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ΘΔΚΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε έγγξαθν ηνπ
πνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, γηα θηινμελία πξνζθχγσλ,
εληφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
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ΠΔΙΗΓΑ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, λα θαζίζνπκε λα πάξνπκε παξνπζίεο.
Ξαληειάξνο Βαζίιεο παξψλ, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, παξψλ, 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 - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία,
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξεο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι,
Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαηαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο,

Πθακπά

Αζελά,

Γξνχιηαο

Ζξαθιήο,

Γθαλά

Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο Φψηεο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο,
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ
Δζληθήο Άκπλαο, γηα θηινμελία πξνζθύγσλ, εληόο ησλ νξίσλ
αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γίλεηαη
ζήκεξα έθηαθηα κεηά απφ κία επηζηνιή-αίηεκα πνπ απέζηεηιε ην πνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο πξνο ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ φπνπ δεηάεη λα παξαρσξεζεί γηα
πξνζσξηλή ρξήζε ε πξνβιήηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Πθαξακαγθά
ζηα λαππεγεία γηα ηε θηινμελία πξνζθχγσλ. Θα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ
δήκαξρν λα καο ελεκεξψζεη γηα ην δήηεκα απηφ θαη λα γίλεη ζπδήηεζε ζην
Πψκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιφ απφγεπκα ζε φινπο. Πηελ αξρή ζα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ
έλα θείκελν ην νπνίν ζέινπκε λα είλαη ε απφθαζε ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη ε πξφηαζή καο δειαδή ζαλ Γεκνηηθή Αξρή.
Θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζαο πσ, θαη ζα πνχκε θαη θάπνηα πξάγκαηα κεηά πην
αλαιπηηθά.
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Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ νμχλζεθε ην πξφβιεκα κε ηα θαξαβάληα ησλ
δπζηπρηζκέλσλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ έθηαλαλ θαηά θχκαηα ζηε
ρψξα καο, ν Γήκνο Σατδαξίνπ ηνπνζεηήζεθε θαζαξά θαη δεκφζηα. Ρν ίδην
θάλνπκε θαη ηψξα, απεπζπλφκελνη ζε εζάο κε εκπηζηνζχλε. Ρν πξνζθπγηθφ
πξφβιεκα δελ είλαη θεξαπλφο ελ αηζξία. Ζ αηηία ηνπ είλαη ν ηκπεξηαιηζηηθφο
πφιεκνο πνπ δηεμάγεηαη ζηε Ππξία θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Κέζεο
Αλαηνιήο, πφιεκν πνπ ηνλ δηεμάγνπλ ην ΛΑΡΝ, ε Δπξσπατθή Έλσζε, νη ΖΞΑ
φπσο θαη άιιεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, πνπ ε θάζε κία γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο
παίξλεη κέξνο ζηα εγθιήκαηα, ζηνπο βνκβαξδηζκνχο, ζηηο θαηαζηξνθέο.
Θεσξνχκε πσο ζε φιε απηήλ ηελ θαηάζηαζε έρεη κεγάιεο επζχλεο θαη ε
ειιεληθή θπβέξλεζε. Ζ θπβέξλεζε απνδέρεηαη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΛΑΡΝ πνπ απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία γηα ην
δξάκα πνπ βιέπνπκε θαζεκεξηλά. Δπηπιένλ πξφθεηηαη γηα κεγάιε ππνθξηζία λα
ιέεη ε θπβέξλεζε φηη αηθληδηάζηεθε απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ ηε
ζηηγκή πνπ φια ηα ζηνηρεία έδεηρλαλ πνχ ζα πάεη ε θαηάζηαζε.
Γηα εκάο ε ιχζε ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα δελ βξίζθεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
απνθάζεσλ γηα θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΛΑΡΝ αιιά
αθξηβψο ζηελ αληηπέξα φρζε. Βξίζθεηαη ζηελ πάιε φισλ ησλ ιαψλ θαη ηνπ
ειιεληθνχ ελάληηα ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο, ελάληηα ζηελ εκπινθή
ηεο ρψξαο καο ζε απηνχο. Πε απηήλ ηελ πάιε θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα
δπλακψζνπλ ηε δξάζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
Πηνλ δήκν καο γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πνηνο θηαίεη γηα ηε θηψρεηα, ηελ
αλεξγία, ηνπο εμαζιησκέλνπο κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ηηο ππνβαζκηζκέλεο σο
αλχπαξθηεο ππνδνκέο ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα. Ξνηνο θηαίεη γηα ηε
ζπλνιηθή ππνβάζκηζε φιεο ηεο Γπη. Αζήλαο, γηα ηηο ρακέλεο δσέο κε ηελ
πξψηε βξνρή, γηα ηελ εγθαηάιεηςε θαη ησλ ηειεπηαίσλ πλεπκφλσλ πξαζίλνπ.
Γλσξίδνπκε δειαδή πνιχ θαιά φηη ην θεθάιαην, νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο
θηαίλε γηα ηελ αληηιατθή πνιηηηθή πνπ έρεη θαηαδηθάζεη κεγάιν ηκήκα ησλ
θαηνίθσλ θαη ζην Σατδάξη ζην λα κελ ηα βγάδνπλ πέξα. Λα είλαη κε ην
πνξηνθφιη αδεηαλφ, λα κεηξάκε απφ πνχ ζα θφςνπκε θάζε θνξά γηα λα
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κπνξέζνπκε ζηνηρεησδψο λα θαιχςνπκε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηηο δηθέο καο,
ησλ παηδηψλ θαη ησλ εγγνληψλ καο.
Ν απιφο ιαφο ηεο πεξηνρήο καο γλσξίδεη πνιχ θαιά πσο δελ έρεη γηα
αληίπαινπο ηαιαηπσξεκέλνπο θαη θπλεγεκέλνπο αλζξψπνπο απφ ηνπο
πνιέκνπο θαη ηα ηκπεξηαιηζηηθά εγθιήκαηα ηνπ ΛΑΡΝ, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ησλ ππφινηπσλ θνληάδσλ ησλ ιαψλ. Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ε
Γεκνηηθή Αξρή έρεη ηνπνζεηεζεί δεκφζηα, αλαθέξνληαο φηη ην Σατδάξη είλαη
δηαηεζεηκέλν ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα θηινμελήζεη πξφζθπγεο θαη
κεηαλάζηεο. Ξξνυπφζεζε είλαη νη ρψξνη απηνί λα είλαη αμηνπξεπείο θαη πγηεηλνί,
λα παξέρνπλ ζίηηζε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα, δηεξκελεία θαη λνκηθή
βνήζεηα κε επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη φρη ην ελδηαθέξνλ ΚΘΝ πνπ ιπκαίλνληαη
ηνλ ηνκέα ηεο αιιειεγγχεο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ήκαζηε θαη είκαζηε αλνηρηνί ζε ζπλεξγαζία κε ην θξάηνο
θαη φπνηνλ εκπιεθφκελν θνξέα γηα λα βξεζνχλ θαηάιιειεο ιχζεηο. Ξαξάιιεια
απαηηνχκε άκεζα κέηξα γξήγνξεο δηεθπεξαίσζεο ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο
ηαπηνπνίεζεο, αζθαιή δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ θαη απεπζείαο κεηαθνξάο
ηνπο ζηηο ρψξεο ηειηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ, θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ
Γνπβιίλνπ, ηεο Πέγθελ, ηεο Φξφληεμ, θαη φισλ ησλ θαηαζηαιηηθψλ
κεραληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ρν

βξάδπ

ηεο

Ξαξαζθεπήο

18

Καξηίνπ,

ρζεο

ην

βξάδπ

δειαδή,

ελεκεξσζήθακε επίζεκα απφ ηελ θπβέξλεζε πσο πξνηίζεηαη λα κεηαθέξεη
πεξίπνπ 1.500 πξφζθπγεο απφ ηνλ Ξεηξαηά ζην ιηκάλη ηνπ Πθαξακαγθά ζε
πξνβιήηα δίπια ζηνλ ρψξν ησλ λαππεγείσλ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή κε φ,ηη
ηερλνγλσζία δηαζέηεη επηζθέθηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.
Νθείινπκε λα θαηαγξάςνπκε ηηο κεγάιεο επηθπιάμεηο καο γη‟ απηφλ ηνλ ρψξν.
Ππγθεθξηκέλα είλαη ρψξνο πιήξσο εθηεζεηκέλνο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε
βξνρέο, αέξα, ήιην. Γελ έρεη θακία ππνδνκή, νχηε είλαη εχθνιν λα ζηεζεί
επαξθήο κεραληζκφο, ηέηνηνο πνπ λα θηινμελήζεη 1.500 αλζξψπνπο ζε
ζηνηρεησδψο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο.
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Έρεη είζνδν ζηελ νπνία γίλεηαη θαζεκεξηλή κεηαθφξησζε θνξηεγψλ,
containers, άξα κεγάιν θίλδπλν αηπρεκάησλ. Ζ θπβέξλεζε έρεη κεγάιεο
επζχλεο θαζψο ε γλψκε καο είλαη πσο ππάξρνπλ πην αμηφπηζηνη θαη θαηάιιεινη
ρψξνη γηα λα θηινμελεζνχλ νη πξφζθπγεο. Θέηνπκε απηά ηα δεηήκαηα αθξηβψο
γηαηί ζεσξνχκε πψο ην πξφβιεκα δελ πξέπεη λα ην ξίμνπκε θάησ απφ ην ραιί,
αιιά λα αληηκεησπηζηεί ππεχζπλα κε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε θαη ελίζρπζε
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππνδνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζθπγηθφ
δήηεκα.
Πε θάζε πεξίπησζε, αλ πξνθξηζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο,
ν Γήκνο Σατδαξίνπ θαιεί ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηνπο
απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο αλζξψπνπο ηνπ κφρζνπ ηεο πφιεο καο λα
ζηεξίμνπλ κε θάζε ηξφπν ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Ήδε έρνπκε
θάλεη έθθιεζε ζε φινπο ηνπο θνξείο, ηα ζσκαηεία, ηνπο ζπιιφγνπο ηεο πφιεο
λα εληείλνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο, λα ζπγθεληξψζνπλ ηα απαξαίηεηα είδε
πξψηεο αλάγθεο. Θαινχκε ηνλ ιαφ ηνπ Σατδαξίνπ λα δείμεη αγάπε, θξνληίδα
θαη ζπκπαξάζηαζε ζηηο νηθνγέλεηεο, ζηα παηδηά θαη ζηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο
ζπλαλζξψπνπο καο».
Απηφ είλαη ην θείκελν. Θα ήζεια λα ζαο πσ δπν πξάγκαηα αθφκε γηα λα
εκπινπηηζηεί θαη κε θάπνηα ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ φια ζε
έλα θείκελν θαη ζε κία απφθαζε. πσο γξάθεη θαη ην θείκελν, επεηδή έρεη
μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζηέγαζε θαη ηε
θηινμελία ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, εκείο επαλεηιεκκέλα έρνπκε
πάξεη ζέζε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή φηη είλαη θαινδερνχκελνη νη πξφζθπγεο, πξέπεη
λα θηινμελεζνχλ νη πξφζθπγεο θαη ζην Σατδάξη φπσο θαη ζε άιινπο δήκνπο,
ζε φιε ηε ρψξα καο δειαδή, αξθεί βέβαηα λα ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
θάλνπλ αμηνπξεπή θαη κε αλζξψπηλεο ζπλζήθεο ηε δηακνλή ηνπο.
Δδψ θαη θάπνηεο κέξεο είραλ γίλεη θάπνηεο δηεξεπλεηηθέο επαθέο, απηά ηα είρα
πεη θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή
ζέινπκε λα είκαζηε θαζαξνί θαη φ,ηη έρεη ζπδεηεζεί ην κεηαθέξνπκε εδψ.
Δίραλ γίλεη θάπνηεο δηεξεπλεηηθέο επαθέο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ θαη
εκέλα πξνθεηκέλνπ λα δνχκε αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ρψξνη ζην Σατδάξη.
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Δδψ λα ζαο πσ φηη ε θπβέξλεζε κέζα απφ επηζηνιέο πνπ έρεη ζηείιεη, επίζεκα
έγγξαθα δειαδή ζηνπο δήκνπο, δεηάεη απφ ηνπο δήκνπο λα πξνηείλνπλ απηνί
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ νη πξφζθπγεο, θαη ζε κία
ζπλάληεζε πνπ είρακε ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, θαη ε
Ξεξηθέξεηα έθαλε απηήλ ηελ πξφηαζε.
Δκείο ιέκε φηη δελ είλαη δπλαηφλ έλαο δήκνο ν νπνίνο δελ έρεη φια ηα ζηνηρεία
απηά, λα κελ έρεη θαη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα θάλεη απηφο ηνλ
ζρεδηαζκφ, δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ρψξν θηινμελίαο. Απηφ έρεη λα θάλεη, ζαο
είπα θαη πξηλ, κε έλαλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο
θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ππνπξγείσλ θαη λα έξζνπλ κεηά νη ηνπηθέο θνηλσλίεο
θαη λα θξίλνπλ αλ κπνξνχλ λα ζηεγαζηνχλ εθεί πξφζθπγεο ή φρη.
Σζεο ην βξάδπ κε πήξαλ ηειέθσλν ζηελ αξρή ν αξρεγφο ΓΔΝΘΑ, ν
ζηξαηεγφο ν Απνζηνιάθεο, θαη κνπ είπε φηη πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο,
κηιψληαο εθ κέξνπο ηνπ αλαπιεξσηή πνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο είλαη λα
ζηεγαζηνχλ πξφζθπγεο ζηελ πιαηθφξκα 4 ζην Πθαξακαγθά.
Δγψ ηνπ είπα φηη... θαη δήηεζα ηε γλψκε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Ρνπ είπα φηη
πξέπεη πξψηνλ λα καο πνπλ αθξηβψο ηη δεηάλε, λα καο ζηείινπλ έλα έγγξαθν
ζην νπνίν λα δηαηππψλνπλ ην αίηεκά ηνπο, ηνπ είπα φηη ν ρψξνο εθεί δελ
κπνξεί απηή ηε ζηηγκή φπσο είλαη λα θηινμελήζεη πξφζθπγεο, γηαηί δελ
ππάξρεη... μέξεηε φηη είλαη κία πιαηθφξκα κεγάιε, ηζηκέληηλε θαη δελ ππάξρεη
ηίπνηα άιιν κέζα, κφλν κία ρακειή πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα γχξσγχξσ.
Γελ κπνξνχζε λα κνπ πεη πεξηζζφηεξα. Κεηά απφ ιίγν κε πήξε ν
αλαπιεξσηήο ππνπξγφο ν θ. Βίηζαο θαη κνπ είπε φηη πξφθεηηαη λα
θηινμελεζνχλ 1.500 πξφζθπγεο. Δίλαη κία πξνζσξηλή ιχζε, φπσο είπε,
πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ θαηάιιεινη ρψξνη ην επφκελν δηάζηεκα γηα λα πάλε
ζε ζπίηηα, ζε δηάθνξνπο άιινπο ρψξνπο πνπ ζα θηινμελεζνχλ, θαη φηη κέζα
ζε δχν κέξεο ζα γίλνπλ φια ηα απαξαίηεηα έξγα γηα λα κπνξέζεη λα
ιεηηνπξγήζεη ην θέληξν γηα λα μεκπινθάξεη ιίγν ν Ξεηξαηάο πνπ είλαη
πξαγκαηηθά δξακαηηθή ε θαηάζηαζε.
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Δγψ ηνπ είπα φηη ζα ζπγθαιέζνπκε έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα
ελεκεξψζνπκε φιεο ηηο παξαηάμεηο, ηνλ ιαφ ηεο πφιεο θαη θπξίσο θαη ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Αθαίαο ηνπ Πθαξακαγθά πνπ είλαη απηνί νη νπνίνη
ζα έρνπλ ην κεγαιχηεξν βάξνο απηήο ηεο θηινμελίαο.
Πήκεξα ην πξσί πήγακε, είδακε ηνλ ρψξν, ήηαλ θαη κέιε ηνπ Ππιιφγνπ
Πθαξακαγθά. Κάζακε φηη ρζεο ην βξάδπ πήγε έλαο ζπληαγκαηάξρεο ν νπνίνο
έθαλε απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ θαη λα δεη ην ηη αθξηβψο γίλεηαη θαη αλ κπνξεί λα
θηινμελεζνχλ εθεί άλζξσπνη. Δπηθνηλψλεζα πάιη κε ηνλ θ. Βίηζα απφ εθείλν
ηνλ ρψξν θαη ηνπ είπα φηη δελ κπνξεί, καο έρεη θάεη, ηνπ ιέσ εκείο θαζίζακε
εδψ, είκαζηε έλα ηέηαξην θαη καο έρεη θάεη ην αγηάδη, ζθέςνπ θάπνηνη
άλζξσπνη πνπ ζα κείλνπλ γηα πνιιέο κέξεο.
Ξξέπεη λα πσ φηη ηνπ είπαλ πξνβιεκαηηζκέλνο, κνπ είπε θαη πάιη φηη είλαη
ιχζε αλάγθεο γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γη‟ απηφ θαη ζα βάινπλ ιπφκελα
ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο δειαδή, θαη δελ είρε θάηη άιιν λα κνπ πεη, ιέεη

ζα ην ζθεθηνχκε, εληάμεη, θαη απ‟ φ,ηη μέξσ κέρξη ηψξα δελ έρεη γίλεη θάπνηα
πξνεξγαζία αιιά πηζαλφλ λα γίλνπλ αχξην εξγαζίεο.
Θνηηάμηε, λα πσ δπν πξάγκαηα αθφκα αλ θαη ζέισ πάξα πνιιά πξάγκαηα λα
πσ γηαηί έρεη μεθηλήζεη κία νιφθιεξε ζπδήηεζε απηφ ην δηάζηεκα θαη ζε
επίπεδν Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, έρνπλ

γίλεη

θαη

εξσηήζεηο εδψ θαη

δεκνζηεχκαηα πάξα πνιιά αιιά θαη ζηελ θνηλσλία κέζα έρεη αλνίμεη, έρεη
βαζχλεη κάιηζηα απηή ε ζπδήηεζε θαη έρεη πάξεη, αλ ζέιεηε, θαη ηδενινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ζην πψο πξέπεη λα ζηέθεηαη ν θαζέλαο αλάινγα ζε ηέηνηεο
θαηαζηάζεηο πνπ πξαγκαηηθά πξέπεη λα επηδεηρζεί πάλσ απφ φια ε αλζξσπηά,
ε αιιειεγγχε, ε ζπκπαξάζηαζε ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε.
Θαη λα ζαο πσ φηη εγψ ηνπιάρηζηνλ ληψζσ πάξα πνιχ πεξήθαλνο πνπ ν
ειιεληθφο ιαφο πνπ είλαη έλαο ιαφο πνπ έρεη βηψζεη ηελ πξνζθπγηά εδψ θαη
πάξα πνιιά ρξφληα, είλαη απφ ηνπο ιανχο πνπ έρνπλ δερζεί κε αγάπε, κε
ζηνξγή, θηινμελνχλ ηνπο πξφζθπγεο, κελ μερλάκε ηηο εηθφλεο αλζξψπσλ,
γηαγηάδσλ ή λέσλ αλζξψπσλ νη νπνίνη δίλνπλ απφ ην πζηέξεκά ηνπο,
άλζξσπνη νη νπνίνη πξαγκαηηθά δελ έρνπλ λα ηαΐζνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη
κνηξάδνληαη ην γάια γηα λα πάλε λα ηαΐζνπλ απηά ηα παηδάθηα, θαη έρνπλ

14

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ακβιπλζεί πάξα πνιχ απηά ηα αληαλαθιαζηηθά θαζηζηηθψλ, ξαηζηζηηθψλ
απφςεσλ πνπ θπξηαξρνχζαλ δπζηπρψο πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ηα νπνία κηινχζαλ

