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Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Έγθξηζε 3εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ

82

Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
2.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

83

Δηήζηνπ

83

αλάζεζε

84

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2016.
3.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2016.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

ζρεηηθά

κε

απεπζείαο

κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 4νπ Ξαηδηθνχ
Πηαζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, ζρεηηθή ε αξηζκ. 61/2016
απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο απφ 20-02-2009
ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ

85

θαη ηεο

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ
Α.Δ.»
6.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ,

86

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζκ. 21/2016

86

Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σατδαξίνπ κε ζέκα: Ρξνπνπνίεζε
ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ.
8.

Ιήςε

απφθαζεο γηα

ηελ

θαηαζθεπή

ξάκπαο γηα

87

πξφζβαζε ζην 2ν Γεκνηηθφ Πρνιείν, βάζεη ηεο αξηζκ.
34/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο.
9.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο ζρεηηθά κε
ηνπνζέηεζε

αιεμίζθαηξνπ

θπιαθίνπ,

ζηα

φξηα

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, βάζεη ηεο αξηζκ. 35/2016

88
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απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
10.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κίαο πηλαθίδαο

89

ζήκαλζεο Ξ94 επί ηεο νδνχ Πηξ. Θαξατζθάθε ζηε
ζπκβνιή

ηνπ

κε

ηελ

νδφ

Οφδνπ

θαζψο

θαη

επαλαηνπνζέηεζε κίαο πηλαθίδαο Ο55 ιφγσ θζνξάο ηεο,
βάζεη ηεο αξηζκ. 36/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο

ηεο

Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
11.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ
ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ καο.

90
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα θαζίζνπκε γηα λα πάξνπκε παξνπζίεο.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα. Λα μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζε θαη λα πάξνπκε
απνπζίεο, έηζη γηα λα θάηζνπκε ιίγν. Ξαληειάξνο Βαζίιεο, Θαξαγηάλλεο
Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο,
Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

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

Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο,

Θενδψξνπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε,
Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο

Βαζίιεο,

Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηεο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο,
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, πξηλ απφ ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, επεηδή έρνπκε
εμειίμεηο φζνλ αθνξά ην πξνζθπγηθφ, πξνηείλνπκε λα γίλεη ζπδήηεζε πάλσ ζε
απηέο ηηο εμειίμεηο, λα θάλεη κηα ελεκέξσζε ν Γήκαξρνο γηα ην ηη έρεη γίλεη θαη
λα θνπβεληηάζνπκε. Έρνπλ θιεζεί θαη νη βαζηθνί θνξείο θαη ηα Πσκαηεία ηεο
πεξηνρήο, λα θνπβεληηάζνπκε γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα ηηο εμειίμεηο θαη ηη
γίλεηαη απφ εδψ θαη πέξα. Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν, λα
αθνινπζήζνπλ εξσηήζεηο δηεπθξηληζηηθέο θ.ιπ. Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Αζπξνγέξαθα, θνηηάμηε. Λαη, λα πσ, λα πσ. Δκείο ηα
αηηήκαηα θαηνίθσλ μέξεηε φηη ηα αθνχκε. Αιιά εδψ πέξα έρνπκε έλα πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αθνξά φιε ηελ θνηλσλία. Ξξέπεη λα πξνηαρζεί
απηφ, γηαηί ππάξρεη θαη θφζκνο απφ ηνπο καδηθνχο θνξείο εδψ, απ‟ ην Ιατθφ
Θίλεκα ηνπ Σατδαξίνπ. Λνκίδσ φηη απηφ είλαη ην θπξίαξρν ηψξα. Ρν δήηεκα
απηφ πνπ κπαίλεη ζα ην δνχκε. Έηζη; Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν γηα
λα ελεκεξσζνχκε.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Αιιάδεη ζήκεξα ε δηαδηθαζία ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα απηφ ην
νπνίν πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε. Θαηαλννχκε θαη ηνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη έρνπλ
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θάπνηα ζέκαηα, γηαηί είλαη δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο,
αιιά λνκίδσ φηη θαη απηνί ζα πξέπεη λα αθνχζνπλ γχξσ απφ απηφ ην ζέκα.
Θαιφ ζα θάλεη δειαδή λνκίδσ ην λα παξαθνινπζήζνπλ φινη ηε δηαδηθαζία ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ επεηδή έρνπκε μαλαζπδεηήζεη αξθεηά γχξσ απ‟ ην
πξνζθπγηθφ θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
φηαλ έγηλε γλσζηφ δειαδή φηη ζα θηινμελεζνχλ εδψ πξφζθπγεο, αιιά θαη
ελδηάκεζα, αλάκεζα ζηελ πξψηε θνξά μαλαζπδεηήζεθε απηφ ην ζέκα. Έγηλε
πάιη ελεκέξσζε.
Δκείο απ‟ ηελ πξψηε ζηηγκή, ζέινληαο λα είκαζηε μεθάζαξνη, εηιηθξηλείο θαη
φ,ηη γλψζε έρνπκε γχξσ απ‟ ην ζέκα λα ην παξνπζηάδνπκε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, ιέσ φηη εκείο επεηδή ζέινπκε λα ελεκεξψλνπκε φιν ηνλ θφζκν,
φινπο ηνπο θαηνίθνπο γηα ην ηη εμειίμεηο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ
θαη θέξλνπκε φ,ηη ζηνηρεία έρνπκε, ρσξίο λα απνθξχπηνπκε θάηη, έηζη θαη
ζήκεξα, κε ηα λέα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ παξνπζηαζηεί πηα κε ηε
ιεηηνπξγία απφ πξνρζέο ηνπ Θέληξνπ Φηινμελίαο ζην Πθαξακαγθά, ζεσξήζακε
ππνρξέσζή καο λα θαιέζνπκε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ καδηθψλ θνξέσλ ηεο
πφιεο καο, πνπ εθπξνζσπνχλ έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ, θαη
ηνπο θαηνίθνπο βέβαηα, θαη εδψ παξνπζία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα
ζπδεηήζνπκε γχξσ απφ απηφ ην ζέκα. Θαη φπσο είρακε δεζκεπηεί, ηνπο
καδηθνχο θνξείο δελ ηνπο θαινχκε κφλν γηα λα αθνχζνπλ ή ζαλ δηαθνζκεηηθά
ζηνηρεία, αιιά ζέινπκε θαη απηνί λα πάξνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία πξνζθνξάο
θαη αιιειεγγχεο πξνο ηνπο πξφζθπγεο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Νχηε γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή,
νχηε πηζαλφλ θαη γηα ηελ αληηπνιίηεπζε, πνπ κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα
νιηζζήζεη πξνζπαζψληαο λα θάλεη κηα ζηείξα αληηπνιίηεπζε θαη λα πεη
πξάγκαηα ή λα γξάςεη ή λα θάλεη, ηα νπνία δελ ζα έπξεπε πνηέ λα ην θάλεη.
Απηφ φκσο ζα πνχκε παξαθάησ νξηζκέλα γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα.
Ρψξα ηη έρεη γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Μέξεηε φηη απηφ πνπ καο είρε πεη ην
πνπξγείν Δζληθή Άκπλαο, δηα ζηφκαηνο Αλαπιεξσηή πνπξγνχ, πνιιέο
θνξέο, ήηαλ φηη εδψ ζα δεκηνπξγεζεί θέληξν θηινμελίαο γηα 1.500 άηνκα.
Απηφ είρα δειψζεη θαη εγψ ζαλ ελεκέξσζε ηελ νπνία είρακε απ‟ ην αξκφδην
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πνπξγείν. Θαηά θαηξνχο αθνχγνληαλ δηάθνξα πξάγκαηα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
πξνζθχγσλ πνπ ζα θηινμελεζνχλ, μεθηλψληαο απφ 800 πνπ έιεγαλ θάπνηνη
θαη θηάλνληαο κέρξη 8.000, ζχκθσλα κε έλαλ ζρεδηαζκφ πνπ ππήξρε απ‟ ην
Ξνιεκηθφ Λαπηηθφ, ην νπνίν είρε θαη ηε δηαρείξηζε καδί κε ην Κεραληθφ ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ πφζνη ρσξάλε ζηελ πιαηθφξκα απηή ηνπ Πθαξακαγθά. Δκείο
απ‟ ηελ πξψηε κέξα, φηαλ αλαθνηλψζεθε απηή ε ζέζε, είπακε φηη δελ
ζπκθσλνχκε κε απηή ηε ρσξνζέηεζε, γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο
εμεγήζακε, κηα πιαηθφξκα πνπ θαίγεηαη ην θαινθαίξη, ρηππηέηαη ην ρεηκψλα
απ‟ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη απ‟ ηνπο αέξεδεο, δελ είρε ππνδνκέο, δελ
είρε ζθίαζε, δελ είρε θακία ππνδνκή, απνρέηεπζε, λεξφ, θσο, θ.ιπ., θαη ζα
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ άιινη ηξφπνη απ‟ ηελ θπβέξλεζε θαη είραλ πεη
ζπγθεθξηκέλα ζα κπνξνχλ θαηαζθελψζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη είλαη
παξαηεκέλεο θαη ππάξρνπλ φιεο νη εγθαηαζηάζεηο εθεί, θιεηζηά μελνδνρεία,
θιεηζηά ηδξχκαηα, ζπίηηα ή πνιπθαηνηθίεο νη νπνίεο είλαη αθαηνίθεηεο, ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γη‟ απηφ ην ζθνπφ θαη λα είλαη πνιχ
θαιχηεξεο νη ζπλζήθεο γηα φζνπο κέλνπλ εθεί. Θαη επίζεο αλ ζέιεηε θαη ην
θφζηνο, κε δεδνκέλν ην θφζηνο απηή ηε ζηηγκή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
Θέληξνπ Φηινμελίαο ζηνλ Πθαξακαγθά πξέπεη λα αλήιζε ζε έλα πνιχ κεγάιν
πνζφ, ήηαλ απαγνξεπηηθφ ζε ζρέζε κε άιιεο πηζαλέο ιχζεηο νη νπνίεο
ππήξραλ.
κσο ε θπβέξλεζε δελ ζπδήηεζε απηφ ην ζέκα θαη ήξζε θαη απνθάζηζε λα
θάλεη εθεί ηελ εγθαηάζηαζε. Θαη κάιηζηα, γηα λα δείηε πψο δνπιεχεη θαη ν
θξαηηθφο κεραληζκφο, φηαλ δεηάκε γηα παξάδεηγκα λα θάλνπκε εδψ ην
αληηπιεκκπξηθφ, λα ιχζνπκε ην αληηπιεκκπξηθφ πξφβιεκα πνπ βαζαλίδεη ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο εδψ θαη ρξφληα ή φηαλ πληγφκαζηαλ θαη δεηάγακε
βνήζεηα, λα έξζνπλ εδψ απ‟ ηελ θξαηηθή κεραλή θαη λα αλνίμνπλ ην δξφκν
ζηε ... κπξνζηά ζην ζηξαηφπεδν θαη ζην λνζνθνκείν, πνπ ππήξρε θίλδπλνο λα
πληγεί θφζκνο θαη επίζεο δελ κπνξνχζαλ λα πάλε επείγνληα πεξηζηαηηθά ζην
Αηηηθφ Λνζνθνκείν θαη πηζαλφλ λα είρακε θαη ζαλάηνπο, είραλ ζεθψζεη ηα
ρέξηα γηαηί δελ είραλ κεραλήκαηα. Ρψξα, κέζα ζε ιίγεο κέξεο, ζε 4 κέξεο,
βξέζεθαλ ηα πάληα, κεραλήκαηα, πξνζσπηθφ, φ,ηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε.
Ξαξαθάκθζεθαλ δηαδηθαζίεο γηα ην θσηηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ
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χδξεπζε. Βξέζεθε ηξφπνο γηα ηελ απνρέηεπζε. Ν Πθαξακαγθάο βαζαλίδεηαη
γηαηί δελ έρεη απνρέηεπζε ρξφληα νιφθιεξα. ια απηά βξέζεθαλ κέζα ζε
ιίγεο ψξεο. Δκείο ιέκε θαιά έθαλαλ θαη έηζη ζα πξέπεη λα είλαη ν θξαηηθφο
κεραληζκφο. κσο απηφ λα ην θξαηήζνπκε, γηαηί φηαλ ρξεηάδεηαη ν θξαηηθφο
κεραληζκφο λα αληηκεησπίζεη ιατθά πξνβιήκαηα, ηφηε απνπζηάδεη παληειψο
θαη απηφ είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη πάληα λα ην έρνπκε
ππφςε καο ηη εμππεξεηεί θαη θάησ απφ πνηεο πηέζεηο κεξηθέο θνξέο
θαηεβάδνπκε θπξηνιεθηηθά ην θεθάιη, γηα λα κελ πσ θάηη άιιν, ελψ φηαλ είλαη
λα ιχζνπκε, φπσο είπα πξηλ, ιατθά ζέκαηα, δελ ηδξψλεη θαλέλα απηί.
πήξρε ινηπφλ κηα πιεξνθνξία ζην ελδηάκεζν ησλ εκεξψλ ζε ζρέζε κε ηα
λνχκεξα, φηη ζα θηινμελεζνχλ ζηνλ Πθαξακαγθά, θαη απηφ ην κάζακε κέζσ
κηαο δηαθήξπμεο ε νπνία βγήθε, 6.296 πξφζθπγεο. Έγηλε κία δηαθήξπμε γηα
ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θέληξνπ θαη απηφ αθνξνχζε 6.296. πσο θαηαιαβαίλεηε,
εκείο αληηδξάζακε ακέζσο. Δπηθνηλσλήζακε κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο. Απηφ
γηα λα ην αθνχλε θάπνηνη, νη νπνίνη ιέλε φηη ε Γεκνηηθή Αξρή δελ αζρνιείηαη ή
έρεη επαλαπαπηεί ή φηη ηέινο πάλησλ θάλεη ηα ραηίξηα ρσξίο λα εθθξάζεη
γλψκε γχξσ απ‟ ην ηη ζπκβαίλεη ζε απηφ ην ρψξν, είλαη αδηαλφεην λα
ζηνηβαρηνχλ εθεί 6.296 ςπρέο, ή ηέινο πάλησλ έλα λνχκεξν ην νπνίν ζε
θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεη φηη ζα ππάξρνπλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο γη‟
απηνχο ηνπο δπζηπρηζκέλνπο αλζξψπνπο, πνπ απ‟ φ,ηη είδαηε ηψξα νη
πεξηζζφηεξνη είλαη θαη νηθνγέλεηεο κε παηδηά.
Κεηά απφ απηή ηελ παξέκβαζε, πνπ ήηαλ πξαγκαηηθά ζαο ιέσ πνιχ έληνλε,
αλαγθάζηεθαλ ην ίδην βξάδπ λα αλαθαιέζνπλ απηή ηε δηαθήξπμε θαη
πξνθνξηθά πάιη λα δεζκεπηνχλ φηη ν αξηζκφο πνπ κηιάλε είλαη γηα 1.200 κέρξη
1.500, άληε κέρξη 2.000, βάζεη θαη ησλ αλαγθψλ πνπ ππήξραλ γηα λα θχγεη
θφζκνο απ‟ ηνλ Ξεηξαηά. Μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο πξηλ απφ ιίγεο κέξεο κε αξγνχο
ξπζκνχο, πξηλ απφ δχν εβδνκάδεο πεξίπνπ, κε αξγνχο ξπζκνχο θαη ηηο
ηειεπηαίεο κέξεο, φπσο ζαο είπα θαη πξηλ, εληάζεθαλ θαη κέζα ζε 3 κέξεο
έγηλαλ νη εγθαηαζηάζεηο γηα ηε θηινμελία ησλ πξψησλ 1.000 πξνζθχγσλ.
πσο είλαη δνκεκέλνο απηή ηε ζηηγκή ν ρψξνο, γηαηί πεγαίλακε πνιχ ζπρλά
θαη παξαθνινπζήζακε ηη γίλεηαη εθεί, απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ηξεηο ρψξνη.
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Έρεη δεκηνπξγεζεί ν πξψηνο ρψξνο, ηξεηο μερσξηζηνί δειαδή κε πεξίθξαμε
αλάκεζά ηνπο. Έρεη γίλεη ν πξψηνο ρψξνο πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη 1.000
πξφζθπγεο θαη απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί απηφο ν ρψξνο. Απ‟ ηνπο 1.000
πξφζθπγεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη Πχξηνη. πάξρνπλ ιίγνη Γεδίληη,
είλαη απηή ε θπιή ηνπ Ηξάθ, είλαη Θνχξδνη ηνπ Ηξάθ νη νπνίνη έρνπλ κηα
πεξίεξγε ζξεζθεία, νη νπνίνη είραλ δησρηεί, ην μέξεηε πνιχ θαιά, είραλ δησρηεί
άγξηα απφ ηνπο Ρδηραληηζηέο θαη είραλ ζθαγεί εθαηνληάδεο ρηιηάδεο. Θαη έλα
θνκκάηη απηψλ ησλ αλζξψπσλ θηινμελνχληαη ζηνλ Πθαξακαγθά. Θαη είλαη θαη
κία νηθνγέλεηα Αθγαλψλ κε 7 άηνκα. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε απηή ηε ζηηγκή
πνπ ππάξρεη.
Πε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο, απηνί κέλνπλ ζε ζπηηάθηα ιπφκελα ησλ δχν
δσκαηίσλ, δχν κηθξά δσκάηηα πνπ αλάκεζά ηνπο ππάξρεη κία ηνπαιέηα θαη
κηα ληνπδηέξα. Δίλαη ζαθψο πνιχ θαιχηεξεο νη ζπλζήθεο απφ απηφ πνπ βίσλαλ
νη άλζξσπνη απηνί ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά ή νπνπδήπνηε αιινχ, ζε άιια
θέληξα, ή φινη απηνί πνπ έκελαλ έηζη ζην δξφκν θάησ απφ κηα ζθελή ή
πνιιέο θνξέο κε κία θνπβέξηα κφλν ζαλ εθφδην. κσο θαη απηή ε ππνδνκή
δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν, γηαηί θπξηνιεθηηθά ζηνηβάδνληαη 8 άηνκα ζε απηφ ην
ιπφκελν. πάξρεη έλα θιηκαηηζηηθφ ζην έλα δσκάηην θαη επεηδή ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κέλνπλ δχν νηθνγέλεηεο ζε θάζε ζπηηάθη, δειαδή ζε
έλα δσκάηην ην νπνίν νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη ηίπνηα, είλαη 2x2 πεξίπνπ, είλαη
πνιχ κηθξέο νη δηαζηάζεηο, κε ηα θξεβάηηα πνπ είλαη εθεί, πνπ είλαη πάλσθάησ, δελ κέλεη δσηηθφο ρψξνο νχηε λα κείλνπλ φξζηνη 4 άηνκα, εθεί ινηπφλ
ππάξρεη έλα θιηκαηηζηηθφ ζην έλα δσκάηην κφλν. Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ ην
θαινθαίξη κε ηνλ θαχζσλα ην δεχηεξν δσκάηην κε θιεηζηέο πφξηεο, γηαηί είλαη
ζαο ιέσ δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο, αλ ζα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ εθεί. Δπίζεο
δελ ππάξρεη έζησ έλα ςπγεηάθη κηθξφ, πνπ ην θαινθαίξη δελ ζαο ιέσ εγψ γηα
θξχν λεξφ αο πνχκε, αιιά έλα γάια αλ αλνίμνπλ ή ηα θάξκαθα, πνπ ζα ζαο
πσ κεηά, ρξεηάδνληαλ ρζεο θάπνηνη λα πάξνπλ θάξκαθν ην νπνίν ζπληεξείηαη
ζε ςπγείν θαη έπξεπε λα πάξνπλ ην παηδάθη απ‟ ηελ άιιε άθξε ηνπ
θαηαπιηζκνχ θαη λα πάλε θάζε 8 ψξεο ζην ηαηξείν γηα λα ηνπ δψζνπλ ην
θάξκαθν, ην νπνίν έπξεπε λα είλαη ζην ςπγείν.

14

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

πάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε απηή ηε ζηηγκή. Γειαδή
ρζεο ππήξρε έλαο γεληθφο γηαηξφο θαη κία εηδηθεπφκελε θαη έλαο λνζειεπηήο
γηα λα θαιχςνπλ φια ηα πεξηζηαηηθά. Θαη θαηαιαβαίλεηε κεηά απφ ηφζε
ηαιαηπσξία θαη βάζαλα, ν θφζκνο έρεη πνιχ κεγάιε αλάγθε θαη θπξίσο ζην
ζέκα ησλ παηδηψλ. Κεηά απφ παξεκβάζεηο πνπ θάλακε θαη εκείο θαη ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ ήξζε, ν θ. Ρδφθαο, ρζεο ην κεζεκέξη θαη ζαλ «Ιατθή
Ππζπείξσζε» πεξηθέξεηαο πνπ έθαλε έγγξαθν ρζεο, ζήκεξα είραλ θέξεη
παηδίαηξν, αιιά πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη ζίγνπξα λα γίλεη θαη άιιν ηαηξείν,
γηαηί ζε έλα ηαηξείν δελ κπνξνχλ λα δνπλ νη γηαηξνί, θαη πνιιψλ εηδηθνηήησλ
αθφκα πνπ ρξεηάδεηαη θαη πξέπεη λα είλαη εθεί, λα δνπλ απηά ηα πεξηζηαηηθά.
Δίπαλ φηη ηηο επφκελεο κέξεο ζα βάινπλ ηέληεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ρψξνη
ζπλάζξνηζεο θαη εθδειψζεσλ, γηαηί πξέπεη θαη εθεί λα γίλνληαη δηάθνξα
πξάγκαηα. Θαη παξάιιεια δνπιεχνπλ γηα λα θηηάμνπλ θαη άιια ζπηηάθηα,
νχησο ψζηε λα θηινμελεζεί άιινο έλαο αξηζκφο πξνζθχγσλ, ηνλ νπνίν εκείο
επίζεκα δελ έρνπκε κάζεη αθφκα. Παο ην ιέσ απηφ γηαηί πξέπεη λα είκαζηε
θαζαξνί κε αλνηρηά ραξηηά, φηη ππάξρεη έλα ηξνκεξφ αιαινχκ. Κηα ζχγρπζε
θαη κηα αιιεινθάιπςε αξκνδηνηήησλ πνπ θαλέλαο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα
ηίπνηα. Απ‟ ην πνηνο δηνηθεί θαη πψο δηνηθείηαη ν ρψξνο εθεί κέζα, κέρξη κε ην
πνηνλ κπνξεί ν Γήκαξρνο ηεο πφιεο ή θάπνηνο άιινο πνπ ζέιεη λα κάζεη
νξηζκέλα ζηνηρεία, απφ πνηνλ κπνξεί λα πάξεη κηα ζίγνπξε θαη εγγπεκέλε
απάληεζε.
Λα ζαο πσ φηη φηαλ ήξζαλ νη πξψηνη πξφζθπγεο πξνρζέο ην κεζεκέξη, έηπρε,
ήκαζηαλ κηα αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ ε νπνία είρε πάεη κέζα. Δκείο είρακε
ηελ πιεξνθνξία επεηδή δελ ππήξρε ξεχκα φηη ζα έξζνπλ ηελ επφκελε κέξα,
αιιά ήκαζηαλ κάξηπξεο ηεο πξψηεο άθημεο ησλ δχν πξψησλ ιεσθνξείσλ
ησλ πξνζθχγσλ. Λα ζαο πσ φηη ήηαλ ζπγθινληζηηθέο νη ζηηγκέο, γηαηί έβιεπεο
αλζξψπνπο νη νπνίνη έξρνληαλ ζην άγλσζην, κε φιν ηνπο ην βηφο δεκέλν ζε
κία θνπβέξηα ή ζε έλα ζεληφλη, κε ηα παηδηά γχξσ-γχξσ απ‟ ηελ πνδηά ηεο
κάλαο, ηξνκαγκέλα, λα βιέπνπλ κε έλα βιέκκα, εδψ ηψξα πνχ ήξζακε; Ρη
ρψξνο είλαη; Θα καο θαινδερηνχλ; Ξνηνη είλαη απηνί εδψ; Κε ηελ απνξία
δειαδή δσγξαθηζκέλε ζην πξφζσπφ ηνπο θαη ηελ αγσλία θπξίσο γηα ην πνην
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ζα είλαη ην κέιινλ ηνπο. Λα ζαο πσ θάπνηεο ζπγθινληζηηθέο ζηηγκέο, γηαηί
λνκίδσ φηη είλαη ζηνηρεία απηά ηα νπνία, πξηλ θάπνηνη πνπλ νηηδήπνηε θαη
κεηξάλε κφλν ηνπο αξηζκνχο αλ ζα είλαη 1.500, 1.601 ή 2.001 γηα λα καο
εγθαινχλ, ζα πξέπεη πξψηα λα έξζνπλ ζηε ζέζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Θα
έξζνπλ πξψηα λα δνπλ αλ ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε γηα φπνηνλ έρεη αλάγθε,
παξαθάκπηνληαο νξηζκέλεο θνξέο θαη θάπνηα ηέηνηα ζηνηρεία. Θα πσ φκσο
παξαθάησ γη‟ απηά.
Θα ζαο πσ κφλν δπν-ηξία πεξηζηαηηθά. Γπν θνξηηζάθηα, ηα νπνία
εγθαηαζηάζεθαλ, ήηαλ ηα πξψηα ζπίηηα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, πνπ ήηαλ κέζα
ζην ζπηηάθη θαη έβγαδαλ ηα θεθαιάθηα ηνπο έμσ βιέπνληαο ην έλα ην άιιν, γηα
λα δνπλ ηελ θαηλνχξγηα ηνπο γεηηνληά. Λα δνπλ πνηα ζα είλαη ε γεηηφληζζα
κνπ. Θνξηηζάθηα γχξσ ζηα 8 κε 10 ρξφλσλ. Έλα παηδάθη πνπ είρε κηα θέηα
ςσκί, έθαγε ηε κηζή θαη ηελ άιιε κηζή ηελ έθξπςε ζην ζαθάθη, γηαηί
δπζηπρψο ρζεο πείλαγαλ θαη ην ζπζζίηην, θαη είλαη θαη έλα δήηεκα απηφ πνπ ζα
ζπδεηήζνπκε γηα ην ζπζζίηην θαη ηη πξνζθέξεη ην θξάηνο, κηα κεξίδα παηάηεο
κε ιίγν ηπξί λα είλαη ην γεχκα γηα παξάδεηγκα, θαη ην έθξπβε γηα λα κελ ην
δνπλ. Θαη δελ κάζαγε δπλαηά, κάζαγε απφ κέζα ηνπ γηα λα κελ δνπλ φηη
ηξψεη, γηαηί ήηαλ πνιχηηκε ε κία θέηα ςσκί γη‟ απηφ ην παηδάθη. Λα δείηε πψο
θάζνληαλ ζηελ πξνβιήηα, ε νπνία ζε ιίγν ζα θιείζεη, γηαηί ηψξα γίλνληαη ηα
έξγα γηα λα θιείζεη ε πξνβιήηα, πψο θάζνληαλ θαη αγλάληεπαλ ηε ζάιαζζα,
γηαηί ζθέθηνληαλ πηζαλφλ θαη ηε ζάιαζζα πνπ πέξαζαλ θαη ηα ζχκαηα πνπ
είραλ, αιιά θαη ηε δηθή ηνπο παηξίδα. Κελ λνκίδεηε δειαδή φηη απηνί νη
άλζξσπνη ήξζαλ εδψ, δνπλ ζε έλα ζπηηάθηα κε φπνηεο ζπλζήθεο θαη κε ηηο
θαιχηεξεο θαη είλαη νη πην επηπρηζκέλνη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν.
Δίλαη πξαγκαηηθά, κνπ ζπκίδνπλ ηξνκαγκέλα πνπιάθηα, ηα νπνία αλ δελ ηα
ζηεξίμνπκε, αλ πάκε θαη ηα παηήζνπκε, είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν έρνπκε λα
θάλνπκε. Δκείο, κεηά απφ απηφ θαη ηελ επίζθεςε θαη φηαλ ήξζακε, βάιακε
νξηζκέλα δεηήκαηα ζηνπο αμησκαηηθνχο, ιέγνληαο φηη, ζε απηνχο πνπ δηνηθνχλ
δειαδή ην ζηξαηφπεδν, γηαηί ην ζηξαηφπεδν είλαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ
Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ, φηη ζα θάλνπκε ζαλ Γήκνο θαη έρνπκε απνθαζίζεη ζαλ
Γήκνο λα πξνζθέξνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα κπνξνχκε γηα
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λα απαιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηνλ πφλν απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Θαη ηνπ
είπακε ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαπηχμνπκε, δειαδή φηη ήδε έρνπκε θάλεη
έθθιεζε θαη έρνπκε καδέςεη πξάγκαηα θαη έρνπκε έξζεη ζε επαθή θαη κε
άιινπο Γήκνπο θαη κε άιιεο νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο θαη απφ αχξην ζα πάκε
θάπνηα πξάγκαηα εθεί. Ήδε ζήκεξα πήγε κηα πξψηε, πήγαλ θάπνηα πξάγκαηα
ζήκεξα. Ρνπο είπακε ινηπφλ φηη εκείο ζέινπκε έλα ρψξν εθεί ηνπ Γήκνπ, πνπ
ζα ζηεγάζεη θαη ηελ Θνηλσληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο καδηθνχο θνξείο
θαη ηνπο Σατδαξηψηεο εζεινληέο πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ, γηα λα
ζπληνλίδνπκε ηηο δηθέο καο δξάζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη πνιχπιεπξεο. Σσξίο λα
παξεκβαίλνπκε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηνπέδνπ ή λα έρνπκε ηνλ πξψην
ιφγν, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ ζε θακία πεξίπησζε, γηα ηα
θεληξηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζηξαηφπεδν. Γειαδή γηα ηε θχιαμε, γηα
ηε ζίηηζε ηνπ πιεζπζκνχ, γηα ηελ ηαηξηθή θάιπςε θ.ιπ., επηθνπξηθά ζα
βνεζήζνπκε φζν κπνξνχκε, κε φ,ηη δπλάκεηο έρνπκε θαη βέβαηα ζην βαζκφ
πνπ απηφ δελ ζα έξρεηαη θαη ζε αληηπαξάζεζε αλ ζέιεηε θαη κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζηξαηνπέδνπ.
Ζ βνήζεηά καο είπα φηη ζα είλαη ζε ηξφθηκα, ζε ξνχρα, ζε παηρλίδηα, ζε
θάξκαθα σο πξνο ην ζθέινο ησλ εηδψλ. Απφ εθεί θαη πέξα ζα νξγαλψζνπκε
βξαδηέο ή εκέξεο ή φπσο ζέιεηε, εθδειψζεηο. Ήδε ηελ Θπξηαθή ζα θάλνπκε
κία εθδήισζε γηα ηα παηδηά ζα δνχκε ηψξα αθξηβψο ηελ ψξα θαη ζα
αλαθνηλψζνπκε θαη ζε φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηη ψξα ζα γίλεη απηή ε
εθδήισζε, κε δηάθνξεο δξάζεηο γηα ηα παηδηά, ηα νπνία ζαο είπα φηη είλαη ε
πιεηνςεθία φζσλ θηινμελνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζην ζηξαηφπεδν. Ρελ
επφκελε

