσήο πνπ ζέιεη ηεο απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θα γίλεη έλα
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θιάδεκα. Δίλαη δχν δέληξα. Θα γίλεη έλα θιάδεκα γηα λα πάεη θαη πην ςειά λα
πεξλάεη ν θφζκνο. Ζ πξφηαζε είλαη λα κελ θνπνχλ ηα δέληξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ιίγν πνπ είλαη πξνο ηνλ δξφκν αλ πεξάζεη κεγάιν θνξηεγφ
βξίζθεη πάλσ. Θέιεη θιάδεκα. Πνπ ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε. Ξαξαθαιψ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα φια Κφζρν. Ξξφεδξε, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Κφζρν, γηα
φιεο πεο. Δίλαη θαη άιιν, δελ είλαη θαη άιιν;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη θαη έλα ζηελ Θνινθνηξψλε 1 πνπ ζα θιαδεπηεί ιίγν
ην πεχθν. Θιάδεκα είλαη. Ρξνκάμαηε γηα ην θφςηκν, γη’ απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη, έηζη;

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα θαζνξηζκό πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ έγθξηζε
άδεηαο εθζθαθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΝΡΔ ζε
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ηεο, βάζεη ηεο αξηζκ. -2016 απόθαζεο
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν απνζχξνπκε, γηαηί ζέινπκε λα ην ςάμνπκε ιίγν αθφκα.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο δηνξγάλσζεο θαη δηάζεζεο δηαθόξσλ
πηζηώζεσλ, γηα ηελ πινπνίεζε Ξνιηηηζηηθώλ & Αζιεηηθώλ
Δθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο, Έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε έρεηο θάηη; Κηζφ ιεπηφ, ζέιεη λα δηεπθξηλίζεη θάηη ν
Αληηδήκαξρνο.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηνθαξίλεο θαη Ιάθεο Ξαπαδφπνπινο. Ρν ιέεη ζην εηζεγεηηθφ.
Πηελ 26 θάησ-θάησ. Πην Β ζέκα είρε γίλεη ην εηζεγεηηθφ πξηλ ηελ αιιαγή ηνπ
ΦΞΑ, νπφηε ζα πξέπεη λα γίλεη...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππγλψκε, ζα έρνπκε παξάζηαζε ηνλ «Κηθξφ Ξξίγθηπα»; Γελ
έρεη ινγνθξηζεί ν πξίγθηπαο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ ιεο ηέηνηα θαη ... ν Ππειηφπνπινο ηέηνηα ψξα. Κηζφ ιεπηφ
ζπλάδειθνη. Νκφθσλα λνκίδσ θαη λα πεξηκέλνπκε έλα ιεπηάθη γηα ην ζέκα ην
επίκαρν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ζπκςεθηζκνύ ππνρξεώζεσλ-θαζνξηζκόο ηηκήο
κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο κε θσδηθό
θηεκαηνγξάθεζεο 022102 ζην Ν.Ρ. , πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ν Γήκαξρνο γηα ην ζέκα πνπ έρνπκε ζε
εθθξεκφηεηα. Ππλάδειθνη, αθνχζηε ιίγν γηα λα ηειεηψζνπκε. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ζέιεηε ιίγν εζπρία, γηαηί είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα απηφ, πνπ
πξέπεη πξαγκαηηθά λα είκαζηε πξνζεθηηθνί, φπσο είπε θάπνηνο, πνπ λνκίδσ φηη
πξνζπαζνχκε φζν ην δπλαηφλ λα είκαζηε πξνζεθηηθνί, γη’ απηφ πάληα δεηάκε
θαη ηε γλψκε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, ην ςάρλνπκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο,
θαη ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, αιιά πάληα βάδνπκε εκείο θαη ηελ αλζξψπηλε
δηάζηαζε φπσο είλαη εδψ. Γηαηί εγψ δελ ηνλ μέξσ ηνλ θ. Θαξαγηάλλε. Ξξψηε
θνξά εδψ ηνλ είδα πνπ ήξζε πάλσ θαη δήηεζε λα γίλνπλ γξήγνξα... Όρη, φρη
θακία. Γελ ππάξρεη θακία ζπγγέλεηα κε ηνλ Θαξαγηάλλε. Έιεγα ινηπφλ φηη
πξέπεη λα βιέπνπκε θαη ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε, γηαηί πξαγκαηηθά θάπνηεο
θνξέο πηεδφκαζηε εθ ησλ πξαγκάησλ, φηαλ βιέπεηο θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη
αλάγθε, γη’ απηφ θαη θάλνπκε θαη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο πνιχ γξήγνξεο,
παίξλνληαο βέβαηα πάληα ππ’ φςηλ φηη ππάξρεη κία εθθξεκφηεηα ρξφλσλ
νιφθιεξσλ, πνπ έπξεπε απηή ηε ζηηγκή νη αξκνδηφηεηεο λα ηαθηνπνηνχληαη
θαη έπξεπε απφ ηφηε, θαη αλ ζέιεηε γηα λα αλαηξέμνπκε κφλν θαη λα πνχκε κηα