έμσ νη μέλνη, έμσ νη πξφζθπγεο. Γελ έρεη θακία ζρέζε απηφ κε ηελ αλζξψπηλε
ππφζηαζε. ινη έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή, φινη έρνπλ δηθαίσκα λα δήζνπλ κε
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο.
ινο απηφο ν θφζκνο, ηα παηδάθηα πνπ βιέπνπκε, νη γέξνη, ζα ήζειαλ θαη
απηνί λα δήζνπλ κία δσή φπσο δνχκε φινη. Θα ήζειαλ, γηα παξάδεηγκα, φπσο
ρζεο ην βξάδπ ηελ ψξα πνπ έγηλε απηφ θαη ηξέρακε πνπ έβιεπα ηνλ θφζκν
ζηηο ηαβέξλεο, ή ζηηο θαθεηέξηεο ή ζηα ζπίηηα ηνπο ζηε δεζηαζηά, θαη απηνί νη
άλζξσπνη απηφ ζα επηδίσθαλ, απηφ ήζειαλ. Ρα παηδάθηα πνπ έρνπλ λα πάλε
ηέζζεξα θαη πέληε ρξφληα ζην ζρνιείν λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, νη καλάδεο
λα κπνξνχλ λα μεγελλάλε ζηα λνζνθνκεία θαη φρη κέζα ζηηο ιάζπεο ηεο
Δηδνκέλεο, νη παππνχδεο λα κελ ηνπο ζέξλεηο κε ην θαξνηζάθη θαη λα
πξνζπαζείο λα θάλεηο ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα γηα λα ζψζεηο, γηα λα κελ αθήζεηο
ηνλ παππνχ θαη λα δείηε θαη ηη άλζξσπνη είλαη, γηαηί απηφ δελ μέξσ αλ ην
έθαλαλ φινη ή ζα παξάηαγαλ, φπσο δελ μέξσ αλ έρεηε δεη θάπνηεο ηαηλίεο πνπ
παξάηαγαλ ηνπο γέξνπο θάηη γηαπσλέδηθεο εθεί, παξάηαγαλ ηνπο γέξνπο γηα λα
πεζάλνπλ. Βιέπεηε φηη πξαγκαηηθά κέζα ηνπο παξφιεο ηηο δπζθνιίεο ε
αλζξσπηά ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ππάξρεη. Θα ήζειαλ ινηπφλ θαη απηνί λα
ραίξνληαη ηε δσή, λα θαιιηεξγνχλ ηε δσή, λα εξσηεχνληαη, λα νλεηξεχνληαη
έλαλ θαιχηεξν θφζκν.
κσο ην ιέκε θαη ζην θείκελν θαη πάληα πξέπεη λα ην ιέκε απηφ, φηη είλαη
θάπνηνη νη νπνίνη βάδνπλ ην θέξδνο ηνπο πάλσ απφ ηελ αλζξψπηλε δσή, πάλσ
απφ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ Διιήλσλ ζηε δσή. Έηζη
έρνπκε ινηπφλ ηηο ρψξεο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ νη νπνίεο ζέινπλ λα θαζππνηάμνπλ
ηνπο ιανχο, ζέινπλ λα δηαιχζνπλ ηηο θνηλσλίεο, γηα λα κπνξνχλ πνιχ πην
εχθνια κε ηελ ινγηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε λα πινπηίζνπλ ηα θέξδε ηνπο,
λα βξνπλ λένπο δξφκνπο γηα ηελ ελέξγεηα, λα έρνπλ ζηεξίγκαηα γεσπνιηηηθνζηξαηησηηθά ζε ρψξεο φπσο ηψξα κηιάκε γηα ηε Κέζε Αλαηνιή.
Νη δξφκνη ηεο πξνζθπγηάο λα μέξεηε φηη ήηαλ πάληα δχζβαηνη θαη ηξαγηθνί.
Θαη λα ζαο ζπκίζσ κφλν, επεηδή εδψ έρνπκε πάξα πνιινχο πφληηνπο θαη
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έρνπκε θαη Κηθξαζηάηεο, ηνλ δξφκν πνπ έθαλαλ απηνί νη άλζξσπνη θαη ηηο
εηθφλεο ζα ηηο έρεηε δεη απφ ην αξρείν, απ‟ φ,ηη ζσδφηαλ ηφηε πψο μεθηλνχζαλ
απηά ηα θαξαβάληα πνπ είλαη αθξηβψο ηα ίδηα θαξαβάληα κε ζήκεξα, κφλν πνπ
ηφηε γίλνληαλ κε άινγα θαη κε φ,ηη κέζν είρε ν θαζέλαο θαη ζήκεξα γίλνληαη
κφλν κε ηα πφδηα, ή γίλεηαη κε ηα πινηάξηα απηά γηα λα πεξάζνπλ ηηο
ζάιαζζεο. Θαη ηψξα βξέζεθαλ ιανί πνπ θηινμέλεζαλ ηνπο Έιιελεο, καο
θηινμέλεζαλ. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ιανχο ήηαλ ε Ππξία φπνπ κεηά ηε
Κηθξαζηαηηθή Θαηαζηξνθή ρηιηάδεο Έιιελεο θηινμελήζεθαλ ζηε Ππξία.
πσο επίζεο είλαη νη ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο πνπ ην ‟49 θηινμέλεζαλ 70.000
Έιιελεο θπλεγεκέλνπο. πσο είλαη νη Έιιελεο εδψ νη ληφπηνη πνπ
θηινμέλεζαλ ηνπο Ξφληηνπο, ηνπο Αξκέληνπηο θαη ηνπο Κηθξαζηάηεο θαη φινπο
ηνπο θπλεγεκέλνπο.
Λα πσ φηη ζαλ δήκνο έρνπκε εθθξάζεη ηελ αιιειεγγχε καο φιν απηφ ην
δηάζηεκα φρη κφλν κε ηα γξαπηά θείκελα, αιιά θαη έκπξαθηα καδεχνληαο
ηξφθηκα θαη είλαη ζπγθηλεηηθή ε πξνζθνξά πάξα πνιιψλ δεκνηψλ νη νπνίνη
έξρνληαλ θάησ ζην δεκαξρείν ή αηνκηθά ή κέζσ ζπιιφγσλ, ζρνιεία
νιφθιεξα, θαη έθεξλαλ θαη απηνί απφ ην πζηέξεκά ηνπο θαη εληζρχζακε ηνπο
πξφζθπγεο ζην Γαιάηζη.
Ρελ ίδηα έθθιεζε έρνπκε θάλεη θαη ηψξα θαη απηφ πξαγκαηηθά δείρλεη, ζαο
ιέσ, θαη ην πφζν δεζηά έρνπλ πάξεη νη ζπλάλζξσπνη καο απηφ ην ζέκα πνπ θαη
ηψξα έρνπλ θέξεη πάξα πνιιά πιηθά απφ ηξφθηκα, θάξκαθα, παηρλίδηα, είδε
πγηεηλήο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηεξίμνπκε ηνπο πξφζθπγεο πνπ πεξλάλε
δχζθνιεο ψξεο.
Πε ζρέζε ηψξα κε ηνλ ρψξν, ζέισ λα πσ, γηαηί ιέκε θαη ζην θείκελν πνπ ζαο
δηάβαζα φηη ν ρψξνο πνπ πξνηείλεηαη κέζσ ηνπ εγγξάθνπ ηνπ πνπξγείνπ
Δζληθήο Ακχλεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ πνπ ζα ζέιακε εκείο ζαλ δήκνο
λα ππάξρεη. Γειαδή ζηηο επαθέο πνπ είρακε γηα λα επαλέιζσ κε
θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο θαη ζηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο είραλ γίλεη γηα
δηάθνξνπο ρψξνπο νη νπνίνη απνξξίθζεθαλ γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα
πεξπαηήζνπλ, δειαδή δελ κπνξεί ηψξα λα γίλεη θηινμελία ζε έλα θιεηζηφ
γπκλαζηήξην εδψ πνπ ζα έπαηξλε κφλν 100 άηνκα θαη ζα νρπξψλακε ηε
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ιεηηνπξγία εθαηνληάδσλ παηδηψλ. Ή ζε έλα κηθξφ θηίξην πνπ ζα έπαηξλε κφλν
30 άηνκα.
Ζ πξφηαζε ινηπφλ, εκείο ηνπο είρακε πξνηείλεη, είρακε αληηπξνηείλεη λα
θηινμελεζνχλ ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο, ππάξρνπλ θαηαζθελψζεηο πνπ ήηαλ
ζηε ζθέςε ηεο θπβέξλεζεο θαη δελ μέξσ γηαηί δελ πεξπάηεζε, κάιηζηα ν
Θνπξνπκπιήο κνπ ην είρε πεη ζαθψο φηη απνξξίπηεηαη νπνηαδήπνηε άιιε
ζθέςε λα ηνπο θηινμελήζνπκε ζε θαηαζθελψζεηο πνπ έρνπλ θαη θξεβάηηα, θαη
ληνπδηέξεο, ηνπαιέηεο, έρνπλ ρψξνπο γηα ηελ εζηίαζε, θνπδίλεο δειαδή θ.ιπ..
Απηφ απνξξίθζεθε.
Ξξνηείλακε λα θηινμελεζνχλ ζε μελνδνρείν θιεηζηά ή ζε άιιεο κεγάιεο
εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη θιεηζηέο, ππάξρνπλ λνζνθνκεία ηα νπνία δελ
ιεηηνπξγνχλ, ππάξρνπλ κεγάια εξγνζηάζηα ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ, ηέινο
πάλησλ ρψξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θηινμελήζνπλ ηελ πξνζθπγηά.
Γπζηπρψο, θαη κέζα ζε απηήλ ηελ πξνρεηξφηεηα πνπ βιέπνπκε ην νπνίν
αλαθέξνπκε θηφιαο, ηεο θπβέξλεζεο, δελ επηιέρζεθε θάπνηα απφ απηέο ηηο
ιχζεηο. Θαη επηιέρζεθε απηή ε ιχζε πνπ επί ηξνράδελ λα ζαο πσ θαη πάιη φηη
είλαη έλαο ρψξνο πνπ, ... βαξηά θνπβέληα, αιιά ζπκίδεη Ακπγδαιέδα, δειαδή
κε ην ηζηκέλην θάησ θαη ηα ζχξκαηα γχξσ-γχξσ. Ρνλ ρεηκψλα φπνηνο κείλεη
εθεί ηνλ ηξψεη ην αγηάδη θαη ην θαινθαίξη ν θαχζσλαο θαη ν ήιηνο, δελ κπνξεί
λα ζηαζεί άλζξσπνο δειαδή εθεί, ληαιίθεο κπαηλνβγαίλνπλ αθξηβψο δίπια απφ
ηνλ ρψξν πνπ είλαη νη απνζήθεο κε ηα containers, είλαη ε εζληθή νδφο πνπ
είλαη επηθίλδπλε, κάιηζηα πξηλ απφ ιίγα ρξφληα είρακε θαη έλαλ ζάλαην εθεί
ελφο κεηαλάζηε γηαηί δελ μέξνπλ νη άλζξσπνη πψο ζα ρεηξηζηνχλ ηέηνηνπο
δξφκνπο, θαη είλαη επίζεο ζε κία γεηηνλία πνπ ζηνλ Πθαξακαγθά ππάξρνπλ
δηάζπαξηα ζπίηηα δίπια ζηνλ ρψξν εθεί, δειαδή έλα ζπίηη εδψ, έλα κεηά απφ
50 θαη 100κ., θαη ινγηθφ είλαη νη άλζξσπνη λα ληψζνπλ κία αλαζθάιεηα, φπσο
επίζεο θαη θάηνηθνη ηεο Αθαίαο, θαη ηεο Ξάλσ θαη ηεο Θάησ Αθαίαο πνπ θαη
απηνί είλαη ινγηθφ λα αλεζπρνχλ.
Απηά ηα δεηήκαηα ηα ζπδήηεζα θαη απηά κε ηνλ ππνπξγφ, κνπ είπε φηη ζα
ιπζνχλ κε θχιαμε πνπ ζα γίλεηαη, δελ ζα είλαη μέθξαγν ακπέιη απηφο ν ρψξνο
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αιιά ζα ππάξρεη θχιαμε θαη απφ ηνλ ζηξαηφ θαη απφ ηελ αζηπλνκία νχησο
ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο.
Δδψ ζηελ πξνρεηξφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ζπκίζσ φηη πξηλ απφ ιίγεο κέξεο
είρε επηιεγεί έλαο ρψξν ζην Ξάξθν Ρξίηζε. πνπ εθεί μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο,
πήξε απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη εθεί πξνο ηηκή ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ήηαλ ζεηηθή ε απφθαζε γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ,
μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο θαη δχν κέξεο κεηά ζηακάηεζαλ νη εξγαζίεο επεηδή ήηαλ
δήζελ πςειφ ην θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.
Γειαδή απφ ηε κία ιέκε φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο νη
ζπλζήθεο θαη ε θπβέξλεζε ιέεη φηη λαη, ζα πάξνπκε κέηξα λα γίλνπλ, αιιά
απφ ηελ άιιε φηαλ είλαη ιίγν πςειφ ην θφζηνο, αθπξψλνληαη ηα έξγα.
Γηα λα ηειεηψζσ ινηπφλ λα πσ ην εμήο, φηη ε επηινγή ηεο θπβέξλεζεο είλαη
ζπγθεθξηκέλε. Δκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή βάδνπκε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο
ελζηάζεηο, ηηο επηθπιάμεηο, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνλ νπνίν ζαο είπα θαη πξηλ ζε
ζρέζε κε ηνλ ρψξν, φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε επηκέλεη ζε απηήλ
ηελ επηινγή, εκείο δελ ζα πνχκε φρη θαη ζα βνεζήζνπκε κε θάζε ηξφπν ηνπο
πξφζθπγεο γηα λα θαιπηεξέςνπλ νη ζπλζήθεο δσήο ηνπο. Κε φ,ηη δπλαηφηεηεο
έρνπκε, ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξηφηεηα κφλν έρεη ν δήκνο, γηαηί ζπλνιηθά ηε
δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηελ έρεη ε θπβέξλεζε θαη ηα αξκφδηα ππνπξγεία.
Δκείο ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε δηθή καο ζπκκεηνρή θαη θπξίσο ην θνκκάηη
ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ γηα λα ζπκκεηάζρεη ν θφζκνο, αλ ζέιεηε θαη
γηα λα παξέρεη ηαηξηθή βνήζεηα θαη λα πεγαίλεη ηξφθηκα θαη ηα άιια είδε ηα
νπνία είλαη απαξαίηεηα, ζε απηά ζα πάξνπκε θάζε κέηξν νχησο ψζηε λα
εθθξαζηεί ε αιιειεγγχε ηνπ θφζκνπ πξνο ηνπο πξφζθπγεο.
Λνκίδσ φηη θξίλεηαη ε αλζξσπηά φισλ καο κε ηε ζεκεξηλή απφθαζε θαη δελ
θηάλεη κφλν λα βιέπνπκε απηέο ηηο εηθφλεο, λα ξαγίδνπλ νη θαξδηέο καο θαη λα
ιέκε καθξηά απφ εκάο ην πξφβιεκα θαη αο πάεη θάπνπ αιινχ.
Θαη επεηδή ππάξρεη θαη θάπνην επηρείξεκα θαη πηζαλφλ λα εθθξαζηεί ζήκεξα
εδψ φηη εληάμεη, λα γίλεη ηζνκεξήο θαηαλνκή θαη λα γίλεη αχξην, επεηδή απηφ
είλαη κία ππεθθπγή, δελ κπνξεί λα γίλεη αχξην ζε 50 δήκνπο, αχξην ζα γίλεη ζε
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ηνπιάρηζηνλ απ‟ φ,ηη ιέλε ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε ζε 5,6 δήκνπο απηφ ην
πξάγκα, πηζηεχσ φηη ην επφκελν βήκα πνπ ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε είλαη
φρη ζηα καδηθά θέληξα ζπγθέληξσζεο πξνζθχγσλ αιιά λα παξζνχλ κέηξα,
πξψηνλ, λα γίλεη ηαπηνπνίεζε θαη λα πάλε νη πξφζθπγεο ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ ηνπο νχησο ψζηε λα κελ ππάξρεη κεγάινο φγθνο εδψ
πξνζθχγσλ, θαη δεχηεξνλ, λα παξζνχλ ηέηνηα κέηξα πνπ ζα πάλε ζε ρψξνπο
πην κηθξνχο θαη πην αλζξψπηλνπο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο. Απηή ινηπφλ είλαη ε εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο. Έρνπκε θάηη απφ ην
Πψκα: ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θα ήζεια λα θάλσ νξηζκέλεο
εξσηήζεηο. Θαηαξρήλ λνκίδσ ππάξρεη κία αληίθαζε αλάκεζα ζην έγγξαθν ηνπ
αλαπιεξσηή ππνπξγνχ θαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη δελ έρσ θαηαιάβεη ηη
αθξηβψο ζπκβαίλεη θαηαξρήλ κε ην ηδηνθηεζηαθφ. Ν ρψξνο αλήθεη ζηνλ Γήκν
Σατδαξίνπ θαη δεηείηαη απφ ην ππνπξγείν παξάρσξεζε; Άξα έρνπκε ην
δηθαίσκα λα κελ ηνλ παξαρσξήζνπκε; Θαη αλ δελ ηνλ παξαρσξήζνπκε, αχξην
έρνπκε ην δηθαίσκα ζαλ δήκνο εκείο λα θάλνπκε άιινπ είδνπο εξγαζίεο θαη λα
αμηνπνηήζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ην ηδηνθηεζηαθφ
ηνπ θαζεζηψο είλαη ζνιφ θαη κπνξεί λα κελ αλήθεη ζηνλ δήκν, λα αλήθεη είηε
ζην θξάηνο είηε ζηα λαππεγεία θαη δελ εμαξηάηαη απφ εκάο ε δεκηνπξγία εθεί
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θέληξνπ;
Γηαηί ζηελ αλαθνίλσζε πνπ δηαβάδσ θαηαιαβαίλσ φηη αθήλεηαη λα ελλνεζεί
φηη είλαη επηινγή ηεο θπβέξλεζεο θαη δελ θαηαιαβαίλσ επίζεο αλ ε πξφηαζε
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη λα απνδερζνχκε απηφλ ηνλ ρψξν σο ρψξν
θηινμελίαο

πξνζθχγσλ

ή

αθήλνπκε

ηελ

επηινγή

ζηελ

πιεπξά

ηεο

θπβέξλεζεο.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ην αλ γλσξίδνπκε φιεο ηηο ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο, δειαδή πφζα άηνκα ζα εγθαηαζηαζνχλ εθεί, πνηα ζα είλαη ε
ζπλδξνκή ηνπ δήκνπ ζηε ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηα απνξξίκκαηα, κε ηα
ζθνππίδηα, ζε ζρέζε κε ηε ζίηηζε θαη ηελ πεξίζαιςε. Δπίζεο, πψο ζα γίλεη ε
πγηεηλή φινπ απηνχ ηνπ ρψξνπ; Θα ζπλδεζνχλ κε ηελ θεληξηθή απνρέηεπζε
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απηέο νη εγθαηαζηάζεηο; Θα ππάξμνπλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο; ια απηά έρνπλ
πξνβιεθζεί ή απηή ηε ζηηγκή βαδίδνπκε ιίγν ζηα ηπθιά θαη απιά πεξηκέλνπκε
λα γίλνπλ νη φπνηεο θηλήζεηο απφ ηνλ ζηξαηφ θαη ην πνπξγείν Δζληθήο
Άκπλαο; Απηέο ηηο εξσηήζεηο θαηαξρήλ, ηα ππφινηπα ζηελ ηνπνζέηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πην πιαίζην απηφ θαη εγψ, ζα ην θξαηήζσ γηα ηελ ηνπνζέηεζή
κνπ, αιιά ζέισ λα ξσηήζσ, έηζη φπσο ην ζέηεη ην έγγξαθν ηνπ ππνπξγνχ, ν
ππνπξγφο αηηείηαη. Δκείο έρνπκε αξκνδηφηεηα εδψ λα απνθαζίζνπκε λαη ή φρη,
ή είλαη κία εηιεκκέλε απφθαζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη κνξθή εξψηεζεο-παξαηήξεζεο, Κηράιε. Έρεη
ζεκαζία απηφ, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, απηφ πνπ ιέσ, δηεπθξηλίδνληαη νη
πξνζέζεηο. Αλ εζχ αληί λα πξνηείλεηο ηνλ Πθαξακαγθά, πξνηείλεηο ηελ
Δπαχιεσο ή ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ ή ηελ Θνξπηζάο, θαηαιαβαίλεηο φηη... ην πηάλνπλ
φινη εδψ πέξα, δελ ρξεηάδεηαη λα ην εμεγήζσ. Πην ίδην ινηπφλ ζπγθεθξηκέλν,
θαη λφκηδα φηη ην ήμεξεο απηφ, ε πξφηαζε πνπ έθαλε ν δήκνο θαη δελ ην
δέρζεθαλ νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ ήηαλ κία πεξηνρή κέζα ε
νπνία κε ην πνπ έγηλαλ νη πιεκκχξεο, θαη ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο,
πιεκκχξηζαλ. Κε απηφ απιψο ζέισ λα δείμσ ηηο πξνζέζεηο. Άξα, ινηπφλ, ιέσ,
φηη εδψ ζα θξηζνχκε φινη επί ησλ δεηεκάησλ. Δληάμεη. Απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, πξψηα απ‟ φια λα θαιεζπεξίζσ φινπο ηνπο
ζπλδεκφηεο εδψ, φινπο ηνπο καδηθνχο θνξείο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
ζψκαηνο. Αθνχζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, πξέπεη ηα
πξάγκαηα λα κπνπλ ιίγν ζηε ζεηξά ηνπο. Ξξέπεη λα πάξνπλ ηε ζσζηή ηνπο
ζέζε θαη ηε ζσζηή δηάζηαζή ηνπο.
Δίκαη ππεχζπλν ζην Ξάξθν Ρξίηζεο. Θαλέλαο δήκνο, θαλέλαο δήκνο ηεο Γπη.
Αζήλαο δελ πξφηεηλε απηφ ην ζεκείν. Θαηεγνξεκαηηθά, λα γξαθηεί ζηα
πξαθηηθά. Ρν είπε ν Αλδξέαο Κπνδίθαο ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Αξγπξψο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Βεβαίσο, θαη κηιάσ ζνβαξά, Θψζηα. Γηαηί; Γηαηί έρνπκε πηάζεη
ηνλ φξν αιήζεηα θαη ηνλ έρνπκε εθπνξλεχζεη απηέο ηηο επνρέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Αληξέα, κε φινλ ηνλ ζεβαζκφ, λα νινθιεξψζνπκε
ηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ θαη ζα έρεηο ηελ επθαηξία λα πεηο ζηελ
ηνπνζέηεζε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα πσ κία εξψηεζε κφλν. Γήκαξρε, απεπζχλνκαη ζε εζάο
πιένλ, αθνχ δελ ζέιεηε λα εμεγήζσ ηη έγηλε ζην Ίιηνλ, θαη φρη ζην...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα εμεγήζεηε έηζη θαη αιιηψο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ:... καο αθνξά, καο αθνξά άκεζα. Κε ηελ πξνρεηξφηεηα πνπ
γίλνληαη νη επηινγέο ησλ ρψξσλ. Θαη ζα ζαο πσ πψο έγηλε θαη ε επηινγή ηνπ
ρψξνπ ζην Ίιηνλ. Θαη θνβάκαη φηη κπνξεί λα έρεη ζπκβεί ην ίδην θαη ζην
Σατδάξη. Αθνχζηε, Γήκαξρε, ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο, κηιήζαηε κε ηνλ θ.
Βίηζα, κηιήζαηε κε ηνλ ζηξαηεγφ Απνζηνιάθε, δελ ππήξμε έλαο θξαηηθφο
θπβεξλεηηθφο ιεηηνπξγφο λα παξαβξεζεί ζήκεξα εδψ λα δερζεί ζεηξά
εξσηεκάησλ, απνξηψλ θαη εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπκε; Γηαηί ζε άιινπο
δήκνπο θαη εδψ απεπζχλνκαη, Θψζηα, ζην Ίιηνλ είρε πάεη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο, ν θ. Ξαπαδφπνπινο, θαη απηφο
εμήγεζε, ν δήκαξρνο έθαλε έλα θαισζφξηζκα θαη κεηά φιν ην θέληξν βάξνπο
απηήο ηεο... ζαλ ηελ ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Ηιίνπ ην πήξε, ηελ επζχλε ηελ πήξε ν θ. Ξαπαδφπνπινο θαη εμεγνχζε ζηνλ Α,
ζηνλ Β, ζηνλ Γ, απηά πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο, απηά πνπ είπε ν θ. Ληεληαθφο,
απηά πνπ ζα κπνξνχζα λα πσ θαη εγψ, θαη ν έλαο θαη ν άιινο.
Θαη έπαηξλε θαη δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο, ην πφζν, ηνπο
πφζνπο ηνλ αξηζκφ θαη πφζν ζα θξαηήζεη απηή ε ζηέγαζε, απηή ε θηινμελία.
... ζα ηα πνχκε αξγφηεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ δελ ππάξρεη εξψηεζε απφ άιιν ζπλάδειθν, λα απαληήζεη ν
δήκαξρνο. πάξρεη; Ινηπφλ, ν δήκαξρνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή.
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ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην κηθξφθσλν, ζπλάδειθε, γηα λα θαηαγξάθνληαη. Ν δήκαξρνο
λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Πψκαηνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, εθεί είλαη ιίγν
πεξίπινθα ηα πξάγκαηα. Ρν θνκκάηη απηφ είλαη νη επηρσκαηψζεηο πνπ έρνπλ
θάλεη ζην δηάβα πνιιψλ ρξφλσλ ηψξα ηα λαππεγεία θαη μέξεηε πνιχ θαιά, ην
έρνπκε ζπδεηήζεη, απιά λα αθνχεη θαη ν θφζκνο, εκείο απηφλ ηνλ ρψξν ηνλ
δηεθδηθνχκε ζαλ δεκφζην ρψξν. Θαη κάιηζηα ζην Θηεκαηνιφγην ηνλ έρνπκε
βάιεη θαη ζαλ δεκνηηθφ ρψξν. Ρα λαππεγεία δηεθδηθνχλ ηα ίδηα ηα λαππεγεία
απηφλ ηνλ ρψξν. Γελ είλαη μεθαζαξηζκέλν ην ηδηνθηεζηαθφ, γηα εκάο φκσο δελ
κπαίλεη δήηεκα, είλαη δεκφζηνο ν ρψξνο, γηα λα ην μεθαζαξίδνπκε.
Κάιηζηα, είλαη 220ζηξκ. ζπλνιηθά, απφ ηελ παιηά αθηή πνπ ππήξρε πξηλ γίλεη
δηακφξθσζε απφ ηα λαππεγεία ηνπ Ληάξρνπ θαη απηφ ην θνκκάηη ηψξα πνπ
κηιάλε γηα ηνπο πξφζθπγεο είλαη γχξσ ζηα 50ζηξκ. πνπ είλαη ην ηειεπηαίν
θνκκάηη ην νπνίν βιέπεη ην ηειεπηαίν θνκκάηη επηρσκάησζεο πνπ είλαη πξνο
ηε ζάιαζζα. Γηα φπνηνλ δελ μέξεη.
Ρν αλ ζα γίλε εθεί θέληξν θηινμελίαο ή φρη, είλαη θαζαξά ζέκα ηεο
θπβέξλεζεο. Γελ εκπιέθεηαη πνπζελά ν δήκνο. Απιά ε θπβέξλεζε φπσο είλαη
ινγηθφ θαη φπσο θάλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο έθαλε θαη ζην Ίιηνλ,
δεηάεη ηε γλψκε ηνπ δήκνπ, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αλ πάξεη αξλεηηθή
απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φπσο έρεη πάξεη ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ
έρνπλ ζηεγαζηεί, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θέληξα θηινμελίαο, απηφ απιά
θαηαγξάθεηαη ζαλ κία αξλεηηθή ζέζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελ είλαη
φκσο θαζνξηζηηθή ε ςήθνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην αλ ζα γίλεη ή φρη ν
ρψξνο. Γηα λα είκαζηε θαζαξνί ζε απηφ.
Αλ γλσξίδνπκε πφζνη ζα θηινμελεζνχλ, είπα 1.500 πξφζθπγεο. Ζ ζπλδξνκή
ηνπ δήκνπ. Θνηηάμηε, ν δήκνο δελ εκπιέθεηαη, δελ θαηαζθεπάδεη ν δήκνο ην
θέληξν θηινμελίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ζε θακία δηαδηθαζία ν δήκνο. Απιά απηφ
πνπ ζα θάλεη είλαη λα καδεχεη ηα ζθνππίδηα, είλαη δειαδή κία ελέξγεηα ηελ
νπνία ζα θάλεη, λα πάεη θάδνπο θαη λα καδεχεη ηα ζθνππίδηα θαη επίζεο απφ
εθεί θαη πέξα ην άιιν θνκκάηη είλαη ην ζέκα ηεο αιιειεγγχεο θαη κε πνηνλ
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ηξφπν ζα εθθξαζηεί κε φιεο απηέο ηηο κνξθέο πνπ κπνξνχκε λα δνχκε θαη λα
θάλνπκε.
Γειαδή ζαο είπα θαη πξηλ, απφ ην κάδεκα ηξνθίκσλ, εηδψλ δηαθφξσλ
παηρληδηψλ, θαξκάθσλ, κέρξη ην λα πάλε νκάδεο γηαηξψλ, λα θάλνπλ
εκβνιηαζκνχο, λα θάλνπλ ειέγρνπο, νκάδα λνκηθψλ αλ κπνξνχκε. Νηηδήπνηε
δειαδή, νπνηαδήπνηε βνήζεηα, απηή είλαη ζε άιιν επίπεδν. Αιιά ζε ζρέζε κε
ηηο ππνδνκέο, ην αλ ζα κπνπλ ηνπαιέηεο, ην αλ ζα πεξάζνπλ αγσγνί, ζσιήλεο
θαη ηη ζα γίλεη, απηφ δελ έρεη θακία, κα θακία ζρέζε ν δήκνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Ξάξθν Ρξίηζε λα ζαο πσ φηη θηινμέλεζε ην ‟99, ην αλ είλαη
θαηάιιεινο ή φρη, containers κε ηνπο ζεηζκφπιεθηνπο. Γειαδή ζε εθείλν ην
ζεκείν, ήηαλ έλαο ρψξνο πνπ κπνξνχζε δειαδή λα ιεηηνπξγήζεη, αιιά ην
πξφβιεκα ήηαλ ην θφζηνο, ηνπιάρηζηνλ απηή είλαη ε ζέζε. Θαη εθεί, λα δείηε
ηψξα θαη ηελ αληίθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
Ηιίνπ πήξε απφθαζε κε πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία λα θηινμελεζεί ν ρψξνο θαη
εδψ είλαη ην πνηνο απνθαζίδεη ηειηθά θαη βιέπεηε φηη έξρεηαη ε θπβέξλεζε θαη
αθπξψλεη απηήλ ηελ απφθαζε.
Άξα, ινηπφλ, γηα λα είλαη μεθάζαξν, γηαηί έρεη αθνπζηεί θαη απηφ, θαη κάιηζηα
έρεη αθνπζηεί θαη ζηνπο θαηνίθνπο εθεί ηεο Αθαίαο πνπ πξνζπαζνχλ θάπνηνη
λα... πψο λα ην πσ, λα ζπεθνπιάξνπλ, φηη μέξεηε θάηη, είλαη απφθαζε ηνπ
δήκνπ, φ,ηη απνθαζίζεη ν δήκνο. Θαη βάδνπλ ηα ςηρνπιάθηα πνπ πηζαλφλ λα
ζέιεη θάπνηνο λα πάξεη γηα λα θάλεη ηψξα απηή ηε βξψκηθε δνπιεηά πνπ θάλεη,
πάλσ απφ ηηο αγσλίεο θαη ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ ζα ζπκθσλήζσ ελ αξρή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, δελ απαληήζεθε θάηη, πνηα είλαη ε πξφηαζή καο
ηειηθά, γηαηί θάπνηνο είπε φηη δελ ηελ... είλαη ζαθέζηαηε ε πξφηαζή καο. Δκείο
ιέκε, λα ζαο ηελ πσ κε δχν θνπβέληεο κφλν, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο έρεη
πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, έρνπκε επηθπιάμεηο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηαηί
δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αζθαινχο θαη πγηεηλήο θαη αλζξψπηλεο
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δηαβίσζεο, φκσο αλ επηιεγεί απηή ε ζέζε απφ ηελ θπβέξλεζε, εκείο ζα
ζηεξίμνπκε κε θάζε ηξφπν ην θαιχηεξν δπλαηφλ γηα ηνπο πξφζθπγεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ππάξρεη εθπξφζσπνο ηνπ ζπιιφγνπ; Ξνηνο ζέιεη ηνλ
ιφγν; Ξαξαθαιψ. Λα έξζεη εδψ φπνηνο είλαη λα κηιήζεη ζην κηθξφθσλν. Ρν
φλνκά ζαο, λα θαηαγξαθνχλ θαη απηά πνπ ζα πείηε.
ΓΝΘΑΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Νλνκάδνκαη Γνχθαο Γεψξγηνο, θαη δηακέλσ
ζηελ Ξάλσ Αθαία ηνπ Σατδαξίνπ. Απ‟ φ,ηη θαηάιαβα εδψ καο θάλεηε κία
αλαθνίλσζε θαη δελ ήξζακε λα ην ζπδεηήζνπκε, νπφηε έρσ έλα θαη κφλν
εξψηεκα. Γελ ήηαλ αξθεηά ππνβαζκηζκέλε ε Θάησ Αθαία θαη ν Πθαξακαγθάο
θαη ζα ηελ θάλνπκε ρεηξφηεξε αθφκα; Αιιά απ‟ φ,ηη θαηάιαβα δελ είλαη θαη ζην
ρέξη ζαο έηζη φπσο ην ζπδεηάκε. Ιέσ θάηη ιάζνο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. Γελ θάλνπκε εξσηήζεηο ηψξα. Ν θαζέλαο ιέεη
ηελ άπνςή ηνπ.
ΓΝΘΑΠ: Νινθιήξσζα, απηφ ήζεια λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ωξαία, επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
ΓΝΘΑΠ: Ξαξαθαιψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε, θχξηε.
ΡΑΡΝΠ: Θαιεζπέξα. Νλνκάδνκαη Ράηνο Σξήζηνο, είκαη αληηπξφεδξνο ηνπ
Δμσξατζηηθνχ Ππιιφγνπ θαη Ξεξηβαιινληηθνχ Ππιιφγνπ Αθαίαο. Θ. Γήκαξρε,
εγψ πηζηεχσ φηη ήξζακε εδψ πέξα ηδάκπα ζηελ νπζία, γηαηί απ‟ φ,ηη καο
είπαηε αθφκα θαη αλ ιεθζεί αξλεηηθή απφθαζε, φηη ζα γίλεη. Γειαδή κηιάκε
πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ. Αιιά δελ παχνπλ θαη κεξηθά άιια πξνβιήκαηα
πνπ ππάξρνπλ εθεί πέξα.
Θαηαξρήλ δελ αλαθέξακε ην ζέκα φηη ππάξρεη εθεί πέξα θαη ε λέα παηδεία,
ππάξρνπλ

παηδηά.