βδνκάδα

ζα

πάκε

ζε

κία

εθδήισζε

θαισζνξίζκαηνο

ησλ

πξνζθχγσλ. Λα ζαο πσ φηη φηαλ θαηέβεθαλ απ‟ ην πνχικαλ θαη ηνπο είπαλ
εθεί φηη είλαη θαη ν Γήκαξρνο ηεο πφιεο εδψ κε Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη
Αληηδεκάξρνπο, φηαλ εγψ ηνπο είπα φηη ζαλ Γήκνο ζαο επρφκαζηε
θαισζήξζαηε θαη είζηε θαινδερνχκελνη θαη ζα θάλνπκε φ,ηη είλαη δπλαηφλ θαη
φηη θαη ν Γήκνο αιιά θαη νη θάηνηθνη ηηο πεξηνρήο ζα θξνληίζνπλ γηα φ,ηη
θαιχηεξν γηα εζάο, απφ εθεί πνπ ήηαλ ζπλνθξπσκέλνη θαη πξνζπαζνχζαλ λα
δνπλ ηη είκαζηε εκείο πνπ ηνπο κηιάγακε, φηαλ ηνπο κεηαθξάζηεθε
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ρεηξνθξφηεζαλ φινη θαη μαθληθά μαιάθξσζαλ, φηη λα κπνξνχκε λα βξνχκε κία
βνήζεηα ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο.
Δμεγήζακε απ‟ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηνλ Γηνηθεηή φηη δελ ζπκθσλνχκε κε ηε
δξάζε ΚΘΝ θαη φισλ απηψλ ησλ πεξίεξγσλ νη νπνίνη κπαηλνβγαίλνπλ ζε
απηνχο ηνπο ρψξνπο, αισλίδνπλ θαη έρνπλ βέβαηα θαη άιινπο ζθνπνχο θαη
βιέπεηε πάξα πνιχ θαιά πψο ιεηηνπξγνχλ, πνηα ζπκθέξνληα θξχβνληαη απφ
πίζσ, ηη ρξήκαηα δηαρεηξίδνληαη θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπο ηειηθά. Ξνπ
λνκίδσ φηη πξηλ απφ 1-2 ρξφληα πνπ είρε πξνθχςεη ην ζέκα ησλ ΚΘΝ, ζπκάζηε
φηη έγηλε έλα κπακ, θαηάιαβαλ θάπνηνη ηη ζεκαίλεη ΚΘΝ. Ρν σξαίνο φξνο, ε;
Κε Θπβεξλεηηθή Νξγάλσζε. Έηζη θξχβνληαη φινη πίζσ απφ πνιχ φκνξθα
ιφγηα. κσο ζηελ πξάμε πξαγκαηηθά θάλνπλ πνιχ κεγάιε δεκηά. Δκείο ινηπφλ
ηνπο είπακε θακία ζρέζε κε ΚΘΝ θαη ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα θξνληίζεη γηα λα
εληζρχζεη ηηο δνκέο πνπ πξέπεη λα ζρεκαηηζηνχλ κέζα ζην ρψξν ηνπ Θέληξνπ
Φηινμελίαο.
Ιίγα πξάγκαηα αθφκα, γηαηί πνιιά ήζεια λα πσ, αιιά ιίγα πξάγκαηα θαη
επηγξακκαηηθά λα ζαο πσ. Ρν έρνπκε πεη θαη άιιεο θνξέο, αιιά πξέπεη λα ην
ιέκε πηζηεχσ ζπλερψο, γηαηί αλ δελ θαηαλνήζνπκε γηαηί δεκηνπξγείηαη ε
πξνζθπγηά, γηαηί ππάξρνπλ φια απηά ηα θαξαβάληα ησλ δπζηπρηζκέλσλ, ησλ
θπλεγεκέλσλ αλζξψπσλ, πνπ ν θαζέλαο έρεη αθήζεη πίζσ ηνπ θαη θάπνηνπο
λεθξνχο απ‟ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ήηαλ καδί καο απηέο ηηο κέξεο ν
Αληηδήκαξρνο ν Λανπάθ Γανπάρεξ, πνπ μέξεη ηε γιψζζα. Κηιάεη καδί ηνπο θαη
κπνξεί λα ζαο πεη πφζεο νηθνγέλεηεο είραλ λεθξνχο. Δγψ ζε έλαλ πνπ ήκνπλ
κπξνζηά είρε ηε γπλαίθα θαη ην παηδάθη ηνπ πνπ ζθνηψζεθαλ ζηε Ππξία.
πάξρνπλ ινηπφλ πάξα πνιινί ηέηνηνη άλζξσπνη πνπ πξέπεη λα ζθεθηνχκε
γηαηί. Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη έθπγαλ απ‟ ηε ρψξα ηνπο θπλεγεκέλνη θαη
ήξζαλ εδψ; Ξνηνη θάλνπλ ηνπο πνιέκνπο; Ξνηα ζρέδηα εμππεξεηνχλ νη πφιεκνη
θαη απηή ε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη κε ηελ Αξαβηθή Άλνημε ή φιεο απηέο νη
επεκβάζεηο νη νπνίεο δήζελ ζην φλνκα ζηε δεκνθξαηίαο γίλνληαη ζε απηέο ηηο
ρψξεο; Έρνπκε ζθεθηεί φηη... Γηαηί πξέπεη λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά
ηνπο.
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Ν ηκπεξηαιηζκφο, πνπ θάπνηνη ζηεξίδνπλ θαη πξνζθπλάλε, θαη ν θαπηηαιηζκφο
ην κφλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ηα θέξδε ηνπο, ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα
απμάλνπλ ηελ πίηα πνπ έρνπλ, ην κεξίδην δειαδή πνπ θεξδίδνπλ παγθφζκηα.
Θαη νη ιανί αο ζθάδνληαη, αο ππνθέξνπλ, αο δνινθνλνχληαη, αο παίξλνπλ ην
δξφκν ηεο πξνζθπγηάο. Θαη ζε απηφ ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο πνπ έρνπλ,
πξέπεη λα βξεζνχλ θάπνηνη πνπ λα ηνπο δψζνπλ ην ρέξη, πνπ λα ηνπο
ζηεξίμνπλ θαη λα ηνπο πνπλ φηη εκείο ζα είκαζηε εδψ ζε απηέο ηηο δχζθνιεο
ζηηγκέο ηηο νπνίεο πεξλάηε. Αλ δελ δνχκε ην αίηην, ηφηε γηα ην απνηέιεζκα
κφλν κπαιψκαηα ζα θάλνπκε, θηηαζηδψκαηα, ζα θάλνπκε ιίγν λα απαιχλνπκε
ηνλ πφλν, αιιά δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα. Θαη ζαο ην
ιέσ απηφ γηαηί πξαγκαηηθά ππάξρνπλ πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα θαη
θπβεξλήζεηο πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηελ πνιηηηθή ηνπ ΛΑΡΝ, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ησλ θξαηψλ πνπ δνινθνλνχλ απηνχο ηνπο ιανχο.
Ξξέπεη ινηπφλ λα ηα ζθεθηνχκε απηά ηα πξάγκαηα πνιχ θαιά. Θαη επεηδή
ππάξρνπλ θαη θάπνηεο θσλέο, επηπρψο ειάρηζηεο, πνιχ ιίγεο, θαη εδψ πξέπεη
λα πσ φηη ηηκά ηνλ ιαφ καο πνπ έρεη ηέηνηα βηψκαηα, πνπ ππάξρνπλ ειάρηζηεο
θσλέο επηπρψο. Ξξέπεη λα ζπκίζσ γηα κηα αθφκα θνξά, ην έρνπκε πεη πνιιέο
θνξέο, φηη ε Διιάδα έρεη δήζεη ηελ πξνζθπγηά ζην κεδνχιη ηεο. Μέξεη πνιχ
θαιά ηη ζεκαίλεη λα είζαη θπλεγεκέλνο. Θαη πξέπεη λα δνχκε πψο
ζπκπεξηθέξζεθαλ άιινη ιανί ζηε δηθή καο πξνζθπγηά.
Έρνπκε ηνπο Σηψηεο εδψ. Θάπνπ λνκίδσ είδα θαη ηε Καξία; Ρέινο πάλησλ,
έρνπκε ηνπο Σηψηεο, ηνλ Ξαληειάξν εδψ δίπια. Θαη ηελ Δηξήλε. Πηελ
θαηαζηξνθή ηεο Σίνπ θαη ησλ Ταξψλ, θπλεγεκέλνη, ζην λεζί έκεηλαλ κεξηθέο
δεθάδεο. ινη νη άιινη, φζνη γιίησζαλ απ‟ ηε ζθαγή, θηινμελήζεθαλ θαη απηφ
έρνπλ λα ην ιέλε κε θακάξη ζήκεξα νη Σηψηεο. Έρνπκε ην 22 πνπ θπλεγεκέλνη
θαη δησγκέλνη, δελ ζα ζαο πσ πνχ αιινχ πήγαλ, 17.000 κφλν πήγαλ ζην
Σαιέπη ηεο Ππξίαο θαη ζήκεξα απ‟ ην Σαιέπη έξρνληαη εδψ, ζηελ Διιάδα.
17.000 κφλν ζην Σαιέπη ηεο Ππξίαο. Ρν ‟49 70.000 πνιηηηθνί πξφζθπγεο
θηινμελήζεθαλ θαη κε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη γχξηζαλ εδψ επηζηήκνλεο,
άλζξσπνη κε έλα επίπεδν, γχξηζαλ εδψ έρνληαο ληψζεη ηε θηινμελία απηψλ
ησλ ρσξψλ, αλάκεζά ηνπο ν Κφζρνο Σνπδεινχδεο, ν Αληηδήκαξρνο, πνπ είλαη
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απφ νηθνγέλεηα πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ, θαη πάξα πνιινί άιινη Σατδαξηψηεο. Νη
Ξφληηνη κε ηνλ δησγκφ ηνπ ‟19 πψο θηινμελήζεθαλ; ηαλ ηνπο έιεγαλ
ηνπξθφζπνξνπο θαη ηνπο έβαδαλ ζηηο άθξεο ησλ πφιεσλ; Αλ δελ ππήξρε ε
αιιειεγγχε ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ, δελ ζα είρακε απηή ηε θηινμελία
πνπ ππήξρε. Βιέπσ θαη ηνλ Ξξφεδξν ησλ Θξεηψλ. Ξφζνπο θηινμέλεζαλ ζηελ
Θξήηε θαη απ‟ ηε Σίν θαη Ξφληηνπο, πφζνπο θηινμέλεζαλ νη Θξεηηθνί; Άλνημαλ
ηελ αγθαιηά ηνπο. Ρνπο δήηαγαλ πηζηνπνηεηηθφ ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ, ηη
πηζηεχεη ν θαζέλαο ή ηη ρξψκα έρεη;
Ρα μελάθηα φπσο θαη λα είλαη θαη ζε φπνηα πεξίνδν ηεο αλζξσπφηεηαο, μελάθηα
ζα είλαη θαη ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε γη‟ απηνχο. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη
άιιν. Δίκαζηε πεξήθαλνη ζαλ ρψξα πνπ έρνπκε 10.000.000 κεηαλάζηεο ζε
φιν ηνλ θφζκν. Ρν πξσί ζην ξαδηφθσλν αλ αθνχηε ιέλε θαιεκέξα Διιάδα
ζηελ Απζηξαιία, ζηνλ Θαλαδά, ζηε Λφηηα Αθξηθή, ζηελ Ακεξηθή, ζην Βέιγην,
ζηε Γεξκαλία. Ξξνρζέο ζαπκάδακε ηελ παξέιαζε πνπ έθαλαλ ζηελ 5ε
Ιεσθφξν. Ήηαλ θαη ν Βίηζαο εθεί. Ρελ Διιεληθή παξέιαζε γηα ηελ 25 ε
Καξηίνπ. Δίκαζηε πεξήθαλνη πνπ ππάξρνπλ δεθάδεο νκάδεο ειιεληθέο ζε φιν
ηνλ θφζκν ή φπνπ πεγαίλεη θαη παίδεη ε εζληθή γεκίδνπλ ην γήπεδν νη Έιιελεο.
κεηαλάζηεο είλαη. Κεηαλάζηεο πνπ φηαλ έθπγαλ ζηηο αξρέο ηνπο 19 νπ αηψλα,
ηνπο έβιεπαλ φπσο βιέπνπλ νη δηθνί καο ζήκεξα ξαηζηζηέο θαη εζληθηζηέο,
φπσο βιέπνπλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο έβιεπαλ νη
Ακεξηθάλνη ζηα δφληηα, λα δνπλ πνηνη είλαη νη θαινί γηα λα ηνπο πάξνπλ ζηελ
Ακεξηθή θαη νη άιινη θξχβνληαλ ζηα ακπάξηα, θηλδχλεπαλ θαη ζθνηψλνληαλ
φπσο ζθνηψλνληαη θαη πάξα πνιινί πξφζθπγεο ζήκεξα. Θαη βέβαηα ην
μεδηάιεγκα απηφ πνπ έθαλαλ νη Ακεξηθάλνη, ην έθαλαλ ηψξα θαη νη Γεξκαλνί,
γηα λα κε γειηφκαζηε. ινπνίεζαλ ηελ απφθαζε ηνπ Ππλδέζκνπ Βηνκεράλσλ
ηεο Γεξκαλίαο, πήξαλ απηνχο πνπ ήζειαλ θαη ηψξα ζνπ ιέεη νη άιινπ ζηνλ
Θαηάδα.
Γηα λα ηειεηψλσ, εγψ είπα φηη ζα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα
θηινμελήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο πξφζθπγεο. Αλάκεζα ζηηο
δξάζεηο πξέπεη λα δνχκε αλ ζέιεηε θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ, γηαηί
απηνί νη άλζξσπνη κείλνπλ εδψ γηα θάπνηνπο κήλεο ή γηα 1-2 ρξφληα, πνπ γηα
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εκάο ην αίηεκα, ζα ην πσ κεηά, είλαη λα πάξνπλ ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη λα
πάλε ζην ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο, απηνχο φινπο θαη κάιηζηα λέα παηδηά πνπ
πηζαλφλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ εθεί ή λα είραλ κηα πνιηηηζηηθή
θιίζε, φινπο απηνχο δελ κπνξείο λα ηνπο αθήζεηο αθάιππηνπο. Ξξέπεη αθφκα
θαη απηφ ην θνκκάηη λα δνχκε θαη κε πνην ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα
θαιχςνπκε. Δπίζεο λνκηθή θάιπςε, λα δνχκε κε ςπρνιφγνπο θ.ιπ. Δκείο ζα
θάλνπκε θαη κία έθθιεζε ζηνπο επηζηήκνλεο ηεο πφιεο, εθηφο απφ ην ιαφ
γεληθά πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, αιιά θαη ζε απηφ ην
θνκκάηη γηα λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε.
Ν Γήκνο καο λα ζαο πσ φηη δηνξγαλψλεη δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο ζε ιίγεο
κέξεο, ν νπνίνο δηαγσληζκφο ζα έρεη ζέκα ηνπο πξφζθπγεο θαη ζα
ηηηινθνξείηαη «Λα ζηακαηήζεη ηψξα ν Ξφιεκνο, εθθξάδνπκε έκπξαθηα ηελ
αιιειεγγχε καο ζηνπο πξφζθπγεο». Απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηεο Γ‟, Δ‟ θαη ΠΡ‟
Γεκνηηθνχ θαη λνκίδνπκε φηη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γχξσ απφ απηφ
ην ζέκα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Θαη λα ζαο πσ ηψξα έλα πξνζηαηηθφ
πξνρζέο, πνπ πξαγκαηηθά φρη κε έβγαιε απ‟ ηα ξνχρα κνπ, αιιά δελ κπνξείηε
λα θαληαζηείηε πψο έλησζα. Έλαο παηέξαο κε έλα παηδάθη ην νπνίν πήγαηλε
ζην γήπεδν κε αζιεηηθή πεξηβνιή, ην θξάηαγε απ‟ ην ρέξη. Ρν παηδάθη απηφ
έρεη δηθαίσκα λα παίμεη πνδφζθαηξν, θάπνηα άιια φκσο δελ κπνξνχλ, πξέπεη
λα είλαη θιεηζκέλα κέζα ζε έλα ρψξν θηινμελίαο. Ρνπ έιεγε ινηπφλ, δπλαηά,
εγψ ήκνπλ κπξνζηά θαη ήηαλ απφ πίζσ απηνί νη δχν θαη πνιχ δπλαηά. Θαη λα

ην μέξεηο φηη φινη απηνί πνπ ζνπ ιέλε φηη είλαη πξφζθπγεο, ζε θνξντδεχνπλ.
Δίλαη ιαζξνκεηαλάζηεο. Απηφ πξέπεη λα ην θαηαιάβεηο θαιά. Γελ έρνπκε θακία
ζρέζε εκείο κε απηνχο. Απηφ έιεγε. Γειεηεξίαδε ηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ
ιέγνληάο ηνπ απηά ηα πξάγκαηα. Λα δείηε δειαδή θάπνηνη πψο ιεηηνπξγνχλ.
Λα δείηε θάπνηα δεκνζηεχκαηα θάπνησλ θαζηζηνεηδψλ θαη εδψ ζην Σατδάξη
δπζηπρψο, ηα νπνία έρνπλ δηάθνξα δεκνζηεχκαηα, πψο κπνιηάδνπλ ηνλ θφζκν
κε ην κηθξφβην απηφ ηεο μελνθνβίαο θαη φηη φινη απηνί είλαη απέλαληί καο θαη
ερζξνί καο. Ξξέπεη πξαγκαηηθά θαη λα απνκνλσζνχλ θαη λα βγάδνπκε
ζπκπεξάζκαηα. Θαη εδψ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο πνπ πξέπεη λα
παίμνπκε φινη. Ν θαζέλαο ζην Πχιινγφ ηνπ, ζηε γεηηνληά ηνπ, ζηελ νηθνγέλεηά
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ηνπ, πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε κηα θαη θαιή κε φια ηα θαζηζηνεηδή θάζε
κνξθήο πνπ ζεθψλνπλ θεθάιη κε απηφ ην ζέκα, κε έλα ζέκα πνπ πνλάεη, είλαη
γεγνλφο, πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, είλαη γεγνλφο, αιιά φκσο πνπ δελ
πξέπεη λα θηάλνπκε ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο.
Γελ ήζεια λα ζρνιηάζσ δεκνζηεχκαηα. Κηα θνπβέληα κφλν ζα πσ. Θάπνηνη
καο εγθαινχλ θαη ιέλε φηη εδψ είρακε πεη εκείο, ιεο θαη εκείο απνθαζίδνπκε
γηα ηνλ αξηζκφ πνπ ζα έξζεη, εκείο κεηαθέξακε πνηα ήηαλ ε ζέζε ηεο
θπβέξλεζεο. Γελ θάλνπκε εκείο ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ην πνχ θαη πψο νη
πξφζθπγεο ζα πάλε νπνπδήπνηε. Ιέεη ινηπφλ, καο εγθαιεί φηη θάζε άιιε
εμέιημε, δειαδή αλ έξζνπλ πάλσ απφ 1.500 πξφζθπγεο, βαξχλεη κέγηζηα βαξχγδνππε δήισζε, έηζη; - ηφζν ηελ θπβέξλεζε, φζν θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Ξάλε δειαδή κπξνζηά ζην άγρνο ηνπο λα θάλνπλ αληηπνιίηεπζε θαη εδψ
πξέπεη αλ πσ φηη νη πεξηζζφηεξεο παξαηάμεηο πξαγκαηηθά έρνπλ ζηαζεί ζην
χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, αιιά θάπνηνη πάλε λα θάλνπλ αληηπνιίηεπζε
εγθαιψληαο καο θαη εθθνβίδνληάο καο φηη μέξεηε θάηη; Αλ έξζνπλ 1.501, εζείο
– ιεο θαη εκείο έρνπκε ηελ επζχλε, ζαο ιέσ θαη πάιη – θαζίζηε θαιά, γηαηί

απηφ ζα είλαη γηα εζάο ηηκσξία θαη βέβαηα ζα ην πιεξψζεηε ζηηο επφκελεο
εθινγέο. Γηαηί εκείο βιέπνπκε κφλν ηηο εθινγέο, απηφ βιέπνπλ απηνί.
Έρνπκε φκσο θαη άιιε κία αλαθνίλσζε, πνπ δελ πεξίκελα πνηέ. Δηιηθξηλά δελ
πεξίκελα ζε απηή ηε θάζε φηη νη «Ξνιίηεο ζε δξάζε» ζα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ
θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ κε κία αλαθνίλσζε πνπ πξαγκαηηθά, δελ μέξσ, δελ
κπνξψ λα θαηαιάβσ πνηνο ηελ έγξαςε θαη γηαηί γξάθηεθε. Δγψ δελ ζα κπσ
ζε φια ηα άιια, φηη... Ρη λα πσ ηψξα; Γελ ζέισ λα ηελ ζρνιηάζσ. Δηιηθξηλά
κφιηο ηψξα ηε δηάβαζα, κφιηο κνπ ηελ έθεξαλ, απιά κφλν ζα κείλσ ζην εμήο.
Θα πσ ην εμήο. Αλαθέξεηαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ιέεη «Απηνί πνπ
αληηκεησπίδνπλ ην ρψξν θηινμελίαο ηνπ Πθαξακαγθά σο κηα θαιή επθαηξία λα
θσηνγξαθεζνχλ

κε

πξφζθπγεο

γηα

επηθνηλσληαθνχο

ιφγνπο».

Υξαία.

Γεχηεξν. Ξαηδηά εζπρία ιίγν. Ξάλν, ζε παξαθαιψ. Ξάλν. Απ‟ ηε ζηηγκή
ππάξρεη δηεπθξίληζε φηη δελ αλαθέξεηαη ζε εκάο, εληάμεη. «Γελ ζπκκεηέρνπλ
έκπξαθηα ζε θακία δνκή αιιειεγγχεο, αιιά ζηέθνληαη απέλαληη ζπλήζσο κε
πνιεκηθέο θξαπγέο ζηελ θπβέξλεζε». Δγψ ζαο είπα εδψ θάπνηεο απ‟ ηηο δνκέο
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απηέο θαη, Θνδσξή κνπ, ρζεο είδεο πνιχ θαιά, ήηαλ θαη ν Θψζηαο Μελνγαιάο
εθεί, ήξζε βέβαηα εθ ησλ πζηέξσλ, επηζηξαηεχζακε παηδίαηξν, ν νπξνιφγνο
έβιεπε ηα πεξηζηαηηθά, πήγακε θαη πξνζπαζνχζακε λα δνχκε, λα βξνχκε
ιχζε γηα ηνλ νδνληίαηξν θαη ζε πήξακε θαη εζέλα θαη ηνλ Γηάλλε Εψην θαη
ηειηθά πήγε έλα πεξηζηαηηθφ ζηνλ Γηάλλε Ρειεκέ. Γεξκαηνιφγν. Λα κελ πνχκε
νλφκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Λα ζνπ πσ. Λα ζνπ πσ. Κπξάβν. Ρν έκπξαθηα... ήηαλ, είλαη
εληειψο άζηνρε. Ξξαγκαηηθά εγψ δελ ζέισ λα θπξηαξρεί ζήκεξα ζηε
ζπδήηεζε απηή ε αλαθνίλσζε, αιιά εηιηθξηλά είλαη εληειψο άζηνρε, γηαηί καο
αδηθεί, εηιηθξηλά καο αδηθεί θαη απφιπηα. Γηαηί θάλακε φ,ηη ήηαλ δπλαηφλ θαη
ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο, παίξλακε ηειέθσλα εκείο, ην θηλεηφ κνπ άκα δεηο έρεη
γξάςεη δελ μέξσ πφζα ιεπηά ην 166 γηα λα έξζεη αζζελνθφξν. Θαη ε πνιηηεία
δελ έζηειλε αζζελνθφξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Δληάμεη, ηειείσζε, ηειείσζε απηφ.
Ξξηλ ηειεηψζσ, ηειεηψλσ ζε κηζφ ιεπηφ, λα δηαβάζσ γηα λα δείηε ηε θηινμελία
ησλ αλζξψπσλ. Γηαβάδσ απφ ζεκεξηλφ δεκνζίεπκα εθεκεξίδαο. «Έλα
κνλαδηθφ

ζηηγκηφηππν

ηεο

αλζξψπηλεο

αδειθνζχλεο,

κηαο

ζεξκήο

«ρεηξαςίαο», είρακε ρζεο ζηε Φηιηππηάδα ηεο Ξξέβεδαο. Απάληεζε ζην
θαισζφξηζκα θαη επραξηζηψ γηα ηελ θαινζχλε ησλ θαηνίθσλ Φηιηππηάδαο
είπαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ρζεο νη πξφζθπγεο ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο ζην
παιηφ ζηξαηφπεδν «Ξεηξνπνπιάθε». Κέξα κεζεκέξη...» θαη πξέπεη λα ζαο πσ
φηη ππάξρνπλ δεθάδεο θέληξα θηινμελίαο ζε φιε ηελ Διιάδα.
«Κέξα κεζεκέξη βγήθαλ ζηελ πιαηεία ηεο θσκφπνιεο θαη κνίξαζαλ
ινπινχδηα. Καδί έδηλαλ θαη έλα επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα: “Δπραξηζηνχκε απφ

ηελ θαξδηά καο φινπο ηνπο Έιιελεο θαη εηδηθά ηνπο Φηιηππηαδηψηεο. Αλ έγηλε
θάηη θαθφ απφ εκάο, κελ ην πάξεηε πξνζσπηθά. Νη θηινμελνχκελνη πξφζθπγεο
ζηε Φηιηππηάδα.” Ξεξί ηνπο 700 πξφζθπγεο θηινμελνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζηξαηφπεδν, θπξίσο νηθνγέλεηεο πνπ βξήθαλ απηφλ ηνλ κνλαδηθήο επαηζζεζίαο
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ηξφπν λα επραξηζηήζνπλ φζνπο αλνίγνπλ ηα ζπίηηα ηνπο γηα λα θάλνπλ έλα
κπάλην ή ηνπο δηαλέκνπλ ηξφθηκα, ξνχρα θαη θάξκαθα. Πηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε δελ ρξεηάζηεθε λα θαξθηηζψζνπλ ηα ινπινχδηα ζε θαλέλα
ζπξκαηφπιεγκα, φπσο αλαγθάζηεθαλ λα θάλνπλ ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ
ζηελ Δηδνκέλε. Ρα έβαιαλ ζηα ρέξηα πνπ ηνπο πξνηάζεθαλ θηιηθά θαη
αιιειέγγπα». Γηα λα δείηε δειαδή φηαλ ππάξρεη αιιειεγγχε πφζε
αληαπφθξηζε ππάξρεη θαη απ‟ ηελ πιεπξά ησλ πξνζθχγσλ.
Ρειεηψλνληαο ζα πσ φηη ζα πξέπεη λα απαηηήζνπκε λα παξζνχλ θάπνηα κέηξα
γηα λα γίλνπλ πην αμηνπξεπείο νη ζπλζήθεο θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ ζην
Πθαξακαγθά. Παο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, επηγξακκαηηθά λα ζαο πσ, γηα
ηαηξηθή θάιπςε νπσζδήπνηε, γηα θάξκαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα. Απηή
ηε ζηηγκή δελ ππάξρνπλ θάξκαθα δπζηπρψο. Δίλαη ειάρηζηα. Έλα παηδάθη ρζεο
έπξεπε λα πάξεη Flixotide θαη Aerolin. Δίρε άζζκα πνιχ ζνβαξφ θαη κάιηζηα
ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζάιαζζαο θάησ θαη πξνζπαζνχζακε λα βξνχκε ηξφπν, ηε
ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε ζην ρψξν, κε πνην ηξφπν θαη πψο ζα αγνξάζνπκε ηα
θάξκαθα απηά απφ Φαξκαθείν ζην Σατδάξη, πνπ έπξεπε βέβαηα λα ηα
πιεξψζνπκε γηα λα ηα πάξεη ην παηδάθη. Γελ είλαη ζέκα κφλν ε πιεξσκή,
αιιά είλαη ζέκα θαη δηαδηθαζίαο.
Ξεξηζηαηηθά ηα νπνία πήγαλ ζην Αηηηθφ Λνζνθνκείν γηα λνζειεία, ηνπο έιεγαλ
θιείζηε ξαληεβνχ κε ην 1535. Γειαδή λα θιείζεη ν κεηαλάζηεο, πνπ είλαη
ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηα δείηε. Θνδσξή, είζαη ηψξα ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Αηηηθνχ Λνζνθνκείνπ. Θα πξέπεη ηα λνζνθνκεία λα έρνπλ άιιε
δηαδηθαζία. Γελ κπνξεί ν πξφζθπγαο θαη κε πνηνλ λα πάεη θαη κε ηε γιψζζα
θαη αλ βξεη θάπνηνλ λα πάεη, δελ κπνξεί λα θιείζεη ξαληεβνχ κέζσ ηειεθψλνπ
ζην 1535 θαη λα ηνλ δνπλ κεηά απφ 2, 3 ή 5 κήλεο, αλάινγα κε ην
πεξηζηαηηθφ. Ξξέπεη λα ππάξρεη αζζελνθφξν ή λα ππάξρεη ζχλδεζε έζησ
άκεζεο εμππεξέηεζεο απφ αζζελνθφξν ην νπνίν ρξεηάδεηαη, γηαηί ζαο ιέσ
είλαη πάξα πνιιά ηα πεξηζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ θαη ρξεηάδνληαη άκεζεο
αλάγθεο.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη θπθινθνξηαθή ζχλδεζε, λα ππάξρνπλ δειαδή
ιεσθνξεία ηνπ ΝΑΠΑ κε ηνλ Ξεηξαηά πνπ ζέινπλ νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο
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θαη κε ην κεηξφ ηεο Αγίαο Καξίλαο, γηαηί πνιινί απφ απηνχο ζέινπλ λα ιχζνπλ
δηάθνξα δεηήκαηα θαη νηθνλνκηθά, αιιά θαη λα βξνπλ ηέινο πάλησλ ηξφπνπο
γηα ην ηη ζα θάλνπλ γηα ην κέιινλ θαη πξέπεη λα θχγνπλ. Απηή ηε ζηηγκή
βγαίλνπλ πεξπαηψληαο ζην άγλσζην, ζε κία Ιεσθφξν Θαβάιαο πνπ είλαη
θαξκαληφια θαη ζε έλα ιεσθνξείν πνπ έξρεηαη θάζε κία ψξα απ‟ ηελ Διεπζίλα
θαη αλ πάλε αξθεηνί πξφζθπγεο θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη αδηαλφεην λα
εμππεξεηεζνχλ. Δπίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα νη ρψξνη απηνί ηνπο νπνίνπο
έρνπλ ππνζρεζεί φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ, νη ρψξνη θηινμελίαο θ.ιπ. Θαη βέβαηα
λα γίλνπλ ηάρηζηα, φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα, νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο, λα θάλνπλ ηα ραξηηά ηνπο δειαδή,
ηελ θαηαγξαθή πνπ θαζπζηεξεί πάξα πνιχ, γηα λα πάλε ζηηο ρψξεο θαη λα
πηέζνπκε βέβαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γελ πξέπεη δειαδή λα
επαλαπαπζνχκε φηη θηηάμακε εδψ θέληξα εγθισβηζκνχ αλζξψπηλσλ ςπρψλ
θαη άζε ηα πξάγκαηα λα πάλε θαη λα νδεγεζνχλ απφ κφλα ηνπο φπνπ ζα πάλε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη εξσηήζεηο θαηαξρήλ. Γελ ππάξρνπλ; Θ. Κπνδίθα;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκάο. Λα ραηξεηήζσ ηελ πνιππιεζή
παξνπζία ησλ ζπλδεκνηψλ καο ζήκεξα. Απηφ δίλεη κηα ππεξαμία ζηνπο
θαηνίθνπο θαη ζηνπο δεκφηεο θαη πνιίηεο ηνπ Σατδαξίνπ γηα ηελ επαηζζεζία θαη
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη πάλσ ζε ζέκαηα ηνπ θνηλσληθνχ καο
πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο γηα ηελ πξνζθπγηά καο. Θαη ιέσ γηα ηελ πξνζθπγηά
καο, γηαηί είκαζηε φινη πξφζθπγεο. Θαη ιέσ είκαζηε φινη πξφζθπγεο, γηαηί
θάπνηνη ήξζαλ απφ ηελ Κηθξά Αζία, κέζα ζε απηνχο θαη πξφγνλνη πνιιψλ απφ
εδψ κέζα. Ιέσ πξνζθπγηά γηαηί θαη ηνλ κεηαλάζηε ηνλ νηθνλνκηθφ εγψ ηνλ
ζεσξψ, θαιψο ή θαθψο δελ κπνξεί λα κνπ ην αιιάμεη θαλείο απηφ κε φπνην
επηρείξεκα θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Άιισζηε ηα 4.000.000 ζηελ Αηηηθή, ηα
3.950.000 είλαη κεηαλάζηεο απφ ηελ επαξρία πνπ ήξζαλ ηε δεθαεηία ηνπ ‟45,
‟55, ‟65. Θαη ιέσ φηη νη κεηαλάζηεο είλαη πξφζθπγεο γηαηί ν παππνχο κνπ, ν
Πηαχξνο Κπνδίθαο, απ‟ ηα Ιαγθάδηα Γνξηπλίαο έθπγε απ‟ ηα Ιαγθάδηα θαη πήγε
ζηελ Ακεξηθή θαη φπσο είπε πνιχ εχζηνρα ν Γήκαξρνο, θαη εγψ ηα θαιά ηα
ιέσ θαη αο κνπ ιέλε φ,ηη ζέινπλ, πήγε ζην Ellis Island ζηε Λέα φξθε, ζην
λεζάθη πνπ είλαη ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο θαη ηνλ πέξαζαλ απφ ηαηξηθέο
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εμεηάζεηο θαη κεηά, ρσξίο λα ηνλ ξσηήζνπλ, ηνλ έζηεηιαλ ζηε Βνζηψλε. Γηαηί
είρακε ζπγγελείο ζηε Λέα φξθε.
Ρψξα, αο πξνζγεησζνχκε ζηελ Διιάδα θαη δε ζην Σατδάξη. Θαλέλαο Γήκνο,
θαλέλα θνηλσληθφ ζχλνιν δελ ληψζεη άλεηα φηαλ ζηα δηνηθεηηθά, ζηα
γεσγξαθηθά,

ζηα

θνηλσληθά

φξηά

ηνπ

ηδξχεηαη,

ιεηηνπξγεί

ρψξνο

ζπγθέληξσζεο θαη εγθισβηζκνχ ςπρψλ. Θάπνησλ ςπρψλ γηα ηνπο νπνίνπο
έρνπκε κεγάιε επζχλε φινη εκείο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Γηα θάπνηεο ςπρέο
πνπ άθεζαλ λα λνηθνθπξηά ηνπο, ην είλαη ηνπο, ηα ππάξρνληά ηνπο θαη φπσο
πάιη είπε ν Γήκαξρνο κε κηα θνπβέξηα θπθινθνξνχλ απφ εδψ θαη απφ εθεί γηα
έλα θαιχηεξν αχξην, ην νπνίν ηνπο ην ζηεξήζακε εκείο ην θαιχηεξν αχξην ζην
ρψξν

ηνπο

θαη

ζηε

ρψξα

ηνπο.

Θαη

εξρφκαζηε

ζήκεξα

λα

ηνπο

«θηινμελήζνπκε» γηαηί φ,ηη θαη λα ιέλε θαη νη ΚΘΝ θαη νπνηνηδήπνηε άιινη θαη
ηα νξγαλσκέλα κέζα πιεξνθφξεζεο θαη ξαδηφθσλα πνπ άθνπγα ζήκεξα ζην
απηνθίλεηφ κνπ θαη νη ηειενξάζεηο φηη πξνηηκάλε νη κεηαλάζηεο θαη νη
πξφζθπγεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Ξεηξαηά ηνλ Πθαξακαγθά, γηαηί είλαη ν
παξάδεηζνο. Ρξέρνπλ φινη, πιεξψλνπλ καχξε αγνξά γηα λα πάλε ζηνλ
φκνξθν Πθαξακαγθά. Ξνπ θάπνηνη απφ εδψ δελ ήξζαηε λα ην δείηε θαλ πψο
είλαη ην «νξγαλσκέλν» ζηξαηφπεδν ηνπ Πθαξακαγθά, γηαηί κπνξεί λα κελ ζαο
ελδηαθέξνπλ νη θσηνγξαθίεο, φπσο είπε ν ζπλάδειθνο ν Θφδσξνο.
Δκάο πνπ καο ελδηαθέξνπλ νη θσηνγξαθίεο, ήξζακε ζηνλ Γήκαξρν κε φιν ην
πξσηφθνιιν, ηνπ δεηήζακε λα πάκε λα δνχκε, κηα νκάδα ηνπ ζπλδπαζκνχ
καο λα πάεη λα δεη ην ρψξν, ηελ πξψηε κέξα ησλ εξγαζηψλ. Ξξνο ηηκήλ ηνπ,
θαηεπζείαλ καο έδσζε ηνλ θ. Κφζρν, ηνλ Αληηδήκαξρν. Ξήγακε θάησ, ηα
είδακε, ξσηήζακε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο εθεί ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ, κε
φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ηη ελλνψ. Θαλείο δελ ήμεξε ηίπνηα. Θαλείο, ήκαζηαλ
ζην πεξίπνπ θαη ζα δνχκε. Θαλείο δελ ήμεξε ηνλ αξηζκφ. Θαλείο δελ ήμεξε ην
έλα, θαλείο δελ ήμεξε ην άιιν, θαλείο δελ ήμεξε δηάξθεηεο, δελ ήμεξαλ ηίπνηα.
Ρν κφλν πνπ ήμεξαλ ήηαλ φηη είραλ αξαδηάζεη εθεί ηα isobox κηαο
ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο θαηαζθεπαζηηθήο, ζαλ πσο δελ ππάξρνπλ θακηά
δεθαπεληαξηά

θαηαζθεπαζηέο,

έλαο

ζπγθεθξηκέλνο.

