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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, λα πάξνπκε παξνπζίεο. Ξαληειάξνο
Βαζίιεο

παξψλ,

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-Γεσξγνπνχινπ Αιεμία.
Λα ζπλερίζεη ν γξακκαηέαο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ππγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε.
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξεο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι,
Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Γεσξγηάδε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξηνο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνοο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο,
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θαιεζπέξα. Θαιή ρξνληά λα επρεζψ γηα ην 1ν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ρξφλνπ. Δθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα
ζπιιππεζνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Γηάλλε Θέληξε γηα ηελ απψιεηα ηεο
κεηέξαο ηνπ πνπ είρε πξφζθαηα. Ππιιππεηήξηα, ζπλάδειθε. Δπεηδή έρνπκε
θαη έλα αίηεκα απφ ηνλ Πχιινγν Γνλέσλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο
πνπ είλαη ζηνλ Πθαξακαγθά, λα μεθηλήζνπκε γξήγνξα κε εξσηήζεηο,
αλαθνηλψζεηο, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιή ρξνληά θαη απφ κέξνπο κνπ. Σξφληα πνιιά ζε φινπο. Ρα
πην εηιηθξηλή θαη ζεξκά ζπιιππεηήξηά κνπ ζηνλ Γηάλλε θαη ζηελ νηθνγέλεηά
ηνπ. Γελ μέξσ ηφζν πφζν ζχληνκα ζα είλαη νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο,
ζεβφκελνη θαη ηελ παξνπζία ησλ αλζξψπσλ, ησλ ζπληνπηηψλ καο εδψ, αιιά,
θ. Γήκαξρε, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα έρεη γίλεη ν Γήκνο Σατδαξίνπ θέληξνπ
ζηελ ελεκέξσζε, παξαελεκέξσζε, δελ μέξσ λα ην βαθηίζσ απηφ, έρνπκε
αζθήζεη δηνίθεζε θαη μέξνπκε ηη ζεκαίλνπλ θαλάιηα, «δεκνζηνγξαθία», θ.ιπ..
Γηα λα κελ ππάξρνπλ ζθηέο γχξσ απφ ην φλνκα ηνπ δήκνπ καο θαη ηεο
δηνίθεζεο θπζηθά, γηαηί θαη εκείο κπνξεί λα είκαζηε αληηπνιίηεπζε αιιά ε
αγσλία καο είλαη, απφ ηνλ απηνδηνηθεηηθφ καο ραξαθηήξα, λα αθνχγνληαη
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πάληα ηα θαιχηεξα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πφιε καο, κε ηε δηνίθεζε ηεο
πφιεο, άζρεηα αλ, επαλαιακβάλσ, είκαζηε εκείο αληηπνιίηεπζε. Γηαηί ν
ζθνπφο καο δελ είλαη κε ηελ αληηπνιίηεπζε λα θαηαξξαθψλνπκε ηηο
ζπκπνιηηεχζεηο, αιιά λα ηελ πξνθαινχκε θαη λα ηελ πξνζθαινχκε λα θάλεη ην
θάηη ηηο πεξηζζφηεξν ην νπνίν κπνξεί λα κελ ην γλσξίδεη ή λα κελ ην έρεη
ζπιιάβεη ζαλ πινπνίεζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θάπνηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ
πφιε.
Γηα λα νινθιεξψζσ ηελ εξψηεζε, κε κεγάιε καο έθπιεμε είδακε ζε απηφλ
ηνλ ζηαζκφ ηνλ Alpha κία θπξία ε νπνία έηξερε απφ πεξεζία ζε πεξεζία
ηνπ δήκνπ, κε ην κηθξφθσλν ζην ρέξη θαη λα θσλάδεη θαη λα καιψλεη ηνπο
ππαιιήινπο καο κε ζθνπφ λα βγάιεη νπσζδήπνηε κηα θαθή είδεζε.
Δπαλαιακβάλσ φηη φζνη έρνπκε αζθήζεη δηνίθεζε μέξνπκε απφ πνχ
εθπεγάδνπλ απηά, πψο θηάλνπλ ζην γπαιί ζην ζπίηη καο, θαη ην ζελάξην πψο
γξάθεηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Θα ήζεια, ινηπφλ, λα καο ελεκεξψζεηε κε
φιε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ιφγσλ ζαο, πξψηα γη‟ απηνχο
ηνπο 52 ζπλαδέιθνπο πνπ ππάξρνπλ, 37, δελ μέξσ πφζνπο, απηφ λα
ελεκεξσζνχκε.
Θαη λα καο πείηε θαη ην δεχηεξν εξψηεκά κνπ, ηη γίλεηαη κε ηα παηδηά ηα
πξνζθπγφπνπια γηα ηα ζρνιεία. Έγηλε πξνρζέο κηα ζπλάληεζε ζηελ νπνία δελ
θαιεζηήθακε θαη κε... λέα ζπλέιεπζε, ζπγλψκε, κε φινπο ηνπο... κε ηα
ζρνιεία, κε ηνπο γνλείο, θαη φια απηά. Γελ θαιεζηήθακε, δελ μέξνπκε ηη
απνθαζίζηεθε εθεί. Θα ζέιακε λα καο πείηε ην ξεδνχκ ηεο ππφζεζεο, θαη πνχ
βξίζθεηαη ζήκεξα ε ππφζεζε απηή. Ξφηε επηηέινπο ζα έξζνπλ ηα παηδηά λα
μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο; Αλ γλσξίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή ή φρη. Αλ έρεη
νπνηαδήπνηε πιεξνθφξεζε. Μέξνπκε φηη ηα θέληξα απφθαζεο θαη πινπνίεζεο
απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη απφ ην ππνπξγείν θαη δελ είλαη απφ εκάο. Γη‟
απηφ αλ έρεηε θάπνηα πιεξνθφξεζε. Δπραξηζηψ πνιχ.
Γηα ηηο ιαθθνχβεο ζα πνχκε άιιε θνξά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017

11

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαιή ρξνληά, πγεία θαη δχλακε. Ρα
ζεξκά κνπ ζπιιππεηήξηα ζηνλ Γηάλλε Θέληξε γηα ηνλ ρακφ ηεο κεηέξαο ηνπ.
Κηα γπλαίθα πνπ... γεληθψο ε νηθνγέλεηα έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία ζην Σατδάξη,
θαη απηφ, επεηδή παξεπξέζεθα θαη ζηελ θεδεία άθνπζα έλαλ... ζην Σατδάξη θαη
φρη κφλν άθνπζα έλαλ εθπιεθηηθφ ιφγν απφ έλαλ θάηνηθν ηεο Λίζπξνπ, δσή
ζηελ νηθνγέλεηα, λα δήζεηε λα ηελ ζπκάζηε θαη λα ζπκάζηε φιεο ηηο θαιέο
ζηηγκέο.
Θα αλαθεξζψ, θαηαξρήλ ζα θαηαζέζσ εγγξάθσο έλα αίηεκα λα γίλεη
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνβιήηα 4, κε ηελ Αθηή Πθαξακαγθά, ηελ
παξαρψξεζε έθηαζεο ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ, πηζηεχσ φηη είλαη αξθεηά επίθαηξν
ην ζέκα, δελ ην έρνπκε ζίμεη κφλν εκείο, θαη άιιεο παξαηάμεηο. Θαη κε ηελ
εηδεζενγξαθία αιιά θαη... ζεσξνχκε φηη είλαη επίθαηξν θαη δεηάκε λα
ζπδεηεζεί, λα ηεζεί σο πξψην ζέκα ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ ζα
ην δηαβάζσ, ζα ην θαηαζέζσ ζην πξνεδξείν θαη φπνηνο ζέιεη λα ελεκεξσζεί,
έρσ θάπνηα αληίηππα λα ηα δηαβάζεηε.
Έλα δεχηεξν ζέκα ην νπνίν... επεηδή, μέξεηε, έρνπκε θαηξφ λα θάλνπκε
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ιφγσ ησλ ενξηψλ, πέξαζε ν ρηνληάο, ελδερνκέλσο ζα
επαλέιζεη, έλα ζέκα πνπ ηέζεθε θαη ζηελ πιαηθφξκα, ζην Σατδάξη Αηδέληα ην
θνηλνπνηήζακε θαη ζε εζάο, εγψ δέρηεθα πνιιέο παξαθιήζεηο, λα ην ζέζσ,
απφ δεκφηεο θηφιαο, ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξψ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή
αληηκεηψπηζε ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ππήξμε εγξήγνξζε.
Έλα πξαθηηθφ ζέκα, βγήθε κηα αλαθνίλσζε γηα ηε δηαλνκή άιαηνο ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, σζηφζν πνιινί πήγαλ εθεί, βξήθαλ αιάηη, αιιά δελ
βξήθαλ έλαλ άλζξσπν λα ηνπο θαηαηνπίζεη πψο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Θαιφ
είλαη, επεηδή φλησο δελ δνχκε ζηε Φιψξηλα, αιιά ζην Σατδάξη, θαη φλησο ηα
θαηλφκελα απηά δελ είλαη θαζεκεξηλά, ζπκβαίλνπλ κία ζην ηφζν, λα ππάξρεη
κηα ελεκέξσζε, ππάξρνπλ ζεσξψ φρη κφλν ππάιιεινη, ππάξρνπλ θαη
εζεινληέο

πνπ

κπνξνχλ

θαη

είλαη

γλψζηεο

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

λα

πιεξνθνξήζνπλ ηνλ θφζκν πψο ζα γίλεη νξζά ε ρξήζε ηνπ, γηαηί κε ηα ιίγα
πνπ μέξσ εγψ πνιιέο θνξέο ην αιάηη θαη άιιεο «ζπληαγέο» γηα ηελ
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αληηκεηψπηζε ηνπ ρηνληά κπνξεί λα έρνπλ αληίζεην απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ
ζέινπκε.
Θαη έλα ηειεπηαίν ζέκα, κηα ελεκέξσζε ζα ζέιακε, αθνχ πιεξνθνξεζήθακε
φηη άλνημε μαλά ν Γηνκήδεηνο Θήπνο, ελεκέξσζε γηα ην θαζεζηψο απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαιή ρξνληά ζε φινπο. Θέισ λα πσ γη‟ απηά πνπ καο
ελψλνπλ. Ρν κεηαλαζηεπηηθφ είλαη έλα ζέκα πνπ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηηο
απνθάζεηο ηνπ θαη ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ελφςεη ηεο
ππνδνρήο ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζηα ζρνιεία λνκίδσ φηη κε εληαίν ζε γεληθέο
γξακκέο ηξφπν, παξά ηα επηκέξνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ηα νπνία είλαη
ζεβαζηά, πινπνηεί ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ ν Γήκνο Σατδαξίνπ λα
ππεξαζπίζεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηαδξνκή θαη κλήκε ζαλ δήκνο πξνζθπγηάο.
Απηφ εθθξάζηεθε θαηά ηε γλψκε κνπ πνηθηινηξφπσο θαη κε ζεηηθφ ηξφπν ζε
φιεο ηηο εθδειψζεηο εζληθνηνπηθψλ, αζιεηηθψλ θαη ινηπψλ ζπιιφγσλ φιν ην
πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφζν απφ ηνλ δήκαξρν ζαλ εθθξαζηή ηεο
πιεηνςεθίαο, αιιά ζα έιεγα θαη ζπλνιηθά ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φζν θαη
κε πάξα πνιιέο παξεκβάζεηο, παξαηλέζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα έιεγα απφ ην
ζχλνιν ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη άιισλ παξαγφλησλ ηεο πφιεο
θαη απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, είηε είλαη εθπξφζσπνη ησλ εζληθνηνπηθψλ,
είηε αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα λνκίδσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρσ γηα
ηνλ πνιχ θαιφ ρεηξηζκφ, παξφηη δελ θαιεζηήθακε, απηφ ην ζεσξψ δεχηεξν
απηή ηε ζηηγκή, είρακε θάλεη κηα ζπλάληεζε ησλ επηθεθαιήο πνπ βάιακε ηελ
πνιηηηθή πιαηθφξκα, ηνλ νδηθφ ράξηε πξνεηνηκαζίαο, ζα ιέγακε, ηεο θνηλήο
γλψκεο θαη ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ γνλέσλ θαη ελεκέξσζεο, γηα ηα ζρνιεία. Ζ
εθηίκεζε πνπ έρσ θαη πξνζσπηθά γηα ηνλ δήκαξρν είλαη φηη ν ρεηξηζκφο πνπ
έθαλε ζηηο ζπλειεχζεηο ήηαλ, ζα έιεγα, πάξα πνιχ θαιφο ζην δήηεκα θαη
έιπζε απνξίεο θαη ζην πνιηηηθφ πιαίζην ζην νπνίν είρακε ζπκθσλήζεη. Θαη
απηφ πξέπεη λα ην πνχκε φπσο ην έρσ πεη θαη δεκνζίσο θαη ζε άιιεο
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εθδειψζεηο, γηαηί είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ην έρνπκε κπξνζηά καο θαη γηα ην
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Θα ήζεια επίζεο λα πσ φηη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο ηεο κηθξνπνιηηηθήο
απφ ην δήηεκα... απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη, ζα έιεγα φηη, θαη ζπκθσλψ κε
ηνλ ηξφπν πνπ απάληεζε ν δήκαξρνο, παξφηη, ζέισ λα πσ δειαδή κε θάιπςε,
μερψξηζε ην θχξην απφ ην δεπηεξεχνλ, δειαδή φηη ζηελ νπζία δελ
επηρεηξήζεθε κηα δεκνζηνγξαθία λα αλαθαιχςεη ηα ππαξθηά πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ, θαη εγψ ζα ηα πσ, αιιά απάληεζε ζην θχξην δήηεκα πνπ ήηαλ κηα
ηαθηηθή δηαζηξέβισζεο φζνλ αθνξά ην ηη γίλεηαη, πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο θαη
κε πνηνλ ηξφπν ν Γήκνο Σατδαξίνπ αληαπνθξίλεηαη, πνπ αληαπνθξίλεηαη, θαη
ην έρσ πεη απηφ, παξά ηηο δπζθνιίεο ζε απηφ ην δήηεκα. Γηαηί είλαη ρξέσζε κε
108 ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, είλαη έλαο ρψξνο ππνδνρήο πνπ αλήθεη ζε δεκφζηα
δνκή, πνπ ην ζχλνιν ησλ Σατδαξησηψλ αιιά θαη αλζξψπσλ ηεο Γπηηθήο
Αζήλαο πξηλ λα πξνθχςεη θαη θαζπζηεξεκέλα, ιέσ εγψ, ζην λα ππάξμεη
θξαηηθή δνκή καδί κε ηηο ΚΘΝ απηέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε ην ππεξεηήζακε απηφ ην πνιηηηθφ ζρέδην πνπ έιεγε φηη εκείο δελ
ζα αθήζνπκε νχηε κηα κέξα πνπ λα κελ κπνξέζνπκε λα εμππεξεηήζνπκε
απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Θαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ν Γήκνπ Σατδαξίνπ
παξά ηηο δπζθνιίεο καδί κε ηνπο άιινπο δήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο ζε γεληθέο
γξακκέο αληαπνθξίζεθε.
Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ,
θαη γη‟ απηφ επηθξνηψ ηνλ δήκαξρν, πνπ ζα κπνξνχζε λα ην πεη, αιιά
ζεψξεζε φηη δελ είλαη ζεκαληηθφ απηή ηε ζηηγκή, ζεκαζία έρεη ε επίζεζε, θαη
ην ιέσ εγψ. Πηελ νπζία ν ζρεδηαζκφο ν θεληξηθφο απφ πιεπξάο ηεο
θπβέξλεζεο ζην λα ππάξρεη ππνδνκή ππνδνρήο ησλ 52 ή ησλ 100 αλζξψπσλ,
είλαη αλεπαξθήο. Ρν δηαπίζησζα θαη ζε πξνζσπηθή πεξηνδεία, φρη πξνζσπηθή,
ιάζνο, ζε πεξηνδεία πνπ έγηλε κε ηνλ αλαπιεξσηή πνπξγφ Κεηαλαζηεπηηθήο
Ξνιηηηθήο, ηνλ Γηάλλε Κπαιάθα, ιίγν πξηλ ηα Σξηζηνχγελλα θαη ηέινο πάλησλ
ππάξρεη κηα ζεηξά άιια δεηήκαηα. Αιιά απηά είλαη δεηήκαηα ηα νπνία ζα
έιεγα κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έξρνληαη λα ππεξεηήζνπλ
απηφ ην ζρέδην, επαξθέο φζνλ αθνξά ηελ αληαπφθξηζε ηνπ δήκνπ θαη κε
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ζεηηθφ πλεχκα θαη φρη κε ζέκα απηφ αθξηβψο πνπ πήγε λα ππεξεηήζεη ε δήζελ
δεκνζηνγξαθία ζην λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα είλαη δεηήκαηα ηα νπνία
δπζηπρψο αθφκα δελ έρνπλ επηιπζεί θαη πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ. Ξέξα απφ
θαη αληηθεηκεληθέο αδπλακίεο, έξρνκαη ηψξα θαη ζηνλ δήκν, φζνλ αθνξά ην αλ
ζα κπνξνχζε λα θάλεη θάηη παξαπάλσ ή φρη. Απηή είλαη φκσο κηαο άιιεο ηάμεο
ζπδήηεζε. Κε απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφλ ζηέθνκαη ζην θπξίαξρν θαη ηειεηψλσ
γη‟ απηφ ην δήηεκα.
Γελ ζέισ θάηη άιιν λα πσ. Κφλν επεηδή είλαη έλα δήηεκα, κηα εξψηεζε ζέισ,
λα κνπ εμεγεζεί γηα ην icons πνπ έγηλε θάπνηα ζηηγκή αίζξην, plus, μέξσ εγψ,
αίζξην, θ.ιπ., θαη ηψξα δελ μέξσ ηη έρεη μαλαγίλεη, θ.ιπ.. Δίλαη έλα δήηεκα πνπ
είρακε ξσηήζεη παιηφηεξα.
Θαη ζα ήζεια κεηαμχ ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ ζέισ απάληεζε απηή ηε ζηηγκή,
κέρξη ην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα κνπ παξαδνζεί φ,ηη είλαη γξαπηφ
φζνλ αθνξά ηε ιεγφκελε ζπγθνηλσληαθή κειέηε. Δίλαη δήηεκα πνπ ην έρσ
βάιεη θαη άιιε θνξά. Απηά. Ρα επφκελα, ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γελ έρσ θάπνηα εξψηεζε, ζα ήζεια
απιψο λα δεηήζσ κία ελεκέξσζε ηελ νπνία ζα ήζεια θαη γξαπηψο, ελ επζέησ
ρξφλσ βέβαηα, φρη ζήκεξα, ζε ζρέζε κε φιεο ηηο πξνζιήςεηο 5κήλσλ, 8κήλσλ
πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, πψο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηελ
πεξεζία θαη απηή ηε ζηηγκή αλ έρνπκε κηα εηθφλα πφζνη είλαη κε νιηγφκελεο
ζπκβάζεηο θαη ζε πνηεο πεξεζίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζην νξγαλφγξακκα θαη
ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κία εξψηεζε, αλ έρνπκε θάπνηα εμέιημε ή θάπνηα
ελεκέξσζε έρεη γίλεη θάηη ζρεηηθά κε ην ζπλερηδφκελν πξφβιεκα ηεο
δπζνζκίαο απφ ηηο απνρεηεχζεηο ζηνπο δξφκνπο Θππξίσλ Αγσληζηψλ,
Θαιαβξχησλ, Θνξπηζάο, Σίνπ, θ.ιπ..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
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ΦΝΟΙΖΠ: Αλ θαη άξξσζηνο, θαιή ρξνληά. Ππιιππεηήξηα ζηνλ Γηάλλε, θαη
ζα ήζεια λα πσ φηη δελ παξεπξέζελ, αιιά είρα πεη ζηνλ πξφεδξν, είλαη
αιήζεηα, Ξξφεδξε, θαη ζηνλ θ. Κπνδίθα λα κεηαθέξνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο
ηνπο ιφγνπο αιιά ηέηνηεο ψξεο, ηέηνηα ιφγηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έηζη είλαη, θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Νη εξσηήζεηο είλαη απηά ηα θπξίαξρα ηα νπνία έζεζε θαη ν θ.
Κπνδίθαο. Ρν πην ζεκαληηθφ είλαη εγψ δελ είδα ηελ εθπνκπή ζηνλ Alpha αιιά
έιαβα θάπνηα κελχκαηα, ηειέθσλα ηη γίλεηαη εθεί, θαη ζα ήζεια κφλν λα πσ,
θαη επεηδή είδα θαη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θ. Ρζαηζακπά ζην Facebook φηη είλαη
θαθή ε απάληεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, φηη είπα φηη ε ζχγρξνλε επξσπατθή
ηζηνξία ζην πξνζθπγηθφ πνπ ζα θαηαγξαθεί έρεη κέξνο θαη ην ίδην ην Σατδάξη
ην νπνίν Σατδάξη αλ ιίγν πνιχ είκαζηε 3.500, έρνπκε θάπνπ κεγάιν αξηζκφ
πξνζθχγσλ. Θαη δελ δεκηνπξγήζεθε θαλέλα πξφβιεκα θαη δελ μέξσ αλ απηνί
πνπ ρεηξίζηεθαλ θαη ηη είπαλ θαη ηη απάληεζαλ, είραλ εζηηάζεη ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.
Ρψξα έλα άιιν ζέκα ην νπνίν είλαη, ην έβαιε ν θ. Ληεληαθφο, είλαη λα δνχκε
απηήλ ηελ απφθαζε ηελ νπνία αλαθάιεζε, ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε πνπ
ήηαλ αζθαιηζηηθά κέηξα, αλ θαηάιαβα, ρη πξνζσξηλή δηαηαγή, αλ είλαη
δπλαηφλ λα ηελ έρνπκε θαη γξαπηή, λα ηελ δηαβάζνπκε, γηα λα θαηαιάβνπκε
ην αηηηνινγηθφ, γηαηί εδψ πέξα πνιινί θαηεγνξεζήθακε, πνιινί δελ μέξνπκε
λνκηθά, πνιινί δελ μέξνπκε ηίπνηα. Έηζη γηα ηελ ηζηνξία. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε
λα ξσηήζεη; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο αληηδεκάξρνπο. Ν θ. Σνπδεινχδεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Σξφληα πνιιά θαη θαιή ρξνληά θαη εθ κέξνπο κνπ. Λα πσ
δπν πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί. Έλα είλαη κε ην ζέκα ηνπ αιαηηνχ, πνπ
έρεη γίλεη θάπνηνλ θαηακνηξαζκφ. Δίραλ, βάιακε ζέζνπιεο εηδηθά γηα λα παίξλεη
ν θφζκνο ην αιάηη, εμαθαλίζηεθαλ.
Γεχηεξν, θαη θχξην, έηζη, γηα ελεκέξσζε, ηα πξνβιήκαηα απφ ηε λχρηα πνπ
μεθίλεζα δελ είρακε ηφζν κεγάιν πξφβιεκα. Θξαηήζακε ην Πρηζηφ ηνπ
Θνξπδαιινχ θαη ηελ Ηεξά Νδφ φζν κπνξνχζακε αλνηρηνί θαη ζε θάπνηα ζεκεία
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πνπ καο έπαηξλα νη πνιίηεο, παξεκβαίλακε φπσο θαη ζην Άλσ Γάζνο είραλ
κπινθάξεη δχν ιεσθνξεία θαη ηα βγάιακε. Γηα ηελ ελεκέξσζε.
Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνζσπηθά κε πείξαμε, θαη ην επαλέθεξε ν θ. Γξνχιηαο,
δελ λνκίδσ ππεξεζηαθά νη πεξεζίεο λα κελ ελεκεξψλνπλ ηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο. Απηή ε εξψηεζε πεξί ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πνχ αμηνπνηνχληαη
θαη πνχ εξγάδνληαη θαη πνχ είλαη ηνπνζεηεκέλνη, κε κία απιή εξψηεζε ζην
γξαθείν πξνζσπηθνχ ιχλεηαη. Γελ είλαη ζεκαληηθφ ην λα ιέκε κέζα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ είκαζηε ζαλ ζε άιινπο δήκνπο πνπ θάπνηνη
αληηδήκαξρνη έπαηξλαλ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ αιινχ,
ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ζηα νηθφπεδά ηνπο. Γηα λα είκαζηε μεθάζαξνη.
Θαη κε πείξαμε πάξα πνιχ, αθνχ βγήθε θαη παίρηεθε ζηα θαλάιηα ζαλ
ζπλάδειθνη θαη ζαλ Σατδαξηψηεο κπνξνχζε θάπνηνο αλ είρε έλαλ ελδνηαζκφ λα
πάξεη ηνλ δήκαξρν ή αθφκα θαη ηελ θαζαξηφηεηα πνπ έπαημαλ, ηα είπε ν
Αληξέαο, ν θ. Κπνδίθαο, θαη πνιχ ζσζηά, ππήξρε θάπνηα θπξία πνπ γχξλαγε
κε έλα καξθνχηζη πέξα-δψζε, κπνξνχζαηε λα ξσηήζεηε θαη λα έρεηε κηα
ελεκέξσζε. Θαη βγάιαηε θάπνηα δεκνζηεχκαηα, θαη πξνπαληφο θαη ν θ.
Ρζαηζακπάο πνπ έρεη ηφζα ρξφληα ζην θνπξκπέηη, γηα λα ηα ιέκε πξαθηηθά,
κπνξνχζε λα πάξεη έλα ηειέθσλν λα μεθαζαξίζνπκε δπν ηξία πξάγκαηα. Γηαηί
ζηελ πιάηε καο απφ ηε κία λαη κελ γηα ηελ θαζαξηφηεηα, κα απφ ηελ άιιε φζν
κπνξνχκε βάδνπκε πέηξεο ζηηο ξφδεο. Δπραξηζηψ, δελ ζέισ λα ην
καθξχλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνξέα, ζέιεηε; Θ. Θαξαγηάλλε;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαιή ρξνληά. Ρα ζπιιππεηήξηα
ζηνλ ζπλάδειθν. Πε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ κπήθε γηα ην πξνζθπγηθφ, κηα
γξήγνξε ελεκέξσζε γηα ηνπο πξφζθπγεο, είρακε ζήκεξα θαη κηα ζπλάληεζε
κε ηνλ δηεπζπληή ηεο Α‟ ζκηαο θαη ηνπο αξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο ησλ φκνξσλ
δήκσλ πνπ ζα ππνδερηνχλ ηα παηδηά ζηα ζρνιεία ηνπο. Ζ ελεκέξσζε πνπ
έρνπκε είλαη φηη ιφγσ ηεο κε έγθπξεο πξνθήξπμεο θαη πξφζιεςεο ησλ
θαζεγεηψλ ζα θαζπζηεξήζνπλ γηα θάπνηεο βδνκάδεο αθφκα ρσξίο λα είλαη
ζαθέο ην ρξνληθφ πιαίζην, δειαδή καο είπαλ φηη ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ
άιιεο δχν εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα.
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Πε ζρέζε κε ηελ θξηηηθή πνπ αθνχζηεθε γηα ηε ζχζθεςε πνπ δελ θαιέζηεθαλ
νη επηθεθαιήο, λα πσ φηη δελ είλαη νξζφ έηζη φπσο κπαίλεη ζαλ παξαηήξεζε,
γηαηί ήηαλ κία ζχζθεςε πνπ ήηαλ πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξηζζφηεξν γηα λα
εηνηκαζηνχλ, λα ππάξρεη κία ζχκπλνηα ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ έρεη λα
ιχζεη ν δήκνο φπσο είλαη ην δήηεκα ηεο θχιαμεο ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ,
ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, λα δνχκε ηη άιιεο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηα
ζρνιεία, θαη λα ππάξρεη κία ελεκέξσζε αξκνδίσο θαη ζηνπο δηεπζπληέο θαη
ζηνπο Ππιιφγνπο Γνλέσλ γη‟ απηά ηα δεηήκαηα.
Θα αθνινπζήζεη επξεία ζχζθεςε ησλ θνξέσλ, ηελ επφκελε βδνκάδα είλαη ην
πηζαλφηεξν ζελάξην πνπ πξνθαλψο ζα θαιεζηνχλ θαη φινη νη επηθεθαιήο.
Δκείο ηέηνηα δεηήκαηα δελ έρνπκε ζε θακία πεξίπησζε, νχηε ηα θξχβνπκε,
νχηε έρνπκε θακία δηάζεζε λα κελ θαινχκε ηνπο επηθεθαιήο ή ηηο ππφινηπεο
παξαηάμεηο γηα λα είλαη παξνχζεο. Ήηαλ κηα ηππηθή ζπλάληεζε πνπ έπξεπε λα
ιχζνπκε πξαθηηθά δεηήκαηα θαη γη‟ απηφ δελ θξίλακε ζθφπηκν λα θαιεζηνχλ νη
επηθεθαιήο θαη λα αθνχλε επί ηεο νπζίαο κηα πξαθηηθή, κηα ζπδήηεζε γηα ηα
πξαθηηθά δεηήκαηα.
Ρέινο, λα ελεκεξψζσ φηη πέξα απφ απηά πνπ είραλ ελεκεξσζεί θαη
επηθεθαιήο, έγηλε κία πξφηαζε ζήκεξα ζηελ Γηεχζπλζε Α‟ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
θαη ζηνπο ππφινηπνπο δήκνπο, δειαδή ζηνλ Γήκν Ξεξηζηεξίνπ θαη ζηνλ Γήκν
Αηγάιεσ, εκείο πνπ... φπσο ιέλε θαη θάπνηνη κε πλεχκα αλήζηθν, θ.ιπ. θνηηάκε
λα εθκεηαιιεπηνχκε ηνλ πφλν ησλ πξνζθχγσλ γηα λα θάλνπκε άιια
πξάγκαηα, λα θάλνπκε πξνζιήςεηο, θ.ιπ. εκείο ινηπφλ, απηνί νη αλήζηθνη
άλζξσπνη ζήκεξα θάλακε θαη κηα επηπιένλ πξφηαζε, πέξα απφ ηηο άιιεο
πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπκε πάξεη, γηα λα δνζεί απφ ην ππνπξγείν θαη γεχκα
ζηνπο πξφζθπγεο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζα κέλνπλ ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ
απηά ηα παηδηά επεηδή ε δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ είλαη ζηηο κηάκηζε, λα
πξνιαβαίλνπλ λα ηξψλε έλα θνιαηζηφ ζην ζρνιείν.
Θαη ππάξρεη θαη κηα πξσηνβνπιία ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί ηηο επφκελεο κέξεο,
ε νπνία ζα πάξεη θαη έθηαζε, ζα ην ζπδεηήζνπκε ζε επφκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, πνπ ζα αγθαιηάζεη θαη φια ηα ζρνιεία ηεο πφιεο, ζα είλαη κηα
θνηλή δξάζε κε πξφζθπγεο θαη καζεηέο απφ ηα ζρνιεία καο, κέζσ ηεο
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δσγξαθηθήο γηα λα ζηαιεί έλα κήλπκα γηα ηελ αλάγθε αιιειεγγχεο, ηελ
αλάγθε φια ηα παηδηά λα έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, λα ζηακαηήζεη ν
πφιεκνο, ηελ αλάγθε ζπλαδέιθσζεο θαη φια απηά ηα κελχκαηα πνπ λνκίδσ
φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνζνχλ θαη ζηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη
ζηαζεί πάξα πνιχ θαιά θαη νη ζπλειεχζεηο ησλ ζρνιείσλ ην επηβεβαίσζαλ
απηφ, αλ εμαηξέζνπκε θάπνηνπο πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, κηα ηζρλή
κεηνςεθία, ε πιεηνςεθία ησλ γνληψλ παξά ηηο αγσλίεο, παξά ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο, ζηάζεθαλ ζην χςνο ηνπο θαη λνκίδσ φηη δφζεθε κηα κεγάιε
απάληεζε ζε απηέο ηηο ξαηζηζηηθέο μελνθνβηθέο θσλέο πνπ δελ ήζειαλ ηνπο
πξφζθπγεο ζηα ζρνιεία.
Λνκίδσ φηη απηφ απνδεηθλχεη γηα κηα αθφκε θνξά ηηο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο
πνπ έρεη πάξεη ν δήκνο φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ βάδνπλ ζηελ άθξε θαη φιεο
απηέο ηηο θαζηζηηθέο θσλέο θαη ηηο απνκνλψλνπλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά, θ. Γανπάρεξ, ζέιεηε θάηη; Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ππιιππεηήξηα ζηνλ ζπλάδειθν
Θέληξε. Κφλν κηα θνπβέληα γηα ην icons γηαηί ππήξμε εξψηεζε. Γελ μέξσ
ηψξα αλ άιιαμε ηακπέια θαη έγηλε ηίηινο Αίζξην, απφ Icons. Έηζη θαη αιιηψο
εγψ