πάξρνπλ

θάηνηθνη

εθεί

πέξα

αξθεηνί

πνπ

δελ

ελεκεξψζεθαλ θαλ. Δκείο δειαδή ζήκεξα κάζακε φηη έρεη μεθηλήζεη, δελ
μέξακε θαλ πνχ ζα γίλεη, αθνχγακε φηη ζα γίλεη ζηνλ Πθαξακαγθά θαη δελ
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μέξακε θαλ πνχ ζα γίλεη. Γελ ελεκεξψζεθε θαλέλαο απφ εκάο, νθείιεηε λα
ελεκεξψζεηε θαη εκάο, γηαηί πηζηεχσ φηη πξέπεη θαη εκείο λα μέξνπκε ηη καο
γίλεηαη.
Γελ είλαη κφλν νη ζπλζήθεο πγηεηλήο, εκέλα δελ κε θαιχπηεη θαζφινπ απηφ,
εάλ ζε πεξίπησζε, εκείο βάδνπκε πιάηε ζαλ Έιιελεο θαη ν θαζέλαο θάλεη φ,ηη
κπνξεί, λαη, αιιά απφ ηε ζηηγκή λα ζηακαηήζνπλ θαη νη Έιιελεο πνπ ην
θξάηνο είλαη αλχπαξθην, απφ εθεί θαη πέξα ηη γίλεηαη; Ξνηνο ζα ηνπο θξαηήζεη;
Θα ηνπο θξαηήζνπλ 20 ή 30 άηνκα πνπ ζα είλαη ε αζηπλνκία; Δζείο πηζηεχεηε
ζα ηνπο θξαηήζνπλ απηά ηα άηνκα;
Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Λα πείηε φηη ζε 2ρικ., 3ρικ. ππάξρεη ζην Πρηζηφ
ήδε. Κεηά απφ εθεί θαη πέξα ηη γίλεηαη; Απηνί μεθηλάλε απφ θάησ θαη πάλε, εγψ
επεηδή έρσ κεγαιψζεη ζην Ξέξακα, ηνπο έρσ δεη θαη πεξπαηάλε θαλνληθά.
Ξάλε ζηνλ Πθιαβελίηε, πάλε απφ εδψ, πάλε απφ εθεί. κσο, σο πφηε ζα βάδεη
ν έιιελαο πνιίηεο πιάηε θαη κεηά απφ φιν απηφ αλ ζηακαηήζεη, ηη γίλεηαη απφ
εθεί θαη πέξα; Δκάο ζαλ θαηνίθνπο πνηνο καο δηαζθαιίδεη... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, λα νινθιεξψζεη ν ζπκπνιίηεο απηφ πνπ ιέεη.
ΡΑΡΝΠ: Γελ άθνπζα απφ θαλέλαλ φηη ππάξρεη αζθάιεηα γηα ηνπο θάηνηθνπο
ηνπιάρηζηνλ πνπ καο αθνξά άκεζα. Γελ είκαζηε ελεκεξσκέλνη, νθείιαηε λα
ελεκεξψζεηε ηνπο θαηνίθνπο, θαη εδψ πέξα βιέπσ φηη είκαζηε ηειηθά, θαη ζην
ηέινο ζα απνδεηρζεί, φηη είκαζηε πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ εδψ πέξα.
Απηφ βιέπσ. Ξξέπεη θάπνηα ζηηγκή θαη εκείο λα ελεκεξσλφκαζηε. Έρνπκε
κείλεη νη ηειεπηαίνη θάηνηθνη, ην ηειεπηαίν θνκκάηη απηφ, ην μέξεηε φινη πνιχ
θαιά, θαη νη παιηνί θαη νη θαηλνχξηνη, φηη είλαη ην πην αδηθεκέλν θνκκάηη. Κελ
ην ππνβαζκίδεηε άιιν. Δίλαη θξίκα θαη αδηθία γη‟ απηφλ ηνλ ηφπν. Έρνπκε ηα
ζπίηηα καο, έρνπκε ηηο πεξηνπζίεο καο, νθείινπκε λα ηηο πξνθπιάμνπκε θαη λα
αθήζνπκε θάηη ζηα παηδηά καο. Κελ ην θαηαζηξέθεηε άιιν. Έιενο πηα κε
απηφ ην πξάγκα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο... ν θ. Φσηεηλάθεο απφ ην «Νηθφπνιηο» έρεη
δεηήζεη ηνλ ιφγν. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ, αθήζηε λα δηεμαρζεί ε
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ζπδήηεζε. Ν θαζέλαο ζα πεη ηελ άπνςή ηνπ εδψ, φπνηνο έρεη ζθνπφ λα
δηαιχζεη ην ζπκβνχιην, ζα πάξνπκε θαη ηα αλάινγα κέηξα. Ξαξαθαιψ πάξα
πνιχ, θπξία. Θπξία, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Θ. Φσηεηλάθε, έρεηε ηνλ ιφγν.
ΦΩΡΔΗΛΑΘΖΠ: Θ. Ξξφεδξε, επραξηζηψ πνιχ. Θα ζαο δηαβάζσ ηελ απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ πάξζεθε ζήκεξα νκφθσλα απφ ηνλ
Νηθνινγηθφ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν Σατδαξίνπ ην πξσί. «Απφ ηα φκνξθα ιφγηα
πεξί αιιειεγγχεο θαη θαιέο πξάμεηο, αο θαινδερηνχκε ηνπο πξφζθπγεο ζην
Σατδάξη. Κε αθνξκή ηελ έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Σατδαξίνπ ην Πάββαην 19/03/2016, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ «Νηθφπνιηο»
ζπλεδξίαζε θαη απνθάζηζε νκφθσλα:
1) Ππκθσλεί θαη θαισζνξίδεη ηνπο πξφζθπγεο ζηα λαππεγεία Πθαξακαγθά, ή
ζε φπνηνλ άιινλ ρψξν θξηζεί θαηάιιεινο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηξαηφπεδν.
Απφ ηα φκνξθα ιφγηα πεξί αιιειεγγχεο θαη ηηο θαιέο πξάμεηο, αο
θαινδερηνχκε ηνπο πξφζθπγεο ζην Σατδάξη. 2) Ζ απφθαζή καο απηή έξρεηαη
σο ζπλέρεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ δξάζεσλ αιιειεγγχεο ηνπ ζπιιφγνπ καο κε
ηε ζπιινγή ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο ζηνπο θαηαπιηζκνχο ησλ
πξνζθχγσλ, ζηνλ Διαηψλα θαη ζηνλ Ξεηξαηά.
3) Λα ζηακαηήζνπλ νη πφιεκνη θαη ην εκπφξην φπισλ πνπ ηνπο πξνθαινχλ. 4)
Ξεξηζζφηεξνη αλζξψπηλνη ρψξνη θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Δπξψπε. 5) Θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Σατδαξίνπ, ηνπο πνιηηηθνχο θαη
θνηλσληθνχο θνξείο, ηελ εθθιεζία θαη θάζε πνιίηε, λα θαισζνξίζνπλ ηνπ
πξφζθπγεο θαη λα απαιχλνπλ ηνλ πφλν ηνπο».
Απηή είλαη ε απφθαζή καο, ζαο ηελ θνηλνπνηνχκε θαη πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ
θαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ είπε ν θ. δήκαξρνο ζηελ νκηιία ηνπ, δειαδή
πεξηζζφηεξνη αλζξψπηλνη ρψξνη θηινμελίαο θαη βεβαίσο κε αμηνπξεπείο
ζπλζήθεο.
Δδψ ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ θάηη. Γελ ζέισ λα παξαιιειίζσ φκσο, είλαη
δηαθνξεηηθά ζέκαηα απηά, ην ηη είρε γίλεη κε ηνλ ΝΘΑΛΑ φηαλ μεθίλεζα απφ
δχν, ηξία λνζνθνκεία θαη ηειηθά φια ηα λνζνθνκεία ζήκεξα δηαζέηνπλ
ππνθαηάζηαηα ρσξίο λα ππάξρεη πξφβιεκα. Δπραξηζηψ πνιχ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπκπνιίηεο; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ πξφινγν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ ζαθέζηαηα αλαθέξεηαη φηη ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα
δελ είλαη θεξαπλφο ελ αηζξία. Ρν πξνζθπγηθφ πξφβιεκα εθθνιάπηεηαη εδψ θαη
πνιιά ρξφληα θαη είλαη ην κπνχκεξαλγθ ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ πξάμεσλ θαη
ησλ πνιηηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκπεξηαιηζηηθψλ φπσο ιέηε, θαη ζηξαηησηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ ηεο Γχζεο.
Έπξεπε λα ην πεξηκέλνπκε. Γελ είλαη ρψξνο θαη κέξα θαη ρξφλνο λα
ζπδεηήζνπκε πνηνο έθηαηγε, πνηνο πεξίκελε, πνηνο δελ πεξίκελε απηέο ηηο ξνέο
ηηο πξνζθπγηθέο, αιιά βξηζθφκαζηε ζήκεξα φπσο θαη φιε ε Δπξψπε θαη φινο
ν θφζκνο θαη εκείο ζαλ παηξίδα, ζαλ έζλνο, ζαλ ρψξα, ζε απηφ ην πξφβιεκα.
Θαινχκεζα ζήκεξα φκσο εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ζπλεγνξήζνπκε ή
ηππηθά, πνιηηηθά κάιινλ, ζηελ απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ γηα εγθαηάζηαζε,
πνπ δελ ην αλαθέξεη επαθξηβψο, ηελ εγθαηάζηαζε ή θηινμελία πξνζθχγσλ.
Απηφ ην έγγξαθν ην νπνίν έζηεηιε ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο πνπ δελ έρεη
νχηε αξηζκφ πξσηνθφιινπ, δελ μέξσ ηη έγγξαθν είλαη απηφ, φζνη μέξνπλ απφ
δηνίθεζε θαηαιαβαίλνπλ εδψ κέζα ηη ελλνψ, ηελ πξνζσξηλή ρξήζε ζηελ
πξνβιήηα πνπ βξίζθεηαη εθεί, ζηελ πεξηνρή ηάδε, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
καο, αιιά ηη ζα πεη ρξήζε; Πηξαηφο είλαη, κπνξεί λα ζέινπλ λα ην θάλνπλ
ζηξαηφπεδν, κπνξεί λα ζέινπλ λα ην θάλνπκε, μέξσ εγψ, νηηδήπνηε άιιν. Γελ
ιέεη „θηινμελίαο‟ θ.ιπ..
Αθνχζηε, φηαλ κηιάκε γηα αιιεινγξαθία εζσηεξηθή, δεκφζησλ θνξέσλ, πξέπεη
λα είλαη ηα πξάγκαηα μεθάζαξα. Μέξσ φηη πνιινί απφ εζάο δπζαξεζηείζηε κε
απηά πνπ αθνχηε. κσο, νχηε θηιαξάθηα είκαζηε φηαλ δηνηθνχκε, νχηε
θάλνπκε φ,ηη καο ηε δψζεη εθείλε ηε ζηηγκή, θαη αθξηβνινγψ ζε απηφ πνπ ιέσ,
δηφηη ε πξνρεηξφηεηα μεθηλάεη απφ απηφ ην έγγξαθν θαη επαλαιακβάλσ φηη
πνιινί απφ εδψ κέζα θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ φηαλ δελ έρεη νχηε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ. Πεκαίλεη πξνρεηξφηεηα.
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Ξξφζθπγεο ζην Σατδάξη. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε νχηε κία ζην εθαηνκκχξην λα
αξλεζνχκε ηελ πξνζθνξά θηινμελίαο ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Ξάξα
πνιινί φπσο είπε θαη ν δήκαξρνο, πάξα πνιινί απφ εκάο είκαζηε γφλνη
δεχηεξε γεληά πξνζθχγσλ. Γελ κπνξνχκε απηφ λα ην δηαγξάςνπκε, αιιά θαη
λα κελ ήκαζηαλ, ζηε ζηνηρεηψδε θνηλσληθή επαηζζεζία πνπ πξέπεη λα καο
δηαθαηέρεη, ζα έπξεπε απηφ ην πξάγκα λα ην δνχκε θαη λα ην αγθαιηάζνπκε
πξψηα ζπλαλζξψπηλα θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη κεηά πνιηηηθά.
ηαλ πεηλάεη έλαο άλζξσπνο, φηαλ αθήλεη ηηο βνιέο ηνπ έλαο κηθξνκεζαίνο,
έλαο κεζναζηφο ηεο Ππξίαο θαη άιισλ ρσξψλ θαη έξρεηαη ζήκεξα ζαλ
πξφζθπγαο θαη γελλάεη ε γπλαίθα ηνπ κέζα ζηε ιάζπε, εκέλα ηνπιάρηζηνλ
πξνζσπηθά δελ κε ελδηαθέξεη απφ πνχ πξνέξρεηαη απηφο ν άλζξσπνο θαη δελ
κε ελδηαθέξεη αλ είλαη Αθγαλφο, αλ είλαη Ηξαθηλφο, αλ είλαη ν θαιφο ... θαη νη
θαθνί κεηαλάζηεο.
Γηα κέλα, γηα εκάο, φινη απηνί νη άλζξσπνη είλαη πξφζθπγεο ελφο θαθνχ
θαηεζηεκέλνπ θαη ελφο θαθνχ θαζεζηψηνο πνπ ηνπο επέβαιαλ φινη νη άιινη
εθηφο απφ απηνχο ηνπο ίδηνπο πνπ ηνπο δηνηθνχλ. Ρνπο θαισζνξίδνπκε ζην
Σατδάξη.
Θα ζπκθσλήζσ απφιπηα, επεηδή γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά, αγαπεηνί
ζπλάδειθνη, θαη αγαπεηνί θίιεο θαη θίινη, ηελ πξνρεηξφηεηα ηεο επηινγήο ησλ
ρψξσλ, ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηνλ δήκαξρν θαη ζα ην πξνζππνγξάςσ
θαη ζα ην θάλσ θαη κε καχξα γξάκκαηα θαη ππνγεγξακκέλα, φηη ζπκθσλνχκε
λα έξζνπλ ζηνλ Σατδάξη εθηφο απφ απηφλ ηνλ ρψξν. Θαη ε επζχλε γηα φ,ηη
πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην επίπεδν ηεο δηαβίσζεο, ζην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο,
αζθάιεηαο, θαη ησλ ίδησλ αιιά ίζσο θαη ησλ πεξίνηθσλ, γηα λα κελ θνβίδνπκε
ηνλ θφζκν, κφλν αλ ηνλ θάλνπλ θιεηζηά, αλ ην θάλνπλ Ακπγδαιέδα. Αιιάδνπλ
ηα πξάγκαηα, αγαπεηέ Γήκαξρε.
Αλ καο δηαβεβαηψλνπλ φηη ζα βάινπλ ζηξαηφ, θαληάξνπο, ηεζσξαθηζκέλα θαη
απηά, εληάμεη, αιιάδεη ην πξάγκα. Θαη λα κελ πεγαίλνπλ ζηνλ Πθιαβελίηε, λα
ηνπο ηα πεγαίλνπκε εκείο.
Δάλ είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, πξέπεη λα ην ζθεθηνχκε ζνβαξά, αλ είλαη θιεηζηνχ,
απνξξίπηεηαη απφ εκάο, άξα απηφ πνπ ζα θαηαιήμνπκε εκείο γηαηί είλαη έλα
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ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φινη νη ζπλάδειθνη θαη δελ ... ηνλ
ρξφλν, εκείο ζπκθσλνχκε θαη θαινδερφκαζηε ηνπο πξφζθπγεο πνπ γηα εκάο
πξφζθπγεο είλαη φισλ ησλ εζλνηήησλ, δελ μερσξίδνπκε ζε κεηαλάζηεο ην
θνιπάθη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, νη θαινί θαη νη
θαθνί, απηνί πνπ βηάδνπλ ηα παηδηά καο θαη απηνί πνπ ζα ηξέμνπλ ζηα ηδησηηθά
ζρνιεία λα βηάζνπλ ηα παηδηά, αιιά φρη ζε απηφλ ηνλ ρψξν.
Θάλνπκε έθθιεζε ζηελ θπβέξλεζε γηα θαιχηεξε, νξζφηεξε επηινγή ηνπ
ρψξνπ. πσο πνιχ ζσζηά θαη ε «Νηθφπνιηο» αλέθεξε γηα παξάδεηγκα ην
ζηξαηφπεδν. Άιισζηε είλαη πξνζσξηλή ε θηινμελία, ζα είλαη έλαλ κήλα, ζα
είλαη δχν κήλεο, ζα είλαη έμη, ζα είλαη έλαλ ρξφλν, ζα είλαη δχν; Θάπνηα ζηηγκή
θαη φζνη κείλνπλ ζηελ Διιάδα ζα αθνκνησζνχλ, φπσο αθνκνηψζεθαλ νη
πξφγνλνί κνπ πνπ ήξζαλ απφ ηε Πκχξλε ην ‟22 θαη γηα ηελ ηζηνξία ην 1913
ζηελ πξψηε πξνζθπγηά ζην Αιέπν πήγαλ 17.000 Έιιελεο ζηε Ππξία θαη
νθείινπκε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Θαη κφλν απφ ηζηνξηθή απνθαηάζηαζε
ηνπ ζέκαηνο, νθείινπκε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
Θαη λα αθήζνπκε ηηο μελνθνβίεο ζηελ άθξε θαη λα δνχκε ζηελ θαηάζηαζε πνπ
βξηζθφκαζηε πψο κπνξνχκε θαιχηεξα λα βειηηψζνπκε κεηαμχ εκψλ θαη ησλ
αλζξψπσλ απηψλ.
Κε απηά ηα ιίγα ή πνιιά, πνπ έιεγε θαη έλαο κέληνξάο κνπ, εκείο
ζπκθσλνχκε λα έξζνπλ, δηαθσλνχκε θάζεηα γηα ην ζεκείν. Αξθεί θαη αλ θαη
εθφζνλ ζα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ππνδνκέο πνπ δελ κπνξέζακε
λα θηηάμνπκε ζην Ξάξθν Ρξίηζε. Ρηο απνρεηεχζεηο, θπξίαξρα, γηαηί κηιάκε γηα
1.500 άηνκα, γξάςηε 2.000, ζαο ην ππνγξάθσ, ην πξνζσξηλφ βάιηε ην ζε
έλαλ ρξφλν θαη, ην πξνζσξηλφ είλαη έλα δχν κήλεο, ζεκεηψζηε δπν ρξφληα. Ζ
παξνρή ξεχκαηνο θαη ε παξνρή ηνπ λεξνχ γηα ηελ πγηεηλή ησλ αλζξψπσλ θαη
γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Κε απηά ζπκθσλνχκε θαη ζα αλαθεξζνχκε
ζηελ απφθαζή καο. Θα ρξεηαζηεί λα βάινπκε απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ θάπνηα
ζηηγκή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ζ αιιειεγγχε ζηνπο πξφζθπγεο απφ
ηελ παξάηαμή καο είλαη δεδνκέλε. Ωζηφζν, εγψ δελ αληηιακβάλνκαη ηνλ
ζθνπφ ηεο ζπδήηεζεο πέξα απφ ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε πνπ φ,ηη θαη λα
γίλεη, θαη ήδε ην θάλνπκε θαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ζε παξαθείκελνπο δήκνπο
πξνζθέξνληαο ηξφθηκα θαη είδε πξψηεο αλάγθεο θαη άιιεο ελέξγεηεο πνπ δελ
ζα θάηζνπκε εδψ λα πεξεθαλεπηνχκε γηα απηφ, ζε κία πξνεηιεκκέλε, φπσο
είπε ν δήκαξρνο, απφθαζε.
Αλ είλαη πξνεηιεκκέλε ε απφθαζε απηή, πνηα είλαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ λα
πνχκε λαη ή φρη ζην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ; Δίπε ν
δήκαξρνο, ελδερνκέλσο επεηδή είρε δηαβάζεη, φπσο βιέπνπκε παξαθνινπζεί
ζπρλά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, πξηλ ηξεηο βδνκάδεο ή έλαλ κήλα, κία δήισζή κνπ
πεξί ηζνκεξνχο θαηαλνκήο. Γελ ήηαλ ηζνκεξήο ν φξνο, ήηαλ αλάινγεο
θαηαλνκήο.
Ινηπφλ απηφ έγηλε ηξεηο βδνκάδεο, έλαλ κήλα πξηλ. Αθνχζηεθε ε δήισζε
απηή; Γηαηί ιέεη ν δήκαξρνο, θαη ζσζηά ην ιέεη, φηη ζήκεξα ζα δειψζσ απηφ
πάιη ην ίδην, ζα πξνιάβνπκε αχξην; λησο ζα πξνιάβνπκε, αιιά πξηλ έλαλ
κήλα πνπ ην δειψζακε, δελ έγηλε ηίπνηα. Απηφ ηη ζεκαίλεη; ηη ην κέιινλ
πξνδηαγξάθεηαη δπζνίσλν θαη επζχλεο δελ ζα πσ απηή ηε θνξά φηη έρεη ν
δήκαξρνο, αιιά έρεη ε Ξεξηθέξεηα, έρεη ε Έλσζε ε ΘΔΓΔ, ε Έλσζε Γήκσλ
Αηηηθήο, δειαδή αλ a priori δερηνχκε ηψξα φπσο κπνξεί θάπνηνη άιινη λα ην
θάλνπλ ειέσ θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο, γηαηί εκείο είκαζηε κία αλεμάξηεηε
παξάηαμε, ηελ πξαθηηθή ζθνπηκφηεηα ησλ πξαγκάησλ πνηα είλαη; Ξνηα είλαη ε
πξαθηηθή ζθνπηκφηεηα; Λα δερφκαζηε νηηδήπνηε έξρεηαη ζηε Γπη. Αζήλα,
νηηδήπνηε ζην Σατδάξη, αςεθψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξα ηεο
πεξηνρήο, ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ ζπγθεθξηκέλα, αιιά θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη ην γεγνλφο φηη ήδε θνληά ζην Πρηζηφ ππάξρεη δηακνξθσκέλνο
ρψξνο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Γειαδή λα έξζεη εδψ, λα μαλαέξζεη πην πέξα, λα
επηβαξπλφκαζηε ζπλέρεηα εκείο γηα φια; ρη.
Ινηπφλ, δερφκελνη a priori, εθθξάδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αιιειεγγχε
καο ζηνπο πξφζθπγεο θαη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε πξφβιεκα λα
θηινμελεζνχλ πξφζθπγεο ζην Σατδάξη, κελ ην παίξλεη θάπνηνο θαη ζέινληαο
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γηα άιινπο ιφγνπο λα ην παξαθξάζεη, εθθξάδνπκε ηηο επηθπιάμεηο καο γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ην γεγνλφο φηη λα δείμνπκε κία δεθηηθφηεηα πιήξε ζε
απηήλ ηελ πξνεηιεκκέλε φπσο είπε ν δήκαξρνο απφθαζε, δελ λνκίδσ φηη
βνεζάεη ηελ ίδηα ηελ πφιε, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη εηδηθφηεξα ηνπο θαηνίθνπο
ηεο Αθαίαο. Θα ζπκπιεξψζεη ν θ. Ρζαηζακπάο, αλ κπνξεί λα έρεη ηνλ ιφγν
ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θα έιεγα βξε πψο αιιάδνπλ νη θαηξνί. ηαλ ν Πειέθνο
ήηαλ αληηπνιίηεπζε θαη εκείο εδψ πέξα θαη επί Καξαβέιηα θαηαζέηακε θάπνην
ςήθηζκα γηα ηνπο πξφζθπγεο είηε απφ ηε ..., πνπ ήηαλ ζην Πχληαγκα, ή
νηηδήπνηε άιιν, θ.ιπ.., εδψ γηλφηαλ θφιαζε. Γειαδή ην ζχζηεκα ην
δηθνκκαηηθφ πνπ εθθξαδφηαλ θαη ζηνλ δήκν δελ ηνικνχζακε θαλ λα
κηιήζνπκε. Θαη ιέσ ινηπφλ, βξε πψο αιιάδνπλ νη θαηξνί. Γηαηί εγψ πάληα
βιέπσ ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ, θαη ιέσ φηη απηή ηε ζηηγκή ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Σατδαξίνπ δίλεηαη ε ηηκή ζπλερίδνληαο ηελ ηζηνξηθή
παξάδνζε ηνπ Σατδαξίνπ ησλ πξνζθχγσλ λα εθθξάζεη έκπξαθηα ζε πνιηηηθφ
επίπεδν πξψην θαη θχξηα, ζα δνχκε ηα ηερληθά δεηήκαηα, κε νκφθσλε
απφθαζε ζα έιεγα, φηη ν δήκνο θαη νη θάηνηθνί ηνπ ζηέθνληαη αιιειέγγπνη ζε
έλα πξφβιεκα πνπ δελ αθνξά ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ήξζε ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία, αθνξά ηελ Δπξψπε, αθνξά ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν, αθνξά ηηο
ζχγρξνλεο γξακκέο αλάκεζα ζηε ζχγρξνλε αξηζηεξά ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο
αλζξσπηάο θαη ηνλ δηθνκκαηηζκφ έηζη φπσο εθθξάδνληαη ζε επίπεδν Δπξψπεο,
ην λενθηιειεχζεξν ζχγρξνλν νινθιεξσηηζκφ, πνπ αιινχ παίξλεη ηηο κνξθέο
ηνπ