Έθαλαλ

κία

ζπλδεζκνινγία απνρεηεπηηθή. Θάηη βφζξνη ζηεγαλνί, πνπ δελ μέξσ πφζν ζα
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αληέμνπλ. Θαη φια απηά κπξνζηά ζε κηα πξνβιήηα ζηα 5κ. απ‟ ην θχκα, απ‟
ηελ πγξαζία ηνπ θζηλφπσξνπ, ηνπ ρεηκψλα θαη ίζσο θαη ιίγν ηεο άλνημεο,
κέζα ζην θξχν ηνπ ρεηκψλα θαη κέζα ζηνλ θαχζσλα ηνπ θαινθαηξηνχ. Θαη
ηψξα αλ ζα βάινπκε ηεληνχιεο ή αλ ζα βάινπκε νκπξειίηζεο γηα λα
πξνζηαηεχζνπκε ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζην ρεηκψλα θαη ζην θαινθαίξη, ζα
είλαη ππνρξεσκέλνη ζε έλα isobox, ζε έλα container, φπσο είπε πάιη ν
Γήκαξρνο ζσζηά, κε 8 θνπθέηεο ζε 2,50x2,50 θαη ρσξίο θνπδίλα. Κελ
κπεξδεπφκαζηε Γήκαξρε ν λεξνρχηεο απηφο λα είλαη θνπδίλα. Γελ είλαη
θνπδίλα. Έηζη; Θαη κία ηνπαιέηα πνπ παηδί 10 ρξνλψλ δελ κπαίλεη γηα λα θάλεη
ρξήζε. Λα κνπ πείηε ηνλ ρεηκψλα πνπ ζα δχεη ν ήιηνο ζηηο 17:00 θαη ζηηο
16:00 πψο ζα θηάλνπλ κέρξη ηελ άιιε κέξα ην πξσί ζηηο 8:00 κέζα εθεί
θιεηζκέλνη, γηαηί ζα έρεη έμσ κπνθφξ, ζα έρε -5, ζα έρεη 7, 8 βαζκνχο θ.ιπ.
Ρελ άιιε κέξα. Θα θάζνληαη φινη εθεί κέζα θ.ιπ.
Ήξζαλ νη άλζξσπνη. Ρνπο έθεξαλ ηνπο αλζξψπνπο. Γελ μέξνπκε λνχκεξα,
αξηζκνχο φπσο ιέκε θακηά θνξά. Δκείο εχινγα αλεζπρήζακε ζαλ ζπλδπαζκφο
θαη φηαλ κάζακε απφ ηε Γηαχγεηα, πνπ έβγαιε ην Ξνιεκηθφ Λαπηηθφ ηνλ
δηαγσληζκφ γηα ηα 6.000 ηφζα, κελ κηιάκε κε αθξίβεηεο, γεχκαηα θ.ιπ.,
δεηήζακε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ππλελλνεζήθακε φηη είλαη ηα πξάγκαηα ππφ
έιεγρν. ηη ηα ςάρλεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Ππκθσλήζακε λα κελ γίλεη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί νχησο ή άιισο ζα γίλνληαλ πάξα πνιιά ζε απηφ,
γηαηί είλαη κείδνλ ζέκα γηα ηελ θνηλσλία καο ην ζέκα ην πξνζθπγηθφ. Απφ εθεί
θαη πέξα ζπκθσλήζακε, δψζακε θαη εκείο ηε ζπγθαηάζεζή καο ζην αίηεκα, κε
ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε, ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο,
πνπ καο δεηνχζε κηα ζπγθαηάζεζε γηα ηα 1.500 άηνκα. Πίγνπξα δελ
πηζηέςακε πνηέ ζε απηφ ην λνχκεξν. Ξαξφια ηαχηα ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη
θαη φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αληαπνθξίζεθε ζε απηή ηελ πξφθιεζε θαη
δερζήθακε απηνχο ηνπο θηινμελνχκελνπο.
Παο δηαβηβαζηψ φηη δελ ζα είλαη ιηγφηεξνη απφ 5.000 εθεί. Θαη δελ είλαη ε
ηθαλφηεηά κνπ ρεηξνκαληηθή, νχηε πήγα ζε κάγηζζεο θαη ραξηνξίρηξεο. Έρσ
ηζρπξφηαηεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο, ηηο νπνίεο δελ κπνξψ λα θαηνλνκάζσ
δεκφζηα, φηη ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5.000 νη πξφζθπγεο. Δάλ απηφ
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πξνβιεκαηίδεη θάπνηνπο, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνβιεκαηίζεη ηε δηαρείξηζε ηεο
εμνπζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο κε ην λα νξγαλψζνπλ έηζη ηηο δνκέο,
λα νξγαλψζνπλ έηζη εθεί θάησ ην ζεκείν απηφ ηεο Αθαίαο, ψζηε λα
ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη πξνο φθεινο ησλ αλζξψπσλ πνπ «θηινμελνχληαη»,
γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ πγεία απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη θπξίαξρα, φπσο
έρνπκε πεη θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά θαη ζε αλαθνίλσζή
καο, γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Άλσ θαη Θάησ Αθαίαο.
Θαλείο δελ θηαίεη θάηνηθνο, θαλείο δελ θηαίεη πνιίηεο ηνπ Σατδαξίνπ αλ ε
αληθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ εμνπζία, απφ ηε
δηνίθεζε, απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, έληερλα ηηο κεηαθέξνπκε θαη ηηο
κεηαθνκίδνπκε ζηνπο θαθνχο άιινπο αιινδαπνχο.
Πίγνπξα ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα απφ αλζξσπηζηηθήο απφςεσο ζε εθείλν ην
ρψξν. πσο είπε ν Γήκαξρνο, ζην ζέκα ηεο ζπγθνηλσλίαο είλαη εθπιεθηηθά
δχζθνιν. Απηνί νη άλζξσπνη δελ έρεη εθεί, πξέπεη λα πεξάζνπλ απέλαληη γηα λα
πάλε λα πάξνπλ έλα παθέην ηζηγάξα. Γειαδή ηα πξάγκαηα είλαη εμνλησηηθά γη‟
απηνχο. Ξξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε εθηφο απ‟ ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε, ηε
δηαθίλεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ θ.ιπ. Ππγλψκε πνπ απαζρνιψ
ηφζν πνιχ ζε ηερληθά ζέκαηα, αιιά ηα δηαπηζηψζακε, ηα ζπδεηήζακε εθεί θαη
κε ηνπο αλζξψπνπο, αιιά δπζηπρψο δελ πήξακε πνηέ κηα ζεηηθή απάληεζε.
ια είλαη ζε κηα θαηάζηαζε αησξνχκελε. Γειαδή ππάξρεη κηα νκηριψδεο
αηκφζθαηξα. Γελ ππάξρεη δηαθάλεηα ζε ηίπνηα σο πξνο ην απηφ ζα γίλεη θαη
ηέινο. Γελ ππάξρεη απηφ. Γείγκα θπζηθά ηεο έληνλεο έιιεηςεο νξγάλσζεο πνπ
ππάξρεη ζε απηή ηελ θξίζε.
Γελ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ηίπνηα πεξηζζφηεξν, γηαηί ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία
λα επαλαιακβάλσ ηα ιεγφκελα ηνπ Γεκάξρνπ θαη μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη πνπ
κε γλσξίδεηε φηη είκαη θαηά ησλ επαλαιήςεσλ. Ρν κφλν πνπ ζα κείλσ γηα
ιφγνπο πνιηηηθνχο θαη ηζηνξηθνχο, γηα λα γξαθηνχλ ζηα πξαθηηθά, είλαη φηη ζα
πξέπεη λα βξνχκε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν λα δηαρεηξηζηνχκε απηνχο ηνπο
αιιειέγγπνπο θαη απηέο ηηο ΚΘΝ, πνπ θπζηθά μεζεθψλνπλ ηνλ θφζκν λα
κέλνπλ εθηφο ζηξαηνπέδσλ θαη Hot Spots θαη θαηαζθελψζεσλ γηα επλφεηνπο
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ζπκθέξνληα απηνλψλ. Δγψ πηζηεχσ φηη κε κία
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πεξίζζηα αγάπε πξνο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη κε έλα ζπλαίζζεκα θαη λα
κελ μερλάκε ην πνηνη είκαζηε εκείο θαη πνηνη ήκαζηαλ θαη πνχ βξηζθφκαζηε, ζα
πξέπεη λα βξνχκε ηε ρξπζή ηνκή ζπκβίσζήο ηνπο, ζπκβίσζεο δηθηάο καο θαη
κε απηνχο. Γε ζέισ ζε απηή ηε θάζε λα ζπλερίζσ, γηα λα δηεπθνιχλσ ηνπο...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ξξαγκαηηθά νη εηθφλεο πνπ
πεξηέγξαςε ν Γήκαξρνο ηεο ππνδνρήο είλαη ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθέο, ηδηαίηεξα
γηα ηα κηθξά παηδηά θαη ηελ ηαιαηπσξία θαη ηνλ θίλδπλν ηεο δσήο πνπ έρνπλ
ζέζεη θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ θάπνηνη ζπγγελείο ηνπο ελδερνκέλσο λα έρνπλ
ραζεί ζηε δηαδξνκή, ζηηο ζάιαζζεο. Παθψο ε αιιειεγγχε θαη ε αλζξσπηά πνπ
πξέπεη λα επηδείμνπκε θαη ν Σατδαξηψηηθνο ιαφο, ε θνηλσλία εδψ, θαη νη γχξσ
πεξηνρέο, πξέπεη λα είλαη δεδνκέλνο. Θαη απηφ πξέπεη λα θάλνπκε ζηελ πξάμε
γηα φζν δηάζηεκα κείλεη ν θφζκνο απηφ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Υζηφζν
απηφ είλαη ην έλα θνκκάηη. Απηφ είλαη ην κεηά.
Αο πάιη ιίγν θαη ζην πξηλ θαη αο πάκε θαη ζε έλα άιιν... Ππγλψκε. Αο πάκε
ιίγν ζε έλα άιιν ζέκα, πνπ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα έρνπκε κηα ζαθή θαη
ζπγθεθξηκέλε ζηάζε. Δίλαη ηειηθά ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ζέκα ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν; Ξέξα απφ ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ, γηα ηελ νπνία
θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ζπκθψλεζε. ινη ζπκθσλνχκε φηη ν ρψξνο είλαη
αθαηάιιεινο. Ήηαλ αθαηάιιεινο γηα ηα 1.500 άηνκα, αιιά βξεζήθακε,
ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Γεκάξρνπ, ζε κηα πξνεηιεκκέλε απφθαζε. Θαη
αθξηβψο έπξεπε λα επηδείμνπκε, φπσο είπακε, ηελ αλζξσπηά καο θαη ηελ
αιιειεγγχε καο ζε κηα πξνεηιεκκέλε απφθαζε. Ν ρψξνο είλαη θαηάιιεινο ή
φρη γηα παξαπάλσ θφζκν ή θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ θφζκν; Ππλερψο αθνχκε απφ ηα
κέζα γηα 6.000, ελδερνκέλσο γηα 3.500, ίζσο γηα λα καο «ρξπζψζνπλ ηα
ράπη», δελ ζέισ λα ρξεζηκνπνηψ ηέηνηεο εθθξάζεηο, λα βξεζεί κηα κέζε ιχζε.
Γηάθνξεο ζθνπηκφηεηεο ή νηηδήπνηε. Δδψ δηακνξθψλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε.
Ζ Αηηηθή έρεη πάλσ απφ 40 Γήκνπο. Ξφζνη Γήκνη ήδε ηψξα θηινμελνχλ
πξφζθπγεο; Ζ Γεκνηηθή Αξρή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πέξα απφ ην λα
δείμεη, θαη ην ζέβνκαη θαη ην εθηηκψ απηφ, ηελ αλζξσπηά ηεο θαη ηελ
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αιιειεγγχε ηεο ζηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαγελέζηεξα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, πξέπεη φρη λα πξνιακβάλεη
γηα ηνλ Γήκν ηνλ ίδην κφλν. Αο κελ ην ζέζνπκε κφλν εγσηζηηθά. Αο ην
ζέζνπκε θαη βηψζηκα. Έρνπκε μαλαπεί, απηή είλαη ε ζέζε ηεο παξάηαμήο καο,
φηη ε αθνκνίσζε, φπσο έγηλε παιηφηεξα κε άιινπο ιανχο, ήκνπλ ΓεκνηηθφΓπκλάζην, ε αθνκνίσζε λα γίλεηαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 4-5 Γήκνπο, αιιά
φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο. Απηή είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ δελ έρεη λα
θάλεη κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ απηφ φλησο πνπ βγαίλεη. Γελ ζέισ λα κηιήζσ
θαη εγψ γηα ηα βηψκαηα, ηηο ηζηνξίεο πνπ έρνπκε αθνχζεη απφ ηνπο ζπγγελείο
καο γηα ηελ πξνζθπγηά. Απηή είλαη ε θαζαξή ζέζε ηεο παξάηαμεο. Ρη γίλεηαη
κε απηφ ην ζέκα; Ζ Γεκνηηθή Αξρή δειαδή δελ έρεη ξφιν ζε απηφ;
Θάπνηε ππήξρε κία θήκε, πξηλ ελάκηζε κήλα αθνπγφηαλ, πξηλ δχν κήλεο, φηη
ζα έξζνπλ εδψ θάπνηνη πξφζθπγεο. Ρν μαλαείπακε φηη είρε γίλεη κηα
ηειεθσληθή ζπλέληεπμε απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο. Δθθξάζακε κηα άπνςε. Ν
Γήκαξρνο, ε Γεκνηηθή Αξρή δηαβεβαίσλε φηη πξφζθπγεο δελ ζα έξζνπλ, δελ
έρεη ηέηνηα ελεκέξσζε.
ΔΗΜΑΡΧΟ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν δεχηεξν κεηά ην θφκκα ήηαλ ε δηφξζσζε. Γελ είρε ηέηνηα
ελεκέξσζε. Υζηφζν ππήξρε κηα θήκε. Ήηαλ έληνλε απηή ε θήκε. Απηέο ηηο
ηξεηο βδνκάδεο κέρξη λα θηάζνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνπ πήξακε κηα
απφθαζε. Γελ πήξακε θαλ κηα απφθαζε. Ξηζηεχσ φηη εθθξάζακε ηελ
αλζξσπηά θαη ηελ αιιειεγγχε καο, ην μαλαιέσ, ζε κηα πξνεηιεκκέλε
απφθαζε, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο. πήξρε ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν.
Πηε θήκε απηή πνπ πξνυπήξρε απηέο ηηο ηξεηο εβδνκάδεο, έγηλε θάπνηα
δξαζηεξηφηεηα; Έγηλε θάπνηα ελέξγεηα απ‟ ην Γήκν; Ρν μαλαιέσ, ζηα
ζπιινγηθά φξγαλα ηεο απηνδηνίθεζεο, ζηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο, αλ
ππάξρνπλ ζέζεηο, θαη ζηελ θπβέξλεζε βέβαηα, αλ ππάξρνπλ ρψξνη, λα
κνηξαζηεί ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ. Ρν ξσηάεη. Πηελ εηζήγεζή ηνπ εθείλε ηε
κέξα, ζπκάκαη, ν Γήκαξρνο, πξηλ θαλ πάξνπκε εκείο ην ιφγν, ίζσο γηα λα
πξνθαηαιάβεη ηελ ήδε εθθξαζκέλε άπνςή καο, είπε φηη, αλάκεζα ζε άιια
βέβαηα, φηη είλαη αξγά ηψξα. Θάπνηνη ζα πνπλ γηα αλαινγηθή θαηαλνκή θαη
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δηαζπνξά ησλ πξνζθχγσλ, αιιά είλαη αξγά. Αο ππνζέζνπκε φηη φλησο ήηαλ
αξγά. Θαη ςεθίζακε γηα ηελ πξνεηιεκκέλε απφθαζε ησλ 1.500 πξνζθχγσλ.
Πηηο δηάθνξεο θήκεο κεηαγελέζηεξα γηα 6.300, γηα 4.000, φηη φινη απ‟ ηνλ
Ξεηξαηά ζα πάλε ζηνλ Πθαξακαγθά, φηη ζα θαζαξίζεη ν Πθαξακαγθάο, φηη ην
Διιεληθφ θαζαξίδεη θαη ζπγθαινχληαη νη Γήκαξρνη θαη ζα πάλε ζηνλ
Πθαξακαγθά. Πε απηέο ηηο φπνηεο θήκεο, πέξα απφ ην νξγαλσηηθφ, ηελ
επίβιεςε λα γίλεη φζν πην ζσζηά ζηνλ ήδε δηακνξθσκέλν ρψξν ή ζηνλ ρψξν
πνπ δηακνξθψλεηαη ε ππνδνρή θαη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο λα ιεηηνπξγήζεη
φζν γίλεηαη θαιχηεξα, ππήξραλ ελέξγεηεο; Γξαπηέο ελέξγεηεο. Λα αλαιάβεη ν
θαζέλαο ηελ επζχλε ηνπ. Θαη δελ κηιάσ γηα ηνλ Γήκαξρν εδψ. Λα αλαιάβνπλ
ηα ππφινηπα φξγαλα. Λα αλαιάβεη ε Ξεξηθέξεηα, λα αλαιάβεη ε ΘΔΓΔ, ε
ΡΔΓΘΛΑ, νη ππφινηπνη Γήκνη. πάξρεη ζαθήο ζέζε γη‟ απηφ; πάξρεη ζαθέο
φξην γηα εζάο; Γηα θάπνηνπο εηδηθνχο ελδερνκέλσο, λα πνπλ παηδηά κέρξη εδψ,
δελ γίλεηαη, δελ είλαη βηψζηκε ε θαηάζηαζε πέξα απφ απηφ ηνλ αξηζκφ. Δγψ
απηή ηελ απνξία εθθξάδσ, κε φιε ηελ θαιή ζέιεζε θαη δηάζεζε.
Δκάο ε θηινζνθία καο είλαη λα βνεζάκε ηε Γεκνηηθή Αξρή. Γελ ζθεθηφκαζηε
ηηο εθινγέο. Θάπνηνο άιινο, γηα λα ην επαλαθέξεη, ίζσο ηε ζθέθηεηαη θαη
ελδερνκέλσο ζθέθηεηαη έλα πνιηηηθφ θφζηνο ησλ επηινγψλ ηνπ λαη κελ, αιιά.
Απηφο ν ζπλαηζζεκαηηζκφο, αιιά απφ εθεί θαη πέξα παίξλνπκε ζέζε; ηαλ
έλαο δεκφηεο ηεο Αθαίαο έξρεηαη θαη ιέεη ηη γίλεηαη, ηη ζα γίλεη, Γήκαξρε; Ρη

ζα γίλεη; Ξφζν ζα θηάζνπλ; Ξνχ ζα θηάζεη απηφο ν αξηζκφο ; πάξρεη κηα
αφξηζηε θαηάζηαζε, φπσο είπαλ εδψ νη πεξηζζφηεξνη. Ν Αληξέα Κπνδίθαο ιέεη
φηη ζεσξεί φηη ζα θηάζνπλ κέρξη 5.000, αληηιακβαλφκαζηε φινη φηη δελ είλαη
βηψζηκε ε θαηάζηαζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Νπφηε ηη ζα θάλνπκε;
Δίλαη δχν δηαθνξεηηθά ζθέιε απηά, ζηα νπνία πξέπεη λα δνχκε πψο ζα
ηνπνζεηεζνχκε. Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, αθξηβψο επεηδή θάπνηνη κπνξεί
φλησο λα κελ ζθέθηνληαη ηηο εθινγέο θαη ην φπνην πνιηηηθφ θφζηνο, αο είκαζηε
εκείο νη θαθνί ηέινο πάλησλ πνπ επηθεληξσλφκαζηε ζηνλ αξηζκφ ησλ
πξνζθχγσλ πνπ ζα έξζνπλ θαη δεηάκε ηε δηαζπνξά θαη ηελ αλάινγε
δηαζπνξά θαη ηελ αλαινγηθφηεηα γεληθφηεξα, ηελ ηήξεζε ζε φινπο ηνπο
Γήκνπο φρη κφλν ηεο Αηηηθήο, φιεο ηεο Διιάδαο. Γηαηί εδψ ζπκβαίλνπλ δχν-
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ηξία πξάγκαηα είηε ζσξεπηηθά είηε φρη. Δλδερνκέλσο έρεηε κία ζπγθεθξηκέλε
πνιηηηθή, πνπ ηελ έρνπκε δεη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζε πεξίπησζε
δηεθδίθεζεο δειαδή λα κελ έξρνληαη φια ηα «δεηλά». Δδψ πέξα δελ είλαη
δεηλφ, αιιά κηιάσ γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, ζηε Γπηηθή Αζήλα λα ζσξαθίδνπκε
ηελ πφιε. Λα θάλνπκε ελέξγεηεο πξνιακβάλνληαο. Κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο
αληηπνιίηεπζεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Λα ζσξαθίζνπκε ηελ πφιε. Λα
κνηξαζηεί ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ. πάξρεη έλα απηφ.
πάξρεη έλα δεχηεξν, γηαηί έηζη φπσο ηα παξνπζηάδεηε, εγψ ζηελ έιεπζε ησλ
πξνζθχγσλ βιέπσ κηα παζεηηθή ζηάζε. Δίζηε ζεαηέο εδψ πέξα; Λα ην
μέξνπκε. Ή κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ην ηξίην. Λα έρεηε ηελ απφιπηε
εκπηζηνζχλε ζηελ ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε. Ππκβαίλεη απηφ; Έρεηε ηελ
απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηε ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε; Πηα ιεγφκελα ηνπ θ.
Βίηζα, φηη ν θ. Βίηζαο είπε φηη δελ ζα έξζνπλ, άληε 100 παξαπάλσ. Δληάμεη, ν
θ. Βίηζαο, ν πνπξγφο, έρεη πάληα δίθην, ιέεη ηελ αιήζεηα, ηνλ πηζηεχνπκε,
πξνρσξάκε, αο επηθεληξσζνχκε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Αο ππνδερηνχκε
ινηπφλ ηνπο πξφζθπγεο. ρη ινηπφλ. πάξρεη ην ζέκα απηφ ζην νπνίν ζα
ζθχςνπκε φινη θαη ππάξρεη θαη ην άιιν ζέκα. Γηαηί αθξηβψο εάλ είλαη
ηνπιάρηζηνλ 5.000 νη πξφζθπγεο νη νπνίνη πξφθεηηαη λα έξζνπλ, πξέπεη φινη
καδί λα ζθχςνπκε θαη ζε απηφ ην ζέκα θαη λα δνχκε ην Σατδάξη πφζνπο κπνξεί
λα αληέμεη. Ινηπφλ, αο είκαζηε εκείο νη θαθνί θαη λα ζηέιλνπκε θαη επηζηνιέο
θαη αο έρεη ηε δπλαηφηεηα ην Γήκαξρνο κεηά λα ηηο ρξεζηκνπνηεί θαη αο βάδεη
εκάο φηη αληηδξά έλαο θφζκνο αο πνχκε θαη φηη πξέπεη λα δνχκε θαη απηφ ην
ζέκα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θνπβεληηάδνπκε ζηελ εμέιημή ηνπ έλα δχζθνιν ζέκα, ην
νπνίν λνκίδσ φηη ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή, επηιχνληαη
πξνβιήκαηα θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ ζε ζσζηφ δξφκν. Θέισ λα πσ
θαηαξρήλ φηη ε αλαθνίλσζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ε νπνία κε εμέπιεμε γηα ην
ζηπι ηεο, αιιά ,πξηλ λα γξάςσ ηελ αλαθνίλσζε ελ ζεξκφ, βξήθα θαη άιιεο
ηέηνηεο αλαθνηλψζεηο πεξηθεξεηαθά ζηε Σίν θαη θάπνπ αιινχ, πνπ κηιάεη φηη
γηα ηελ θπβέξλεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην αηκαηνθχιηζκα, ζεσξψ φηη αδηθεί ηελ
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πξνζπάζεηα, φρη λα θξχςνπκε ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξέο θαη ηα δεηήκαηα πνπ
ππάξρνπλ έηζη θαη αιιηψο δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο θαη γηα ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο επηινγέο πνπ ζήκεξα
αθνινπζνχληαη

απφ

πιεπξάο

ηεο

θπβέξλεζεο,

ζε

κηα

πξνζπάζεηα

ζπλνιηθφηεξεο δηακφξθσζεο κηαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνπ μεθεχγεη απφ ηα
φξηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ πνπ είραλ ραξαρηεί ρξφληα ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, πξνζπαζψληαο λα έρεη κία πνιπδηάζπαζε πνιηηηθή θαη ζε ζρέζε κε ηε
Οσζία θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν ηεο Κεζνγείνπ ζαλ ζάιαζζα εηξήλεο θαη κε
ηνλ

δχζθνιν

ρψξν

ηνπ

πνιέκνπ,

αλαδεηθλχνληαο

ηηο

αηηίεο,

πνηνη

δεκηνχξγεζαλ απηφλ ηνλ πφιεκν θαη πξνζπαζψληαο ζήκεξα λα αληηκεησπίζεη,
ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη δεκηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ κεηψπσλ,
ελάληηα ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη νη πξνζθπγηθέο ξνέο λα ζηξαθνχλ, λα
κελ δνζεί δηέμνδνο ζην λα κπνξέζνπλ λα πεξάζνπλ ζηελ Δπξψπε γηα κηα
θαιχηεξε δσή. Λνκίδσ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ζπγθεθξηκέλεο νη
ελέξγεηεο ζε φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ρέηνηεο θαη άιιεο ζε
δηάθνξα επίπεδα, ζε επίπεδα θηλεκάησλ, ζε επίπεδα θνκκάησλ, ζε επίπεδα
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε επίπεδα ζπλνκηιίαο, ζε επίπεδν θξαηψλ, ζε επίπεδν
θηλεηνπνίεζεο αλζξψπσλ δηαλννπκέλσλ ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.
Πήκεξα, ινηπφλ, ε Διιάδα, πνπ βξέζεθε κέζα ζηελ δηθή ηεο αλζξσπηζηηθή
θξίζε λα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί θαη ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε 1.000.000
αλζξψπσλ πνπ πέξαζαλ απφ εδψ πέξα πεγαίλνληαο γηα ηελ Δπξψπε, βξέζεθε
κε απνθάζεηο κνλνκεξείο θαη άδηθεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ
πξνζπαζνχζαλ λε μεθχγνπλ απφ ηνλ πφιεκν, βξέζεθε κε θιεηζηά ζχλνξα. Πε
απηή ινηπφλ ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα
βξεζνχλ άιινη δξφκνη δηέμνδνη, πνπ λα κελ είλαη κέζα απφ ηνλ ζαιαζζνπλίρηε
ηνπ Αηγαίνπ θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλερίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο.
ζνλ αθνξά ην πξνζθπγηθφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη
ζηε ρψξα καο, πνπ είλαη γχξσ ζηηο 53.000, λνκίδσ κε πην γξήγνξν ηξφπν δελ
ζα κπνξνχζε θακία θπβέξλεζε, θαη απηφ έγηλε ράξε ζηελ εθθξαζκέλε ζέιεζε
λα κελ θνπθνπισζεί ην πξφβιεκα, λα κελ αθεζνχλ νη άλζξσπνη ζηε κνίξα
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ηνπο, αιιά θαη αλ κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνχλ γηα φπνην ρξνληθφ δηάζηεκα,
κελψλ ή εηψλ, ρξεηαζηεί λα κείλνπλ ζηε ρψξα καο.
Ξξέπεη λα πνχκε ινηπφλ φηη ζήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη εμνκαιπλζεί ζε γεληθέο
γξακκέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ηεο Δηδνκέλε θπξίσο, πνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη αθφκα πξνβιήκαηα θαη θπξίσο γηαηί ππήξμε δξάζε νκάδσλ πνπ
πέξα θαη έμσ, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα ζα ιέγακε ηνπο πξφζθπγεο, ν ζηφρνο
ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ άιινπ είδνπο εκπινθέο θαη έλα κέησπν ελάληηα ζηελ
θπβέξλεζε. Πηνλ Ξεηξαηά πξέπεη λα πνχκε ε θαηάζηαζε εμνκαιχλεηαη θαη φζν
πινπνηείηαη ην πξφγξακκα ην νπνίν είρε εμαγγειζεί, φηη κέρξη ην Ξάζρα ζα
ππάξρνπλ ρψξνη θηινμελίαο αληίζηνηρνη κε ηνλ Πθαξακαγθά, ην πξφβιεκα
αηζηνδνμνχκε κε ηε γιψζζα ηεο αιήζεηαο θαη ηε γιψζζα ηεο επηθνηλσλίαο, πνπ
θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη λα πνχκε φηη νη άλζξσπνη νη νπνίνη
ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ην πξνζθπγηθφ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ φιν ην
πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, φρη κφλν βέβαηα ζε απηφ ην δήηεκα, ηνλ
δεκνζηνγξαθηθφ ιατθηζκφ, ηνλ θίηξηλν ηχπν, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο θαη
απηφ ην δήηεκα, ζε κηα θπβεξλεηηθή-αληηθπβεξλεηηθή πζηεξία, πξέπεη λα
πνχκε φηη παίδνπλ κε ηα λνχκεξα, κε ηνπο αξηζκνχο, ηηο θαηαζηάζεηο,
ππεξβάιινληαο γεγνλφηα ή δεκηνπξγψληαο ςεχηηθα γεγνλφηα κέζα απ‟ ην
δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαηάζηαζε αλεζπρίαο ζηνλ
ειιεληθφ ιαφ.
Ξξέπεη λα πνχκε, κε εμαίξεζε θάηη θηλήζεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ Ξεηξαηά απ‟ ηε
Σξπζή Απγή θαη θάηη κεκνλσκέλεο θξαπγέο θάπνησλ Κεηξνπνιηηψλ θαη
θάπνησλ άιισλ παξαγφλησλ, πνπ γξήγνξα θαηαιάγηαζαλ, ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, ε θαηάζηαζε ζήκεξα είλαη θαιή. Ν ειιεληθφο ιαφο κε αλνηρηή
αγθαιηά, καδί κε ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, ηνπο θνξείο, ηελ θνηλσλία, ηα
ζρνιεία, ηνπο αλζξψπνπο ηεο παηδείαο, πξνζπαζεί λα αγθαιηάζεη απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο θαη λα θάλεη ηε δσή ηνπο θαιχηεξε.
Γηα λα έξζνπκε εδψ ζηα ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηνρήο καο, λνκίδσ φηη ε φιε
ζπδήηεζε θαη ε πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο, γηαηί θαη εκείο πήγακε εθεί,
ήκαζηαλ εθεί, παξαθνινπζνχζακε απ‟ ηελ πξψηε ζηηγκή, είηε απ‟ έμσ είηε απφ
κέζα, φπνπ ρξεηάζηεθε, παίξλακε πιεξνθνξίεο, θάλακε ζπλαληήζεηο, θαη

34

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ζήκεξα ήκαζηαλ εθεί πέξα, ζπλαληεζήθακε κε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ
Αληηδεκάξρσλ, γλσξίδνπκε ηηο πξνζπάζεηεο θαη δελ αδηθνχκε ζε απηφ ην
πξάγκα θαζφινπ ηε Γεκνηηθή Αξρή. Δμάιινπ λνκίδσ φηη έρσ κηιήζεη θαη άιιε
θνξά επαηλεηηθά ζηελ πνξεία πνπ ην πξφβιεκα εξρφηαλ πξνο ηα δψζε, γηα
ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ
ραξαθηήξα ζηα πιαίζηα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Ππλδέζκνπ.
Δκείο ζα έιεγα φηη κε ηηο πνιχπιεπξεο ζα ιέγακε δηαζηάζεηο θαη ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν ζπκκεηνρήο καο ζηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ αγψλα ζηα δεκνηηθά
πξάγκαηα, θαη απηφ πνπ είπε ν Κηράιεο ηηο ηειεπηαίεο 10 κέξεο θαη κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Αηηηθνχ, πξέπεη λα
ηζνξξνπνχκε ζε έλα πνιχ δχζθνιν δήηεκα ελάληηα ζηνλ ιατθηζκφ, ελάληηα
ζηελ ππεξβνιή, θξαηψληαο ρακεινχο ηφλνπο θαη απηφ έρνπκε αθνινπζήζεη
γεληθά θαη ζήκεξα ζα ιέγακε θαη ζηελ πνξεία θαη ζε δεηήκαηα πνπ θάπνηνη
παίδνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία κηαο αλεζπρίαο ζηνλ Σατδαξηψηηθν
ιαφ.
Γηφηη αλ ζέιεηε, δελ είλαη ηα λνχκεξα απηά πνπ πξέπεη λα αλεζπρνχκε. Ξξέπεη
λα αλεζπρνχκε γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη πξέπεη λα αλεζπρνχκε γηα ηελ
δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο, θαη ζε απηφ ζπκθσλψ κε κεγάιν κέξνο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο νκηιίαο ηνπ Κηράιε, ζην φηη απηνί νη άλζξσπνη ήξζαλ εδψ
γηα λα δεηάλε έλα απνθνχκπη. Θαη ηνπιάρηζηνλ εκείο απ‟ ηε δηθή καο πιεπξά,
απηφ πνπ είπακε θαη δεζκεπηήθακε απ‟ ηελ αξρή, φηη ζηα πιαίζηα ηνπ Γήκνπ
θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο εληάζζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο θαη ηηο δξάζεηο καο. Γηαηί
πηζηεχνπκε φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, κπνξνχλ
λα είλαη αλνηρηή αγθαιηά, κπνξνχλ λα είλαη ζην κάμηκνπκ ζπκπνλεηηθέο ζηελ
πξάμε θαη φρη ζηα ιφγηα, φηαλ ν θαζέλαο ππνηάμεη ηνλ πνιηηηθφ εγσηζκφ, ζηα
πιαίζηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο πνπ βξίζθεηαη.
Θαη ε ζπιινγηθφηεηα ζε θάζε πεξηνρή είλαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη είλαη ε
Ξεξηθέξεηα. Απηφ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζην λα κελ ππάξρνπλ θαη δξάζεηο
απφ δηάθνξεο νκάδεο, νη νπνίεο έπαημαλ θαη παίδνπλ θαη ζηνλ Ξεηξαηά θαη ζηελ
Δηδνκέλε, ζε αλζξψπνπο πνπ πέξα θαη έμσ απφ ηηο αγαζέο πξνζέζεηο ηνπο
πνιιέο

θνξέο εκπιέθνληαη

ζε

παηρλίδηα

πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ

θαη
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ρξεζηκνπνηνχλ αλζξψπνπο, πνπ δπζηπρψο έρνπλ δηαζρίζεη κηα Κεζφγεην
νιφθιεξε γηα λα βξεζνχλ εδψ πέξα. Δίλαη άιιν ην δηθαίσκα ζηελ πνιηηηθή
ελεκέξσζε θαη άιιν ην δηθαίσκα, ε ρξήζε απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ δηθαηψκαηνο
γηα κηθξνπνιηηηθά ζπκθέξνληα θάπνησλ κεκνλσκέλσλ νκάδσλ, πνπ φκσο
πνιιέο θνξέο ε αληαλάθιαζή ηνπο είηε ζε γεληθφ πνιηηηθφ επίπεδν, φπσο ζηελ
Δηδνκέλε, είηε ζε ηνπηθέο πεξηνρέο, έρνπκε δεη ηε δξάζε αλζξψπσλ είηε
ηεξσκέλσλ θ.ιπ., πψο κε κηα θνπβέληα μαθληθά άλζξσπνη νη νπνίνη δελ είλαη
πξνβιεκαηηζκέλνη, άλζξσπνη πνπ είλαη αλήζπρνη γεληθψο, αλεζπρνχληεο, ή
παίδνληαο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, νρπξψλνληαη πίζσ απφ ηέηνηεο απφςεηο
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηαζηάζεηο θάζε άιιν θαιέο θαη γηα ηνπο
αλζξψπνπο πνπ θηινμελνχληαη αιιά θαη γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Θαη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ην εμήο. Αλ πέζεη ην δειεηήξην ζηα κηθξά παηδηά,
απηφ πνπ θαηήγγεηιε ν Κηράιε πνιχ παξαζηαηηθά, απηφ είλαη έλα πξάγκα πνπ
δχζθνια ε θνηλσλία, νη ζπλζήθεο, ν γεληθφο πνιηηηθφο αληίθηππνο ή φιε ε
πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα ην αληηζηξέςεη. Θαη απηφ ραξάζζεη. Ν
θαζηζκφο επηιέγεη, ην μέξνπκε απηφ ηζηνξηθά, πψο απεπζχλεηαη θαη κε πνην
ηξφπν ζε απηφ πνπ ιέκε ζηα θαηψηεξα έλζηηθηα ησλ αλζξψπσλ, ζηα
αηζζήκαηα ηεο θνβίαο θ.ιπ. Σαίξνκαη πνπ ν Γήκνο Σατδαξίνπ ζπλερίδεη
δεκηνπξγηθά ζα έιεγα απηφ ην νπνίν ζπκθσλήζακε, παξά θαη ηηο επηκέξνπο
επηθπιάμεηο θαη παξά ηηο επηκέξνπο θξηηηθέο, ζε κηα ζεηξά θίινπο θαη άιιεο
παξαηάμεηο, πνπ ζα έιεγα φηη ίζσο ζπέξλνπλ θαη ζε δχν βάξθεο, γηαηί εδψ ηα
πξάγκαηα ηα ιέκε αλνηρηά. Δμάιινπ κεξηθνί ιέλε φηη επηιέγνπλ ηνλ ξφιν ηνπ
θαθνχ, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο, θάπνηνη άιινη είλαη παξαπάλσ
αλεζπρνχληεο.
Θα ήζεια λα πσ, γηαηί δελ ζέισ λα αθήλσ πξάγκαηα αλαπάληεηα,
ηνπιάρηζηνλ αλ είλαη δήηεκα ελεκέξσζεο, ζα πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πην
πξνζεθηηθνί θαη φρη επεηδή αθνξά ηνλ θίιν καο ηνλ Βίηζα θαη Σατδαξηψηε,
αιιά επεηδή είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα, φηη ελψ μέξεηε φηη εγψ πξνζσπηθά ζε
αλχπνπην ρξφλν, θαη πξηλ λα ππάξμνπλ νη πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ,
θάλνληαο κηα αλάιπζε θαη παξαθξάδνληαο ιίγν ηνλ Ξνπιαηδά είπα «Θαη ηη ζα
θάλεη απηή ε θπβέξλεζε;», θάλνληαο κε έλαλ δηθφ κνπ ηξφπν θξηηηθή γηα ηνπο
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αξγνχο ξπζκνχο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ζε νξηζκέλε πξάγκαηα, είπα θαη
πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Θαη ζα έιεγα ινηπφλ φηη εδψ, πνπ ζα
έπξεπε ίζσο πηζαλά λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ
ή αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πνπ κε εχθνιν ηξφπν λα εγθαηαζηήζεη απηά ηα Hot
Spot θαη ηνπο ρψξνπο θηινμελίαο, πξέπεη λα ζαο πσ ινηπφλ, θαη ην ιέσ ζηνλ
θίιν κνπ ηνλ Κπνδίθα, φηη εμαληιήζεθαλ, θαη θαιά ζα θάλεη λα ην ςάμεη
δειαδή αλ δελ είλαη απφ πξφζεζε, φιεο νη ελέξγεηεο. Θαιέζηεθαλ φιεο νη
εηαηξείεο, έγηλε πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο θ.ιπ. ια απηά θαηά ηε
δηθή κνπ γλψκε. Ρν γλσξίδνπλ θαη εδψ φζνη αζρνινχκαζηε κε ηα δεκνηηθά
πξάγκαηα, φηη πνιιέο θνξέο φηαλ είλαη θάηη επείγνλ, εγψ πξνζσπηθά ιέσ
βάδσ ηελ ππνγξαθή κνπ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηερληθέο δπζθνιίεο. Θαη
δελ είπα πφηε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα αθήζνπκε ηνλ ζπλάδειθν Ππειηφπνπιν λα νινθιεξψζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία, εληάμεη. Δληάμεη, θακία αληίξξεζε. Φαίλεηαη φηαλ
κηιάσ, Αληξέα, ή δελ είζαη εδψ πέξα, έρεηο αιινχ ην κπαιφ ζνπ, ή
ηνπιάρηζηνλ ηα πξαθηηθά πνπ ππνγξάθεηο λα ηα δηαβάδεηο. Υξαία, ζπγλψκε
δειαδή. Ξάκε, πάκε.
ΠΡΟΕΔΡΟ:

Ππλάδειθνη,

λα

νινθιεξψζνπκε

ηελ

ηνπνζέηεζε

θ.

Ππειηφπνπιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη. Πνπ απάληεζα ινηπφλ. Δληάμεη, 36 ιεπηά νκηιία
έθαλα θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην άιιν ζέκα, αιιά δελ είλαη απηφ ην
ζέκα πνπ είλαη εδψ ν θφζκνο θαη παξαθνινπζεί. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ηα
μαλαπνχκε, κε αθνξκή ην... θαη ηα δεηήκαηα απηά πνπ ηξέρνπλ θαη ηα
δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ. Γελ θνπβεληηάδνπκε απηφ ην ζέκα απηή ηε ζηηγκή, αιιά
ηέινο πάλησλ, δεθηφ.
ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο θαηάζηαζεο εδψ ζηνλ πξνζθπγηθφ θαηαπιηζκφ,
εγψ απιψο ζέισ λα δψζσ ιίγν δηαθνξεηηθή εηθφλα, γηαηί θαη εγψ είρα θάλεη
επίζθεςε θαη θίινη ηεο παξάηαμήο καο ην κεζεκέξη ζπκκεηείραλ ζην ζπζζίηην
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θαη επξχηεξνο θφζκνο απ‟ ηελ Γπηηθή Αζήλα είλαη εθεί θαη φ,ηη ρξεηαζηεί
πξνζπαζνχκε λα αληαπνθξηζνχκε. Λνκίδσ ινηπφλ φηη ε θαηάζηαζε είλαη ιίγν
θαιχηεξε απφ απηφ πνπ πεξίπνπ ζέινπλ λα καο πείζνπλ θάπνηνη φηη είλαη
πεξίπνπ νηθηξή, εγψ ζα έιεγα φηη είλαη θαιή. πάξρεη έλα δήηεκα πγεηνλνκηθήο
θάιπςεο απφ ηελ άπνςε ησλ παηδηάηξσλ, ην νπνίν θαη εγψ πξνζσπηθά έρσ
θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ην παηδηαηξηθφ ηκήκα ηνπ
Αηηηθνχ Λνζνθνκείνπ, πξηλ λα πξνθχςεη ην δήηεκα ηνπ Πθαξακαγθά, είλαη φιν
εληαγκέλν απηή ηε ζηηγκή ζε βάξδηεο θ.ιπ. ζηνλ Ξεηξαηά θαη πηζαλά ζα
ππάξμνπλ θάπνηεο δξάζεηο. Βεβαίσο φζν θνπβέληηαζα θαη κε αλζξψπνπο
γηαηξνχο ηνπ ζηξαηνχ αιιά θαη ηνπ λνζνθνκείνπ, ε άπνςή ηνπο είλαη, θαη
λνκίδσ απηφ πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηφ, ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζα θαιπθζεί,
ήδε λνκίδσ ην κεζεκέξη ζα ππήξρε, ηελ ψξα πνπ έθεπγα εγψ, νκάδα απ‟ ην
ΘΔΙΞΛΝ πνπ ζα θαιχςεη απηά ηα δεηήκαηα. Ρα ππφινηπα πξέπεη λα είλαη, γηα
λα είλαη αμηφπηζηε απηή ε ιχζε, γηαηί δελ κπνξεί λα ππάξμεη θάηη άιιν, κέζα
απ‟ ην Δζληθφ Πχζηεκα γείαο γηα ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα, πάληα βέβαηα
κε ηελ επζχλε θαη ηελ θξνληίδα ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο κέζα απφ ηνλ
ππεχζπλν εθεί άλζξσπν ηνπ λαπηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Γήκν θαη φινπο
εκάο ηνπο αλεζπρνχληεο. Απηά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δίλαη πξάγκαηη έλα επαίζζεην ζέκα,
ην νπνίν δελ ελδείθλπηαη γηα αληηπνιίηεπζε, θαη γη‟ απηφ απφ ηελ αξρή εκείο,
παξά ην γεγνλφο φηη είρακε κία μεθάζαξε ζέζε θαη ήκαζηαλ νη κφλνη πνπ
δηαθσλήζακε, εθθξάζακε κία δηαθνξεηηθή άπνςε, θξαηήζακε ρακεινχο
ηφλνπο. Γελ λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα πνπ ελδείθλπηαη γηα αληηπνιίηεπζε πξνο
ηε Γεκνηηθή Αξρή. Θαη βέβαηα ε δηθή καο ε δηαθσλία ζε θακία πεξίπησζε δελ
πήγαδε απφ ζέζεηο μελνθνβηθέο, ξαηζηζηηθέο ή νηηδήπνηε ζρεηηθά κε απηφ. Δίρε
λα θάλεη, φπσο ην ηνλίζακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, κε ηηο ιαλζαζκέλεο
πνιηηηθέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη καο νδήγεζαλ ζε απηφ ην ζεκείν, κε ηηο
ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη ηελ πξνρεηξφηεηα πνπ ππάξρεη ζε επίπεδν
πνιηηείαο, θαη ην βιέπνπκε θαη επηβεβαησλφκαζηε κέξα κε ηελ κέξα.
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Απηά ηα νπνία είπακε, θαη αλ δείηε ηα πξαθηηθά εθείλεο ηεο εκέξαο
επηβεβαηψλνληαη κέξα κε ηελ κέξα θαη λνκίδσ φηη ν νπνηνζδήπνηε έρεη ην
ειάρηζην πνιηηηθφ αηζζεηήξην, κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα,
αιιά θαη κε ηελ ηξνπή πνπ έρεη πάξεη πιένλ ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη εθηφο
ηεο Διιάδνο, ζε επίπεδν Δπξψπεο, ζα θαηαιάβαηλε φηη δχν πξάγκαηα δελ
πξφθεηηαη πνηέ λα ηεξεζνχλ. Ρν έλα είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ πνπ ζα
έξζεη ζην ζπγθεθξηκέλν Hot Spot, αιιά θαη ζε φια ηα Hot Spots ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα, θαη ην δεχηεξν ν ρξφλνο πνπ ζα παξακείλνπλ εθεί. Ήδε
απφ ηελ πξψηε ηνπνζέηεζε εδψ ην ιέγακε φηη ζίγνπξα ζα μεπεξάζνπλ θάπνηα
ζηηγκή, θαη αλ δελ γίλεη ηψξα ζα γίλεη ζε βάζνο ρξφλνπ, ζα μεπεξάζνπλ
θάπνηα ζηηγκή ηηο 5.000, γηαηί ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ
ζηελ

ρψξα καο ζπλερψο ζα κεγαιψλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη θιείζεη ε

δίνδνο πξνο ηελ Δπξψπε, ελψ νη ξνέο δελ έρνπλ ζηακαηήζεη, αθφκα θαη εάλ
έρνπλ κεησζεί κεηά ηα γεγνλφηα ζηηο Βξπμέιεο, ζίγνπξα φκσο ν αξηζκφο ησλ
πξνζθχγσλ ζηε ρψξα καο ζπλερψο ζα κεγαιψλεη. Δπνκέλσο θαη ν αξηζκφο
πνπ ζα είλαη εδψ ζηνλ Πθαξακαγθά ζα κεγαιψλεη θαη ν ρξφλνο ζα
επηκεθχλεηαη. Θαη βέβαηα ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ δελ έρεη λα θάλεη νχηε
κε ηνλ αξηζκφ, νχηε κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα παξακείλνπλ. Απφ ηελ αξρή είπακε
φηη είλαη αθαηάιιεινο ν ρψξνο θαη είλαη αθαηάιιεινο πξψηα απ‟ φια γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. Γελ ζέισ λα επαλαιάβσ απηά ηα νπνία είπακε εθείλε
ηελ εκέξα. Λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ μεθάζαξα. Κέξα κε ηε κέξα ζπλερψο
επηβεβαησλφκαζηε.
Θαηαιαβαίλσ ηελ αγσλία θάπνησλ, βιέπνληαο ην πξφβιεκα λα πξνζπαζήζνπλ
λα κεηαηνπίζνπλ ιίγν ην θέληξν βάξνπο, αιιά επαλαιακβάλσ φηη ην δήηεκα
δελ είλαη νχηε ν αξηζκφο, νχηε ν ρξφλνο πνπ ζα παξακείλνπλ εθεί, είλαη ε
αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ην πψο ζα κπνξέζνπκε εκείο, γηαηί απηφο είλαη
ν ξφινο καο, λα δηαρεηξηζηνχκε απηφ ην πξφβιεκα ην νπνίν πιένλ έρνπκε.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθή,
ηδηαίηεξα γιαθπξή. Λνκίδσ φηη φηαλ απνζπξζεί απφ ηελ πνιηηηθή, ν Γήκαξρνο
ζα κπνξνχζε πνιχ εχθνια, δελ ην ιέσ εηξσληθά, λα γίλεη ζελαξηνγξάθνο ζε
έλα ληνθηκαληέξ γηα ηελ πξνζθπγηά. Ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ ζπγθηλεηηθφ, αιιά
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λνκίδσ φηη δελ είλαη απηφο ν ξφινο καο. Δγψ ζπκθσλψ κε φια φζα είπεο θαη
κε ηηο εηθφλεο πξνθαλψο αλζξσπηζηηθά φινη δελ κπνξνχκε λα κελ
επαηζζεηνπνηεζνχκε, αιιά λνκίδσ φηη ράλνπκε ιίγν ηνλ ξφιν καο. Ν ξφινο ν
δηθφο καο είλαη λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα θαη λα βξνχκε ιχζεηο.
Θαη πξέπεη λα βξνχκε ιχζεηο θαη γη‟ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα ηνπο
δεκφηεο ηνπ Σατδαξίνπ. Ξξέπεη λα δνχκε πεξηβαιινληηθά ηη γίλεηαη κε φιε
απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη.
Βιέπσ φηη δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν γηα ηελ απνρέηεπζε. Γελ μέξσ πνχ απηφ
θαηαιήγεη, αλ ππάξρνπλ πξνζσξηλνί βφζξνη θαη ζα ζπιιέγνληαη ηα ιχκαηα,
ειπίδσ λα κελ θαηαιήγνπλ πάλησο ζηε ζάιαζζα. Πηεγαλνί βφζξνη πνπ ζα
κεηαθέξνληαη... Ρν άθνπζα πνπ ην είπεο, ήζεια απιά λα ην... Ρν άθνπζα,
Αληξέα, ήζεια λα ην επηβεβαηψζσ. Γελ ζα ήζεια ζε θακία πεξίπησζε φια
απηά ηα ιχκαηα λα ρχλνληαη ζηε ζάιαζζα θαη λα ππάξρεη θαη πεξηβαιινληηθή
επηβάξπλζε. Θαη βέβαηα, επεηδή βιέπνπκε κέζα ζε ρξφλν ξεθφξ μαθληθά λα
γίλνληαη απηέο νη ππνδνκέο, δελ κπνξεί ην κπαιφ καο λα κελ πάεη ζην
πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ Αθαία θαη ζηνλ Πθαξακαγθά εδψ θαη δεθαεηίεο,
πνπ δελ ππάξρεη απνρεηεπηηθφ δίθηπν. Κηιάκε γηα ην 2015, γηα ηνλ 21 ν αηψλα
θαη κία πεξηνρή ηνπ Σατδαξίνπ δελ έρεη απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη θακία
Γεκνηηθή Αξρή εδψ θαη δεθαεηίεο δελ έρεη επηιχζεη απηφ ην πξφβιεκα. Θαη
επεηδή ν ρξφλνο ηξέρεη θαη γηα ηε δηθή ζαο ζεηεία...
ΔΗΜΑΡΧΟ: ....ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, παξαθνινπζψ, άζε κε ιίγν, Γήκαξρε. Ξαξαθνινπζψ πάξα
πνιχ θαιά.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Πην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έθαλα αλαθνίλσζε φηη
έρεη εληαρζεί, ην εληάμακε ζην πξφγξακκα ΔΠΞΑ...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία. Ρν φηη ην εληάμακε ζην πξφγξακκα ΔΠΞΑ είλαη κηα πνιχ
ζεκαληηθή θνπβέληα, πνιχ βαξηά θνπβέληα, γηαηί γηα λα εληαρζεί ζην ΔΠΞΑ
πξέπεη λα έρεη κειέηε.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Έρεη γίλεη, ππάξρεη κειέηε.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία. Άξα ε κειέηε εγθξίζεθε ε εληάρζεθε ζην ΔΠΞΑ απ‟ ηελ
Ξεξηθέξεηα;
ΔΗΜΑΡΧΟ: Αθξηβψο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξνιχ σξαία, σξαία.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Γη‟ απηφ ιέκε φηη δελ παξαθνινχζεζεο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. ρη, φρη, εδψ ήκνπλ. Δδψ ήκνπλ θαη ην άθνπζα,
αιιά λνκίδσ φηη δελ είλαη ηφζν απιή ε έληαμε ζην ΔΠΞΑ. Καθάξη λα έρεη ήδε
εληαρζεί θαη λα πξνρσξάεη ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κέρξη
ην ‟19 ζα έρεη πινπνηεζεί. Δδψ ζα είκαζηε... Δγψ ήζεια λα ην ζπλδέζσ φκσο
κε ηα έξγα πνπ γίλνληαη εθεί θαη λα πσ φηη ζα κπνξνχζε φπσο απηή ηε ζηηγκή
γίλνληαη θάπνηα απνρεηεπηηθά έξγα ζε ρξφλν dt, ζε ρξφλν ξεθφξ, γηα ην Hot
Spot, ζα κπνξνχζακε εκείο ζαλ Γήκνο λα δηεθδηθήζνπκε ινηπφλ κε απηέο ηηο
θαηεπείγνπζεο εξγαζίεο λα γίλεη έλα απνρεηεπηηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή θαη ην
Hot Spot λα ζπλδεζεί κε απηφ, αιιά θαη ε Αθαία λα απνθηήζεη απνρεηεπηηθφ
δίθηπν θαη ν Πθαξακαγθάο βέβαηα, φιε ε πεξηνρή. Δπίζεο φπσο γίλνληαη
πξνζηαηεπηηθά

γηα

ηε

ζάιαζζα

γηα

ην

Hot

Spot,

πξνζηαηεπηηθά

παινπεηάζκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ πξνζηαηεπηηθά παινπεηάζκαηα
ζηελ Αθαία, φπνπ απηή ηε ζηηγκή ε παηδηθή ραξά είλαη δίπια ζηελ Δζληθή Νδφ
θαη έρεη ραιάζεη θαη ην ζπξκαηφπιεγκα θαη ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηνπο
θαηνίθνπο. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ, ζέισ λα πσ, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη
δηεθδηθήζεηο, κάιινλ λα δηεθδηθήζνπκε πξάγκαηα γηα ηελ πφιε κε αθνξκή ηελ
θαηαζθεπή ηνπ Hot Spot, νχησο ψζηε λα επλνεζνχλ θαη νη δεκφηεο ηεο
πεξηνρήο, πνπ ληψζνπλ παξακειεκέλνη θαη απνθνκκέλνη απφ ηελ ππφινηπή
πφιε, φρη κφλν γη‟ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, αιιά εδψ θαη πνιιά ρξφληα,
πνιιέο δεθαεηίεο, κε ηελ ηαθηηθή πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη ε παιηφηεξεο
Γεκνηηθέο Αξρέο.
Δπαλαιακβάλσ φκσο φηη γηα κέλα ππάξρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο επζχλεο ζηελ
πνιηηεία, ζηελ πνιηηηθή πνπ έρεη αθνινπζεζεί θαη έρεη δηνγθψζεη, έρεη
κεγεζχλεη απηφ ην πξφβιεκα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ιχζε. πάξρνπλ
ζεκαληηθέο επζχλεο ζηελ επηινγή ηέηνησλ ρψξσλ πνπ είλαη απαξάδεθηνη απφ
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αλζξσπηζηηθέο ζπλζήθεο, απφ ζπλζήθεο πγηεηλήο, απφ φπνηα, ζε φπνην ηνκέα
θαη αλ ην δνχκε ε επηινγή ηνπ ρψξνπ είλαη απαξάδεθηε. Θαη κε ιππεί ην
γεγνλφο φηη ε επηινγή ηνπ ρψξνπ είλαη απφθαζε ελφο Σατδαξηψηε,
δηαθεθξηκέλνπ πνιίηε ηεο πφιεο καο, ζπκπνιίηε καο, πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ
θαη ππνςήθηνο Γήκαξρνο θαη ηψξα είλαη αλαπιεξσηήο ππνπξγφο. Δίλαη κία
ιάζνο επηινγή, πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί βέβαηα ζε ζπλερφκελεο ιάζνο
πνιηηηθέο θαη επηινγέο θαη απνβαίλεη εηο βάξνο λνκίδσ θαη ηεο πφιεο. Γηαηί κελ
μερλάκε φηη είλαη κία πεξηνρή ηελ νπνία δηεθδηθνχζακε πάληα λα αμηνπνηεζεί
κε άιιν ηξφπν. Δίρακε αληηδξάζεη ζην παξειζφλ φιεο νη παξαηάμεηο, ηφηε
εκείο δελ ήκαζηαλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθφκα θαη γηα λα γίλεη
εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε πνπ δελ ζπλάδεη κε απηφ
ην νπνίν εκείο ζέινπκε γηα ηελ πφιε καο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Θαη
δπζηπρψο γηα ηα επφκελα πνιιά ρξφληα, θαη ην ιέσ γηαηί δελ πξέπεη λα έρνπκε
ςεπδαηζζήζεηο

θαη

πξέπεη

λα

βιέπνπκε

ηα

πξάγκαηα

θαηάκαηα,

ν

ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ζα έρεη απηή ηε ρξήζε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θ. Γήκαξρε...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Γηάλλε, πάξε ην δίπια, γηα λα κελ ηξαβερηνχλ ηα θαιψδηα θαη
έρνπκε θαλέλα...
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γελ κπνξνχκε, θ. Γήκαξρε, λα ζσζνχκε εάλ ζε φιεο ηηο δηνηθήζεηο
δελ βάινπκε ηερλνθξάηεο. Κε κηζζνχο άλσ ησλ 3.500 θαη 4.000€ θαη ζα
αθήζνπκε

πίζσ καο θάζε

ηη

ην νπνίν

θαινχκαζηε

φινη

εκείο λα

εθπξνζσπήζνπκε, πνπ είλαη ν αλζξσπηζκφο ή ε θηιαλζξσπία θαηά ηελ
εθθιεζία. Έρνπκε κπεξδέςεη ηα πξάγκαηα. Κέρξη θαη ηε ξήζε ηνπ
Θνινθνηξψλε «Δίδαηε πνηέ, κσξέ αδέιθηα, ηα θαθά παηδηά λα ξίρλνπλ πέηξεο
ζε κειηά πνπ δελ έρεη κήια;». Γελ έρεη ηίπνηα. Τάρλνπκε ινηπφλ λα βξνχκε
εδψ πέξα απφ δηάθνξνπο εθάζηνηε εδψ πέξα, νη νπνίνη έξρνληαη θαη καο ιέλε
δηάθνξα απίζαλα πξάγκαηα. Θαη θαιφ είλαη, εληάμεη, κπνξνχκε λα θηηάρλνπκε
κπεηά θ.ιπ., αιιά λα δηαβάδνπκε ηζηνξία, θ. Γήκαξρε, δηφηη ρσξίο ηελ ηζηνξία,
ρσξίο ηζηνξηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, ε αλζξσπφηεηα θαη δε ε παηξίδα, ε
Διιάδα, δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ.
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Δγψ ζα επηκείλσ ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηηο νπνίεο είρα θάλεη, θαη δελ ζα θνπξάζσ
ην αθξναηήξην, ζηελ πξνπεξαζκέλε ζπλεδξίαζε. Θνηηάμηε λα δείηε, δελ
κπνξεί λα ππάξρνπλ, ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο.
Ρέηνην ζηξαηφπεδν, θ. Γήκαξρε, θαη ιππάκαη θαη έλαο ιφγνο ν νπνίνο
απνρψξεζα απ‟ ηελ θεληξνδεμηά ήηαλ απηφο, ήηαλ ε Ακπγδαιέδα, ηα θιεηζηά
θέληξα. Μέξεηε γηα πφζα ιεπηά κπνξεί κία θπβέξλεζε λα επηιχζεη απηφ ην
δήηεκα; Λα θάλεη ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη λα ξίμεη κέζα εθεί πέξα
απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο ιέηε; Γηαηί ζαο απνθάιεζαλ θαη
εζνπνηφ. ρη, θ. Γήκαξρε. Δίζηε αλζξσπηζηήο. Κπνξεί λα έρνπκε δηαθνξεηηθή
πνιηηηθή αληίιεςε, αιιά θηλείζηε πάληνηε κε βάζε ηελ αλζξσπηζηηθή πιεπξά
ηνπ δεηήκαηνο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ.
Δγψ δελ ρξεζηκνπνηψ νχηε ηνπο φξνπο ιαζξνκεηαλάζηεο, ηνπο αθήλσ. Έρνπλ
βγεη επηηήδεηνη, δεμηνί, αθξνδεμηνί, παξαδεμηνί. Γελ κε αθνξνχλ. Δκέλα μέξεηε
ηη κε αθνξά; Ν Γήκνο ηνπ Σατδαξίνπ, πξνζθπγηθφο Γήκνο, πάληνηε λα δείρλεη
ηνλ αλζξσπηζκφ ηνπ ζε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη απ‟ φπνπ κπνξεί
λα βνεζήζεη ν θαζέλαο, δηφηη ν αλζξσπηζκφο δελ κεηξηέηαη νχηε κε λνχκεξα,
νχηε κε αλζξψπνπο, νχηε κπνξεί λα γίλεη έλαο πξνθαζνξηζκφο ησλ αλζξψπσλ
ησλ νπνίσλ ζέινπκε λα θέξνπκε. Αχξην κπνξεί λα έξζνπλ 250.000, 300.000,
δελ έρεη ε Διιάδα, ην μέξνπκε, ηε δπλαηφηεηα λα ζξέςεη απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο. Γελ ζεκαίλεη φκσο, θ. Γήκαξρε, φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο
εκβνιηζκνχο θάπνηε πνπ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ δπηηθά θξάηε. Δλζπκήζηε απφ
ηε Ιηβχε θ.ιπ. θαη πξέπεη εδψ πέξα λα ηα ιέκε απηά. Κπνξνχκε λα έρνπκε
θαινπξναίξεηε θξηηηθή γηα ηηο πνιηηηθέο. Κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπλ γίλεη
ιάζε, φηη έρνπλ γίλεη παξαιήςεηο, αιιά δελ κπνξνχκε λα ηζνπεδψλνπκε φια
ηα πξάγκαηα. Γηφηη απηά ηα νπνία ζήκεξα ζπκβαίλνπλ ζε απηή ηε ρψξα είλαη
πξσηφγλσξα. Δίλαη πξσηφγλσξα. Θαη ζα κνπ επηηξέςεηε θαη επαθξηβψο λα
δνχκε θαη ηηο ζπλζήθεο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε Διιάδα πξνζπαζψληαο
λα δψζεη ζε φια απηά ηα δεηήκαηα ιχζεηο, ηη κπνξεί λα θάλεη εμ απφςεσο
νηθνλνκηθήο.
Δλ θαηαθιείδη θ. Γήκαξρε, σο Θέληξεο Γηάλλεο, γηαηί έηζη κηιάσ πάληνηε, δελ
κηιάσ σο «Ξφιε Ξξννπηηθήο», ην γλσξίδεηαη φηαλ ζα κηιήζσ σο «Ξφιε
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Ξξννπηηθήο» κπνξεί λα ππάξρνπλ άιιεο αληηιήςεηο θαη άιιεο απφςεηο. Δγψ ζα
είκαη καδί κε ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη καδί κε ηνπο πξννδεπηηθνχο Γεκνηηθνχο
Ππκβνχινπο ζε έλαλ πξνζθπγηθφ Γήκν, φπσο είλαη ν Γήκνο Σατδαξίνπ, φπνπ
πάληνηε, φπνπ κνπ δεηεζεί θαη φ,ηη ψξα κνπ δεηεζεί, εγψ εμάιινπ είλαη
ζπληαμηνχρνο, ζα κπνξψ λα πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ γη‟ απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο, φρη κφλν εμ απφςεσο πνιηηηθήο, αιιά θαη εμ απφςεσο ζενινγηθήο,
πέξα απφ ηηο ζξεζθείεο, πέξα απφ ηηο αληηιήςεηο, πέξα απφ ηηο πνιηηηθέο
δηαθσλίεο θ.ιπ., ζα είκαη έλαο εξγάηεο πξνο απηή ηελ αληίιεςε, ψζηε ε
Διιάδα λα κείλεη πηζηή θαη νη πνιηηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη, ηφζν ζηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζηηο αξρέο ηνπ αλζξσπηζκνχ, ζηηο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ.
Παο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, θ. ζπλάδειθνη, δελ ζεσξψ φηη ήηαλ
ιαζεκέλε, φρη σο ηνπνζέηεζε, ε επαλάιεςε κηαο θνπβέληαο ε νπνία έγηλε κε
πνιχ εθηελή ηξφπν, θαηά ηελ άπνςή κνπ, φηαλ ζπδεηήζεθε εδψ ε
πιεξνθφξεζε καο, κάιινλ φηαλ ήξζε ε πιεξνθφξεζή καο, φηη πξφθεηηαη λα
έξζνπλ νη κεηαλάζηεο πξφζθπγεο θαη ζηνλ Πθαξακαγθά. Δπεηδή ελ πάζε
πεξηπηψζεη έρεη ρπζεί πνιχ κειάλη κέρξη ζήκεξα, εγψ ζα θάλσ κηα ζχληνκε
επαλάιεςε, πνιχ ζχληνκε επαλάιεςε, πέληε πξαγκάησλ ηα νπνία έρσ ηελ
άπνςε φηη ζα πξέπεη λα ηα εκπεδψλνπκε ζε θαζεκεξηλή βάζε. Λα ηα
εκπεδψλνπκε αθελφο θαη αθεηέξνπ λα ηα ππεξεηνχκε, ζηνλ βαζκφ πνπ ν
θαζέλαο έρεη ηηο ίδηεο, παξφκνηεο ή πιεζίζηηεο αληηιήςεηο θαη δελ βάδεη απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο απέλαληη. Θα ζπκίζσ, γηαηί θάπνηνη κπνξεί αλ ην ζπκνχληαη,
φηη ν αείκλεζηνο Γήκαξρνο, ν Γεκήηξεο Πθακπάο, έιεγε κία θξάζε, γηαηί ήηαλ
ιάηξεο θαη ηεο Νκεξηθήο ινγνηερλίαο αιιά θαη ησλ θηινζφθσλ, έιεγε ηε
ξσκατθή θξάζε «primum vivere deinde philosophari», πνπ ζηα Διιεληθά
ζεκαίλεη φηη πξψηα ε δσή, πξψηα λα δήζεηο θαη κεηά ε θηινζνθία. Απηφ γηαηί
ην ιέσ. Γηα λα θάλσ φρη δηάθξηζε, γηα λα ζπκπιεξψζσ θαη λα πσ ν
πνιηηηζκφο, κηιάσ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηηο νπνίεο είπαηε, γηα ηηο
νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ είκαη θαη δελ κπνξνχζε λα είκαη αληίζεηνο, ή
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πάεη καδί ή έπεηαη ή πάεη καδί. Ρν πξψην ινηπφλ είλαη απηφ θαηά ηελ άπνςή
κνπ.
Κε ηελ ηνπνζέηεζή κνπ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ
ζπλαδέιθσλ, φπσο φινη ζπκάζηε, αιιά θαη γξαπηά κέζα ηνπ δηαδηθηχνπ,
ηνπνζεηήζεθε πνιχ εθηελέζηεξα ζε απηφ ην ζέκα πνπ μαλαέξρεηαη ζήκεξα
θαη είπα απφ ηελ αξρή θαιά θάλεη θαη μαλαέξρεηαη. Θπκίζσ έλα-δχν πξάγκαηα
πνπ είπα. Θαηά ηε δηθηά κνπ ζέζε, ηνπνζέηεζε θαη πνιηηηθή δηαδξνκή κνπ, δελ
ππάξρνπλ ιαζξαίνη άλζξσπνη. Γελ ππάξρεη δηάθξηζε πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ εθφζνλ κηιάκε γηα αλζξψπνπο. Γεχηεξνλ, επεηδή πνιχ θνπβέληα
έγηλε γηα ηα αίηηα. Ρα είπακε εθηελψο, ηα είπα κάιινλ εθηελψο ηελ άιιε θνξά,
φπσο θαη νη ζπλάδειθνη ηεο δηθήο ζαο παξάηαμεο, ηα ζπκίδσ θαη πάιη γηα λα
θαηαγξαθνχλ κηα θνξά αθφκα. Θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη ε επηβνιή κε ηα
φπια πιένλ απηήο ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηηο δήζελ
Αξαβηθέο Αλνίμεηο, αθνχ βέβαηα είραλ πξνεγεζεί ε Γηνπγθνζιαβία, ην
Αθγαληζηάλ, ην Ηξάθ, ε Ιηβχε, ε Αίγππηνο κε ηελ πξαμηθνπεκαηηθή επηβνιή
ηνπ Πίζη σο πξνέδξνπ θαη ν θαηάινγνο έρεη ζπλέρεηα.
Έξρνκαη ζην πξαθηηθφ κέξνο. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ πξψηα απ‟ φια πξέπεη
λα δήζνπλ θαη δελ ζηέθνκαη ζηηο δηαθξίζεηο ησλ αξηζκψλ αλ ζα είλαη 1.500 ή
1.501 ή 3, αλ ζα είλαη άξηηνο ή πεξηηηφο ν αξηζκφο. Θαη αλ ππάξμεη θαη ηξίηνο
θαη ηέηαξηνο, πξέπεη θαη απηφο λα δήζεηο. Γεχηεξν. Αλ αξξσζηήζνπλ απηνί νη
άλζξσπνη, πξέπεη λα ζηεξηρηνχλ ηφζν απφ ηνλ Γεκφζην Ρνκέα κε γηαηξνχο,
φζν θαη απφ εζεινληέο πνπ πξέπεη λα θιεζνχλ άκεζα λα πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο κε αληδηνηέιεηα θαη απηαπάξλεζε. Ρξίην πξαθηηθφ δήηεκα. Δπεηδή
ήδε θάπνηνο Γήκνο ην μεθίλεζε θαη λνκίδσ ην πινπνίεζε ή ην πινπνηεί, ζα
πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε ςεθαζκνχο εη δπλαηφλ απφ ηελ πεξεζία
Ξξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή, δηφηη ζε ιίγν θαηξφ, ήδε ππάξρνπλ νη λχκθεο ηνπο,
έξρνληαη ηα θνπλνχπηα γίγαληεο, πνπ φπσο φινη μέξεηε πξνθαινχλ αιιεξγίεο,
πξνθαινχλ δεξκαηίηηδεο θαη έλα ζσξφ άιια λνζήκαηα.
Θαη θιείλσ κε απηφ, πνπ κπνξεί θάπνηνπο λα ηνπο δπζαξεζηήζεη, αιιά
δπζηπρψο ή επηπρψο ν κεγάινο καο πνηεηήο Γηνλχζην Πνισκφο έιεγε φηη είλαη
αιεζηλφ είλαη θαη εζληθφ. Γηα λα κελ μερληφκαζηε ινηπφλ, κηα θαη φινη
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παξνηθνχκε ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη μέξεη ν έλαο θαιά ηνλ άιιν, νη πξφζθπγεο
ηεο Κηθξαζίαο πνπ ήξζαλ εδψ, πνπ ζπλέβε λα είλαη θαη Έιιελεο,
ηνπξθφζπνξνπο ηνπο αλέβαδαλ, ηνπξθφζπνξνπο ηνπο θαηέβαδαλ. Ρηο γπλαίθεο
ηνπο ηηο έιεγαλ παζηξηθέο. Ξέξαζαλ πνιιά ρξφληα ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα
θάπνηα ζρεηηθή ηζνηηκία. Αθήλνληαο ινηπφλ ζηελ άθξε ηα αξραηνιαηξηθά πεξί
Μέληνπ Γία, δειαδή θηιφμελνπ Γία, πνπ δήζελ θνπβαιάκε κέζα καο, αο
θάλνπκε ζε θαζεκεξηλή βάζε κάζεκα πάλσ ζηελ απηνγλσζία καο. Θαη
απηνγλσζία καο ζεκαίλεη θαη απηφλ ηνλ αλζξσπηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη φινπο
ηνπο αλζξψπνπο. Απηά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ππλερίδνληαο ηνλ θχξην εμ επσλχκνπ, ηνλ θ. Αζπξνγέξα, πνπ είπε
φηη φ,ηη είλαη εζληθφ είλαη αιεζηλφ, ζα πσ έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο, γηα λα
δείμνπκε ηελ ηδενιεςία, ηδενινγία-ζπλαηζζεκαηηζκφ, γηαηί ε πνιηηηθή κεηά
κπνξεί λα έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα θαη λα επηδέρεηαη θάπνηα θξηηηθή. Ρν είπε
θαη ν Γήκαξρνο, ππάξρεη πφλνο, ζα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, θάπνηνη πνιίηεο
ελδερνκέλσο ζα δπζαξεζηεζνχλ, κπνξεί λα ζπκβεί απηφ.
Ρη ζέισ λα πσ. Δγψ έρσ δήζεη θαη ιίγν ζην εμσηεξηθφ θαη κνπ αξέζεη ε
πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα, δελ βξήθα έλα ηξαγνχδη ζηε ρψξα πνπ έδεζα, πνπ
έρεη ηζηνξία, είλαη Ιαηίλνη απηνί, έρνπλ πνιηηηζκφ, ηα επηρεηξήκαηα ηνπ
Θηθέξσλ λα αλαθέξεη γηα πξνζθπγηά. Ρν 2005, φηαλ έγηλε ην ηζνπλάκη,
ζπγλψκε, έλα ιεπηφ, δελ ζα αξγήζσ πνιχ θ. Ξξφεδξε, είρακε ζπγθεληξσζεί
80 ζην ζηάδην εθεί, πνπ θάλακε κηα ζπλαπιία γηα ηα παηδηά απηά. Θπκάζηε ν
Πνπκάρεξ απηφο είρε δψζεη 10.000.000 θαη κνπ έθαλε εληχπσζε. Θπκάζηε
ηφηε. ηαλ βγήθε έλα ιατθφ δεκνηηθφ ζπγθξφηεκα θαη είπε μεληηεκέλα κνπ
πνπιηά ζηνλ θφζκν ζθνξπηζκέλα, θαη είρα πεη ζηνλ Θαινγξά λα ην βάιεη απηέο
ηηο κέξεο, αιιά δελ ην έβαιε, έθιεγε φιν ην γήπεδν. Ήηαλ Ληαιάξαο, φινη,
λαη, αιιά ζέισ λα δείμσ δειαδή απηή ε Διιάδα ηη ζπλαίζζεκα θνπβαιάεη.
Γηαηί ην DNA κέζα είκαζηε πεξηνχζηνο ιαφο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Δκείο δελ ζα
κπνξνχζακε πνηέ λα ξίμνπκε πιαζηηθέο ζθαίξεο.
Αιιά πάλσ ζην ζέκα είπε θάηη ν Γήκαξρνο, λα κε ράλνπκε φηη δελ κπνξεί ε
πνιηηεία γηα 3 εκέξεο, ηφηε πνπ ζέιακε εδψ πέξα ηα κεραλήκαηα, αιιά ην
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βάδνπκε ζην ηξαπέδη, είπε ν Γήκαξρνο. Θαη ζα ην βάιεη θαη ζα ην ηνπνζεηήζεη
φηαλ είλαη ζηνλ θαηξφ, ζα „ξζεί. Γηαηί θαη απηνί νη θχξηνη πνπ έθιεηζαλ ηα
ζχλνξα ηψξα, ζπγλψκε πνπ παξεκβαίλσ ζε απηφ, έβαια ε Αιβαλία παξαθαιψ
ζεξκηθέο θάκεξεο. Αλ είλαη δπλαηφλ. Γηαηί γειάηε, θ. Γήκαξρε; Έηζη δελ είλαη;
Θεξκηθέο θάκεξεο απηνί; Λα κελ πσ θακηά θνπβέληα θαη θαηαγξαθεί εδψ
πέξα; Κέρξη θαη εθεί έθηαζε. Κα έθιεηζαλ ηα ζχλνξα ηεο Πέλγθελ θαηά
παξάβαζε. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη; Δπηηξέπεηαη απηφ λα γίλεηαη; Θαη επεηδή εδψ
πέξα αξέζθεηαη λα ιέεη ξεηά, παιηά ππήξρε κηα Θνηλσληθή Άλνημε πνπ
ιέγνληαλ θαη έλαο πφιεκνο ν ... θαίγεηαη, θιέγεηαη. Δγψ ιέσ εδψ πέξα φηη ην
Αηγαίν πλίγεηαη θαη πλίγεηαη θαη ε Δπξψπε κέζα ζε απηφ. Ξνπ δελ κπνξνχλ λα
δψζνπλ ιχζε απηνί νη θχξηνη.
Δίδα ηε Γηάλλα Ιαηξψλε, πνπ είλαη ε Γηάλλε Ιαηξψλε; ηαλ ήκαζηαλ παιηά
ζηνλ Ξλεπκαηηθφ Θέληξν είρε θάλεη κηα πξφηαζε λα δψζνπκε θάπνην κηθξφ
πνζφ ζε θάπνηα παηδηά ζηελ Αηζηνπία, αλ ζπκάζαη Γηάλλα, γηα θάηη παπνχηζηα
λα πάξνπλ πνπ είραλ πξφβιεκα. Θαη καο έβαιε ην ζέκα, δελ κπνξείηε λα
αξλεζείηε, θαη ην θάλακε, γηαηί ν πνιηηηζκφο, ξε παηδηά, είλαη αλζξψπηλε
χπαξμε. Απηνί εδψ πέξα, είπε ν Γήκαξρνο, είλαη θάπνηα παηδάθηα κηθξά ηα
ππφινηπα. Θέινπλ λα δήζνπλ. Έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή. Γελ κπνξνχκε λα ηα
αθαηξέζνπκε. Δίλαη θαλείο εδψ απφ καο πνπ ζέιεη λα δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο;
Θ. Κπνδίθα, πήγαηε θαη είδαηε θαη ραίξνκαη πνπ είδαηε θαη θαιά πνπ βγήθαηε
γηα θσηνγξαθία θαη λα βγείηε 10 θσηνγξαθίεο πνπ επηζθέςαηε θαη είρε απηφ
ην ελδηαθέξνλ, δελ κε ελδηαθέξεη, αιιά είπαηε φηη είλαη ππεξβνιηθνί απηνί. Θ.
Ππειηφπνπιε, απ‟ ην ρψξν ηνπ ΑΠΓΑ πνπ είζηε, αθνχζηε θ. Ππειηφπνπιε, ζα
ην βάιεηε ζέκα απηφ είλαη επηβεβιεκέλν ζηνλ ΑΠΓΑ κέζα. Γελ κπνξνχκε λα
ιέκε ηελ θπβέξλεζε, ηελ ... νπνηνδήπνηε άιιν. Λα πεη ν ΑΠΓΑ ζην
θαηαζηαηηθφ ηνπ, εδψ έλαο Γήκνο επηβαξχλεηαη, φπσο είπε ν θ. Ληεληαθφο, κε
φια απηά, αλ επηβαξχλεηαη. Ξνπ γηα κέλα δελ επηβαξχλεηαη, θαη δπν θαη ηξεηο
θαη ηέζζεξηο, αξθεί λα είλαη θάησ απφ ζπλζήθεο. κσο δελ είλαη θαλέλαο. Γηφηη
αλ ζπκάκαη θαιά πήγακε ζηελ ηειεφξαζε, βγήθε ν θ. Κπνδίθαο θαη είπε φηη ην
Ξάξθν Ρξίηζε, δελ μέξσ ηη είλαη εθεί πέξα, δελ είκαη κεραληθφο, δελ ήηαλ
θαηάιιειν. Απηφ εδψ πέξα πάιη ήηαλ... Δγψ άθνπζα απφ ηνλ θ. Θπξίηζε
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ζήκεξα, ρζεο, φηη είλαη θξάρηεο. Ρν δηαβάζαηε θαη εζείο απηφ; Θαη ιέσ γηα λα
έξζνπλ κεηαμχ απηνί εθεί πέξα, θάηη θαιφ.
Γηαηί απηά πνπ ιέλε ηψξα, πνπ ιέεη θαη ε θπβέξλεζε φηη ζα ηνπο βάινπκε
ηειεφξαζε κε ηα θηλεηά, κφλν εγψ δελ μέξσ, φινη απηνί ζε κηζφ ιεπηφ
ελεκεξψλνληαη

φινη

πιένλ.