Αίζξην ην έιεγα πάληα. Έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ,

δελ

έγηλε

δεθηή

ηφηε

ε

ηξνπνπνίεζε

ηνπ

θαηαζηαηηθνχ, έρεη επαλαθέξεη ηα πάληα ζηελ αξρηθή κνξθή ηεο ζχκβαζεο,
πιεξψλεη, κάιινλ ηαθηνπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαλνληθά.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ έρνπκε θάηη λεφηεξν νχηε απφ ηε Λνκηθή πεξεζία
πξνθεηκέλνπ γηα θάπνηα άιιε ελέξγεηα. Γελ μέξσ αλ απηφ ήηαλ ην λφεκα ηεο
εξψηεζεο, απιά ζαο ιέσ πψο είλαη ηα πξάγκαηα κέρξη ηψξα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κνζρνλά. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ
δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα. Λα θαισζνξίζνπκε θαη ηνπο γνλείο εδψ. Ππγλψκε
ιίγν γηα ηελ θαζπζηέξεζε, αιιά είλαη ην δηαδηθαζηηθφ έηζη. Πε ιίγν δειαδή ζα
ηειεηψζεη ην πξψην κέξνο θαη ζα πεξάζνπκε ζην δεχηεξν πνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ γηα εζάο, θαη ζα ήζεια λα πσ πξαγκαηηθά ζπιιππεηήξηα, φρη
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ηππηθά, ζηνλ Γηάλλε Θέληξε, γηαηί μέξσ πφζν πνιχ είλαη ζπληεηξηκκέλνο κε
ηνλ μαθληθφ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ, ε νπνία ήηαλ λεφηαηε, έλαο δσληαλφο
άλζξσπνο. Ξξαγκαηηθά είλαη πνιχ κεγάιε απψιεηα θαη εχρνκαη λα έρεη ηε
δχλακε, θαη πξέπεη λα έρεη ηε δχλακε ν Γηάλλεο, έρεη νηθνγέλεηα απφ πίζσ ηνπ
θαη πξέπεη λα ηε ζηεξίμεη.
Γηα ηνλ Πθαξακαγθά ζα πσ ζην ηέινο γηαηί πξαγκαηηθά είλαη ζνβαξφ θαη πνιχ
κεγάιν ζέκα. Γηα ηα άιια δεηήκαηα, γηα ηα ζρνιεία θαη ηα πξνζθπγφπνπια
είπε ν Λίθνο, δπν θνπβέληεο κφλν εγψ, φηη πηζηεχσ φηη ν ρεηξηζκφο απφ φινπο
καο, δειαδή απφ ην ζχλνιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ήηαλ πάξα πνιχ
θαιφο, θαη ζηε ζπλάληεζε ηελ νπνία θάλακε θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ
εθθξάζηεθε ε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ζηήξημε
φισλ απηψλ ησλ δξάζεσλ. Νη ζπλειεχζεηο ησλ γνληψλ παξφηη ππήξραλ θάπνηα
δεηήκαηα γηα ην αλ ζα πάλε θαιά ή αλ ζα επαλαιεθζνχλ, αλ ζα γίλνπλ απηά
πνπ έγηλαλ ζε άιιεο πεξηνρέο κε ηειεπηαίν ην Ξέξακα. Απηέο έπεζαλ ζην θελφ
νη αλεζπρίεο γηαηί πξαγκαηηθά θαίλεηαη φηη ν ζπφξνο πνπ είρε πέζεη ζην
Σατδάξη ηψξα θαξπίζηεθε, ήηαλ φιν απηφ πνπ έρεη ζπκβεί ην πξνεγνχκελν
δηάζηεκα κε ηελ θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ, βξήθε έθθξαζε θαη ηψξα ζε
φινπο ηνπο Σατδαξηψηεο δελ ππήξμε θαλέλα ηδηαίηεξν δήηεκα ζηηο ζπλειεχζεηο
ησλ ζρνιείσλ. Ρα εξσηήκαηα πνπ έκπαηλαλ λνκίδνπκε φηη απαληήζεθαλ απφ
φιεο ηηο απφςεηο γη‟ απηφ θαη δελ ππήξμε θαη θάπνην νπζηαζηηθφ δήηεκα απφ
θάπνηνπο γνλείο.
Λα πσ κφλν φηη ηηο εθδειψζεηο ζηα ζρνιεία δελ ηηο νξγάλσζε ν δήκνο, ηηο
νξγάλσζαλ νη Πχιινγνη Γνλέσλ θαη εκείο είρακε πξνζθιεζεί, νπφηε δελ
μέξακε πνηνπο είρε πξνζθαιέζεη ν Πχιινγνο Γνλέσλ. Ξάλησο πήγαλ φια θαιά,
απηφ έρεη ζεκαζία.
Γηα ηελ πξνβιήηα 4 έρνπκε πάξεη επαλεηιεκκέλα απνθάζεηο ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, έρνπκε θάλεη πνιιέο επαθέο θαη εγψ πξνζσπηθά κε ηνπο
ππνπξγνχο, ππάξρεη δέζκεπζε θαη εγγξάθσο φηη ζα δνζεί ε πξνβιήηα 4, άξα
λνκίδνπκε φηη δελ ππάξρεη ηέηνην δήηεκα, δειαδή πξνρσξάεη ην δήηεκα ηεο
απφδνζεο ηεο πξνβιήηαο ζηνλ δήκν.
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Γηα ηε δηαλνκή ηνπ αιαηηνχ δπν ιφγηα αθφκα, επεηδή, δελ μέξσ, θάπνηνη, ζα
πσ θαη κεηά γηα ηε δεκνζηνγξαθία νξηζκέλσλ θαη πψο ηε βιέπνπλ, γηαηί πάιη
είδακε έλα θαηάπηπζην θίιν κηαο θπιιάδαο πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη ελεκεξσηηθή
θπιιάδα γηα ην Σατδάξη, γηα ην αιάηη ινηπφλ πξέπεη λα πνχκε φηη γηα πξψηε
θνξά ελψ θαη παιηφηεξα είρακε ρεηξφηεξεο ζενκελίεο, ρεηξφηεξνπο ρηνληάδεο,
μέξεηε πνιχ θαιά έπεθηε πνιχ πεξηζζφηεξν ρηφλη κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα
πνπ δεκηνπξγνχληαλ, πξψηε θνξά κνηξάζηεθαλ εμήληα ηφλνη αιάηη, πήξακε
θαη δεχηεξε αιαηηέξα θαη δχν αιαηηέξεο ζπλέρεηα έξηρλαλ αιάηη ζε δηάθνξα
ζεκεία, εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο Άλσ Γάζνο, Γαθλί, Ξξνθήηεο Ζιίαο, Πρηζηφ,
ζηε Γξεγνξνχζα πνπ έπεθηε ην αιάηη, θαιχςακε ηα λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο,
εθεκέξεπε ην «Αηηηθφ» κάιηζηα πήξακε, θαη κε ηνλ δηνηθεηή πνπ κίιεζα
πξνρζέο καο έδσζε ζπγραξεηήξηα...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξαξάιεηςε δηθή κνπ, Γήκαξρε, ζπγλψκε πνπ δηαθφπησ, είρα
ρξεσζεί λα κεηαθέξσ ηηο επραξηζηίεο, ηψξα κίιεζα, ζπγλψκε πνπ δελ ην
έθαλα πην πξηλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, απιά ιέσ, γηαηί είλαη γεγνλφο φηη... θαη ήηαλ θαη ζε
εθεκεξία, ήηαλ απνθιεηζκέλν ην «Αηηηθφ», ην «Γξνκνθαΐηεην» λα κε παίξλνπλ
ζπλέρεηα ηειέθσλν, είρε εθεκεξία θαη ην «Γξνκνθαΐηεην» θαη έπξεπε φιν ην
θνκκάηη απηφ κέρξη ην εθεκεξείν θαη κεηά κέρξη ηηο θιηληθέο λα θαζαξηζηεί. Ρν
«Γαθλί», λαη, είλαη δειαδή πξάγκαηα πνπ πηζαλφλ ή δελ ηα μέξνπλ θάπνηνη θαη
θαιφ είλαη ηψξα απηφ κε ηελ επθαηξία απηή λα ηα πνχκε, αιιά πνπ βέβαηα δελ
ζα γξαθνχλ πνπζελά ζε θάπνηεο θπιιάδεο νη νπνίεο ηη ιέλε; ηη... πάλησο
αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην κέγεζνο ηνπ ρηνληά, ηεο ρηνλφπησζεο ήηαλ πνιχ
κηθξφ ζπγθξηλφκελν κε απηέο ηνπ 2002 θαη ηνπ 2008 πνπ ζαο ιέσ είρε πνιχ
πεξηζζφηεξν ρηφλη, φηαλ ε πφιε είρε δερηεί πξσηνθαλείο πνζφηεηεο ρηνληνχ,
θαη παξφια απηά νη αξκφδηεο πεξεζίεο είραλ αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ
αλαγθψλ ηφηε, ελψ ηψξα δελ αληαπνθξίζεθαλ, πνπ πξαγκαηηθά ζαο ιέκε φιε
πεξεζία ήηαλ ζην πφδη θαη φιε ηε λχρηα, κε επηθεθαιήο ηνλ αληηδήκαξρν ν
νπνίνο δελ θνηκήζεθε απηά ηα δχν βξάδηα, εκείο δελ δεηάκε ηψξα
ζπγραξεηήξηεο επηζηνιέο, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα αλαγλσξηζηεί κηα δνπιεηά πνπ
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έγηλε θάησ απφ πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο. Θαη ην JCB βγήθε θαη ηα πάληα
πξνζπαζνχζακε λα θάλνπκε.
Ρψξα, γηα ην αιάηη, κνηξάζηεθε ζε δηάθνξα ζεκεία, θαη επεηδή έηπρε λα πάσ
θαη εγψ γηα λα δσ απφ θνληά ηη γίλεηαη, είραλ κέζα θαη θηπάξη, πψο ην ιέηε,
Κφζρν, απηφ πνπ είπεο; Θαη ζέζνπιεο κέζα θαη ζαθνχιεο, γηα λα πάξεη ν
θαζέλαο, θαη είραλ δνζεί θαη νδεγίεο γηα ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πψο ζα
πάξνπλ ην αιάηη.
Γηα ηνλ Γηνκήδεην Θήπν, εδψ έρνπκε ην εμήο, βέβαηα επί ηξνράδελ ζα ηα πσ,
γηαηί αλ επεθηαζψ ζε θάζε ζέκα απφ απηά πνπ κπήθαλ εδψ, λνκίδσ φηη
ζέινπκε θάπνηεο ψξεο.
Γηα ην Γηνκήδεην, ινηπφλ, μέξεηε φηη είρε ζθξαγηζηεί κε ηελ απφθαζε, κε
απφθαζε δεκάξρνπ, είρακε ζπδεηήζεη ην ζέκα, ππήξρε δηθαζηηθή απφθαζε
πνπ δηθαίσλε ηνλ δήκν, θαηά ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο είρε γίλεη πξνζθπγή
απφ ηελ ελδηαθεξφκελε. Δθθξεκεί ην δεχηεξν δηθαζηήξην ην νπνίν μέξνπκε φηη
είλαη ζεηηθή ππέξ ηνπ δήκνπ θαη ε δεχηεξε απφθαζε, πνπ ιέεη δειαδή φηη ε
άδεηα πξέπεη λα δίλεηαη απφ ηνλ δήκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνκήδεηνπ, δελ
έρεη θαζαξνγξαθεί αθφκα γηα λα έξζεη ε απφθαζε, παξφια απηά ν Γηνκήδεηνο
πξνζέθπγε θαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ε νπνία Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε έβγαιε κία απφθαζε κε δχν παξφληα κέιε απφ ηα ηξία, δελ ππήξρε
δειαδή εθπξφζσπνο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κε αλαπιεξσηή
γξακκαηέα. Θαη ε απφθαζε θαινχζε ηνλ δήκαξρν πνπ είρε βγάιεη ηελ
απφθαζε γηα ηε ζθξάγηζε, λα απνζθξαγίζεη ην θαηάζηεκα, παξφιν φηη
ππήξραλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη δελ έκπαηλε ζηελ νπζία ηνπ πνηνο πξέπεη
λα δίλεη ηελ άδεηα, απιά θαινχζε, κε θαινχζε λα απνζθξαγίζσ ην
θαηάζηεκα.
Απηή ε απφθαζε ζχκθσλα κε ηηο δηθεγφξνπο ηνπ δήκνπ είρε κεγαιχηεξε ηζρχ
απφ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, εκείο θάλακε
εμψδηθε απάληεζε-πξφζθιεζε θαη έρνπκε θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη γηα
αλαθνπή θαη αίηεζε αλαθνπήο θαη γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, απηά φκσο αθφκα δελ έρνπλ βγεη απνθάζεηο.
Κέρξη ηφηε, έγηλε θαη κία ζπλάληεζε θαη κε ηνλ πξχηαλε, πξέπεη λα πσ, θαη κε
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ην Γηνκήδεην, φπνπ κπήθε θαη ην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ θαη ην πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ην θπιηθείν
ζχκθσλα δειαδή κε ηνλ λφκν, ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.
Ζ ελδηαθεξφκελε πνπ έρεη, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην θπιηθείν απηή ηε ζηηγκή
απνζθξάγηζε, εγψ δελ πήξα απφθαζε απνζθξάγηζεο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο.
Απνζθξάγηζε ινηπφλ ην θαηάζηεκα θαη ην ιεηηνπξγεί. Ξαξάιιεια έρνπκε
έγγξαθν ηνπ Γηνκήδεηνπ Θήπνπ πνπ ην ππνγξάθεη ν γεληθφο γξακκαηέαο, ε
νπνία δεηά φηαλ επαλαιεηηνπξγήζεη ην θπιηθείν, λα ηεξεζνχλ, λα είλαη
απνιχησο ζχλλνκε θαη ζχκθσλε κε ηηο άδεηεο θαη εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο
δαζηθέο θαη ινηπέο Αξρέο. «πσο ινηπφλ επεζεκαίλακε, νπνηαδήπνηε
παξαβίαζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ ζα πξνθαιέζεη εζηθή αιιά θαη πιηθή βιάβε ζην
ίδξπκά καο, ζα ζπληζηάηαη θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ». Γειαδή θαιεί λα
ηεξήζεη απηά ηα νπνία ιέγακε πεξί σξαξίνπ, ην ηη ζα δίλεηαη, θαη
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ θαηαιακβάλεη ην θπιηθείν.
Απηέο είλαη νη εμειίμεηο κέρξη ηψξα. Απφ πξνρζέο απ‟ φ,ηη έκαζα έηζη μεθίλεζε
λα ιεηηνπξγεί. Ρψξα απφ εθεί θαη πέξα είλαη πηα ζέκα θαη ηεο Αζηπλνκίαο, ησλ
ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πηα λα δνπλ αλ ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα. Γηα ην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη απφ ηελ... δελ ζπκκεηέρεη απφ ηνλ δήκν εθπξφζσπνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλαο εθπξφζσπνο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ ζπκκεηέρεη κέινο ηεο ΘΔΓΔ. Γελ είλαη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ μέξνπκε. ρη, φρη, δελ θιεζήθακε, φρη. Δίλαη έηζη ε
δηαδηθαζία, δειαδή, απιά είρε παξαζηαζεί δηθεγφξνο ηνπ δήκνπ. Ζ Λνκηθή
πεξεζία ηνπ δήκνπ παξαζηάζεθε. Δλλνείηαη. Δκείο δελ κπνξνχκε λα
παξαζηνχκε ζαλ δήκαξρνο ή ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κέζσ ηεο Λνκηθήο
πεξεζίαο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, φρη, δελ κπνξνχκε. Γελ κπνξνχκε. Ξαξαζηαζήθακε φκσο
κε ηε Λνκηθή πεξεζία, ε νπνία Λνκηθή πεξεζία, πξέπεη λα ζαο πσ, έρεη
θεξδίζεη δχν απνθάζεηο δηθαζηηθέο κε ηελ παξνπζία ηεο. Ζ Απνθεληξσκέλε
φκσο ιεηηνχξγεζε δηαθνξεηηθά, ελψ ππάξρνπλ θαη απνθάζεηο, αο πνχκε γηα
ηνλ Ξεπθηά θάησ ζην Μπιφθαζηξν φπνπ ν δήκνο δίλεη θαη είλαη ιπκέλα γηα
εκάο απηά ηα δεηήκαηα. Ξνηνο δίλεη δειαδή ηηο άδεηεο.
Ρη πξνζιήςεηο έρνπλ γίλεη θαη πψο έρνπλ θαηαλεκεζεί. Δίλαη έλα κεγάιν ζέκα
εδψ ζε ζρέζε κε ηνλ θ. Γξνχιηα πνπ ζα αλαθεξζψ κεηά ζηνλ θ. Γξνχιηα, θαη
γεληθά, θαη γηα ηε ζηάζε ηνπ δειαδή ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, κε ηηο
λνκηκφηεηεο, κε ην ηη δεηάεη απηφο. Θαη κε φιεο απηέο ηηο ζπθνθαληίεο θαη ηα
ςέκαηα

ηα

νπνία

ιέεη

φηη

ν

δήκνο

έρεη

πξνζιάβεη

εθαηνληάδεο

ζπκβαζηνχρνπο.
Αθνχζηε ινηπφλ αλ δελ μέξεηε, γηαηί ηνπιάρηζηνλ απηφ θάλεθε θαη ζηε
δήισζε ηελ νπνία θάλαηε. Ιέεη ν ζνθφο ιαφο καο δελ ήμεξε, δελ ξψηαγε; Θαη
κεξηθέο θνξέο ν εμεπηειηζκφο απφ ηελ αλάδεημε ελφο ζέκαηνο έρεη πνιχ κηθξή
δηαθνξά, είλαη πάλσ ζε έλα ηελησκέλν ζθνηλί απφ ηνλ εξσηζκφ φπσο ήζειεο
λα... πνπ ήζειεο λα βγάιεηο απφ απηή ηε δήισζε.
Άθνπζε ινηπφλ γη‟ απηήλ ηελ εξψηεζε, θαη κεηά ζα πάκε ζην Πθαξακαγθά.
Απηά πνπ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή είλαη 8κελα, έρνπκε 45 άηνκα ηα νπνία
δνπιεχνπλ κε 8κελα θαη είλαη ηα 8κελα ηα αλαλενχκελα κε ηελ απφθαζε ηεο
θπβέξλεζεο. Απηνί δνπιεχνπλ ζηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο, ζηελ πεξεζία
Θαζαξηφηεηαο πξνβιέπνληαη 72 ζέζεηο, ππάξρνπλ 72 θελέο νξγαληθέο ζέζεηο
απηή ηε ζηηγκή θαη ππεξεηνχλ κφλν 17 εξγαδφκελνη απφ ηνπο νπνίνπο νη κηζνί
είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηά ινηπφλ ηα 8κελα ήηαλ απαξαίηεηα θαη
ππάξρνπλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα λα πξνζιεθζνχλ
θαη ππάξρεη θαη ε αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ. Έρνπκε ινηπφλ 45 8κελα.
5κελν δελ έρνπκε θαλέλα. Ξξέπεη λα μέξεηο φηη ήηαλ ην 5κελν κέζσ ΝΑΔΓ κε
θξηηήξηα ηνπ ΝΑΔΓ θαη ε πξφζιεςε έγηλε κέζσ ηνπ ΝΑΔΓ, δελ είρε θακία
παξέκβαζε ν δήκνο θαη έρνπλ θχγεη απηά ηα 5κελα θαη έρνπκε θαη ηνπο
δαζθάινπο γηα ην πλεπκαηηθφ θέληξν, ην θνιπκβεηήξην θαη ηνλ αζιεηηζκφ νη
νπνίνη είλαη ιίγνη. Απηέο είλαη νη εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο ησλ ζπκβαζηνχρσλ
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πνπ έρεη θάλεη ν δήκνο. Θαη βέβαηα ν θαζέλαο απφ απηνχο δνπιεχεη ζηνλ
ηνκέα γηα ηνλ νπνίνλ έρεη πξνζιεθζεί.
πάξρνπλ φια ηα ζηνηρεία, ππάξρνπλ νη θαηαζηάζεηο, ππάξρεη ην Γξαθείν
Ξξνζσπηθνχ, πνπ είπε πξηλ θαη ν αληηδήκαξρνο, αιιά δελ θάλεηο ηνλ θφπν,
γηαηί μέξεηο φηη ζα γεινηνπνηεζείο, δελ θάλεηο ηνλ θφπν ηνπιάρηζηνλ λα
πξνζηξέμεηο εθεί θαη λα κάζεηο θάπνηα ζηνηρεία.
Γηα ην πξφβιεκα κε ηηο απνρεηεχζεηο. Δίλαη έλα πνιχπινθν πξφβιεκα ην νπνίν
δελ είλαη ην ίδην ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, Θψζηα. Δίλαη έλα πξφβιεκα πνπ έξρεηαη
απφ παιηά, εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα δειαδή ππάξρεη απηφ. Φέηνο είδαηε φηη
θάλακε δηαγσληζκφ θαη δψζακε 40.000,00€ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ
απνρεηεχζεσλ απφ 12.000,00€ πνπ είρακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα λα
κπνξέζνπκε λα δνχκε θαη λα ιχζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα. Κέρξη ηψξα
ππάξρεη έλα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα, έρνπλ βγεη πνιινί ηφλνη, πάξα πνιινί
ηφλνη, γηαηί δελ είραλ θαζαξηζηεί ηφζν θαιά νη απνρεηεχζεηο φια ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα.
Πηε Σίνπ έρεη κεησζεί πάξα πνιχ ε κπξσδηά θαη πάιη φκσο ππάξρεη κπξσδηά,
γηαηί απηά φια ζπγθνηλσλνχλ θαη πξέπεη λα δνχκε, λα ηειεηψζεη ν θαζαξηζκφο
γηα λα δνχκε ηη αθξηβψο γίλεηαη. Πε πεξίπησζε πνπ ζηε Σίνπ ζπλερίζεη λα
ππάξρεη απηή ε κπξσδηά, πνπ είλαη, ζαο ιέσ, πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή,
ηφηε ζα βάινπκε... ηη είπεο Θνδσξή; Λαη, λαη, ζην πάλσ κέξνο, εθεί ινηπφλ ζα
κπνπλ ηάπεο ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ, ζα κπνπλ ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ εζσηεξηθέο
ηάπεο νη νπνίεο βέβαηα ζα αλνίγνπλ φηαλ πεξλάεη ην λεξφ, φηαλ έρνπκε
δειαδή βξνρέο, θ.ιπ., νχησο ψζηε λα απνκνλψζνπκε, γηαηί ην πην πηζαλφ
είλαη λα ππάξρεη ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ πξφβιεκα πνπ δελ κπνξεί βέβαηα λα
παξέκβεη θαλείο.
Λα ζαο πσ εδψ φηη βξέζεθε κέζα φ,ηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε, απφ
ζθνππίδηα, ηζνπβάιηα απφ ηηο ιατθέο, ςάξηα, πάξα πνιιά, πάξα πνιιά
αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ βέβαηα θσηνγξαθεζεί, φια ππάξρνπλ, αιιά ζαο
ιέσ θαη πάιη φηη βγάιακε, έβγαιαλ νη εξγαδφκελνη εθεί πάξα πνιινχο ηφλνπο
κέρξη ηψξα. Πην Γάζνο ππάξρεη άιιν πξφβιεκα ην νπνίν βέβαηα ε Ρερληθή
πεξεζία μέξεηο φηη έρεη επηιεθζεί θαη ζα ην ιχζεη. Γηα ηα θνκκάηηα πνπ ιεο.
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Λα θηάζνπκε ηψξα ζηνλ Πθαξακαγθά, γηα ηε δνκή ηνπ Πθαξακαγθά. Λα ζαο
πσ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη απηφ ην ζέκα ην έρνπκε ζπδεηήζεη αξθεηέο θνξέο
εδψ, δειαδή ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Πθαξακαγθά θαη κνπ θάλεη
εληχπσζε πνπ ππάξρνπλ ζπλάδειθνη θαη επηθεθαιήο παξαηάμεσλ ή άιινη
ζπλάδειθνη πνπ δελ μέξνπλ νχηε θαλ ηνλ αξηζκφ. Κηιάλε δειαδή γηα 52
εξγαδφκελνπο ζην Πθαξακαγθά. Απηφ βέβαηα δελ ην έβγαιαλ ηπραία απφ ην
θεθάιη ηνπο. Άθνπζαλ κία ξεπφξηεξ ε νπνία έθαλε έλα ξεπνξηάδ ην νπνίν
είλαη αλαιεζέο, αλαθξηβέο, θαη βξψκηθν απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, εδψ πάεη
ε βξσκηά πνπ ιέγακε πξηλ γηα ηηο απνρεηεχζεηο, ε νπνία δεκνζηνγξάθνο είρε
έξζεη ηελ πξνεγνχκελε κέξα, κνπ πήξε κηα 20ιεπηε ζπλέληεπμε ζην γξαθείν,
φπνπ ηεο είπα ηα πάληα ζε ζρέζε κε ηνπο πξφζθπγεο, θαη θπξίσο εκείο απηφ
πνπ ζέιακε λα βγάινπκε είλαη ε ζεηηθή πιεπξά πξνο ηα έμσ, ην ηη αθξηβψο
γίλεηαη γηα λα πεξάζεη θαη ζηελ θνηλσλία δειαδή φηη δελ είλαη παληνχ
Υξαηφθαζηξν, Ξέξακα ή νηηδήπνηε άιιν, φηη ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη θαη
θνξείο θαη ζχιινγνη πνπ ζπκπαξαζηέθνληαη κε θάζε ηξφπν ζηνπο πξφζθπγεο,
δελ έβγαιε ηίπνηα φια απηά θαη ην κφλν πνπ ηελ ελδηέθεξε ήηαλ πφζνη
εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ ζην Πθαξακαγθά.
Δγψ ινηπφλ ηεο εμήγεζα φηη νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζηε δνκή ηνπ
Πθαξακαγθά θαη εληζρχνπλ εθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, είλαη γχξσ ζηνπο 60
θαη ηεο εμήγεζα αλαιπηηθά πψο είλαη θαηαλεκεκέλνη απηνί νη εξγαδφκελνη. Ζ
θπξία φκσο απηή φρη κφλν δελ έδεημε ηίπνηα απφ ηε δηθή κνπ ζπλέληεπμε,
πήγε θαη πήξε κία ζπλέληεπμε απφ έλαλ εξγαδφκελν ν νπνίνο, δελ ζέισ λα
θάλσ ηψξα θάπνηα ζρφιηα, αιιά μέξεηε πνιχ θαιά φηη αλάκεζα ζηνπο
εξγαδφκελνπο είλαη θαη θάπνηνη νη νπνίνη, εληάμεη, έρνπλ θαη θάπνηα
πξνβιήκαηα, δηαθφξσλ εηδψλ πξνβιήκαηα. Ν ζπγθεθξηκέλνο, επεηδή είρε
ηέηνηα πξνβιήκαηα, ήξζε ζε κέλα θαη δήηεζε λα κελ είλαη κέζα ζηε δνκή,
αιιά λα είλαη απέμσ. Απηφο είλαη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο.
Λα ζαο πσ φηη νη εξγάηεο θαζαξηφηεηεο είλαη 17 νη νπνίνη έρνπλ πξνζιεθζεί.
Απηφο ινηπφλ δήηεζε λα είλαη απέμσ, γηαηί έρεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Θαη
πξαγκαηηθά θαζαξίδεη απέμσ θαη κε κεησκέλν σξάξην. Θαη είπε πξάγκαηα ηα
νπνία δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηη πεγαίλνπλ πέληε
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εξγαδφκελνη εθεί απφ ηνπο 52, ν άλζξσπνο δελ ήμεξε νχηε πφζνη... γηαηί πνχ
λα μέξεη; ηαλ απηφο παίξλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη βιέπεη θαη ηνπο πέληε πνπ
είλαη δίπια ηνπ, μέξεη απηφο πφζνη είλαη; Γελ ήμεξε νχηε θαλ ηνλ αξηζκφ. Δίπε
φηη ππάξρνπλ, φηη παίξλεη 492,00€, ελψ νη ππφινηπνη κφληκνη εξγάηεο ηνπ
δήκνπ 740,00€, πνπ είλαη βέβαηα κεγάιε αιήζεηα θαη απηή εκείο σο Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, ζπκάζηε θαη ηνπιάρηζηνλ θαη εκείο ζαλ παξάηαμε ηελ έρνπκε
θαηαγγείιεη