Λενλαδηζκνχ,

αιινχ

παίξλεη

ηηο κνξθέο

ζχγρξνλσλ

θαζηζηηθψλ

εθδειψζεσλ θαη βιέπνπκε πφζν ζεκαζία έρεη ην ζχλζεκα, απηφ πνπ ιέκε
ζθέςνπ παγθφζκηα, δξάζεη ηνπηθά.
Ρη ελλνψ; Δίδαηε πφζε ζπδήηεζε γίλεηαη γηα ηηο αιιαγέο ηηο εθινγηθέο πνπ
έγηλαλ ζηε Γεξκαλία. Ξφζν κε ελδηαθέξνλ ν θφζκνο, ην ζχλνιν ηνπ θφζκνπ
παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην δεκνθξαηηθφ θφκκα ηεο Ακεξηθήο. Ρν ηη γίλεηαη
ζπλνιηθά ζηελ Αγγιία θαη γεληθφηεξα ην ηη γίλεηαη ζηελ Δπξψπε. Νη
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κεηαθηλήζεηο, ζα ιέγακε, πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αγγίδνπλ ηε δσή
ζεκαληηθά θαη ηηο απνθάζεηο.
Γηαηί φινη ζπκθσλνχκε φηη ε ηζηνξία απηή ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, ε ηζηνξία απηή
ησλ πνιέκσλ πνπ ζήκεξα ινπδφκαζηε εμαηηίαο απηψλ ησλ πνιέκσλ πνπ
έγηλαλ ζηε Ππξία θαη θάπνηνη έθιεηλαλ ηα κάηηα, ελψ θάπνηνη έθιεηλαλ φηη δελ
ηνπο αθνξά, γηαηί εκάο καο αθνξά κφλν απηφ πνπ αθνξά ηε γεηηνληά καο θαη
ηελ πφιε καο, δελ αλήθνπλ νχηε πιεηνςεθία, νχηε εκείο ζηελ θαηεγνξία
απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνηείλνπλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πάληα ιέγακε
φηη ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή θαη απφ ην δηθφ ηνπ κεξηηθφ ζηνπο
ζεζκνχο πνπ ζπκκεηέρεη αιιά θαη ζηα θηλήκαηα έηζη φπσο ήκαζηαλ φια ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα ζηνπο δξφκνπο, έρνπκε ππνρξέσζε λα αιιάδνπκε
ζπλεηδήζεηο.
Θαη ραηξφκαζηε ζα έιεγα εγψ πξνζσπηθά, αο θάλσ κία πξνζσπηθή ππέξβαζε,
πνπ ν ειιεληθφο ιαφο μεπέξαζε απηφ πνπ ιέκε ηελ θαζεζηεθπία αξηζηεξά κε
φ,ηη ζπλεπάγεηαη ηα θφκκαηα. Γηφηη φπσο δείρλνπλ θαη νη δεκνζθνπήζεηο πνπ
βεβαίσο είλαη θηηαρηέο φζνλ αθνξά αλ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, αιιά μέξεηε
φηη δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ ... ζηνηρεία φηη ην 85% ηνπ ειιεληθνχ ιανχ
ζηεξίδεη απηφ πνπ ιέκε ηελ αλζξσπηά θαη ηελ αιιειεγγχε ζε απηφ ην θχκα
ησλ πξνζθχγσλ πνπ δηάιεμαλ πληγφκελνη ζην Αηγαίν λα πεξάζνπλ απφ ηελ
Διιάδα γηα λα πάλε ζηελ Δπξψπε.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, εγψ ζεσξψ φηη απηή ε ζπδήηεζε είλαη ρξήζηκε.
Δίλαη ρξήζηκε πνιιαπιά δηφηη εθηφο απφ ηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα
δηαθσλήζνπκε ή λα βάινπκε επηθπιάμεηο ή αζηεξίζθνπο, ε θνηλσλία ηνπ
Σατδαξίνπ ε νπνία παξαθνινπζεί κε ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο, κε ηνλ
δηαδίθηπν, θ.ιπ., ην ηη γίλεηαη, παξαθνινπζεί απηή εδψ ηε ζπδήηεζε, ε νπνία
δελ είλαη κία ηερληθή ζπδήηεζε.
Γελ είλαη δειαδή ην δήηεκα ην αλ ζα εθθξάζεηο κε αιιειεγγχε θαη ζε απηφ ην
δήηεκα πξέπεη λα πσ, έρσ δψζεη δεκφζηα ζπγραξεηήξηα ζηνλ δήκαξρν ηνλ
Πειέθν γηα ηε ζηάζε ηνπ θαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε θαη ζε
ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε ζηνλ ΑΠΓΑ, ζε ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε ζηελ
Ξεξηθέξεηα , ζηνλ ππξήλα ηεο ζθέςεο ηνπ, πνπ βεβαίσο έρνπκε δηαθνξεηηθή
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εθηίκεζε γηα κία ζεηξά πξάγκαηα, είλαη γλσζηφ, φζνλ αθνξά πψο βιέπνπκε ην
πνηήξη, κηζνγεκάην ή κηζνάδεην, φζνλ αθνξά ηελ θπβέξλεζε, απηή ηε ζηηγκή
πνπ εγψ παίξλσ ζέζε πξνζσπηθά ηεο ζηήξημεο θαη ζα έιεγα φηη ράξε ζε
απηήλ ηελ θπβέξλεζε δελ ππξνβνινχκε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο
ζην Αηγαίν θαη ζα έπξεπε λα ηελ αλαθαιχςνπκε, ζε αληίζεζε κε ηελ ...
θπβέξλεζε ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θπξία κνπ, αθήζηε ηνλ νκηιεηή. Παο παξαθαιψ,
αθήζηε ηνλ νκηιεηή λα κηιήζεη, παξαθαιψ. Θ. Ππειηφπνπιε, ζπλερίζηε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πε αληίζεζε ινηπφλ κε απηφ πνπ έγηλε ζηελ Ηηαιία φιν ην
πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Θάπνηνη ελνρινχληαη, είλαη θαίλεηαη, έρνπλ
πνιχ κεγάια απηηά ζην λα αθνχλε ηερληθέο δπζθνιίεο, αιιά ηηο αιήζεηεο πνπ
αθνξνχλ ηε δσή ηε δηθή καο, ησλ παηδηψλ καο, αιιά θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ
πξνγφλσλ καο δελ ζέινπλ λα ηελ αθνχζνπλ. Απηφ απ‟ φ,ηη θαίλεηαη μαθληθά
θάπνηνη ηνπο ηζίκπεζε κχγα ηζε-ηζε.
Δγψ ιέσ ινηπφλ φηη απηέο ηηο αιήζεηεο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηηο
θνπβεληηάζνπκε θαη ραίξνκαη πνπ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε πςειφ αίζζεκα
επζχλεο θνπβεληηάδεη κε ζεηηθφ ζε γεληθέο γξακκέο ηξφπν πέξα απφ ηα
επηκέξνπο δεηήκαηα.
Πηε 01/03 πνπ καο δεηήζεθε απφ κία ηνπηθή εθεκεξίδα ε γλψκε ησλ
επηθεθαιήο,

είπα

ην

πξνζθπγηθφ

ζαλ

ζέκα

δελ

πξνζθέξεηαη

γηα

κηθξνθνκκαηηθέο ηαθηηθέο, νχηε ζε θεληξηθφ επίπεδν, πνιχ πεξηζζφηεξν ζε
ηνπηθφ επίπεδν. Ρν Σατδάξη ησλ πξνζθχγσλ κε ηελ ηζηνξηθή κλήκε πάληα
δσληαλή, ζα ζπκβάιιεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζην δξάκα ηεο αλζξσπφηεηαο
ηνπ 21νπ αηψλα.
Πηε ζπδήηεζε πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έιεγα
ηφηε, αηζηνδνμνχκε θαη είκαζηε ζίγνπξνη πσο ην Πψκα ζα αληαπνθξηζεί ζην
αίηεκα ησλ θαηξψλ πνπ κε έκπξαθηε αιιειεγγχε θαη ππνζηήξημε ησλ
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε απφ πξνζσξηλή θηινμελία. Σαίξνκαη πνπ
επηβεβαηψζεθα, φρη επί πξνζσπηθνχ αιιά επί ηεο νπζίαο, θαη βιέπσ απφ ηηο
κέρξη ηψξα ηνπνζεηήζεηο, πέξα απφ ηηο επηκέξνπο επηθπιάμεηο, φηη ην
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Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επί ηεο νπζίαο θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία ζηελ πνξεία,
γηαηί δελ μεκπιέθνπκε κε ην πξνζθπγηθφ ζαλ Διιάδα, δελ μεθεχγνπκε, θαη
πξέπεη λα δνχκε ζπλνιηθφηεξα θαη ζηα πιαίζηα ηεο Γπη. Αζήλαο, ζηα πιαίζηα
ηεο Γπη. Αζήλαο ηη κπνξεί λα γίλεη θαη ηη πξέπεη λα γίλεη ζπλνιηθφηεξα.
Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο, γηα λα θιείζσ, θαη ζα δνχκε κεηά ζηα
δεηήκαηα ησλ ςεθηζκάησλ επηκέξνπο παξαηεξήζεηο ή φρη. Πήκεξα ππάξρεη
έλα ζνβαξφ πνιηηηθφ δήηεκα ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα. Μαθληθά ε Διιάδα απφ
ρψξνο δηέιεπζεο εγθισβίζηεθε κε βάζε απνθάζεηο κνλνζήκαληεο. Γίλεηαη κία
πξνζπάζεηα ζπλνιηθφηεξα απφ ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή λα αιιάμεη
απηφο ν ράξηεο θαη πάξζεθαλ θάπνηεο απνθάζεηο πνπ κπνξεί απφ θάπνηνπο λα
ακθηζβεηνχληαη, σζηφζν έρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ ξεαιηζκνχ ην νπνίν δίλεη ηε
δπλαηφηεηα απηνί νη άλζξσπνη λα κελ πλίγνληαη ζην Αηγαίν.
Απηφ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζα δνχκε ηελ πνξεία ηνπ, είλαη δήηεκα
ζπλνιηθφηεξν ζρεηηζκέλν ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη εκείο πξέπεη λα παίμνπκε
ηνλ ξφιν καο ζαλ δήκνη, ζαλ ιαφο, ζε κία θαηεχζπλζε επίιπζεο απηψλ ησλ
δεηεκάησλ.
Ρν αηηνχκελν απηή ηε ζηηγκή πάλησο είλαη φηη ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα
δηεπθνιπλζεί ε ειιεληθή θνηλσλία, γηαηί ε ειιεληθή θνηλσλία δελ είλαη κφλν ε
Κπηηιήλε, ηα λεζηά, πνπ είλαη ρψξνο εηζφδνπ, ή ε Δηδνκέλε πνπ γηα θάπνηνπο
ιφγνπο ηερλεέλησο θαη εμαηηίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ην θιείζηκν ησλ
ζπλφξσλ απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλα θνκθνχδην θαη κία ππνβάζκηζε ηεο δσήο
ησλ αλζξψπσλ. Ξξέπεη ινηπφλ ζπλνιηθά νη θνηλσλίεο λα είλαη δεθηηθέο, θαη
λνκίδσ φηη ην δηθφ καο ην παξάδεηγκα ζήκεξα είλαη έλα παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα ραηξεηίδσ θαη ηε ζηάζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε
απηή ηε ζηηγκή ηνπ δεκάξρνπ ζηελ θαηεχζπλζε φζνλ αθνξά ηεο
εμππεξέηεζεο πέξα απφ ηηο επηκέξνπο επηθπιάμεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ.
Θαη λνκίδσ φηη απηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζα πξέπεη λα είλαη γηα
αληηπξφζζεηα κέηξα φζνλ αθνξά ην ηη ραξαθηήξα ζα έρεη απηφο ν ηξίκελνο ή
ηεηξάκελνο θαηαπιηζκφο απ‟ φ,ηη θαίλεηαη, θαη ζηελ πνξεία ζα πξέπεη λα
δνχκε θαη άιιεο ηέηνηεο ιχζεηο φπσο εηπψζεθαλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ηηο
κεηαθέξνπκε ζπλνιηθφηεξα ζηελ Αζήλα, ζηε Γπη. Αζήλα, ζηελ Αζήλα ηεο
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πξνζθπγηάο. Γηαηί εδψ ε Γπη. Αζήλα έρεη κία ζεηξά, κεξηθνί ιέλε κα εδψ έρεη

έλα πιενλέθηεκα, είλαη ε Αζήλα ηεο αιιειεγγχεο, είλαη ε Αζήλα ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο, είλαη ε Αζήλα ησλ αλζξψπσλ πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί ηα πξνβιήκαηα
εμαηηίαο ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο.
Θαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ππνζηεί δείρλεη, ε εκπεηξία θαη ε δσή ζηελ Διιάδα,
απηνί έρνπλ ηελ αλνηρηή θαξδηά. Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία ραίξνκαη πνπ
αλήθνπκε θαη εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξηλ απφ κεξηθέο βδνκάδεο ξσηεζήθακε φινη νη επηθεθαιήο απφ
ηνπηθφ κέζν πάλσ ζε κία ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη ζα ήζεια λα μεθηλήζσ
απφ απηφ γηαηί λνκίδσ φηη ην πξφζεκν ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ είηε ιαλζαζκέλα
είηε εζθεκκέλα παξαπνηήζεθε.
Ζ εξψηεζε ινηπφλ ήηαλ αλ ζπκθσλνχκε λα ζπκκεηέρεη ην Σατδάξη ηζνκεξψο
κε φινπο ηνπο άιινπο δήκνπο ζηελ Διιάδα ζηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ θαη
βεβαίσο ε απάληεζε πνπ δφζεθε ηφηε θαη ζήκεξα απηή ζέισ λα εθζέζσ, απφ
απηήλ μεθηλάσ, είλαη φηη ζε κία ηέηνηα πξφηαζε θαλείο δελ κπνξεί θαηαξρήλ λα
πεη φρη, λα ηελ αξλεζεί, φηαλ κηιάκε γηα κία ηζνκεξή ηνπνζέηεζε ησλ
πξνζθχγσλ ζε φινπο, θαη ζηνπο 350 δήκνπο ηεο Διιάδνο, αξθεί βέβαηα λα
ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ πνιηηεία θαη φρη απφ ηνπο δήκνπο, λα
ππάξρεη έλα ζρέδην κε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζσζηψλ ρψξσλ πνπ είλαη, πνπ
κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, πνπ λα κπνξνχλ λα
παξέρνπλ ηελ ειάρηζηε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη
φρη λα δεκηνπξγνχλ ηα λέα Ληαράνπ ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία πνπ ν
ππνπξγφο ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο κίιεζε, θαη θαηέιεμα πσο απηέο νη
πξνυπνζέζεηο θαη απηφ ην ζρέδην απφ ηελ πνιηηεία δελ ππάξρεη θαη απηέο νη
πξνυπνζέζεηο γηα ην Σατδάξη δελ ππάξρνπλ, θαη επνκέλσο δελ ζα κπνξνχζαλ
πνηέ έηζη φπσο είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα λα ζπκβάιινπκε ζε απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα.
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Θαη ηέινο λνκίδσ φηη δελ είλαη δπλαηφλ ζηελ Αηηηθή ζπλερψο λα ππνβαζκίδεηαη
ε Γπη. Αηηηθή, ζπλερψο ζηε Γπη. Αηηηθή λα ππνβαζκίδεηαη ζην Σατδάξη θαη
ζπλερψο ην Σατδάξη λα ππνβαζκίδεηαη ν Πθαξακαγθάο θαη ε Αθαία. Δίλαη
πνιηηηθέο ιαλζαζκέλεο, είλαη πνιηηηθέο πνπ ρσξίδνπλ ηνπο πνιίηεο ζε
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη ζε θακία πεξίπησζε εκείο δελ ζα κπνξνχζακε λα
γίλνπκε ζπλέλνρνη ζε ηέηνηεο πνιηηηθέο.
Λνκίδσ φηη ηνπο ηειεπηαίνπο 15 κήλεο βηψλνπκε ηνλ απφιπην παξαινγηζκφ,
γηαηί λαη, πξάγκαηη, ην πξνζθπγηθφ είλαη έλα ζέκα, έλα δήηεκα πνπ μεπεξλάεη
ηελ Διιάδα, μεπεξλάεη ίζσο θαη ηελ Δπξψπε, νθείιεηαη θαη ζε ιαλζαζκέλεο
πνιηηηθέο ηεο Γχζεο, ζα ζπκθσλήζσ θαη ζε απηφ, ζε ζρέζε κε ηνπο πνιέκνπο
πνπ έγηλαλ ζηελ Αθξηθή θαη ζηε Κέζε Αλαηνιή, κφλν απηνί νη πφιεκνη έρνπλ
γίλεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, δελ έγηλαλ ρζεο, θαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη
μεζπάζεη απηή ε θξίζε, φκσο ηνπο ηειεπηαίνπο 15 κήλεο νη εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα θαη πξνηηκνχλ ηε δηέιεπζε κέζσ ηεο
Διιάδνο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ αλνίμακε θαη ζαο
πεξηκέλνπκε, κίαο πνιηηηθήο πνπ δελ είρε θαλέλα ζρέδην παξά κφλν βαζηδφηαλ
ζε ηδενιεςίεο ηηο νπνίεο φκσο ζηελ πξάμε δελ κπνξνχζακε λα ηηο
δηαρεηξηζηνχκε. Γελ κπνξεί λα ηηο δηαρεηξηζηεί νιφθιεξε Δπξψπε, πφζν
κάιινλ εκείο θαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα.
Απηή είλαη ε θχξηα αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ, δελ είλαη δπλαηφλ κέζα ζηηο
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο λα ππάξρνπλ πάξα πνιινί Καξνθηλνί πνπ
έξρνληαη, αληί λα πεξάζνπλ απέλαληη ζηελ Ηζπαλία έξρνληαη ζηελ Ρνπξθία γηα
λα πεξάζνπλ απέλαληη ζηελ Διιάδα. Λα επηιέγεηαη απηή ε δηαδξνκή κε φινπο
ηνπο θηλδχλνπο θαη κε φινπο ηνπο ζαλάηνπο πνπ έρεη [πξνθαιέζεη θαη φινη
αηζζαλφκαζηε ληξνπή θαη ζαλ Έιιελεο πνπ εδψ ζηε ρψξα καο ζπκβαίλνπλ
απηά ηα πξάγκαηα, θαη νη πληγκνί παηδηψλ, νηθνγελεηψλ, αιιά θαη νη ζπλζήθεο
πνπ βηψλνπλ απηνί νη άλζξσπνη αθνχ παηήζνπλ ην πφδη ηνπο ζηε ρψξα καο,
ελψ ππάξρνπλ άιιεο δηαδξνκέο πνιχ πην αζθαιείο, δπζηπρψο εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο πξφζθπγεο επέιεμαλ απηή ηε δηαδξνκή εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο
πνιηηηθήο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο.
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Δπνκέλσο, πξψηα πξέπεη λα ιπζνχλ θάπνηα βαζηθά δεηήκαηα, απφ ηελ
πνιηηεία επαλαιακβάλσ, εδψ δελ ζέισ λα ξίμσ ηε κνκθή ζηνλ δήκν, ζεσξψ
φηη ηελ θχξηα επζχλε γη‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπκε ζήκεξα ζε φιε
ηελ Διιάδα, ηηο εηθφλεο αίζρνπο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πνπ βιέπνπκε
θαζεκεξηλά λα ζπκβαίλνπλ ζηελ Δηδνκέλε, ζηνλ Ξεηξαηά, πνιχ ζχληνκα θαη ζε
φια απηά ηα απέξαληα Ληαράνπ, ην επαλαιακβάλσ, πνπ δεκηνπξγνχκε κε
επζχλε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη είλαη
απνχζα, έρεη αθήζεη ηηο ΚΘΝ θαη δηάθνξνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκηθά φιε απηήλ ηελ θαηάζηαζε λα δηαρεηξίδνληαη απηά
ηα θέληξα, ηα hot spots, ε πνιηηεία είλαη απνχζα εληειψο, θάηη ηέηνην ζα
ζπκβεί θαη εδψ, ν αξηζκφο δελ ζα είλαη 1.500, ζα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη.
πνδνκέο δελ ππάξρνπλ θαη ν ρψξνο, φπσο ην είπε ν δήκαξρνο, θαη ζπκθσλψ
απνιχησο, θαη άιινη ζπλάδειθνη, ν ρψξνο είλαη εληειψο θαηάιιεινο,
επνκέλσο έρνπκε εμαηξεηηθέο επηθπιάμεηο θαη σο πξνο ην ηερληθφ ηεο φιεο
επηινγήο, αιιά λνκίδσ φηη σο πξνο ην πνιηηηθφ, γηαηί κε απηήλ ηελ πνιηηηθή
πνπ αθνινπζνχκε, θαη ζε θακία πεξίπησζε εγψ δελ ζα ήζεια λα γίλσ
ζπλέλνρνο ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή, λνκίδσ φηη βηψλνπκε ζε πνιιά επίπεδα αιιά
θαη ζην ζπγθεθξηκέλν, ηελ ρεηξφηεξε επνρή ηεο ζχγρξνλεο Διιάδνο.
Νη δηθέο καο επηθπιάμεηο, ινηπφλ, παξακέλνπλ πάξα πνιχ ηζρπξέο, πάξα πνιχ
ζεκαληηθέο, ν ρψξνο είλαη εληειψο αθαηάιιεινο, ζεσξψ φηη δελ ππάξρεη απηή
ηε ζηηγκή έηζη φπσο γίλνληαη φια ζην πφδη θαη βηαζηηθά θαηάιιεινο ρψξνο
ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ πνιινί ρψξνη
φπσο θαηαζθελψζεηο, ρψξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά, ή θιεηζηά
ζηξαηφπεδα, ζηξαηφπεδα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ Διιάδα γηα λα
πξνζθέξνπλ θηινμελία, φρη κε ηελ έλλνηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ, δελ είλαη απηέο
αλζξσπηζηηθέο ζπλζήθεο, λα ηνπο θιείλεηο ζε έλα ζηξαηφπεδν θαη λα ηνπο
θξαηάο θπιαθηζκέλνπο, νχηε απηνί νη άλζξσπνη φηαλ μεθίλεζαλ απηή ηε
δηαδξνκή είραλ θάηη ηέηνην ζην κπαιφ ηνπο.
Κηιάκε γηα ρψξνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ ζε πξνζσξηλφ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα λα παξέρνπλ φιε ηε θξνληίδα θαη φιε ηελ αλζξσπηζηηθή
βνήζεηα πνπ ζα απαηηεζεί γηα απηνχο ηνπο ρηιηάδεο αλζξψπνπο κέρξη λα πάλε
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ζηνπο ηειηθνχο ηνπο πξννξηζκνχο, ζε θακία πεξίπησζε φκσο ν ζπγθεθξηκέλνο
ρψξνο, ή άιινη ρψξνη, ηνπιάρηζηνλ φζν γλσξίδσ, ζηα φξηα ηνπ δήκνπ καο,
δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λνκίδσ φηη είλαη ιάζνο θαη εκείο κε ηελ
φπνηα καο απφθαζε λα γηλφκαζηε ζπλέλνρνη ζε ηφζν ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο
πνπ φρη κφλν δελ εμππεξεηνχλ ηνπο πξφζθπγεο θαη ηηο ηδενιεςίεο κε βάζε ηηο
νπνίεο μεθίλεζε φιε απηή ε ηζηνξία, αιιά δεκηνπξγνχλ πνιχ κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, θ. ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ επεηδή ππήξμε κία
έληαζε πξνεγνχκελα απφ θάπνηνπο ζπκπνιίηεο καο εδψ, ζα δειψζσ εθ
πξννηκίνπ φηη εάλ δερζψ νπνηαδήπνηε θξηηηθή, επίζεζε ή παξαηήξεζε γηα ηελ
ειιεληθφηεηά κνπ, δειψλσ εθ πξννηκίνπ φηη εγψ είκαη Πνπεδφο. Έρσ
ζπλεζίζεη λα κελ ζαο θνπξάδσ, αιιά λνκίδσ φηη πέξα απφ ην εηδηθφηεξν ζέκα
ζην νπνίν ζα απαληήζνπκε θαη ζα απαληήζσ ζπγθεθξηκέλα, ζα ήζεια λα
θάλσ κία γεληθφηεξε ηνπνζέηεζε κε θάπνηεο εμεηδηθεχζεηο, ζα είκαη ζχληνκνο,
έρσ θξαηήζεη θάπνηεο ζεκεηψζεηο θαη ζα ήζεια ηελ πξνζνρή ζαο.
Θαηαξρήλ ν φξνο „πξνζθπγηθέο ξνέο‟ πνπ καο γαλψλεη, κε ζπγρσξείηε ηελ
έθθξαζε, ην θεθάιη απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, φρη απιά δελ κε βξίζθεη
ζχκθσλν, αιιά λνκίδσ φηη απαμηψλεη ηειείσο απηφ ην θνκκάηη ηνπ θφζκνπ
γηαηί ξνέο ζεκαίλνπλ είηε λεξφ είηε πξάγκαηα πνπ πιένπλ κέζα ζην λεξφ.
Άλζξσπνη θαηαδησγκέλνη, θπλεγεκέλνη, αλέζηεγνη θπξηνιεθηηθά δελ κπνξνχλ
λα είλαη ξνέο. Νη άλζξσπνη είλαη άλζξσπνη θαη ιαζξαίνη άλζξσπνη δελ
ππάξρνπλ. Ρειεία θαη παχια.
Γεχηεξνλ, πέληε θνπβέληεο γηα ηα αίηηα, γηαηί εθεί είλαη ην θχξην θαη ην
θπξίαξρν, ην ηη ζα θάλνπκε ζαλ απνηέιεζκα ή ζαλ ζπκπέξαζκα, ζαλ
απφθαζε, είλαη ζεκαληηθφ, αιιά ζα πξέπεη λα δνχκε θαη θάπνηα αίηηα ηα νπνία
ιίγν έσο πνιχ φινη κνπξκνπξίδνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, ζηα θαθελεία κε ηνπο
θίινπο ηνπο, αιιά έμσ δελ ηα βγάδνπλ.
Δθείλν ην νπνίν έρεη θπξηαξρήζεη ζηηο κέξεο καο, θαη είλαη γλσζηφ, ην έρνπκε
πεη θαη άιιεο θνξέο εδψ, δελ ζα θάλσ νιφθιεξε αλάιπζε, έρνπκε ζήκεξα ηελ
θπξηαξρία ηνπ λέν θηιειεχζεξνπ δφγκαηνο ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο
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παγθνζκηνπνίεζεο. Πηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κηιάσ γηα ηα θξάηε ηα
αξαβηθά, επεηδή δελ επδνθίκεζαλ νη δήζελ Αξαβηθέο Αλνίμεηο, νη δήζελ
ειιεληθέο δηακαξηπξίεο πνπ δήζελ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ησλ Facebook θαη
ησλ Twitters, είρακε νπζηαζηηθά κία εηζβνιή κε ηα φπια πξνθεηκέλνπ λα
επηβιεζεί απφ ηα πάλσ απηφ πνπ ιέκε λενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε. Θαη
μέξεηε θάηη άιιν. Ξέξα απφ απηφ ην νηθνλνκηθφ δφγκα πνπ ηειηθά ηείλεη λα
γίλεη θπξίαξρν, ή έρεη γίλεη θπξίαξρν, εηδηθά γηα ηνλ ρψξν απηφλ ηεο Κ.
Αλαηνιήο ππάξρεη θαη θάηη άιιν ην νπνίν μερλάκε. Ρα θηλήκαηα πνπ
εγθαζηδξχζεθαλ κε ηνλ απηαξρηθφ ραξαθηήξα πνπ είραλ, ήηαλ θηλήκαηα πνπ
είραλ κία νλνκαζία, Κπαζ, πνπ ζεκαίλεη εζληθν-απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα.
Απηφ δελ ζέινπλ νχηε λα αθνχγεηαη. Θέινπλ λα εμαθαληζηεί αθφκα θαη ζαλ
νλνκαηνδνζία. Ξξνεγήζεθε ... θαη ε Γηνπγθνζιαβία. Ήδε εηνηκάδεηαη ... ε
νκνζπνλδνπνίεζή ηεο κε ηα ηξία θξάηε θ.ιπ., φπνπ εθεί ζα είλαη πνιχ πην
εχθνιν λα επηβάινπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ ζέινπλ.
Έξρνκαη ινηπφλ ζην ζπγθεθξηκέλν θαη έξρνκαη ζηελ πφιε καο. Ρν Σατδάξη είλαη
γλσζηφ γηα ηελ αληίζηαζή ηνπ θαη είλαη γλσζηφ γηα ηελ αληίζηαζή ηνπ ηφζν
κε ηνπο Γεξκαλνχο, ηφζν κε ηνπο 200 εθηειεζκέλνπο πνπ απφ εδψ ηνπο
πέξαζαλ θαη ηνπο πήγαλ ζηελ Θαηζαξηαλή, ηνπο θνκκνπληζηέο παηξηψηεο ηεο
Αθξνλαππιίαο, φζν θαη κε ηνπο πξφζθπγεο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη
πξσηνθαηνηθεκέλν. Λέα Φψθαηα ήηαλ ε αξρηθή νλνκαζία απηνχ πνπ ζήκεξα
ιέγεηαη Σατδάξη.
Πε εζληθφ ινηπφλ επίπεδν ε αληίζηαζε απηνχ ηνπ θφζκνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ θαη ηελ αιιειεγγχε ηνπ πνπ είλαη πιεηνςεθηθή ζηελ θνηλσλία καο, δελ
έρεη ζρέζε κε ηελ επξσπατθή αληίιεςε πνπ θιείλεη ηα ζχλνξα, πνπ ςεθίδεη
αθξνδεμηά θφκκαηα ηα νπνία αλεβαίλνπλ ζπλέρεηα, θαη πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε
δελ είλαη ε Δπξψπε ηνπ δηαθσηηζκνχ. Γελ είλαη ε Δπξψπε ηνπ Γθαίηε, ηνπ
Φινκπέξ, ηνπ Ρζίιιεξ, ηεο Πρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο κε ην Καξθνχδε, ηνλ
... θαη ηνλ Αληφξλν πνπ αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Ακεξηθή φηαλ
αλέβεθε ν Σίηιεξ πάλσ, αιιά ζήκεξα είλαη ε Δπξψπε ηνπ Ξχξγνπ ηνπ Θάθθα,
είλαη ε Δπξψπε ηνπ Ξαλεπνπηηθνχ ηνπ Φνπθψ, ηεο Δπηηήξεζεο θαη ηεο
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ηηκσξίαο. Άξα ινηπφλ άιιν αληίζηαζε ειιεληθνχ ιανχ πξνο ηνπο πξφζθπγεο,
πξνο ηνπο κεηαλάζηεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη άιιν «αιιειέγγπα Δπξψπε».
Κε ζπγρσξείηε, ζέισ λα θάλσ κία παξαηήξεζε εδψ γηαηί ζην αππξφβιεην δελ
πξέπεη λα κέλεη θαλέλαο. πσο μέξεηε ζηελ Αίγππην ππάξρεη έλαο ζθαγέαο
ζήκεξα πνπ πξσζππνπξγεχεη. πσο μέξεηε παξαπέξα, ζην Ηζξαήι ππάξρεη
έλαο άιινο δνινθφλνο, ν Λεηαληάρνπ. Γελ θαηάιαβα ινηπφλ πνηέ κέρξη
ζήκεξα ηη ζρέζε έρνπλ απηνί νη άλζξσπνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε πνπ
βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε ρψξα θαη πνπ αληαιιάζεη ραηξεηνχξεο θπβεξλεηηθέο
καδί ηνπο.
Θα πσ θαη θάηη ηειεπηαίν πξηλ έξζσ ζην ζπγθεθξηκέλν. Φαηλνκεληθά νη
ελέξγεηεο ηεο Δπξψπεο είλαη θφληξα ζηηο ηέζζεξηο «ειεπζεξίεο» ηνπ
Κάαζηξηρ,

δειαδή

ηεο

ειεχζεξεο

δηαθίλεζεο

θεθαιαίνπ,

εξγαζίαο,

εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Απηή είλαη ε Ππλζήθε ηνπ Κάαζηξηρ. Θαη ιέσ
θαηλνκεληθά γηαηί πξνρζέο αθφκα ν Πχλδεζκνο Γεξκαλψλ Βηνκεράλσλ
θαηέιεμε κε ηε κειέηε ηνπ φηη ρξεηάδεηαη 720.000 κεηαλάζηεο εξγάηεο, αθνχ
ζα ηνπο ειέγμεη ηα δφληηα πξψηα, γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ δπλακηζκφ ηεο
νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο.
Έξρνκαη

ζην

ζπγθεθξηκέλν

θαη

ηειεηψλσ.