Δρζέο θαη

παξαπξνρζέο

ε

Ηηαιία

4.237

πεξηζπλέιεμε ... είπε. Έθιεηζαλ εδψ ηα ζχλνξα θαη ζα πάλε. Δίλαη φπσο είλαη
ην λεξφ. Ρν λεξφ άκα ηνπ ξίμεηο πέηξεο, ζα ςάμεη ζα βξεη. Θα θχγνπλ θαη απ‟
ηελ Αιβαλία θαη απφ εθεί, γη‟ απηφ παξακέλνπλ απηνί, μέξνπλ πψο ζα γίλεη.
Γελ ζα κείλνπλ. Δκείο φκσο ζα θαηαγξαθνχκε, φρη ζαλ ην Γήκαξρν πάλσ εθεί
ζηελ Έδεζζα, πνπ είλαη παξαθαιψ, ζπκάζηε φηη είπαλ φηη φξγσζαλ θάπνπ;
Απηνί πηζηεχεηαη φηη είλαη πεξήθαλνη; Δγψ είκαη πεξήθαλνο πνπ είκαη δεκφηεο
απηνχ εδψ πέξα ηνπ Γήκνπ. Θαη είκαη πεξήθαλνο πνπ είκαη δεκφηεο απηνχ
ηνπ Γήκνπ, γηαηί ν Γήκνο ζπκπαξαζηάζεθε θαη ηάρζεθε θαη ζπκκεξίδεηαη απηφ
ην πξφβιεκα πνπ ζα ήζεια θάπνηα αιιειεγγχε ηνπιάρηζηνλ απ‟ ηνπο φκνξνπο
Γήκνπο εδψ πέξα. Νη φκνξνη Γήκνη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ. Δκείο έρνπκε ηε
γεσγξαθηθή ζέζε ελλνείηαη, πνπ θαληάδνκαη εγψ ζέισ λα είκαη δίθαηνο ζε
απηά, ελδερνκέλσο ζην Αηγάιεσ δελ ζα κπνξνχζαλ. Δκείο έρνπκε απηφ ηνλ
ρψξν, γη‟ απηφ έξρνληαη εθεί. Αιιά ζε ζέκαηα αιιειεγγχεο ή απηφ πνπ έρνπκε
πξφβιεκα ηερληθήο ππεξεζίαο ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ, θ. Αληηδήκαξρε, ή ζηα
ζθνππίδηα ή νηηδήπνηε, λνκίδσ απηφ είλαη ππνρξέσζε φισλ απηψλ ησλ
θπξίσλ.
Λα ην βάιεηε, θ. Ππειηφπνπιε, κέζα απηφ ην ζέκα ζηνλ ΑΠΓΑ, ζε έθηαθηε.
Γηαηί εκείο εδψ πέξα, φπσο ην ιέλε νξηζκέλνη, είλαη κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο. Γελ κπνξνχκε λα ην δηαρεηξηζηνχκε απφ κφλνη καο. Δδψ δελ κπνξεί
αλ ην ρεηξηζηεί νιφθιεξε Δπξψπε. Γηαηί ε θπξία Δπξψπε νιφθιεξε, ηη έγηλε,
δελ πείζηεθε ε θα Κέξθει φηη ζε δπν κήλεο ζα πάλε 1.150.000 κεηαλάζηεο.
Κφλν απ‟ ηελ Διιάδα εδψ πέξα πέξαζαλ 850.000. ηφζν πνιχ πξνέβιεςε θαη
απηή. Ρν ήζειαλ βέβαηα νη βηνκήραλνη, ην μέξνπκε φινη, ην ήζειαλ νη
κεραληθνί, ην μέξνπκε ηη γίλεηαη εθεί πέξα. Έρνπκε θφζκν ζηε Γεξκαλία πνπ
εξγάδεηαη γηαηί ήζειαλ θζελά εξγαηηθά. Γηαηί ην δεκνγξαθηθφ πιένλ δελ
κπνξνχκε εκείο λα ην θάλνπκε. Δίλαη απηφ πνπ έιεγε θαη ην ΞΑΠΝΘ, ν Ππξάνο,
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φηη δνπλ πξάγκαηη πνιινί θαη πξέπεη λα ηξνθνδνηνχλ νη λένη, πνπ εκείο έρνπκε
ππνγελλεηηθφηεηα θαη ζέινπκε εξγαηηθφ. Έρνπκε 76.000.000 ζηελ Δπξψπε,
ησλ 500σλ Κνπζνπικάλνη, θνβφκαζηε βέβαηα, θνβφκαζηε, θαη πάκε, φπσο
είπε ν θ. Γξνχιηαο, ζηελ πξσηεχνπζα πνπ ζηελαρσξεζήθακε φινη πνπ έβαιαλ
ηε βφκβα, ε πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Ξφζν θηλδπλεχνπκε θαη πφζν θάλνπκε
δπζηπρψο.
Θαη θάλσ θαη κία πξφβιεςε, επεηδή εγψ ζα πεζάλσ, αιιά ζε ιίγν θαηξφ... Λαη,
εληάμεη. ρη, αιήζεηα, ζα έρνπκε θαη πεξηβαιινληηθνχο πξφζθπγεο. Ρν
θαηαιαβαίλεηε; Γελ είλαη κφλν νη πφιεκνη. Θαη λα ιέκε θαη ηελ αιήζεηα, γηαηί
λα κελ ιέκε ηελ αιήζεηα; Ζ Ακεξηθή ηψξα κε απηή ηη έθαλε; Ρν είπακε θαη ηελ
άιιε θνξά. Αλ δελ πήγαηλε ε Οσζία, ζα δηαβάζαηε φινη ηψξα φηη πάιη
πεγαίλνπλ ζηελ Ξαικχξα λα κείλνπλ νξηζκέλνη ή πεγαίλνπλ ζηηο άιιεο πφιεηο,
πνπ ... δελ είλαη. Γηαηί ζηγά-ζηγά θαη απηνί δελ ζέινπλ λα θχγνπλ απ‟ ηα ζπίηηα
ηνπο. Ρη λα θάλνπλ; Λα είλαη πάλσ ζηελ Δηδνκέλε, λα είλαη κέζα ζηηο ιάζπεο,
ή λα πάκε εδψ πέξα λα βιέπνπκε ηε ζάιαζζα. Ξψο λα κελ είλαη ηα παηδάθηα
απηά, πνπ είπεο Γήκαξρε ηψξα, φηαλ δελ ήμεξαλ κπάλην, δελ είδαλ ζάιαζζα
πνηέ ελδερνκέλσο, φηαλ ηα έβαιεο ζε έλα ζαπηνθάξαβν λα πάεη κέζα. Δδψ ηα
παηδηά καο ζέινπλ λα πεξάζνπλ λα πάλε ζην θξνληηζηήξην απφ απηφ ην δξφκν
θαη καο θεχγεη ε θαξδηά. Ξαίξλνπκε ηειέθσλν «Έια, έθηαζεο;». Δίλαη έηζη ή
δελ είλαη; Γηα λα θαηαζέηνπκε, λα είκαζηε ιίγν πην ιατθνί, αιιά λα ιέκε ηα
πξάγκαηα πνηα είλαη. Απηά θνβήζεθαλ. Θάιαζζα είλαη εδψ πέξα. Ρη ζέινπλ λα
καο θάλνπλ απηνί πάιη; Θα καο πάλε ζε θαλέλα άιιν λεζί απφ εδψ πέξα; Απφ
εθεί πνπ... Απηά ηα βηψκαηα ζα έρνπλ. Αιιά θαη απφ απηά ηα βηψκαηα είλαη
νξηζκέλνη πνπ ζα ηηκήζνπλ ηελ Διιάδα θαη ζα έξζνπλ θάπνηνη εδψ πέξα θαη
ζα πνπλ φηη εγψ εδψ, εκείο, ελδερνκέλσο λα ππάξρεη θαη θάπνηνο πνπ ζα έρεη
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ξαξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρσ θαη εγψ
πνπ είκαη πνιίηεο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο.
Θαη λα πνχκε θαη θάηη άιιν. Ξνηνο δελ αηζζάλεηαη πεξήθαλνο φηαλ κέζα ζην
..., γηαηί εγψ δελ ηα μέξσ θαη θαιά, φηαλ ήηαλ ε Διιεληθή ζεκαία πνπ έθαλε ν
Γηαλλάθεο ... θαη ηελ θξεκνχζε εθεί πέξα φηη είλαη πξψηνο θαη έιεγε ειιεληθή
ζεκαία, ηψξα είκαζηε πεξήθαλνη εκείο εθεί πέξα; ηαλ απηφλ ηνλ θπλήγαγαλ
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πνπ ζθνχπηδε ηα ηδάκηα εθεί πέξα θαη ηνλ έιεγαλ, δελ μέξσ ηη ηνλ έιεγαλ,
ηψξα είκαζηε... καο αξέζεη κεξηθέο θνξέο. Λα κελ ιέκε κφλν ηε κηα κεξηά, λα
ιέκε θαη ηελ άιιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Ρη είπαηε; Δίλαη έηζη ή δελ είλαη; Θνθθηλίδνπκε απφ ραξά ηφηε, έηζη
δελ είλαη; Δλψ νη άιινη. Αιιά δελ ζέισ λα πσ πεξαηηέξσ. Δγψ ζαο ην
μαλαείπα, είκαη πεξήθαλνο γηα ηελ ζηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε ηνλ ηξφπν
πνπ ρεηξίδεηαη. Θα ηηκά θαη πεξί ... ηηκή φρη κφλν ην Σατδάξη, αιιά θαη ηελ
Διιάδα νιφθιεξε θαη έηζη ζα πνξεπζνχκε. Ρψξα αλ είλαη δπφκηζε θαη αλ
ππάξρνπλ θαη άιινη αιιειέγγπνη Γήκνη πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ, αιιά
πάληα ππφ ηνλ φξν λα είλαη φια ζε αλζξψπηλεο ζπλζήθεο θαη απηφ λα
πξνζπαζήζεηε λα θάλεηε θαη είκαη πιένλ ζίγνπξνο, φπσο θαη φιεο νη
παξαηάμεηο, ζα έρεηε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζε απηφ εδψ πέξα ζην
δχζθνιν «έξγν». Παο επραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, πνηνη ζέινπλ λα πάξνπλ ηνλ ιφγν λα θαηαγξαθεί,
γηα λα δψζνπκε θαη ηνλ ιφγν ζε θάπνηνπο θνξείο πνπ είλαη εδψ. Άιινο;
Βνπιγαξίδεο, Θαξαγηάλλεο. Άιινο; Ιπκπνπζάθε, Πθακπά. Κηζφ ιεπηφ.
Θαξαγηάλλεο, Ιπκπνπζάθε, Πθακπά, Κνζρνλάο. Άιινο; Ρνλ έβαιαλ ηνλ
Βνπιγαξίδε. Ξνηνο; Ρζαηζακπάο; Λαη. Ινηπφλ, κηζφ ιεπηφ. Κνζρνλάο...
Ππλάδειθνη, αλ ζπκθσλείηε λα δψζνπκε ηνλ ιφγν πξηλ ζε θάπνηνπο καδηθνχο
θνξείο. Δίλαη θάπνηνη πνπ ζέινπλ; Έρσ θαηαξρήλ δχν δειψζεηο εδψ, ζα ηηο
δηαβάζσ. πάξρνπλ θάπνηνη απφ καδηθνχο θνξείο, ζπλδηθάηα; Απ‟ ην Αηηηθφ
έρνπλ δεηήζεη. Απφ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δίλαη θάπνηνο εθπξφζσπνο εδψ ζαλ... Γπν θνπβέληεο λα πεη ν
Καλψιεο απ‟ ηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν. Άιινο; Θαη είλαη θαη ην «Αλππφηαθην
Σατδάξη» πνπ ζα κηιήζεη. Ξαξαθαιψ εζείο απφ πνχ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξψο; Ξψο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

50

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΟΕΔΡΟ: Θαη εζείο θπξία ην φλνκά ζαο θαη ηη εθπξνζσπείηε. Γηαηί έρνπλ
θιεζεί καδηθνί...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Υο θάηνηθνο; Υξαία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Κηζφ ιεπηφ. Λα παξαθαιέζσ κφλν, γηα λα ζπλερηζηεί ε
ζπδήηεζε, απ‟ ηνπο καδηθνχο θνξείο λα είκαζηε ιίγν ζχληνκνη, έηζη; Έρνπκε
κία δήισζε εδψ απφ ηνλ ΑΝ Σατδαξίνπ.
«Έρνληαο ηε κεγάιε ηηκή λα εθπξνζσπψ δηνηθεηηθά ηνλ κεγαιχηεξν θαη
ηζηνξηθφηεξν Αζιεηηθφ Πχιινγν ηεο πφιεο καο, δειψλσ φηη ν ΑΝ Σατδαξίνπ
δελ θάλεη νχηε πνιηηηθή, πφζν κάιινλ κηθξνπνιηηηθή, αιιά ζίγνπξα ππεξεηεί
ηνλ αγλφ αζιεηηζκφ κε θνηλσληθή δηάζηαζε. Γη‟ απηφ ζηεξίδεη ηηο πξάμεηο
αλζξσπηάο θαη αιιειεγγχεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πξνο ηνπο πξφζθπγεο θαη κε
πξάμεηο ζα ζπκβάιεη θαη ν ζχιινγφο καο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είηε κε
πξνζθνξά αζιεηηθνχ πιηθνχ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, είηε κε ηε
ζπλδηνξγάλσζε αζιεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Ν
εθηειεζηηθφο αληηπξφζσπνο, Ππχξνο Ιάκπξνπ».
Απφ ηνλ ΑΝ Θξίακβνο Σατδαξίνπ: «Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ππιιφγνπ ΑΝ
Θξίακβνο Σατδαξίνπ απνθάζηζε νκφθσλα λα παξέρεη βνήζεηα, ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Θνηλσληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ καο, ζηνπο πξφζθπγεο πνπ
θηινμελνχληαη ζηνλ Γήκν καο. Ν αζιεηηζκφο θαη ε θηινζνθία ηνπ ζπιιφγνπ
καο απαηηεί λα πξσηνζηαηνχκε ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο. Θα είκαζηε ζην πιεπξφ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε φιεο ηηο
δπλάκεηο πνπ έρνπκε, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο λα γίλεη παξάδεηγκα γηα
νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, Σξήζηνο Γξνχγθαο».
Λα δψζνπκε ζην Πσκαηείν ηνπ Αηηηθνχ Λνζνθνκείνπ ηνλ ιφγν θαη παξαθαιψ
λα θάλνπκε ιίγν εζπρία, ζπλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο.
ΓΑΙΑΛΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα. Θα είκαη ζχληνκνο, γηαηί έρεηε θαη καθξχ
δξφκν απ‟ φηη θαηάιαβα ζην... Λαη, ζα ηα πσ πην δπλαηά. Απφ ην Πσκαηείν
ηνπ Αηηηθνχ, Γαιαλφπνπινο Γηάλλεο είκαη εγψ.
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ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξαξαθαιψ ζπλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο ιίγν εζπρία λα θάλνπκε,
γηα λα αθνχγνληαη νη νκηιεηέο.
ΓΑΙΑΛΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα ζαο δψζσ νξηζκέλεο πηπρέο θαη κία πξφρεηξε
ζθέςε πνπ έρνπκε θάλεη θαη ζαλ ζσκαηείν. Λνκίδσ ζε παξφκνηα θαηεχζπλζε
κε απηή πνπ κπήθε θαη απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ζηελ θαηεχζπλζε
ηεο πξνζθνξάο αιιειεγγχεο θαη βνήζεηαο ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ
δνθηκάδνληαη θαη βαζαλίδνληαη. Έρεη ελδηαθέξνλ λα ηεζεί ππφςε ζαο, λα
ηεζνχλ νξηζκέλεο πηπρέο πνπ ηέινο πάλησλ είλαη πην επηζηεκνληθά δεηήκαηα
αιιά αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ πγηεηλή ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Γειαδή αλ
δελ

δηαζθαιηζηεί

αμηνπξεπήο

ζηέγαζε,

ζίηηζε,

αηνκηθέο

ζπλζήθεο

θαζαξηφηεηαο, ζθίαζηξα, θιηκαηηζκφο ή ζέξκαλζε αληίζηνηρα, αλάινγα κε ηελ
επνρή, ςπγεία, θαξκαθεία, ηαηξείν, ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο, απεηιείηαη
θαηάζηαζε δχζθνιε, πνπ αθνξά πξψηα απ‟ φια δεηήκαηα βαζηθήο πγηεηλήο
πνπ ζα έρνπλ εθεί νη άλζξσπνη. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ επίζεο ζεβαζηέο
νη πηπρέο πνπ αθνξνχλ ζξεζθεπηηθά...
ΠΡΟΕΔΡΟ:

Ππγλψκε

ιίγν.

Ξαξαθαιψ

ηνπο

ζπκπνιίηεο

θαη

ηνπο

ζπλαδέιθνπο λα θάλνπκε εζπρία, λα αθνχζνπκε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
Πσκαηείνπ.
ΓΑΙΑΛΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ φηη ζα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε θάπνηεο
ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ εθεί κεηαμχ απηψλ ησλ αλζξψπσλ,
φπσο επίζεο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο. Γειαδή ζα πξέπεη εθεί λα
ππάξρνπλ κεηαθξαζηέο, δηεξκελείο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία
αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο θαη θνξείο, είηε
ππεξεζίεο, είηε ηνπο γηαηξνχο πνπ ζα είλαη εθεί, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
θαηάζηαζε. Λνκίδσ φηη νξζψο κπήθε ε δξάζε ησλ Κε Θπβεξλεηηθψλ
Νξγαλψζεσλ θαη λνκίδσ φηη ε δηθή καο αιιειεγγχε κπνξεί λα είλαη απάληεζε
απέλαληη ζε απηνχο πνπ επηρεηξνχλ, ελψ ελδερνκέλσο πξαγκαηεχνληαη θαη
άιινπο ζθνπνχο, λα παίμνπλ ξφιν απηή ηελ πεξίνδν.
Δθείλν πνπ ζέινπκε εκείο λα πνχκε σο Πσκαηείν είλαη φηη ζα πξέπεη
απνθιεηζηηθά ε επζχλε λα βαξχλεη ην θξάηνο, ην πνπξγείν γείαο θαη ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμαζθαιηζηνχλ κε

52

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

πνιχ θαιέο ζπλζήθεο θαη ε δηακνλή ησλ αλζξψπσλ εθεί θαη ε ππφινηπε
δηαβίσζή ηνπο. Θέισ λα ζαο δψζσ έλα ζηνηρείν γηα λα θαηαιάβεηε ην κέγεζνο
ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπεηδή ηπραίλεη ηαπηνρξφλσο λα είκαη θαη κέινο ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπο Αζήλαο, πξηλ απφ θάπνηεο
εβδνκάδεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο απέζηεηιε έλα
έγγξαθν ζηνλ Ηαηξηθφ Πχιινγν Αζήλαο, ελδερνκέλσο θαη ζ4 άιινπο
ζπιιφγνπο, θαη δεηνχζε λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί πνηνη γηαηξνί θαη πφζνη είλαη
απηνί, δνπιεχνπλ ή παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηνπο πξφζθπγεο.
Θαηαιαβαίλεηε, ην πνπξγείν ξσηάεη λα κάζεη πνηνη είλαη νη γηαηξνί θαη πφζνη
είλαη απηνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο. Αληηιακβάλεζηε ην πφζν ζεκαληηθή ή κε
ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηη νξγάλσζε έρεη
γίλεη απφ απηή ηελ πιεπξά. Θαη βεβαίσο, εληάμεη, ππάξρνπλ θαη δπζθνιίεο.
Δίλαη θαηαλνεηφ.
Γελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη φια είλαη εχθνια θαη ιχλνληαη γξήγνξα, αιιά ζα
πξέπεη θάπνηα πξάγκαηα λα παξζνχλ σο πξσηνβνπιίεο θαη ζα ήζεια λα
ηειεηψζσ ιέγνληαο ην εμήο. Νπσζδήπνηε θάπνηεο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ, κε
επζχλε ηνπ θξάηνπο, δειαδή παζνιφγνο, γεληθφο γηαηξφο, παηδίαηξνο,
γπλαηθνιφγνο, θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε έκθαζε γηα γπλαίθεο γπλαηθνιφγνπο,
γηαηί νη γπλαίθεο εθείλεο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο κπνξεί λα κελ
δέρνληαη λα εμεηαζηνχλ απφ άληξα γπλαηθνιφγν θαη δηάθνξεο ηέηνηεο πηπρέο,
δεξκαηνιφγνο, νδνληίαηξνο αιιά θαη ςπρίαηξνο, ν νπνίνο ζα έρεη καδί ηνπ θαη
δηεξκελέα γηα λα κπνξεί λα ζπλελλνείηαη, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ εθεί.
Δκείο, σο Πσκαηείν, παίξλνπκε ηελ πξσηνβνπιία λα ζηεξίμνπκε, εάλ θαη
εθφζνλ καο δεηεζεί απφ ηηο δνκέο εθεί, αλ ππάξρνπλ θάπνηεο ειιείςεηο κε ηε
κνξθή ηεο αιιειεγγχεο ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο, αιιά δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη
έλα Πσκαηείν ή έλα λνζνθνκείν φιε απηή ηελ ππνδνκή πνπ ρξεηάδεηαη ζε
γηαηξνχο, νχηε κπνξεί λα επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκφ, λα ην πσ έηζη,
νξηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εθεί.
Δπίζεο ζα πξέπεη, λνκίδσ ην είπε θάπνηνο ζχκβνπινο πξνεγνπκέλσο, γηα ηα
έληνκα. Δθεί ελδερνκέλσο κα ηα θνπλνχπηα λα ππάξμεη ζνβαξφ δήηεκα θαη κε
κεηάδνζε αζζελεηψλ, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ χπαξμε εθεί ησλ θνπλνππηψλ
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θαη ίζσο θάπνηα απεληφκσζε. Γελ μέξσ αλ είλαη επζχλε, αλ κπνξεί θαη ν
Γήκνο λα παίμεη έλα ξφιν εθεί. πσο επίζεο νη πγεηνλνκηθέο δνκέο ζα πξέπεη
λα εμαζθαιίζνπλ θαη εκβφιηα, γηαηί νη κεηαδνηηθέο παζήζεηο είλαη θαη κηθξά
παηδάθηα εθεί.
πσο επίζεο, θαη εδψ λνκίδσ φηη έρνπκε θαη εκείο κηα επζχλε, κπνξνχκε λα
αληηκεησπίζνπκε θαη πεξηζηαηηθά, φπσο αθνχζηεθε πνπ έζηεηιαλ ηνπο
πξφζθπγεο λα πάξνπλ ην 1535 γηα λα θιείζνπλ ξαληεβνχ, πξάγκα πνπ είλαη
απίζαλν. Αξθεί λα πσ φκσο κηα θνπβέληα θαη λα ηειεηψζσ, φηη νη ππάξρνπζεο
θαη πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο δνκέο πγείαο πνπ
ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ην Ιεθαλνπέδην θαη εηδηθά ζηελ Γπηηθή Αζήλα, κεηά
θαη ην θιείζηκν φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Λνζνθνκείνπ Ινηκσδψλ θαη άιισλ
δνκψλ ή ηελ ππνβάζκηζή ηνπο, είλαη νξηαθέο θαη δελ κπνξνχλ λα
εμππεξεηήζνπλ νχηε ηνπο ληφπηνπο. Φαληαζηείηε αλ απηέο νη δνκέο θιεζνχλ
λα πξνζθέξνπλ θαη ζηνπο πξφζθπγεο θαη ζηνπο κεηαλάζηεο, πφζν εθξεθηηθφ
ζα γίλεη ην δήηεκα. πάξρνπλ θελέο ζέζεηο γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ζηα
λνζνθνκεία. πάξρεη πεξηζψξην θαη κπνξεί, έρσ ηελ αίζζεζε κε θάπνην
έθηαθην θνλδχιη αθφκα θαη λα πξνζιεθζνχλ άλζξσπνη, λα πξνζιεθζνχλ
γηαηξνί, λνζειεπηέο θαη εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα παξέρνπλ βνήζεηα. Γελ
κπνξνχκε, αλ πεξηκέλνπκε φηη ηα λνζνθνκεία θαη νη ππάξρνπζεο δνκέο ζα
κπνξέζνπλ λα βγάινπλ εηο πέξαο φιεο απηέο ηηο αλάγθεο, ζα ππάξμεη κεγάιν
πξφβιεκα. Γηαηί νη αλάγθεο είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο.
Θα είκαζηε καδί ζαο, Γήκαξρε. ,ηη πξσηνβνπιία πάξεη ν Γήκνο ζα
ζηεξίμνπκε θαη εκείο αιιειέγγπα θαη λνκίδσ φηη είλαη πνιχ θαιή ε πξνζπάζεηα
πνπ θάλεηε ζήκεξα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν εθπξφζσπνο ηνπ Αζηέξα Σατδαξίνπ.
ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΑΝ ΑΠΡΔΟΑΠ ΣΑΪΓΑΟΗΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα
ήζεια, εθπξνζσπψληαο ηνλ Αζιεηηθφ κηιν Αζηέξαο Σατδαξίνπ λα πσ φηη
ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζηνλ Γήκν θαη ζην δχζθνιν έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη.
Ήδε ζα θηλεζνχκε ζε δχν άμνλεο. Ν πξψηνο άμνλαο, θαη είλαη απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είλαη ε ζπιινγή απφ ηνπο αζιεηέο ηνπ Πσκαηείνπ
καο πιηθψλ αγαζψλ. ηαλ είκαζηε έηνηκνη κηα επηηξνπή δηθή καο ζα παξαζηεί
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εθεί ψζηε λα κπνξέζνπκε λα παξαδψζνπκε απηά ηα πξάγκαηα. Θαη ην
δεχηεξν θαη πην ζεκαληηθφ, ζα ζέιακε λα δψζνπκε ιίγε ραξά ζηα παηδηά απηά,
νπφηε νη πξνπνλεηέο καο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηκήκαηα ηεο αθαδεκίαο καο,
καδί κε πιηθφ απ‟ ηελ νκάδα, ζα πξνζπαζήζακε λα είκαζηε εθεί παξψλ, λα
νξγαλψζνπκε θάπνηεο αζινπαηδηέο ζα έιεγα θαη παηδηά ηα νπνία πξαγκαηηθά
ζα ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ ή λα γπκλαζηνχλ, ζα είκαζηε θνληά ηνπο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζην «Αλππφηαθην
Σατδάξη».
ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΑΛΞΝΡΑΘΡΝ ΣΑΪΓΑΟΗ: Δπραξηζηνχκε θ. Ξξφεδξε.
Αθνχζηεθαλ πνιιά θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα. Θα ήζεια λα επηρεηξήζνπκε
λα πάξνπκε ιίγν ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Θαη αλ κνπ επηηξέπεηε, ζα ήζεια
λα κεηαθέξσ θαη ιίγν κηα πξνζσπηθή εκπεηξία απ‟ ην 2007 πνπ επηζθέθζεθε
ηε Ππξία. Δίλαη πξνθαλέο...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππγλψκε ιίγν, Σξήζην. Ξαξαθαιψ ζα ήζεια λα θάλνπκε ιίγν
εζπρία γηα λα αθνχγνληαη νη νκηιεηέο.
ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΑΛΞΝΡΑΘΡΝ ΣΑΪΓΑΟΗ: Έιεγα ινηπφλ φηη ηα πξάγκαηα
δελ μεθίλεζαλ μαθληθά. Νη άλζξσπνη απηνί δελ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα ηνπο γηα
λα έξζνπλ είηε εδψ, είηε ζηε Γεξκαλία, είηε ζηε Πνπεδία, μαθληθά. Ρν 2007
έηπρε λα επηζθεθζψ ηε Ππξία θαη έθπγα απφ εθεί κεηά απφ 7 εκέξεο κε ηηο
θαιχηεξεο εληππψζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ, γηα ην βηνηηθφ ηνπο
επίπεδν, γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο – ε Ξαικχξα ήηαλ πξαγκαηηθά θάηη
ην εθπιεθηηθφ, ήηαλ δπζηπρψο – γηα ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, ην νπνίν ην
ηνλίδσ απηφ, σξαίεο πφιεηο, απηνθίλεηα πνιιά, άλζξσπνη θαινληπκέλνη, γηα
ηελ θνπιηνχξα ηνπο, γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηεο ρξνηά, ε νπνία ήηαλ
πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα. Πηελ ρψξα απηή ππήξραλ Σξηζηηαλνί Νξζφδνμνη
θαη Θαζνιηθνί, ππήξραλ φια ηα Κνπζνπικαληθά Γφγκαηα θαη νη άλζξσπνη
απηνί ζπλππήξραλ θαλνληθά. Αξθεηνί απφ απηνχο είλαη θαη Σξηζηηαλνί. Ν
Γηάλλεο Θέληξεο ην μέξεη θαιχηεξα, ε Ππξία είλαη έδξα ηνπ Ξαηξηαξρείνπ ηεο
Αληηνρείαο. Νη άλζξσπνη απηνί ήηαλ, γηα λα ην πσ ιίγν απιά, λνηθνθπξαίνη
ζηνλ ηφπν ηνπο θαη δελ έθπγαλ απφ εθεί, νχηε έβαιαλ ηα παηδηά ηνπο ζε
ζαπηνθάξαβα γηα λα πεξάζνπλ απ‟ ην Ατβαιή ζηε Κπηηιήλε γηα λα πληγνχλ
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εθεί. Έγηλε απηφ ιφγσ ελφο θνβεξνχ πνιέκνπ πνπ πξνθάιεζαλ, φπσο πάληα,
νη ζπλήζεηο χπνπηνη, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΛΑΡΝ.
Νη άλζξσπνη απηνί βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο θαη ν ζηφρνο ηνπο δελ είλαη λα
κείλνπλ ζηε ρψξα καο. Ν ζηφρνο ηνπο είλαη λα πάλε ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο
Βφξεηαο Δπξψπεο. Γπζηπρψο ε Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο, κε ηελ αγαζηή ζπκθσλία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο,
ηνπο θιείλεη ην δξφκν θαη κεηαηξέπεη ηε ρψξα ζε απνζήθε θαη θπιαθή ςπρψλ
θαη αλζξψπσλ. Ζ ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο είλαη πξαγκαηηθά άζιηα. Δίλαη
πξαγκαηηθά θαηάπηπζηε. Φέξλεη ην ΛΑΡΝ ζην Αηγαίν. Θξαηά ηνλ θξάρηε ηνλ
Έβξν φζν ρηιηάδεο άλζξσπνη πλίγνληαλ ζην Αηγαίν. Θαη θαηφπηλ ππνγξάθεη
καδί κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κε ηελ Ρνπξθία ζπκθσλία πνπ εγθισβίδεη
ηνπο πξφζθπγεο εδψ θαη δελ ηνπο επηηξέπεη λα πάλε εθεί πνπ απηνί
επηζπκνχλ. Γε κε ιππνχλ νη Κνπζνπικάλνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ην πξφβιεκα,
είλαη νη Σξηζηηαλνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Αο πάκε ιίγν παξαθάησ. Ζ Αληηθαπηηαιηζηηθή Θίλεζε Σατδαξίνπ ζπκκεηέρεη
ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζσκαηείσλ, ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ, ζηνλ
ζπληνληζκφ

ησλ

θνηηεηηθψλ

ζπιιφγσλ,

γηα

ην

πξνζθπγηθφ

θαη

ην

κεηαλαζηεπηηθφ. Θαη έρνπκε πάξεη πξσηνβνπιία εδψ ζην Σατδάξη κε θνξείο
θαη πέξα απφ εκάο γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο. Ζ βαζηθή καο
αξρή φκσο θαη ε βαζηθή καο επηδίσμε είλαη λα αλνίμνπλ ηα ζχλνξα, νη
άλζξσπνη απηνί λα πάλε εθεί πνπ επηζπκνχλ, εθεί πνπ ζέινπλ θαη ζε απηφ
αγσληδφκαζηε γηα λα πάξνπλ ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη λα ηαμηδέςνπλ ειεχζεξα
εθεί πνπ επηζπκνχλ. Δλάληηα ζηε ζπκθσλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο
θπβέξλεζεο θαη ηεο Ρνπξθίαο.
Γηα φζν δηάζηεκα φκσο αλαγθαζηνχλ λα κείλνπλ εδψ, εκείο είκαζηε
μεθάζαξνη. Νη πξφζθπγεο είλαη θαινδερνχκελνη. Νη πξφζθπγεο αλήθνπλ ζηελ
ηάμε καο θαη γη‟ απηφ είλαη θαινδερνχκελνη. Γηα φζν δηάζηεκα είλαη εδψ, ε
Αληηθαπηηαιηζηηθή Θίλεζε Σατδαξίνπ ζα πξνζπαζήζεη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο
λα εθθξάζεη ηελ αιιειεγγχε ηεο, λα ηνπο βνεζήζεη, λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα
ηα δηθαηψκαηά ηνπο, φζν θαη αλ ελνριεί θάπνηνπο απηφ πνπ ηα βάδνπλ κε ηνπο
αιιειέγγπνπο. Θα ηνπο ελεκεξψζνπκε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζα ηνπο
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θαιέζνπκε λα αγσληζηνχλ γηα λα αλνίμνπλ ηα ζχλνξα. Θα ηνπο θαιέζνπκε λα
αγσληζηνχλ γηα λα πάξνπλ ραξηηά λα πάλε ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ηνπο. ζν,
ινηπφλ, νη άλζξσπνη απηνί είλαη εδψ, ε θηινμελία καο πξέπεη λα είλαη άςνγε.
Θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή ν Γήκνο λνκίδσ θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Πε φ,ηη αθνξά ηνλ ρψξν ζηνλ Πθαξακαγθά. Θέινπκε ν ρψξνο απηφο λα κελ
είλαη θιεηζηφο. Θέινπκε ν ρψξνο απηφο λα είλαη ρψξνο ειεχζεξεο πξφζβαζεο
ησλ Πσκαηείσλ, ησλ Φνξέσλ, ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ, ησλ
αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ λα είλαη αιιειέγγπνη. Θέινπκε ν ρψξνο απηφο λα
πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο, φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αμηνπξεπνχο
ζηνηρεηψδνπο δηαβίσζεο. Δπίζεο, ν Γήκαξρνο ην έζεζε ζσζηά. Ξξέπεη λα
ππάξμεη ζπγθνηλσλία θαη ζχλδεζε θαη κε ηνλ Ξεηξαηά κέζσ ηνπ ΝΑΠΑ θαη κε ην
κεηξφ ηεο Αγίαο Καξίλαο θαη κε ηε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία ηε δηθηά καο, κε ηνλ
Γήκν ηνπ Σατδαξίνπ.
Ρέινο, αθνχ ζαο επραξηζηήζσ πνπ καο δψζαηε ηνλ ιφγν, ζα ήζεια λα θιείζσ
ιέγνληαο φηη ηα Hot Spot εκείο ηα ζέινπκε. Θαη ζέινπκε λα γίλνπλ θαη
θπιαθέο θαη ρψξνη θξάηεζεο θαη ρψξνη θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, φρη φκσο
γηα ηνπο θησρνχο θαη ηνπο απφθιεξνπο απηνχ ηνπ πιαλήηε, φρη φκσο γηα ηνπο
πξφζθπγεο, φρη γηα ηα ζχκαηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ πνιέκσλ ηνπ ΛΑΡΝ θαη
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά γηα ηα θνπξφζθπια ηεο «Σξπζήο Απγήο», γηα
ηνπο λαδηζηέο δνινθφλνπο, πνπ εκείο δελ ηνπ αλαγλσξίδνπκε θαλέλα αζηηθφ
θαη θαλέλα πνιηηηθφ δηθαίσκα. Απηνί πξέπεη λα κπνπλ ζηα Hot Spot, απηνί
πξέπεη λα θπιαθηζηνχλ εθεί. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζην «Θαπληζκέλν Ρζνπθάιη».
ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΘΑΞΛΗΠΚΔΛΝ ΡΠΝΘΑΙΗ: Ρν Αιιειέγγπν Πηέθη ην
«Θαπληζκέλν Ρζνπθάιη» έρεη μεθηλήζεη ηε δξάζε ηνπ εδψ θαη 6 κήλεο θαη ζηελ
πξνζπάζεηα λα βνεζάεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα
θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε ην πξνζθπγηθφ πνπ έρεη πάξεη ηφζν κεγάιε
έθηαζε είκαζηε ζην πιεπξφ ησλ πξνζθχγσλ θαη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε θαη
ζηνλ Ξεηξαηά θαη ηψξα έρνπκε μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα ζηνλ Πθαξακαγθά.
Δρζέο ζπγθεθξηκέλα εκείο πήγακε κηα νκάδα 8 αηφκσλ ην απφγεπκα θαη
βνεζήζακε ζηελ ζίηηζε ησλ πξνζθχγσλ.
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Θαη εδψ ζα ήζεια λα πσ, γηαηί αθνχζηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο φηη φλησο δελ
έρνπλ ζρέζε νη ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ ζηνλ Ξεηξαηά κε απηέο ηνπ
Πθαξακαγθά. ζνλ αθνξά ηελ ζίηηζε, θαηαθέξακε λα δψζνπκε ην θαγεηφ
ζηνπο πξφζθπγεο πεξίπνπ ζε κηάκηζε ψξα, ζε 800 κε 1.000 πξφζθπγεο. Νη
κεξίδεο πνιιέο θνξέο, δειαδή αλ έξρνληαλ, γηαηί ζπλήζσο έξρνληαη νη
άλζξσπνη θαη παίξλνπλ 8 θαη 10 κεξίδεο, ήηαλ θαη 12 θαη 13 θαη 14, γηα λα
κπνξέζνπλ λα έρνπλ επάξθεηα ζην θαγεηφ. Ξηζηεχσ φηη ν ρψξνο κπνξεί λα
νξγαλσζεί πνιχ θαιχηεξα ζην κέιινλ θαη κε ηε βνήζεηα φισλ ησλ θνξέσλ
ηνπ Σατδαξίνπ θαη ηνπ Γήκνπ. Δκείο ζα είκαζηε ζην πιεπξφ ηνπο φζν θαηξφ
ρξεηαζηεί.
ζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ αθνχζηεθε, θαη εκέλα κε μέληζε απηή ε άπνςε γηα
ην πφζνη ζα είλαη ηειηθά εδψ ζην Σατδάξη, θαη εδψ ζα πσ θάηη ην νπνίν είρα
εθθξάζεη κέζσ Facebook φηαλ θάπνηνο είπε «Ξάξηε ηνπο εζείο ζηα ζπίηηα
ζαο». Απάληεζα φηη γηα εκάο λαη, λα έξζνπλ ζηα ζπίηηα καο, ζην ζπίηη καο,
πνπ ην ζπίηη καο είλαη ην Σατδάξη. Θαη πηζηεχσ απηφ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή.
Δίκαζηε θηιφμελνη θαη επεηδή ην Σατδάξη έρεη παξάδνζε πνπ πνιινί είπαλ, ζα
θξνληίζνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο φζν ρξεηαζηεί. Δπραξηζηψ.
Θαη λα πξνζζέζσ θάηη αθφκα. Απηφ ην Παββαηνθχξηαθν ην Αιιειέγγπν Πηέθη
ην «Θαπληζκέλν Ρζνπθάιη» δηνξγαλψλεη αληαιιαθηηθφ bazaar έμσ απ‟ ηελ
αίζνπζα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Γεκαξρείν ην απφγεπκα 16:00 κε 20:00 θαη ηελ
Θπξηαθή 10:00 κε 14:00 λνκίδσ. πνηνη ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ, πεξηζζφηεξν
δεηάκε ήδε αηνκηθή πγηεηλήο πνπ ρξεηάδνληαη ζίγνπξα ζηνλ Πθαξακαγθά θαη
ηξφθηκα γηα άιινπο ζπλαλζξψπνπο καο. Παο επραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Διάηε θπξία... Ξείηε ην φλνκά ζαο.
ΓΗΝΒΑΛΖ: Ιέγνκαη Γηνπβάλε Καξία θαη ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε.
Άθνπζα πνιιά γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Γελ έρσ θακία αληίξξεζε. Γελ κε μελίδεη
ην ζέκα. Απιά ήζεια λα μέξσ ηη γίλεηαη γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο. Αο πνχκε ν
ςεθαζκφο γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Απηφ, ηίπνηα άιιν.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Θα απαληήζεη ν Γήκαξρνο ζην θιείζηκφ
ηνπ, έηζη;
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ΓΗΝΒΑΛΖ: Θα ήζεια λα μέξσ θαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο, γηαηί...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λαη, ζα ζαο απαληήζεη ν Γήκαξρνο ζπλνιηθά ζην θιείζηκν. Ρν
Πσκαηείν Ππληαμηνχρσλ Αηγάιεσ-Σατδάξη-Αγία Βαξβάξα ην παξάξηεκα.
ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΠ ΠΩΚΑΡΔΗΝ ΠΛΡΑΜΗΝΣΩΛ: Ζ ηνπνζέηεζή κνπ είλαη κε
απφθαζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Ππληαμηνχρσλ ηνπ ΗΘΑ Αηγάιεσ-ΣατδάξηΑγία Βαξβάξα. Γηα ηνπο πξφζθπγεο εκείο νη ζπληαμηνχρνη εθθξάδνπκε ηελ
αιιειεγγχε καο, γηαηί είλαη άλζξσπνη ζαλ θαη εκάο. Άλζξσπνη εξγάηεο,
κεξνθακαηηάξεδεο, κηζζνζπληήξεηνη, απηναπαζρνινχκελνη. Έηζη ήηαλ ζηελ
παηξίδα ηνπο ε ηεξάζηηα πιεηνςεθία φισλ απηψλ ησλ μεξηδσκέλσλ.
Ρελ αηηία ηε γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά φινη καο, πνηνη ηνπο αλάγθαζαλ λα
μεζπηησζνχλ λα θαη θχγνπλ καθξηά απ‟ ηελ παηξίδα ηνπο. Δίλαη απηνί πνπ
έρνπλ θάλεη θαη ηε δηθή καο δσή καξηχξην εδψ θαη 7-8 ρξφληα θαη ζπλερίδνπλ
λα καο ηελ θάλνπλ αθφκα ρεηξφηεξε. Δίλαη ηα κνλνπψιηα πνπ μεδνπκίδνπλ
ηνπο ιανχο φινπ ηνπ θφζκνπ θαη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο ΛΑΡΝ,
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηηο επεκβάζεηο ηνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ θαη λα
απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Πε απηφ ηνλ ρνξφ έρεη εηζέιζεη θαη ε θαπηηαιηζηηθή
Οσζία. ινη καδί ηνπο ηζαθίδνπλ γηα λα πάξνπλ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνπο πινχην.
Δκείο νη ζπληαμηνχρνη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε αδξαλείο ζε φια απηά, γηαηί
αλήθνπκε κε απηνχο ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε. Γη‟ απηφ ζα ζηεξίδνπκε κε φιεο
καο ηηο δπλάκεηο ηνπο πξφζθπγεο, απ‟ φπνηα ρψξα θαη αλ πξνέξρνληαη.
Ξξνζσπηθά ζέισ λα ζαο πσ φηη αλήθσ ζε πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα. Γελλήζεθα
θαη κεγάισζα ζε ζπλνηθηζκφ πξνζθχγσλ θαη θαηαιαβαίλεηε φηη ε επαηζζεζία
κνπ είλαη πνιχ ηδηαίηεξε απέλαληη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν ζπλάδειθνο, ν Ρξνρίδεο, δχν ιφγηα εθ κέξνπο ηνπ Δκπνξηθνχ
Ππιιφγνπ.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Θα κηιήζσ ζαλ απ‟ ηνλ Δκπνξηθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ
Πχιινγν Σατδαξίνπ, ιείπεη ν Ξξφεδξνο. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή νκφθσλα ν
Πχιινγνο ν δηθφο καο ησλ εκπφξσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ζην Σατδάξη,
ζπκκεηέρεη θαη ζηεξίδεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ θαη ζα
ζπλερίδεη λα ην θάλεη απηφ γηα φζν ρξεηαζηεί, απέλαληη ζε απηνχο ηνπο