επαλεηιεκκέλα

φηη

δελ

πξέπεη

νη

εξγαδφκελνη

πνπ

πξνζιακβάλνληαη θαη κάιηζηα κέζσ ΝΑΔΓ λα έρνπλ κηζζνχο θάησ απφ ηηο
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίεο, πνπ είλαη έλα κεγάιν δήηεκα απηφ,
βειηηψζεθε ηψξα ην νθηάκελν, αιιά θαη πάιη έρεη σο πξνο ην ζέκα ησλ
απνδνρψλ είλαη πνιχ ρακειά, ην έθεξε φκσο ζε αληηπαξάζεζε θαη φηη θάλεη
ηε δνπιεηά ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε. Γελ ηνλ
βάιακε νχηε ζε απνξξηκκαηνθφξν, νχηε λα θάλεη νηηδήπνηε άιιν, απιά έμσ
απφ ηνλ ρψξν ηνπ Πθαξακαγθά, ζηνλ πεξίβνιν, εθεί πνπ πέθηεη ν ζηαπξφο,
γηα λα ζαο πσ ζπγθεθξηκέλα, ζε απηφλ ηνλ ρψξν λα θαζαξίδεη.
Θαη είπε επίζεο φηη έξρνληαη, ιέεη, θνκκαηηθνί θαη εθβηάδνπλ λα κελ πνχκε ηελ
αιήζεηα. Γειαδή ηξειά πξάγκαηα. Νχηε ζηε θαληαζία θάπνηνπ δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ ηέηνηα πξάγκαηα. Θακία παξέκβαζε. Αλ είλαη δπλαηφλ απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο λα ηνλ πηέδνπλ, θαη μέξεηε πνηνη είλαη ζηελ πεξεζία
Θαζαξηφηεηαο θαη αλ είλαη θνκκαηηθνί. Γηάλλε κνπ, εζχ πνπ μέξεηο, αλ ππάξρεη
έλαο θνκκαηηθφο εθεί κέζα. Γειαδή απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ςεχδε, θάλεη
απηφ ην ξεπνξηάδ. Γηαηί ην έθαλε φκσο; Γελ αλαξσηηέηαη θάπνηνο; Γηαηί ην
έθαλε; Γηα λα ρηππήζεη κηα Γεκνηηθή Αξρή ηνπ ΘΘΔ; Δίλαη έλα ην δεηνχκελν.
Ρν δεχηεξν πνην είλαη; ηη θάπνηνη πηέδνπλ λα πάεη ην πξνζσπηθφ έηζη
αχηαλδξν κέζα ζην θέληξν θηινμελίαο ρσξίο λα ππάξρεη θακία θξαηηθή
ππνδνκή θαη λα εληαρζεί ζηηο ΚΘΝ. Θαη πηέδνπλ νη ΚΘΝ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Θαη ηξίην είλαη φηη έλαο δήκνο πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή δελ είρε θαλέλα
πξφβιεκα θαη ππήξρε πξαγκαηηθά ηξνκεξή απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ βάιακε
πιάηε φινη δειαδή, πξαγκαηηθά απηφ πνπ ιέεη ν Αληξέαο, θαη πξέπεη λα ην
ηνλίζσ απηφ, θαη ζηηο πίηεο θαη φ,ηη γίλεηαη, φπνηα εθδήισζε, φινη ην ιέκε
απηφ ην πξάγκα, ήζειε ινηπφλ, πηζαλφλ λα ήζειε λα ρηππήζεη αθφκα θαη απηφ.
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Λα πεη φηη μέξεηε θάηη; Λα εδψ κπνξεί λα ηνπο ππνδέρνληαη αιιά έρνπλ άιια
δεηήκαηα, ην πξνζσπηθφ ην ρξεζηκνπνηνχλ... θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην
πξνζσπηθφ ην άιιν, αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Σξεζηκνπνηείηαη γηα δνπιεηέο ηνπ
δήκνπ, γηα λα θαζαξίζεη θαη λα ππάξρεη αζθάιεηα ζηνλ Πθαξακαγθά, ζηελ
πεξηνρή δειαδή ζηνλ νηθηζκφ, ζηελ Θάησ Αθαία, ζηελ Ξάλσ Αθαία, ζην
Γαθλί, γηα λα ππάξρεη ε ππνζηήξημε εδψ ζηνλ δήκν γηα λα καδεχνπκε, λα
ζπζθεπάδνπκε ηα ηξφθηκα, ηα ξνχρα, ηα ηξφθηκα, νηηδήπνηε έξρεηαη. Μέξεηε
πφζνη εξγαδφκελνη αζρνινχληαη θάζε κέξα κε απηφ; Μέξεηε πφζνη εξγαδφκελνη
είλαη θάησ, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, νη λνζειεχηξηεο πνπ έθαλαλ
ηνπο εκβνιηαζκνχο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην πσ γηα ην ρσξίο δηεξκελέα, κεηά. Θαη εκείο απφ ηελ
πξψηε κέξα πνπ έγηλε ην θέληξν θηινμελίαο ήκαζηε εθεί, κε πξνζσπηθφ,
θάλακε ηα πάληα, απφ ην λα βάισ εγψ ηελ ππνγξαθή κνπ γηα λα πάξεη ξεχκα,
πνπ αλ γηλφηαλ νηηδήπνηε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Ξνιενδνκίαο ζα ήκνπλ
ζήκεξα θπιαθή, κέρξη ην λα πάλε ηα βπηηνθφξα ηνπ δήκνπ λα θαζαξίδνπλ, λα
πιέλνπλ, λα θάλνπκε απεληνκψζεηο, λα βνεζήζνπκε κε θάζε ηξφπν ζε
ζπλεξγαζία κε ην Ξνιεκηθφ Λαπηηθφ πνπ είρε ηε δηαρείξηζε θαη ηειεπηαία πνπ
έρνπκε πξαγκαηηθά πέξαζε απφ δηάθνξα ζηάδηα, αιιά απηή ηε ζηηγκή έρνπκε
θαη κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία θαη κε ην πνπξγείν Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο
πνπ είλαη κέζα. Θαη δελ δεηήζακε ηίπνηα, νχηε λα βάινπκε ζε κία δπγαξηά φ,ηη
θάλακε, κφλν ηηο βελδίλεο πνπ ραιάκε θάζε κέξα, γηαηί εγψ, νη αληηδήκαξρνη,
ην πξνζσπηθφ, ηα θνξηεγά, ηα απηνθίλεηα ηνπ δήκνπ θάζε κέξα
πεγαηλνέξρνληαη

θαη

θάλνπλ

δνπιεηέο

θάησ,

δελ

δεηήζακε

θαλέλα

αληάιιαγκα, θαη δελ έρνπκε πάξεη νχηε έλα επξψ κέρξη ηψξα. Νχηε έλα επξψ
δελ έρνπκε πάξεη. ηαλ δίλνληαη δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ ζηηο ΚΘΝ, θαη
δελ δεηήζακε γηαηί ην θάλακε κε κεγάιε καο ραξά απηφ. Ρν θάλακε γηαηί ην
πηζηεχακε.
Θάπνηνη άιινη δελ ην πηζηεχνπλ. Γηαηί ήξζαλ εδψ, δελ ςήθηζαλ ην λα γίλεη ην
θέληξν θηινμελίαο, ιέγνληαο φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, θαη αλαθέξνκαη ζηνλ
θ. Γξνχιηα, βέβαηα, φηη ππάξρνπλ, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα γηα ηνλ ρψξν,
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γηα ηε ρσξνζέηεζε, φηαλ ηνλ ζπκθέξεη βγαίλεη έμσ θαη ιέεη νκφθσλε
απφθαζε, εκείο δερφκαζηε, θαη έρνπλ ην ζξάζνο λα ζηεξίδνπλ ηψξα θαη ηα
πξνγξάκκαηα απηά γηα ηα παηδηά, θαη βγαίλεη κεηά ζηε ζπλέληεπμε εδψ ζε
απηή ηε θπιιάδα θαη ιέεη φηη εκείο είκαζηε νη κφλνη πνπ δηαθσ... φρη ζηε
θπιιάδα, ζηελ αλαθνίλσζε, θαη ιέεη φηη είκαζηε νη κφλνη νη νπνίνη
δηαθσλήζακε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θέληξνπ, θαη βέβαηα ήκαζηαλ γηα κία
αθφκε θνξά νη κφλνη πνπ θαηαςεθίζακε ηε δεκηνπξγία ηνπ Hot-Spot ζηνλ
Πθαξακαγθά, έρνληαο ηε βεβαηφηεηα, ήμεξαλ πξηλ, γηα ηελ αθαηαιιειφηεηα
ηνπ ρψξνπ, ιεο θαη εκείο δελ παιέςακε φιν απηφ ην δηάζηεκα γηα λα γίλνπλ
θαηάιιειεο νη ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ. Αλ δελ ππήξρε ε παξέκβαζε ηνπ δήκνπ
θαη άιισλ θνξέσλ, γηαηί ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ ηξέρνπλ κέζα αθηινθεξδψο
λα ην θάλνπλ, δελ ζέινπλ γαιφληα θαη κεηάιιηα, κε απηφλ ινηπφλ ηνλ ηξφπν
βειηηψζεθαλ αξθεηά πξάγκαηα εθεί κέζα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζην
θαγεηφ, κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο, θαη κπαίλεη ηψξα δεχηεξνο θιηκαηηζκφο ζηα
container θαη γίλνληαη κηα ζεηξά παξεκβάζεηο νχησο ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε ε
δσή ησλ πξνζθχγσλ εθεί.
Θνηηάμηε φκσο, ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, έρνπκε, επεηδή... λα ζαο πσ πξηλ
φηη έγγξαθν δηθφ καο, κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο
εξγαζίαο πξνο ην Δζληθφ Δζληθήο Άκπλαο, ην ΓΔΛ, θαη ην θέληξν θηινμελίαο,
έηζη ην απεπζχλνπλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ νηθίζθσλ
ζην θέληξν ππνδνρήο πξνζθχγσλ Πθαξακαγθά πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί
ε πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο. Νη ηέζζεξηο νηθίζθνη ζα πξέπεη λα
ζπλδεζνχλ πιήξσο κε θσο, λεξφ, ηειέθσλν, θαη απνρέηεπζε, ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα κπνξέζνπλ νη σθεινχκελνη λα
πξνγξακκαηίζνπλ, λα ζπληνλίζνπλ θαη λα απνδψζνπλ ζηελ θάιπςε βαζηθψλ
αλαγθψλ ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.
Δκείο δεηάγακε, απαηηνχζακε, ην παιεχακε λα κπνπλ κέζα ππνδνκέο νχησο
ψζηε λα αμηνπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. Μέξεηε πφηε
κπήθε ν πξψηνο νηθίζθνο; Κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο. Θαη κέρξη ηφηε ην
πξνζσπηθφ πνπ είρακε ζηείιεη εθεί θάζνληαλ θαη δελ είρε νχηε θαλ πνχ λα
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ζηεγαζηεί. Θάζνληαλ φιν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζε έλαλ ρψξν θαη δελ
είραλ νχηε πνχ λα θαζίζνπλ. Δίλαη εδψ ν Θψζηαο Ρζνπθλίδαο θαη ν Λανπάθ
Γανπάρεξ πνπ πήγαηλαλ ζπλέρεηα θάησ, λα ζαο πεη ν Θψζηαο πνπ είλαη θαη
ππεχζπλνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δήκνπ γη‟ απηφ, θαη ε Θαηεξίλα ε Βειέληδα, ε
θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, λα δείηε ηη γηλφηαλ.
Ξαξφια απηά εκείο πηέζακε, ηψξα έρνπκε βάιεη δχν νηθίζθνπο κέζα, αιιά
πνηα πξνγξάκκαηα λα γίλνπλ θαη κε ηη; Ν ςπρνιφγνο κε πνηνλ κεηαθξαζηή λα
θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ; Ή ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο; Κε πνηνλ κεηαθξαζηή πνπ
δελ είραλ πξνβιεθζεί νχηε έλαο κεηαθξαζηήο γηα ην πξφγξακκα;
Δδψ λα πσ φηη εκείο πήξακε 100 εξγαδφκελνπο απφ ηηο 2.500 ρηιηάδεο,
έρνληαο 3.500 πξφζθπγεο. Ζ αλαινγία, ινηπφλ, είλαη πνιχ κηθξφηεξε, ζε
ζρέζε κε άιινπο δήκνπο. κσο ηη γίλεηαη; Ρν ππνπξγείν ήμεξε πάξα πνιχ
θαιά φηη δίλεη απηά, δνθηκαζηηθά θαη απηνί φπσο είπαλ ζε α‟ θάζε, γηαηί θαη
απηά είλαη δεηήκαηα πνπ ζηελ πνξεία ιχλνληαη, λα μεθηλήζνπλ θάπνηα
πξνγξάκκαηα θαη φ,ηη κπνξέζεη λα γίλεη, θαη ζην επφκελν πξφγξακκα πνπ ζα
μαλαπξνζιεθζνχλ 2.500 γηα φια πηα πνπ ζα είλαη γηα κηθξφηεξε αλαινγία, λα
ππάξρνπλ θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη λα κπνξέζνπλ λα δηνξζσζνχλ θαη
θάπνηα πξάγκαηα δειαδή μεθηλψληαο απφ ηνπο κεηαθξαζηέο θαη πεγαίλνληαο
ζε ρίιηα δπν άιια.
Έρνπκε ινηπφλ ην έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ, ην πξψην, ην νπνίν ιέεη φηη
«Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ δελ αθνξνχλ κφλν ηε
ιεηηνπξγία θαη εμππεξέηεζε ησλ θηινμελνχκελσλ εληφο ησλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο
ησλ θέληξσλ, αιιά θαη επξχηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ φκνξσλ νηθηζκψλ
πξνθεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη θηινμελνχκελνη θπθινθνξνχλ ζηνπο δήκνπο
θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. Ππλεπψο, είλαη πξνθαλέο φηη δεκηνπξγνχληαη
αλάγθεο, θαη ην ηνλίδεη, ελίζρπζεο ησλ πεξεζηψλ ησλ δήκσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο».
«Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ελφο πνζνζηνχ έσο
θαη 50% ησλ σθεινχκελσλ ηεο δξάζεο απφ ηνπο ήδε ηνπνζεηνχκελνπο ζην
θέληξν πξνζσξηλήο ππνδνρήο, δνκή πξνζσξηλήο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο,
θ.ιπ., γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ πνπ
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πξνέθπςαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ πξνζσξηλήο ππνδνρήο ζηνλ δήκν
ζαο.

ιεο

νη

εηδηθφηεηεο

κπνξνχλ

λα

εκπίπηνπλ

ζε

απηήλ

ηελ

δηαθνξνπνίεζε».
Θαη έξρεηαη θαη δεχηεξν έγγξαθν απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα πξηλ απφ ιίγεο
κέξεο, πνπ καο δεηάεη λα πνχκε νλνκαζηηθά ην πνχ είλαη νη σθεινχκελνη, θαη
ιέεη, «Θα ζέιακε λα ζαο παξαθαιέζνπκε λα καο απνζηείιεηε δχν πίλαθεο
ζηνπο

νπνίνπο

ζα

γίλεηαη

ν

δηαρσξηζκφο

ησλ

σθεινπκέλσλ

πνπ

απαζρνινχληαη ζε δεκνηηθέο ππεξεζίεο ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Πε απηνχο πνπ
απαζρνινχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνηψλ γηα αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο δνκήο πξνζσξηλήο θηινμελίαο πξνζθχγσλ,
ζε απηνχο δειαδή πνπ ε απαζρφιεζή ηνπο ζπλδέεηαη κε ην θέληξν
πξνζσξηλήο θηινμελίαο». ζνη ινηπφλ είλαη εδψ θαη θάλνπλ δνπιεηά γηα ην
θέληξν, απφ δηνηθεηηθνί κέρξη φ,ηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε, εκπίπηεη ζε απηήλ
ηελ θαηεγνξία.
«Θαη β) Πε απηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο
ππεξεζίεο θνξείο ηνπ δήκνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θφξκαπίλαθα». Θαη απηή ε θφξκα-πίλαθα, αλ ήζειεο, θ. Γξνχιηα, ν θ. Ρζαηζακπάο
πξέπεη λα πσ φηη ήηαλ πην ζπλεπήο θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ γηαηί γλσξίδνληαο θαη
θάπνηα πξάγκαηα έβαιε νξηζκέλα ζέκαηα γηα ην... πνπ πξαγκαηηθά ζε
νξηζκέλα δελ έρεη άδηθν. Απηνί ινηπφλ, απηνί νη πίλαθεο είλαη εδψ θαη κπνξείο
λα έξζεηο ζαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη λα ηνπο δεηο αλαιπηηθά, πνχ βξίζθεηαη
ν θάζε εξγαδφκελνο θαη πψο εμππεξεηνχληαη θαη φρη λα αλαπαξαγάγεηο φιεο
απηέο ηηο βξσκηέο. Ιππάκαη πάξα πνιχ γηαηί πξαγκαηηθά έπξεπε ζαλ δεκνηηθφο
ζχκβνπινο φρη λα ξίμεηο ιάζπε ελαληίνλ ηνπ δήκνπ θαη λα αλαπαξαγάγεηο
απηά ηα δεκνζηεχκαηα, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα έξζεηο θαη λα ξσηήζεηο ηη γίλεηαη,

ξε παηδηά; Δίδακε έλα ξεπνξηάδ, έρεη ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή φρη;
Νχηε ζε απηφλ ηνλ θφπν δελ κπήθεο.
Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Ήηαλ εδψ ν θ. Ππειηφπνπινο, είδε πξηλ απφ 4, 5
βξάδηα ηα κεζάλπρηα λα θηινμελνχκε ζην δεκαξρείν κία γπλαίθα πξφζθπγα
κε ηέζζεξα θνξηηζάθηα, απφ πέληε κελψλ κέρξη πέληε ρξφλσλ, φπνπ είρε πάεη
ζηελ Αζηπλνκία θαη ε Αζηπλνκία ιέεη παηδηά, θάπνπ πξέπεη λα πάεη. θαη
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ήξζακε, θηλεηνπνηήζακε ηνλ δήκν, βξίζθακε ζηξψκαηα, θαγεηά, γάια,
κπηκπεξφ, ξνχρα, νηηδήπνηε γηαηί είραλ έξζεη γπκλνί, θαη ηνπο θξνληίζακε.
Απηφ ππνινγίδεηαη πνπζελά; πνινγίδεηαη πνπζελά φηη έρνπκε πάξεη δεθάδεο
θνξέο απφ θάησ αζζελείο θαη ηνπο έρνπκε πάεη ζε γηαηξνχο ηδηψηεο εδψ;
Θπκάζαη, Θνδσξή, πνπ ζε είρα πάξεη γηα νδνληίαηξν θαη ηελ πήγα ζηνλ
Ρειεκέ; Μέξεηε ζε πφζνπο γηαηξνχο έρνπκε πάεη πξνζσπηθφ; Μέξεηε πφζεο
θνξέο έρνπκε πάεη κε δηθά καο απηνθίλεηα θαη δηθά καο κέζα πξφζθπγεο ζηα
λνζνθνκεία;

Απηφ

δελ

ζέινπκε

λα

θαηαγξαθεί

πνπζελά,

θαη

δελ

θαηαγξάθεηαη, αιιά ηνπιάρηζηνλ εζείο πνπ δελ έρεηε πάεη πνηέ θάησ ζην
θέληξν θηινμελίαο λα δείηε, λα δείηε ηνλ πφλν ησλ αλζξψπσλ εθεί θαη ηε
βνήζεηα πνπ δίλεηαη, ζα βιέπαηε ηηο εθδειψζεηο πνπ έρνπκε θάλεη κέζα, ηηο
εθδειψζεηο γηα ηα παηδηά, γηα ηνπο κεγάινπο, ην πψο ληψζνπλ απηή ηε
δεζηαζηά φηη ππάξρεη εδψ έλαο θφζκνο, κηα πεξηνρή πνπ καο απνδέρεηαη θαη
δελ καο δηψρλεη φπσο γίλεηαη αιινχ.
Αληί, ινηπφλ, λα γξάςεηε απηά ηα πξάγκαηα, πήγαηε θαη γξάςαηε ηηο ςεπηηέο,
ηηο ςεπηηέο ελφο ξεπνξηάδ πνπ είρε ζθνπφ. Δίρε ζθνπηκφηεηα. Γηαζηξέβισζε
ηελ αιήζεηα, ζαο ιέσ ηψξα ηα ζηνηρεία. Θαλέλαο δελ κπήθε ζε απηφλ φκσο
ηνλ θφπν. Νχηε θαλ δελ δηαβάζαηε εδψ ηνπ θφκκαηφο ζαο ην ΞΑΠΝΘ ηελ
αλαθνίλσζε λα δείηε πνπ βάδεη θάπνηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ
πξνζσπηθνχ. Νχηε θαλ ζε απηφλ ηνλ θφπν δελ κπήθαηε.
Αιιά ηφζν θαηξφ ζαο αθήλακε πξαγκαηηθά ζην αππξφβιεην, γηαηί δελ ήζεια
λα αλαδείμσ δηάθνξα ζέκαηα, δελ ήζεια λα αλαδείμσ δεηήκαηα ζε ζρέζε κε
ην πξνζσπηθφ, ην κφληκν πξνζσπηθφ πνηα ήηαλ ε ζηάζε ζνπ, ηη ςήθηδεο ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηα ηνπο νδεγνχο, γηα ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
έιεγεο λα κελ μαλαγπξίζνπλ ζηε δνπιεηά απηνί νη άλζξσπνη, γηα ηα 176,00€
θαη ηηο άιιεο απνδνρέο πνπ ηηο δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη. Θαη πξέπεη λα ζαο
πσ φηη ηηο πήξαλ, πήξαλ ήδε ηξεηο πξψηεο δφζεηο θαη εμνθιήζεθαλ νη
εξγαδφκελνη θαη νη ζρνιηθνί θχιαθεο.
Ξξέπεη λα ζνπ πσ φκσο φηη θαη φηαλ ήζνπλ αθφκα δεκνηηθφο ζχκβνπινο, είρεο
θαη κία παξνπζία ζαλ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζηηο Θηεξηαθέο πνδνκέο Α.Δ. θαη
πξηλ ζηνλ ΝΠΘ, θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιά ξάκκαηα γηα ηε γνχλα ζνπ, πάξα
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πνιιά ξάκκαηα γηα ηε γνχλα ζνπ, πνπ αλ εζχ καο είπεο φηη κέζσ ηνπ
ξεπνξηάδ απηνχ ην Σατδάξη ζπθνθαληήζεθε ζε φιε ηελ Διιάδα, εγψ λα ζνπ
πσ κέζσ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο Δθεκεξίδαο ησλ Ππληαθηψλ, ηνπ
«Ξνληηθηνχ» ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ζηηο Θηεξηαθέο πνδνκέο Α.Δ., κέρξη
θαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, έρνπλ θηάζεη νη κέξεο θαη ηα έξγα ζνπ. Έρεη
θηάζεη πνηα ήηαλ ε ζηάζε ζνπ απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζε εγθχνπο,
ζηηο απνιχζεηο, ζέιεηε λα ην δηαβάζσ, έρεηε ππνκνλή; Πέβνκαη ηνλ θφζκν.
ρη, ζην ηέινο, φηαλ ηειεηψζνπκε ην πξψην ζέκα, έρσ ην δηθαίσκα ζαλ
δήκαξρνο έλα ηέηαξην, θαη ζα δηαβάζσ, γηαηί έρεη πάξα πνιχ κεγάιν
ελδηαθέξνλ λα δείηε πνηα ζέζε έπαηξλε ν θ. Γξνχιηαο γχξσ απφ φια απηά ηα
δεηήκαηα. Έρεη πάξα πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα δείηε πνηνο είλαη ν θ.
Γξνχιηαο. Θψζηα, ζε παξαθαιψ, Θψζηα, ζε παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ, δελ
είλαη θαζφινπ δηθαζηήξην. Γελ είλαη θαζφινπ δηθαζηήξην. Αιιά φηαλ βγαίλεη
έλαο επηθεθαιήο παξάηαμεο θαη ιέεη απηά ηα πξάγκαηα ζηε δήισζή ηνπ,
λνκίδσ φηη θαη εγψ έρσ θάζε δηθαίσκα λα αλαθέξσ ην ηη ζπκβαίλεη κε απηφλ
ηνλ θχξην. Θαη ζα πσ κεηά θαη γηα ηελ εθεκεξίδα εδψ ηελ νπνία ηψξα βέβαηα
πξνζεηαηξίζηεθε εζάο, δελ μέξσ ην ηίκεκα βέβαηα πνην είλαη, άιιαμε ξφηα ε
ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα, απφ ηνλ θ. Ληεληαθφ πήγε ηψξα ζηνλ θ. Γξνχιηα.
Θαη γξάθεη φιεο απηέο ηηο ζπλεληεχμεηο γηα ηα νξάκαηα, γηα ηνπο εγέηεο, θαη
φια απηά, φιεο ηηο ιαζπνινγίεο πνπ έρεη κέζα.
Ινηπφλ, εγψ ζαο ιέσ θαη πάιη, ζα ηειεηψζνπκε, γηαηί δελ ζέισ λα θνπξάζσ
άιιν ηνπο αγαπεηνχο θίινπο πνπ έρνπλ έξζεη, γηαηί έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πφλν
πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ δηθφ ζαο πφλν, γηαηί ν δηθφο ζαο πφλνο
είλαη λα γίλεηε δήκαξρνο. Έρνπκε εθινγέο ζε 2,5 ρξφληα, θαη θάλε έλαλ ηίκην
αγψλα αλ ζέιεηο λα πάξεηο ηηο εθινγέο. Δγψ δελ έρσ γαληδσζεί ζε θακία
θαξέθια, θαη νχηε εκείο εδψ. Δκείο θαη ηελ επφκελε κέξα ζα είκαζηε καρεηέο
ζηελ πξψηε γξακκή. Καρεηέο φκσο γηα λα ππεξαζπηζηνχκε ην δίθαην, ηνπο
εξγαδφκελνπο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο αδηθεκέλνπο, ηνπο άλεξγνπο, ηα άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ε δηθή ζαο πνιηηηθή ηνπο έρεη ζπξψμεη εθεί. Γηαηί
ππεξεηνχζαηε κηα πνιηηηθή ζαλ πηζηφο ππεξέηεο ηνπ Βεληδέινπ, ηνπ
Ξαπαλδξένπ, ηεο ζπγθπβέξλεζεο κεηά, ηνπ Ππίληδε, φισλ απηψλ πνπ
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ήζαζηαλ πνιχ θίινο θαη επηβηψζαηε κε ηφζεο πνιιέο αιιαγέο θπβεξλήζεσλ.
Θα ηα πσ κεηά φκσο απηά. Ππγλψκε γηα ηελ έληαζε, αιιά θάπνηα πξάγκαηα
έρνπλ έλα φξην. Έρνπλ έλα φξην θαη δελ κπνξεί λα ηα μεπεξλά ν θάζε
ηπράξπαζηνο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λνκίδσ φηη δηθαηνχκαη ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ, Ξξφεδξε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, δεηάσ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πνβαξά κηιάηε; Γελ λνκίδσ. Γελ λνκίδσ. ρη, ζπγλψκε, απηφ αο
ην ζθεθηφηαλ ν δήκαξρνο. Ινηπφλ, Ξξφεδξε, δεηάσ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
Γελ είλαη δπλαηφλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξνχκε γηα ιίγν λα κηιήζνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ηαλ εζχ γξάθεηο φια απηά ζηηο αλαθνηλψζεηο θαη ζηηο
εθεκεξίδεο ζνπ, έρνπκε εκείο βήκα; Καο δίλεηε; Καο δίλεηε βήκα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γήκαξρε, ζα κε αθήζεηο; Κίιεζεο πάξα πνιχ ψξα γηα κέλα, ζα
κε αθήζεηο λα κηιήζσ θαη εγψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα κηιήζσ πνιχ αθφκα. Ξνιχ αθφκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα κε αθήζεηο λα κηιήζσ θαη εγψ. Κπνξψ λα ζε αθνχσ φιε ηε
λχρηα. Θα κε αθήζεηο φκσο λα κηιήζσ θαη εγψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεηά ην ζέκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, είλαη δπλαηφλ; Ν πξφεδξνο, πνπ μέξεη απφ δηαδηθαζίεο,
ειπίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα, θνηηάμηε λα δείηε, ππάξρνπλ εδψ πέξα θάπνηνη
άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ έξζεη κε έλα αίηεκα, ν δήκαξρνο...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ν δήκαξρνο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ν δήκαξρνο γηα πνιχ ψξα αλαθέξζεθε ζε κέλα. Δπί πξνζσπηθνχ
δεηάσ ηνλ ιφγν.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο έρεη.... αθνχζηε, θ. Γξνχιηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπί πξνζσπηθνχ ζα ηνλ δεηήζεηο ζε ιίγν πνπ ζα ρξεηαζηεί φηαλ
ζα δηαβάζσ φια απηά.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπί πξνζσπηθνχ δεηάσ ηψξα ηνλ ιφγν, Γήκαξρε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε, θ. Γξνχιηα, ινηπφλ...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ έθαλα κία θξίζε ζε κία αλαθνίλσζε. Κεηά πνπ ζα πσ γηα
ζέλα πξνζσπηθά, ζα ηα πνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ξεπνξηάδ, αθνχζηε ιίγν, ην ξεπνξηάδ ηεο ηειεφξαζεο έγηλε
εξήκελ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δξήκελ. Δζάο δελ ζα γίλεη εξήκελ ζαο, ζα
θνπβεληηάζνπκε ην δήηεκα ησλ αλζξψπσλ πξψηα θαη κεηά ζα έρεηε ηνλ ιφγν
λα πείηε φ,ηη ζέιεηε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, ζαο παξαθαιψ πνιχ, δεηάσ ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ απάληεζε πνιηηηθά θαη είρε
θάζε δηθαίσκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ:...ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ φηαλ δεηάηαη ν
ιφγνο επί πξνζσπηθνχ, λνκίδσ φηη ν νκηιεηήο δηθαηνχηαη λα κηιήζεη εθείλε ηε
ζηηγκή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα πέληε ιεπηά, ινηπφλ. Θαη κεηά κπνξείηε λα πείηε φ,ηη
ζέιεηε... γηα πέληε ιεπηά.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία, γηα πέληε ιεπηά. Γηα πέληε ιεπηά, βάιηε θαη ρξνλφκεηξν,
αλ ζέιεηε. Γήκαξρε, κπνξψ λα θαηαλνήζσ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
ζήκεξα έραζεο ηελ ςπρξαηκία ζνπ, ζε θακία πεξίπησζε φκσο δελ κπνξψ λα
θαηαλνήζσ ηνπο πξνζσπηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο πξνέβεο. Δδψ
θαη δπφκηζη ρξφληα είκαη πάξα πνιχ πξνζεθηηθφο ζηελ θξηηηθή θαη ζηελ
αληηπνιίηεπζε πνπ θάλσ θαη εγψ αιιά θαη φιν λνκίδσ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
είζηε κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ έρεηε ηεξάζηηα αλνρή απφ ηηο εθηά παξαηάμεηο
ηεο αληηπνιίηεπζεο, κία αλνρή ηελ νπνία δελ αμίδεηε, απ‟ φ,ηη θάλεθε ζήκεξα.
Γηα δπφκηζη ρξφληα είκαη πάξα πνιχ πξνζεθηηθφο ζηελ θξηηηθή θαη ζηελ
αληηπνιίηεπζε πνπ θάλσ, δελ έρσ θάλεη πνηέ πξνζσπηθνχο ραξαθηεξηζκνχο,
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πνηέ εδψ κέζα, δελ είκαη εγψ απηφο πνπ έρσ επηηεζεί πξνζσπηθά ζε θαλέλαλ
απφ εζάο, έρσ φκσο ην δηθαίσκα, έρσ θάζε δηθαίσκα λα θξηηηθάξσ ηελ
πνιηηηθή ζαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε ήηαλ θαζαξά πνιηηηθή θαη
ζηειίηεπε ηελ πνιηηηθή ηνπ ΘΘΔ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γεκνηηθήο Αξρήο, δελ
είρε θακία πξνζσπηθή αλαθνξά, θαη επεηδή θαη ν αληηδήκαξρνο είπε θάηη γηα
αλήζηθνπο, αλ κε ηη άιιν μέξεηε γλσξίδσ λα ρεηξίδνκαη πάξα πνιχ θαιά ηελ
ειιεληθή γιψζζα, ζε αληίζεζε κε πνιινχο άιινπο εδψ κέζα, ήκνπλ πάξα
πνιχ πξνζεθηηθφο, κίιεζα γηα ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε

ηνλ

θξαηηζκφ,

κε

ηηο

πξνζιήςεηο,

κε

ηελ

πνηληθνπνίεζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γηα ηε ζέζε πνπ πήξακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηνλ
δεκφζην ηνκέα θαη ην πψο εκείο βιέπνπκε ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηε ζέζε
καο βέβαηα γηα ην Hot-Spot ηελ νπνία πνηέ δελ θξχςακε θαη πνηέ δελ έρνπκε
πεη φηη ε απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ήηαλ νκφθσλε. Δίλαη γλσζηφ φηη
εκείο δηαθσλήζακε, θαη δηαθσλήζακε φρη βέβαηα γηα ιφγνπο ξαηζηζηηθνχο,
απηφ θαλείο δελ κπνξεί λα καο θαηεγνξήζεη, ή φηη δελ ζέινπκε θαη δελ
ζπκπνλάκε ηνπο κεηαλάζηεο, αιιά δηαθσλήζακε γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο καο έθεξε ζε απηφ ην ζεκείν θαη ήηαλ εληειψο
ιαλζαζκέλε ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. Λνκίδσ ήηαλ πάξα πνιχ
μεθάζαξν θαη ζηελ ηφηε ηνπνζέηεζή καο θαη ζηελ ηφηε αλαθνίλσζή καο θαη
δελ ππήξμε πνηέ, ην επαλαιακβάλσ, θακία πξνζσπηθή αλαθνξά.
Απηφ ην νπνίν θάλαηε ζήκεξα, πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη μεπεξλάεη θάζε φξην,,
εγψ δήηεζα απιψο λα μέξσ πνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φζνη έρνπλ πξνζιεθζεί κε
νιηγφκελε ζχκβαζε, μέξσ πνιχ θαιά φηη νη απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη
δηαρξνληθά κέζα ζε απηά ηα δπφκηζη ρξφληα μεπεξλνχλ ηηο 200, πνιιέο απφ
απηέο φκσο γλσξίδσ φηη ζηελ Απνθεληξσκέλε δελ έρνπλ πεξάζεη, θαη άξα
είλαη πξάγκαηη αξθεηά ιηγφηεξνη, φκσο ζίγνπξα είλαη πάλσ απφ 100. Απηφ
δήηεζα, κε απηήλ ηελ πνιηηηθή δηαθσλψ, θαη πνιηηηθά ηνπνζεηήζεθα θαη ζηελ
αλαθνίλσζή κνπ φπσο θαη ζε θάζε ηνπνζέηεζή κνπ εδψ πέξα. Αλ ζέιεηε
φκσο λα ην θέξνπκε ην ζέκα ζην πξνζσπηθφ, γηαηί ζίγνπξα κε απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ ζην Σατδάξη δελ είκαη εγψ απηφο πνπ γεινηνπνηείηαη θαη
εμεπηειίδεηαη, θάπνηνη άιινη είλαη θαη αλ κε ηη άιιν ν θαζέλαο έρεη ηελ
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πξνζσπηθή ηνπ δηαδξνκή θαη εγψ γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ δηαδξνκή θαη ζηνλ
ΝΠΘ θαη ηηο Θηεξηαθέο πνδνκέο Α.Δ. φπσο είπαηε είκαη πεξήθαλνο.
Θαη αλ εζείο λνκίδεηε φηη 220 άηνκα πνπ πξνζιήθζεθαλ 14 Απγνχζηνπ ηνπ
2007, φηαλ ζηηο 16 Απγνχζηνπ 2007 πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο, ήηαλ 220 άηνκα
πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα ηέζζεξα ρξφληα, παξέκεηλαλ ηέζζεξα ρξφληα, φηαλ ην
2011 ήκαζηε πιένλ ζε κλεκφλην θαη ζε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ν
νξγαληζκφο, δελ κπνξέζακε, δπζηπρψο, ιέσ, ηφηε, θαη πξνζπάζεζα γη‟ απηφ
λα κπνπλ ζε λνκνζρέδην θαη λα αλαλεσζνχλ νη ζπκβάζεηο, δελ κπνξέζακε λα
αλαλεψζνπκε ηηο ζπκβάζεηο. Γελ ππήξμε θακία απφιπζε, ήηαλ ζπκβάζεηο
ηεζζάξσλ εηψλ, ηεζζάξσλ εηψλ, απφ ην 2007, παξακνλή ησλ εθινγψλ ζαο
ιέσ θαη πάιη, ηεο εκέξα πνπ πξνθεξχρζεθαλ νη εθινγέο, 14 Απγνχζηνπ,
παξακνλή ηεο Ξαλαγίαο ηνπ 2007, πξνζιήθζεθαλ γηα ηέζζεξα ρξφληα, ζηε
ζπλέρεηα πξνζέθπγαλ ζηα δηθαζηήξηα, ηνπο βνεζήζακε κάιηζηα λα πάξνπλ
πξνζσξηλέο δηαηαγέο γηα λα κείλνπλ κεξηθέο κήλεο, δελ γηλφηαλ ην 2011 κέζα
ζην κλεκφλην θαη ελψ ν νξγαληζκφο ζπγρσλεπφηαλ θαη ζα έξρνληαλ άιινη 250
ππάιιεινη απφ άιινπο νξγαληζκνχο, φπσο θαη έγηλε, λα κπνξέζνπκε λα
θάλνπκε άιιεο 220 πξνζιήςεηο ή αλαλεψζεηο ζπκβάζεσλ, φπσο ζέιεηε πείηε
ην.
Απηή ήηαλ ινηπφλ ε ηζηνξία. Κπνξνχκε λα ζπδεηάκε πάξα πνιχ, ην ηη έξγν
έρσ αθήζεη έμη ρξφληα ζηνλ ΝΠΘ, λαη, εληάμεη, μέξσ θαη ηα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ:...θαη ηα ζηεκέλα δεκνζηεχκαηα, θάζε θνξά πνπ ήηαλ λα αιιάμεη
ε πνιηηηθή εγεζία, θάπνηνη έδηλαλ θάπνηα δεκνζηεχκαηα, είκαη, δηαρεηξηζηήθακε
άςνγα εθαηνληάδεο έξγα, είκαη πεξήθαλνο γηα ην έξγν πνπ έρεη κείλεη, απηφ
λνκίδσ ην... μέξεηε, ζηελ πηάηζα, φ,ηη θαη λα ιέκε εκείο εδψ θαη ζηα θνκκαηηθά
γξαθεία, ε πηάηζα γλσξίδεη θαη ην πνηνο είλαη ν θαζέλαο θαη ηη έξγν έρεη
αθήζεη, θαη αλ ηα έξγα πνπ έθαλε είραλ επηηπρία...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Γξνχιηα
ΓΟΝΙΗΑΠ:...θαη πψο δηαρεηξίζηεθε θξαηηθφ ρξήκα, γηαηί γηα έμη ρξφληα
δηαρεηξίζηεθα θξαηηθφ ρξήκα...
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Γξνχιηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ:..,λαη, Γήκαξρε, λαη, Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, Γήκαξρε, παξαθαιψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ηαλ ηειεηψζεηο θαη εζχ ηε ζεηεία ζνπ ζηνλ δήκν ζα
ζπδεηήζνπκε θαη ζα δνχκε πνηνο έρεη δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ην θξαηηθφ ρξήκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γξνχιηα. Θνδσξή. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίπα φηαλ ηειεηψζεη ε ζεηεία, λα δνχκε πνηνο έρεη δηαρεηξηζηεί
θαιχηεξα... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ...θαιχηεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γηαδηθαζηηθφ δήηεκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Βάδσ δήηεκα δηαρείξηζεο. Λνκίδσ φηη ηα δεηήκαηα ηα βάδσ
πνιηηηθά θαη ηα έρσ βάιεη θαη‟ επαλάιεςε εδψ κέζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αλ ήζεια λα βάισ δήηεκα δηαρείξηζεο, ζα ην είρα βάιεη φηαλ ζα
έπξεπε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, ζα έρνπκε ηνλ ρξφλν κεηά.
Θ. Ππειηφπνπιε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άιινη έβαιαλ δεηήκαηα, Αληηδήκαξρε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γηαδηθαζηηθφ δήηεκα. Θαηαλνψ ηελ αλάγθε πνπ έρεη ν
θαζέλαο, κηζφ ιεπηφ, δηαδηθαζηηθφ δήηεκα. Παο παξαθαιψ. Γλσξίδεηε φηη εγψ
πξνζσπηθά δελ έρσ θάλεη θαηάρξεζε πνηέ ηνπ θαλνληζκνχ, αθφκα θαη φηαλ
είρε κπεη έλα δήηεκα, αλ ζπκάζηε, πξηλ δπν ρξφληα, κε ηνλ Θαξαγηάλλε, πνιχ
ζνβαξφ δήηεκα, επέιεμα λα απαληήζσ κε γξαπηή αλαθνίλσζε. Γηφηη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, αιιηψο ν θαζέλαο κεηά ην
θιείζηκν ηνπ δεκάξρνπ έρεη ην δηθαίσκα ή αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα
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απαληήζεη. Ν πξφεδξνο ήηαλ large ζηα πέληε ιεπηά, θαηαλνψ ηελ αλνρή δηφηη
δεκηνπξγήζεθαλ θαη εληππψζεηο θ.ιπ., αιιά σζηφζν εγψ ζέισ λα επαλαθέξσ
ην δηαδηθαζηηθφ δήηεκα. Ππγλψκε γηα ηελ θξηηηθή, Ξξφεδξε, πξέπεη λα
μερσξίδνπκε ην πξνζσπηθφ δήηεκα απφ ηελ απάληεζε επί ηεο νπζίαο. Αιιηψο
ν θαζέλαο γηα θάζε δήηεκα, θαη γλσξίδεηε φηη εγψ δελ έρσ θάλεη πνηέ
θαηάρξεζε απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, γη‟ απηφ θαη δηθαηνχκαη θαη κηιάσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην αίηεκα Δπηηξνπήο
Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ Ξαηδηψλ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο
Πθαξακαγθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γλσξίδεηε, ζπλάδειθνη, απηή ε δνκή πνχ βξίζθεηαη. Έρνπλ
πξνθχςεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε ηε δνκή απηή ε νπνία απ‟ φ,ηη θαίλεηαη
πεγαίλεη γηα θιείζηκν, ζα ζαο ηα πεη θαιχηεξα, βέβαηα, ν εθπξφζσπνο ησλ
θεδεκφλσλ ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Ξαξαθαιψ ηνλ θ. Γεσξγνχια λα έξζεη ζην
κηθξφθσλν. Θ. Ληεληαθέ, ζπγλψκε, Αληηδήκαξρε, δελ βιέπσ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πην εηζεγεηηθφ αλ ζπκάκαη θαιά γξάθαηε φηη ζα έξζεη ηελ
Ξαξαζθεπή ην...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έπξεπε λα έξζεη απφ ηνπο θεδεκφλεο, λαη, θαη λα...
Ξαξαθαιψ, δψζηε έλα κηθξφθσλν ζηνλ θ. Γεσξγνχια. Ξείηε ην φλνκά ζαο γηα
λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά, θαη έρεηε ηνλ ιφγν.
ΓΔΩΟΓΝΙΑΠ: Ιέγνκαη Γεσξγνχιαο Γηψξγνο θαη είκαη εθπξφζσπνο ησλ
Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηνπ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, ιίγν, ζα παξαθαινχζα θαη ηνπο ζπκπνιίηεο θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο λα θάλνπκε ιίγν εζπρία, γηα λα αθνπζηεί ν ζπκπνιίηεο καο.
Ξαξαθαιψ.
ΓΔΩΟΓΝΙΑΠ: Ιέγνκαη Γεσξγνχιαο Γηψξγνο θαη είκαη εθπξφζσπνο ησλ
Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Πθακαξαγθά. Ρν ζέκα καο είλαη
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έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη επαίζζεην ζέκα θαη αθνξά, ζέισ λα πηζηεχσ
φινπο ηνπο αλζξψπνπο, γηαηί φινη καο δηαζέηνπκε θαξδηά πνπ κπνξεί λα
αηζζάλεηαη ζπλαηζζήκαηα, πφλν, ραξά, θ.ιπ., θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ
επαηζζεζία καο ζαλ άλζξσπνη. Πηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν έρνπλ απνκείλεη 27
παηδηά κεηά ηε κεηαθνξά δχν παηδηψλ πξν νιίγσλ εκεξψλ, θαη άιισλ 31 πξηλ
πεξίπνπ πέληε έηε γηα ιφγνπο κεηαζηέγαζεο ζε άιινπο ρψξνπο ηδξπκάησλ
εληφο θαη εθηφο Αηηηθήο.
Πηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηα παηδηά δνπλ πάλσ απφ 27 ρξφληα θαη ηα απνθαιψ
παηδηά φρη βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο, αθνχ ζρεδφλ φια είλαη πεξίπνπ 40 εηψλ,
αιιά ζε ζρέζε κε ηελ ςπρή θαη ην κπαιφ πνπ δηαζέηνπλ. Ιφγσ ησλ πνιιψλ
εηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πνιχ
άλεηνπο, κεγάινπο θσηεηλνχο ρψξνπο πνπ δηαζέηεη ην θηίξην, απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νηθεηφηεηαο ζηα παηδηά θαη αζθάιεηαο, θαη πνιιψλ
άιισλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ πνιχ επαίζζεηε ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθήο
ηνπο ηζνξξνπία. Φπζηθά ππάξρεη θαη πνιχ έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν θαη
κεηαμχ ησλ παηδηψλ.
Νπφηε θαηαιαβαίλνπκε, πηζηεχσ, φινη, ηη ζπκβαίλεη ζηελ ςπρή απηψλ ησλ
παηδηψλ θάζε θνξά πνπ γίλεηαη θάπνηα κεηαζηέγαζε θαη ράλνπλ ηνπο θίινπο
ηνπο, ηελ παξέα ηνπο, ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη θαη αγαπάλε.
Ζ εηθφλα ησλ δχν ηειεπηαίσλ παηδηψλ πνπ έθπγαλ ιφγσ κεηαζηέγαζεο λα
θιαίλεη θαζψο έθεπγαλ, γηαηί δελ ήζειαλ λα θχγνπλ θαη ηα ππφινηπα ζηε
ζπλέρεηα ηηο επφκελεο κέξεο λα δείρλνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηα άδεηα ηνπο
θξεβάηηα θαη λα ηα ςάρλνπλ, εκέλα κνπ θνκκαηηάδεη ηελ ςπρή. Αλ βάιεη ν
θαζέλαο καο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ θάζε παηδηνχ, κπνξεί λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηνπ ςπρηθνχ θφζηνπο θαη ηεο ςπρηθήο δεκηάο πνπ
δέρνληαη απηά ηα παηδηά.
ηαλ θάπνηνο δεη 27 ρξφληα ζε έλαλ ρψξν, ηνλ ζεσξεί θαη ην ληψζεη ζπίηη ηνπ.
Έηζη θαη εθείλα ληψζνπλ ηνλ Πθαξακαγθά ζπίηη ηνπο, ην δηθφ ηνπο ζπίηη, θαη
θαλείο δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη νπνηνλδήπνηε ιφγν ινγηθφ κεηαζηέγαζεο
πνπ λα έρεη ελδηαθέξνλ γηα εθείλα, πφζν κάιινλ φηαλ δελ ππάξρεη.
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ζνλ αθνξά ην θηίξην, ζηνλ αξρηηέθηνλα ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη ηνπ
αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα, δηφηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ
πξνζθέξεη πάξα πνιινχο ρψξνπο πνπ αλ αμηνπνηεζνχλ κπνξνχλ ζην ίδην
θηίξην λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο κηθξέο δνκέο αλεμάξηεηεο ζαλ δηακεξίζκαηα,
αθφκε θαη κε δηθφ ηνπο πξναχιεην, πνπ ζα ηθαλνπνηνχζαλ φινπο καο.
Ξάλσ ζε απηφ ζα ήζεια λα πσ φηη ζε παιαηφηεξε κεηαζηέγαζε πνπ έγηλε
πεγαίλνληαο θάπνηα παηδηά ζε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα γηα λα έρνπλ θάηη
αθφκα θαιχηεξν απφ ην λα δηακέλνπλ ζε έλαλ ρψξν «ηδξχκαηνο» απηφ
δπζηπρψο δελ είρε δηάξθεηα, γηαηί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ
βξίζθεηαη ε ρψξα καο, δελ ππήξραλ ηα απαξαίηεηα έζνδα γηα λα θαιχςνπλ ηηο
αλάγθεο απηήο ηεο θίλεζεο κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα θιείζνπλ απηέο νη
δνκέο πνπ έκελαλ ζε δηακεξίζκαηα αλεμάξηεηα ζε πνιχ κηθξέο νκάδεο θαη λα
επηζηξέςνπλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηδξπκάησλ θαη λα ζηξηκσρηνχλ φπνπ λα‟
λαη, φπσο λα‟ λαη.
Φαληάδνκαη φηη φινη ζαο κπνξείηε λα ληψζεηε, φπσο θαη εκείο, ηη έλησζαλ απηά
ηα παηδηά πνπ έθπγαλ απφ έλαλ ρψξν πνπ δνχζαλ πνιιά ρξφληα, πήγαλ ζε κία
άιιε δνκή, ζε έλα δηακέξηζκα θαη δνχζαλ φλησο φκνξθα, θαη μαθληθά
επέζηξεςαλ ζε έλαλ ρψξν κε κνξθή λνζνθνκείνπ.
Πηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ Πθαξακαγθά ππάξρνπλ πάξα πνιινί ρψξνη
δηαζέζηκνη νη νπνίνη ζην παξειζφλ θαη ζηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ
ιεηηνπξγνχζαλ γηα δξαζηεξηφηεηεο, γηα ςπραγσγία ησλ παηδηψλ, ππήξρε
ηκήκα πνπ έθηηαρλαλ ηα παηδηά θεξηά, ππήξραλ ρψξνη, αίζνπζεο πνπ έβιεπαλ
ηαηλίεο ζε projector, είραλ πάξα πνιιέο απαζρνιήζεηο θαη ελαζρνιήζεηο, θαη
πάξα πνιχ ςπραγσγία. Ρψξα δπζηπρψο φκσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ
πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα φζν πάεη θαη επηδεηλψλεηαη, ηα παηδηά δπζηπρψο δελ
θαηεβαίλνπλ νχηε θαλ ζην πξναχιεην, δηφηη ηα παηδηά καο είλαη δχζθνια
πεξηζηαηηθά, έρνπλ δχζθνιεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη αλάγθεο ηνπο είλαη
απμεκέλεο θαη δελ είλαη νχηε απηνεμππεξεηνχκελα θαη ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα
ν απαξαίηεηνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ λα ηα θξνληίδεη.
Ρν Θεξαπεπηήξην έρεη πξφζβαζε ζε θεληξηθφ δξφκν ζηε Ι. Πρηζηνχ πνπ
βξίζθεηαη θαη ε πχιε ηνπ θηηξίνπ, δηαζέηεη έλα πνιχ φκνξθν, ήζπρν, ήξεκν,
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θαη γαιήλην πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ζέα θαη ζην βνπλφ, θαη ζηε ζάιαζζα,
είλαη κέζα ζηα δέληξα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιιψλ
ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηα παηδηά καο πνπ ην έρνπλ ηφζν κεγάιε αλάγθε.
Ρν θηίξην επίζεο δηαζέηεη πνιχ κεγάιε ηαξάηζα θαη πνιιέο επηθάλεηεο κεγάιεο
ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ε νπνία είλαη θαη
επηδνηνχκελε θαη ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε ελέξγεηα, αιιά ζα
δεκηνπξγήζεη θαη επηπιένλ έζνδα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην θηίξην θαη γηα ηηο
αλάγθεο ηνπο θαη γηα ηα παηδηά καο. Δίλαη απφ ηνπο ιίγνπο ρψξνπο πνπ δνπλ
κφληκα κφλν ΑκεΑ, ελψ ζε πάξα πνιιά ηδξχκαηα ζπζηεγάδνληαη ΑκεΑ,
ειηθησκέλνη, αθφκα θαη άζηεγνη, πνπ θάλνπλ ηε ζπκβίσζε αδχλαηε. Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε δήισζε επηζηεκφλσλ φηη ζηα απηηζηηθά παηδηά δελ
είλαη ζπλεηφ αθφκα θαη αιιαγή ρξψκαηνο ζε ηνίρν λα ζπκβεί ζηνλ ρψξν πνπ
δνπλ. Φαληαζηείηε ηηο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο φηαλ ηα παηδηά καο πεγαίλνπλ
ζε λένπο ρψξνπο κηθξφηεξνπο θαη κε άγλσζηνπο αλζξψπνπο. Δίλαη ηξαγηθέο νη
ζπλέπεηεο.
Ρν ίδξπκα Πθαξακαγθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δηαζέηεη αλ αμηνπνηεζεί
πιήξσο θαη ζπκπιεξσζεί ην ειιηπέο πξνζσπηθφ πνπ ζεκεησηένλ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ε έιιεηςε πνπ ζα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ
ππαξρφλησλ παηδηψλ είλαη κφλν νθηψ άηνκα, δελ είλαη θάηη αθαηφξζσην, ζα
ππεξθαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο θαη αθφκα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ
θαη αλάγθεο θαη άιισλ ΑκεΑ πνπ βξίζθνληαη ζε ιίζηα αλακνλήο αθνχ δελ
βξίζθνπλ ρψξνπο λα θηινμελεζνχλ, θαη κπνξεί λα γίλεη πξφηππν θάλνληαο
απφιπηα ππεξήθαλνπο φινπο φζνη ζπληειέζνπλ ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ. Παο
επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γεσξγνχια. πάξρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο
πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη θάηη; Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Γεσξγνχια, θαη νη ζπλάλζξσπνί ζαο, θαισζήξζαηε ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Λα μέξεηε φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ
δηαρξνληθά θαη ζήκεξα είλαη πνιχ επαίζζεηνο ζε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο,
ιεηηνπξγνχλ δνκέο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη κε ππνζηεξηθηηθέο
πεξεζίεο. Δγψ ζα ζαο θάλσ κφλν κία εξψηεζε. Θέισ λα κνπ απαληήζεηε επί
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ηνπ κηθξνθψλνπ, είλαη ζεκαληηθφ, γηα πνηνλ ιφγν θαηά ηε γλψκε ζαο
κεηεγθαζίζηαληαη απηά ηα παηδηά; Ξνπ φπνηνη ςπρνιφγνη, φπνηνη ςπρίαηξνη,
φπνηνη εηδηθνί επηζηήκνλεο γλσξίδνπλ πνιχ ζσζηά, θαη φπσο πνιχ θαιά είπαηε,
θαη αλαθέξαηε θαη ην γξάςαηε θαη ην είπαηε θαη πξνθνξηθά, φηη αθφκα θαη ε
αιιαγή ηνπ ηνίρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δνπλ παίδεη ζεκαληηθφ αξλεηηθφ
ξφιν. Κπνξείηε λα καο πείηε πνηνη κεγάινη εγθέθαινη, πνηνη επηζηήκνλεο
απνθαζίδνπλ θαη δηψρλνπλ δπν-δπν ηα παηδηά απφ απηή ηε δξάζε, απφ απηήλ
ηελ εζηία, απφ απηή ηε ζηέγε πνπ ηφζν ζσζηά δνπιεχεη ηφζα ρξφληα ρσξίο
δεκνζηφηεηα θαη κε δηαθξηηηθφηεηα πξνο ηηκή φισλ φζσλ κέρξη ζήκεξα
αζρνιήζεθαλ απηφ ην ζέκα; Απφ ηε κηα, θαη απφ ηελ άιιε ζα ηνπνζεηεζψ
κεηά γηα ην ζέκα γεληθφηεξα. Θα ήζεια κία απάληεζε, ζαο παξαθαιψ, κέζα
απφ ην κηθξφθσλν φκσο γηα λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά.
ΓΔΩΟΓΝΙΑΠ: Θα ήζεια πάξα πνιχ λα βξσ κηα απάληεζε λα δψζσ ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, αιιά δπζηπρψο νχηε ζαλ Γηψξγνο Γεσξγνχιαο, νχηε
θαη βάδνληαο ηνλ εαπηφ κνπ ζηε ζέζε θάζε παηδηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
Πθαξακαγθά θαη αληηκεηψπηδε, θαη αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ
δελ κπνξψ λα βξσ θαλέλαλ ινγηθφ ιφγν θαη θακία απάληεζε. Γειαδή αλ δελ
ην δνχζα, αλ δελ ην βίσλα καδί κε ηνπο άιινπο γνλείο θαη καδί κε ηα παηδηά θαη
κνπ ην έιεγε θάπνηνο φηη ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ζα λφκηδα φηη κε θνξντδεχνπλ.
Γελ έρσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε πνπ κπνξψ λα δψζσ ή λα θαληαζηψ
θάπνηνλ ιφγν ν νπνίνο ζα έρεη θάπνηα ινγηθή. Γελ ππάξρεη ινγηθή ζε απηφ πνπ
γίλεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ιίγν λα ην θάλνπκε θάπσο πην ζπγθεθξηκέλν, κηαο θαη αλ
είρακε λσξίηεξα απηφ ην έγγξαθν, ίζσο ζα είρακε πξνεηνηκαζηεί θαη ζαλ
δήκνο θαιχηεξα. Δκείο πψο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ζην αίηεκά ζαο θαη πνην
είλαη ζπγθεθξηκέλα ην αίηεκά ζαο θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί ν δήκνο θαη φιν
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα βνεζήζεη ζην αίηεκα απηφ; Έρσ θαηαιάβεη πεξίπνπ
πνην είλαη ην αίηεκα, αιιά επεηδή γλσξίδεηε πεξηζζφηεξν ηε δνκή θαη ην
ηζηνξηθφ ηεο φιεο ππφζεζεο θαη φιε απηή ηε δηαδξνκή, πείηε καο ιίγν πην
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ζπγθεθξηκέλα, γηαηί ην θείκελν είλαη ιίγν αθεξεκέλν. Θα ζέιακε θάηη πην
ζπγθεθξηκέλν, λα κπνξνχκε λα ζηαζνχκε δίπια ζαο.
ΓΔΩΟΓΝΙΑΠ: Δθείλν πνπ ζα... θαηαξρήλ απηή ηε ζηηγκή ηα παηδηά κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε ππνζηήξημε,
νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Κία απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ππνζηεξίδεη
ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε εκείο νη γνλείο απηή ηε ζηηγκή γηα λα παξακείλνπλ
ηα παηδηά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, λα ζηακαηήζεη ε εγθαηάιεηςή ηνπ, λα
αμηνπνηεζεί θαη λα βειηησζεί ε δηαβίσζε ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ εθεί θαη φισλ
φζσλ αθφκα έξζνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζα ήηαλ ππεξβνιηθά
ζεκαληηθή.
Πεκεησηένλ φηη φια απηά ηα ρξφληα πνπ ιεηηνπξγεί ην ίδξπκα, επεηδή θαηά
πεξηφδνπο παξνπζηάζηεθαλ πάξα πνιιά ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη βαζηθέο
ειιείςεηο, αθφκα θαη ζε ηξφθηκα, θαη αο αθνχγεηαη παξάινγν, ην νπνίν
ηαθηνπνηήζεθε άκεζα απφ ηνπο γνλείο. πσο επίζεο θαη άιια πξάγκαηα,
δειαδή πνπ θαηά θαηξνχο ρξεηάζηεθαλ. Ρα παηδηά έρνπλ, ηα πην ειαθξηά
πεξηζηαηηθά, έρνπλ έλαλ ρψξν αλεμάξηεην φπνπ δνπλ ζαλ κηθξφ δηακέξηζκα
θαη ζηνλ ρψξν απηφλ ππάξρεη έλα θαζηζηηθφ κε θαλαπέδεο ζαινληνχ θαη
θάζνληαη, βιέπνπλ ηελ ηειεφξαζή ηνπο, θ.ιπ.. Θάπνηα ζηηγκή έζπαζαλ θαη
θαηαζηξάθεθαλ φινη νη θαλαπέδεο θαη ηα παηδηά δελ είραλ νχηε θαξέθια λα
θάηζνπλ. Ρελ επφκελε κέξα ν ρψξνο ήηαλ γεκάηνο θαλαπέδεο απφ ηνπο
γνλείο.
Έρνπλ