Κπαίλεη

έλα

δήηεκα,

ζηα

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πξέπεη λα απαληάκε ζπγθεθξηκέλα. Θαη ελδερφκελα
απηφ ην δήηεκα δεηάεη ιχζε απφ ρζεο θαη φρη ηψξα πνπ ήξζε εδψ πνπ εζείο
θαη‟ αλάγθε ην θέξαηε κηα θαη ζαο ήξζε απηή ε επηζηνιή.
Κπαίλεη ινηπφλ έλα δήηεκα, ηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμππεξεηεζνχλ
απηνί νη άλζξσπνη γηα φζν ρξφλν ρξεηαζηεί λα κείλνπλ εδψ. Εεηηέηαη ινηπφλ
απφ πιεπξάο πνπξγείνπ Άκπλαο απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο. Λα πσ δπν
πξαγκαηάθηα ηα νπνία δελ είλαη αζχλδεηα. Ν πξνβιήηαο 4 έρεη αλαδεηρζεί απφ
παιηφηεξα απφ ηελ θίλεζε ηελ νπνία ζπκκεηείρα ηφηε, ηνπο Ξνιίηεο Δλ Γξάζε,
κέζσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη θάλεη ν Γηψξγνο Ρεξδάθεο φηη
αλήθεη ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ θαη ... φρη ζην δεκφζην επξχηεξα, ζηνλ Γήκν
Σατδαξίνπ. Ρν γεγνλφο ινηπφλ φηη καο δεηάεη ηνλ πξνβιήηα 4 απνηειεί κία
ζπλνκνιφγεζε θαη απηφ πξέπεη λα ην «εθκεηαιιεπηνχκε».
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Γεχηεξνλ, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ινηπφλ ν πξνβιήηαο 4, βάδσ έλα δεχηεξν
δήηεκα, ην είρακε ζέζεη θαη παιηφηεξα, κπαίλεη έλα δήηεκα απνρεηεπηηθήο
ππνδνκήο. Δάλ πξνρσξήζνπλ θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηή ηελ απνρεηεπηηθή
ππνδνκή, ελδερφκελα ζα κπνξνχζακε εκείο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα
ζχλδεζε κε ην βηνινγηθφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αθαίαο ζηε ζπλέρεηα.
Θαη θιείλσ, αλ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή ελαιιαθηηθή ιχζε, πνπ θάηη κνπ έξρεηαη
ζην θεθάιη, ήζεια λα ην πσ ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην, δελ έηπρε,
ελδερφκελα λα κπνξείο ζην ζηξαηφπεδν εδψ λα ρσξηζηνχλ θάπνηνη ρψξνη πνπ
έρνπλ θαη θηίξηα, πνπ έρνπλ θαη ππνδνκή, απφ ην ηκήκα αθφκα ηνπ
ζηξαηνπέδνπ πνπ ιεηηνπξγεί θαη νη άλζξσπνη λα εμππεξεηεζνχλ κε ηηο
ππνδνκέο απηέο πνπ ππάξρνπλ νη νπνίεο ζεσξψ φηη είλαη επαξθείο.
Ξέξαζε απφ ην κπαιφ κνπ θαη ην θάκπηλγθ ζην Ξαιαηάθη. Γελ λνκίδσ φκσο φηη
επαξθεί, θάπνην ηίκεκα ζα βξίζθακε λα ην δψζνπκε κε έλαλ ηξφπν ε
θπβέξλεζε, δελ λνκίδσ φηη επαξθεί. Αλ φκσο ζε ηειηθή αλάιπζε θαηαιήμνπκε
ζε απηφ γηαηί δελ ζα ππάξμεη θάηη άιιν, ρζεο ιέσ, δελ ιέσ αχξην, κεζαχξην,
ζα πξέπεη λα ππάξμεη κία πιήξεο ππνδνκή. Ζ ππνδνκή ζα είλαη απηά ηα
ιπφκελα, ζα είλαη ηνπαιέηεο κε ηελ ππνδνκή ηελ απνρεηεπηηθή πνπ είπα ή
ρεκηθέο, ν ρψξνο ζα πξνζηαηεχεηαη κε απηφ πνπ είπεο θαη εζχ, Γήκαξρε, ζηελ
αξρή, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ αλαθιαζηηθά ηέηνηα ψζηε έλαλ θφζκν πνπ
ζέισ λα πηζηεχσ, δελ ζέισ λα ηνλ ραξαθηεξίζσ πνιηηηθά, είλαη ρξηζηηαληθφο,
λα κελ εμειηρζεί ζε ρξηζηηαλν-θαζηζηηθφ. Κε απηά ηα δεδνκέλα, είκαη ππέξ ηεο
νπνηαζδήπνηε θαιχηεξεο ιχζεο ζα βξεζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ, θ. ζπλάδειθνη, θίιεο θαη θίινη, ζα ήζεια λα αξρίζσ απφ
απηφ ην λνκηθφ ζέκα πνπ πξνέθπςε ελδερνκέλσο, ζηελ επηζηνιή πνπ ζηέιλεη
ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην αλέθεξε ν θ. Κπνδίθαο φηη δελ είλαη
δηαβαζκηζκέλν θαη δελ έρεη πξσηφθνιιν. Ξξνθαλψο είλαη πνιχ μχπλην απηφ ην
νπνίν φπσο είλαη, δηφηη δελ αληηκεησπίζηεθε κε κία ειαθξφηεηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ θσλάδσ πην πνιχ, έλα-έλα φλνκα.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Άκα δελ κπνξψ, ηη λα θάλσ; Ξξνθαλψο, ιέγσ, φηη απηφ δελ
αληηκεησπίζηεθε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ζπγλψκε, θ. Φνπξιή, παξαθαιψ ζπλάδειθνη, θαη
ζπκπνιίηεο, αο ζεβαζηνχκε ηνλ νκηιεηή.
ΦΝΟΙΖΠ: Κε κία ηδηαίηεξε ειαθξφηεηα δεδνκέλνπ φηη απηφ απνηειεί δήζελ
ζπλνκνινγία γηα ηελ έθηαζε ηνπ δήκνπ δηφηη αλαθέξεη εληέρλσο θαη γη‟ απηφ
δελ είλαη αλαβαζκηζκέλν, φηη πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ
δήκνπ ζαο, απηφ κπνξεί λα είλαη θαη δεκφζην, κπνξεί λα είλαη θαη ηδησηηθφ,
κπνξεί λα είλαη θαη δεκφζην-ηδησηηθφ, κπνξεί λα είλαη θαη δεκνηηθφ ζθέην. Απηφ
ζέιεη λα θαηαιήμεη, απηφ είλαη πνιχ εμππλφηεξν, θαη απηνί, κελ λνκίδεηε, είλαη
αξθεηά έκπεηξνη ζε απηά ηα ζέκαηα, δειαδή δελ ην πέξαζαλ έηζη ην ζέκα.
Θαη εγψ ην πξψην πνπ είδα, πνπ θνίηαμα, ζην έγγξαθν πνπ αλαθέξσ έιεγα
κπξάβν, σξαία, απηνί, αιιά δελ ιέεη ηίπνηα. Δίλαη ζηνλ ρψξν καο ηνλ
δηνηθεηηθφ θαη πξέπεη θαη απφ πνιηηηθή επγέλεηα απηφ λα καο ην ξσηνχζαλ, δελ
κπνξνχζαλ, γηαηί είδακε θαη ζε θάπνηεο άιιεο πφιεηο, φπσο είλαη ζηε
Θεζζαινλίθε, κπνξεί λα είραλ δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο, έγηλαλ, θαη θάπνηα πνπ
απνηεινχλ φλεηδνο φπσο ήηαλ ζηελ Έδεζζα, ζηε Λάνπζα, πνπ φξγσζαλ ην
βξάδπ θάπνηνη θχξηνη πνπ είραλ αληίζεηε άπνςε, πνπ είλαη θαηαθξηηένη ζηε
ζπλείδεζε ηε δηθή καο, φπσο είλαη θαη θάπνηεο ρψξεο πνπ θάλνπλ
κνλνζήκαληεο θαη κνλνκεξείο ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο, θαη θιείλνπλ ηα ζχλνξα.
Λνκίδνπκε φινη.
Θχξηνη θαη θπξίεο, εκείο πνπ είκαζηε ιίγν κεγαιχηεξνη θαη έρνπκε άζπξα
καιιηά ζα πσ θαη εγψ ιίγν γηα έλα ιεπηφ κφλν, γηαηί αξέζθνκαη ιίγν λα πσ
ζηελ ηζηνξία πνπ γίλεηαη απηφ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ εζληθή, βιέπακε έλα
έξγν, ην έδεηρλαλ νη ηειενξάζεηο ηφηε, ν Σξηζηφο Μαλαζηαπξψλεηαη, θαη
ιέγακε θαη πξάγκαηη βιέπνπκε απηέο ηηο εηθφλεο κεηά απφ 45 ρξφληα, απηέο νη
ίδηεο θαη απηνί νη άλζξσπνη πνπ είλαη κέζα ζηηο ιάζπεο θαη ζηα λεξά θαη ηη
αιιειεγγχε, Θεέ κνπ, λα πεξλάλε απηά ηα ζχλνξα ηα 1.500 θξπθά, ν έλαο λα
βνεζάεη ηνλ άιινλ, λα κελ θνηηάδεη ν ζψδσλ ηνλ εαπηφλ ζσζήησ, λα ηνπο
έρνπλ ζηνλ ψκν θαη λα ηνπο βνεζάλε.
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Απηφ είλαη κάζεκα αιιειεγγχεο πξνο φινλ ηνλ θφζκν. Θαη απηφ, παξέλζεζε,
κελ γειάηε, πνπ ήξζε ε Ρδνιί, θαη απηφ, μέξεηε ην θνηλνπνηεί κε ηνλ δηθφ ηεο
ρψξν θαη ζην ηέινο-ηέινο είπε εγψ ζα πάσ δηαθνπέο ζηε Ιήκλν, πνχ είπε,
Ιέζβν, πνχ είπε, θάπνπ Ιέζβν, πνπ είπε. Γελ είλαη ζαλ ηελ Ακεξηθάλνη, ζαλ
ηελ Αγγιηθή πέξπζη ην θαινθαίξη ηε Παλ πνπ έβγαδε θσηνγξαθίεο παξαθαιψ
πιεξσκέλεο θάπνηεο γπκλφζηεζεο ή λα θάλνπλ κπάλην θαη θνίηα θάηη
ηαιαίπσξνπο, ζπγλψκε γηα ην „ηαιαίπσξνη‟ γηαηί ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνη δειαδή
γηα λα είλαη κία απνθξνπζηηθή εηθφλα, θνηηάμηε ηελ Διιάδα. O tempora o
mores. Απηφ έπξεπε λα ηηκνχλ ηνπο Έιιελεο γη‟ απηφ ην νπνίν θάλνπλ. Απηνί
είκαζηε. Έρνπκε θαιφ Πακαξείηε.
Θ. Γξνχιηα, είπαηε φηη εδψ θαη 16 κήλεο θαληάζηεθα ην πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ θπβέξλεζε πνπ ήξζε ηψξα κε ηνλ ΠΟΗΕΑ, εγψ δελ ζέισ, εγψ πάληα
ήκνπλ δίθαηνο θαη ζην θφκκα πνπ ςήθηδα πάληα ήκνπλ απηφο ν πξψηνο πνπ
ιεηηνπξγνχζα θαη θαηεγνξνχζα απηά πνπ έθαλε. Γελ κνπ ιέηε, ην θφκκα απηφ
πνπ θπβεξλάεη είπε φηη ε θα Κέξθει 600.000 λα αλνίμνπκε, θαηαξγνχκε. Ρη
είλαη απηή θαη θαηαξγεί; Γελ ππάξρνπλ λφκνπο, ηε Πέγθελ γηα λα πάλε εθεί
πέξα; Απηφ ... έλα κέξνο. Αιιά ε Αξαβηθή Άλνημε, απηή πνπ ζα γίλεη ηψξα,
εγψ ππνζηήξηδα ηνλ Θιίληνλ πάληα, αιιά άκα βιέπσ ηε Σίιαξη Θιίληνλ πνπ
θαηάιαβε εμσηεξηθή πνιηηηθή, πνπ δελ άθελε ην ξψζηθν θαξάβη, αλ
ζπκφκαζηε θαη έθαλε βφιηεο ζηελ Θχπξν πνπ είρε λα βνεζήζεη ηνλ Άζαλη θαη
ήηαλ θαη ν ιαηίλνο εξαζηήο ν γάιινο εθεί πέξα, ζπγλψκε γηα ηελ έθθξαζε, κε
ηε βέζπα ν νπνίνο έδηλε ηα φπια, έπαζε απηφ πψο έπαζε, θαη φηαλ ήξζε ε
Οσζία παξαθαιψ ηνπ έξημε έλαλ πχξαπιν απφ 1.500κ., ζπγλψκε, 1.500ρικ.,
θαη ε απφθιηζε παξαθαιψ ήηαλ αλ ζα πέζεη ζε κέλα ή ζα πάεη ζηνλ Κπνδίθα,
θαη θαιά λα έπεθηε ζηνλ Κπνδίθα γηαηί είλαη ...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Νη αζεφθνβνη νη Ακεξηθάλνη, γηα λα ιέκε πνηα είλαη ε αιήζεηα, ηη
έθαλαλ; Κε αθνχηε, θ. Κπνδίθα; Ξξνζέμηε. Αθνχ έξημε θαη θαηάιαβαλ πνπ θαη
νη Οψζνη έρνπλ ηέηνην φπιν φηη ππάξρεη θαη ηη ππνκνλή έθαλαλ ζηνπο θίινπο
ηνπο Οψζνπο, κία κηθξή παξέλζεζε, δελ ζπκάκαη αθξηβψο πφηε ήηαλ
ρξνλνινγία, αιιά θξαηήζηε ηε, ζπκάζηε φηη ε Ρνπξθία θαηέβαζε έλα ξψζηθν
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αεξνπιάλν ζηα θαιά θαζνχκελα ηα πνιεκηθά ηνπ Βαηηγψ; Θαη θάλακε ηνλ
ζηαπξφ καο θαη ιέγακε έρνπλ ηε δχλακε απηνί λα θαηεβάζνπλ; Γηαηί
ζεσξνχζαλ φηη έρεη ππξεληθέο θεθαιέο. ινη είπακε πνπ ζθεθηφκελνη, φηη
απηφ ζα ην πιεξψζνπλ νη Ρνχξθνη, θαη ζα ην πιεξψζνπλ, ζπγλψκε γηα ... θαη
ην πιεξψλνπλ. Λα κελ πσ ηψξα πψο ην πιεξψλνπλ. Έρνπκε λα δνχκε ηνλ
ηνπξηζκφ θαη φια ηα νπσξνθεπεπηηθά πνπ πεγαίλνπλ εθεί πέξα ζηακάηεζαλ.
Άξα, ινηπφλ, ηψξα θαηάιαβαλ απηνί νη θίινη, νη ζχκκαρνη, νη νπνίνη ηνπ άξεζε
απηή ε θαηάζηαζε, απνρσξεί ε Οσζία, δελ ζα είλαη Ακεξηθή, έθαλε απηφ πνπ
έδεημε, έδεημε ηνλ δπλακηζκφ θαη ηψξα πάλε γηα εθινγέο. Ρψξα θαηαιαβαίλεη ε
Ακεξηθή φηη πξέπεη λα βνεζήζεη γηα εθινγέο. Θαηαιάβαηε; Ξέληε ρξφληα ηψξα
ε Αξαβηθή Άλνημε ήηαλ θαηά ην δνθνχλ, αιιά θάληα, ην target group έιεγε ....
φρη κέζα εθεί.
Θ. ζπλάδειθνη, δελ είλαη πξντφλ ηεο θπβέξλεζεο απηήο πνπ έξρεηαη εδψ πέξα.
Νξίζηε, ηψξα κπήθε ην ΛΑΡΝ. Ρη ζα έθαλε παξαπάλσ ηα ειιεληθά πινία; Απηφ
πνπ θάλεη ην ΛΑΡΝ, ηα πινία ηνπ ΛΑΡΝ. Θα θάλακε ζαλ ηνπο Ηηαινχο; ρη,
εγψ ηνπο Ηηαινχο ηνπο αγαπάσ, είλαη δεχηεξε παηξίδα κνπ. Μερλάηε; Γη‟ απηφ
είλαη θαιφ λα ζπκφκαζηε ηελ πνιηηηθή ζην ... θαη ζα ην πσ θαη απηφ γηα εζάο,
ζα ην πσ γη‟ απηφ γηα εκάο φινπο φηη ζε απηά πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο πνπ ζε
έλα ηνπηθφ κέζν δψζακε φιεο, φινη φζνλ αθνξά γηα ηνπο κεηαλάζηεο, φινη
ζπκθσλνχκε, αιιά είπακε αο θνηηάμεηε θαη ιίγν ζηελ ηζηνξία, πάληα ε Γπη.
Αζήλα ζεθψλεη ηα βάξε, εκείο είκαζηε αιιειέγγπνη, είλαη δεδνκέλν, αιιά
δέζηε θαη θάπνπ αιινχ, είπακε αλαινγηθά, ην ιέσ εγψ, ε ηζνκεξή, δελ μέξσ
πνχ ην ιεο, αο πάεη θαη θαλέλα άιιν θέληξν εθεί πέξα. Αο πάεη θαη θαλέλα
άιιν, γηαηί κε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, απηφ κε ελνριεί ηδηαίηεξα δειαδή θαη ηα
ειαθξά θαη ηα ζηξαβά.
Θαη μέξεηε γηαηί; Απηνί δελ απνηεινχλ βάξνο, απηνί νη άλζξσπνη ζέινπλ λα
θχγνπλ. Ν θίινο ηνπο ν ... μέξεηε ηη έθαλε; ηαλ πήγαηλαλ ... θψλαδε. Ρψξα
θψλαμαλ ηα ζχλνξα ... έξρνληαη πην εχθνια εδψ πέξα, πνπ εκείο δελ
κπνξνχκε λα ηνπο πλίμνπκε, πνπ ππάξρεη ε Ππλζήθε ηνπ 1951 ηεο Γελεχεο
πνπ ν ... είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεη απηά εδψ πέξα θαη λα εθαξκφζεη, ν
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νπνίνο ελεξγεί κε γξεγνξάδα Δπηηάθηνπ, πψο πάκε ζηνλ Δπηηάθην αξγά-αξγά,
έηζη θάλεη θαη απηφο, έηζη ιεηηνπξγεί θαη απηφο.
Ρη θάλεη ινηπφλ; Ρψξα, φζνλ αθνξά ε απφθαζε πνπ πήξε, θάπνηνη
ζπλάδειθνη, θάπνηνη πνιίηεο εδψ πέξα πξνθαλψο θνβνχληαη θαη θνβνχληαη
γηαηί νη κεηαλάζηεο κέζα ζε απηφ πνπ έθεξαλ κπνξεί λα ππάξρεη θαη
εγθιεκαηηθφηεηα, είλαη θπζηθφ. Απηνί νη άλζξσπνη φκσο πηζηεχσ έρνπλ ζην
DNA ηνπο θάηη δηαθνξεηηθφ, ζην πνιηηηζκηθφ ηνπο ζηνηρείν δελ είλαη απηφ.
Έιεγα γηα ηνλ θίιν ηνλ Οέληζη ... έλα ζηπι θαξακπηληέξνο, πνχ, ζηελ Αιβαλία
παξαθαιψ. Θαη θαηάιαβαλ ήδε, ήδε δηάβαζα ζε κία ηηαιηθή εθεκεξίδα
έπηαζαλ θαη νξηζκέλα ζθάθε απηά απφ ηα ηαρχπινα, ηα έθηηαρλαλ θάπνηνη
θίινη καο εδψ πέξα γείηνλεο ... γηα λα πεγαίλνπλ κέζα γηα λα θάλνπλ, θαη ην
αληειήθζεθαλ θαη ζνπ ιέλε κελ πεξάζεη θαλέλαο. Θαηά ηα άιια θαη απηφο
ζηελ Δπξψπε είλαη αιιειέγγπνο. Καο βνεζάεη θαη απηφο, θίινο είλαη, μέξνπκε
φηη είλαη νη θίινη, αιιά πάξηε ζαο εζείο απηά εδψ πέξα ηψξα.
Απηφ ινηπφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ φπιν ηεο Διιάδνο, έλεθα φρη
ηεο δεκνθξαηίαο ηεο αιιειεγγχεο, γη‟ απηνχο ζα απνηειεί φλεηδνο γηα φινπο
απηνχο ηνπο ... , ηνπο απζηξηαθνχο, θ.ιπ., θαη νη απνθάζεηο νη πνιηηηθέο πνπ
πήξαλ.
Αιιά ζα πσ θάηη ην νπνίν δελ μέξεη θαλείο. Ζ Κέξθει, παξαθαιψ, ην 1978,
κπνξείηε λα κε δηαςεχζεηε, γηλφηαλ ζπλέδξην ηνπ ΘΘΔ ηνπ 10 νπ ηεο λενιαίαο,
αλ είλαη ηφζν, ... ηνπ θφκκαηνο; Δ, ινηπφλ, ε Κέξθει είρε έξζεη εδψ πέξα ζηελ
Διιάδα ζαλ εθπξφζσπνο ηεο Αλ. Γεξκαλίαο θαη πνχ θηινμελήζεθε, παξαθαιψ;
Θάπνπ εδψ ζηε Φαβηέξνπ. Πε έλαλ θίιν κνπ δηθεγφξν, ν νπνίνο ... θαη ηη
έγηλε, πνχ πήγαηε; Ξήγακε ζηα Θαιάβξπηα, πήγακε ζην Γίζηνκν, θάπνηε ....
θαη ηη έθαλε; Έθιαηγε. Έθιαηγε απηή ε θπξία. Θαη απηφ είλαη αιήζεηα, θαη ζα
ζαο ην επηβεβαηψζσ δειαδή. Δίλαη θνκκνπληζηήο, δηθεγφξνο, γλσζηφο, δελ
ρξεηάδεηαη λα πσ ην φλνκα ηψξα εδψ πέξα, κπνξεί φπνηνο ζέιεη λα ην πεη,
θηινμελήζεθε εδψ πέξα ζηε Φαβηέξνπ.
Ρη ήζεια λα πσ. Κπνξεί λα έρνπλ θηινι... θαη απηνί αηζζήκαηα, αιιά φηαλ
αιιάδνπλ ηα ζέκαηα γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε γηα ηηο εθινγέο, φινη ηα
αιιάδνπλ. Γπζηπρψο, εδψ πέξα, απηνί εδψ πέξα άλζξσπνη πνπ ελδερνκέλσο
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νη πεξηζζφηεξνη κέλνπλ ζηελ Αθαία έρνπλ ηνλ θφβν κήπσο ζπκβεί θάηη,
κήπσο έρνπλ ηίπνηα παξάμελεο ζπκπεξηθνξέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο
θαη δηθαίσο ελδερνκέλσο.
Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ε πνιηηηζκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά δελ είλαη ... θαη λα
θάλσ. Θέινπλ ηα παηδάθηα ηνπο ζέινπλ λα θχγνπλ. Θα βξνπλ ηνλ ηξφπν.
Απηνί νη θαεκέλνη πνπ έκεηλαλ εδψ πέξα είλαη νη πην ηαιαίπσξνη, ζπγλψκε πνπ
ην ρξεζηκνπνηψ, ην ιέσ ... νηθνλνκηθά. Απηνί πνπ έρνπλ ρξήκαηα βξίζθνπλ
ηξφπνπο θαη πιεξψλνπλ θαη θηηάρλνπλ θαη ζα δείηε, ζα επδνθηκήζνπλ απηνί νη
ηχπνη πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ.
Θαη ππάξρεη ξη... πψο ιέγεηαη ζηα αγγιηθά, φηη επαλεγθαηάζηαζε, δελ μέξσ
εγψ ηνλ φξν εδψ πέξα. Αλ ηνπο θξαηήζνπκε απηνχο ηνπο 40.000, 50.000,
ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε, ηηκά ηνλ δήκν καο απηή ε πξφηαζε πνπ έθαλε
πξηλ αθφκα έξζεη απφ ηνλ ππνπξγφ καο εδψ πέξα φηη είκαζηε αλνηρηέο ηηο
θαξδηέο θαη ηηο αγθαιηέο καο γη‟ απηνχο ηνπο ηχπνπο, πξέπεη λα είκαζηε φκσο
ζε εγξήγνξζε ζε απηά ηα θαηλφκελα πνπ θνβνχληαη απηνί νη θίινη εδψ πέξα,
λα είκαζηε πάληα... φζνλ αθνξά ηψξα ηα νξγαλσηηθά δελ ην θαλ ην
ζπδεηάκε, φηη ζα έρνπλ ζπλζήθεο πγηεηλήο, ηξνθήο, αζθάιεηαο, νηηδήπνηε
άιιν, απηφ είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ.
Δκείο έρνπκε ην πξφβιεκα κε ηελ θαζαξηφηεηα, ην νπνίν, θ. Κπνδίθα, πνπ
ίζσο θσλάμεηε, θαη θ. Ππειηφπνπιε, αθνχ ήξζαλ ζε εκάο εδψ θαη είκαζηε
αιιειέγγπνη ζα καο θέξνπλ θαη απηνί πέληε, πψο ηα ιέλε απηά,
απνξξηκκαηνθφξα εθ πεξηηξνπήο γηα λα θάλνπκε γηαηί είλαη φινη. Γηαηί είπε ν
θ. Κπνδίθαο, καο ην δηαβεβαίσλε φηη θαλέλαο, θαιά ήηαλ ΑΓΛΑΡΖ
ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ. Έρεη ν θαζέλαο λα πξνηείλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, φρη λα ηνλ πάσ
ζηνλ θ. Ρζαηζακπά, λα ηνλ πάσ ζηνλ θχξην... άιινλ.
Κε απηά ινηπφλ ζπκθσλψ κε φια απηά πνπ πξνηείλεη ν δήκνο λα είκαζηε ζε
εγξήγνξζε ... εγξήγνξζε, λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξν, γηαηί ελδερνκέλσο κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα φριεζε, έρνπλ
δηθαίσκα απηνί νη άλζξσπνη λα πεγαίλνπλ, λα πεγαίλνπλ θαη ζηνλ Πθιαβελίηε
θαη ζηνλ Βαζηιφπνπιν θαη λα ςσλίδνπλ θαη λα θάλνπλ. Δίλαη άλζξσπνη φπσο
είκαζηε εκείο.
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Θαη ζα πσ θαη έλα ηειεπηαίν, θ. Ξξφεδξε. Θ. Γήκαξρε. Πε απηφ ην δηζάθη πνπ
θνπβαιάλε απηνί νη άλζξσπνη, ηη θνπβαιάλε; Ρη λα δψζνπλ; Ρνπο παηεξάδεο
πνπ είλαη πεζακέλνη, ελδερνκέλσο; Απηνχο πνπ άθεζαλ πίζσ; Ρελ ηζηνξία;
Δδψ ζηελ Διιάδα είκαζηε θαη θάζε ηφζν ζέινπκε λα πάκε ζην ρσξηφ καο ή
απφ εθεί ... μεθηλήζακε. Απηνί δελ έρνπλ αηζζήκαηα; Κφλν εκείο έρνπκε
αηζζήκαηα; Δκείο ηα παηδηά ηα δηθά καο αλ ν δηθφο κνπ ν Σάξεο πεξπαηνχζε
ζηηο ιάζπεο ζα ήηαλ θαιά; Ή εγψ έρσ δηαθνξεηηθή θαξδηά θαη δηαθνξεηηθά
αηζζήκαηα θαη απηνί δελ έρνπλ;
Κε απηά ηα ιίγα ή πνιιά, πνπ ιέεη θαη ν Κπνδίθαο, ζπκθσλψ κε ηελ
πξφηαζε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πνηνη ζπλάδειθνη άιινη ζα κηιήζνπλ; Ρψξα λα
θαηαγξαθνχλ γηα λα νινθιεξψζνπκε. Ν θ. Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ:

Δκείο

σο

ΙΑΪΘΖ

ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ...