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 7Η

13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016

59

αλζξψπνπο πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ ηελ αλάγθε καο. Νπφηε ζπκθσλνχκε κε
φζα είπε πξνεγνπκέλσο ν Γήκαξρνο θαη είλαη θαινδερνχκελνη ζηελ πφιε καο
θαη ζα ηνπο ζηεξίμνπκε φπσο κπνξνχκε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν ζπλάδειθνο, ν Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Ξξηλ μεθηλήζσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, επηγξακκαηηθά λα θάλσ
θάπνηα ζρφιηα γηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνχζηεθαλ εδψ πέξα. Καο είπε ν θ.
Γξνχιηαο φηη ζα έπξεπε λα ζπλδπάζνπκε ηα έξγα πνπ γίλνληαη εθεί κε ηφζν
γξήγνξνπο ξπζκνχο κε θάπνηεο αλάγθεο ηεο Αθαίαο. Γελ θαηάιαβε φκσο απηφ
πνπ είπε ν Κηράιεο, φηη φια απηά έγηλαλ ηφζν γξήγνξα γηαηί ππήξρε θάπνηνο
ιφγνο. Θαη πνηνο ήηαλ ν ιφγνο; ηη πίεδαλ πξνθαλψο νη εθνπιηζηέο λα
αδεηάζεη ην ιηκάλη, γηαηί άξρηδε ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο, άξρηδαλ νη θξνπαδηέξεο.
Θαη φηαλ δηαηάδνπλ ηα αθεληηθά ε πξψηε θνξά αξηζηεξά θπβέξλεζε πεηάεη
θσηηέο. Άξα δελ κπνξνχζε πξαθηηθά ζε ηξεηο εκέξεο λα γίλνπλ απηά.
Γεχηεξνλ. Δίπε ν θ. Ληεληαθφο φηη ζα έπξεπε λα κεξηκλήζνπκε λα γίλεη κηα
δηαζπνξά ζε πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο, γηα λα ππάξμεη αθνκνίσζε φπσο έγηλε
πξνεγνχκελα ρξφληα κε Ξαθηζηαλνχο θαη θάπνηνπο άιινπο. Κα απηνί νη
άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα αθνκνησζνχλ. Απηνί νη άλζξσπνη ζέινπλ λα θχγνπλ
απφ εδψ. Άξα δελ κπαίλεη δήηεκα αθνκνίσζεο, Βαγγέιε.
Ρξίηνλ. Δηπψζεθε εδψ πέξα φηη θαθψο δελ αληηδξάζακε, αθνχ δελ είλαη
βηψζηκνη νη πάλσ απ‟ ηνπο 1.500. Κα εκείο, Βαγγέιε κνπ, ιέκε φηη θαη νη 1.500
δελ έπξεπε λα είλαη εθεί. Δίλαη θαηάιιεινο απηφο ν ρψξνο θαη γηα 500 θαη γηα
100. Αιιά δελ δηαιέμακε εκείο λα πάλε εθεί, επηβιήζεθε κε απφθαζε ηεο
Θπβέξλεζεο. Ρη ζα έπξεπε ηψξα εκείο λα αξρίζνπκε; ρη 1.5001, αιιά 1.500;
Θαη πνην είλαη ην θξηηήξην; Θαη πνχ αξρίδεηο θαη πνχ ζηακαηάο;
Βγήθε θαη κηα αλαθνίλσζε, εγψ δελ ζα ηελ ραξαθηεξίζσ γηα λα κελ κνπ πεη
θαλέλαο φηη νμχλσ ηελ θαηάζηαζε. Θα πσ δπν θνπβέληεο κφλν θαη κεηά ζα
κπσ ζηελ θαζεαπηνχ ηνπνζέηεζή κνπ. Γξάθεη ε αλαθνίλσζε, είλαη απφ ηνπο
πνιίηεο, θάλσ έλα αζηείν Θνδσξή, ελ απνδξάζεη, γηαηί πάκε λα απνδξάζνπκε
απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε απηά ηα νπνία δηαβάδνπκε εδψ πέξα, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή, ε νπνία ζπλαγσλίδεηαη επάμηα ηηο καχξεο
ζειίδεο θαη ηα θνξπθαία εγθιεκαηηθά ιάζε ηνπ θνπκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ
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παξαδέρηεθε ην ΘΘΔ θ.ιπ. Ρν κφλν ιάζνο πνπ εκείο παξαδερφκαζηε είλαη φηη
ην ‟44 επηιέμακε λα δηαρεηξηζηνχκε απηφ ην ζχζηεκα καδί κε ηνπο αζηνχο, κε
ηελ Θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο. Ρν φηη πήγακε λα θάλνπκε απηφ πνπ εζείο
θάλεηε θαξακπηλάηα ζήκεξα. Θαη δελ έρεη θακία ζρέζε απηή καο ε θξηηηθή κε
απηφ ην πξάγκα πνπ ιέηε.
Γεχηεξνλ. Ζ Θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο αληηκέησπε κε ηελ κεγαιχηεξε
νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ δελ ηε δεκηνχξγεζε. Κα δελ είπε θαλείο φηη
δεκηνπξγήζαηε εζείο απηή ηελ θξίζε. Ρελ δηαρεηξίδεζηε απηή ηελ θξίζε θαη
ηελ δηαρεηξίδεζηε πξνο φθεινο ησλ καηζσκέλσλ, ησλ θξαγθάησλ, ησλ
αθεληηθψλ, δίλνληαο 500.000.000 ζηελ ..., δηζεθαηνκκχξηα ζηηο ηξάπεδεο γηα
αλαθεθαιαηνπνηήζεηο, θνξναπαιιαγέο ζηνπο «ζπλεπείο εξγνδφηεο» θαη ηελ
ίδηα ζηηγκή μεδνπκίδνληαο ηνλ θνζκάθε. Γηαρεηξίδεζηε απηή ηελ θξίζε πξνο
φθεινο ησλ αθεληηθψλ θαη απηφ είλαη πνπ ζαο θαηαινγίδνπκε. ρη φηη εζείο
δεκηνπξγήζαηε ηελ θξίζε.
Ρξίην. Έρεηε 7 δεηήκαηα ηα νπνία θαηνξζψζαηε θαη μεθηλάηε απφ ην φηη
θαηνξζψζαηε λα δηαζψζεηε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο, ηε ζηηγκή πνπ
αθφκα θαη ηψξα μεβξάδνληαη δεθάδεο λεθξνί ζηα λεζηά καο θαη ηειεηψλεηε κε
ην φηη αμηνπνηήζαηε θάζε δηεζλή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ Jolie κέζα. Ινηπφλ,
θαηνξζψζαηε θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα, Θνδσξή κνπ. Θαηνξζψζαηε λα
θέξεηε ην ΛΑΡΝ, φπσο ζαο είπε ν εθπξφζσπνο, ν Καηζνχθαο, απφ εθεί φπσο
έρνπκε μαλαπεί ζην Αηγαίν. Θαηνξζψζαηε λα εγθισβίζεηε εδψ, ςεθίδνληαο
φιεο ηηο απνθάζεηο ηελ Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έιεγαλ φηη πξέπεη λα
εγθισβηζηνχλ εδψ δεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη. Θαηνξζψζαηε λα ςεθίζεηε
φιεο κα φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΛΑΡΝ, πνπ απνθάζηζαλ λα γίλνπλ νη
βνκβαξδηζκνί εθεί πέξα θαη λα γίλεη γεο καδηάκ. Θαηνξζψζαηε λα αθήζεηε
αλεμέιεγθηνπο φιεο ηηο ΚΘΝ θαη λα θάλνπλ απηά πνπ θάλνπλ ζηα ζχλνξα
επάλσ ζηελ Δηδνκέλε θαη νπνπδήπνηε. Αιιά γη‟ απηά βέβαηα δελ ιέηε ηίπνηα.
Ξαξφια απηά φκσο αθνχζηεθαλ θαη θάπνηα άιια απφ άιινπο. Δίπε εδψ πέξα
θαη ν Κηράιεο έλα απφζπαζκα απφ κηα αλαθνίλσζε ηνπ Ληεληαθνχ, φηη αλ
έξζνπλ πάλσ απφ 1.500 βαξχλεη κέγηζηα ηε Γεκνηηθή Αξρή θ.ιπ. Ρν
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ρεηξφηεξν δελ είλαη απηά πνπ αθνχζηεθαλ εδψ. Ρα ρεηξφηεξα είλαη θάπνηα
άιια πνπ αθνχγνληαη έμσ απφ εδψ, γηαηί ππάξρεη θάπνηνο επψλπκνο
Σατδαξηψηεο ν νπνίνο ρχλεη ην ξαηζηζηηθφ θαζηζηηθφ ηνπ δειεηήξην κέζα απφ
ηα site, βγαίλνληαο θαη ιέεη φηη νη θνπκνπληζηέο, ν Πειέθνο θαη νη ζχληξνθνί
ηνπ, νη νπνίνη αζρνινχληαη κφλν κε ηνπο πξφζθπγεο θαη δελ αζρνινχληαη κε
ηνπο εμαζιησκέλνπο Σατδαξηψηεο.
…………Βγαίλνπλ ζηα κνπισρηά θαη ιέλε αθξηβψο ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ ιέεη
απηφ ην site, ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχλ νη θάηνηθνη
ηνπ Σατδαξίνπ, θάηνηθνη ηεο Αθαίαο, πνπ ηνπο βνκβαξδίδνπλ κε ηέηνηεο
απφςεηο, πνηνη είλαη απηνί πνπ ηα ιέλε απηά θαη γηα πνηνπο.
Ρα ιέλε απηνί νη νπνίνη φηαλ ζηελ Ξάηξα ν θνπκνπληζηήο Γήκαξρνο γηα πξψηε
θνξά ζηα ρξνληθά ηεο Διιάδαο δηνξγάλσλε κία θηλεηνπνίεζε πξσηφγλσξε,
πνξεία απφ ηελ Ξάηξα ζηελ Αζήλα γηα λα αλαδείμεη ην λνχκεξν έλα πξφβιεκα
ηεο πφιεο ηνπ, ηελ αλεξγία, έβγαηλαλ νη νκντδεάηεο ηνπο θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο
Ξάηξαο αιιά θαη κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έιεγαλ «Ρη θάλεη ν
Γήκαξρνο έμσ απ‟ ηελ πφιε; Λα κείλεη ζηελ πφιε, λα αζρνιεζεί κε ηα
πξνβιήκαηά ηεο. Γελ έρεη θακηά δνπιεηά λα αζρνιείηαη κε ηέηνηα πξάγκαηα.
Γελ ζα καο εγθξίλεη ε Ξεξηθέξεηα απηά ηα ρξήκαηα». Θαη φηαλ εκείο εδψ ζαλ
Σατδάξη νκφθσλα παίξλακε απφθαζε λα ππνδερηνχκε ηνπο νδνηπφξνπο θαη
ζπλνδνηπνξήζνπκε καδί ηνπο κέρξη ηελ Αζήλα, απηνί νη νπνίνη ιέλε απηά ηα
πξάγκαηα πνπ είπα ζηα θξπθά θαη ζηα κνπισρηά ήηαλ απφληεο θαη καο
θαηαδίθαδαλ θηφιαο θαη καο έθαλαλ θαη θξηηηθή γηαηί πεγαίλακε ζε ηέηνηεο
θηλεηνπνηήζεηο.
Απηνί νη άλζξσπνη, δπζηπρψο καδί κε θάπνηνπο πνπ είλαη εδψ κέζα, ηνπο
μερσξίδσ, αιιά δπζηπρψο καδί κε απηνχο, θαη πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ
γηαηί ηαπηίδνληαη ζε θάπνηα πξάγκαηα, βγαίλνπλ θαη ιέλε ζηνπο Σατδαξηψηεο
«Ακάλ απηφο ν θνπκνπληζηήο ν Πειέθνο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ. Έρνπλ
κεηαηξέςεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε βηνκεραλία έθδνζεο ςεθηζκάησλ γηα
νπνηνδήπνηε πξάγκα αθνξά ηνλ εξγαδφκελν ιαφ». Έξρνληαη απηνί ινηπφλ θαη
καο θαηεγνξνχλ φηη εκείο δελ αζρνινχκαζηε κε ηα πξνβιήκαηα ησλ Διιήλσλ
θαη αζρνινχκαζηε κφλν κε ηνπο πξφζθπγεο, ηε ζηηγκή ηελ νπνία ηελ ίδηα
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ζηηγκή καο θαηεγνξνχλ γηαηί εκείο ζηεθφκαζηε αιιειέγγπνη κε ιφγηα θαη κε
πξάμεηο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ ιανχ καο ελάληηα ζηε δηάιπζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπ, ζηε δηάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηελ αθξίβεηα,
ζηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ θαη ζε φια απηά. Δδψ ε ζρηδνθξέλεηα πηα θηάλεη ζην
δελίζ.
Δίλαη απηνί νη νπνίνη φηαλ θάλνπλ νπνηεζδήπνηε θηλεηνπνηήζεηο ηα ζπλδηθάηα,
ζηα νπνία πξσηνζηαηεί ην ΞΑΚΔ, ζηα νπνία πξσηνζηαηνχλ νη θνπκνπληζηέο,
ζε δηαδειψζεηο, ζε απεξγίεο, νη νπνίνη πνηέ ηνπο δελ απείξγεζαλ, πνηέ ηνπο
δελ θηλεηνπνηήζεθαλ, πνηέ ηνπο δελ αθηέξσζαλ φρη λα απεξγήζνπλ γηα λα
δηαθηλδπλεχζνπλ λα απνιπζνχλ, αιιά λα αθηεξψζνπλ κηα ψξα απφ ηελ
πξνζσπηθή ηνπο δσή, λα θαηέβνπλ ζε κία δηαδήισζε, αιιά είλαη απηνί νη
νπνίνη βξίζθνληαη απέλαληη απφ απηνχο πνπ παιεχνπλ γηα ηνπο εμαζιησκέλνπο
Έιιελεο. είλαη ηπραίν φηη κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Βνπιήο ε «Σξπζή Απγή» 7
ζηηο 10 επεξσηήζεηο πνπ έρεη θάλεη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γηαηί δελ δίλνληαη
θαη άιιεο επηρνξεγήζεηο ζηνπο εθνπιηζηέο; Δίλαη απηνί, ηέινο, νη νπνίνη
θακψλνληαη φηη δελ θαηαιαβαίλνπλ φηη νη πξφζθπγεο δελ ήξζαλ εδψ γηαηί
ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ κπάλην ζηνλ Πθαξακαγθά, αιιά ήξζαλ γηαηί ήξζαλ
θπλεγεκέλνη απφ απηνχο ηνπο βνκβαξδηζκνχο πνπ θάλνπλ εθεί νη κεγάιεο
δπλάκεηο, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην ΛΑΡΝ, νη Οψζνη, νη Ακεξηθάλνη. Θαη απηνί
πνπ ηα ιέλε απηά θαη θακψλνληαη φηη δελ ηα μέξνπλ, φηαλ νη θνπκνπληζηέο ζε
ιίγεο κέξεο ζα θάλνπλ ηελ πνξεία εηξήλεο, ζα είλαη απφληεο, φπσο ήηαλ
απφληεο απφ φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θηλήκαηνο εηξήλεο ζηε ρψξα καο. Θαη
φρη κφλν ζα είλαη απφληεο, αιιά ζα είλαη θαη απφ απηνχο πνπ φηαλ
πνξεπφκαζηε απφ ηνλ Καξαζψλα γηα ηελ Αζήλα, πεξλάλε δίπια καο κε ηα
ακάμηα ηνπο, κε ηα καγηνπδάθηα ηνπο, θαη επεηδή είλαη θαη ζπγρπζκέλνη γηαηί
έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαη θπθινθνξηαθφ θνκθνχδην, καο βξίδνπλ, γηαηί ζα πάλε
κε κηζή ψξα θαζπζηέξεζε λα θάλνπλ θαη κπάλην.
Απηά ηα πξάγκαηα ν Σατδαξηψηεο ηα θαηαιαβαίλεη θαη ν θάηνηθνο ηεο Αθαίαο
θαη ηνπ Γαθληνχ θαη ηα μέξεη θαη μέξεη θαη πνηνη είλαη απηνί θαη ηη επζχλεο
έρνπλ γη‟ απηά ηα πξάγκαηα. Θαη μέξεη ηαπηφρξνλα φηη δελ ηνπ θηαίλε νη
πξφζθπγεο γηα ην φηη πλίγεηαη ε Αθαία φηαλ γίλεηαη βξνρή, έηζη φπσο έγηλαλ
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ηα έξγα επάλσ απ‟ ηελ ΔΟΓΝΠΔ. Θαη μέξεη φηη δελ ηνπ θηαίλε νη πξφζθπγεο
επεηδή έθιεηζαλ φια ηα λνζνθνκεία ή ππνιεηηνπξγνχλ θαη δελ κπνξεί λα έρεη
ζηνηρεηψδεο ζπλζήθεο πγείαο. Θαη μέξεη φηη δελ ηνπ θηαίλε νη πξφζθπγεο γηαηί
έρνπλ πάεη ζηα ηάξηαξα νη ζπληάμεηο. Γηαηί ηα παηδηά ηφηε ζα βγνπλ κηζφκνξθσκέλα απ‟ ην ζρνιείν, ζα αλαγθαζηνχλ λα πάλε ζην εμσηεξηθφ αλ δελ
ζέινπλ λα γίλνπλ γθαξζφληα θαη θνχξηεξ. Γηαηί μέξνπλ απηνί νη άλζξσπνη φηη
απηφ ην ίδην ζχζηεκα ην νπνίν βνκβαξδίδεη θαη πνπ έρεη νλνκαηεπψλπκν, ην
θαπηηαιηζηηθφ, είλαη απηφ ην ίδην ζχζηεκα πνπ εθεί ζθνηψλεη αλζξψπνπο θαη
εδψ δηαιχεη ζπληάμεηο, δηαιχεη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, δηαιχεη ηε δσή ησλ
αλζξψπσλ. Ξψο φκσο λα ηα πνπλ απηά φηαλ ππεξαζπίδνληαη απηφ ην
ζχζηεκα; ηαλ είλαη ζηαζψηεο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο; Γη‟ απηφ ην ιφγν
ινηπφλ εκείο θαινχκε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αθαίαο θάησ πνπ έρνπλ ηηο
αλεζπρίεο ηνπο θαη εχινγα ηηο έρνπλ, πξψηα απ‟ φια λα ζπκπαξαηαρηνχλ καδί
καο, ζηηο πξνζπάζεηέο καο θαη γηα λα ζηακαηήζεη ν πφιεκνο θαη γηα λα
ζηακαηήζεη ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζε απηά πνπ γίλνληαη θαη λα δνζνχλ
ηαμηδησηηθά έγγξαθα, λα θχγνπλ απηνί νη άλζξσπνη κηα ψξα αξρχηεξα, γηαηί
αιιηψο ζα θαηζηθσζνχλ εδψ πέξα 800 ρξφληα θαη δελ ζα θηαίλε νη άλζξσπνη
απηνί, αιιά ζα θηαίλε νη θπβεξλήζεηο ηεο πξψηεο θνξάο αξηζηεξά, πνπ ζα
πεηζαξρνχλ ζηα αληηδξαζηηθά δηαηάγκαηα ησλ Δπξσπαίσλ.
Θαη ηέινο, επεηδή κπνξεί θάπνηνο θάηνηθνο λα κνπ πεη «Θαιά ηα ιεο απηά,
αιιά εγψ αχξην κπνξεί λα βγσ ζηελ απιή κνπ θαη λα δσ έλαλ πξφζθπγα λα
έρεη πεδήμεη απφ ηελ κάληξα θαη λα κνπ παίξλεη ην πνπθάκηζν πνπ είρα
απιψζεη γηα λα ζηεγλψζεη ή εγψ κπνξψ λα κπσ ζην ζπίηη κνπ θαη λα ηνλ δσ
λα είλαη ζηελ θνπδίλα θαη λα κνπ παίξλεη ην μεξνθφκκαην». Θα πξέπεη λα
μέξνπλ απηνί φηη ε κφλε ιχζε γηα λα κελ ππάξμνπλ ηέηνηα δεηήκαηα είλαη λα
ππάξμνπλ ζηνηρεηψδεο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γη‟ απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο εθεί. Γηαηί φηαλ ν πξφζθπγαο ζα έρεη ςσκί, δελ ζα έρεη θακία
αλάγθε λα πάεη λα θιέςεη ην ςσκί απ‟ ην ζπίηη ηεο Αθαίαο. Γηαηί φηαλ ν
πξφζθπγαο ζα έρεη ιπκέλα ηα βαζηθά ηνπ πξνβιήκαηα, δελ ζα έρεη θακία
δνπιεηά λα θνηηάμεη λα ηα ιχζεη ζε βάξνο ηνπ νπνηνπδήπνηε Σατδαξηψηε. Αλ
φκσο ηνπο καληξψζνπκε εθεί κε 500 κάληξεο, κε εθαηνληάδεο αζηπλνκηθνχο
απ‟ έμσ θαη ηνπο αθήζνπκε εθεί ζαλ ηα δψα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη
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ζήκεξα, ζα δνθηκάζνπλ κηα, δπν, πέληε, δέθα θαη θάπνηα ζηηγκή ζα βγνπλ έμσ
θαη ζα θάλνπλ νηηδήπνηε θαη δελ ζα θηαίλε απηνί, αιιά ζα θηαίεη ε ειιεληθή
πνιηηεία πνπ δελ ζα ηνπο έρεη εμαζθαιίζεη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δσήο.
Θαη εδψ λα πνχκε θαη κηα θνπβέληα, γηαηί γίλνληαη θαη θάηη πνλεξά απφ ηελ
ειιεληθή πνιηηεία. Έια Γήκε λα αλαιάβεηο καδί κε θάπνηνπο άιινπο Γήκνπο
θάπνηεο επζχλεο πνπ δελ είλαη ηνπ Γήκνπ, είλαη ηνπ θξάηνπο. Νχηε ησλ ΚΘΝ
είλαη. Δίλαη ηνπ θξάηνπο θαη κφλν ηνπ θξάηνπο. Ν Γήκνο δελ έρεη θακηά
δνπιεηά λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ εθεί. Θα θάλεη
φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ γηα λα ηνπο απαιχλεη φζν κπνξεί πεξηζζφηεξν ηε
δσή ηνπο εθεί πέξα, αιιά είλαη θπξίαξρα ππεχζπλνο γη‟ απηφ ην θξάηνο θαη
κφλν ην θξάηνο. Θαη γη‟ απηφ αλ νη Σατδαξηψηεο, νη φπνηνη Σατδαξηψηεο,
αλεζπρνχλ γηα ην ηη ζα γίλεη εθεί πέξα, ε κφλε ιχζε ηνπο είλαη λα
ζπκπαξαηαρηνχλ καδί κε ηνλ Γήκν γηα λα απαηηήζνπκε δπλακηθά, ρηππψληαο
ην ρέξη ζην ηξαπέδη, ζην θξάηνο λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξφεδξε, έλα δηαδηθαζηηθφ ζέισ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξαξαθαιψ…………Δίλαη ζαθέο, ζπλάδειθε Ππειηφπνπιε. Ζ θα
Ιπκπνπζάθε έρεη ην ιφγν. Ν θ. Βνπιγαξίδεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Γελ ζα θνπξάζσ. Γχν ζεκεία ζα βάισ. Θαηαξρήλ είκαη
ππνρξεσκέλε λα δηαθνξνπνηεζψ απ‟ ηελ αλαθνίλσζε ησλ «Ξνιηηψλ ζε
Γξάζε». Γεχηεξνλ, έρσ θαιπθζεί θαη νχησο ή άιινο ηνπνζεηήζεθα ζε
πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πνπ κηιήζακε γηα ην πξνζθπγηθφ. Θέισ λα πσ δχν
ζεκεία ηα νπνία δελ αλαθέξζεθαλ θαη δελ κε θάιπςαλ. Ρν έλα αθνξά ηηο
δηψμεηο αιιειέγγπσλ. Θαη φηαλ έρνπκε δηψμεηο απφ ηε δηθή καο ηελ πιεπξά,
νθείινπκε λα ηνπο ππεξαζπίδνπκε. Νη δηψμεηο έρνπλ αξρίζεη απφ λσξίο, αιιά
έρνπλ εληαζεί ηδηαίηεξα κεηά ηε ζπκθσλία Δπξσπατθήο Έλσζεο-Ρνπξθίαο,
αθξηβψο γηαηί νη λεναθηρζέληεο πξφζθπγεο ρξεψλνληαη θαηεπζείαλ ζηελ
FRONTEX…
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ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππγλψκε Αζελά. Ξαξαθαιψ ιίγν εζπρία. Λα ζεβφκαζηε ηνλ
νκηιεηή.
ΠΘΑΚΞΑ: Γελ είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςνπκε λα γίλνπλ νη αιιειέγγπνη θαη νη
εζεινληέο νη απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη, ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεψλνληαη θάζε θνξά
απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ζα ζπκβνχλ δηάθνξα. Νη πξφζθπγεο δελ έθπγαλ
απφ ηελ Ππξία γηα λα πεζάλνπλ ζηελ Δηδνκέλε. Θαη απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη
θαη εμεγέξζεηο, κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη δηαδειψζεηο, κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη
δηάθνξα πξάγκαηα. Ρν λα ηα ρξεψλνπλ ζηνπο αιιειέγγπνπο είλαη θάηη πνπ
δελ πξέπεη λα ην επηηξέςνπκε.
Ρν δεχηεξν πξάγκα αθνξά ηελ «Σξπζή Απγή». Δπεηδή παξακνλεχεη αθξηβψο
γηα λα εθκεηαιιεπηεί πνιηηηθά απ‟ ηελ αλάπνδε πιεπξά απηφ πνπ ζπκβαίλεη
ζήκεξα θαη δελ ηεο έρεη επηηξέςεη λα ην εθκεηαιιεπηεί ε αλζξσπηά ηνπ
θφζκνπ, πνπ ηελ είδακε θαη εδψ κέζα ζήκεξα, πνιχ ζπγθηλεηηθά θαη ζε απηή
ηελ αίζνπζα απφ πιεπξάο ησλ Σατδαξησηψλ. κσο απηφ πνπ ζπλέβε ζηνλ
Ξεηξαηά δείρλεη κηα θαηλνχξγηα απφπεηξα πνπ θάλεη ην κφξθσκα απηφ θαη
απηφο ν ρψξνο θαη φρη κφλν ε «Σξπζή Απγή», εκθαλίζηεθαλ θαη άιιεο νκάδεο,
λα μαλαβγεί απ‟ ηα ιαγνχκηα ηεο. Θαη απηφ, ζπγλψκε αιιά έγηλε κε ηελ αξσγή
ηεο αζηπλνκίαο θαη κε ηελ αλνρή ηεο θπβέξλεζεο θαη δελ κπνξεί λα
ζπλερηζηεί. Βξίζθνληαλ ππφδηθνη δνινθφλνη ζην ζεκείν κε πεξηνξηζηηθνχο
φξνπο θαη έπξεπε λα βξίζθνληαη ηελ άιιε ζηηγκή ζηε θπιαθή. Κπξνζηά ζηα
κάηηα ηεο αζηπλνκίαο θαη καγλεηνζθνπεκέλνη απφ βίληεν θαη απηή ηε ζηηγκή
έπξεπε λα είλαη ζηε θπιαθή θαη απηφ είλαη απφιπηε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο.
Θαη ηειεπηαίν θαη θιείλσ κε απηφ. Πήκεξα ην πξσί ζηε δνπιεηά κνπ
εκθαλίζηεθε θάπνηνο ζπλεξγάηεο απφ θάπνηνλ άιιν νξγαληζκφ, ν νπνίνο καο
είπε

«Βγάιαηε

δηαγσληζκφ,

πνχ

βξήθαηε

ηα

ιεθηά,

ζήκεξα

ιεθηά

θπθινθνξνχλ κφλν γηα ηνπο πξφζθπγεο». Ξξνζέμηε ην απηφ, γηαηί πέξα απφ
ην θαζαξφ δειεηήξην πνπ έιεγε ν Κηράιεο πξνεγνπκέλσο πεξηγξάθνληαο ηε
ζπλνκηιία πνπ άθνπγε, θαη απηφ ην πξάγκα κεο ζηελ θξίζε θαη ηε θηψρηα ηνπ
θφζκνπ έρεη αξρίζεη λα αθνχγεηαη. Ζ εξψηεζε ηεο θπξίαο γηα παξάδεηγκα.
Γίλεηε ιεθηά γηα ηνπο πξφζθπγεο. Γηάθνξνη δεμηνί ζην δηαδίθηπν, δηάθνξσλ
εηδψλ. Αλ είζαη πξφζθπγαο ζα πάξεηο εθείλν θαη ην άιιν, αλ είζαη Έιιελαο
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άζηεγνο δελ ζα πάξεη ηίπνηα. Απηή ε δηειθπζηίλδα ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη.
Θαη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη θαη ζα βαζίδεηαη θαη ζα ζξέθεηαη απφ ηε θηψρηα
πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ θαη ηα κέηξα πνπ παίξλεη ηα
θαηλνχξγηα ε θπβέξλεζε ακέζσο ηηο επφκελεο κέξεο. Ξξέπεη ινηπφλ πάληα λα
ζπλδπάδνπκε ηε κία κάρε κε ηελ άιιε θαη ην έλα αίηεκα κε ην άιιν. Γελ
θηάλεη λα δειψλνπκε αλζξσπηζηηθά ηελ αιιειεγγχε καο ζηνπο πξφζθπγεο.
Σξεηάδεηαη απηφ λα ην βιέπνπκε ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε θαη ζε ζρέζε θαη κε
ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο, νη νπνίνη πιήηηνληαη απφ ηηο ίδηεο αθξηβψο αηηίεο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Πθακπά. Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δπεηδή φλησο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά έγηλε αλαιπηηθή
ζπδήηεζε θαη απ‟ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο,
λνκίδσ φηη θαη ην πνιηηηθφ ζθέινο έρεη θαιπθζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, έρσ
ηελ αλάγθε λα θάλσ θάπνηεο βαζηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζα θάλσ κηα
πξνζπάζεηα λα είκαη πνιχ ζχληνκνο, γηαηί ππάξρεη θαη καθξχο δξφκνο.
Απηφ πνπ πξαγκαηηθά δνχκε, φρη απηέο ηηο κέξεο πνπ ήξζαλ νη πξφζθπγεο
ζηνλ Πθαξακαγθά, αιιά απφ ηφηε πνπ έρεη μεθηλήζεη ν ηκπεξηαιηζηηθφο
πφιεκνο, θαη νη εηθφλεο απηέο πνπ θάπνηνπο... Ή κάιινλ γηα λα κελ πσ
θάπνηνπο, ζπγθηλνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκπνιηηψλ καο, φρη ηψξα, απηέο ηηο
2-3 ηειεπηαίεο κέξεο, αιιά εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Θαη φρη κφλν γη‟ απηνχο ηνπο
πξφζθπγεο, αιιά γηα φινπο ηνπο πξφζθπγεο. ηαλ εηδηθά ην πξφβιεκα καο
ρηχπεζε ηελ πφξηα, νη εηθφλεο πνπ έρνπκε βηψζεη φινη φζνη έρνπκε επηζθεθζεί
ηνλ ρψξν θαη απηφλ θαη ηνπο ππφινηπνπο πνπ έρνπλ θηηαρηεί θαη βιέπνληαο
θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο απηνί νη άλζξσπνη θαινχληαη λα δήζνπλ, φρη γηα
ζχληνκν