δεκηνπξγεζεί

δσξεέο

απφ

δηάθνξνπο

θνξείο,

είκαζηε

κφληκα

θηλεηνπνηεκέλνη θαη νη γνλείο θαη πάξα πνιινί άλζξσπνη θαη ζηεξίδνπκε θαη
βνεζάκε φζν κπνξνχκε πεξηζζφηεξν θαη θάλνπκε θαη πξάγκαηα πνπ δελ
κπνξνχκε αθφκα θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ηα θάλνπκε. Γελ έρσ θάηη άιιν
ζπγθεθξηκέλν. Ξηζηεχσ φηη έρνληαο θαη ηε δηθή ζαο ππνζηήξημε ζηνλ αγψλα
πνπ δίλνπκε απηή ηε ζηηγκή γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηα παηδηά θπξίσο
πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θίλδπλν ηεο κεηαζηέγαζήο κε ηηο θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηέο ηνπο, ζα ήηαλ πνιχηηκν θαη γηα εκάο, αιιά θπξίσο γηα ηα παηδηά καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πσ γηα λα βνεζήζσ, είλαη πξνθαλέο ην αίηεκα.
Νη άλζξσπνη δεηάλε λα κελ θιείζεη ε δνκή, λα εληζρπζεί, λα ιεηηνπξγήζεη
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φπσο πξέπεη θαη λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαη άιιεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ
δνκή θιείλεη, απ‟ φ,ηη θαηαιαβαίλεηε. Θαη δεηνχλ νη γνλείο απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην κηα απφθαζε πνπ ζα εληζρχεη ηνλ αγψλα ηνπο γηα λα κελ θιείζεη ε
δνκή. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη άιιε δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε. Θ. Θαξαηδαθέξε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ δελ μέξσ αλ είλαη εξψηεζε, ή αλ είλαη... δειαδή αλ
ζέινπκε λα θάλνπκε κία πξφηαζε γηαηί εδψ βιέπσ φηη είλαη ιίγν αζαθέο ην...
εληάμεη, ζα θάλνπκε έλα ςήθηζκα, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε κηα πξφηαζε ζα
ηελ θάλνπκε ηψξα, ζα ηελ θάλνπκε κεηά; Γειαδή πψο ζα γίλεη ε δηαδηθαζία;
Θα πεη θάηη ν δήκαξρνο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πεη ηε ζέζε ηεο ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ζα πάξνπλ ηνλ ιφγν νη
παξαηάμεηο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Υξαία, αο κηιήζεη ν δήκαξρνο πνπ έρεηε ρεηξηζηεί ην ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θψζηα, ζέιεηο εξψηεζε; Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θνηηάμηε λα δείηε, εγψ φπσο μέξεηε θαρχπνπηνο δελ ήκνπλ
πνηέ. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ππάξρνπλ θάπνηα γεγνλφηα πνπ καο
αλαγθάδνπλ πνιιέο θνξέο λα γηλφκαζηε. Δξψηεκα. Ρν νπνίν ζέισ λα κνπ
απαληεζεί επζέσο απφ ηνλ θχξην εδψ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ
θαη Θεδεκφλσλ. Έθπγαλ, ιέεη, κεηαθέξζεθαλ δπν παηδηά πξν νιίγσλ εκεξψλ
θαη πξηλ θάπνηα ρξφληα έθπγαλ άιια πέληε. Ρν εξψηεκα είλαη πψο έθπγαλ
απηά ηα παηδηά; Κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία; Ρα παξέζπξε θάπνηνο; Ρα πήξε
θάπνηνο; Δίλαη έλα απηφ ην δεηνχκελν.
Θαη δεχηεξν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ, πξνθαλψο ππάξρεη θάπνην πξνζσπηθφ εθεί.
Κήπσο, θαη ζα ζαο πσ γηαηί ην ιέσ, γηαηί δελ έρσ κάζεη λα καζάσ ηα ιφγηα
κνπ, κήπσο ην πξφβιεκα, δελ ιέσ φηη δελ είλαη ηα παηδηά, ζα είκαζηε εθηφο
ηφπνπ θαη ηφπνπ αλ ελλννχζα απηφ ην πξάγκα, αλ ππάξρνπλ ζρνιεία, ζρνιεία
ππάξρνπλ γηαηί ππάξρνπλ παηδηά λα καζαίλνπλ γξάκκαηα. Αλ δελ ππάξρνπλ
παηδηά γηα λα καζαίλνπλ γξάκκαηα, δελ έρνπλ ιφγν χπαξμεο νη δάζθαινη.
Οσηάσ ινηπφλ, κήπσο κπαίλεη δήηεκα απαζρφιεζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ
πνπ βξίζθνληαη εθεί κε ηελ απνγχκλσζε πνπ ζέισ λα κνπ πείηε εζείο πψο
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έθπγαλ ηα δχν θαη ηα πέληε παηδηά; Κφλα ηνπο; Απηφβνπια; Ρα πήξαλ
θάπνηνη; Ρη έρεη ζπκβεί;
ΓΔΩΟΓΝΙΑΠ: Κία δηφξζσζε ζα ήζεια λα θάλσ. Γελ έθπγαλ 5 παηδηά πξηλ
πέληε ρξφληα, έθπγαλ 31, έθπγαλ πεξίπνπ ηα κηζά. Απηή ε κεηαζηέγαζε
εθείλν ην δηάζηεκα έγηλε, δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ εμήο ηξφπν, βγήθε κηα
μαθληθή αλαθνίλσζε φηη ν Πθαξακαγθάο θιείλεη ηέινο ηνπ κήλα θαη
απεπζχλζεθε ζηνπο γνλείο θαη ηνπο είπε βξείηε πνχ ζα πάηε ηα παηδηά ζαο.
Ξάλσ ζηνλ παληθφ, γηαηί δελ είλαη φηη δελ αγαπάκε ηα παηδηά καο, ηα
ιαηξεχνπκε, αιιά γηα λα ηα έρνπκε εθεί ζεκαίλεη φηη είλαη αδχλαηνλ λα ηα
έρνπκε ζην ζπίηη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα εγθαηαιείπνπκε. Θαη ηα
παίξλνπκε ζην ζπίηη θαη ηα βιέπνπκε ηαθηηθά ζην ζεξαπεπηήξην πνπ
βξίζθνληαη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΩΟΓΝΙΑΠ: Ρν ππνπξγείν. Πηε ζπλέρεηα απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα πάξα
πνιινί γνλείο κέζα ζε απηφλ ηνλ παληθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζεσξψληαο φηη
δελ έρνπλ θαη άιιε επηινγή λα αθήζνπλ λα πάλε ηα παηδηά ζε δηάθνξνπο
ρψξνπο θαη εθηφο Αηηηθήο. Αλ ζαο αλαθέξσ κεξηθνχο ρψξνπο φπσο ηα Ιεραηλά
πνπ πήγαλ θάπνηα παηδηά θαη δπζηπρψο αθφκα δνπλ ζηα θινπβηά ελψ δνχζαλ
ειεχζεξα ζηνλ Πθακαξακαγθά καδί κε ηηο αθαζαξζίεο ηνπο θαη ηνπο θάλνπλ
ηζρπξέο εξεκηζηηθέο ελέζεηο γηαηί έρεη δηαιπζεί ε ςπρηθή ηνπο πγεία, ή έλα
άιιν πεξηζηαηηθφ ζηελ Απιίδα πνπ ν θεδεκφλαο ηνπ παηδηνχ ην πήξε απφ εθεί
κεηά απφ ην λνζνθνκείν πνπ λνζειεχηεθε γηα ελάκηζε κήλα θαη 15 κέξεο
ζηελ εληαηηθή γηαηί ην είραλ ζθεπαζκέλν κε έλα ζεληφλη ρεηκσληάηηθα ζε
δσκάηην κε ζπαζκέλν ηδάκη, θιεηδσκέλν, θαληαζηείηε κεηά απφ απηφ θαη κεηά
φπνηα απφπεηξα γίλεηαη, ζα γίλεη ή νηηδήπνηε, θαη ηνλ ηξφκν πνπ έρνπκε εκείο
νη γνλείο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξσ ηε βεβαξεκέλε πγεία πνπ έρνπλ νη
πεξηζζφηεξνη γνλείο, δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξσ ηα δεξκαηηθά πνπ έρνπλ
εκθαληζηεί ζε δχν γνλείο, πνπ ην γλσξίδσ πξνζσπηθά, ιφγσ άγρνπο θαη ζηξεο,
θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξσ θαη πξνζσπηθά γηα κέλα ηνλ ίδην ηνλ
πξνεγνχκελν κήλα πνπ πήγα επεηγφλησο ζην λνζνθνκείν γηαηί δελ
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αηζζαλφκνπλ θαιά απφ ζέκα πλεχκνλα θαη θαξδηά θαη ζεσξνχζα δεδνκέλν φηη
θάηη ζπκβαίλεη. Νη εμεηάζεηο κνπ ήηαλ πεληαθάζαξεο, ήηαλ απιά ζηξεο.
Θαη ζηελ πξνεγνχκελε κεηαζηέγαζε θαη ζε απηή πνπ επίθεηηαη λα γίλεη θαη
είλαη ζε εμέιημε θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί δελ δηαβεβαηψλνπλ
νχηε ηε ζπλέρηζε ηεο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ καο, θαη είλαη ζηνλ αέξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΩΟΓΝΙΑΠ: Καο έρνπλ πξνηείλεη θάπνηεο δνκέο, δεκφζηεο δνκέο, εληφο θαη
εθηφο Αηηηθήο φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε κεηαζηέγαζε πνπ έγηλε. Κία δνκή
είλαη ζην Γπηηθήο Αηηηθήο ζην Ινηκσδψλ, ζην νπνίν Ινηκσδψλ ζηελ
πξνεγνχκελε απφπεηξα κεηαζηέγεο επέζηξεςαλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν
δχν παηδηά, ην έλα έκεηλε ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ 2,5 ρξφληα φκεξνο εθεί γηαηί
ην παηδί επεηδή έρεη θάπνηα δπζθνιία ζην ηάηζκα δελ κπνξνχζαλ λα ην
αληηκεησπίζνπλ εθεί θαη ην άθελαλ λεζηηθφ θαη έκεηλε 2,5 ρξφληα εθεί κέξα
λχρηα κέρξη πνπ ηειηθά επέζηξεςε ζηνλ Πθαξακαγθά, θαη ην δεχηεξν, επεηδή
εθεί ζηνλ ρψξν ζπζηεγάδνληαλ θαη ειηθησκέλνη, πνπ ηα δηθά καο ηα παηδηά
επεηδή είλαη δχζθνια, δελ ην θάλνπλ επίηεδεο, φκσο ελνρινχλ, ην δεχηεξν
παηδί γχξηζε κε θαςίκαηα απφ ηζηγάξα ζε φιν ηνπ ην ζψκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν λα πεη ηε
ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη κεηά λα ηνπνζεηεζνχλ νη παξαηάμεηο. Γελ μέξσ
αλ απφ ηνπο γνλείο ζέιεη θάπνηνο λα πεη θάηη. Ν δήκαξρνο. Ξαξαθαιψ, ειάηε
ζην κηθξφθσλν, πείηε ην φλνκά ζαο.
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ιέγνκαη Αλαζηαζηάδεο Γεκήηξηνο θαη έρσ
ηνλ αδεξθφ κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα. Δγψ απηφ ην κφλν πνπ ζα ήζεια
λα ζαο πσ είλαη φζν κπνξείηε, λα ζαο παξαθαιέζσ γηα ηελ επαηζζεζία γηα ηνλ
ιφγν φηη ζηελ αξρή αλαθεξζήθαηε γηα ηα πξνζθπγφπνπια θαη ηνπο
πξφζθπγεο θαη φια απηά πνπ θάλνπκε, θαη πξέπεη λα θάλνπκε, γηα λα ηα
βνεζήζνπκε, απηφ πνπ ζέισ λα ζαο παξαθαιέζσ είλαη φηη θάηη πξέπεη λα
θάλνπκε θαη γηα ηα δηθά καο παηδηά. Ρα δηθά καο παηδηά ηα νπνία έρνπλ
ηδηαηηεξφηεηεο, έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ απνιίηηζην
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λα κελ κπνξνχκε λα ηα βνεζήζνπκε ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ
πεξλάκε.
Πε απηφ πνπ αλαθέξζεθε ν θχξηνο πξηλ, ν θ. Γεσξγνχιαο, φηη πνιιέο θνξέο
δελ έρνπλ λα θάλε. Δίλαη ληξνπή καο, πηζηεχσ. Δίλαη ληξνπή γηα ηνλ πνιηηηζκφ
καο, γηα ηηο αμίεο καο, γηα ηα ήζε θαη ηα έζηκά καο. Γελ έρσ θάηη άιιν λα ζαο
πσ. Ξνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ θάξκαθα, ππάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία
είλαη... δειαδή γηα ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο δελ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη;
πάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη δνπλ ζηνπο δξφκνπο, θνηκνχληαη ζηνπο
δξφκνπο, γη‟ απηνχο εδψ δελ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη; Θα κπνξνχζε λα
ζθεθηεί θάπνηνο λα θηινμελήζνπκε θάπνηνπο αλζξψπνπο εθεί πνπ έρνπλ άιια
πξνβιήκαηα; Απηφ ζα ήζεια λα ζαο πσ, ηίπνηα άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ φηη φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηέθεηαη κε ζεβαζκφ
θαη επαηζζεζία απέλαληη ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ
κεγαιχηεξσλ γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ λνκίδσ φηη καο αγγίδεη φινπο. Κελ
μερλάκε φηη ηα πνζνζηά ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε καο ζαλ
θνηλσλία γεληθφηεξα θαη είρε δίθην πξηλ ν αδεξθφο πνπ είπε φηη ππάξρνπλ
πνιιέο, πνιιέο θαηεγνξίεο, είλαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζε κηα θνηλσλία πνπ
δελ κπνξεί λα ιχζεη ηα ζηνηρεηψδε πηα δεηήκαηα θαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ δελ
κπνξνχλ λα ηα βγάινπλ πέξα νχηε γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Θαηαιαβαίλεηε
ινηπφλ πφζν επηδεηλψλεηαη κηα θαηάζηαζε φηαλ γηα παξάδεηγκα ζήκεξα πνπ
έιεγε θάπνηνο φηη έρεη έλα απηηζηηθφ παηδί ην νπνίν πξέπεη λα ην πάεη λα θάλεη
ινγνζεξαπεία, δηάθνξα ηέινο πάλησλ πξάγκαηα, πιεξψλεη 840,00€ θαη ην
θξάηνο ηνπ θαιχπηεη ηα 440,00€. Ρα ππφινηπα πξέπεη λα ηα δψζεη απφ ηελ
ηζέπε ηνπ φηαλ απηφο θάλεη κηα κηζή δνπιεηά θαη ε γπλαίθα ηνπ είλαη άλεξγε.
Ξιεξψλνπλ λνίθη θαη έρνπλ άιιν έλα παηδάθη. Ξείηε κνπ εζείο ινηπφλ πψο ζα
ηα βγάινπλ πέξα;
Ξάλησο, λα ζαο πσ φηη επεηδή ζην Σατδάξη έρνπκε ην κεγαιχηεξν λνζνθνκείν,
έλα απφ ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο, ην «Αηηηθφ» θαη βιέπνπκε
ην ράιη πνπ ππάξρεη κε ηελ πγεία γεληθφηεξα, αιιά έρνπκε θαη ηα δχν
κεγαιχηεξα ςπρηαηξεία, ην «Γξνκνθαΐηεην» θαη ην «Γαθλί» θαη έρνπκε θαη
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δχν δεκνηηθέο ζπκβνχινπο νη νπνίεο δνπιεχνπλ ζε απηά ηα ςπρηαηξεία, θαη
έρνπκε θαη ην «Ινηκσδψλ» φπνπ εγψ δνχιεπα γηα πνιιά ρξφληα θαη μέξσ
πνιχ θαιά θαη ην «Ινηκσδψλ» θαη ην «Σξνλίσλ Ξαζήζεσλ» δίπια, είκαζηε, λα
ζαο πσ, ιίγν παξαπάλσ επαίζζεηνη ζε ζρέζε κε απηά ηα δεηήκαηα, γηαηί
έρνπκε παιέςεη γηα λα ππάξρεη ηαηξηθή θάιπςε γηα φινλ ηνλ θφζκν, λα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα δειαδή λα έρνπλ λνζνθνκείν. Ρψξα απηέο ηηο κέξεο πεγαίλσ
ζην Ινηκσδψλ γηα έλα πεξηζηαηηθφ. Αλ δείηε πφζα ξάληδα ππάξρνπλ ζηνπο
δηαδξφκνπο θαη πφζεο αηέιεησηεο νπξέο, δελ κπνξεί λα ην θαληαζηεί θαλείο.
Πην «Αηηηθφ», ζπγλψκε, ζην «Αηηηθφ».
Πηα ςπρηαηξεία επίζεο παιέςακε γηα λα κελ θιείζνπλ, γηαηί ππήξρε
κλεκνληαθή δέζκεπζε θαη κηα ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα
θιείζνπλ ηνλ Ηνχλε ηνπ 2016, ηειηθά κε ηνλ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε
ζηήξημε ηνπ δήκνπ πνπ πήξακε απνθάζεηο, πήξακε κέξνο ζε θηλεηνπνηήζεηο,
θαηαθέξακε λα κελ θιείζνπλ ηα ςπρηαηξεία.
Θαη βέβαηα απηφ πνπ ιέκε γηα ηελ πξφλνηα γεληθφηεξα, εδψ ππάξρεη κηα
ηεξάζηηα καχξε ηξχπα γηαηί δπζηπρψο ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζπξξίθλσζε απηψλ ησλ δνκψλ θαη βέβαηα δελ ηνπο
ελδηαθέξεη ην πνχ ζα πάλε, πνχ ζα θηινμελεζνχλ, ζε ηη ζπλζήθεο ζα
θηινμελεζνχλ ηα παηδηά θαη νη κεγαιχηεξνη. πάξρνπλ ηεξάζηηεο πεξηθνπέο
ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηειηθά αλαγθάδνληαη είηε φπνηεο νηθνγέλεηεο
κπνξνχλ λα πάξνπλ θάπνηνλ ζην ζπίηη, κε φ,ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ θαιπηέξεπζε, φζν κπνξνχκε, ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ, λα νδεγεζνχλ
θάπνηνη ζε ηδησηηθά θέληξα, πνπ εθεί ην βάξνο είλαη δπζβάζηαρην, ή λα
ζηνηβαρηνχλ ζε θάπνηνπο ρψξνπο πνπ αλ ζέιεηε θαη απφ επηζηεκνληθή άπνςε
είλαη απαξάδεθηνη. Ξνιχ ζσζηά εηπψζεθε φηη ην «Ινηκσδψλ», γηα παξάδεηγκα,
φπνπ θηινμελεί ρξφληα πεξηζηαηηθά κεγάισλ αλζξψπσλ, δελ κπνξεί λα
θηινμελήζεη ηα πεξηζηαηηθά ησλ παηδηψλ πνπ είλαη θάησ.
Δγψ, επεηδή μέξσ ηνλ ρψξν, απφ πνιχ παιηά εξρφκνπλ θαη έβιεπα ην ηη
γίλεηαη εθεί, θαη ε πεξηγξαθή πνπ έθαλε πξηλ ν εθπξφζσπφο ζαο θαη ζην
θείκελν εδψ φπσο γξάθεη, είλαη έλαο ρψξνο πνπ πξαγκαηηθά ζα κπνξνχζε κε
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα θηινμελήζεη απηά ηα παηδηά θαη πνιχ πεξηζζφηεξα. Θαη
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βέβαηα είλαη ηέηνηνη νη ρψξνη πνπ ζνπ δίλνπλ θαη κία ςπρηθή εξεκία, είλαη κέζα
ζην πξάζηλν, κεγάιε, απηφ πνπ ιέκε βιέπνπλ ηε ζάιαζζα θαη ην βνπλφ,
πξαγκαηηθά είλαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο πνπ αλ ππήξρε θαη ην θαηάιιειν
πξνζσπηθφ θαη αλ γίλνληαλ θαη ηα πξάγκαηα πνπ έπξεπε λα γίλνπλε θαη γηα ηε
κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα, ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε φζσλ είλαη εθεί, ηφηε
ηα πξάγκαηα ζα ήηαλε πνιχ-πνιχ θαιχηεξα.
κσο αληί λα δνχκε απηά θαη βέβαηα ζα έπξεπε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο
γηαηί ζίγνπξα είλαη έλα θηίξην ην νπνίν παιηψλεη, αιιά αλ δείηε εδψ ζηελ
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ πήξε γηα ηελ θαηάξγεζε, ηελ
κεηαζηέγαζε ηνπ ρψξνπ ζα δείηε φηη ζηα θαηά πνπ ιέεη φια απηά,
ηνπιάρηζηνλ ην 95% απφ απηά ζα κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε κηθξέο παξεκβάζεηο.
Αο πνχκε ε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα παηδηά
δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζηνλ αλειθπζηήξα ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ζπκβεί πνπ δελ κπαίλεηο πνηέ ζηνλ αλειθπζηήξα έηζη αλ θάηη ζπκβεί, θεχγεηο… Ζ
εγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο δελ είλαη νινθιεξσκέλε. Ιεο θαη δελ κπνξεί λα
νινθιεξσζεί. Ρν δίθηπν χδξεπζεο ππνιεηηνπξγεί κε απνηέιεζκα γηα θάπνηεο
ψξεο ηεο κέξαο λα κελ πδξνδνηείηαη ε κνλάδα. Ιεο θαη δελ κπνξεί λα
νινθιεξσζεί. Νη ρψξνη απφ ηε κηα αλαθέξνληαη κεγάινη θσηεηλνί αιιά δελ
αμηνπνηνχληαη

γηα

ηνλ

πξναπιηζκφ

ησλ

πεξηζαιπνκέλσλ

ψζηε

λα

απνιακβάλνπλ ηνλ ήιην θαη ηε θχζε. Κα απηφ πξέπεη λα γίλεη. Γηαηί λα κελ
αμηνπνηνχληαη έηζη; Γειαδή ζέισ λα ζαο πσ φηη φ,ηη γξάθνπλ εδψ σο
επηρεηξήκαηα ελφο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην νπνίν βέβαηα ήξζε ζπζηεκέλν
απφ πάλσ γηα λα πινπνηήζεη κηα πνιηηηθή πνπ έιεγε ζπξξηθλψζηε ηα
πξνλνηαθά ηδξχκαηα, είλαη έσια. Δίλαη δειαδή θηεξφ ζηνλ άλεκν, δελ έρνπλε
θακία βάζε πξαγκαηηθά νπζηαζηηθψλ επηρεηξεκάησλ.
Θαη ζαο είπα φηη ήξζε έλα Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αθνχ θαηάξγεζαλ ηα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα πνπ ππήξραλ παιηφηεξα ζε θάζε ίδξπκα, έθαλαλ έλα
πδξνθέθαιν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα λα δηαρεηξίδεηαη φια απηά ηα ηδξχκαηα
θαη ηα δηαρεηξίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ κηθξφηεξνπ θφζηνπο. Γειαδή πσο ζα
θάλνπκε πεξηθνπέο ζηα ρξήκαηα, πσο ζα θάλνπκε πεξηθνπέο ζηνπο
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εξγαδφκελνπο, πσο ζα ρεηξνηεξέςνπκε φκσο καδί κε απηά θαη ηελ δσή ησλ
παηδηψλ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ πνπ θηινμελνχληαη εθεί.
Δγψ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη θαη πνιχ θαιφ είλαη πνπ γίλεηαη ζήκεξα ε
ζπλάληεζε θαη ζα παξζεί θαη ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ
ειπίδσ λα είλαη νκφθσλε γηαηί απηφ είλαη έλα φπιν ππέξ ηεο επηηξνπήο πνπ
έρνπλ ζπγθξνηήζεη νη γνλείο θαη νη ζπγγελείο ησλ παηδηψλ, είλαη έλα πνιχ
ζεκαληηθφ φπιν. Ρν ιέσ απηφ θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ξσηάλε γηαηί
πάληα φπνπ παο, αο πνχκε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζνπ ιέεη ηη ιέεη ε ηνπηθή
θνηλσλία; Ρη ιέεη ν δήκνο; Απηφ κνπ έρεη ηχρεη πάξα πνιιέο θνξέο ζε πάξα
πνιιά δεηήκαηα θαη ηψξα θαη φηαλ επηθνηλσλνχζα καδί ηνπο γηα λα δσ ηηο
πξνζέζεηο αλ ζέιεηε ζνξπβήζεθαλ φηαλ είδαλ φηη ν δήκνο παίξλεη ην κέξνο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ θεδεκφλσλ.
Κηα ηέηνηα απφθαζε ινηπφλ πηζηεχσ πνπ ζα ζηνρεχεη εθεί, ζην φηη ζα πξέπεη
ν ρψξνο απηφο λα ιεηηνπξγήζεη, λα κελ θιείζεη δειαδή πνπ είλαη ην βαζηθφ
αιιά λα ιεηηνπξγήζεη κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
ππάξρνπλ γηαηί είλαη πάξα πνιχ θαιέο κε ηελ πξφζιεςε βέβαηα πξνζσπηθνχ
πνπ είλαη απαξαίηεην. Γηαηί απηά ηα ρξφληα κέζα ζηελ πξνζπάζεηα θαη ηε
κεζφδεπζε απνδπλάκσζεο θαη απαμίσζεο ηνπ ρψξνπ κεηψζεθε θαη ην
πξνζσπηθφ, δελ έρνπλ γίλεη λέεο πξνζιήςεηο θαη επηθαινχληαη βέβαηα θαη ηελ
έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζαλ έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξέπεη λα θιείζεη ην
ίδξπκα.
Λα πσ εδψ φηη ηφηε έθπγε ην πξνζσπηθφ… ηα παηδηά θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ
φηη μέξεηε θάηη, αλ δελ πξνιάβεηε λα θχγεηε θαη θιείζεη πηζαλφλ λα κελ βξείηε
θαη πνπ αιινχ λα πάηε. Γειαδή έβαιαλ ην καραίξη ζην ιαηκφ - απηφ ήηαλ αλ
ζέιεηε θαη αλήζηθν πνπ έγηλε – δειαδή πηέδνληαο αο πνχκε ηηο επαίζζεηεο έηζη
ρνξδέο θάπνησλ πνπ αγσληνχλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη κε απηή ηε ινγηθή ην φηη
πξνιάβεηε ηψξα γηαηί κεηά αλ πξνιάβνπλ θάπνηνη άιινη δελ μέξεηε αλ ζα
βξείηε ζέζε. Γη‟ απηφ θαη αλαγθάζηεθαλ θάπνηνη θαη θάησ βέβαηα απφ ηελ
απαμίσζε πνπ είπακε πξηλ λα θχγνπλ απφ εθεί. Ξηζηεχσ φηη απηφ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ηα θέληξν έηζη πάξα πνιχ ζσζηά, αξθεί λα ππάξρεη ε βνχιεζε
απφ ηελ πνιηηεία θαη αξθεί βέβαηα λα πηέζνπλ θαη νη γνλείο καδί θαη κε ηνπο
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ζπιιφγνπο ησλ ΑκεΑ πνπ ππάξρνπλ θαη πηζηεχσ φηη ζα ζπκπαξαζηαζνχλ θαη
βέβαηα θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη φινπο ηνπο θνξείο ηεο πφιεο καο πνπ
ζα βξεζνχλ θνληά ζαο.
Απηή είλαη ε δηθή καο ζέζε δειαδή ζηεξίδνπκε απφιπηα έηζη απηέο ηηο ζέζεηο
ηηο νπνίεο έρεηε κέζα απφ ην θείκελφ ζαο θαη βέβαηα ζα έρνπκε
πξνγξακκαηίζεη ή κάιινλ δελ πήξαλ ηειέθσλν αθφκα λα ζαο ην πσ, γηαηί
θάλακε κηα ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο έηζη ε νπνία ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ
ζπγθηλεηηθή. Εεηήζακε ζπλάληεζε κε ηελ ππνπξγφ, κε ηελ θα Φσηίνπ,
ππάγεηαη ζην ππνπξγείν εξγαζίαο γηα φπνηνο δελ μέξεη ηα ηδξχκαηα πηα. Άιιν
ηξειφ θαη απηφ. Έθπγαλ απφ ην ππνπξγείν πγείαο θαη πήγαλ ζην ππνπξγείν
εξγαζίαο, γηα λα δείηε δειαδή ε πνιηηεία πφζν θξνληίδεη γηα ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο, απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε.
Εεηήζακε ινηπφλ ζπλάληεζε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα κε ηελ θα Φσηίνπ,
δελ καο έρνπλ θιείζεη αθφκε, είπαλ ζα πάξνπλε. Πήκεξα μαλαπήξακε
ηειέθσλν… ε ζπλάληεζε έγηλε ηελ Ξέκπηε λνκίδσ; Ρεηάξηε, Ξέκπηε.
Μαλαπήξακε ηειέθσλν ζήκεξα, μαλά είκαζηε ζην αθνπζηηθφ καο γηαηί
πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλε αλ θαη ζνξπβήζεθαλ φπσο ζαο ιέσ φηαλ είδαλ
φηη ν δήκνο ζπκπαξαζηέθεηαη θαη ζέιεη λα πάεη καδί κε ηνπο γνλείο ζε απηή ηε
ζπλάληεζε.
Κηα απφθαζε ινηπφλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα βνεζήζεη πάξα πνιχ ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηεο πίεζεο δειαδή φρη κφλν λα κελ θιείζεη αιιά λα
ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην θέληξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: πάξρεη απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ… Κηα
απφθαζε πνηαλνχ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη ππάξρεη κία απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξνηαλνχ; Έρεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη έλα… ρη απηφ. Ιέκε έλα γεληθφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα
φια ηα ηδξχκαηα.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξνηνο είρε πάξεη ηελ απφθαζε γηα αληηθαηάζηαζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ είρε πάξεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξφηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ πήξε ηνλ… λνκίδσ θαηά ην θαινθαίξη, ηνλ Αχγνπζην.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θαη πξνρψξεζε ….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 10 Απγνχζηνπ. Ρψξα βιέπσ θαη ηελ εκεξνκελία πξηλ ηνλ
15Αχγνπζην, έηζη έηξεμαλ γηα λα πάξνπλ ηέηνηα απφθαζε.
Θαη ηελ πινπνηεί ηψξα.
Πηαδηαθά πξνζπαζεί λα ηελ πινπνηήζεη. Απηφ φκσο ζαο ιέσ θαη πάιη, ρακέλνο
ιέεη είλαη ν αγψλαο πνπ δελ δίλεηαη. Γειαδή αλ ζεθψζνπλ ηα ρέξηα θαη πνπλ
φηη εληάμεη ζπκβηβαδφκαζηε κε απηφ, ην μέξεηε πνιχ θαιά θαη εκείο ην έρνπκε
ληψζεη πνπ έρνπλ αλαηξαπεί πνιιέο απνθάζεηο φηαλ ππάξρεη απφ θάησ
αληίδξαζε. Γη‟ απηφ ιέκε φηη ζα είλαη ζεκαληηθή κηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα είκαη ιίγν ζθιεξφο εγψ ζηελ
δεπηεξνινγία κνπ ή ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ θαη δελ ζα θξχβνκαη πίζσ απφ ην
δαρηπιάθη κνπ. Κπνξεί λα ζηελνρσξήζσ, κπνξεί λα κελ ζηελνρσξήζεη,
κπνξεί λα πξνβιεκαηίζσ. Έλα έρεη ζεκαζία. ηη απηή ε θαηεγνξία ησλ
αλζξψπσλ δελ βγάδεη “πηαζνθψιηθεο” εηδήζεηο θαη έξεπλεο θαη ξεπνξηάδ. Απηή
ε θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ είλαη ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ Θενχ πνπ
πξνζπαζνχλ λα κεηαηνπίζνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηά γεληθή
νκνινγία πξνέξρνληαη απφ ρακειά νηθνλνκηθά επίπεδα θαη ηάμεηο, λα ηνπο
ζηείινπλε

ζηνλ

Θαηάδα.