ΓΗΑΙΝΓΝΗ

ΔΘΡΝΠ

ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ ... πξηλ κηιήζνπκε, ζπλάδειθνη, θαη
ηειεηψλνπκε κε ηνπο θνξείο. Λα κηιήζνπλ νη ζπλάδειθνη κεηά λα ιήμεη θαη ε
ζπδήηεζε. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ ηεο Άλσ Αθαίαο. Θάησ Αθαίαο,
ζπγλψκε.
ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Γειεγηάλλεο Πσθξάηεο ιέγνκαη θαη είκαη
πξφεδξνο ηνπ λενζχζηαηνπ ζπιιφγνπ εμσξατζηηθνχ ηεο Θάησ Αθαίαο.
Θνηηάμηε, πξέπεη ην πξάγκα λα ην δνχκε θαη απφ κία άιιε θαηεχζπλζε. Κηιάηε
φινη, πξαγκαηηθά, εληάμεη, αιιά εθεί ζα δεκηνπξγεζεί έλα ζέκα. Αλ νη
άλζξσπνη απηνί έξζνπλ εθεί ρσξίο ζηέγαζε, φπσο είλαη είηε ζε ζθελέο, είηε κε
θάπνηα

πξνρεηξφηεηα,

θαη

είλαη

πάξα

πνιινί

ζηνλ

αξηζκφ

απ‟

φ,ηη

πιεξνθνξεζήθακε, ζα έρνπκε ην εμήο πξφβιεκα, πξφβιεςε, έηζη; Θα
εμαγξησζνχλ. Θα θξπψζνπλ, ζα πεηλάζνπλ, λα δπζηπρήζνπλ.
Δκείο εθεί ηα ζπίηηα καο είλαη δίπια. Ξψο ζα πξνζηαηεπηνχκε αλ απηνί νη
άλζξσπνη, πνηνο κπνξεί λα ηνπο δακάζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο
αγξηεκέλνπο ζε εκάο; Απηφ πξέπεη λα ην δνχκε, απηήλ ηελ ιεπηνκέξεηα.
Βέβαηα εκείο δελ είκαζηε αληίζεηνη κε ην λα ζηεγαζηνχλ νη άλζξσπνη, είλαη ηα
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ζπίηηα καο δίπια, δελ έρνπκε πξφβιεκα, θαη εκείο ζα ζπλεηζθέξνπκε, ζα
βνεζήζνπκε φηαλ έξζνπλ.
Θέινπκε απηφ ιίγν λα ην δνχκε κπαο θαη κπνξέζνπκε λα κελ έρνπκε ηέηνηνπ
είδνπο πξνβιήκαηα. Λα γίλνπλ ππνδνκέο, λα ππάξμεη ζηέγαζε ζηνπο
αλζξψπνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα έξζνπλ. πσο είλαη ε θαηάζηαζε έηζη θαη
έξζνπλ ζα έρνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα. Δχρνκαη λα κελ έξζνπλ βέβαηα, αιιά
πηζηεχσ πσο ζα ηα έρνπκε. Απηά, επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ. Ν ζπλάδειθνο ν
Θνπβαξάο έρεη ηνλ ιφγν.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην θεχγνληαο
απφ εδψ λα έρνπκε θσδηθνπνηήζεη θάπνηεο αιήζεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηηο
επηθνηλσλήζνπκε θαη κε ηνπο Σατδαξηψηεο. Αιήζεηα πξψηε, θαηά ηε γλψκε
κνπ, φηαλ ζέιεηο λα ιχζεηο έλα πξφβιεκα, αζρνιείζαη κε ηελ αηηία πνπ γελλάεη
απηφ ην πξφβιεκα. Θαη δελ αζρνιείζαη κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ γελλάεη απηφ ην
πξφβιεκα. Άξα ινηπφλ πξέπεη φινη λα ζθεθηνχκε φηη ην πξνζθπγηθφ ζα
ππάξρεη θαη δελ ζα ιχλεηαη φ,ηη κέηξα θαη λα πάξνπκε αλ δελ ιπζεί ε αηηία πνπ
γελλάεη ην πξνζθπγηθφ, θαη αηηία είλαη ν πφιεκνο.
Θαη απηφο ν πφιεκνο δελ είλαη έλαο νπνηνζδήπνηε πφιεκνο. Γελ είλαη έλαο
πφιεκνο απειεπζεξσηηθφο ή γηα λα θχγεη έλα θαθφ θαζεζηψο, ηνπ Άζαλη ζηε
Ππξία, ηνπ Παληάκ πξηλ ιίγα ρξφληα ζην Ηξάθ, ησλ Ραιηκπάλ ζην Αθγαληζηάλ
πξηλ απφ θάκπνζα ρξφληα. Δίλαη έλαο πφιεκνο πνπ δελ ηνλ θάλεη δπζηπρψο ε
λενθηιειεχζεξε Δπξψπε φπσο αθνχζηεθε εδψ. Γηαηί εθεί βνκβαξδίδεη ν
δεκνθξαηηθφο Νκπάκα, εθεί βνκβαξδίδεη ν ζνζηαιηζηήο Νιάλη. Δίλαη έλαο
πφιεκνο πνπ δελ δεκηνπξγήζεθε επεηδή ε Δπξψπε έραζε ηηο αμίεο ηνπ
Γηαθσηηζκνχ. Γηαηί ηφηε πνπ ππήξραλ νη αμίεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηελ Δπξψπε
ε Δπξψπε ήηαλ ε κεγαιχηεξε ... δχλακε. Ζ Αγγιία, ε Ηζπαλία, ε Ξνξηνγαιία,
εθαηνκκχξηα θφζκνπ ηφηε επί Γηαθσηηζκνχ ηνπο είρε δνχινπο.
Απηφο ν πφιεκνο έρεη νλνκαηεπψλπκν θαη απηφ ην νλνκαηεπψλπκν νχηε ζηηο
ηειενξάζεηο νχηε εδψ ζέινπλ θάπνηνη λα αθνχγεηαη. Απηφο ν πφιεκνο είλαη
ηκπεξηαιηζηηθφο. Ξάεη λα πεη πφιεκνο πνπ ηνλ θάλνπλ νη κεγάιεο δπλάκεηο γηα
ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ηα ζπκθέξνληα είλαη ζπγθεθξηκέλα. Απφ ην Ηξάθ
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θαη απφ ηε Ππξία πξέπεη λα πεξάζνπλ νη αγσγνί ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, είηε απφ
ηε Πανπδηθή Αξαβία είηε απφ ηελ Ξεξζία πνπ ηα έθηηαμε ηψξα πξφζθαηα ε
Γχζε καδί ηεο γηα λα κελ έρεη εμάξηεζε ελεξγεηαθή απφ ηε Οσζία ε Δπξψπε.
Πηε Ππξία θαη ζην Ηξάθ ππάξρνπλ ηξειά απνζέκαηα ζε θπζηθφ αέξην θαη ζε
πεηξέιαην. Πηε Ππξία είλαη ε κφλε ρψξα πνπ έρεη βάζεηο ε Οσζία θαη ζέινπλ
λα ηελ μεκπήμνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλνο απηφο ν πφιεκνο
ινηπφλ θαη απηφο ν πφιεκνο δελ ζα ζηακαηήζεη φζν ππάξρεη απηφ ην ζχζηεκα
πνπ γελλάεη απηνχο ηνπο πνιέκνπο. Θαη απηή ηελ πξψηε αιήζεηα δελ κπνξεί
λα ηελ πνπλ απηνί νη νπνίνη είλαη ππεξαζπηζηέο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Αιήζεηα δεχηεξε. Γπζηπρψο θαη ε δηθή καο θπβέξλεζε είηε πξάζηλε, παιηά,
είηε κπιε, κεηά, είηε ξνδ ηψξα, ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ηνλ πφιεκν. Θαη είλαη
ζπλππεχζπλε γη‟ απηφ πνπ γίλεηαη εθεί θάησ. Θαη ζπκκεηέρεη γηαηί απηνί νη
βνκβαξδηζκνί γίλνληαη εθηφο απφ ηνπο Οψζνπο θαη απφ ηνπο Δπξσπαίνπο θαη
απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο κε απνθάζεηο ΛΑΡΝτθέο θαη επξσπατθέο ζηηο νπνίεο
ππάξρεη θαξδηά πιαηηά ε ππνγξαθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο
Ππκκεηέρεη γηαηί έρνπκε ζηείιεη ζηξαηφ ζην Αθγαληζηάλ, θξεγάηεο ζηνλ
θφιπν, γηαηί δίλνπκε ηε βάζε ηεο Πνχδαο ζηνπο Ακεξηθάλνπο θαη ζπδεηάεη ε
ησξηλή θπβέξλεζε κήπσο ηνπο δίλακε θαη ηελ Θάξπαζν.
Αιήζεηα ηξίηε. Δδψ θαη ιίγα ρξφληα φηαλ μεθίλεζαλ νη πξφζθπγεο λα θεχγνπλ
απφ εθεί εθαηνκκχξηα ή εθαηνληάδεο ρηιηάδεο, θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη, κε
νλνκαηεπψλπκν θαη ρξψκα, νη θφθθηλνη, έβγαηλαλ θαη έιεγαλ, ε κφλε ιχζε
είλαη νη πξψηεο ρψξεο ζηηο νπνίεο θηάλνπλ νη πξφζθπγεο λα ηνπο
ηαθηνπνηνχλ, λα ηνπο δίλνπλ ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη λα πεγαίλνπλ εθεί πνπ
ζέινπλ, γηαηί απηνί δελ ζέινπλ λα κείλνπλ νχηε ζηελ Διιάδα, νχηε ζηα
Πθφπηα.
κσο, φηαλ ην έιεγαλ απηνί απηφ ην πξάγκα, έβγαηλαλ θάπνηνη άιινη θαη ηνπο
ινηδνξνχζαλ. Ρη ιέηε, ξε παηδηά, λα δηαιχζνπκε ηε Πέλγθελ; Ξνηα Πέλγθελ,
ζπλάδειθνη; Απηή πνπ ηελ έθαλαλ θνπξειφραξην νη ίδηνη νη Δπξσπαίν
αλνηγνθιείλνληαο ηα ζχλνξα θαηά πψο ηνπο βνιεχεη; Λαη, ινηπφλ, λα ηελ
θάλνπκε θνπξειφραξην ηε Πέλγθελ θαη λα ζεβαζηνχκε ηε Ππλζήθε ηεο
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Γελεχεο πνπ κηιάεη εμαληιεηηθά γηα ην πψο πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ηνπο
πξφζθπγεο.
Ρέηαξηε αιήζεηα. Σζεο αιιά θαη πξηλ απφ δέθα κέξεο ε ειιεληθή θπβέξλεζε
ζηε Πχλνδν Δπξσπατθήο Έλσζεο απνδέρζεθε ην θιείζηκν ηνπ βαιθαληθνχ
δξφκνπ, απνδέρζεθε λα ζηακαηήζνπλ, ιέεη, νη αθαλφληζηεο ξνέο κέζα απφ ηα
Βαιθάληα. Απνδερζήθακε ινηπφλ λα εγθισβηζηνχλ εδψ δεθάδεο ρηιηάδεο
άλζξσπνη. Σζεο έγηλε απηφ. Θαη ηαπηφρξνλα θέξακε θαη ην ΛΑΡΝ ζην Αηγαίν,
θέξακε ηνλ ιχθν λα θπιάμεη ηα πξφβαηα, θέξακε ην ΛΑΡΝ ην νπνίν δελ
αλαγλσξίδεη ζχλνξα αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηνπ, ην νπνίν αλαγλσξίδεη
γθξίδεο δψλεο ζην Αηγαίν, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηα δήζελ δηθαηψκαηα ηεο
Ρνπξθία ζην Αηγαίν, λα έξζεη απηφο ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα λα
καο ην ιχζεη εδψ. Θαη δελ κηιάεη θαλείο γη‟ απηφ.
Ξέκπην. ηαλ ηα ιέκε απηά, βγαίλνπλ θάπνηνη θαη καο ιέλε, θαιά, αθήζηε ηα
απηά, ηψξα ηη θάλνπκε. Γειαδή ξίμακε ην θαξάβη δέθα θνξέο ζηα βξάρηα, κελ
κηιάηε γηαηί ην ξίμακε, πνηνο ην έξημε, ειάηε λα δνχκε απφ πνηα κεξηά ζα
πέζνπκε ηνπ θαξαβηνχ, απφ ηε δεμηά ή απφ ηελ αξηζηεξή, κπαο θαη πληγνχκε
ιηγφηεξνη. Δκείο ινηπφλ ιέκε φηη ην πξψην πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα κελ
πεγαίλεη ην θαξάβη ζηα βξάρηα.
Απφ εθεί θαη χζηεξα φκσο αθνχ πήγε ζηα βξάρηα, εκείο ιέκε φηη έλα πξάγκα
πξέπεη λα γίλεη. Ξξέπεη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κέρξη λα θχγνπλ απφ εδψ
θαη λα πάλε εθεί πνπ ζέινπλ λα ππάξμνπλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
Πηέγαζε, ηξνθή, πεξίζαιςε. Θαη απηφ δελ γίλεηαη νχηε κε ηηο ΚΘΝ, πνπ γηα λα
παο ζην ιηκάλη λα δψζεηο ηξφθηκα πξέπεη λα πάξεηο άδεηεο απφ απηέο, νχηε κε
ηηο ΚΘΝ πνπ θάλνπλ ηηο πξνβνθάηζηεο πάλσ ζηα ζχλνξα ζηελ Δηδνκέλε, νχηε
κε ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο θπβέξλεζεο λα κελ ππάξμεη θξαηηθή παξέκβαζε
ζηελ Δηδνκέλε γηα λα κελ παξεμεγεζνχκε κε ηνπο εηαίξνπο καο, βγήθε θαη ην
είπε μεθάζαξα ν ππνπξγφο, νχηε κε ηηο ηαθηηθέο λα ηνπο ακνιάκε απφ ηελ
Ξιαηεία Βηθησξίαο θαη λα θεχγνπλ ηνλ αλήθνξν λα πάλε 500ρικ.
Ξεξπαηψληαο.
Θαηαιήγνληαο ινηπφλ, εκείο δελ ζα ρατδέςνπκε θαλελφο απηηά. Δκείο δελ ζα
θξπθηνχκε πίζσ απφ δηθαηνινγίεο ηνπ ζηπι λα πάλε αλαινγηθά ζηνπο 350
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δήκνπο, λα κελ έξζνπλ ζηελ πνιχπαζε Γπη. Αζήλα. Δκείο δελ ζα δψζνπκε
νχηε ρηιηνζηφ ρψξν ζε ξαηζηζηηθέο, μελνθνβηθέο αληηιήςεηο. Δκείο ζα
δερηνχκε λα θηινμελεζνχλ νπνπδήπνηε απηνί νη άλζξσπνη, θαη κέζα ζην
δεκαξρεί ελ αλάγθε. Νπνπδήπνηε είλαη λα έξζνπλ.
Γελ ζα ην επηιέμνπκε εκείο ην πνχ ζα έξζνπλ. Δίλαη δνπιεηά ηνπ θξάηνπο
απηή. Δκείο ζα θάλνπκε ην δηθφ καο θαζήθνλ, φπνπ θαη λα έξζνπλ. Γελ ζα
ππνθαηαζηήζνπκε φκσο εκείο ην θξάηνο γηαηί δελ κπνξνχκε. Θα απαηηήζνπκε
φκσο απφ ην θξάηνο θαη απηφ πξέπεη λα βγεη, λα ππάξμνπλ αλζξψπηλεο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά έρεη ηνλ ιφγν.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Λνκίδσ φηη ε ζεκεξηλή απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ζε αιιειεγγχε θαη
αλζξσπηά απφ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αλζξσπηά πνπ έρεη δείμεη ν ειιεληθφο
ιαφο φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ ζπξξένπλ νη πξφζθπγεο ζηε ρψξα καο, ζε
απηέο ηηο... ηνπο φγθνπο κεηαθίλεζεο.
Γελ κπνξνχκε λα ππνιεηπφκαζηε ζε ζπκπεξηθνξά, ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη
είλαη εζεινληέο θαη αιιειέγγπνη θαη πξνζθέξνπλ πξνζσπηθή εξγαζία ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ππνθαζηζηνχλ ηελ έιιεηςε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ γηα λα
ππνδερηεί θαη λα θξνληίζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Γελ κπνξνχκε λα
ππνιεηπφκαζηε ζε αλζξσπηά απφ ηνπο απινχο αλζξψπνπο πνπ πνιιέο θνξέο
απφ ην πζηέξεκά ηνπο έρνπλ δψζεη ηξφθηκα ή εθφδηα, ξνχρα θ.ιπ., ζηνπο
πξφζθπγεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξεζνχλ.
Άξα λνκίδσ φηη αλεπηθχιαθηα θαη άλεπ φξσλ πξέπεη λα δερηνχκε ζε
νπνηνλδήπνηε ρψξν ζην Σατδάξη λα θηινμελεζνχλ πξφζθπγεο. Αληηιακβάλνκαη
ηηο επηθπιάμεηο θαη ζπκκεξίδνκαη ηηο επηθπιάμεηο πνπ εηζεγεηηθά έβαιε ε
Γεκνηηθή Αξρή. ρη φζνλ αθνξά ηελ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, αιιά φζνλ
αθνξά ηελ εμαζθάιηζε αλζξψπηλσλ, ζηνηρεησδψλ αλζξψπηλσλ ζπλζεθψλ
δηαβίσζεο γη‟ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Θαη είλαη φλησο επίθνβν θαη ην ζεκείν
αιιά θαη νη πξνυπνζέζεηο.

5Η ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ

19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016

51

Θα κείλσ θαη εγψ ιίγν ζηα αίηηα φινπ απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, φρη κφλν γηαηί
πξέπεη λα ηα κλεκνλεχζνπκε θαη λα απνδψζνπκε ηα ηνπ Θαίζαξνο ησ
Θαίζαξη, φρη γηα εζληθνχο ιφγνπο, φρη γηα ιφγνπο γηα λα βγάισ έλα πνιηηηθφ
δεθάξηθν αιιά γηαηί είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηα ιακβάλεηο απηά ππφςε ζνπ φηαλ
πξνηείλεηο θαη ζπκκεηέρεηο ζε κία ιχζε.
Θαη ζε ζρέζε κε ην πξνζθπγηθφ, παξφιεο ηηο δειψζεηο ή ηηο ελέξγεηεο
αιιειεγγχεο πνπ έρνπκε δεη απφ παληνχ, αθφκα θαη ηελ θα Βαξδηλνγηάλλε
είδακε λα θσηνγξαθίδεηαη ζηνλ Ξεηξαηά, δελ είλαη ζνθή ιχζε λα βάιεηο ηνλ
ιχθν λα θπιάεη ηα πξφβαηα. Ζ ρηεζηλή απφθαζε ηεο Ππλφδνπ Θνξπθήο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πνιιαπιαζηάδεη, αλαπαξάγεη αλ... ή ηνπιάρηζηνλ λνκηκνπνηεί
ην πξφβιεκα έηζη φπσο δεκηνπξγήζεθε.
Ρν πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ πφιεκν, απφ ηνπο αληαγσληζκνχο θαη
ηνπο ηπρνδησθηηζκνχο ζηε Κέζε Αλαηνιή ζηνπο νπνίνπο έρεη ηε ζπκκεηνρή
ηεο θαη ε Διιάδα δηαρξνληθά αιιά θαη ζήκεξα δπζηπρψο κε ηηο ζπκκαρίεο ηεο,
κε ηηο ζπκκεηνρέο ηεο, κε ηελ αλνρή ηεο, θαη βεβαίσο νη άλζξσπνη απηνί
έρνπλ πληγεί θαηά εθαηνληάδεο θαη θαηά ρηιηάδεο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο θιεηζηψλ
ζπλφξσλ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ πνπ θπξηαξρεί απηή ηε ζηηγκή ζε
κία Δπξψπε θξνχξην θαη θπιαθή γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
Άξα λνκίδσ φηη ιχζε ζε απηφ δελ κπνξεί λα καο εγγπεζεί θαλέλαο ν νπνίνο
είλαη ζπκκέηνρνο ζην πξφβιεκα. Δπνκέλσο φ,ηη απνδερηνχκε, πξέπεη λα ην
απνδερηνχκε κε εγγπεηηθέο ηνλ δήκν θαη ηνλ θφζκν.
Ζ ρζεζηλή απφθαζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λνκηκνπνηεί ην θιείζηκν ησλ
ζπλφξσλ, απνδέρεηαη ηα θιεηζηά ζχλνξα, ην θιείζηκν ηνπ βαιθαληθνχ δξφκνπ,
παξαβηάδεη ηε Ππλζήθε ηεο Γελεχεο, ην Γηεζλέο Γίθαην ζε ζρέζε κε ην άζπιν
θαη ηνπο πξφζθπγεο θαη αλαγλσξίδεη ηελ Ρνπξθία σο αζθαιή ρψξα
πξννξηζκνχ, ρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζε πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο,
ζε λφκηκνπο θαη παξάηππνπο παξάλνκνπο ιαζξαίνπο, είλαη ην ίδην πξάγκα
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ γηα θάζε έλαλ παξάηππν ή ιαζξαίν πνπ
απνδέρεηαη ε Ρνπξθία σο αζθαιείο πξννξηζκνχο, έλαο λφκηκνο Πχξηνο ζα
πεγαίλεη ζηελ Δπξψπε αιιά κε ην φξην ησλ 72.000.
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Ν Ιίβαλνο έρεη δερηεί 1,5εθαη. πξφζθπγεο. Ζ Δπξψπε βάδεη άλσ φξην 72.000.
Δδψ είλαη ε πξψηε ππνθξηζία θαη ην πξψην πνπ δείρλεη φηη δελ πξφθεηηαη λα
εθαξκνζηεί νχηε θαλ απηφ.
Βεβαίσο ε Ρνπξθία σο αζθαιήο πξννξηζκφο είλαη κφλν εηξσλεία γηαηί ε
Ρνπξθία έρεη ζπκκεηάζρεη κε απξνθάιππην ηξφπν ζε απηφλ ηνλ πφιεκν, ε
Ρνπξθία έρεη αλνηρηφ κέησπν κε ηνπο Θνχξδνπο ζηα ζχλνξά ηεο θαη ζα θάλεη
φ,ηη ρξεηάδεηαη ζε ζρέζε κε απηφλ ηνλ αληαγσληζκφ, άξα θαλείο δελ είλαη
αζθαιήο εθεί, θαη βεβαίσο φινη μέξνπκε ηηο ζπλζήθεο ζηε ρψξα θαη γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπ Ρνχξθνπο αιιά θαη γηα ηνπο μέλνπο εθεί.
Κε δεδνκέλα απηά, λνκίδσ φηη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
θαηαξρήλ πξέπεη λα θαζηζηά ζαθέο φηη ην ζεκείν ππνδνρήο ην νπνίν
απνδερφκαζηε θαη ε θηινμελία αθνξά πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Απηφ πξέπεη
λα είλαη ζαθέο. Γελ πξέπεη λα δερηνχκε ηνλ δηαρσξηζκφ.
Ρν δεχηεξν, πξέπεη λα είλαη ζαθέο ζηελ απφθαζή καο φηη δερφκαζηε κφλν
αλνηρηή δνκή, δελ δερφκαζηε θιεηζηνχ ηχπνπ ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο.
Ρξίην, απηφ ζα δηαζθαιηζηεί εάλ ειέγρεηαη απφ ηνλ δήκν θαη ηνπο
αιιειέγγπνπο θαη εζεινληέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζην Σατδάξη φπσο ππάξρνπλ
θαη παληνχ ή απφ άιιεο πεξηνρέο.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα λα εμαζθαιηζηνχλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο, λα καο πνπλ ηη
ζα θάλνπλ, ζα εγθαηαζηήζνπλ ιπφκελα, ζα ζπλδέζνπλ κε ην απνζεθεπηηθφ
δίθηπν; Δίλαη ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο πγηεηλήο γηα λα κπνξεί θαλείο λα δεη
αλζξψπηλα. Λα εληζρπζνχλ ηα λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο γηα λα κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ ηνλ επηπιένλ θφξην γηαηί ζα ρξεηαζηεί πεξίζαιςε γη‟ απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο, φπσο ρξεηάδεηαη θαη γηα εκάο. Θαη βεβαίσο πξφζβαζε απφ θαη πξνο
ηε Γνκή, λα κπνξνχλ απηνί νη άλζξσπνη λα κεηαθηλεζνχλ φηαλ ην ρξεηάδεηαη
πξνο ηνλ αζηηθφ ηζηφ, αιιά θαη λα κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ φζνη ζέινπλ λα ηνπο
ζπκπαξαζηαζνχλ εθεί. Άξα κηιάκε γηα πξφβιεςε, γηα ζπγθνηλσλία, ζχλδεζε
κε ηελ πεξηνρή.