ρξνληθφ

δηάζηεκα

φπσο,

δπζηπρψο

γηα

ηνπο

ίδηνπο

θαη

απηαπαηνχληαη, γηαηί έρνπλ θαη κία ειπίδα φηη θάπσο ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκά
ηνπο. Γελ έρνπλ θαηαιάβεη ηη έρεη ππνγξάςεη απηή ε θπβέξλεζε, φηη έρεη
ππνγξάςεη φηη εδψ πέξα ζα κείλνπλ απηνί νη άλζξσπνη θάησ απφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο γηα πνιιά ρξφληα.
Νη εηθφλεο πνπ βηψλεη θάπνηνο πεγαίλνληαο ζηνλ ρψξν είλαη ζπγθινληζηηθέο
απφ πνιιέο απφςεηο. Γηαηί θαηαξρήλ δελ κπνξεί λα είλαη αλζξσπίλσο
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αληηιεπηφ ην φηη ην 2016 κπνξεί έλαο άλζξσπνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κε
παηδηά πνπ δελ μεπεξλάλε ηα 3, 4, 5 κελψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη γελλήζεθαλ
θάπνπ ζηε δηαδξνκή, φηαλ απηά ηα παηδηά θαινχληαη λα κεγαιψζνπλ ζε απηέο
ηηο ζπλζήθεο, λνκίδσ φηη δελ ρσξάλε πνιιά ιφγηα. Νχηε ηψξα, μέξεηε θαη ηα
πνιιά ιφγηα γηα ηα αλζξσπηζηηθά είλαη θησρά. Πηελ πξάμε δείρλεηο ηη θάλεηο,
πψο βνεζάο, θ.ιπ. φκσο ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξά, κία πνιχ ζεκαληηθή
δηαθνξά. Δίλαη άιιν πξάγκα απηφο πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ αηηία ηνπ
πξνβιήκαηνο, απηφο πξαγκαηηθά αηζζάλεηαη άζρεκα κε απηή ηελ θαηάζηαζε,
απηφο πνπ πξαγκαηηθά πξνβιεκαηίδεηαη, πνπ ζηελαρσξηέηαη, πνπ ηνλ πηάλεη ην
ζηνκάρη ηνπ, πνπ ζέιεη λα βνεζήζεη κε φπνηνλ ηξφπν κπνξεί λα ην θάλεη θαη
είλαη άιιν πξάγκα απηφο πνπ έρεη βάςεη ηα ρέξηα ηνπ κε αίκα λα κηιά γηα
αλζξσπηζκφ θαη γηα αιιειεγγχε, λα κηιάεη γηα ηε Κεζφγεην ηεο εηξήλεο, ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ έρεη γεκίζεη πηψκαηα. Δίλαη αδηαλφεην. Απηέο νη εηθφλεο δελ ζε
αθήλνπλ λα θάλεηο ηέηνηνπο πνιηηηθνχο αθξνβαηηζκνχο.
Θαη ζέιεη πνιχ κεγάιε ςπρξαηκία θαη σξηκφηεηα, γηαηί απηή ε θπβέξλεζε
κπνξεί λα έρεη αλαιάβεη λα δηαθπβεξλήζεη κία ρψξα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε,
πνπ θαλείο δελ ιέεη φηη ηε δεκηνχξγεζε, φκσο ηε δηαρεηξίδεηαη πξνο φθεινο
κίαο ηάμεο, γηαηί εδψ πέξα φπνηνο δελ αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρνπλ δχν ηάμεηο
θαη απηέο ζπγθξνχνληαη θαη ε θπβέξλεζε έρεη επηιέμεη πνηνλ ζα πάεη θαη κε
πνηνλ ζα αθήζεη θαη έρεη επηιέμεη λα πάεη κε ηνλ Θφθθαιε γηα λα παίξλεη ηα
ζπηηάθηα απηά, έρεη επηιέμεη λα παίξλεη ηα θξεβάηηα απφ ζπγθεθξηκέλα
κνλνπψιηα, έρεη επηιέμεη λα δψζεη ηε ζίηηζε ζηηο ΚΘΝ θαη ζηηο Κε
Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο ππνγξάθνληαο ζπκθσλία, δίλνληαο παθησιφ
ρξεκάησλ εθαηνκκπξίσλ ζε απηέο ηηο ΚΘΝ. Ξνπ μέξεηε εθεί πέξα ζε απηέο ηηο
ΚΘΝ ηηο πεξηζζφηεξεο, πνπ είλαη θαη πεξίεξγεο, δελ είλαη νη κηζζνί 400 θαη
500€. Δπεηδή παίδνληαη θαη άιια παηρλίδηα, ππάξρνπλ θαη 1.400 θαη 1.500 θαη
1.600. Άξα νχηε φινη νη αιιειέγγπνη είλαη ίδηνη, νχηε φινη ζέινπλ λα
βνεζήζνπλ.
πνηνο ζέιεη λα βνεζήζεη πξέπεη λα παιέςεη πξψηα γηα λα ζηακαηήζεη ηνλ
πφιεκν. Αλ δελ κηιάο γηα ηνλ πφιεκν, αλ ζε κία αλαθνίλσζε βξήθε λα πεηο
300 θνξέο ην πνχ θηαίεη ην ΘΘΔ θαη δελ βξήθεο λα γξάςεηο ηε ιέμε ΛΑΡΝ,
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ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηνπο παξαθαιάο λα έξζνπλ λα θηηάμνπλ θαηλνχξγηεο
βάζεηο, νη δνινθφλνη πνπ έρνπλ μεθηλήζεη εζηίεο πνιέκσλ εδψ θαη 70 ρξφληα
έρνπλε αηκαηνθπιήζεη φινπο ηνπο ιανχο, νη ζπλεξγάηεο ησλ Ηζξαειηλψλ, πνπ
θάλνπλ θνηλέο αζθήζεηο. Πήκεξα ε θπβέξλεζε απηή, φρη ρζεο θαη πξνρζέο,
ζήκεξα θνηλέο αζθήζεηο κε ηνπο Ακεξηθάλνπο θαη ηνπο Ηζξαειηλνχο. Νη
Ηζξαειηλνί ζήκεξα ζθάδνπλ Ξαιαηζηίληνπο. Πήκεξα. Ζ θπβέξλεζε απηή έρεη
εηαίξνπο. Έρεη εηαίξνπο Νπθξαλνχο θαζίζηεο πνπ είλαη ζηελ θπβέξλεζε. Πηελ
θπβέξλεζε ηεο Νπθξαλίαο απηή ηε ζηηγκή, ηα ζπλεηαηξάθηα ηεο θπβέξλεζεο
είλαη θαζίζηεο. Έρνπλ βγάιεη εθηφο λφκνπ ην θνκνπληζηηθφ θφκκα. Γηψθνπλ
θνπκνπληζηέο. Ξνηα εγθιήκαηα ηνπ ΘΘΔ ηψξα; Κηιάκε ζνβαξά;
Ζ θπβέξλεζε απηή ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θάλεη απηνχο ηνπο αθξνβαηηζκνχο θαη
ζέιεη λα βαθηίζεη εδψ πέξα κέρξη θαη ηελ αιιειεγγχε ησλ απιψλ αλζξψπσλ
αλζξσπηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΟΗΕΑ, γηαηί απηή ε θνξντδία ππάξρεη, θαη εδψ
πέξα επεηδή θχθηα κε κεηαμσηέο θνξδέιεο απηφο ν ιαφο δελ έηξσγε, αθνχζηε
ηψξα. Ζ θπβέξλεζε απηή έθεξε Γεθαπεληαχγνπζην ην 3ν Κλεκφλην θαη πάεη
λα θέξεη ηψξα ην αζθαιηζηηθφ θαη ην θνξνινγηθφ Κεγάιε Βδνκάδα. Θα είλαη
ηα Ξάζε ηνπ Σξεζηνχ απηά πνπ ζα πεξάζεη φκσο, γηαηί θαη 48σξε απεξγία ζα
γίλεη θαη ζα ηνπο βγεη απ‟ ηε κχηε. Γηαηί απηφ ην έθηξσκα πνπ ζα θαηαδηθάζεη
ηηο δσέο ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ, θαη λα ε απάληεζε γηα ηελ θπξία πνπ ιέεη
ηη θάλνπκε γηα ηνπο Έιιελεο. απηφ θάλνπκε. Μεκεξνβξαδηαδφκαζηε θαη
δίλνπκε ην αίκα καο γηα λα κελ πεξάζνπλ απηά ηα εθηξψκαηα πνπ
θαηαδηθάδνπλ θαη ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο μέλνπο εξγάηεο. Ρν λα παιεχεηο γηα
ηελ αλεξγία ζήκεξα θαη γηα ηε θηψρηα, ην λα παιεχεηο γηα λα κελ θηάζεη ε
ζχληαμε θαη ν κηζζφο ζηα ηάξηαξα, είλαη πάιη γηα ηνλ Έιιελα εξγάηε. Θαη εδψ
πξέπεη λα δηαιέμνπκε. Δδψ ν θαζέλαο έρεη επζχλε πιένλ.
Θαη γηα λα θηάζνπκε θαη ζην δηα ηαχηα. Ρν αθήγεκα, φπσο ... ην παηδί απ‟ ην
Ρέμαο, δελ έρεη δξάθν. Ρν αλ εθβηάδεηαη ε θπβέξλεζε ή δελ εθβηάδεηαη, κφλνη
ηνπο ηα ιέλε νη πνπξγνί. Νη πνπξγνί βγήθαλ θαη ιέλε φηη θέξλνπκε ην
αζθαιηζηηθφ θαη ην θνξνινγηθφ θαη δελ καο πίεζαλ. Ρν ΦΞΑ ην θάλνπκε 24%
θαη δελ καο πίεζαλ. Άξα ινηπφλ, εληάμεη. Θαιά ηα αζηεία, αιιά θάπνηα ζηηγκή
ηειεηψλνπλ. ηαλ γξάθνπκε κηα αλαθνίλσζε, λα θαηεγνξνχκε απηνχο πνπ
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πξέπεη λα θαηεγνξήζνπκε θαη φρη λα πξνζπαζνχκε, ξίρλνληαο άζθαηξα ππξά,
λα πάεη ε πνιηηηθή ζπδήηεζε αιινχ γη‟ αιινχ. Ξξαγκαηηθά πηζηεχσ φηη
ηνπιάρηζηνλ απφ εδψ κέζα, απηή ε Γεκνηηθή Αξρή απφ ηελ αξρή, απφ ηελ
αξρή πνπ δεκηνπξγήζεθε απηφ ην δήηεκα, ηνπνζεηήζεθε κε πνιχ κεγάιε
ςπρξαηκία. Ξξνζπάζεζε λα είλαη πνιχ ήπηα ζην ιφγηα ηεο, γη‟ απηφ θαη
δηαηήξεζε ηηο επηθπιάμεηο ηεο γηα ην ρψξν. Απ‟ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, κέρξη
θαη ζήκεξα, θάλνπκε πξνζπάζεηεο θαζεκεξηλά λα ιχζνπκε βαζηθά δεηήκαηα
δηαηξνθήο, φρη κφλν ζηνλ Πθαξακαγθά, θαη ζηνλ Ξεηξαηά, ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα
θ.ιπ. θ.ιπ. Θαη αηηήκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ αλζξψπηλε θαη πγηεηλή
δηακνλή ησλ αλζξψπσλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο θ.ιπ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Νινθιήξσζε Αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη. Ινηπφλ. Κία θνπβέληα αθφκα, αλ θαη είπε θαη ν Ράθεο...
Ινηπφλ. πάξρεη ζήκεξα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ «Σατδάξη Πήκεξα» ζην Facebook
επψλπκα έλα θαζηζηνεηδέο πνπ ζηε ζπειηά ηνπ κέζα έρεη θαη ππνινγηζηή
κάιινλ θαη internet, ην νπνίν εθηφο απ‟ ηνπο εθβηαζκνχο θαη ηηο απεηιέο γηα ηε
δσή ηνπ Γεκάξρνπ, φισλ καο, θ.ιπ. θ.ιπ., πνπ ιέεη φηη άκα γίλεη νηηδήπνηε ζα
καο πάξεη έλαλ-έλαλ κε ηε ζεηξά, δειψλεη θαζίζηαο θ.ιπ. Κηζφ ιεπηφ λα ην
βξσ, ζπγλψκε. Ινηπφλ. Κηζφ ιεπηφ, ζπγλψκε. Ινηπφλ... «Νη αξκφδηεο αξρέο,
κπια κπια κπια, φζν γηα ην άιιν, φηαλ πεηξάμνπλ ηελ νηθνγέλεηά κνπ ηφηε ζα
δνχκε πψο ιέγεηαη. Κέρξη ηφηε μεθηλήζηε ηηο πξνζεπρέο ζαο εζείο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο γηα λα κελ ζπκβεί. Δζείο πνπ θάλεηε ηελ αλάξηεζε, κπια...»
Λαη. Σίιηα ζπγλψκε, ηψξα δελ ην έρσ... «Ρψξα αλ εζχ θνβάζαη φηη θάηη ζα
γίλεη ζηελ πνξεία, θάλε ηελ πξνζεπρή ζνπ γηα λα κελ γίλεη θαη πάξε ηα ιφγηα
κνπ φπσο ζεο, αιιηψο είλαη ζεκάδηα απηά», θ.ιπ. θ.ιπ. Ξέξα φηη είλαη επίζεκν,
ην ιέσ επεηδή εθβηάδεη θαη απεηιεί θ.ιπ. Ρψξα πξνθαλψο ζα πάξνπκε φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο, θαη ην ιέσ γηαηί απηφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πξέπεη λα δηαθπιαρζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ. Δπεηδή...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Νινθιήξσζε Αληηδήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έρεη φλνκα, λαη, λαη.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα ην παξαδψζσ...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θπξία, είλαη ζε site. Αθήζηε λα νινθιεξψζεη... Δίλαη ζε site
θεληξηθφ ηνπ Σατδαξίνπ σο ζρφιην. πνηνο ζέιεη κπνξεί αλ ην δεη. Γελ είλαη
αλάγθε λα αλαθέξνληαη νλφκαηα εδψ κέζα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηα πξνθαλείο ιφγνπο, δελ ππάξρεη ιφγνο...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Κπνξνχλ φινη λα κπνπλ θαη λα ην δνπλ. Δίλαη ζεκεξηλφ ην
δεκνζίεπκα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηα έλα ιφγν φκσο ην ιέσ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πνηνο ζέιεη κπνξεί αλ ην δεη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηα έλα ιφγν φκσο ην ιέσ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Νινθιήξσζε Αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρν ιέσ γηα έλα ιφγν. Γηαηί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη
πνιηηηθφ φξγαλν. Θαη επεηδή θάπνηνο κπνξεί λα δειψλεη φ,ηη ζέιεη ζην
Facebook, θαη ν νπνηνζδήπνηε έρεη ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο δηαθσλίαο,
λνκίδσ φηη επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο εθθξάδνληαο ηε δηαθσλία ηνπ δειψλεη κε
ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε πνιηηηθήο παξάηαμεο κέζα ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, θαιφ είλαη φιεο νη παξαηάμεηο λα ηνπνζεηεζνχλ γη‟ απηφ ην δήηεκα
θαη λα θαηαγγείινπλ θαζηζηνεηδή θ.ιπ. αληηδξαζηηθνχο, πξνθεηκέλνπ είηε
ζπγθαιπκκέλα είηε αιιηψο λα κελ παίδνληαη δηάθνξα παηρλίδηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, θπζηθά. Ρελ επφκελε θνξά, αλ δελ γίλεη απηφ απφ φιεο
ηηο παξαηάμεηο, λνκίδσ φηη θάπνηνη κε θαηαγγέιινληάο ην ζα πξνζπαζνχλ λα
ην αγθαιηάζνπλ. Ρν ιέσ γηα λα πξνθπιαρζνχκε θαη λα κελ έρνπκε άιια ζε
απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Κηζφ ιεπηφ, γηαηί...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ θ. Ρζαηζακπά.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ππδήηεζε γηα ην πξνζθπγηθφ έηζη γεληθφηεξα έρεη γίλεη θαη ζε
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη είρακε ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπκε ηηο
απφςεηο καο φινη θαη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα αίηηα θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Έγηλε θαη δεχηεξε
ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηζζφηεξν επηθεληξσλφηαλ ζηελ εμέιημε ηεο επηινγήο
ηνπ ρψξνπ ηνπ Πθαξακαγθά σο ρψξνπ θηινμελίαο θαη εγθαηάζηαζεο
πξνζθχγσλ, φπνπ θαη εθεί πάιη κπήθαλ ηα δεηήκαηα. Λνκίδσ φηη εθθξάζηεθαλ
φινη

φηη

ν

ρψξνο

είλαη

αθαηάιιεινο,

σζηφζν

ππήξμαλ

θάπνηεο

δηαθνξνπνηήζεηο, κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο. Αθνχζηεθαλ νη απφςεηο απ‟ φιεο
ηηο πιεπξέο.
Ζ ζεκεξηλή ζπδήηεζε λνκίδσ φηη πεξηζζφηεξν πξνθιήζεθε απφ ην δήηεκα ηνπ
αξηζκνχ ηειηθά πνπ ζα θηινμελεζνχλ, πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ
Πθαξακαγθά, ηελ Ξξνβιήηα 4. Θαη λνκίδσ φηη ην λα επαλαιάβνπκε
γεληθφηεξεο πνιηηηθέο ζέζεηο, θαιφ είλαη λα αθνχγνληαη δεηήκαηα ηδεψλ,
δεηήκαηα ζεσξηψλ θαη επαίζζεηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο
πνιέκνπο, κε ηνπο πξφζθπγεο θαη φια απηά. Υζηφζν φκσο θαιφ είλαη, πέξαλ
ησλ ζπδεηήζεσλ, λα επηθεληξψλνπκε θαη ζε δεηήκαηα δηαρεηξηζηηθά ζε ζέκαηα
θξίζεσλ φηαλ απηά πξνθχπηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ θαη απνθάζεηο θαη
λα ιχλνληαη θαη πξνβιήκαηα. Λνκίδσ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηθεληξψζνπκε
πεξηζζφηεξν εθεί.
Απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο έγηλε κία πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ηεο ζέζεο ηεο
παξάηαμήο καο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ. Αθνχζηεθαλ φηη ην
δήηεκα δελ είλαη αλ ζα είλαη 1.500 ή 1.501. Λνκίδσ φηη ηέηνηα επηρεηξήκαηα εθ
ηνπ πνλεξνχ δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζε έλα ηέηνην ζνβαξφ ζέκα θαη
βεβαίσο δελ κηιάεη θαλείο αλ ζα είλαη 1.500 ή 1.501. Ή αλ ζέιεηε δελ κηιάεη
θαη θαλείο αλ ζα θηάζνπλ 2.000. Ρν δήηεκα φκσο είλαη φηη εδψ έρνπκε λα
θάλνπκε κε έλα πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη δελ ζηεθφκαζηε ζηνλ αξηζκφ. Ν
αξηζκφο θξχβεη άιια πξάγκαηα απφ πίζσ ηνπ θαη θξχβεη φια απηά ηα
επηρεηξήκαηα ηα νπνία βάιαηε θαη βάδνπκε φινη θαη ην βάδνπκε θαη νκφθσλα.
Θέινπκε θαιέο ζπλζήθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο; Ρνπο ζέινπκε. Ρν ίδην θαιέο
ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη θαη λα παξαζρεζνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε, απφ ηνπο
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θνξείο, απφ ηνλ Γήκν, απφ ηηο παξαηάμεηο, κε φιεο ηηο θαιέο πξνζέζεηο πνπ
ππάξρνπλ, εθθξάζηεθαλ πνιινί θνξείο ζεηηθά. Ρν ίδην θαιέο, ινηπφλ,
ζπλζήθεο βνήζεηαο κπνξεί λα παξαζρεζνχλ ζε 2.000 πξφζθπγεο ζε έλα ρψξν
θαη ην ίδην ζε 5 ή θαη 8 αθφκα πνπ ππάξρνπλ θαη ζθέςεηο ηέηνηεο απφ ην
ζρεδηαζκφ φπσο αλαθνηλψζεθε ζε 8.000 πξφζθπγεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν;
Λνκίδσ δελ ζπκθσλεί θαλείο φηη κπνξεί 8.000 πξφζθπγεο λα εμππεξεηεζνχλ
θαιχηεξα απφ 2.000. Άξα ινηπφλ ην επηρείξεκα δελ είλαη ζέκα αξηζκνχ, είλαη
ζέκα νπζίαο. Δίλαη ζέκα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ βάζε απηψλ
πνπ φισλ ζπκθσλνχκε.
Ινηπφλ, πξνζπαζείηε λα ππνβαζκίζεηε ηνλ αξηζκφ, γηαηί; Γηαηί επεηδή
εθθξάζηεθε επίκνλα κηα παξάηαμε θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί αο πνχκε
θαη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζχγθξνπζεο, ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη. Γελ είλαη
ζχγθξνπζε. Δκείο βάδνπκε ηνλ αξηζκφ ζαλ παξάηαμε αθξηβψο επί ηεο νπζίαο
θαη επί ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ φινη ζπκθσλνχκε. Θαη πέξα απφ απηά ηα
δεηήκαηα, γηαηί πξάγκαηη θαξκαθεπηηθή θάιπςε κπνξεί λα παξαζρεζεί
θαιχηεξα; Βνήζεηα απφ πιεπξάο ησλ Σατδαξησηψλ, πνπ φινη είλαη πξφζπκνη,
ζε ζέκαηα ξνπρηζκνχ θαη άιια, ηξνθίκσλ θ.ιπ., κπνξεί λα ππάξμεη θαιχηεξε
βνήζεηα πξνο 2.000 αλζξψπνπο ή πξνο 8.000 ή πξνο 5.000; ρη. Λνκίδσ φινη
ζπκθσλνχκε ζε απηφ. Θαη ζα κνπ πείηε θαη ηη λα θάλνπκε δειαδή; Απηνχο
ηνπο ππφινηπνπο πνπ έξρνληαη εδψ δελ πξέπεη αλ ηνπο βνεζήζνπκε, ηνπο
πεξηζζφηεξνπο; Πε θακία πεξίπησζε θαη λα ην μεθαζαξίζσ, επεηδή έγηλε θαη
εθηελήο πνιηηηθή θνπβέληα γεληθφηεξε, εκείο είκαζηε μεθάζαξα αιιειέγγπνη
ππέξ ησλ πξνζθχγσλ. Θαη κάιηζηα θαηαδηθάδνπκε νπνηεζδήπνηε θσλέο θαη
νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο εηο βάξνο ηνπ, λα ην μεθαζαξίζνπκε θαη απηφ γηα λα
κελ γίλνληαη παξεξκελείεο ή αθήλνληαη ππνλννχκελα.
Αιιά ζα πξέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα ζηξαθεί, φπσο είπακε, ζηα φξγαλα ηεο
απηνδηνίθεζεο. Θα πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ηελ ΘΔΓΔ θαη ζα πξέπεη λα
ζηξαθεί θαη πξνζσπηθά ζηνλ Ξξφεδξν ηεο ΘΔΓΔ, ν νπνίνο είλαη Γήκαξρνο, ν
θ. Ξαηνχιεο, είλαη θαη Ξξφεδξνο ζηνλ Ηαηξηθφ Πχιινγν, βγαίλεη θαη ιέεη
αιιειέγγπα ιφγηα, βγαίλεη θαη ιέεη φηη ε απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα βνεζήζεη,
αιιά ν Γήκνο ζηνλ νπνίν είλαη Γήκαξρνο, πνπ έρεη θαη πάξα πνιχ σξαίνπο
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ρψξνπο θαη έρεη θαη θαιχηεξεο ππνδνκέο, κέλεη εθηφο. Ξξψηνο απηφο έπξεπε
λα δψζεη ην παξάδεηγκα ηεο θηινμελίαο ζηνλ Γήκν ηνπ. Δίλαη Βφξεηα Ξξνάζηηα
φκσο. Μέξσ φηη ζε θαλέλαλ δελ αξέζεη απηφ, νχηε ζηνλ Γήκαξρν αξέζεη, νχηε
ζηε Γηνίθεζε αξέζεη, νχηε ζηηο άιιεο παξαηάμεηο αξέζεη. Ξξέπεη λα ην
θαηαγγείινπκε φκσο θαη επψλπκα. Ξξέπεη λα ζηείινπκε θαη επηζηνιέο, λα
θάλνπκε θαη δεκφζηεο θαηαγγειίεο. Θαη ππάξρεη θαη θπβέξλεζε. Θαη ηηο δίθαηεο
απνθάζεηο πξέπεη αλ ηηο επηβάιεη θαη φρη κέζα ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ δηαθφξσλ
επσλχκσλ, ησλ δηαθφξσλ ηζρπξψλ, λα θάλεη πίζσ. Γηαηί πηζηεχσ φηη
ππάξρνπλ ινγηθέο, βεβαίσο, θαη ππάξρνπλ θαη ζπζίεο ζηελ θπβέξλεζε θαη
ζηνπο

θπβεξλφληεο.

ηαλ

ζπλαληάλε

αληηζηάζεηο

απφ

νπνηνλδήπνηε,

πξνεγείηαη ε ινγηθή θαη ην δίθαην θαη φρη ε ππνρψξεζε. Θαη επηβάιιεηαη ε
ινγηθή θαη ην δίθαην θαη δελ ην έθαλαλ. Θαη πξέπεη λα ην ιέκε θαη απηφ. Θαη
πξέπεη νη ππνζηεξηθηέο ηεο θπβέξλεζεο λα ην θσλάδνπλ πξψηνη.
Απηά εκείο επηζεκαίλνπκε θαη λνκίδσ φηη είλαη άδηθν λα επηρεηξείηε λα κπνχκε
απέλαληη σο παξάηαμε επεηδή επηζεκαίλνπκε απηά ηα δεηήκαηα. Αληίζεηα,
λνκίδσ φηη ζα έπξεπε ηνπο αξκνδίνπο, ηνπο πεξηζζφηεξν αξκνδίνπο, λα ηνπο
πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ απηέο ηηο απφςεηο καο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αλ θαη ηψξα είλαη αξθεηά αξγά απ‟ φ,ηη θαίλεηαη, λα πσ φηη δπν
ιφγηα ζέισ λα πσ. Θαηαξρήλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί ν Γήκνο λα
αληηκεησπίζεη θαη δελ είλαη θαη θαζήθνλ ηνπ λα αληηκεησπίζεη κία ηέηνηα
θαηάζηαζε. Θαη λνκίδσ φηη θαη θαλέλαο Γήκνο δελ ζα κπνξεί λα ην θάλεη απηφ.
Γειαδή δελ είλαη δήηεκα λα ην πνχκε φηη ν Ξαηνχιεο, ν έλαο, ν άιινο, λα
πάλε λα ην θάλνπλ απηνί. Θαλέλαο Γήκνο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα
ηέηνην γεγνλφο αλ ε ίδηα ε θπβέξλεζε δελ θηηάμεη ππνδνκέο, φρη απηέο πνπ
έρεη ηψξα ζηνλ Πθαξακαγθά, γηαηί φια ηα ζπγθξίλνπκε φρη κε ην ρεηξφηεξν,
πξέπεη λα ηα ζπγθξίλεηο κε ην θαιχηεξν. Γειαδή αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε
θηηάμεη ζηεγαλνχο βφζξνπο νη νπνίνη δελ είλαη ζακκέλνη θαη είλαη δίπια ζηα
ζπίηηα, λαη, εληάμεη, νη ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηνλ Ξεηξαηά πνπ ήηαλ δίπια θαη
δελ ππήξρε ηίπνηα είλαη εηδπιιηαθέο. Απηφ είλαη φκσο ην δήηεκα; Απηφ είλαη
φκσο ην δήηεκα; ηαλ ππάξρνπλ παηδηά ηα νπνία έρνπλ ηζηκπήκαηα απφ
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έληνκα έλα ζσξφ θαη δελ μέξσ εγψ ηη άιιν θαη δελ ππάξρεη θαλέλα είδνπο
θξαηηθή ππνζηήξημε ζε γηαηξνχο, ζε κνλάδεο, πνηεο είλαη εηδπιιηαθέο, νη
θαιχηεξεο ζπλζήθεο ελ πάζε πεξηπηψζεη; Λνκίδσ ινηπφλ φηη απφ εδψ θαη πέξα
ηελ θχξηα επζχλε γη‟ απηφ ην ρψξν ην ίδην ην θξάηνο πξέπεη αλ δψζεη ηελ
πξέπνπζα ζεκαζία θαη ππνζηήξημε. Γελ κπνξεί θαλέλαο Γήκνο θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν ΚΘΝ θαη δηάθνξεο άιιεο, νη νπνίεο απφ πίζσ γίλεηαη ηξειφ γιέληη
εθαηνκκπξίσλ πάλσ ζηνπο πξφζθπγεο, θαη λνκίδσ φηη απηφ είλαη μεθάζαξν.
Γηα ην γεληθφηεξν κε έρνπλ θαιχςεη θαη νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη. Λα πσ
φηη εγψ πξαγκαηηθά ζθεθηφκνπλ ηψξα, πξνρζέο λνκίδσ ήηαλ κε ηνλ Κφζρν
πνπ ήκαζηαλ εθεί, είρε έξζεη ε ΔΟΡ θαη θάπνηα ζηηγκή ήζειε λα κηιήζεη κε
θάπνηνλ, αιιά γηα θαιή καο ηχρε θαη εκέλα θαη ηνπ Κφζρνπ πνπ
ηζαθσλφκαζηαλ πνηνο ζα πάεη, φρη εζχ, ηνπ έιεγα, φρη εζχ, κνπ έιεγε,
επηπρψο δελ είρε wifi γηα λα βγνχκε ζηα θαλάιηα! Δπηπρψο. Θαη κε είρε
ελνριήζεη αθάληαζηα απηή ε αλαθνίλσζε ηελ νπνία έβγαιαλ νη «Ξνιίηεο ζε
Γξάζε». Σαίξνκαη πνπ ε Αζελά δηαθνξνπνηήζεθε. Κε έρεη ελνριήζεη
αθάληαζηα, γηαηί φηαλ γξάθεηο κηα αλαθνίλσζε γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ
Σατδαξίνπ θαη κηιάο γηα θσηνγξαθίεο θαη επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο δελ κπνξείο
λα ελλνείο ηνλ Κπνδίθα, εθηφο θαη αλ έγηλε Γεκνηηθή Αξρή. Δίλαη πξνθαλέο ηη
ελλνείο. Γελ ην πεξίκελα γηα λα είκαη εηιηθξηλήο. Θαη επεηδή αλαθέξεη κέζα θαη
γηα ρηππήκαηα θάησ απ‟ ηε δψλε, ν καθαξίηεο ν παηέξαο κνπ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ν καθαξίηεο ν παηέξαο κνπ φηαλ είρε έξζεη απ‟ ηελ Θεθαινληά
ζηελ Αζήλα ην ‟50, μέξεηε δελ ππήξραλ ηφηε λα ηνπ πνχλε «Ρη είζαη ξε,
θνπκνπληζηήο» θ.ιπ. Δίρε αιιάμεη ην παλεγχξη. Ρνπ έιεγαλ πνιινί «Οε „ζπ, ην
ΘΘΔ έρεη θάλεη ιάζε πνιιά. Ρη είζαη ΘΘΔ;». Απηά ηνπ έιεγαλ ηφηε, επεηδή
κηιάκε γηα ρηππήκαηα θάησ απ‟ ηε δψλε. Θαη κνπ θάλεη ηξνκεξή εληχπσζε
ινηπφλ πνπ απηά πνπ κνπ έιεγε ζαλ ηζηνξίεο, εγψ δελ ηα έρσ δήζεη, ζα
εξρφηαλ ην 2016 λα ηα δσ θαη ζε αλαθνίλσζε.
Θαη επίζεο ζα ήζεια λα θιείζσ, αχξην έρεη κηα δηεκεξίδα γηα ηνλ πξνιεπηηθφ
θαη ηνλ θαηαζηαηηθφ έιεγρν ην πνπξγείν. Δθεί ινηπφλ ζα πάσ αχξην θαη ζα
ηνπο πσ φηη γηα ην Σατδάξη ζέινπκε λα πάξνπκε κεραλήκαηα 2.000.000€, δελ
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ζα πσ 15.000.000€ πνπ ήηαλ ηα container, θαη ζέισ ηνλ δηαγσληζκφ λα ηνλ
βγάισ 1ε Φιεβάξε 8:00π.κ., λα ηνλ ηειεηψζσ ζηηο 5:00κ.κ. θαη ζηηο 15 κέξεο
λα έρσ βγάιεη θαη ηελ εηαηξεία θαη λα έρνπλ έξζεη θαη ηα container ζηγά-ζηγά
θαη φ,ηη άιια κεραλήκαηα ζέισ. Θαη ρσξίο ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαη λα κελ
θηλδπλεχσ θαη κε θαηαινγηζκνχο θαη κε θαηαζηαιηηθφ έιεγρν. Θαη ζα ήζεια
πάξα πνιχ απηή ε δηαδηθαζία λα ίζρπε θαη γηα ηνλ Γήκν ην δηθφ καο φηαλ ζα
ζέιακε λα πάξνπκε κεραλήκαηα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη γηα λα θηηάμνπκε ηα
αληηπιεκκπξηθά θαη εξρφηαλ δελ ππάξρεη κειέηε, είλαη ην φξην, ζέιεηε 60
εκέξεο, ζηηο 60 εκέξεο ζα έρνπκε ηξεηο ελζηάζεηο. Θα ήζεια ινηπφλ απηφ λα
έξζεη αχξην ν πνπξγφο εθεί, γηαηί ζα είλαη θαη ν πνπξγφο εθεί, ν
Θνπξνπκπιήο, θαη ζα ηνπ πσ αθνχ ην θάλαηε 1ε Φιεβάξε, εκάο γηαηί δελ καο
αθήλεηε λα ην θάλνπκε; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν γηα ην θιείζηκν.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Πχληνκνο ζα είκαη θαη επηγξακκαηηθφο. Λα μεθαζαξίζνπκε θάηη
απ‟ ηελ αξρή, φηη ηελ επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
θέληξσλ θηινμελίαο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Γήκαξρε, νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ ην θιείζηκφ ζνπ γηα λα...
ινηπφλ, λα πξνρσξήζνπκε.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Έιεγα ινηπφλ φηη ηελ επζχλε θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηελ έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε θπβέξλεζε.
Θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ. Δκείο φκσο ζαλ Γήκνο, ζαλ θνξείο,
ζαλ θάηνηθνη, θαη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ε ζεκεξηλή θνπβέληα λνκίδσ θαη
ζηάζεθε πξαγκαηηθά ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ην Ππκβνχιην θαη φινη νη
εθπξφζσπνη πνπ πήξαλ ην ιφγν, γηαηί λνκίδσ έρνπκε θαηαλνήζεη ηη αθξηβψο
ζα πξέπεη λα γίλεη απ‟ ην Γήκν, λα εθθξαζηεί επηθνπξηθά ε αιιειεγγχε πνπ
πξέπεη αλ δψζνπκε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο
πνπ εμεγήζακε θαη εηζεγεηηθά θαη βέβαηα θαη κε ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο έγηλαλ.
Δγψ, επεηδή αθνχζηεθαλ θάπνηα πξάγκαηα, δπν ηξία πξάγκαηα ζα πσ κφλν.
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Ξξψηνλ, ην 1970 φπνπ ρξεηάδνληαλ ν Ληάξρνο εξγαηηθέ ρέξηα, θζελά, γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα Λαππεγία ηνπ Πθαξακαγθά, ηα νπνία έθαλαλ θαη ηηο
παξαβηάζεηο πάκπνιιεο θαη ηηο επεθηάζεηο ηηο παξάλνκεο, ηφηε ινηπφλ ζην
Σατδάξη είρακε 5.000 Ξαθηζηαλνχο. 5.000 απ‟ ην ‟70 κέρξη ην ‟90 πεξίπνπ, πνπ
ζηαδηαθά γχξσ ζην ‟90 ήηαλ 3.000 κε 4.000. Ρφηε, θαη πξνο ηηκήλ ηνπο,
θαλέλαο νχηε θάηνηθνο νχηε Γεκνηηθέο Αξρέο ηφηε, δελ κέηξαγαλ θαη δελ
έβαδαλ ην δήηεκα είλαη 5.000, 5.001 θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ
ζηελ πφιε. Θαη νη Ξαθηζηαλνί έγηλαλ θνκκάηη ηεο πφιεο καο. Ξήγαλ ζρνιεία.
Δίραλ ηηο γηνξηέο ηνπο, ηηο εθδειψζεηο ηνπο. Θπκάκαη ζηελ Άλνημε
ζπγθεληξψζεηο, φπνπ ήηαλ γεκάηε ε παιηά Άλνημε θαη ρηιηάδεο θφζκνπ απ‟
έμσ, Ξαθηζηαλψλ. Έγηλαλ απνδεθηνί απ‟ ηελ θνηλσλία. Θαη ηφηε δελ έβαιε, θαη
πξνο ηηκήλ ηνπο ιέσ θαη πάιη, θαλέλαο απφ ην Σατδάξη ηέηνηα δεηήκαηα.
Γεχηεξν. Ιέηε ή ιέλε θάπνηνη φηη ν Γήκνο δελ αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα
ησλ δεκνηψλ. Ρψξα κνλφπιεπξα βιέπεη ην ζέκα εθεί ην ηη ζα γίλεη θαη δελ
εληζρχεη ηνπο δεκφηεο. Λα απαληήζσ, έθπγε βέβαηα ε θπξία απηή γηα ηνλ
ςεθαζκφ, φηη ςεθαζκνί γίλνληαη. Γίλνληαη θαη απ‟ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απ‟ ηνλ
Γήκν, αλάινγα. Θαη βέβαηα είλαη γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα εληαζνχλ ηψξα θαη
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ... Θαη βέβαηα ην έρνπκε ππφςελ απηφ θαη είλαη θαη απ‟ ηα
δεηήκαηα πνπ ζπδεηάκε κε ηελ Ξεξηθέξεηα.
Ν Γήκνο ινηπφλ πνπ δελ αζρνιείηαη κε ηίπνηα άιιν, απφ ηε Γεπηέξα μεθηλάεη
δσξεάλ Ρεζη ΞΑΞ γηα ηηο γπλαίθεο. Έθαλε έιεγρν ζε φια ηα παηδηά ησλ
Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ κπνζθειεηηθφ, νδνληηαηξηθφ, παηδηαηξηθφ, θαξδηνινγηθφ
θ.ιπ. Έρεη θάλεη εκβνιηαζκνχο ζε φια ηα παηδηά πνπ έπξεπε λα γίλεη ζχκθσλα
κε ην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ θαη ηψξα θαλνλίδνπκε γηα ην θαηλνχξγην
πξφγξακκα ην νπνίν είλαη κπξνζηά καο. Θάλεη δηαλνκή ηξνθίκσλ θαη κάιηζηα
παίξλνπκε θαη απφ δηάθνξνπο θνξείο ηξφθηκα (θνηφπνπια θ.ιπ.) φ,ηη
κπνξνχκε ζε 970 νηθνγέλεηεο ζπκπνιηηψλ καο. Γίλνπκε ηε βνήζεηα ζηνπο
άπνξνπο. Θάλακε πξνρζέο άιιε κία αηκνδνζία, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη θάζε
ιίγν γηα λα ππάξρεη Ρξάπεδα Αίκαηνο ηνπ Γήκνπ. ια ηα παηδηά πάλε ζηνπο
Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πάλε δσξεάλ. Γηα λα κελ
πνχκε γηα ηα άιια ζέκαηα πνπ αζρνινχκαζηε, γηα ην ζέκα ησλ πιεκκπξψλ
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πνπ ηειεηψλνπλ νη κειέηεο, πνπ έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο ήδε ζε πνιιέο
πεξηνρέο θαη φια ηα ππφινηπα, ηα νπνία δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ ηψξα, ηηο
ελέξγεηεο πνπ θάλεη. Αιιά ζην θνηλσληθφ θνκκάηη ζαο είπα παξάιιεια φηη είλαη
αδηαλφεην γηα εκάο λα κελ γίλνληαη παξάιιεια απηέο νη ελέξγεηεο. Θαη δελ
πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ε κία δξάζε δελ ζα εκπνδίζεη ηελ άιιε. Απηφ είλαη
έλα επηρείξεκα ζαζξφ ην νπνίν επηρεηξνχλ θάπνηνη λα πνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ
φηη ν Γήκνο αζρνιείηαη κε απηά, φπσο έιεγε αζρνινχληαη κε ηηο πνξείεο ησλ
αλέξγσλ. Αλ δελ αθνξά ε αλεξγία ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, ηφηε ηη ηνλ
αθνξά; Ρη ηνλ αθνξά αλ δελ αθνξά ε ίδηα ε δσή ησλ πνιηηψλ;
Πε ζρέζε κε ην πφζνπο ζα θηινμελεζνχλ θαη ζε ζρέζε κε ην λνχκεξν, ηνπο
1.500, αλ ζα είλαη 1.600 ή φρη, φπνπ πξέπεη λα πάξνπκε ηα φπια θαη λα
απνθιείζνπκε ην απηφ αλ πάλε πάλσ απφ 1.500. Δγψ ζα ήζεια έηζη λα κνπ
πεη θάπνηνο ηη λα πεη ην Πρηζηφ γηα παξάδεηγκα, ν Γήκνο Ξεξάκαηνο, φηαλ ν
ζρεδηαζκφο ήηαλ γηα 500 θαη απηή ηε ζηηγκή είλαη 1.590, 1.950 θαη γηα
θάπνηνπο νη νπνίνη βιέπνπλ θαη ην ζέκα θαη ηηο θπιέο Αθγαλνί. Ρη λα πεη ε
Δηδνκέλε, πνπ έλα ρσξηφ 100 θαηνίθσλ έθηαζε λα θηινμελεί 13.000 θαη
κάιηζηα νη θάηνηθνη εθηφο απφ απηφλ ηνλ πεξίεξγν εθεί, ηνλ γξαθηθφ θαη
επηθίλδπλν βέβαηα ν νπνίνο έβγαηλε κε ην ηξαθηέξ θαη έθαλε, νη θάηνηθνη νη
πεξηζζφηεξνη παίξλνπλ θαη ηνπο θηινμελνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηα ζπίηηα ηνπο,
ηνπο βνεζάλε φζν κπνξνχλ. Ρη λα πεη ην Διιεληθφ πνπ έρεη 4.500 θαη κάιηζηα
ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Ρη λα πεη ν Διαηψλαο θαη ε πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ
γχξσ, πνπ ηνπο πεγαίλνπλ θάζε ηξεηο θαη ιίγν άιινπο 500-500 πξφζθπγεο. Λα
ηη λα πνπλ κηα ζεηξά άιιεο πεξηνρέο, πνπ θαινδέρηεθαλ θαη απηνί ηνπο
πξφζθπγεο. Γειαδή έπξεπε λα βάινπλ ζηε δπγαξηά ή ζην κέηξεκα κάιινλ θαη
λα πνπλ φηη αθνχ μεπεξλάηε θαηά θάπνηνπο αξηζκνχο, ζα πξέπεη λα
εκπνδίζνπκε, λα ζηήζνπκε κπξνζηά ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ θαη λα
ζηεζνχκε θαη εκείο θαη λα πνχκε «Κέρξη εδψ, θηάλεη»; Δκείο απηφ πνπ ιέκε
θαη απηφ ζα εμαξηεζεί θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ, είλαη λα ππάξρνπλ απηφ
πνπ

ιέκε

αλζξψπηλεο

ζπλζήθεο

γηα

φιεο

εθεί.