Ξξνζπαζψ

λα

βξσ

πην

γιπθέο

θαη

πην

θαζσζπξεπίζηηθεο εθθξάζεηο γη‟ απηφ θαζπζηεξψ ιίγν.
Θ. Ξξφεδξε μέξεηε απφ ηελ εκέξα πνπ απφ ην ‟10 θαη κεηά πνπ κπήθε
δπλακηθά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αιιά ην ηξαγηθφηεξν φισλ ζηελ πγεία
κάλαηδεξ πνπ ζπνπδάμαλε απηέο ηηο δνπιίηζεο θαη απηνχο ηνπο ηνκείο ζην
King College ηνπ Ινλδίλνπ, ζην Harvard, ζην LSC, θ.ιπ. αθξηβψο ήξζαλ εδψ
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γηα λα δεκηνπξγήζνπλε ζχγρξνλνπο Θαηάδεο είηε ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, είηε
ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ρεηξφηεξα θαη πάλσ απ‟ φια ζηελ πγεία πνπ ην
βιέπνπκε ινγηζηηθά θαη βάζεη ηζνδπγίνπ θαη ηζνινγηζκψλ. Γελ κπνξεί ε πγεία
λα βγάδεη θέξδε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Γελ κπνξεί λα βγάδεη θέξδε.
Δπηβάιιεηαη λα βγάδεη δεκηέο.
Πήκεξα, ηα ηειεπηαία 7-8 ρξφληα σζνχκε εηδηθέο θαηεγνξίεο – επηηξέςηε κνπ
ηελ έθθξαζε – ζπλαλζξψπσλ ζην ζάλαην. Δίπε πξνεγνχκελα ν θ.
Γεσξγνχιαο είδαηε ηη έγηλε ζηα Ιεραηλά; Δίρε αζρνιεζεί θαη ε ηειεφξαζε, έηζη
θαλέλαο ηξειφο δεκνζηνγξάθνο, έηζη γηα ιίγν, γηα θάλα δπν εκεξνχιεο αιιά
είρε πεξηζζφηεξν δεκνηηθφηεηα ηη έθαλε ε Αιεμαλδξάηνπ ζηε Κχθνλν. Ρν ίδην
θαη θάπνπ αιινχ.
Αθνχζηε γηα λα κελ καθξεγνξήζσ. Μέξεηε ηηο επαηζζεζίεο κνπ γηα απηή ηελ
θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ, ππνζηεξίδσ έλα ςήθηζκα ηνπ δήκνπ πνπ ζα είλαη
μεθάζαξν, απζηεξφ θαη θαπζηηθφ ζε απηά ηα δεδνκέλα θαη ζε απηέο ηηο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλε ζήκεξα. Δγψ δελ έρσ θακία θαρππνςία γηα ηνπο
γνλείο, θακία θαρππνςία. Γελ ζέιεη ην παηδί λα ην πάξεη απφ ην Αξζάθεην θαη
λα ην πάεη ζην Ακεξηθάληθν Θνιιέγην, απηφο ν γνληφο. Γελ ζέιεη λα ην πάεη ζην
Harvard, ζέιεη λα ην αθήζεη ζε έλα ίδξπκα πνπ βιέπεη ζάιαζζα θαη βνπλφ θαη
ην δηθαηνχηαη απηή ε ςπρνχια.
Λα μέξεηε θαη έλα ηειεπηαίν αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν αγψλαο θαη ν θαεκφο
απηψλ ησλ αλζξψπσλ ησλ γνληψλ είλαη ηη ζα γίλεη κεηά ην ζάλαηφ ηνπο απηή
ε ςπρνχια. Ινηπφλ κε πνιιά, ιίγα-πνιιά απηά πνπ είπα εγψ ζα ςεθίζσ ην
ςήθηζκα αξθεί λα είλαη ζνβαξφ, δηεθδηθεηηθφ θαη καρεηηθφ. Θαη λα γίλεη
νπσζδήπνηε αλαθνξά ζηελ αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ πξφζιεςε
επηζηεκνληθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη σξαία ηα είπε ν Αληξέαο κε ηδηαίηεξα αηζζαληηθφ ηξφπν,
νπφηε εγψ δελ ζα ζπλερίζσ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, παξφιν πνπ ζπκθσλψ.
Θα δείμσ έλα άιιν ζέκα παίξλνληαο έηζη ηελ επθαηξία απφ ηνλ δεχηεξν
νκηιεηή θαη ζίγνληαο έλα ζέκα ηα νπνίν αλ ζέιεηε ην έζημα θαη ερζέο ζηελ
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πίηα ηνπ ζπιιφγνπ ηεο Θάησ Αθαίαο. Γελ μέξσ αλ είλαη ν πξφεδξνο εδψ
αθφκα.
Δδψ πξέπεη ιίγν λα δηεπθξηλίζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα. Μεθηλψληαο απφ ην
πξνζθπγηθφ. Δδψ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίζακε πάλσ ζε κία
εηιεκκέλε απφθαζε γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη φινη αθφκα θαη ν δήκαξρνο απ‟
φηη ζπκάκαη, θαληάδνκαη ην γξάθνπλ θαη ηα πξαθηηθά ζεσξήζακε ην ρψξν
αθαηάιιειν. Νπφηε ην λαη ή ην φρη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθφζνλ ήξζαλ
νη πξφζθπγεο βεβαίσο πξέπεη λα δείμνπκε θαη δείρλνπκε ηελ αιιειεγγχε καο
πάλσ ζην ζθνπφ απηφ. Γελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε ην εμήο. Ζ απφθαζε απηή
είλαη απφθαζε θεληξηθήο εμνπζίαο, νη επηζθέπηεο πιένλ βνπιεπηέο θαη
ππνπξγνί ζην Σατδάξη έξρνληαη θαη απιά καο ζπγραίξνπλ γηα ηελ αιιειεγγχε
καο. ρη ινηπφλ, εδψ έρνπκε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε γηα ζέκαηα φπσο γηα
ην Πθαξακαγθά θαη γηα ηελ πξνβιήηα πνπ ζέζακε εκείο αιιά πφζν κάιινλ γηα
απηήλ εδψ ηε δνκή κε ηνλ αλζξψπηλν ραξαθηήξα.
Γελ επηηξέπεηαη πιένλ έλαο ιφγνο παξαπάλσ λα δείμνπλε απηνί νη θχξηνη ην
αλζξψπηλν πξφζσπφ ηνπο πνπ ζίγνπξα νη ππνζρέζεηο ηνπο είπε ν δήκαξρνο,
ην έρνπκε δεηήζεη πνιιέο θνξέο θαη δεζκεχηεθε ιέεη γηα ηελ πξνβιήηα, έρεη
δεζκεπηεί ε θπβέξλεζε. Φαληάδνκαη απφ ηνπο παιηνχο ζπληξφθνπο ηνπ κε
απηά πνπ έρνπλε γίλεη απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ κπνξεί λα ηνπο έρεη θαη
πνιχ εκπηζηνζχλε ηη ζα παξαδνζεί. Δπεηδή ην γξάςαλε θηφιαο φηη ζα
παξαδνζεί ν ρψξνο, έηζη;
Ινηπφλ κε αθφκα κεγαιχηεξν ζζέλνο ν δήκνο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
θαηαξρήλ κε έλα ςήθηζκα αιιά θαη ε δεκνηηθή αξρή πξέπεη λα πηέζνπκε πάλσ
ζηελ θαηεχζπλζε λα κελ θιείζεη απηή ε δνκή. Αο ειπίζνπκε δειαδή ην
εθαιηήξην λα είλαη απηφ ην ςήθηζκα θαη απφ θεη θαη πέξα λα γίλνπλε νη
αλάινγεο δξάζεηο θαη νη θηλήζεηο γηαηί ηα ιφγηα ησλ επηζθεπηψλ βνπιεπηψλ
εδψ γηα ηελ αιιειεγγχε καο ζηνπο πξφζθπγεο δελ θηάλνπλ. Θαη ππάξρνπλε
θαη εθηφο απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ φλησο πξέπεη θαη δηθαηνχληαη - ηδηαίηεξα ηα
παηδηά δηθαίσκα ζηελ κάζεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε - πξέπεη θαη απηά ηα παηδηά
λα δήζνπλ κε ηνλ ηξφπν θαη λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν
δνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Γελ είδακε αλαινγηθή θαηαλνκή πξνζθχγσλ
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πνπ ιέγαλε θαη ππφζρνληαλ. Πήκεξα ππήξρε θαη κία ζπλεδξίαζε ηεο ΘΔΓΔ,
δελ είδακε ηίπνηα.
Νη Σατδαξηψηεο ζπλερίδνπλ θαη φλησο εγψ δελ ην ζεσξψ δηάθξηζε απηφ,
έρνπκε δείμεη έλα πνιχ θαιφ πξφζσπν ν δήκνο, νη δεκφηεο εδψ πέξα θαη
απνδεηθλχεηαη απηφ ρσξίο λα πξέπεη λα ην θσλάδνπκε θαη λα ην
ππεξηνλίδνπκε. Απφ εθεί θαη πέξα δηεθδηθνχκε γηα ηελ πφιε καο θαη πξέπεη λα
ζπλερίδνπκε λα δηεθδηθνχκε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Απηφ είλαη έλα απφ ηα
παξαδείγκαηα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ εγψ ελ ζπληνκία γηαηί ν δήκαξρνο έβαιε ην
πιαίζην θαη ν Κπνδίθαο έρεη μαλά ηνπνζεηεζεί θαη άιιεο θνξέο κε απηά ηα
ζέκαηα κε επαηζζεζία. Δγψ ζα πξνζπαζήζσ κε έλα ζχληνκν ηξφπν λα πσ αο
πνχκε ην… θαηά ηε γλψκε κνπ πνηνο πξέπεη λα είλαη ν νδηθφο ράξηεο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κηα θαη είλαη έλα ζέκα ην
νπνίν εθηφο απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, άπηεηαη κηα εηδηθήο
θαηεγνξίαο θαη κάιηζηα ζηα έιεγα θαη κηαο πην ππν-εηδηθήο θαηεγνξίαο.
Γειαδή… δηφηη φινη νη ΑκeΑ δελ είλαη ν ίδην θαη αθφκα θαη ζην δήηεκα ησλ
ρξφλησλ

παζήζεσλ

ζα

ιέγακε

φηη

ππάξρνπλ

θαηεγνξηνπνηήζεηο

πνπ

μεπεξλνχλε ζα ιέγακε θαη ηε γλψζε ησλ γεληθψλ γηαηξψλ ή ησλ ςπρηάηξσλ ή
ησλ παζνιφγσλ ή … είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία, φπσο αο πνχκε ην
παηδαγσγηθφ ηκήκα γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη πξαγκαηηθά
παηδηά είλαη έλα πνιχ δχζθνιν ζέκα θαη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλε ζηελ
νπζία απηά ηα ζρνιεία πνπ ηχπνηο έρνπλ απηφ ηνλ ηίηιν. Πρνιείν ελψ ζηελ
νπζία είλαη έλα… κηα… έλα… θάησ απφ ηελ ηακπέια ηνπ ζρνιείνπ είλαη κία
ζχλζεζε δαζθάισλ, παηδαγσγψλ, ινγνζεξαπεπηψλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ,
λνζειεπηψλ θαη ινηπνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
κεηαθνξά-κεηαθίλεζε θαη εμππεξέηεζε απηψλ ησλ παηδηψλ. Έηζη ινηπφλ θαη
ηα κεγάια παηδηά ζε απηή ηελ θαηεγνξία πνπ ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο
θαηεγνξίεο ρξεηάδνληαη ηεο εηδηθήο θξνληίδαο.
Βεβαίσο απηφ πνπ εηπψζεθε πνιιέο θνξέο, νη ινγηζηέο ζε θάζε θπβέξλεζε ν
ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα δεηήκαηα είλαη κε κηα δεκηνπξγηθή
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ινγηζηηθή. Δκείο εδψ ζην Σατδάξη ζα έιεγα φηη αλεμαξηήησο ησλ αγψλσλ πνπ
θάλακε φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα λα κελ θιείζεη ην
ινηκσδψλ θαη λα παηήζεη ζηα πφδηα ηνπ ην Αηηηθφ θαη λα βξεη κηα πεξπαηεζηά
ζηελ νπνία φπσο μέξεηε ζπκκεηέρσ ζαλ άκηζζν κέινο ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην θαη ην ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν είλαη έλα θαη δελ ππάξρεη
δεχηεξν είλαη φηη δελ έθιεηζαλ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Ξέξα θαη έμσ απφ
ινγηθέο πνπ ιέγαλε φηη ζηα πιαίζηα κηαο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα
μεθίλαγε απφ απηφ θαη φια ηα άιια δελ είλαη ηεο ζηηγκήο, έηζη; Γηαηί πξέπεη λα
γίλεη ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε θάησ απφ πξνδηαγξαθέο θαη κε ηέηνηα
δεηήκαηα πνπ βάδεη θαη ν ςπρηαηξηθφο θφζκνο, εξγαδφκελνη, λνζειεπηηθφ θαη
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Γελ είλαη απηφ ην ζέκα καο.
Δξρφκαζηε ινηπφλ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα λνκίδσ
φηη εκείο πξέπεη λα πάξνπκε ηελ εμήο πξσηνβνπιία, γηαηί δελ κπνξνχκε νχηε
κπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε απηφ πνπ ιέεη π.ρ. ε επηζηήκε. Ξνιιέο θνξέο
νη κεηαβνιέο – δελ αλαθέξζεθε θαζφινπ ν εθπξφζσπνο ζηηο ζπλζήθεο πνπ
ππάξρνπλ εθεί – θαη θαηαιαβαίλσ πνιιέο θνξέο φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο
δπζθνιίεο φηη ζηελ νπζία ππάξρεη ν ηξφκνο γηα ην θαηλνχξην.
Δγψ ιέσ ινηπφλ φηη εκείο κπνξνχκε λα ζπκβάινπκε ζαλ δεκνηηθφ ζπκβνχιην
ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ – γηαηί δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε
ηελ δνκή ηψξα αλ ζα έπξεπε λα είλαη ζην ππνπξγείν πγείαο – πξνζσπηθά δελ
έρσ ζέζε. Κνπ θαίλεηαη θαη ιίγν παξάμελν, δελ μέξσ θαη ηζηνξηθά πσο ήηαλε,
νη δνκέο αο πνχκε θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αλ ζα έπξεπε λα είλαη ζην πγείαο ή
ζα έπξεπε λα είλαη ζην ππνπξγείν εξγαζίαο πνπ παξάξηεκά ηνπ είλαη ε
θνηλσληθή πξφλνηα. Ρέινο πάλησλ ζηέθνκαη ζηελ νπζία.
Δγψ λνκίδσ φηη έρεη ππνρξέσζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα εληζρχζεη ηνπο
γνλείο ζην φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν έρνπλ δηθαίσκα χπαξμεο θαη ζπλέρηζεο
ηεο δσήο απηψλ ησλ παηδηψλ θαη εκείο απηφ πνπ έρνπκε λα θάλνπκε εθηφο απφ
ηα εξγαζηαθά θαη ην λα έξζεη θάπνηνο θφζκνο θ.ιπ., λνκίδσ φηη πξέπεη λα
δνχκε θαη λα ζπκβάιινπκε ζην λα δεηρηεί θαη ην δήηεκα ησλ ππνδνκψλ κε
έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρσξίο φκσο ηε ινγηθή ηεο κεηεγθαηάζηαζεο πνπ
πηζαλά