5Η ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ

19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016

53

Λνκίδσ φηη απηά πξέπεη λα είλαη απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχκε θαη
πξέπεη λα ειεγρζνχλ απφ εκάο θαη λα γλσξίδνπκε ηη γίλεηαη θαη λα γλσξίδεη
βέβαηα θαη ν ρατδαξηψηηθνο ιαφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Πθακπά. Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Νη ζπκπνιίηεο καο λνκίδσ καο ηηκάλε κε ηελ εκπηζηνζχλε
ηνπο, γηα λα βξηζθφκαζηε εδψ ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθπξνζσπνχκε, λα ππεξαζπίδνπκε ηα ζπκθέξνληα ηεο
πφιεο, δειαδή ηνλ ηφπν εδψ πνπ δνπλ νη ίδηνη, νη νηθνγέλεηέο ηνπο, ηα παηδηά
ηνπο, πνπ είλαη νη πεξηνπζίεο ηνπο, πνπ είλαη ν αγψλα κηαο δσήο ηνπο, θαη
βέβαηα λα είκαζηε σθέιηκνη, λα είκαζηε ρξήζηκνη γηα ηνλ ηφπν θαη θαη‟
επέθηαζε λνκίδσ γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ δεη εδψ, πνπ θαηνηθεί.
Γελ ζεκαίλεη απηφ βέβαηα φηη πξέπεη λα βιέπνπκε κέζα ζε ζπλζήθεο θξίζεο
θηλδχλνπο νη νπνίνη θίλδπλνη λα καο δεκηνπξγνχλ κία ςπρνινγία λα γηλφκαζηε
ζθιεξνί, άθαξδνη, απάλζξσπνη, αθηιφμελνη, θαη λνκίδσ φηη ζε θαλέλαλ
άλζξσπν θαη ηδηαίηεξα εδψ ζηνπο αλζξψπνπο ησλ δπηηθψλ πξναζηίσλ, αλ
ζέιεηε, ηνπο αλζξψπνπο ηνπ κφρζνπ θαη ηνπ αγψλα γηα ηε δσή, δελ ππάξρνπλ
ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα.
Ωζηφζν, είλαη δηθαηνινγεκέλεο νη αλεζπρίεο, είλαη δηθαηνινγεκέλνη νη θφβνη θαη
εδψ πξέπεη λα ππάξρεη ην θξάηνο, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θνξείο, ε
Απηνδηνίθεζε, ε Ξεξηθέξεηα, ην νξγαλσκέλν θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξληψληαη απηά ηα δεηήκαηα, νη
θφβνη, νη αλεζπρίεο, νη δηθαηνινγεκέλνη, φπσο είπα.
πάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηα βιέπνπκε, ηα δνχκε, ηα αθνχκε θαζεκεξηλά θαη
δπζηπρψο έρνπλ, αλ ζέιεηε, ζπκβάιεη ζην λα ππάξρνπλ αλεζπρίεο. ζν απηά
ηα πξνβιήκαηα μεπεξληψληαη, φζν γίλεηαη θαιχηεξε νξγάλσζε, λνκίδσ φηη νη
αλεζπρίεο απηέο ζα κεηψλνληαη θαη απηφ είλαη πξνο ην θαιφ φισλ.
Γελ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γελ είκαη απφ
απηνχο πνπ πηζηεχσ φηη Έιιελεο, εθπξφζσπνη ηεο ρψξαο ζηηο κάρεο πνπ
δίλνπλ ιεηηνπξγνχλ σο κεηνδφηεο. Ξηζηεχσ φηη θάλνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ
κέζα

ζηηο

ζπλζήθεο

πνπ

βξίζθνληαη

θάζε

θνξά

ζην

επίπεδν

ησλ
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δηαπξαγκαηεχζεσλ. Θαη επεηδή απηή ε ιέμε, δηαπξαγκάηεπζε, ηα ηειεπηαία
ρξφληα λνκίδσ φηη βξίζθεηαη ζην απφγεην, ζηελ θνξπθή, ζε φια ηα επίπεδα,
θαη ζηα νηθνλνκηθά θαη ζην πξνζθπγηθφ ηψξα, ζα έιεγα φηη ζα πξέπεη θαη ιίγν
λα αγγίμεη θαη εκάο, γηαηί φρη; Θαη πξνζέμηε, κελ παξεμεγεζψ, φρη ζην ζηνηρείν
ηνπ εθβηαζκνχ, δηαπξαγκάηεπζε ζηε βάζε ησλ αξρψλ, δηαπξαγκάηεπζε ζηε
βάζε ζπκθσληψλ, δηαπξαγκάηεπζε ζηε βάζε δηαθεξχμεσλ θαη ιφγσλ θαη ζηε
βάζε ιφγσλ θαη έξγσλ.
Γηαηί ην ιέσ απηφ, λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο. Θέισ ινηπφλ εδψ λα πσ φηη
πξάγκαηη ε πξνβιήηα 4 έρεη απαζρνιήζεη πνιιέο θνξέο ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη πάλσ απφ δεθαεηία έρεη μεθηλήζεη απφ ην 2005 κε επηζηνιέο,
έρνπλ

γίλεη

θαη

ζπγθεθξηκέλεο

πξνηάζεηο,

θαη

ηεθκεξησκέλεο,

θαη

ηερλνθξαηηθέο, θαη δελ ζέινπκε λα επινγήζνπκε ηα γέληα καο. Απφ φιεο ηηο
παξαηάμεηο, αλ ζέιεηε, ππάξρνπλ θνηλέο απνθάζεηο γηα λα έξζεη απηφο ν
ρψξνο ζηνλ δήκν θαη λα αμηνπνηεζεί.
Ξαξφια απηά ηα ρξφληα θαη φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαίλεηαη φηη νη
αξκφδηνη θάζε θνξά δελ αζρνιήζεθαλ κε απηφ, σζηφζν φκσο ηψξα ζηελ ψξα
ηεο θξίζεο αζρνιήζεθαλ κε απηφλ ηνλ ρψξν θαη ακέζσο ηνλ επέιεμαλ θαη
βξήθαλ ιχζε.
Λνκίδσ φηη εδψ ζα πξέπεη λα έξζεη ν δήκνο θαη φινη καο καδί θαη λα πνχκε,
θνηηάμηε, ππάξρνπλ θαη απηά ηα αηηήκαηα, θαη κε απηά ηα αηηήκαηα επεηδή
ζπκθσλείηε φινη, αθφκε θαη ν ζεκεξηλφο πξσζππνπξγφο ην είρε εμαγγείιεη,
πξέπεη λα ηειεηψλνπκε, θαη λα ηειεηψλνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο θαη
ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα.
Δίλαη απηνλφεην φηη πξέπεη νη ζπλζήθεο λα είλαη αλζξψπηλεο ζην επίπεδν ηεο
θηινμελίαο, αθνχ είλαη θαη εηιεκκέλε απφθαζε. Γελ ην ζπδεηάκε. Γελ ζα
αλαθεξζψ δειαδή λα ππάξρνπλ απνρεηεπηηθά, λα ππάξρνπλ εμαζθαιηζκέλεο
ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη φια ηα ππφινηπα. Λνκίδσ φηη είλαη ρξένο θαη ηεο
πνιηηείαο θαη ν δήκνο πξέπεη λα βνεζήζεη ζε απηφ. Ωζηφζν φκσο ζα πσ λαη,
φηη ζα πξέπεη θαη ν δήκνο λα πηέζεη θαη φινη καο λα πηέζνπκε, νη φξνη ηεο
ηζνκέξεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο λα ππάξμνπλ.
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Αθνχζηεθαλ θάπνηεο θσλέο, ηηο θαηαλνψ, αλζξψπηλα θαη ζπλαηζζεκαηηθά,
ινγηθά φκσο θαη πνιηηηθά ιέσ φηη δελ πξέπεη λα ππεξβάιινπκε, κελ έξζνπλ
θαη φινη ν πξφζθπγεο εδψ ζην Σατδάξη, κελ γεκίζνπκε δειαδή θαη ηελ
πξνβιήηα θαη ην ζηξαηφπεδν θαη ηηο θαηαζθελψζεηο θαη ηηο πιαηείεο θαη ηηο
γεηηνλίεο, φρη γηαηί δελ είκαζηε θηιφμελνη, αιιά γηαηί θαηαλνείηε φηη δελ είλαη
ην ινγηθφ θαη δελ είλαη θαη ην δίθαην.
Θα ζπλερίζσ κε ην ζηξαηφπεδν. ινη καο ρξφληα ηψξα δεηάκε ην ζηξαηφπεδν
λα ραξαθηεξηζηεί ηζηνξηθφο ηφπνο γηα λα κπνξέζεη λα εμαζθαιηζηεί, λα
εμαζθαιηζηεί, λα κελ νηθνπεδνπνηεζεί, λα κελ γίλνπλ ρξήζεηο πνπ δελ ηηο
ζέινπκε. Δίλαη ε ψξα, φινη έρνπκε ζπκθσλήζεη θαη ε θπβέξλεζε θαη επηηειείο
ηεο θαη παξάγνληέο ηεο ζε απηφ ην πξάγκα, έρνπλ πεξάζεη δχν ρξφληα, νη
πξνεγνχκελνη κπνξεί λα κελ ήζειαλ, κπνξεί λα ζθφπεπαλ φπσο πνιιέο θνξέο
θαη δηθαίσο ππήξραλ θαηαγγειίεο ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη αιινχ, φκσο νη
ησξηλνί φινη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ε θπβέξλεζε θαη φιεο νη παξαηάμεηο ιέκε
λα εμαζθαιηζηεί ν ρψξνο. Αο καο δψζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα λα ην θάλνπλ
θαη αο θηινμελήζνπκε θαη πξφζθπγεο. Αιιά απηά ηα νπνία δεηάκε ηα αγλννχλ
φινη, απηά γηα ηα νπνία αλεζπρνχκε, φρη γηα ηελ αθηινμελία αιιά γηα ηνπο
ηξφπνπο πνπ είπακε, εθεί είλαη πξφζπκνη.
Θαη αλ ζέιεηε κνλνιεθηηθά ζα πξνζζέζσ αθφκα θαη ην κεηξφ, γηαηί φρη ζην
Πθαξακαγθά; Θαη εθεί κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θνλδχιηα κε κία απφθαζε, εθεί
πνπ ηα ξίρλνπλ ηψξα, ψζηε λα δξνκνινγεζεί ην δήηεκα θαη απηφ.
Γελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ, ζα ζηαζψ ζε απηφ πνπ είπε ν Θνδσξήο
Ππειηφπνπινο, φηη μέξεηε, είλαη κία ππφζεζε 3-4 κελψλ. Θνδσξή, δελ είλαη
ππφζεζε 3-4 κελψλ θαη κάιηζηα αλ δερηψ απηφ πνπ αλέθεξε ν δήκαξρνο φηη
ππάξρεη ην ζρέδην θαη θαιψο δηφηη νη ζθελέο είλαη ηειείσο αθαηάιιειεο ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν λα ζηεζνχλ ιπφκελα, είλαη ππφζεζε ηξηψλ, ηεζζάξσλ
εηψλ θαη παξαπάλσ, θαη παξαπάλσ ίζσο, κε δεδνκέλα απηά φια ηα νπνία
γλσξίδνπκε, αθνχκε, βιέπνπκε, ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη.
Γη‟ απηφ ινηπφλ πξέπεη λα είκαζηε φζν γίλεηαη πην δίθαηνη, δίθαηνη φρη γηα λα
αλαιάβνπκε εκείο ηα βάξε απφ θηινηηκία θαη θηινμελία, δίθαηνη ζε ζρέζε κε ηα
βάξε πνπ πξέπεη λα πέζνπλ ζε φιε ηε ρψξα, ζε φιεο ηηο δνκέο πνπ ππάξρνπλ
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θαη βάξε ελλνψ ζε εηζαγσγηθά, γηα λα κελ παξεμεγεζψ, ην δηεπθξηλίδσ θαη
απηφ, δελ είλαη βάξε νη άλζξσπνη, σζηφζν φκσο λνκίδσ φηη αθφκα θαη γη‟
απηνχο αλ δελ δεκηνπξγεζνχλ γθέην θαη ππάξρεη κία αλαινγηθή δηαζπνξά είλαη
θαιχηεξν θαη γηα ην επίπεδν ηεο δσήο ηνπο θαη γηα ηελ αθνκνίσζή ηνπο γηα
φζνπο κείλνπλ εδψ ζηε ρψξα καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δψζνπκε ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ ζηνλ θ. Ιηαλφ πνπ είλαη
πξφεδξνο ηνπ ΘΔΑ-ΑκεΑ πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αθαίαο, ζα κηιήζεη, έρεη
δεηήζεη ηνλ ιφγν ν Λίθνο Θαξαγηάλλεο θαη ζα θιείζεη ν δήκαξρνο.
ΙΗΑΛΝΠ: Αμηφηηκε θ. Γήκαξρε, αμηφηηκνη θ. ζχκβνπινη, θ. εθπξφζσπνη ησλ
θνξέσλ, ιέγνκαη Λίθνο Ιηαλφο, είκαη πξφεδξνο ηνπ Θέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο
Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Πε ιίγεο κέξεο κεηαθεξφκαζηε
ζηελ Αθαία ζην πξψελ Σξνλίσλ Ξαζήζεσλ. Άθνπζα κε πξνζνρή φιεο ηηο
ηνπνζεηήζεηο, ινγηθφ ήηαλ θαη έηζη ζα έπξεπε λα ήηαλ, ν θαζέλαο κε ηηο
δηαθνξέο ηνπ. Δγψ δελ ήζεια λα αλαιχζσ ηηο δηαθνξέο ζαο, παξφηη είκαη
αξθεηά ζπλδεδεκέλνο κε ην Σατδάξη πάξα, πάξα πνιιά ρξφληα, φκσο ηψξα
είκαη θάηνηθνο Γαιαηζίνπ, ηψξα κεηαθέξνληαη εδψ ζε ιίγεο κέξεο εληφο ηνπ
Απξηιίνπ, ζαο είπα ζηελ Αθαία.
Γελ ζέισ λα θάλσ άιια ζρφιηα, κία πξφηαζε λα θάλσ γηαηί απηφ έρεη ζεκαζία
κήπσο βξεζεί θάπνηα άιιε ιχζε. Ξξνηείλσ θαη κάιηζηα κεζαχξην πνπ έρσ θαη
ζπλάληεζε κε ηνλ θ. δήκαξρν ζα ηνπ ην ζέζσ θαη πξνζσπηθά, ππάξρεη
ζηξαηφπεδν ζηελ Θεξαηέα αλελεξγφ πνπ κπνξεί λα πεξηζάιςεη αλζξψπηλα
πάξα, πάξα, πάξα πνιιά άηνκα. πάξρνπλ δχν ζηξαηφπεδα ηεο αεξνπνξίαο,
ην έλα είλαη έμσ απφ ηελ πφιε, ην άιιν είλαη επζεία πάλσ απφ ηελ πφιε πνπ
έρεη ζπλζήθεο θαη είλαη αλελεξγφ θαη ζα κπνξέζεη λα ιχζεη πάξα πνιιά
πξνβιήκαηα.
Θαιψ αλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη αλ ην ζέιεηε, πέξαλ ηεο φπνηαο πιεξνθνξίαο
κπνξψ λα δψζσ κεζαχξην ζηνλ θ. δήκαξρν, λα θάλεηε νπνηεζδήπνηε
ελέξγεηεο γηα λα ζσζεί ε πεξηνρή. Ρίπνηα άιιν δελ έρσ λα πσ. Δπραξηζηψ πνπ
κε δερηήθαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Λνκίδσ, αλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ
δεκάξρνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλάδειθνπ ηνπ Ράθε Θνπβαξά δελ αθήλεη
πνιιά πεξηζψξηα παξεξκελείαο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν ζε φινπο
ηνπο ηφλνπο ην ηη ζπδεηάκε ζήκεξα, γηαηί γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα κείλεη
ζην δήηεκα ηεο αιιειεγγχεο ην ςεπδεπίγξαθν δήηεκα έσο θαη ηεο
θηιαλζξσπίαο, απηφ πνπ θάλεη ε Βαξδηλνγηάλλε ή ε θάζε Βαξδηλνγηάλλε, θαη
λα κπνξέζεη λα κπεη ζην δχγη ην δήηεκα ηεο αιιειεγγχεο θαη ηαπηφρξνλα λα
ζπλδεζεί κε ην δήηεκα ηνπ θξάηνπο θαη ηελ επζχλε πνπ έρεη ... θαη δεκηνπξγεί
ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ επζχλε αθξηβψο γηα λα ην ιχζεη.
Αλ θαη κφλν αλ πάξνπκε ππφςε καο απηά πνπ είπε ν ζπλάδειθνο ν θ.
Θνπβαξάο γηα ηηο αηηίεο ηνπ πνιέκνπ, κπνξεί πξαγκαηηθά λα ιπζεί ην δήηεκα.
Σζεο φκσο, θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ, επηβεβαηψζεθε γηα αθφκα κία
θνξά, ην ιέσ γη‟ απηνχο πνπ ζπλερίδνπλ θαη έρνπλ ηηο απηαπάηεο γηα ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, γη‟ απηήλ ηελ θπβέξλεζε φηη αθνχσ φηη κπνξεί λα
δηαπξαγκαηεπηεί θ.ιπ., θ.ιπ., θ.ιπ..
ζν ινηπφλ έρνπλ απηέο ηηο απηαπάηεο, θνξντδεχνπλ ηνλ θφζκν κε ην εμήο, ε
θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξεχεη κέξα κε ηε κέξα. Νη πξφζθπγεο φζν ζα γίλνληαη
θαιχηεξνο ν θαηξφο αθνχ έρνπλ θηηάμεη απηφλ ηνλ απαξάδεθην θξάθηε, ηνλ
θπξηνιεθηηθά απαξάδεθην θξάθηε, απηνί πνπ κηιάλε γηα ππξνβνιηζκνχο ζηα
ζχλνξα θαη θξαηάλε απηφλ ηνλ απαξάδεθην θξάθηε ζηα βφξεηα, λνκίδσ είλαη
θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη φηη φηαλ θαινθαηξηάζεη θαη γίλνπλ θαιχηεξεο νη
ζπλζήθεο, πφζν ζα απμεζνχλ νη πξφζθπγεο πνπ ζα ζέινπλ λα πεξάζνπλ
απέλαληη.
Νη άλζξσπνη απηνί δελ έξρνληαη εδψ πέξα γηα λα ιεζηέςνπλ ηηο πεξηνπζίεο
καο, γηα λα κπνπλ ζηα ζπίηηα καο θ.ιπ., θ.ιπ.. Απηνί νη άλζξσπνη έξρνληαη εδψ
πέξα δπζηπρψο γηαηί κε επζχλε απηήο ηεο θπβέξλεζεο θαη κε φισλ ησλ
πξνεγνχκελσλ, κε επζχλε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ απηψλ ηεο
Δπξσπατθήο