Δίκαζηε

θνληά.

Ξαξαθνινπζνχκε ην ζέκα. Σζεο εκπνδίζακε λα κείλνπλ απ‟ έμσ πξφζθπγεο νη
νπνίνη ήξζαλ κε δηαθηλεηέο απ‟ ηε Σαιθίδα. Ξνπ εδψ πνπ είλαη ην θξάηνο, ήξζε
κε ζπγθνηλσλία απ‟ ηελ Σαιθίδα, πιήξσζαλ δελ μέξσ πφζα ρξήκαηα, ηνπο
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έθεξαλ παξάλνκα ζηνλ Πθαξακαγθά θαη κε παξέκβαζε, αλ ζέιεηε, είπακε φηη
δελ πξέπεη απηνί νη άλζξσπνη λα κείλνπλ απ‟ έμσ θαη λα ζηήζνπλ ηηο ζθελέο,
λα μαλαπάλε ζην Θέληξν Φηινμελίαο πνπ ππήξρε.
Γηα ηε Σίν, αλ ζέιεηε λα πσ θαη γηα άιιεο πεξηνρέο, ζίγνπξα είλαη απηφ ην
αιαινχκ πνπ ζαο έιεγα θαη πξηλ, φηη άιια ιέλε σο πξνο ην πφζνη ζα
θηινμελεζνχλ θαη άιια είλαη ηα λνχκεξα. Απηφ ην είπα ζαθέζηαηα
πξνεγνπκέλσο φηη δελ ππάξρεη έλαο άλζξσπνο απ‟ ηελ θπβέξλεζε πνπ λα
κπνξείο λα ζπλελλνεζείο θαη λα ζνπ πεη ηα ζχθα-ζχθα θαη ηε ζθάθε-ζθάθε.
Απηφ είλαη δεδνκέλν. Ρν είπα θαη θάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο πνπ έρσ κηιήζεη θαη φρη κφλν κε ηελ Σίν. Παο είπα θαη παξαδείγκαηα
πξνεγνπκέλσο.
Αλ έγηλαλ επαθέο ηηο ηξεηο βδνκάδεο πνπ κεζνιάβεζαλ, πξνθαλψο δελ
θαηαιάβαηε, αιιά είρακε θάλεη θαη ελδηάκεζν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη είπα γηα
ηηο επαθέο πνπ έγηλαλ. Νη επαθέο απηέο ήηαλ κε ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ θαη
κε ηελ Ζγεζία ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Λαπηηθνχ, πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Φηινμελίαο ζηνλ Πθαξακαγθά. Θαη απηφ πνπ ηνπο
ηνλίδακε ζε φινπο ηνπο ηφλνπο είλαη φηη ην λνχκεξν δελ ζα πξέπεη αλ
μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ηνλ νπνίν είρακε ζπκθσλήζεη. Ρψξα, επεηδή παίδεη
θάπνηνο θαη ην επηθνηλσληαθφ παηρλίδη, ζα ήζειε έλα έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πνπ
λα έιεγε φηη εκείο δελ ζέινπκε πάλσ απφ 1.500 αο πνχκε, γηα λα ην θνπλάεη
κεηά, λα ην θνπλάεη, θαη λα έιεγε φηη αλ ππήξρε αλάγθε λα έξζνπλ 1.700 ή
2.500, λα έιεγε νξίζηε, είζηε αλαθφινπζνη θαη ηη είλαη απηά πνπ θάλεηε. Απηά
ηα παηρληδάθηα θάπνπ αιινχ κπνξείηε λα ηα παίμεηε. Γελ κπνξείηε, ζαο ην είπα
θαη

ηελ

πξνεγνχκελε

θνξά,

ζε

βάξνο

ησλ

πξνζθχγσλ

θαη

ησλ

δπζηπρηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα θαη ηε ζηήξημή καο λα
παίδεηε ηέηνηα παηρλίδηα, κηα θαη θαιή. Έηζη; Απηφ γηα είκαζηε μεθάζαξνη.
Θαη επεηδή εζείο παίδεηε ηέηνηα παηρλίδηα, ηα παηδάθηα εθεί, επεηδή δελ έρνπλ
λα παίμνπλ κε ηίπνηα, απηέο ηηο κέξεο παίδνπλ κε κία ζθηζκέλε κπάια θαη κε
έλα ζρνηλί πνπ ηξαβάλε απφ ηε κία κεξηά θαη ηελ άιιε. Απηά είλαη ηα κνλαδηθά
εθφδηα πνπ έρνπλ. Θαη είλαη πξνο ηηκήλ ηνπο πνπ ήξζαλ εδψ εθπξφζσπνη ησλ
νκάδσλ, ηξηψλ νκάδσλ ηεο πφιεο καο, θαη είπαλ φηη ζα δψζνπλ θαη βνήζεηα
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θαη ζα δηνξγαλψζνπλ θαη παηρλίδηα κε απηά ηα παηδηά, φπσο επίζεο ζα γίλνπλ
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη κε ζρνιεία θ.ιπ., ζα θάλνπκε δειαδή πάξα πνιιά
πξάγκαηα. Θαη φ,ηη κπνξνχκε θαη εκείο ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ησλ
νπνίσλ έρνπκε ζαλ Γήκνο αιιά θαη ζαλ θνξείο. Βιέπσ εδψ παξακέλνπλ
αθφκα, θαη πξνο ηηκήλ ηνπο, Ξξφεδξνη θαη εθπξφζσπνη ζπιιφγσλ, πνπ
πηζηεχσ φηη ν θαζέλαο ζα βάιεη έλα ιηζαξάθη. Ξφζν ζεκαληηθφ ζα είλαη
δειαδή λα έξζεη ν Πχιινγνο Ζπεηξσηψλ, πνπ είλαη ηψξα εδψ ν Γεκήηξεο, ή
ησλ Σησηψλ ή ησλ Ξπξγνχζσλ δειαδή ή ησλ Θεζζαιψλ θαη λα πάλε κέζα λα
ρνξέςνπλ ηα ρνξεπηηθά ηνπο θαη λα γίλνπλ έλα κεηά γηα λα ρνξέςνπλ θαη νη
πξφζθπγεο ηνπο δηθνχο ηνπο ρνξνχο. Δκείο ζέινπκε ηε ζπλαδέιθσζε, δελ
αδειθνζχλε ηνπ θφζκνπ, θάηη πνπ δελ ζέινπλ άιινη, πνπ ζέινπλ λα
μερσξίδνπλ ηνλ θφζκν.
Λα κελ πσ άιια, ε; Δληάμεη, γηαηί ήζεια λα ζρνιηάζσ, αιιά εηιηθξηλά δελ
ζέισ λα ζρνιηάζσ. Ξηζηεχσ φηη ε αλαθνίλσζε θαη ην... Δίπε βέβαηα αξθεηά θαη
ν Θνπβαξάο θαη ν... Θαη νη ππφινηπνη εδψ ζχληξνθνί κνπ. Γελ ζέισ λα
ζρνιηάζσ άιιν ηελ αλαθνίλσζε. Λνκίδσ φηη γξάθηεθε ελ ζεξκψ. Ξηζηεχσ φηη
ην έρνπλ κεηαληψζεη νη ζπληάθηεο πνπ έγξαςαλ απηή ηελ αλαθνίλσζε.
Ρνπιάρηζηνλ εκείο έρνπκε απνδείμεη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή φηη θάλνπκε φ,ηη
κπνξνχκε θαη είλαη εληειψο άδηθα απηά ηα νπνία γξάθνληαη. Γελ ζέισ λα πσ
θάηη παξαπάλσ εηιηθξηλά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξεξλάκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ζπλάδειθνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Απηφ ην ζέκα ηψξα, Θψζηα έλα ιεπηφ, γηαηί ήξζε ζήκεξα ζηα
εηζεξρφκελα, δελ έρνπκε πξνιάβεη θαλ λα ην εμεηάζνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: ρη, άιιν ιέσ. Ήξζε ζήκεξα ζηα εηζεξρφκελα θαη δελ έρνπκε
θαλ πξνιάβεη λα ην εμεηάζνπκε, λα δνχκε ηη...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δληάμεη, πεξίκελαλ ηφζε ψξα. Γελ έπξεπε εθ ησλ πξνηέξσλ λα
ην πείηε απηφ ηνπιάρηζηνλ;
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ΔΗΜΑΡΧΟ: Θνηηάμηε, λα ζαο πσ θάηη. Λα θάλνπκε ην εμήο. Θψζηα, επεηδή
ζήκεξα θαη εγψ ην είδα ην κεζεκέξη λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα θαη πάιη θαιά πνπ
πξφιαβα, γηαηί κε ηηο δνπιεηέο πηζαλφλ λα κελ ην είρα δεη θαζφινπ. Ρν είδα ην
κεζεκέξη. πάξρνπλ πνιιά θαη ζνβαξά δεηήκαηα πνπ κπαίλνπλ. Θα πξέπεη λα
πάξνπκε κέηξα. Δίλαη πνιχ ζσζηφ, έηζη; Γειαδή ζηα πεξηζζφηεξα ην αίηεκα
βάδεη δεηήκαηα πξαγκαηηθά πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ. Κπνξνχκε λα ην
δηαβάζνπκε, λα γίλεη κηα αλάγλσζε ηψξα θαη ζην επφκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ή κάιινλ νη πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πηα ζα αζρνιεζνχλ γηα λα
ιπζνχλ απηά ηα ζέκαηα. Γελ έρεη έξζεη ζην ηκήκα. ρη. Απιά λα δηαβαζηεί...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ρν ηκήκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε εκέλα δελ έρεη θηάζεη
αθφκα. ρη. Γελ ην έρσ θαλ ζηα ρέξηα κνπ.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Αο γίλεη κηα αλάγλσζε, αιιά θνηηάμηε, γηα λα γίλεη ζπδήηεζε ζα
πξέπεη...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα γλσξίδνπκε, λα έρνπκε ζπδεηήζεη, δελ... Πήκεξα ήξζε,
ζήκεξα ην βάδνπκε...
ΔΗΜΑΡΧΟ: Γελ κπνξεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Πνπ ιέσ, ην δηάβαζα ην κεζεκέξη. Δίδα φηη βάδεηε πνιιά
ζνβαξά δεηήκαηα, αιιά δελ γίλεηαη έηζη ε ζπδήηεζε. θαηαιαβαίλεηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Θα ην δηαβάζεη ν Ξξφεδξνο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Γελ έρεη έξζεη. Έια Αζελά. Λαη, λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θακία αληίξξεζε Αζελά. Ρν ζέκα είλαη φηη εγψ αο πνχκε ζην
ρέξη κνπ δελ έρεη θηάζεη πνηέ. Ρν είδε ν Γήκαξρνο ζηα εηζεξρφκελα ζήκεξα
ην κεζεκέξη. Ρη λα πνχκε; Γειαδή... Πνβαξά είλαη ηα δεηήκαηα φλησο πνπ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 7Η

13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016

81

ΠΡΟΕΔΡΟ: Ρν επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιέκε λα γίλεη ηε Κεγάιε
Γεπηέξα, ζηηο 25 ηνπ κήλα, θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ. Ρψξα ζέιεηε λα
ην δηαβάζνπκε γηα λα ππάξρεη γλψζε θαη λα... Έηζη θαη αιιηψο ζα δηαηεζεί σο
αίηεκα θαηνίθσλ λα θνπβεληηαζηεί ζην επφκελν. Υξαία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ:

Κέρξη ηφηε. Υξαίνο. Βεβαίσο. Αιιά λα ζπδεηεζεί

θαη

ζπγθεθξηκέλα.
«Κε ην παξφλ έγγξαθν αηηνχκεζα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κηθξνθσληθήο
εγθαηάζηαζεο απ‟ ηα Δθπαηδεπηήξηα Λέα Ξαηδεία ιφγσ θαζεκεξηλήο θαη
ζπλερνχο φριεζεο εκψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ καο. Πε εκεξήζηα βάζε θαη απφ
ψξα 8:00π.κ. έσο θαη 2:00κ.κ. ην παξαπάλσ εθπαηδεπηήξην ρξεζηκνπνηεί ηελ
κηθξνθσληθή ηνπ εγθαηάζηαζε ζε απμεκέλε έληαζε θαη παξά ηηο ζπλερείο
παξαηεξήζεηο ησλ θαηνίθσλ, ε Γηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ θσθεχεη θαη‟
εμαθνινχζεζε. Ζ θαζεκεξηλφηεηά καο είλαη πιένλ αλππφθνξε θαη ε ζπιινγή
ππνγξαθψλ πνπ παξαηίζεηαη θαηαδεηθλχεη ηελ αγαλάθηεζή καο.
Πε απηφ ην ζεκείν είλαη θξφληκν λα ζεκεησζεί φηη νπδέπνηε ζην παξειζφλ
ππήξμε

παξφκνην

πξφβιεκα,

αθνχ

ε

κηθξνθσληθή

εγθαηάζηαζε

ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν ζε ζρνιηθέο γηνξηέο θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Θαηά ην ηειεπηαίν έηνο φκσο ε ρξήζε ηεο μεθηλά κε ηελ πξσηλή
πξνζεπρή θαη ηειεηψλεη κε ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ. Πηα δηαιιείκαηα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δαζθάινπο πξνο ζπκκφξθσζε ησλ καζεηψλ θαη
παξάιιεια θαηά ηελ ψξα ηεο γπκλαζηηθήο απφ ηνλ εηδηθφ εθπαηδεπηή. Κεηά
απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, ε κηθξνθσληθή ρακειψλεη ζε
έληαζε γηα λα απμεζεί μαλά κεηά απφ δχν εκέξεο δηαιείκκαηνο. Απηφ
ζπκβαίλεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο, κε απνηέιεζκα
ηε ζπλερφκελε φριεζή καο.
Δπηπξφζζεηα ηνλίδνπκε φηη ηα Δθπαηδεπηήξηα Λέα Ξαηδεία ζηαζκεχνπλ ηα
ζρνιηθά ιεσθνξεία ηνπο παξάλνκα ζηελ νδφ Θππξίσλ Αγσληζηψλ θαη
θηλνχληαη αληίζεηα κε ην ξεχκα θπθινθνξίαο ηεο νδνχ, γεγνλφο πνιχ
επηθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεδψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νρεκάησλ πνπ
θηλνχληαη θαλνληθά ζην ξεχκα θπθινθνξίαο.
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πσο πξνθχπηεη απ‟ ηα αλσηέξσ, απαηηνχκε άκεζα ηελ αλάιεςε επζχλεο απφ
πιεπξάο δηεχζπλζεο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέα Ξαηδεία θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
κηθξνθσληθήο ζε εχινγε ρξήζε (πξσηλή πξνζεπρή θαη γηνξηέο) θαη ηε
ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΘΝΘ, έηζη ψζηε φινη νη θάηνηθνη θαη εκείο πξνζσπηθά λα
δνχκε κε εξεκία θαη αζθάιεηα ζηνλ Γήκν καο θαη αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο
ησλ ζπκπνιηηψλ καο».
Ππκπνιίηεο, ζα δνχκε λα επηιεθζεί ε πεξεζία θαη ζην επφκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην λα ζπδεηεζεί θαη σο ζέκα. Έηζη; Νξίζηε Γήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Γελ ην έρσ, φρη. Θα ην πάξσ φκσο, δελ ππάξρεη ζέκα. Ξάκε
ηψξα ζην 1ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκπιζη 3ηρ Αναμψπθυζηρ ηος πποχπολογιζμοω ηος Γήμος μαρ,
οικονομικοω έηοςρ 2016.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ο ζπλάδειθνο, ν Μνζρνλάο.
ΜΟΧΟΝΑ: Όπσο είπακε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή ην πξσί, ε Αλακφξθσζε
απηή γίλεηαη θπξίσο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα ζηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη γηα λα πξνρσξήζνπλ θάπνηα πξάγκαηα φζν ην δπλαηφλ πην
ζχληνκα θαη ζηηο παηδηθέο ραξέο. Παξάιιεια άιιε κηα αλαγθαία πξνκήζεηα
πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη θάπνηα έπηπια ζην Λεμηαξρείν, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηνχλ αξρεία εθεί πέξα, ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή θπιάζζνληαη ζε
εξκάξηα παιηά. Δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Τπάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Να πάξνπκε ην ιφγν. Κ. Μπνδίθα;
Ναη. Κ. Νηεληαθέ;
ΝΣΗΝΙΑΚΟ: Όρη. Εκείο ςεθίδνπκε γηαηί, εληάμεη, κπνξεί λα θαηαςεθίδνπκε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά είλαη πξαθηηθνί ιφγνη πνπ γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε
αλακφξθσζε, εμεγήζεθε θαη ην πξσί, απιά γηα ηνλ ίδην ιφγν γηα νηθνλνκία
ηνπ ρξφλνπ, εγψ δελ θάλσ εξψηεζε, απ’ ηηο πνιιέο εξσηήζεηο πνπ έρσ,
θαηαζέησ απ’ ην Υατδάξη Αηδέληα έλα αίηεκα ζην Πξνεδξείν, έηζη;
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ΠΡΟΕΔΡΟ: Άιινο ζπλάδειθνο; Κ. Δξνχιηα; Καηαςεθίδεηε. Κ. πειηφπνπιε;
Έρεηε ςεθίζεη. Λνηπφλ. Κ. Αζπξνγέξαθα; πκθσλείηε. πκθσλείηε κε ηελ
αλακφξθσζε;
ΕΚΣΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Σελ Αλακφξθσζε θνπβεληηάδνπκε. Όρη. Άξα ινηπφλ ππέξ είλαη ε
Δεκνηηθή Αξρή, νη «Πνιίηεο ελ δξάζεη», ην «Υατδάξη μαλά» θαη αξλεηηθή
ςήθνο απφ ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο, θαηά πιεηνςεθία.

2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ηποποποίηζηρ Ρεσνικοω Ξπογπάμμαηορ Γήμος
έηοςρ 2016.
&
3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ηποποποίηζηρ Δηήζιος Ξπογπάμμαηορ Γπάζηρ
Γήμος έηοςρ 2016.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξξνθχπηεη απφ ηελ Αλακφξθσζε. Γελ μέξσ Αληηδήκαξρε αλ
έρεηο θάηη.
ΒΝΟΔΑΠ: ρη. Δίλαη πξαθηηθφ δήηεκα θπξίσο πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ θάπνηα
πξνβιήκαηα θαη λα εληζρπζνχλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηνη ινγαξηαζκνί.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Υξαία.
ΒΝΟΔΑΠ: Θαη ην 2 θαη ην 3 λνκίδσ είλαη ζπλαθφινπζν, γηαηί...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ινηπφλ, γηα ην Θέκα 2 θαηά πιεηνςεθία φπσο θαη πξηλ, κε ηελ
ςήθν ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα. Λνκίδσ θαη ζην εηήζην, έηζη; Θ. Αζπξνγέξαθα θαη
ην εηήζην. Υξαία.
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4ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ ζσεηικά με απεςθείαρ ανάθεζη μίζθυζηρ ακινήηος
για ηη ζηέγαζη ηος 4ος Ξαιδικοω Πηαθμοω ηος Γήμος μαρ, ζσεηική η
απιθμ. 61/2016 απψθαζη ηηρ Νικονομικήρ Δπιηποπήρ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ φηη ην μέξνπκε ην ζέκα ηψξα κε ηνλ Ξαηδηθφ. Έρεη
μαλαζπδεηεζεί. Νπζηαζηηθά ηψξα εδψ πέξα πξέπεη λα εγθξίλνπκε ηελ ζησπεξή
παξάηαζε γηα λα κπνξέζεη λα πιεξσζεί ν άλζξσπνο πνπ δίλεη ην αθίλεην
κέρξη λα βξνχκε ην επφκελν θηήξην θαη παξάιιεια λα γίλεη απεπζείαο
αλάζεζε γηα λα βξεζεί ην επφκελν θηήξην πνπ ζα ζηεγάζεη ην Πηαζκφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη. Γελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ ελδηαθέξνλ απφ απηφλ. Έρεη
απνζχξεη ην ελδηαθέξνλ θαη απ‟ ηνλ δηαγσληζκφ. Κέρξη λα βξεζεί φκσο ην λέν
θηήξην, γηαηί έρεη...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαηαξρήλ πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε έλα πξάγκα. Ν 4νο
Ξαηδηθφο Πηαζκφο ζα είλαη ζην ζπγθεθξηκέλν θηήξην ή ζηελ Ζξψσλ
Ξνιπηερλείνπ; Γηαηί νη Θνηλσληθέο πεξεζίεο θάησ ιέλε φηη έρεη γίλεη
κεηαζηέγαζε ζηελ Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ. Αο μεθηλήζνπκε απφ απηφ θαη κεηά
ζπλερίδσ ζηε δεχηεξε. Δίλαη πνιχ βαζηθφ, Γήκαξρε, απηφ. Γηαηί έρνπκε κία
άδεηα. Ιέσ, νη Θνηλσληθέο πεξεζίεο ιέλε φηη ε κεηαζηέγαζε ηνπ 4 νπ Ξαηδηθνχ
Πηαζκνχ έρεη γίλεη... Θαιά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξαξαθαιψ. Νινθιεξψζηε θα Ρνθαηιηδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία. Δγψ θαηαξρήλ ζέισ λα κνπ απαληήζνπλ ην εμήο. Ζ
κεηαζηέγαζε ηνπ 4νπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ζα γίλεη ζηελ Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ ή
ζα παξακείλεη 4νο Ξαηδηθφο Πηαζκφο θάησ, πνπ είλαη δίπια ζην ΗΘΑ, δελ
ζπκάκαη ηψξα ηελ νδφ, ζηε Γσδεθαλήζνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ ινηπφλ λα πσ ην εμήο. Δγψ πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη θαη ην
δηθφ ζαο ελδηαθέξνλ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε λα είλαη φζν γίλεηαη πην
ηππηθά ζσζηή, επεηδή θνίηαμα θαη ηελ απφθαζε ηελ νπνία επηθαιείηαη ε
Θαηεξίλα Ξεηξνπνχινπ, κίιεζα θαη κε δηάθνξα Διεγθηηθά Θέληξα, θαη κάιηζηα
ην ιέεη θαη ζην απνθαζηζηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, φηη ε
ζπγθεθξηκέλε απφθαζε γηα ζησπεξή παξάηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
πνπ αληίζηνηρν ήηαλ γηα ηελ Ξεξηθέξεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε πνπ
αλαθέξεη ε Θαηεξίλα, έπξεπε λα παξζεί ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ιίγν
κεηά ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο κηζζψζεσλ κε ηνλ θ. Γηαινπξάθε. Γελ κπνξεί κεηά
απφ 8 κήλεο θαη ζε θακία πεξίπησζε θηφιαο, γη‟ απηφ θηφιαο, κπνξεί θηφιαο λα
ελεκεξσζήθαηε θαη εζείο, πιένλ ηα ελνίθηα δελ ζηέιλνληαη γηα πξνιεπηηθφ
έιεγρν ζηνλ Δπίηξνπν. Θα ειεγρζνχλ κφλν θαηαζηαιηηθά. Άξα εδψ πέξα
είκαζηε αλνηρηνί. Θαη κνπ είπαλ ξεηά φηη κεηά απφ 8 κήλεο δελ ζα
κπνξνχζακε λα θαιχςνπκε απηφ ην πξφβιεκα. Ίζσο, Γήκαξρε, λα κελ ην
ζπδεηήζνπκε θαη κε αλνηρηφ κηθξφθσλν θαη λα βξνχκε θάπνηα άιιε ιχζε
πξνθεηκέλνπ ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο λα πιεξσζεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ινηπφλ, ππάξρεη ζπλάδειθνη... Θαηά πιεηνςεθία κε... Θ.
Γξνχιηα ζπκθσλείηε; Θ. Ληεληαθέο ζπκθσλείηε; Θ. Αζπξνγέξαθα; Θαηά
πιεηνςεθία ινηπφλ. Ζ παξάηαμε ηνπ θ. Κπνδίθα.

5ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ηποποποίηζηρ ηηρ απψ 20-02-2009 ζωμβαζηρ
μεηαξω ηος Γήμος Σαφδαπίος και ηηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία
«Γημψζια Δπισείπηζη Αεπίος Α.Δ.»
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξαθηηθά απηφ αθνξά θπξίσο ηα απνξξηκκαηνθφξα ηεο
αλαθχθισζεο. Δδψ ππάξρνπλ δπν ιχζεηο ηψξα. Ή ππνγξάθεηο θαη δέρεζαη ηελ
αιιαγή ή δελ ππνγξάθεηο θαη δελ έρεηο αέξην γηα λα θηλεζεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ζ πξφηαζή καο είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα
ινηπφλ.

6ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ διενέπγειαρ ππομηθειϊν, οικονομικοω
έηοςρ 2016.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, φπσο ην εηζεγεηηθφ. Γελ λνκίδσ ηψξα λα ρξεηάδεηαη θάηη
άιιν.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη γηα ην 6; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα
ινηπφλ.

7ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ ηηρ απιθμ. 21/2016 Απψθαζηρ ηος
Γιοικηηικοω Πςμβοςλίος ηηρ Θοινυθελήρ Δπισείπηζηρ Γήμος
Σαφδαπίος με θέμα: Ρποποποίηζη ηος Δζυηεπικοω Θανονιζμοω
πηπεζιϊν.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Βνπιγαξίδε.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Λαη. Δίλαη κηα απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα έλαλ εξγαδφκελν
πνπ ήηαλ κε ζχκβαζε, έθπγε, έιεμε ε ζχκβαζή ηνπ ηφηε, ήηαλ ζε 3+1 ε
ζχκβαζε. Ρφηε δελ μαλά-πξνζιακβάλνληαλ ή αλαλεσλφηαλ ε ζχκβαζε. Ξήγε
ζην δηθαζηήξην. Γηθαηψζεθε. Έγηλε έθεζε. Γηθαηψζεθε θαη ζηελ έθεζε θαη
εκείο απνθαζίζακε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Θνηλσθεινχο, λα κελ
αζθεζεί αλαίξεζε ζηελ απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ θαη ηξνπνπνηνχκε
ηνλ θαλνληζκφ γηα λα ηνλ θάλνπκε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ν άλζξσπνο ήηαλ
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νδεγφο θαη μαλά-πξνζιήθζεθε ζαλ νδεγφο. Γη‟ απηφ πξέπεη λα γίλεη
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: ρη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη ππάξρεη θάηη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα;
Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε απ‟ φηη θαίλεηαη. Νκφθσλα.

8ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ για ηην καηαζκεςή πάμπαρ για ππψζβαζη ζηο 2ο
Γημοηικψ Πσολείο, βάζει ηηρ απιθμ. 34/2016 απψθαζηρ-ειζήγηζηρ
ηηρ Δπιηποπήρ Ξοιψηηηαρ Ευήρ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν Αληηδήκαξρνο πνπ είλαη; Ν Ξξφεδξνο; Κηράιε ζα ην
εηζεγεζείο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Πην πξνεγνχκελν απέρεηε. Κάιηζηα. Απέρεη ε παξάηαμε ηνπ θ.
Γξνχιηα θαη ε θα Ρνθαηιίδε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θέκα 8ν ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή ξάκπαο, φπσο είδαηε
θαη ζην εηζεγεηηθφ, ζην 2ν Γεκνηηθφ Πρνιείν. Θψζηα ζεο λα πεηο εζχ, κηαο θαη
ιείπεη ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο;
ΒΝΟΔΑΠ: πάξρεη έλα πξφβιεκα θαηαζθεπαζηηθφ ζηελ είζνδν ηνπ 2νπ
Γεκνηηθνχ, θαη δεκηνπξγεί κηα αδπλακία ην λα κπνξέζεη έλα άηνκν κε εηδηθέο
αλάγθεο λα πάεη ζην ζρνιείν. Ή εθπαηδεπηηθφο είλαη, ή.... Ήδε έρεη έλα
πξφβιεκα ηέηνην, έρεη ιπζεί κε κεηαθίλεζε ηεο ηάμεο ζην ηζφγεην, αιιά απηφ
δελ κπνξεί λα γίλεη θαη γηα άιια ηκήκαηα. Υο εθ ηνχηνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ην θνκκάηη ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, ην νηθφπεδν πνπ έρνπκε ζηε γσλία, θαη
ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απφ εθεί κηα είζνδν πνπ λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ην
θηήξην.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη θάηη γη‟ απηφ ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε ινηπφλ
νκφθσλα. Έλα ιεπηφ.
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9ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ για ηην εξέηαζη αιηήμαηορ ζσεηικά με ηοποθέηηζη
αλεξίζθαιπος θςλακίος, ζηα ψπια απμοδιψηηηαρ ηος Γήμος μαρ,
βάζει ηηρ απιθμ. 35/2016 απψθαζηρ-ειζήγηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ
Ξοιψηηηαρ Ευήρ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αληηδήκαξρε γηα ην θπιάθην.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Έρεη γίλεη αίηεκα απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Αζηπλνκίαο απφ ηα
θεληξηθά. Δμεηάζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Δίρακε ηηο
επηθπιάμεηο καο γηα φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ αλψηεξε αξρή θαη αλ πξνθχςεη
θάηη, ζπκθσλήζακε λα παξαρσξεζεί ν ρψξνο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα
ππεξεηεί απηφο ν ζπκπνιίηεο καο ζε απηή ηε ζέζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ρν γξάθεη. Ζ δαπάλε είλαη νινθιήξσζε ηεο Αζηπλνκίαο.
Γελ έρεη ν Γήκνο νχηε κία δξαρκή αλ βάιεη, έλα επξψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν θ. Γξνχιηαο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο ην είρακε ςεθίζεη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, αιιά
καο δφζεθε ε πιεξνθνξία φηη είλαη αξθεηά καθξηά απφ ηελ θαηνηθία ηνπ...
Γειαδή είλαη ζε απφζηαζε πνπ δελ θπιάζζεη νπζηαζηηθά ηελ θαηνηθία. Δίλαη
ζε κηα πιαηεία. Γελ ζα έπξεπε λα είλαη έμσ απφ ηελ θαηνηθία ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λα απαληήζσ; Ρν νηθφπεδν πνπ είλαη ν ρψξνο ηεο πιαηείαο
εθάπηεηαη ζην ζπίηη. Ζ κάληξα ηνπ ζπηηηνχ κε ηνλ ρψξν πνπ είλαη
δηακνξθσκέλνο απηφο ν ρψξνο ζαλ πιαηεία λα ην πνχκε, εθάπηεηαη ζην
θηήξην πνπ κέλεη ν ζπκπνιίηεο καο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ινηπφλ. Ππλάδειθνη...
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, επεηδή... Κηζφ ιεπηφ ιίγν. Κηζφ ιεπηφ. πάξρεη...
Έλα ιεπηφ λα πνχκε φιν ην ζέκα. Ζ εηζήγεζε... Ππλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ
ιίγν ζπλάδειθνη, αλ ζέιεηε πξνζέμηε ιίγν, γηαηί ζα ξσηάκε κεηά. πάξρεη κηα
εηζήγεζε απφ ηελ Αζηπλνκία ε νπνία ιέεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο κπια κπια
κπια ν Γήκνο λα επηηξέςεη λα κπεη έλα θνπβνχθιην εθεί πέξα. Λαη. ρη. Απφ
ηε ΓΑΓΑ. Ξαξάιιεια φκσο ηψξα κνπ είπαλ εδψ νη ζπλάδειθνη, νη
ζπλεξγάηεο, φηη έρεη έξζεη θαη κηα θαηαγγειία επίζεο απ‟ ηελ ίδηα γεηηνληά πνπ
δελ ην ζέινπλ. Δπεηδή απηνί δελ ήξζαλ εδψ νη άλζξσπνη ζήκεξα, δελ
εηδνπνηήζεθαλ,

εγψ

πξνηείλσ

λα

απνζπξζεί

ην

ζέκα

θαη

λα

ην

θνπβεληηάζνπκε ζε επφκελν Ππκβνχιην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ρεο ίδηαο νηθίαο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξξνθαλψο νη απφ θάησ. Θνίηα, Βαγγέιε μέξεηο ηη γίλεηαη; Ζ
Αζηπλνκία ιέεη φηη απηφο κπνξεί λα είλαη πηζαλφο ζηφρνο, αιιά θαη νη
ζπγθάηνηθνί ηνπ ιέλε γηαηί καο ζηνρνπνηείο. Δίλαη έλα ζέκα ηψξα... Θα
θάλνπκε, λα ην απνζχξνπκε θαη λα ην θνπβεληηάζνπκε ζε επφκελν Ππκβνχιην,
λα έξζνπλ θαη νη άλζξσπν εδψ.

10ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ για ηην ηοποθέηηζη μίαρ πινακίδαρ ζήμανζηρ Ξ94
επί ηηρ οδοω Πηπ. Θαπαφζκάκη ζηη ζςμβολή ηος με ηην οδψ Οψδος
καθϊρ και επαναηοποθέηηζη μίαρ πινακίδαρ Ο55 λψγυ θθοπάρ ηηρ,
βάζει ηηρ απιθμ. 36/2016 απψθαζηρ-ειζήγηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ
Ξοιψηηηαρ Ευήρ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αληηδήκαξρε. Ππλάδειθνη, γηα ην 10, γηα λα νινθιεξψζνπκε.
Μέξσ φηη ππάξρεη θνχξαζε. Γηα ην 10. Δίλαη ην θνκκάηη ηεο Πηξ. Θαξατζθάθε
πνπ είλαη εδψ ζηνπ Σξηζηνθή, λαη. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
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11ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ διαθψπυν πιζηϊζευν ζηα πλαίζια
διοπγάνυζηρ πολιηιζηικϊν ηος Γήμος μαρ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αληηδήκαξρε, ζεο λα πεηο θάηη γηα ηηο εθδειψζεηο; πάξρεη
θαλέλα ζπκπιήξσκα ηίπνηα;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξνηα απφ φιεο; Ππκθσλνχκε λνκίδσ ζπλάδειθνη, έηζη; Θαιή
μεθνχξαζε θαη θαιελχρηα ζαο.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

43,44,45

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

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

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

86,87

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,75,76,77

ΓΖΚΝΙΑ

....................................................................................
,78,79,80

ΓΟΝΙΗΑΠ

37,38,39,40,41

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ
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