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θνπβέληα, φηαλ κπαίλεη κηα πεξηνρή ζην ζρέδην πφιεο έρεη ηηο δχν εηζθνξέο ζε
γε θαη ζε ρξήκα θαη ελλνείηαη φηη ζε γε γίλεηαη γηα λα αλνηρηνχλ δξφκνη, λα
γίλνπλ θνηλσθειήο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο, ζρνιεία θ.ιπ. Θαη ζε ρξήκα
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην ρξήκα πξνο φθεινο αλάπηπμεο ηεο ζπλνηθίαο.
Θαη εδψ πξέπεη λα πνχκε φηη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, άλνημε ν Θψζηαο Βνξέαο
πξηλ θάπνηα ζέκαηα, δελ είλαη ηεο ψξαο λα αλνίμνπκε φια ηα ζέκαηα, αιιά
κφλν λα ζαο πσ φηη πάξα πνιιά απφ απηά ηα ρξήκαηα ηεο εηζθνξάο ηφηε, φζα
βέβαηα εηζπξάρηεθαλ, γηαηί ππάξρεη ην ηεξάζηην δήηεκα απηφ πνπ βάδεη θαη ν
Θψζηαο Αζπξνγέξαθαο θαη άιινη θίινη εδψ κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο θπξίσο
ηνπ Άλσ Γάζνπο, πνπ εθεί ήηαλ ην κεγάιν πξφβιεκα. Έγηλαλ πάξα πνιιά
ηφηε ιάζε, παξαιήςεηο, εζθεκκέλα ή νηηδήπνηε άιιν, πνπ απηά ζηελ πνξεία
θαη ζηγά-ζηγά ζα ηα ιέκε. Δδψ ινηπφλ βιέπνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ απφ άπνςε
εζηθήο ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνλ ζπκπνιίηε καο, έρνπκε απηή ηελ εζηθή
ππνρξέσζε λα ηαρηνπνηεζεί ην ζέκα απηφ.
Ρν ζέκα είλαη φηη ε επξχηεηα πλεχκαηνο πνπ ιέγεηαη, αθξηβψο θηάλεη εδψ,
κεξηθέο θνξέο ε επξχηεηα πλεχκαηνο θηάλεη ζηελ πνιηηηθή ζέζε πνπ ιέεη
πνιιέο θνξέο εδψ ν Ξαληειάξνο φηη εκείο πξέπεη λα κηιάκε πνιηηηθά, πνπ
παίξλεηο πνιηηηθή ζέζε πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ είηε εξγαδφκελνπο
είηε ζπλδεκφηεο καο, πνπ πξέπεη πάληα θαη πάληα θηλνχκελνο ζηα φξηα αλ
ζέιεηε ηεο λνκηκφηεηαο λα παίξλεηο κηα ζέζε. Δκέλα πξαγκαηηθά κε
εληππσζίαζαλ, πνιχ θαιή ε ηνπνζέηεζε ηεο Αζελάο Πθακπά, ε νπνία
ηνπνζέηεζε ζε βάζε ηνπ θαη φπσο έρεη ην ζέκα φληαο κεραληθφο θαη ζε κηα
ππεξεζία πνπ αζρνιείηαη πάξα πνιχ κε απηά ηα δεηήκαηα. Θαη εδψ λα ζνπ πσ
Αζελά φηη ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ζηε Σαιθηδηθή, ζπκάζηε ηα πεξίθεκα ζθάλδαια
κε ηα Βαηνπαίδηα θ.ιπ., απηά φια ηαθηνπνηνχληαλ ακέζσο. Όηαλ είλαη γηα
κεγάιεο ηδηνθηεζίεο θαη γηα κεγάινπο θαηαπαηεηέο θαη κεγαινθηεκαηίεο θαη
νηηδήπνηε άιιν θαη ηξνκεξά ζπκθέξνληα. Όηαλ είλαη γηα έλα κηθξφ νηθνπεδάθη
θαη γηα νηηδήπνηε άιιν, εθεί γίλεηαη ζθαγή. Θαη εθεί ε δηθαηνζχλε είλαη
ακείιηθηε θαη κπνξεί πξαγκαηηθά λα ζε πάεη γηα απηζηία γηαηί δελ ηήξεζεο απηή
ηε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα ηεξεζεί.
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Δκείο, επεηδή είλαη ζνβαξφ ην ζέκα θαη ππάξρνπλ δηαθσλίεο απ’ ηνπο ηξεηο
λνκηθνχο πνπ ππάξρνπλ εδψ κέζα θαη απφ άιινπο θαη απ’ ηνλ κεραληθφ θαη
ηελ αληηπνιίηεπζε γεληθά, μέξνπκε φηη απηφ είλαη ζε βάξνο ηνπ ζπκπνιίηε, ζα
ην απνζχξνπκε θαη ζα ην θέξνπκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έρνληαο
δηαζθαιίζεη ην ςάμηκν ζην πνζεθνθπιαθείν ζε ζρέζε κε ηνπο ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο, γηαηί πξέπεη λα ςαρζεί γη’ απηφ. Λαη, απιά δελ ην έρνπκε εδψ. Γελ
ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία. Δληάμεη, είλαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζέινπκε λα
ςάμνπκε. Θαη ζα πάκε αλαγθαζηηθά ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε. Γεζκεπφκαζηε
φηη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα, λα κελ έρεηε θαη απηέο
ηηο αηηηάζεηο φηη ην θαζπζηεξήζακε, θαζπζηεξήζακε λα ζαο θέξνπκε ηα
εηζεγεηηθά γηα λα δείηε ηηο εθζέζεηο ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο θαη ηεο Ρερληθήο
πεξεζίαο. Θαη φ,ηη άιιε εξψηεζε έρεηε, κπνξεί ζηηο πεξεζίεο λα
απεπζπλζείηε θαη εθείλν ην βξαδχ ζα είλαη εδψ θαη φινη γηα λα ην
ζπδεηήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θαιή μεθνχξαζε.

78

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ (απψλ)

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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