Έλσζεο,

ηνπ

ΛΑΡΝ,

ησλ

ρσξψλ

εθείλσλ

πνπ

γηα

λα

εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ... νκίισλ θαη θάλνπλ business ζηελ πεξηνρή
έρνπλ δηακειίζεη ιανχο θαη ρψξεο θαη θηάλνπλ νη άλζξσπνη λα μεζπηηψλνληαη,
λα μεξηδψλνληαη θαη λα πξέπεη λα πεγαίλνπλ κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο απφ
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ρψξα ζε ρψξα δηαζρίδνληαο πνιιέο θνξέο κε ηα πφδηα, θαη είλαη ζπγθινληζηηθφ
απηφ, ε εηθφλα ηνπ παηδηνχ, ηνπ πεληάρξνλνπ, πνπ αλεβαίλεη 500ρικ. κε ηα
πφδηα λα θαηεπζπλζεί κπαο θαη βξεη ιχζε κφλν ηνπ αζπλφδεπην, είλαη
ζπγθινληζηηθέο, θαη δελ κπνξεί απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ θπβέξλεζε
πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε λα κηιάλε ζήκεξα γηα αλζξσπηά.
Απηή ινηπφλ ε θαηάζηαζε κέξα κε ηε κέξα ζα ρεηξνηεξεχεη. Απηή ε
θαηάζηαζε αλ δελ πάξεη απφθαζε ν ιαφο καο, νη εξγαδφκελνη, φηη πξέπεη λα
ζηακαηήζεη, ηφηε δελ ππάξρεη ζσηεξία, γηαηί ηαπηφρξνλα κε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε είλαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε πνπ καο θαηαδηθάδεη ζηε θηψρηα, ζηελ
αλεξγία, ζηελ αλαζθάιηζηε δνπιεηά. Δίλαη νη ίδηνη θαη φρη κφλν απηή ε
θπβέξλεζε, είλαη απηή ε θπβέξλεζε πνπ ζπλερίδεη ην έξγν φισλ ησλ
πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, εμππεξεηψληαο ηελ ίδηα εμνπζία πνπ δελ έρεη
ηίπνηα λα ράζεη, νχηε απφ ηα θέξδε ηεο, νχηε απφ ην πψο ζα δείμεη πεηψληαο
θαη βγάδνληαο θακία θσηνγξαθία ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά δείρλνληαο δήζελ ηε
θηιαλζξσπία ηεο, αθνχ πξψηα έρεη μεδνπκίζεη ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο μέλνπο
εξγαδφκελνπο. Ξνπ λνκίδσ φηη φινη ην μέξνπκε πιένλ φηη ζηε δνπιεηά πιένλ
δελ ηνπο μερσξίδεη θηφιαο. 340 παίξλεη ν Έιιελαο, 340 παίξλεη θαη ν μέλνο. Γηα
λα δνχκε αλ είκαζηε φινη Έιιελεο. Γηαηί δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα.
Γπζηπρψο δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Ρελ πεξηνρή ζηνλ Πθαξακαγθά θαη ζηελ
Αθαία δελ ηελ θαηαδίθαζαλ νη μέλνη Πχξηνη πξηλ 20 ρξφληα. Ν Ληάξρνο ηελ
θαηαδίθαζε, ν Έιιελαο Ληάξρνο ηελ θαηαδίθαζε κε ηα λαππεγεία, νη ειιεληθέο
θπβεξλήζεηο ηελ θαηαδίθαζαλ, Έιιελεο δειαδή θαηά ηα άιια, ησλ ειιεληθψλ
ζπκθεξφλησλ επηρείξεζε ε ΔΟΓΝΠΔ, πνπ θαηαδίθαζε ηνλ θφζκν εθεί πέξα λα
πλίγεηαη, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο πνπ γηα λα κελ ραιάζνπλ θξάγθν γηα έξγα
αληηπιεκκπξηθά πλίγεηαη εθεί ν θφζκνο. Ξνηνη είλαη απηνί; Δίλαη μέλνη; Μέλνη
ηελ έθαλαλ ηελ πεξηνρή ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη νη δήκαξρνη, ινηπφλ, αθήζηε κε, αθήζηε κε, θαη νη
δήκαξρνη ινηπφλ φια απηά ηα ρξφληα αθξηβψο απηήλ ηελ πνιηηηθή
ππεξεηνχζαλ. Θαη επεηδή αθξηβψο ππεξεηνχζαλ απηήλ ηελ πνιηηηθή ζήκεξα
βγαίλνπλ θάπνηνη θαη βάδνπλ ηελ αλζξσπηά ζην δχγη, ιεο θαη ε αλζξσπηά έρεη
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δχγη θαη κπνξεί λα κεηξεζεί ζε πνζφζησζε θαη είλαη ληξνπή θάπνηνο λα κηιάεη
γηα πνζφζησζε, κπαίλεη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ζε δχγη θαη ζε πνζνζηφ;
Κπαίλεη ε αλζξψπηλε χπαξμε, ηα παηδηά πνπ ζθνηψλνληαη, πνπ πλίγνληαη, ζε
δχγη θαη ζε πνζνζηφ; Γειαδή ην δήηεκα είλαη ην 3% ζην Σατδάξη, ην 2% ζην
Αηγάιεσ, θαη ην 1% ζηε Ιακία; Έηζη ζα ιπζεί ην πξφβιεκα; Δίλαη γεσγξαθηθφ
ην δήηεκα;
Γειαδή αλ εδψ ζην Σατδάξη ζηελ πιαηεία παξαηεκέλε ρσξίο θακία ζπλζήθε
αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ρσξίο αλζξψπηλεο ππνδνκέο ζα ιέγακε, εληάμεη
κσξέ, δελ είλαη ζηελ ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηνπ Πθαξακαγθά. Αλ ήηαλ ζηα
βφξεηα πξνάζηηα, ρσξίο θακία ππνδνκή, ηη ζα ιέγακε; Δληάμεη, ηζνκεξίζηεθε
θαη ζηα βφξεηα πξνάζηηα, αο θάζνληαη εθεί κέζα ζην θξχν θαη ζην αγηάδη. Ρν
δήηεκα ήηαλ ε πνζφζησζε.
Ινηπφλ απηφ ιέκε θαη μεθαζαξίδνπκε. Γηα εκάο δελ ππάξρεη ηέηνην δήηεκα. Γηα
εκάο νη πξφζθπγεο είλαη θαινδερνχκελνη, θαη καθξηά, θαη δελ ζα αθήζνπκε λα
εθθξαζηνχλ μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο. Θαη απηνί πνπ ζήκεξα ην
παίδνπλ παηξηψηεο, απηνί πνπ ζήκεξα ην παίδνπλ παηξηψηεο θαη ιέλε φηη νη
μέλνη θ.ιπ., θ.ιπ., είλαη νη ίδηνη πνπ δελ ιέλε θνπβέληα γηα ην ΛΑΡΝ θαη ιέλε ην
ΛΑΡΝ λα καο θπιάμεη ηα ζχλνξα θαη λα γθξηδάξεη ην Αηγαίν. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα.
Ξνηνο κηιάεη γηα ηα εζληθά θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα πνπ ζε έλα βξάδπ πνπ
θπβεξλήζεηο επί θπβεξλήζεσλ δελ ηνικνχζαλ λα ζίμνπλ απηφ ην δήηεκα θαη
ήξζε ε δήζελ αξηζηεξή θπβέξλεζε λα δψζεη ζην ΛΑΡΝ ζπλδηαρείξηζε ζην
Αηγαίν; Θαη ν δήζελ θαηά ηα άιια παηξηψηεο θαη ειιελαξάο Θακκέλνο λα είλαη
ν πξψηνο πνπ λα ιέεη βάζε ζηελ Θάξπαζν. Ν ειιελαξάο Θνηδηάο λα ρνξεχεη
δετκπέθηθα θαη ραζάπηθα κε ηνπο άιινπο φινπο δνινθφλνπο θαη λα θσλάδνπλ
φινη καδί ην ... δελ μέξσ απηφ ην ηξαγνχδη, πψο ιέγεηαη, ην “we are the
peace” θαη λα θνξνïδεχνπλ ηνλ θνζκάθε.
Άξα, ινηπφλ, εδψ πέξα δελ είλαη, νχηε φινη ιέκε ηα ίδηα νχηε θαη φινη ηα ιέλε
θαη φια ηπραία. Αλ θάπνηνο βάδεη ην δήηεκα ηεο πνζφζησζεο γηα λα θξχςεη ηε
δηαθσλία ηνπ θαη λα ιέεη κεηά, εγψ δηαθσλνχζα, ή αλ θάπνηνο λνκίδεη φηη ζα
θέξεη εδψ πέξα ηνπο πξφζθπγεο, ζα ηνπο ακνιήζεη γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα
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ζηνλ Ξεηξαηά, γηαηί απηφ ππνςηάδνκαη, φρη ππνςηάδνκαη εγψ, ππνςηαδφκαζηε,
φηη γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ζηνλ Ξεηξαηά ηψξα πνπ είλαη θαη ηνπξηζηηθή
ζεδφλ, ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα Hot Spots ζε άιιεο πεξηνρέο γηα λα θξπθηεί ην
πξφβιεκα θάησ απφ ην ραιί θαη πνχ ζα κέλνπλ απηνί νη άλζξσπνη; Πε πνηεο
ζπλζήθεο, κε ηη ζίηηζε, ζηέγαζε θ.ιπ., ην ζπδεηάκε φπσο είπε θαη ν Θνδσξήο
ηα ηερληθά έπνληαη. Ινηπφλ, δελ έπνληαη. Γελ έπνληαη.
Ξνηνη δίλνπλ 700εθαη. ζηηο ΚΘΝ; Κε απηά ηα ιεθηά δελ κπνξνχζαλ λα
θηηαρηνχλ νη ππνδνκέο; Γηαηί δελ αμηνπνηνχληαη άιινη θιεηζηνί ρψξνη,
θαηαζθελψζεηο, άιια θιεηζηά μελνδνρεία; Ή ζην θάησ-θάησ ηεο γξαθήο, λα
ελνηθηαζηνχλ θαη μελνδνρεία.
Ρειεηψλνληαο λα πσ ην εμήο, ζε θάζε πεξίπησζε έρνπκε ήδε θάλεη θάιεζκα
αλνηρηφ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ζε ζσκαηεία, ζε καδηθνχο θνξείο, ζε
εζληθνηνπηθνχο ζπιιφγνπο, ζε αζιεηηθά ζσκαηεία, λα εθθξάζνπλ έκπξαθηα
ηελ αιιειεγγχε ηνπο. πσο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζεσξνχκε φηη
ρηιηάδεο ζα είλαη θαη ηα ηξφθηκα θαη ηα ππφινηπα πξάγκαηα πνπ ζα καδεπηνχλ
γηα λα δνζνχλ ζηνπο πξφζθπγεο.
Δκείο ζα ηνπο θαινδερηνχκε φπνπ θαη αλ έξζνπλ απηνί νη πξφζθπγεο, γηαηί
ηνπο ζεσξνχκε αδέξθηα καο θαη είλαη αδέξθηα καο. Θα κπνξνχζακε λα
είκαζηε εκείο ζηε ζέζε ηνπο θαη απηνί ζηε δηθή καο θαη ζα ζέιακε ηφηε θαη κία
δεζηή αγθαιηά θαη έλα ρέξη λα καο ζθίμεη θαη θάπνηα λα καο θαισζνξίζεη, γηαηί
δπζηπρψο απηφ πνπ έρεη κείλεη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο είλαη ε αλζξσπηά
πνπ ηνπο δείρλνπλ φρη φκσο νη θηιάλζξσπνη θαη νη θπβεξλήζεηο θαη νη ΚΘΝ
αιιά πξαγκαηηθά ηα ηαμηθά ηνπο αδέξθηα, νη εξγαδφκελνη, απηνί πνπ θαη
ζήκεξα θαηαιαβαίλνπλ ηε ζαπίια απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ζαπίια ηνπ
θαπηηαιηζκνχ πνπ άιινπο ηνπο βάδεη θαη δνπιεχνπλ γηα 350 επξψ θαη δελ
έρνπλ έλα κεξνθάκαην λα γπξίζνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη άιινπο ηνπο
μεξηδψλνπλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο. Γηαηί δπζηπρψο ην 2015 θαη ην 2016 ζηε ρψξα
καο ηα αδέξθηα καο, ηα παηδηά καο θαη ηα εγγφληα καο έγηλαλ νηθνλνκηθνί
κεηαλάζηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν γηα ην θιείζηκν, αιιά
επεηδή ππάξρεη θαη κία παξάδνζε κε ηνπο πξνέδξνπο ηειεπηαία, έλα ζρφιην
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ζέισ λα θάλσ, γηαηί είπακε πνιιά γηα ηνπο ... θ.ιπ.. Θαη νη Σηψηεο πνπ ήξζαλ
ζην Σατδάξη δελ θαινπεξλνχζαλ φηαλ ήξζαλ. Θαη φινη νη ππφινηπνη πνπ ήξζαλ
ζηελ Αζήλα λα γίλνπλ θηελνί εξγάηεο γηα ηνπο θαπηηαιηζηέο. Γήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρακε βάιεη θαηάινγν, ζπλαδέιθηζζα Ιπκπνπζάθε, δήηεζα
πνηνο ζέιεη, ηψξα αλ ην παξαβηάζσ, ζα αξρίζεη θαη άιινο ζπλάδειθνο. Θα
ζέιεη λα... νξίζηε, ζέιεη λα κηιήζεη θαη άιινο. Βάιακε έλαλ θαηάινγν, λα ηνλ
ηεξήζνπκε. Γχν κίιεζαλ απφ ηε ζπκπνιίηεπζε. Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ηαλ έξρνληαλ ηα εζσηεξηθά κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα ηηο
δεθαεηίεο θπξίσο ηνπ ‟50, φηαλ έξρνληαλ, ιέσ, έξρνληαλ ηα εζσηεξηθά
κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα ηηο δεθαεηίεο θπξίσο‟50, ‟60 θαη ‟70 ζηελ Αζήλα,
έγξαθαλ ηφηε νη Αζελαίνη, «έμσ νη βιάρνη απφ ηελ Αζήλα» ... κεηαλάζηεο.
Βέβαηα είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα θαη δελ είπακε ρξφληα πνιιά ζήκεξα ζηνπο
ενξηάδνληεο, έρνπκε εδψ ηνλ Θνδσξή Ππειηφπνπιν, Θνδσξήδεο θαη
Θνδψξεο, ε Θνδψξα ε Ιαηξψλε πνπ είλαη πίζσ, ν Πθνπιαξίθνο, ν Σηψλεο, πνπ
παξφιν φηη γηνξηάδνπλ ήξζαλ, γηα λα δνχκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζεκεξηλή
ζπδήηεζε, θαη λα κελ ππνηηκάηε θακία ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ζήκεξα εληειψο
δεκνθξαηηθά, εθθξάδνληαη φιεο νη απφςεηο θαη λνκίδσ φηη θαη ε απφθαζε πνπ
ζα πάξνπκε ζην ηέινο ζα είλαη κία ηηκεηηθή απφθαζε θαη ζα γξαθηεί ζηηο
θαιέο ζειίδεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Λα πσ, γηαηί αθνχζηεθε πξηλ φηη ππήξρε θαζπζηέξεζε ζηελ ελεκέξσζε. Ίζαίζα, πην γξήγνξα δελ γηλφηαλ. Σηεο ην βξάδπ ήηαλ παξψλ ν Αληξέαο Κπνδίθαο
γηαηί ήκαζηε ζε κία ζχζθεςε ζρεηηθά κε ηηο δηεθδηθήζεηο, πνπ έρνπκε θαη
ηεξάζηην πξφβιεκα ζην Σατδάξη, δηεθδηθήζεηο απφ ηε Κνλή ... θαη ηε
Κεηξφπνιε Ιακίαο, δηεθδηθνχλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή
ηνπ βνπλνχ, ηνπ Ξνηθίιινπ ξνπο θαη ηνπ ξνπο Αηγάιεσ θαη ηνπ
Πθαξακαγθά θαη ηεο Αθαίαο. Γηεθδηθνχλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα, 7.500ζηξκ..
ηαλ ελεκεξψζεθα ινηπφλ, φηαλ κε πήξαλ ηειέθσλν, απηά ηα ηειεθσλήκαηα
πνπ ζαο είπα, ακέζσο ην είπα ζηνλ Αληξέα, έθπγα ακέζσο θαη ήξζα ζην
δεκαξρείν, ελεκεξψζακε ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ πξψηα, πήξα ηε
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Γηάλλα Εέξβα ε νπνία είλαη δεκνηηθή ζχκβνπινο ηεο πεξηνρήο, ηεο είπα λα
πάξεη ηνπο πξνέδξνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο, απηφ ην νπνίν έγηλε, άξα ινηπφλ ε
ελεκέξσζε έγηλε ακέζσο, ηαρχηαηα, δειαδή εηιηθξηλά ζαο ιέσ κέζα ζε
ρξφλν... γηαηί ζέιακε πάλσ απφ φια ν θφζκνο λα ελεκεξσζεί.
Θαη ζαο ιέσ κε θάζε εηιηθξίλεηα, φ,ηη πιεξνθνξία έρνπκε θαη φ,ηη έρνπκε
βγάιεη κε ην ηζηγθέιη απφ ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ζαο ηα είπακε φια.
Γειαδή ζαο νξθίδνκαη, αλνηρηφ βηβιίν είκαζηε, δελ θξχβνπκε ηίπνηα. ,ηη καο
έρνπλ πεη, απηφ κεηαθέξακε. Θαη εκείο έρνπκε πάξα πνιιά εξσηήκαηα, θαη
κπήθαλ θαη απφ ηηο νκηιίεο θαη απφ ηηο αγσλίεο ησλ θαηνίθσλ. Δηιηθξηλά φκσο,
νχηε θαη εκείο δελ κπνξνχκε λα ηα απαληήζνπκε κηα θαη δελ ππάξρεη ζήκεξα
εδψ θάπνηνο εθπξφζσπνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο
πνπ έρεη αλαιάβεη λα θηηάμεη απηήλ ηελ εγθαηάζηαζε. Γπζηπρψο δελ ήξζε
θαλέλαο. Γελ επζπλφκαζηε εκείο.
Δκείο πξνζπαζνχκε φκσο λα πάξνπκε κία πνιηηηθή απφθαζε κπαίλνληαο ζην
δνπκί αθξηβψο ηνπ αλ ζα πξέπεη ή φρη ζαλ ιαφο θαη ζαλ πεξηνρή θαη ζαλ δήκνο
κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηπψζεθαλ πξηλ, πξνζθπγηθφο, δήκνο κε
ηζηνξία, κε ην ζηξαηφπεδν θ.ιπ., λα ζηαζνχκε αληάμηνη ηεο επνρήο. Αλ ζα
πξέπεη λα κηιάεη φιε ε Διιάδα φηη κπξάβν, θαιά θάλαηε, ή λα βξίδεη φπσο
έθαλε κε θάπνηνλ άιινλ, κε θάπνηνπο άιινπο δεκάξρνπο θαη δεκνηηθέο αξρέο
πνπ έιεγαλ καθξηά απφ εκάο θαη λα πάεη δίπια.
Θαη λα ζαο πσ φηη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Αζήλα ππάξρεη ην θέληξν ηνπ
Διιεληθνχ πνπ είλαη ζηελ Αλαη. Αζήλα κε 4.000 πξφζθπγεο, ππάξρεη ζηελ ...
ζηε Καιαθάζα, πνπ είλαη ζηε Β. Αηηηθή πάιη θαη απηφ πνπ θηινμελνχλ πάξα
πνιινχο πξφζθπγεο. Σσξίο βέβαηα λα ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη κε ηνλ
ζρεδηαζκφ πνπ είπαλ πξηλ λα κελ επαλαιάβσ θαη πάιη ... φηη πξέπεη θαη λα
κνηξαζηνχλ θαη βέβαηα θπξίσο λα βξεζεί ηξφπνο θαη λα πηεζηνχλ θαη νη
θπβεξλήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε δηθή καο θπβέξλεζε, λα παξζνχλ
φια ηα κέηξα γηα λα πάλε νη πξφζθπγεο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο.
Γηα ηελ Αθαία θαη ηνλ Πθαξακαγθά είλαη γεγνλφο, θαη πξαγκαηηθά εγψ δελ ζα
δηαθσλήζσ, ίζα-ίζα ζα ππεξζεκαηίζσ, φηη απηή ε επηινγή είλαη ζε κία
πεξηνρή πνπ είλαη ππνβαζκηζκέλε θαη ην ιέσ κε πάξα πνιχ... είλαη μεραζκέλε,
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είλαη νη αθξίηεο ηεο πφιεο καο. κσο ζπκνχληαη νη θάηνηθνη φηη φηαλ
παίξλνληαλ κέηξα θαηά ηνπ Πθαξακαγθά, εκείο θάλακε αγψλεο. Γηαηί έιεγε
θάπνπ έλα δεκνζίεπκα φηη ζηγά κελ ίδξσζαλ θάπνηνη. Θαη ηδξψζακε, κηα
καηψζακε γηαηί ζπκάζηε θαη ην μχιν πνπ παίμακε φηαλ ήζειαλ λα θάλνπλ ην
θέληξν κε ηα containers ζηνπ Πθαξακαγθά.
Αιιά γηα πείηε κνπ ηψξα, πνηνο νθείιεηαη ζην φηη ηα λαππεγεία έθαλαλ απηέο
ηηο επεθηάζεηο θαη θαηέζηξεςαλ ηελ παξαιία, ην θπζηθφ θάιινο, ηε δηέμνδν
θαη ηνπ Σατδαξηνχ θαη ηεο Γπη. Αζήλαο γηα λα θεξδνζθνπήζνπλ πξαγκαηηθά;
Ρελ αλνρή πνηψλ είραλ ηφηε; Ξνηνη θαηέζηξεςαλ ην βνπλφ γηα λα πεξάζεη ε
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη λα νξηνζεηήζεη θαη κέξε ηα νπνία δηεθδηθνχληαη
ζήκεξα απφ ηε Κεηξφπνιε Ιακίαο θαη ηε Κνλή Θιεηζηψλ θαη ηφηε φρη κφλν
έθιεηλαλ ηα κάηηα αιιά έθαλαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηηο ηξεηο ην βξάδπ κε
απνπζία, ρσξίο ελεκέξσζε θακηά ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ θαηνίθσλ θαη ζηηο
ηξεηο ε ψξα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο πέξλαγαλ απηφ ην ζέκα;
Ξνηνη άθελαλ ηελ Λέα Ξαηδεία λα επεθηείλεηαη, λα έρεη θαηαιάβεη φινλ ηνλ
ρψξν θαη λα έρνπκε ηηο ζπλέπεηεο ησλ πιεκκπξψλ ζηελ πεξηνρή; Ξνηνη
άθελαλ ηελ Αθαία ρσξίο απνρέηεπζε λα είλαη κία πεξηνρή νιφθιεξε ρσξίο
απνρέηεπζε ζήκεξα, ην 2016; Ξνηνη δελ έθαλαλ ηίπνηε φηαλ γίλνληαλ ην

Coppa Cobana θαη αιινηψζεθε νιφθιεξε ε πεξηνρή εθεί; ηαλ κφιπλαλ ηε
ζάιαζζα θαη θαηαζηξεθφηαλ ε ζάιαζζα ηνπ Πθαξακαγθά πνπ δελ πάξζεθε
θαλέλα κέηξν γηα λα ζσζεί ε πεξηνρή; ηαλ έθιεηζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη
έθπγαλ φινη νη θάηνηθνη απφ ηελ πεξηνρή, φηαλ ράζεθε δειαδή ε ηειεπηαία
επθαηξία ηνπ Πθαξακαγθά, φηαλ απαμηψζεθε θαη ππνβαζκίζηεθε φιε ε
πεξηνρή;
Νη πξφζθπγεο λα μέξεηε φηη ζα θχγνπλ. Θα κείλνπλ θάπνηνπο κήλεο, έλα, ή
δχν ρξφληα, δελ μέξσ, πηζαλφλ ε δηαβεβαίσζε είλαη φηη ζα θχγνπλ ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε πνιχ ζχληνκν. Έηζη ηνπιάρηζηνλ καο ιέλε, εγψ δελ
παίξλσ φξθν, εηιηθξηλά ζαο ιέσ. κσο ηα πξνβιήκαηα, ηα ρξνλίδνληα
πξνβιήκαηα έρνπλ ξηδψζεη θαη ζέιεη θνβεξφ αγψλα ηψξα γηα λα ιπζνχλ. Ζ
θαηαζηξνθή ηνπ Πθαξακαγθά πήγε λα ηελ θάλεη κε αλαζηξέςηκε, ζα
πξνζπαζήζνπκε βέβαηα λα πάεη κε θάπνηα κέηξα, ήδε ηψξα ε κειέηε γηα ηελ
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απνρέηεπζε θ.ιπ. πξνρσξάεη, ηελ εληάζζνπκε ζε έλα πξφγξακκα, ζα δνχκε
γηαηί πξαγκαηηθά ην έρεη αλάγθε θαη είλαη ππνρξέσζε θαη ηνπ δήκνπ λα θάλεη
απηά ηα έξγα ζηνλ Πθαξακαγθά.
Δκείο είκαζηε πεξήθαλνη θαη ην ιέκε φινη, φηαλ έρνπκε ... Διιάδα έμσ απφ ηε
δηθή καο ρψξα, φηαλ έρνπκε 10εθαη. κεηαλάζηεο ... φπνπ παίδεη ε Διιάδα ή
φηαλ γίλεηαη θάπνπ θαη ζεθψλεηαη ε ειιεληθή ζεκαία ζην Buenos Aires ζηε
Γεξκαλία, ζηε Βξαδηιία, ή νπνπδήπνηε αιινχ, ληψζνπκε πεξεθάληα, ιέκε λα νη

δηθνί καο κεηαλάζηεο. Μέξεηε πψο έθηαζαλ απηνί εθεί θάησ; Μέξεηε φηη φηαλ
κπήθαλ ζηα ζαπηνθάξαβα πνπ πήγαηλαλ ζηελ Ακεξηθή έκπαηλαλ κέζα ζηα
ακπάξηα, θξχβνληαλ, πνιινί πέζαηλαλ απφ ηηο αλαζπκηάζεηο θαη φζνη έβγαηλαλ
έμσ ηνπο θνίηαδαλ ζηα δφληηα; Απηφ πνπ θάλνπλ ζήκεξα νη Γεξκαλνί, πνπ
παίξλνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζέινπλ θαη δηψρλνπλ φινπο ηνπο άιινπο.
Απηά πέξλαγαλ θαη νη πξφγνλνί καο. Απηά πέξλαγαλ ζηα νξπρεία ηνπ Βειγίνπ,
απηά πέξλαγαλ νπνπδήπνηε δνχιεπαλ. Μέξεηε πφζνη έκελαλ ζηελ Απζηξαιία
ζε έλα ζπίηη; Ξέληε έμη νηθνγέλεηεο. Δίραλ κία θνπδίλα, κία ηνπαιέηα θαη έλα
δσκάηην ε θάζε νηθνγέλεηα.
Απηά λα κελ ηα μερλάκε. Δίκαζηε πεξήθαλνη γηαηί πξαγκαηηθά ζηαζήθαλ, έρσ
εδψ ηνλ Σξήζην Κσυζηάδε πνπ ζπνχδαζε αξρηηεθηνληθή ζηε Γεξκαλία, λα
δείηε ζε ηη ζπλζήθεο θαη πψο ηνπο θέξνληαλ νη Γεξκαλνί ηφηε.
Λα πσ παληνχ ζην θείκελν, δελ ην δηάβαζεο πξνθαλψο, Αζελά, αλαθέξνπκε
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Πε φιν ην θείκελν απηή ε ιέμε κπαίλεη. Κηιάκε γηα
αλνηρηή δνκή, φρη γηα λέα Ακπγδαιέδα, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπδεηάκε γη‟
απηφ, ν δήκνο κπνξεί θαη ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο πνπ ππάξρνπλ ζε
ζρέζε κε ην ζέκα, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηηο
θξαηηθέο δνκέο πνπ ζα θάλνπλ φιν ην έξγν.
Ν δήκνο δελ δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή νχηε ην πξνζσπηθφ ην επηζηεκνληθφ, ηα
ρξήκαηα, ηηο δνκέο αλ ζέιεηε, πνπ λα κπνξέζεη λα θάλεη φια απηά ηα νπνία
πξνθαλψο ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ εηπψζεθαλ θαη κπξνζηά ζηελ αγσλία ζνπ λα
γίλνπλ ζσζηά, θαη φρη αλ ζα κπνξέζεη ν δήκνο λα ηαΐζεη ηνπο πξφζθπγεο.
Δπηθνπξηθά λα βνεζήζνπκε, λαη, πξάγκαηη, απηφ ζα θάλνπκε θαη απηή είλαη ε
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έθθιεζε ηελ νπνία θάλνπκε. Πε θακία πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα
αλαιάβεη ηέηνηα επζχλε ν δήκνο.
Θαη απηφ πνπ είπακε, θαη απηφ πνπ ζα επηδηψμνπκε πξαγκαηηθά πηέδνληαο ηελ
θπβέξλεζε λα γίλεη κεηεγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε ρψξνπο φπσο είπε
θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΘΔΑ-ΑκεΑ πξηλ, ζε ζηξαηφπεδα, ζε θαηαζθελψζεηο, ζε
μελνδνρεία πνπ είλαη θιεηζηά, ή λα λνηθηαζηνχλ ρψξνη ή ζε εξγνζηάζηα πνπ
είλαη θιεηζηά, ή ζε λνζνθνκεία πνπ είλαη θιεηζηά λα κεηεγθαηαζηαζνχλ,
δειαδή κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ππάξρνπλ.
Ρειεηψλνληαο λα ζαο πσ, αλ, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη αζρνιείζηε κε ην ίληεξλεη,
κπείηε θαη δείηε κία ηαηλία, «ια είλαη Γξφκνο», λα δείηε ηε δηαδξνκή ελφο
πξφζθπγα πνπ πξνζπαζεί θεχγνληαο απφ ηε ρψξα ηνπ λα θηάζεη ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ. Δίλαη κία δηαδξνκή αγσλίαο, πφλνπ, ζαλάηνπ, εθκεηάιιεπζεο θαη
πξνζπαζνχλ απηνί νη άλζξσπνη θάπνηα ζηηγκή λα βξνπλ έλα απάγγεην. Αο ηνπο
ην δψζνπκε, ξε παηδηά, ην αμίδνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ηψξα γηα ζπλνςίζνπκε ηε ζπδήηεζε θαη αο πνπλ νη
επηθεθαιήο αλ θάλσ ιάζνο, λνκίδσ φηη πεξλάεη ην ςήθηζκα ηνπ δήκνπ κε ηηο
παξαηεξήζεηο ησλ παξαηάμεσλ πνπ ην ςεθίδνπλ. Θαηά πιεηνςεθία, κε
αληίζεζε, απ‟ φ,ηη έρσ θαηαιάβεη, ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Γξνχιηα θαη ηεο
παξάηαμεο ηνπ θ. Ληεληαθνχ. Δίλαη έηζη; Δίλαη έηζη. Ξαξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηνπο πάκε εκείο, αγαπεηή θπξία, θπξία, δελ ηνπο πάεη ν
δήκνο ηνπο αλζξψπνπο εθεί. Ν δήκνο ην απνδέρεηαη θαη απηή είλαη ε άπνςή
ηνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδνπκε φηη ε ζπδήηεζε έρεη νινθιεξσζεί. Λα πνπλ νη
παξαηάμεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί πξνθαλψο δελ ζπκθσλείηε, εληάμεη, ζεηηθφ είλαη απηφ. Ν
θαζέλαο έρεη ηε γλψκε ηνπ.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ θάηη. Ν δήκνο... έρεη ν θαζέλαο έρεη ηελ αγσλία
ηνπ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιακβάλσ, θπξία κνπ, φηη δελ έρνπκε εκείο θαηαζθελψζεηο
γηα λα ηνπο βάινπκε, εκείο, λα απεπζπλζείηε ζηελ θπβέξλεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο, κηζφ ιεπηφ γηα λα πσ θάηη λα θιείζνπκε. Γηα λα γίλεη
θαηαλνεηφ, λνκίδσ, δελ θάλεη ηελ θαηαλνκή ν δήκνο. Γελ νξηνζεηεί ζέζε ν
δήκνο. Ν δήκνο ξσηήζεθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν. Δίρακε δχν επηινγέο. Δίηε λα
πνχκε λαη, λαη, κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο βάιακε πξηλ θαη ηηο έρνπκε
βάιεη θαη ζην θείκελν, είηε λα πνχκε φρη θαη λα βάινπκε ηα παηδάθηα φπσο
έθαλαλ ζε θάπνηνπο δήκνπο θαη λα ιέλε έμσ νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο.
Δκείο

πηζηεχσ

φηη

ην

ρεηξφηεξν

πνπ

είρακε

λα

θάλνπκε

είλαη

λα

δηαπαηδαγσγήζνπκε ηα λέα παηδηά λα πάλε λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηα ΚΑΡ γηα
λα πνπλ έμσ νη πξφζθπγεο. Λνκίδσ φηη δελ ζπκθσλεί θαλείο ζε απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Άξα, ινηπφλ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, λνκίδσ ε ζπδήηεζε έρεη... ε ζπδήηεζε, θπξία, ε
ζπδήηεζε έρεη νινθιεξσζεί, κπνξνχζαηε λα δεηήζεηε ηνλ ιφγν ηελ ψξα πνπ
είπακε πνηνο ζέιεη λα κηιήζεη. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ην θάλεηε απηφ. Παο
παξαθαιψ ινηπφλ πάξα πνιχ λα αθήζεηε λα νινθιεξσζεί ην ζπκβνχιην. Ν θ.
Ληεληαθφο ινηπφλ λα απνζαθελίζεη ηε ζέζε ηεο παξάηαμήο ηνπ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δθφζνλ έρνπκε πεη, κία παξαηήξεζε, εθφζνλ έρνπκε πεη φηη
είλαη πξνεηιεκκέλε απφθαζε, θαη ην ιέηε θαη εζείο ζζελαξά, γηαηί θαληάδνκαη
έλα έγγξαθν πνπ έξρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ρζεο λα ην δερηείηε a priori
θαληάδνκαη θαη εζείο δηαθσλείηε ζε απηφ θαη απηφ ιέκε.
Ωο πξνο ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν πνπ απφ ζήκεξα, απφ αχξην κάιινλ, απηφ
πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη εθφζνλ είλαη πξνεηιεκκέλε απφθαζε, σο πξνο ηελ
ηειεπηαία παξάγξαθν, ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη
φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είκαζηε ζχκθσλνη. Απηφ ήζεια λα πσ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα ινηπφλ ζπκθσλνχκε. Θνδσξή, ζέιεηο θάηη λα δηεπθξηλίζεηο.
Λαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα δηεπθξηλίζσ ην εμήο, θαλνληθά επεηδή δηαθσλψ
κε ην πνιηηηθφ ζθεπηηθφ, ζα πξέπεη λα ςεθίζσ ιεπθφ. Ωζηφζν φκσο ζα ην
ςεθίζσ βάδνληαο έλαλ αζηεξίζθν ζην νπνίν φηη είλαη ε πνιηηηθή κνπ
ηνπνζέηεζε φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θπβέξλεζε. Απηφ ην
θάλσ κε απηή ηε κνξθή γηα λα εληζρχζσ ην πλεχκα πινπνίεζεο ησλ
ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ ζην νπνίν είλαη δεδνκέλν φηη ζα βνεζήζνπκε θαη ζαλ
παξάηαμε θαη ζαλ πνιηηηθά πξφζσπα ζηνλ ρψξν πνπ εθπξνζσπνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα, ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία κε αξλεηηθή ςήθν ηεο παξάηαμεο
ηνπ θ. Γξνχιηα. Δπραξηζηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο. Θαιή
ζαο λχρηα.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΕΩΡΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΩΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΩΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ(απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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