ππάξρεη

ζην

κπαιφ

θάπνησλ

γξαθεηνθξαηψλ

ζε

κηα

ινγηθή
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εμππεξέηεζεο, είηε λα έξζνπλ κεηά ή νηηδήπνηε άιιν. ια πξέπεη λα
γίλνπλε… πψο ιέκε δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία; Έηζη ινηπφλ θαη εδψ
πέξα λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάκε ζε έλα νδηθφ ράξηε πνπ ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλε βειηίσζε, φζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ θαη φζνλ αθνξά ηηο
ππνδνκέο.
Δκείο ινηπφλ κε βάζε απηή ηελ απιή, ζηέξεε, ηεηξάγσλε ινγηθή ζα δεκνηηθφ
ζπκβνχιην κπνξνχκε λα παίμνπκε απηφ ην ξφιν πνπ ιέεη ν δήκαξρνο θαη λα
ζπκβάιιεη ν θαζέλαο απφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Αλαδεηθλχνληαο απηφ ην δήηεκα θαη ζπκπαξαζηεθφκελνη ζα ιέγακε ζηνπο
γνλείο. Λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθφ απφ ηνπο θνξείο πνπ πξέπεη λα
απεπζπλζνχκε. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα απεπζπλζνχκε θαη ζηελ αληίζηνηρε
πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα παξφηη ζεσξεηηθά αλ θαηάιαβα θαιά δελ εκπιέθεηαη
κε ηελ ηππηθή έλλνηα αιιά θάζε ίδξπκα πνπ έρεη αλάγθε πγεηνλνκηθήο
θξνληίδαο θαη ηέηνην είλαη ηα ρξνλίσλ παζήζεσλ ζηελ Αγία Βαξβάξα κέζα
π.ρ. θαη απηφ εδψ. Λνκίδσ φηη ε ΓΞΔ ε αληίζηνηρε έρεη λφεκα λα δεηήζνπκε
ηε δηθή ηεο ζπλδξνκή θαη άπνςε θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Απηφ ζα
θέξεη ην δήηεκα πην ρακειά ζηελ γεηηνληά ζα ιέγακε, ζηελ έδξα καο, εθεί πνπ
κπνξνχκε θαιχηεξα λα παξέκβνπκε θαη πηζαλά λα δεκηνπξγεζνχλ θαη
θαηάιιειεο ζπκκαρίεο ζε απηφ πνπ ιέσ έλα πην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην – πνπ
δελ είκαη νχηε εγψ, νχηε λνκίδσ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εηδηθφ – ζα ήζεια θαη
ηε γλψκε ησλ δηθψλ καο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε κηα επίζθεςε. Γειαδή
εθηφο απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ν θαζέλαο ζηα πιαίζηα ηνπ δήκνπ ή
αληηπξνζσπείαο κπνξεί λα επηζθεθζεί θ.ιπ..
Δγψ έρσ εκπηζηνζχλε φπσο έρσ πεη θαη άιιε θνξά ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο
ηνπ δηθνχ καο ηνπ δήκνπ απφ ηελ άπνςε ηεο θνπιηνχξαο, ηεο εκπεηξίαο,
παξφηη δελ είλαη ην αληηθείκελφ ηνπο απηφ, λα αθνχζνπκε θαη ηε δηθή ηνπο
γλψκε γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλε εθεί θαη θάζε άιιε πξφηαζε ζε απηή
ηελ θαηεχζπλζε πνπ λα καο βνεζήζεη λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ πην
αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ην ρψξν. Δγψ ζα έιεγα φηη πξέπεη λα είλαη
θαινδερνχκελε, είηε είλαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο γνλείο,
ηνλ ζχιινγν δειαδή πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα απηψλ ησλ παηδηψλ,
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είηε πξσηφβνπια είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη είλαη
δεκφηεο ή ηέινο πάλησλ έρεη ζρέζε κε ην δήκν καο κε ηνλ α ή β ηξφπν απφ
ηελ έληαμή ηνπ ζε θάπνην θνξέα. Γειαδή ζα έιεγα είηε ηα… εγψ ζα ήζεια θαη
ηελ γλψκε ησλ ζπιιφγσλ ζηα ςπρηαηξεία, ησλ επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ
θ.ιπ.. Αο ην δνχκε δειαδή κηα θαη ιέκε λα αζρνιεζνχκε κε ην δήηεκα θαη ιίγν
ζπλνιηθφηεξα λα έρνπκε κηα άπνςε πνπ ζα καο βνεζήζεη θαη ζηελ δηεθδίθεζή
καο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ εληάμεη είκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε. Ν θ. Γξνχιηαο. Έηξεμα εγψ Ζξαθιή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη. Δίλαη πξαγκαηηθά πνιχ ιππεξφ λα ζπδεηάκε απηφ ην
ζέκα θαη λα βξίζθεηαη ην ζεξαπεπηήξην ρξφλησλ παζήζεσλ κεηά απφ 27
ρξφληα ζε απηή ηε ζέζε. Λνκίδσ απηφ ην νπνίν πεξηκέλνπλ θαη ηα παηδηά – νη
άλζξσπνη πνπ είλαη εθεί θαη νη ζπγγελείο ηνπ πνπ είλαη εδψ ηψξα – απφ εκάο
δελ είλαη ηα δεζηά ιφγηα θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή καο πνπ έηζη θαη αιιηψο απηή
είλαη δεδνκέλε. Λνκίδσ φηη απηφ ην νπνίν ρξεηάδνληαη είλαη έκπξαθηα απφ
φινπο καο, κε φιε καο ηε δχλακε, κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο λα ηνπο
βνεζήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε θίλεζε, θηλεηνπνίεζε, πξνζπάζεηα θάλνπλ νχησο
ψζηε λα παξακείλνπλ ζε απηφ ην ρψξν.
Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο ζα ςεθίζνπκε νπνηνδήπνηε ςήθηζκα θαη είκαζηε
δηαηεζεηκέλνη λα ζπκβάινπκε ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απνθαζηζηεί απφ
θνηλνχ γηα λα θάλνπκε φινη καδί σο δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο καο, γηα λα
βνεζήζνπκε πξαγκαηηθά αλ κπνξνχκε λα αλαζηξέςνπκε ηηο απνθάζεηο θαη
απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη λα παξακείλνπλ πξαγκαηηθά
ην ζέισ θαη ην πηζηεχσ φηη πξέπεη κε φιε κνπ ηελ ςπρή λα παξακείλνπλ
απηνί νη άλζξσπνη ζε απηφ ην ρψξν θαη λα… θαη φρη κφλν λα παξακείλνπλ
αιιά θαη ε πνιηηεία θαη εκείο σο δήκνο ζηε ζπλέρεηα λα δείμνπλ έκπξαθηα ηελ
ζηήξημε θαη ηελ βνήζεηά ηνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θέληξεο απφ ηελ «Ξφιε
Ξξννπηηθήο».
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ΘΔΛΡΟΖΠ: Ξνιιέο θνξέο πξέπεη φινη εκείο νη νπνίνη αζρνινχκαζηε κε ηα
θνηλά, κε ηα θνηλά ηεο πφιεο, κε ηελ πνιηηηθή θ.ιπ. θαη ζε ζπγθεθξηκέλα
δηαζηήκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξνη θαη ρξφλν λα θάλνπκε θάπνηα
απηνθξηηηθή. Ζ απηνθξηηηθή απηή έρεη λα θάλεη πψο δεηάκε λα εκπεδσζεί θαη
ζηελ πξαθηηθή αιιά θαη ζηελ ζηξαηεγηθή ε πνιηηηθή ηελ νπνία ν θάζε έλαο
βιέπεη απφ ηελ δηθηά ηνπ ζθνπηά ηεο ππεξεζίαο. Δκείο θηλνχκαζηαλ θαη
θηλνχκαζηε ζην ιεγφκελν θεληξνδεμηφ ρψξν.
Δίλαη πξάγκαηη απηή ε πνιηηηθή ηελ νπνία πηζηεχακε λα ηελ πξαγκαηψζνπκε
κέζα ζηηο δηάθνξεο θνηλσλίεο θαη εηδηθά ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο φπσο απηή
ζήκεξα ιακβάλεη ρψξα; Θαη πξάγκαηη ήκαζηαλ απηνί ππνζηεξηθηέο ηφζσλ
ρξφλσλ θαη ηφζσλ αγψλσλ γηα κηα ηέηνηα πνιηηηθή; Θαη πνηα είλαη ε
απηνθξηηηθή ηελ νπνία έρνπκε θάλεη δηφηη εδψ απνζησπνχκε πνιιά πξάγκαηα.
Γηαθαίλεηαη θαη κε ζεσξεηηθνχο πνπ πάσ θαη ζηελ Δπξψπε αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο. Θαη δε ζα κίιαγα πάιη
ζήκεξα, δηφηη εγψ απνθεχγσ μέξεηε κηιάσ πνιχ ειάρηζηα ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, εάλ δελ έβιεπα θαη κε αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο ηνλ ηξφπν θαη
ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία απαμηψλνληαη πνιιά δεηήκαηα δνκψλ θαη
ππνδνκψλ. Θαη ηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηε ηειεπηαία 6εηία, 7εηία
ηελ νπνία βηψλνπκε φινη ζηελ Διιάδα; Ρελ απαμίσζε ηνπ θνηλσληθνχ
θξάηνπο. Αθήλνπκε ινηπφλ φιεο ηηο δνκέο λα θαηαπίπηνπλ, λα δηαιχνληαη
θηίξηα, λα θεχγνπλε εξγαδφκελνη, λα κελ αλαπιεξψλνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο
γηα λα πνχκε φηη νξηζκέλα δεηήκαηα απέηπραλ. Ξνηνη ζα ηα πάξνπλ; Απηνί νη
νπνίνη έρνπλ ρξήκαηα. Θαη ν θησρφο; ρη ν Θέληξεο. ρη ν Θέληξεο πνπ ηνπ
θξαηάηε 150€ ζηε ζχληαμε γηα πγεία. Ν θησρφο ν άλζξσπνο απηφο πνπ δελ
έρεη πεξίζαιςε.
Νη άλζξσπνη απηνί νη νπνίνη είλαη θησρνί θαη δελ έρνπλ λα πάλε ηνπο
αλζξψπνπο ηνπο δηθνχο ηνπο ή λα ηνπο αιιάμνπλ θάπνην κέξνο, θάπνην… κε
πνηφλ ηξφπν ζα επηδήζνπλ; Δλδηαθέξεηαη θαλείο; Δλδηαθέξεηαη εκείο φινη εδψ
πέξα δηφηη έρνπκε θαη ππνθξηζία μέξεηε. Δγψ δελ ήζεια πνηέ ζηε δσή κνπ λα
είκαη ππνθξηηήο θαη απηφ ην έρσ πιεξψζεη. Δληάμεη; Δδψ ππάξρεη θαη κία
ππνθξηζία, δηφηη φινη επαγγειηδφκαζηε θαη εθαξκφδνπκε κία πνιηηηθή. Ρελ
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πνιηηηθή ινηπφλ απηή ηελ νπνία εθαξκφδνπκε εκείο είλαη ε πνιηηηθή απηή ε
νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη απηά ηα δεηήκαηα θαη κεξηθνί βέβαηα ηα απνζησπνχλ.
Δληάμεη. Ρν απνζησπνχλ δηφηη ζέινπλ λα θαηαξγήζνπλ ηελ πνιηηηθή, ζέινπλ
λα θαηαξγήζνπλ ηελ ζθεπηηθή θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πνιηηηθήο, ηα
απαμηψλνπλ φια απηά ηα πξάγκαηα, εληάμεη; Γηαηί ζέινπλ απφ ηελ πνιηηηθή λα
κεηαθεξζνχκε ζηνπο ιεγφκελνπο ηερλνθξάηεο, φπσο είπε ν θίινο κνπ ν
Κπνδίθαο πνιχ θαιά.
Θαη ππάξρεη ηερλνθξάηεο ζηελ πγεία; Γειαδή κε ζπγρσξείηε. Έλαο άλζξσπνο
ν νπνίνο δελ έρεη αζθάιεηα, δελ πξέπεη λα έρεη πεξίζαιςε; Νη θχξηνη απηνί
ηνπο νπνίνπο ηνπο ιέλε ζήκεξα πάξηε φινπο ηνπο αλζξψπνπο απηνχο θαη
κεηαθέξεηέ ηνπο. Ξνχ λα ηνπο κεηαθέξεηε, δελ ελδηαθέξεη ή ζα εθβηάζνπκε.
Δάλ ππήξρε έλα ζνβαξφ θνηλσληθφ θξάηνο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα απηψλ
ησλ αλζξψπσλ, φρη θαζεκεξηλά, λα δηνιηζζαίλεη αιιά ε θξνληίδα λα είλαη
κεγαιχηεξε θαη έλα θξάηνο λα δείρλεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ κέζα απφ απηέο ηηο
βαζχηεξεο αμίεο πνπ είλαη αμία. Ν άξξσζηνο άλζξσπνο, ν άλζξσπνο ν
πνλεκέλνο, ν άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη θαη πνλεκέλνο θαη ηαπηφρξνλα θαη
θησρφο θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάεη πνπζελά, ζα θάζεηαη λα κηιάεη
έλαο Θέληξεο, έλαο Πειέθνο, έλαο Κπνδίθαο γηα ηελ ηχρε ηνπ. Γηαηί πξέπεη λα
είλαη αλαγθαίν λα κηιήζεη απηή ε πνιηηηθή γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη δελ
είλαη ζέζθαην φηη ην θξάηνο, ην θνηλσληθφ θξάηνο, κεξηκλά γηα φινπο απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο.
Δίλαη έθδειν θ. Ξξφεδξε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνηα είλαη ε άπνςή κνπ,
ηελ αθνχζαηε, πξνρσξήζηε, ζηεξίμηε ηνπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ρσξίο
ειιείκκαηα, κε πίζηε θαη φ,ηη ρξεηαζηεί απφ φινπο εκάο, ηεο αληηπνιίηεπζεο,
ζα ην έρεηε. Παο επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε κεηά ηηο δηεπθξηλίζεηο ηηο νπνίεο δήηεζα θαη
πήξα ζεσξψ φηη κέζα ζε απηή ηελ απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε ζα πξέπεη λα
ππάξρεη ε εμήο πεξηθνπή ή ην δηά ηαχηα ηεο απφθαζεο.
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Εεηάκε άκεζα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο δηάιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δνκήο. Λα ζηεξίμεη ην ππνπξγείν εξγαζίαο ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή κε ηελ
πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία, ηε
δηαηήξεζε θαη δηεχξπλζή ηεο ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Λνκίδσ φηη
ηα πεξηζζφηεξα ιφγηα άιια ζα είλαη θηψρεηα απφ εδψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: πσο θαηαιαβαίλεηε ην ζέκα έρεη εμαληιεζεί, δε λνκίδσ φηη
ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη θξηηηθή, αλαθέξζεζαλ φινη νη ζπλάδειθνη.
Έλα πνιηηηζκέλν θξάηνο θαηά ηε γλψκε κνπ θαη δελ ην ιέσ ηψξα, ην έιεγα
πάληα ζηε δσή γηα ζα ην ιέσ φζν δσ, θαίλεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηη
επαηζζεζία έρεη ζε απηέο ηηο νκάδεο. Απφ εθεί είλαη ην θξάηνο πνπ πξέπεη
πξψηα λα μεθηλάεη θαη φρη φηαλ ζέιεη λα θάλεη πεξηθνπέο μεθηλάεη απφ απηνχο.
πσο είπακε – απηφ δελ ην ήμεξα θαη εγψ – ηψξα είλαη ζην ππνπξγείν
εξγαζίαο. Λφκηδα ήηαλ ππνπξγείν πγείαο θαη πξφλνηαο πνπ ήηαλε. Άξαγε εδψ
πέξα δελ είλαη νχηε ηερλνθξάηεο, νχηε ππνπξγείν εκπνξίνπ λα έρεη θάπνηα
θέξδε θαη πξέπεη αζθαιψο λα είκαζηε φινη επαίζζεηνη ζε απηφ πνπ ηνπο ηηκψ
θαη ηνπο εθηηκψ θαη μέξσ, φπσο είπε θαη ν θ. Κπνδίθαο, ιίγν-πνιχ φηη ηξαβάλε
θάπνην Γνιγνζά πνπ θαληαδφκαζηε φινη θαη ήηαλ θαη ηφζν ζθιεξφο πνπ είπε
ελδερνκέλσο είλαη άλζξσπνη ελφο δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ Θενχ πνπ θαηά ηε
γλψκε κνπ έπξεπε λα ήηαλ ζηνπο πνιηηηθνχο πάλσ ηνπ πξψηνπ Θενχ εδψ
πέξα θαη κεηά φινη νη ππφινηπνη, λα αζρνιεζεί κε ηα άιια ηα πξνβιήκαηα ηα
εξγαζηαθά, ηα νηθνλνκηθά θαη φια ηα ππφινηπα.
Ρέινο πάλησλ δελ ρξεηάδεηαη εδψ πέξα λα βγάδνπκε ζπλαηζζεκαηηζκνχο.
Θέισ λα πσ φηη δελ κπνξεί λα επηιπζεί κφλν ην δήηεκα απφ εκάο. Δκείο ζα
είκαζηε αιιειέγγπνη. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη, είλαη ε ζπλείδεζή καο ζα είλαη
απηφ αιιά μέξεηε ην ςήθηζκα ην νπνίν ζα θάλνπκε θαη φιεο νη ελέξγεηεο ζα
βνεζήζεη γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ εδψ πέξα, λα ην μέξεηε απηφ εδψ
πέξα. Αλ εμαξηηφηαλ απφ εκάο ζα ήζαζηαλ ζίγνπξνη φινη φηη ηψξα ζα βγαίλαηε
πην ήζπρνη ζηα ζπίηηα ζαο αιιά ζα θάλνπκε ηα πάληα, έρνπλ φινη ηελ
επαηζζεζία εδψ πέξα φινη νη ζπλάδειθνη πνπ ηνπο γλσξίδνπκε πνπ ζα
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είκαζηε αιιειέγγπνη ζε απηφ ην πξάγκα γηαηί είλαη θπξίαξρν απηφ ην
πξφβιεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα πάξεη ην ιφγν; Ζ
θα Θεξκνχ.
ΘΔΟΚΝ: Γπν θνπβέληεο λα πσ. Δξγαδφκελνη 30 ρξφληα ζην Γξνκνθαΐηεην,
άιιε θαηεγνξία βέβαηα αιιά ζηνλ ίδην ηνκέα, δσ απφ θνληά, δηαρξνληθά ην
ίδην πξφβιεκα. Νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο κε ηηο πνιηηηθέο, κε ηελ ηάρα κνπ
νηθνλνκία βιέπνπκε λα θνκκαηηάδνπλε ηέηνηεο δνκέο ζηαδηαθά θαη λα ηηο
θαηαξγνχλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη εδψ θαη 15 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θνκκάηηαζαλ
ηνλ ηνκέα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη επίζεο πνιχ
βεβαξεκέλα πεξηζηαηηθά. Ξνπ ηα θέξλνπλ ζην ςπρηαηξείν απηή ηε ζηηγκή
γηαηί δελ έρνπλ πνπ λα ηα πάλε θαη θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη θάηη πνπ δελ
ζπλάδεη θαη ζπλερίδεηαη απηή ε ηζηνξία θαη ληψζσ ληξνπή σο λνζειεχηξηα πνπ
θάζε εξρφκαζηε μαλά θαη μαλά λα αληηκεησπίζνπκε γνλείο πνπ έξρνληαη θαη
αληί λα παίξλνπλ ηα απηνλφεηα πνπ δηθαηνχληαη γηα απηά ηα παηδηά λα
παξαθαινχλ ηνπο εθάζηνηε πνιηηηθνχο λα δψζνπλ κηα ιχζε.
Δίλαη δεδνκέλν θαη γη‟ απηφ βέβαηα δηαθσλνχκε θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηάρα
κνπ πνπ βάδνπλ ζηηο δνκέο πγείαο, γηαηί νη αμηνινγήζεηο πνπ πξνβάιινληαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηερλνθξαηηθέο θαη κεηξάλε αξηζκνχο, θεθάιηα θαη αλ
έρνπλε θέξδνο ή ράζηκν. Δκείο δελ ην βιέπνπκε έηζη. Ξξέπεη λα δηθαηνχληαη
απηά ηα παηδηά απηά πνπ ηνπο αμίδνπλ θαη φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπο, θαη
φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο παξνρέο πνπ πξέπεη λα έρνπλ θαη ην
πξνζσπηθφ ην κφληκν πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα λα ηνπο θξνληίδνπλ. Θαη
φρη λα ζνχξλνληαη νη γνλείο θαη γη‟ απηφ πάληα είκαζηε ζηνπο δξφκνπο, θνληά
ζε απηά ηα παηδηά θαη ζε φπνηνλ άιινλ έρεη κεγάιε αλάγθε ζηελ πγεία θαη
απηή ηε ζηηγκή ζα ζηαζνχκε θαη πάιη θνληά ζαο λα πηέζεηε φκσο θαη νη ίδηνη
θαη λα πηέδεηε ζπλέρεηα γηαηί απηφ δελ πξφθεηηαη λα ζηακαηήζεη πνηέ. Απηφ
ήζεια λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Θεξκνχ. Ν θ. Ρζαηζακπάο.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δίπε πξνεγνπκέλσο ν ζπλάδειθνο ν Θψζηαο ν Φνπξιήο φηη
αλ εμαξηηφηαλ απφ εκάο λα είζηε ζίγνπξνη – απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο γνλείο
– φηη ζα ην είρακε ιχζεη ην ζέκα. Δγψ ζέισ λα πσ φηη πξέπεη λα ην θάλνπκε
λα εμαξηάηαη απφ εκάο. Απηφ είλαη ην ρξένο καο θαη αλ ζέιεηε απηφο είλαη θαη
ν ξφινο καο θαη γηαηί ην ιέσ απηφ. Γηαηί έρσ μαλαηνπνζεηεζεί γηα ην ζέκα ησλ
ςεθηζκάησλ. ηαλ παίξλνπκε θάπνην ςήθηζκα ηειηθά αλ ζέιεηε θαη
ζηαηηζηηθά λα ην δνχκε ην απνηέιεζκα ζρεδφλ είλαη κεδακηλφ. Κέλεη απιά
ζηα ιφγηα. Αθνχζηεθαλ πνιχ ζεκαληηθά ιφγηα απφ ηνπο γνλείο, ε αλαθνίλσζε
ηα ιέεη φια. Νη ηνπνζεηήζεηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλ ζέιεηε θαη πνιηηηθέο φιεο
ζην ίδην κήθνο θχκαηνο.
Θα θαηαιήμνπκε ζε έλα ςήθηζκα, σζηφζν εγψ πηζηεχσ φηη ην ςήθηζκα
πξέπεη λα έρεη δχν ζθέιε. Ρν έλα είλαη ην ζθέινο ηεο ζέζεο καο – ηεο
δηαηήξεζεο δειαδή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο αιιά ην άιιν ζθέινο ην νπνίν
ην ζεσξψ αθφκα πην ζεκαληηθφ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε απφθαζή καο
λα είλαη θαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθίζκαηνο. Λα αλαθέξνπκε
κέζα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα πάξνπκε
ψζηε ε απφθαζή καο λα γίλεη πξάμε. Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί κπνξνχκε αλ
ζέιεηε… εγψ δελ ζέισ λα αθήζσ ππνλννχκελα φηη μέξεηε εθεί ζηελ
θπβέξλεζε ππάξρνπλε θάπνηνη νη νπνίνη δελ έρνπλε επαηζζεζία ή βιέπνπλε
απάλζξσπα θάπνηα δεηήκαηα θαη φηη ζέινπλε λα θιείζνπλε δνκέο γηα λα
ηαιαηπσξήζνπλε γνλείο ή δεκηνπξγήζνπλε πξνβιήκαηα ζε ηφζν επαίζζεηα
ζέκαηα. Αληηκεησπίδνπλε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο θαη άιια δεηήκαηα
ηέινο πάλησλ.
Δκείο εδψ ζαλ δήκνο λνκίδσ φηη πξέπεη θαη κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο λα ηνπο
πείζνπκε θαη λα ηνπο ππνρξεψζνπκε – αλ ζέιεηε θαη κε ηελ ζπλεξγαζία καο,
αλ ζέιεηε θαη κε ηελ ππνζηήξημή καο, ηελ ηερληθή, ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζε
κέζα – φηη απηή ε δνκή πξέπεη λα παξακείλεη, φηη θαη ν δήκνο ζα ζηεξίμεη
απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνη λα πάξνπλε ηέηνηα απφθαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πχληνκα δπν δεηήκαηα. Λνκίδσ φηη είλαη άηπρν έηζη φπσο ην
έβαιε ν ζπλάδειθνο ν Θνδσξήο, πξνζπαζψληαο λα θξχςεη θαη ηηο επζχλεο
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ηεο θπβέξλεζεο, δελ είλαη ινγηζηηθφ ην δήηεκα, νχηε είλαη θάπνησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πνπ έρνπλ ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη θαη θάπνηνη άιινη είλαη πην
αλζξσπηζηέο θ.ιπ. θαη λνκίδσ φηη θαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζήκεξα δελ….
νχηε θαη έγηλε, δε ζα γίλεη δηαγσληζκφο πνηνο είλαη πην επαίζζεηνο γηα απηά ηα
δεηήκαηα. Λνκίδσ φηη ε επαηζζεζία θαίλεηαη θάζε κέξα ζηελ πξάμε θαη φινη
καο είκαζηε επαίζζεηνη ζε ηέηνηα δεηήκαηα.
κσο ζεκαζία έρεη θαη πσο παιεχεηο γηα απηά ηα δεηήκαηα. Ρν ιέσ απηφ γηαηί
πξηλ πσ ζπγθεθξηκέλα γηα ην θέληξν. Ρελ Ξαξαζθεπή έγηλε κηα παξάζηαζε
δηακαξηπξίαο ζην ππνπξγείν εξγαζίαο, ζα δηαβάζσ θαη ηνπο θνξείο απφ ην
ζσκαηείν εξγαδφκελσλ ζε κνλάδεο θαη ηδξχκαηα, ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο,
ΠΔΚΠΔΑ ηνπ εληαίνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ΑκΔΑ Αηηηθήο θαη
λήζσλ, ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο αγψλα αλαπήξσλ, ηεο νκνζπνλδίαο
γπλαηθψλ Διιάδαο, ηνπ ζπνπδαζηηθνχ ζπιιφγνπ ηεο ζρνιήο επαγγεικαηηψλ
πγείαο θαη πξφλνηαο θαη ηεο ιατθήο επηηξνπήο Καξαζψλα γηα ην εμήο δήηεκα.
Ρν ππνπξγείν εξγαζίαο, ζπλνιηθά ε θπβέξλεζε, πξνσζψληαο απηή ηε λέα
ξχζκηζε ζε ζρέζε κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη απνπιεξσκήο ησλ ηδησηηθψλ
δνκψλ εηδηθήο πγείαο θαη απνθαηάζηαζεο θηάλεη ζην ζεκείν λα πεξηθφςεη ηηο
δαπάλεο ζην 50%. Ρελ ίδηα ζηηγκή δειαδή πνπ ζπξξηθλψλεη ηηο θξαηηθέο
δνκέο κε απηή ηελ ηαθηηθή, δειαδή επί ηεο νπζίαο κε κία ρξφληα πνιηηηθή, ηηο
απνδπλακψλεη, ηηο απνγπκλψλεη, δελ αλαπιεξψλεη ην πξνζσπηθφ, δελ παίξλεη
ηα κέηξα γηα λα… ην θηίξην, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη αλάγθεο λα
θαιχπηνληαη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κεηψλεη ην θφζηνο απηφ γηα ην θξάηνο θαη ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία κεηαθπιψληαο ηα ζηνπο γνλείο.
Δπί ηεο νπζίαο δειαδή – πεξηγξάθνληαο θαη απηφ πνπ είπε ν εθπξφζσπνο ησλ
γνληψλ – απηή ε φιε πνιηηηθή δείρλεη θαη ηε ζαπίια ηεο θαηάζηαζεο πνπ
θηάλεη πηα λα ξίρλεη ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ
Θαηάδα. Γηαηί είλαη λνκίδσ... δελ ρξεηάδεηαη θαη πνιιά ιφγηα γηα λα ην
πεξηγξάςεηο, φηαλ δελ ππάξρεη θξαηηθή δνκή πνπ λα κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί
απηφ ην δηθαίσκα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ κεηά ηνπ γνληνχ θαη ηαπηφρξνλα λα
δίλεη φια ηα εθφδηα ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα λα
ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην θέληξν, θαη ζπξψρλεη ηδησηηθνπνηψληαο θαη κάιηζηα

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017

65

ζπγθεληξψλνληαο θαη ηα ηδησηηθά θέληξα. Γηαηί ηαπηφρξνλα πεξλάεη θαη
ξχζκηζε γηα ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο. Αλ έρεηε δεη ηψξα είλαη πνιχ
απηναπαζρνινχκελνη πνπ κε ηνλ λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ απνιχνληαη απφ ηα
θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη θιείλνπλε πάξα πνιιέο δνκέο.
Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη δελ είλαη έλα ηπραίν δήηεκα θαη δελ αθνξά κφλν
ηνπο γνλείο πνπ είλαη απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Θαη λνκίδσ φηη παξφιν πνπ δελ
έγηλε λνκίδσ απφ… δελ έγηλε απφ… πψο λα ην πσ; Δζθεκκέλα αιιά δελ
ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ αλζξσπηά. Γειαδή ηνπιάρηζηνλ εδψ κέζα ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη φζν αθνξά ηελ δεκνηηθή αξρή γηαηί απηή κπνξεί λα
εθθξάζσ δελ κπαίλεη ζην δχγη αλ ζα είκαζηε αλζξσπηζηέο απέλαληη ζηνπο
πξφζθπγεο, απέλαληη ζηα παηδηά ΑκεΑ, απέλαληη ζηνπο θησρνχο, απέλαληη
ζηνπο άλεξγνπο, απέλαληη ζηνπο άπνξνπο.
Γηα εκάο φπνηνο έρεη αλάγθε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε
πξέπεη θαη ην θξάηνο αλεμάξηεηα αλ ζα είλαη ηα θνλδχιηα θαη πνηα ρξεηάδνληαη
λα είλαη ζα πξέπεη κε θάζε θφζηνο, ρσξίο λα ππνινγίδεη δειαδή νηθνλνκηθά,
ινγηζηηθά ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα παίξλεη πάλσ ηνπ απηή ηελ ιεηηνπξγία ησλ
δνκψλ νη νπνίεο δελ είλαη θαη απιέο δνκέο. Γειαδή δελ είλαη φηη έλαο γνληφο
κπνξεί λα θξαηήζεη ην παηδί ζην ζπίηη, έρεη άιιε επηινγή θαη εληάμεη κσξέ γηα
δηθηά ηνπ αο πνχκε, επεηδή ζέιεη λα έρεη θαη δχν ψξεο ειεχζεξεο νδεγείηαη ζε
απηή ε ιχζε. Γελ είλαη θαζφινπ έηζη.
Γη‟ απηνχο ηνπο γνλείο, γη‟ απηά ηα παηδηά είλαη κνλφδξνκνο ε χπαξμε ηέηνησλ
θέληξσλ θαη απφ απηή ηελ άπνςε, λνκίδσ φηη… Θαιά πέξα φηη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε δηακαξηπξίαο πνπ έγηλε ηελ Ξαξαζθεπή ε ίδηα ε
ππνπξγφο δήισζε αλελεκέξσηε θαη φηη δελ γλσξίδεη πνπ δείρλεη θαη ηελ
επαηζζεζία αλ ζέιεηε ζε απηά ηα δεηήκαηα.
Ινηπφλ γηαηί πξαγκαηηθά αλ ζε απηά ηα δεηήκαηα δελ είζαη ελεκεξσκέλνο, δελ
είζαη θαζεκεξηλά λα δίλεηο ηνλ αγψλα ηφηε ζε πνηα δεηήκαηα δείρλεηο ηελ
επαηζζεζία ζνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε λνκίδσ φηη θαη ν αγψλαο ν δηθφο ζαο
πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Δκείο ζαλ δεκνηηθφ ζπκβνχιην λνκίδσ φηη απηφ πνπ θαη
ν θ. Αζπξνγέξαθαο βάδεη απηά ηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα ηα ππεξαζπηζηνχκε,
λα ππάξρνπλε μεθάζαξα ζην ςήθηζκα. Ρα ςεθίζκαηα λνκίδσ φηη ηα αδηθεί ν
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θ. Ρζαηζακπάο. Ίζα-ίζα πνπ πνιιά ςεθίζκαηα έρνπλε παίμεη ην ξφιν ηνπο,
άιια έρνπλε πηέζεη γηαηί θαη ηέηνην ραξαθηήξα έρνπλε, άιια έρνπλε δψζεη έλα
ηφλν ζηήξημεο θαη αιιειεγγχεο ζε θνξείο φπσο εζείο πνπ αγσλίδεζηε.
Λνκίδσ

φκσο

φηη

απηφ

πνπ

πξέπεη

λα

παιέςνπκε

εληαία

είλαη

ε

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θέληξνπ γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί – λα κελ θιείζεη
δειαδή – ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεηάδεηαη θαη δελ είλαη κφλν
λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Πηε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο βγήθαλε θαη
άιια. Γειαδή νη ηερληθνί, είλαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, είλαη κηα ζεηξά
εηδηθνηήησλ πνπ δελ ρσξάλε ζην δχγη αλ ζα γίλνπλε πξνζιήςεηο θαη πσο ζα
γίλνπλ. Ξξέπεη ηψξα απηά ηα πξάγκαηα λα πξνρσξήζνπλε κε άκεζν ηξφπν.
Θαη ηειεηψλνληαο λα πσ κφλν ην εμήο. Ζ εμέιημε απηή κε ην ινηκσδψλ είλαη
πνιχ επηθίλδπλε θαη δελ είλαη κφλν επηθίλδπλε γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ αλ
ζα είλαη απηή ε ηχρε ηνπο πνπ ειπίδσ λα κελ είλαη απηή ε ηχρε ηνπο. Δίλαη
επηθίλδπλε θαη γηα φιν ηνλ ππφινηπν ιαφ ηεο πεξηνρήο. Δκείο ηνλ Γεθέκβξε
ζπκκεηείρακε ζε κηα θηλεηνπνίεζε γηα λα αλνίμεη ην ινηκσδψλ ζαλ γεληθφ
λνζνθνκείν. Ρν ινηκσδψλ δελ ην ζέινπκε αλνηθηφ γεληθά θαη αφξηζηα. Γελ
ζέινπκε λα γίλεη κηα ζπγθέληξσζε κε παηδηά ΑκΔΑ, κε γεξφληνπο θ.ιπ. θ.ιπ.
θαη απηφ λα ιέγεηαη λνζνθνκείν.
Ήδε ην Αηηηθφ, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπνηνο έρεη ηχρεη λα πάεη απηέο
ηηο κέξεο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα είλαη ηξαγηθέο. Δίλαη θνξεζκέλν, εηδηθά ηηο
κέξεο πνπ είλαη ε εθεκεξίεο είλαη απίζηεπηε ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. Δίλαη
πξαγκαηηθά κία ηξέια.
Ρν ινηκσδψλ ινηπφλ πνπ είρε θαη έρεη ζαλ γεληθφ λνζνθνκείν έρεη δείμεη πηα αλ
ιεηηνπξγεί ζσζηά, πνηα είλαη ε νπζηαζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία γηα ηελ πεξηνρή ηεο
δπηηθήο Αζήλαο κε απηή ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ θφζκνπ, πνπ έρεη αλάγθε απφ
λνζνθνκεία ε πεξηνρή, γηαηί ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην Θξαηηθφ, ζα είλαη πνιχ
επηθίλδπλε εμέιημε απηή.
Άξα λνκίδσ φηη εδψ πέξα δελ αθνξά κφλν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο γνλείο, ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά αθνξά ζπλνιηθά ην ιαφ ηεο πεξηνρήο. Θαη απφ απηή
ηελ άπνςε εκείο ζα ζηαζνχκε.. ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λνκίδσ απφ φιεο ηηο

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017

67

ηνπνζεηήζεηο ησλ επηθεθαιήο απηφ θάλεθε. Λνκίδσ θαη ηηο επφκελεο κέξεο ζα
πξέπεη κε ηνλ ίδην ηξφπν λα… ηα αίηεκα απηφ δειαδή λα θηάζεη θαη ζηελ
θπβέξλεζε θαη ζηελ ππνπξγφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ππγλψκε, ηειεπηαίν λα πσ θάηη. Δδψ πέξα παξφιν πνπ ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην – κάιινλ ζην δήκν καο – κελ μερλάκε φηη είρακε ηέηνηα
δνκή, ην “Έξεηζκα” ην νπνίν ζηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή έγηλε ζνβαξή
πξνζπάζεηα λα ζπξξηθλσζεί θαη θνξηψζεθε κε κία Κε Θπβεξλεηηθή
Νξγάλσζε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηηο ππνδνκέο ηνπ δήκνπ
δπζρεξαίλνληαο κε φινπο ηνπο ηξφπνπο ηελ ίδηα ηνπ ηελ ιεηηνπξγία, ηεο
δνκήο… ηεο δεκνηηθήο δνκήο, γηα λα ηα ππελζπκίδνπκε θαη απηά γηαηί έρνπλ
ηελ ζεκαζία ηνπο θαη ήηαλ απφ ηα πξψηα δεηήκαηα πνπ έιπζε απηή ε
δεκνηηθή αξρή ην ‟14, δηψρλνληαο απφ ηε δνκή πνπ ιπκαηλφηαλε ε ΚΘΝ θαη
επαλαθέξνληαο κε πξνζσπηθφ ηε δνκή απηή πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί θαη έρεη
βνεζήζεη αξθεηά ζε ηέηνηα δεηήκαηα πνπ μέξεηε φινη πνιχ θαιά πνην είλαη ην
θφζηνο γηα λα απεπζπλζείο έμσ ζε ηδηψηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θα είκαη ζχληνκνο. Ξιένλ είκαη θαη ν ηειεπηαίνο. Θέισ λα
επρεζψ θαιή δχλακε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δπζηπρψο είηε νη άλζξσπνί ηνπο
κεηαθηλεζνχλ πνπ ην αληεχρνκαη θαη ζα αγσληζηνχκε γη‟ απηφ, είηε
παξακείλνπλ ζην θέληξν ν αγψλαο ηνπο δπζηπρψο δελ ηειεηψλεη, ζα
ζπλερηζηεί.
Θέισ λα πσ φηη απηνί νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηε ζέζε απηή γηα λα
βξίζθνληαη φινη νη άιινη πνπ έρνπλ πγηή παηδηά κε βάζε ηηο πηζαλφηεηεο ζηελ
άιιε ζέζε. Θαη ν Θεφο θαη ε ηχρε ηνπο έθεξε ζε απηή ηε ζέζε θαη ειπίδσ θαη
ηνπο μαλαεχρνκαη θαιή δχλακε.
Ρψξα επί ηεο νπζίαο κε έρνπλ θαιχςεη φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Δγψ ζα
έιεγα φηη - ζε ζπλέρεηα θαη απηφ πνπ είπε ν αληηδήκαξρνο ν Θαξαγηάλλεο –
εκείο ζα κπνξνχζακε αθνχ ηα golden boy έρνπλ απνθαζίζεη φηη νηθνλνκηθά
δελ ζπκθέξεη λα δηεθδηθήζνπκε ηελ πξνζάξηεζε ηεο δνκήο απηήο ζην δήκν
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θαη λα αλαιάβνπκε εκείο ηε δνκή απηή. Λνκίδσ φηη έρεη ηηο δπλαηφηεηεο ν
δήκνο λα θάλεη έλα λνκηθφ πξφζσπν. Γελ είλαη ηεξάζηηα ε ππνρξέσζε απηή.
Γελ μέξσ αλ… Γελ μέξσ αλ ηέινο πάλησλ ζε πξψηε ή ζε δεχηεξε θάζε αιιά
αλ βξεζνχκε ζε ηξία δεκνηηθά ζπκβνχιηα απφ εδψ θαη ε θπβέξλεζε δελ έρεη
θάλεη πίζσ θαη ηα παηδηά θεχγνπλ. Κπνξνχκε λα δεηήζνπκε φπσο δηεθδηθνχκε
ηελ πξνβιήηα, λα δηεθδηθήζνπκε θαη ηελ πξνζάξηεζε απηνχ ηνπ θνξέα κε
θάπνην ηξφπν ζαλ λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δήκνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Νξίζηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Παλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη λνκίδσ νινθιεξψζακε. Νθείισ φκσο λα πσ φηη…
νθείισ λα πσ ζπλάδειθνη φηη φιεο ηηο δνκέο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη
πξφλνηαο, έηζη; Δίζηζηαη ην θξάηνο λα ζέιεη λα ηα πεξάζεη ζηνπο δήκνπο θαη
κάιηζηα ρσξίο πφξνπο, έηζη; Θαη θαιεί ηνπ δήκνπο κάιηζηα λα βξνχλε νη ίδηνη
πφξνπο. Ξψο; Δίηε

θνξνινγψληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, έηζη; Δίηε

πξνζθεχγνληαο ζην ηδησηηθφ θεθάιαην. Ινηπφλ λνκίδσ φηη ε ηειεπηαία
πξφηαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ Θαξαηδαθέξε δελ κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζην
γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ ςεθίζκαηνο, έηζη;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Πε δεχηεξε θάζε. Αο ην μαλαζπδεηήζνπκε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αλ πεξηιάκβαλε ρξεκαηνδφηεζε δε λνκίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά καο, γηαηί κηα δνκή ζέιεη
πξνζσπηθφ, ζέιεη ιεθηά θαη γη‟ απηφ ππάξρεη ην θξάηνο, έηζη; Ν δήκνο δελ
είλαη φ,ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ην θξάηνο, ην θάλεη ν δήκνο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίλαη θαη επηζηεκνληθφ ην δήηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έηζη; Θαη επηζηεκνληθφ είλαη ην δήηεκα βέβαηα. Ινηπφλ λνκίδσ
φκσο φηη είλαη νκφθσλε…
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γψζε κνπ ξε Βαζίιε εδψ λα πσ δπν θνπβέληεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο ζέιεη λα πεη δπν θνπβέληεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ γηα λα θιείζνπκε λνκίδσ φηη ε απφθαζε ζα είλαη
νκφθσλε ζηνπο άμνλεο επάλσ ζηνπο νπνίνπο ζπδεηήζακε θαη απηά ηα νπνία
αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ησλ γνλέσλ θαη ζπγγελψλ. Ξηζηεχσ
φηη πξέπεη λα κπεη απηφ πνπ είπε ν Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο, δειαδή φηη
δεηάκε ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξί
κεηαζηέγαζεο ηνπ… γηαηί είλαη βαζηθφ, απφ εθεί μεθηλάκε δειαδή. ια ηα
ππφινηπα πνπ εηπψζεθαλ γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, ζρεηηθά κε ην ρψξν,
ηελ αλακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θ.ιπ. θ.ιπ.. Γηα ην ζέκα απηφ ηψξα βέβαηα δελ
είλαη ηεο ψξαο λα ην ζρνιηάζνπκε αιιά κελ πεηάο ηελ κπάια ηψξα
πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεηο εληππψζεηο γηα θάηη ην νπνίν γηα πνιινχο
ιφγνπο δελ κπνξεί λα γίλεη. Γηαηί κε ηελ ίδηα ινγηθή ζα πξέπεη λα πάξνπκε ην
Γξνκνθαΐηεην θαη ην ΤΛΗΑ ηα νπνία είλαη γηα θιείζηκν, λα πάξνπκε ηηο δνκέο
πνπ ιεηηνπξγνχλ. Έρνπκε άιιεο ηξεηο δνκέο θαη ΑκεΑ, Διπίδα θαη Γέθπξα
Εσήο. Απηφ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζε εκάο φηη ε πγεία, ε πξφλνηα, ε παηδεία
είλαη ηνκείο νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλε… λα εμαξηψληαη απφ ην θξάηνο θαη
επηζηεκνληθά δελ κπνξεί λα ζπάζεη ν εληαίνο ραξαθηήξαο πνπ πξέπεη λα
έρνπλε. Γελ κπνξεί λα πάξεηο δειαδή εζχ κηα δνκή λα ηε ιεηηνπξγείο έηζη πνπ
δε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεηο θαη ε άιιε παξαδίπια λα
ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά.
Ρέινο πάλησλ ζα ζηεξίμνπκε απφιπηα ην αίηεκα. Θα πάκε ζαλ δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ζηε ζπλάληεζε πνπ νπσζδήπνηε ζα θιεηζηεί, δελ ππάξρεη ηέηνηα
πεξίπησζε. πνηνη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα έξζνπλ ζηελ ζπλάληεζε καδί κε
ηνπο γνλείο, έηζη; Κε ηε Φσηίνπ λα έξζνπλε…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη λα ελεκεξσζνχκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ελεκεξσζείηε ελλνείηε. Δληάμεη; Θαη εθεί λα πηέζνπκε κε ηελ
απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα παξζνχλ απηά ηα κέηξα πνπ είπακε
πξηλ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λνκίδσ φηη ε απφθαζή καο είλαη νκφθσλε. Δπραξηζηνχκε
ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκφλεο. Δίκαζηε εδψ, έηζη; Λα πεξάζνπκε ζην 2 ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 4εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλ. έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ ν θ. Κνζρνλάο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ γηαηί είρε κείλεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαλαγηψηε κηζφ ιεπηφ πξηλ πξνρσξήζεηο. Δίρα πεη φηη ζα πσ
έηζη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξνέθπςε πξηλ. Δγψ πξνθεηκέλνπ
λα πέζνπλ νη ηφλνη θαη γηα λα κελ έηζη αλαισζεί ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη
ηψξα ζε απηά ηα δεηήκαηα, εμάιινπ μέξεηε φηη απφ ηελ πξνεθινγηθή αθφκα
πεξίνδν φηαλ θάπνηνη εκθάληδαλ δηάθνξα ραξηηά θαη γίλνληαλ θνθνξνκαρίεο
ζρεηηθά κε δηάθνξα ηέηνηα έγγξαθα εκείο δελ κπήθακε θαζφινπ ζε απηφ ην
παηρλίδη, γηαηί δελ ζέινπκε λα κπνχκε. Αιιά λα μέξεηε φηη λα πξνθιεζνχκε
φπσο απηφ πνπ έγηλε ηψξα ζα βγάινπκε θαη πάξα πνιιά ζηνηρεία ζηε θφξα.
Γελ ζέινπκε λα κπνχκε ζε απηφ. Γελ είλαη ζηελ πνιηηηθή καο απηφ ην πξάγκα.
Αιιά πξαγκαηηθά ηψξα δελ ζέισ λα ην ζπλερίζσ, έρσ πάξα πνιιά πξάγκαηα,
δελ ζέισ λα ην ζπλερίζνπκε πξαγκαηηθά αιιά λνκίδσ φηη ήηαλ πνιχ άδηθε ε
ηνπνζέηεζε, ε αλαθνίλσζε ε νπνία βγήθε πνπ ρσξίο λα μέξεη ηα πξαγκαηηθά
γεγνλφηα έηζη έζημε κηα δεκνηηθή αξρή θαη έλα θφκκα. Ξψο ηψξα ελεπιάθε θαη
ην Θνκκνπληζηηθφ Θφκκα εθεί θαη ε ζέζε ηνπ γηα ηηο κφληκεο πξνζιήςεηο θαη
ε… πψο ην ιέλε; Ρσλ δνκψλ ε …. Ξψο ην ιεο κέζα ζηελ αλαθνίλσζε;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν έρσ πεη πνιιέο θνξέο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αλ έιεγεο φηη είπα.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ εδψ ζηακαηάσ, αλ ζέιεηο λα ζπλερίζνπκε, ζπλερίδνπκε.
Γελ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα γηα ιίγν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη γηα πνιχ ιίγν.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γε ζα επηιέμεηε εζείο γηα εκάο εδψ πέξα. Δκείο ζα επηιέμνπκε.
ιν ην Πψκα ζα επηιέμεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ιεο κσξέ;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ ην έρσ θαηαιάβεη εδψ πέξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ην βάισ ζε ςεθνθνξία θ. Ληεληαθέ;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ ζέιεηε λα ην βάινπκε ζε ςεθνθνξία;
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ην βάινπκε ζε ςεθνθνξία;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ… Κηζφ ιεπηφ Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξνεδξείν ζα δψζεη θαη ζηνλ θ. Γξνχιηα ην ιφγν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ. Γξνχιηα. Θέιεηε λα ην βάινπκε ζε ςεθνθνξία θ.
Ληεληαθέ;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα κπνχκε ζε ηέηνηα ινγηθή;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κάιηζηα. Τεθνθνξία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζα κηιήζνπκε ή φρη;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θέισ ε πξσηνβνπιία απηή λα ηίζεηαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν.
ρη αλ ζέιεηο ζπλερίδνπκε. Ρη είκαζηε εδψ θαθελείν;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ην βάινπκε ζε ςεθνθνξία;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Λα πσ κηα θνπβέληα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα θνπβέληα θ. Γξνχιηα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη λα βάιεηο κσξέ ζε ςεθνθνξία; Έια απάληεζε κσξέ Ζξαθιή
λα ηειεηψλνπκε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ, λα ηειεηψλνπκε φκσο φρη κε απηφ ηνλ ηξφπν γηαηί
εδψ αθνχζηεθαλ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, λαη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ δελ έρσ ζίμεη πνηέ θαλέλαλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν,
αθνχζηεθαλ ρνληξάδεο πνπ δελ αξκφδνπλ λνκίδσ ζε απηή ηελ αίζνπζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κε ζπλερίδεηε ζε απηφ ηνλ ηφλν θαη εζείο θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ πξφεδξε δψζε κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αλνίμνπκε δεχηεξν θχθιν ηψξα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, φρη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα απαληήζσ πάιη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ζα ήζεια γηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο… Δγψ ζα ήζεια
πξαγκαηηθά γηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα λα θιείζεη ην ζέκα κία ζπγλψκε απφ
ηνλ δήκαξρν, γηαηί λνκίδσ φηη δελ ησλ εθθξάδνπλ θαη πίζηεπα…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ έθαλα θαλέλα ραξαθηεξηζκφ γηα ηνλ δήκαξρν, νχηε γηα
θαλέλαλ απφ εζάο. Αιιηψο…. ρη κηζφ ιεπηφ. Αλ πξάγκαηη έρεηε ηέηνηα
ζηνηρεία ηα νπνία ιέεη εγψ ζα ήζεια λα θάηζνπκε θαη κέρξη ην πξσί ζην ηέινο
λα ηα πεη θαη λα αθνχζεη θαη ηε δηθή κνπ άπνςε. Γελ κπνξεί λα κέλνπλ ζθηέο
γηα ηελ πξνζσπηθή δηαδξνκή θαλελφο, δελ έρσ ζίμεη θαλέλαλ, είκαη πεξήθαλνο
γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ δηαδξνκή θαη απαηηψ απφ ηνπο άιινπο λα ζέβνληαη
ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα απηνλφεηα πξάγκαηα. Δληάμεη; Αλ ππάξρνπλε ινηπφλ
ηέηνηεο ζθηέο εγψ ζα ήζεια ν δήκαξρνο λα ηα πεη φια θαη λα θάηζνπκε εδψ λα
ηα ζπδεηήζνπκε. Γελ κπνξεί λα αθνχγνληαη ηέηνηα πξάγκαηα δεκνζίσο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε θ. Γξνχιηα…
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Γεκνζίσο γηα κέλα πξνζσπηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα κηζφ ιεπηφ ιίγν γηα λα κελ αξρίζνπκε δεχηεξν
θχθιν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έηζη; Ν θ. Ππειηφπνπινο νξζψο…
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αιιηψο πξαγκαηηθά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο νξζψο πξηλ είπε φηη ππάξρεη ην δηθαίσκα ηνπ
δεκάξρνπ λα πεη απηά πνπ ζέιεη. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα θαη αλαθνίλσζε λα
βγάιεηε, θαη πξφζβαζε ζηα κέζα έρεηε φπσο απνδείρηεθε, έηζη; Λα πείηε φηη
ζέιεηε. Ν δήκαξρνο φκσο έρεη αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηηο εξσηήζεηο λα
απαληήζεη ζαο αξέζεη, δε ζαο αξέζεη. Γε ζα αλνίμνπκε λέν θχθιν ηψξα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ αλνίγσ εγψ λέν θχθιν. Ν δήκαξρνο έθαλε ζρφιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ δε ζα αλνίμνπκε λέν θχθιν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα θαη ην έρεη θάζε δήκαξρνο ζε
απηφλ εδψ ηνλ ρψξν…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Λα πξνζβάιεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληάεη αλεκπφδηζηα θαη λα ιέεη φηη ζέιεη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Βεβαίσο. Κα δελ ηνπ ακθηζβήηεζε θαλείο απηφ ην δηθαίσκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη άιιεο παξαηάμεηο… Κε ζπγρσξείηε θαη άιιεο παξαηάμεηο
έρνπλε ζηγεί θαηά θαηξνχο απφ…
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηηο νκηιίεο ηνπ δεκάξρνπ θαη έρνπλ απαληήζεη πνιηηηθά
κέζα απφ ηα δηθά ηνπο κέζα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη αλ έρεη ινηπφλ θάηη αο καο ην πεη φκσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζαο παξαθαιψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κελ αθήλεη κπνγηέο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αιιηψο πξαγκαηηθά ζα ήζεια κία ζπγλψκε ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ηνζεηείηε έλα δεκνζίεπκα. Κε ζπγρσξείηε γηαηί είλαη ζέκα
ηάμεο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ άθεζα πξνζσπηθή αηρκή γηα θαλέλαλ πξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ηνζεηείηε… Κηζφ ιεπηφ γηαηί εγψ ζαλ πξφεδξνο πξέπεη λα βάισ
θαη θάπνηα φξηα. Κε ζπγρσξείηε. ηνζεηείηε… ηνζεηείηε έλα δεκνζίεπκα, έλα
ξεπνξηάδ ελφο θαλαιηνχ, κηζφ ιεπηφ...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έβγαια θσηνηππία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην νπνίν ε δεκνηηθή αξρή δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα
απαληήζεη θαη ν δήκαξρνο φθεηιε θαη ζην δεκνζίεπκα απηφ θαη ζε εζάο πνπ
ην θαιχπηεηε πνιηηηθά γηαηί απηφ θάλεηε λα απαληήζεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα απαληήζεη πνιηηηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνχ είλαη ην θαθφ; Ινηπφλ ζαο παξαθαιψ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αλ ζέιεη λα πεη γηα ηνλ ΝΠΘ, αο πεη θάηη γηα ηνλ ΝΠΘ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλ δελ έρεηε
αληίξξεζε ζπλάδειθνη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γήκαξρε ηελ Θάησ Αθαία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, θνηηάμηε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε παξαθαιψ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαι… Βαζίιε. Υξαία. Θα θιείζσ ηελ ζπδήηεζε. Ιέεη
ινηπφλ ε αλαθνίλσζε. «πσο απνδείρηεθε κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ

ηξφπν απφ ην ξεπνξηάδ απνγεπκαηηλνχ ηειενπηηθνχ δειηίνπ, απφ ηνπο 52
πξνζιεθζέληεο απφ ηε δεκνηηθή Αξρή…» ιεο θαη εκείο πξνζιάβακε έηζη; Ζ
δεκνηηθή αξρή.
Ιέηε ςέκαηα.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ήξεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ αληηδήκ… Αληηδήκαξρε ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: «Ιηγφηεξνη απφ 10..». Βαζίιε. «Ιηγφηεξνη απφ 10 θαη απηνί εμ

αηηίαο ηεο πίεζεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ» – νη ιηγφηεξνη απφ 10 - «εκθαλίδνληαη
θαζεκεξηλά ζην Πθαξακαγθά ελψ νη ππφινηπνη βξίζθνληαη ζε άιιεο ππεξεζίεο
ή αγλννχληαη.».
Δζείο πξέπεη λα δεηήζεηε ζπγλψκε γηα απηά πνπ γξάθεηε. Δζείο πξέπεη αλ
δεηήζεηε έλα κεγάιν ζπγλψκε γηαηί έζησ απφ παξαπιεξνθφξεζε γξάθεηε
ηέηνηα πξάγκαηα γηα λα κελ ζπλερίζσ θαη πην θάησ.
Ινηπφλ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ήηαλε νμπκκέλνο ν ηφλνο κε ηνλ νπνίν είπα
θάπνηα πξάγκαηα θαη νη ραξαθηεξηζκνί αιιά φηαλ ζε πλίγεη ην δίθην, φηαλ
θάλεη νηηδήπνηε έηζη γηα απηφ ην θέληξν θηινμελίαο θαη αληί ηνπιάρηζηνλ φρη
λα αθνχζεηο έλαλ θαιφ ιφγν, αιιά λα κελ αθνχζεηο θαη φια απηά ηα νπνία
εκθάληζε ε δήζελ ξεπφξηεξ θαη ηελ νπνία πξέπεη λα ζαο πσ φηη ελψ έθαλα
παξέκβαζε ζην θαλάιη επί κία ψξα δελ κε βγάιαλε ζηνλ αέξα λα ηνπο πσ θαη
ελψ ηνπο είπα πξέπεη έηζη λα βγσ δσληαλά λα ηνπο πσ, φρη. Θαη ελψ ηνπο είπα
φηη έρσ δψζεη 20ιεπηε ζπλέληεπμε θαη δείμηε θάπνηα θνκκάηηα, νχηε απηφ
έθαλαλ. Άξα ινηπφλ νη ζθνπνί ηνπ θαλαιηνχ ήηαλ θάπνηνη άιινη πνπ ηνπο είπα
πξηλ.
Ινηπφλ αλ πξαγκαηηθά ζε έζημαλ θάπνηα πξάγκαηα εγψ δελ ζέισ λα ην
ζπλερίζσ κε ην δεχηεξν ζθέινο θαη δελ ζέισ λα θξάζνπκε πνηέ ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ή νπνπδήπνηε αιινχ γηα λα ζπλερίζνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν. Αιιά
αλ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνθιήζεηο, δελ κπνξνχκε λα κείλνπκε κε
ζηαπξσκέλα ρέξηα.
Ξξνρσξάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλάδειθνη.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 4εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλ. έηνπο 2016.

76

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ:

Ινηπφλ,

φζνλ

αλαθνξά

ηελ

έθζεζε

πινπνίεζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ην θιείζηκν ηεο
ρξνληάο. Ρψξα δελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη θάπνηεο εξσηήζεηο ζε επηκέξνπο
θσδηθνχο. Δγψ κηα γεληθή έηζη εθηίκεζε ζα θάλσ φζνλ αθνξά ην φηη ζε ζρέζε
κε ην πνζνζηφ δειαδή εθηέιεζεο ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηα έμνδα έρεη
ζεηηθφ πξφζεκν. Ξνπ γηα κέλα ζε απηέο ηηο δχζθνιεο επνρέο νηθνλνκηθά γηα
ηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη γηα ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά λνκίδσ είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθφ. Ρψξα αλ ππάξρνπ θάπνηεο εξσηήζεηο επηκέξνπο θσδηθνχο εδψ
είκαζηε λα απαληήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εξσηήκαηα ζπλάδειθνη; Αλ δελ ππάξρνπλ λα
πάξνπκε ην ιφγν. Θ. Κπνδίθα. Ππκθσλείηε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ηη ςήθηζε ε επηηξνπή.. ε νηθνλνκηθή επηηξνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Τεθίδσ κηαο θαη φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην εηζεγεηηθφ δελ
ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλακφξθσζε. Κία απφ ηηο ζπάληεο θνξέο πνπ δελ
ρξεηάδεηαη.
Ιίγν έλα πξαθηηθφ ζέκα. Γελ μέξσ πξψηε θνξά ηα ζέκαηα δελ κνπ έρνπλε
ηππσζεί… δελ έρνπλε ηππσζεί, απηφ ιίγν λα ην δνχλε. Ρα ζέκαηα κφλν δελ
ηππψλνληαλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ξξνζπάζεζα κε πνιινχο ηξφπνπο. Ρν ιέσ
επεηδή πξνζπάζεζα αξθεηά. Γελ μέξσ…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Νη ηίηινη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη νη ηίηινη ίζσο κε θάπνην copy-paste πνπ θάλεηε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ν θ. Ππειηφπνπινο. Ππκθσλείηε;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο. Ππκθσλείηε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε; Λαη. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Ππκθσλείηε. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ξξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο
αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα ειπίδσ λα κελ πξνθαιέζνπκε λέν γχξν ηψξα εδψ
ζπδήηεζεο κηαο θαη κηιάκε γηα πξνζιήςεηο. Ρψξα πξαθηηθά απηφ είλαη ην
αίηεκα πνπ γίλεηαη πξνο ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη
εμαίξεζε ζηνπο ππνρξεσηηθήο – Δ – θαη – ΓΔ – ζηα αληαπνδνηηθά φζνλ
αθνξά ηηο πξνζιήςεηο θαη αθνινπζνχλε ηνλ θαλφλα 1 πξνο 4 γηα ην ‟17,
δειαδή κία πξφζιεςε 4 απνρσξήζεηο θαη έλα πξνο 3 ην ‟18. Απηφ δε ζεκαίλεη
φηη επεηδή θάλνπκε εκείο ην αίηεκα αχξην ζα έξζνπλε 58 άηνκα, έηζη; πσο
επίζεο δε ζεκαίλεη φηη αλ κνληκνπνηεζνχλε νη ζπκβαζηνχρνη γίλνπλ ανξίζηνπ
ρξφλνπ ζα έξζνπλ… είλαη 46 ζπλ 58.
Νη ζέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ είλαη απηέο φπσο αλαθέξνληαη ζην
εηζεγεηηθφ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Πε πξψηε θάζε είρε πεη… είπε θαη ν
δήκαξρνο θάπνηα ζηηγκή ζηηο πξψηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα
φπνπ είλαη… πνπ έρεη 11 εξγάηεο ελψ παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο 72 θαη γη‟ απηφ
ππάξρεη θαη κηα πξνηεξαηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο κε ηηο νπνίεο ζέινπκε
λα θαιπθζνχλ.
Γελ μέξσ, λνκίδσ φηη είλαη αλαιπηηθφ ην εηζεγεηηθφ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη
θάπνηα εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Θ. Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε - αλ θαη λα πσ φηη είκαη
ελεκεξσκέλε γηα λα κελ επηπιήμεηε απφ ην γξαθείν πξνζσπηθνχ - ζα ήζεια
κία ελεκέξσζε απφ εζάο σο θαζ‟ χιελ αξκφδηνο πφζεο ΠΝΣ έρνπκε
31/12/2016 θαη πφζεο ΠΚΔ έρνπκε 31/12/2016 θαη απηφ ζε ηη δηαθνξνπνηείηαη
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κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζή ζαο; Θαηά πφζν ζα πξνζαπμεζνχλ; Αιιά ζέισ
ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Γελ ππάξρεη. Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ αλ ζπκάκαη θαιά είλαη 46 ζηηο θαζαξηφηεηα κηιάκε
ηψξα, έηζη;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ρη, ζην ζχλνιν ηνπ δήκνπ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ ηα έρσ απηή ηε ζηηγκή εχθαηξν λα ζνπ πσ ζην ζχλνιν.
Κηιάκε γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Γελ μέξσ δήκαξρε αλ έρεηο…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κάιινλ δελ…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κάιινλ 16 νη ζπκβάζεηο ηνπ ΠΚΔ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: 17.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ή 16 ή 17.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: 17.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αθνξνχλ φκσο άιιε ππεξεζία.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ κηα ελεκέξσζε ζα ήζεια αλ γίλεηαη λα ππάξρνπλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ αλ δελ ην γλσξίδεηε είλαη 16 ή 17.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δίλαη 17 θαη πφζεο ΠΝΣ είλαη 31/12/2016;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξέζηε θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: 46 γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Πην ζχλνιν ηνπ δήκνπ;
Ινηπφλ αθνχζηε ηψξα. Απηφ εδψ ην θνκκάηη αθνξά ηελ αληαπνδνηηθφηεηα.
Ρελ ππεξεζία ηεο θαζαξηφηεηαο θαη κφλν. Απηφ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα – αλ
δηαβάζεηε

ην

εηζεγεηηθφ

–

αθνξά

ηελ

αληαπνδνηηθή

ππεξεζία

ηεο

θαζαξηφηεηαο.
Πηελ θαζαξηφηεηα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή 45 ζπκβαζηνχρνπο νη νπνίνη είραλ
πξνζιεθζεί κε 8κελα, κε 8κελα κφλν δε κηιάκε έηζη κε άιιε ζρέζε θαη έρνπλ
αλαλεσζεί νη ζπκβάζεηο ηνπο κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη έγθξηζε.. θαη
έγθξηζε απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Απηνί νη 45 έρνπλ αλαλέσζε ηεο
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ζχκβαζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ ‟17. Ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ θάλνπκε ηψξα
ζχκθσλα έηζη θαη κε ην έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ είλαη γηα ην πνηεο, πφζεο
κφληκεο ζέζεηο ζέινπκε λα πξνθεξχμνπκε γηα απηή ηελ ππεξεζία ηελ
ζπγθεθξηκέλε. Απηφ ζα εμαξηεζεί απ‟ ην ηη ζα γίλεη ηειηθά… Δκείο παίξλνπκε
ζήκεξα κηα απφθαζε γηα ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Νη αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ γηα κφληκν πξνζσπηθφ απηή ηε ζηηγκή κε δεδνκέλν βέβαηα θαη ην
νηθνλνκηθφ ηνπ δήκνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δήκνπ. Γηαηί θη
άιινπο ζα ζέιακε λα βάινπκε, έηζη; Αιιά δελ αληέρεη ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε. Γειαδή δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο λα πάκε ζε αχμεζε ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ, φπσο έρνπλ θάλεη πνιινί δήκνη. Φέηνο κάιηζηα ηελ έθαλαλ
πνιχ δήκνη ηελ αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Δκείο δελ ζέινπκε λα πάκε
εθεί. Δκείο ιέκε φκσο φηη κε απηφ εδψ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηνπο 58
δειαδή ζα θαιχςνπκε θαη ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε ππεξεζία
θαζαξηφηεηαο. Αλ κνληκνπνηεζνχλ νη 45 ηφηε ζα πάκε ζηνπο ππφινηπνπο.
Γειαδή ε πξνθήξπμε πνπ ζα βγάινπκε ζα είλαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 13. Γε
ζα είλαη γηα ηνπο 45, αλ κνληκνπνηεζνχλ νη 45. Αλ δελ κνληκνπνηεζνχλ νη 45
ηφηε ζα βγάινπκε πξνθήξπμε γηα 58 άηνκα ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο πνπ
βιέπεηε πσο αλαιχεηαη, έηζη; Δξγάηεο θαζαξηφηεηαο, νδεγνί, ειεθηξνιφγνη,
ρεηξηζηέο, απηέο νη εηδηθφηεηεο δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη άιιν εξψηεκα; Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έθαλε κηα εξψηεζε ε θα Ρνθαηιίδνπ θαη γηα ζπκβάζεηο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δελ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα ηάμε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο, αθνχζηε κα ζαο ιέσ ξε παηδηά, γηα ηελ ππεξεζία
ινηπφλ απηή ην είπαηε. Νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο είλαη ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν,
έηζη; Νη νπνίνη είλαη άιιν θνκκάηη, εληειψο δηαθνξεηηθφ. Νη δάζθαινη δειαδή
εθεί θαη νη δάζθαινη… θαη νη γπκλαζηέο πνπ ππάξρνπλ ζην θνιπκβεηήξην.
Απηνί είλαη. Νη νπνίνη είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξφζνη ζα είλαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 16; 17; Θάπνπ εθεί.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κε κίζζσζε έξγνπ είλαη απηνί.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε κίζζσζε έξγνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ινηπφλ νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ είλαη 118 θαη νη
ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ είλαη 17.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δδψ κηιάκε γηα ηε 20 μαλαιέσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνη είλαη νη 118;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βάδεηε κέζα θαη ηνπ ΔΠΞΑ θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ρη δελ ην βάδσ εγψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο ην βάδεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βάδεηε κέζα θαη ηνπ ΔΠΞΑ ηα 11κελα θαη ην παηδηθφ ζηαζκφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ πνηνο; Πε παξαθαιψ πνηνο βάδεη;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΠΝΣ, ΠΝΣ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία ΠΝΣ, κπνξείηε λα καο πείηε πνηνη είλαη νη 118;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απηφ ην πήξα, ην μέξεη ν αληηδήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη εζχ λα καο πεηο πνηνη είλαη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ δελ είκαη ππάιιεινο ηνπ δήκνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ηη είζαη;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ πήξα ηειέθσλν ην γξαθείν πξνζσπηθνχ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν «αιιά ηη είζαη;» Δζείο ηη είζηε πνπ κνπ ιέηε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν δήκαξρνο ηεο πφιεο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία ινηπφλ είκαη κία απιή δεκνηηθή ζχκβνπινο. Άξα
ινηπφλ…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Ξήξεο έλα λνχκεξν, δελ μέξεηο; Γελ ην αλέιπζεο ην
λνχκεξν απηφ;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Κνπ είπαλ εθαηφλ… ρη δελ πήγα γηα λα ηα πάξσ αλαιπηηθά.
118 είλαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Γηαθσλείηε κε απηφ ην λνχκεξν;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Νη 118 ινηπφλ ζαο ιέκε γηα λα καζαίλεηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξνιχ σξαία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ δελ κπήθαηε ζηνλ θφπν λα ξσηήζεηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γη‟ απηφ ζέινπκε λα κάζνπκε απφ εζάο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ δελ κπήθαηε ζηνλ θφπν λα ξσηήζεηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Οσηήζακε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηνί ινηπφλ αλαιχνληαη ζηνπο 45.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Κπξάβν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη νη ππφινηπνη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Αθξηβψο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέζσ ΔΠΞΑ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Αθξηβψο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηαηί είπε θαλείο ην αληίζεην; Ππκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ θαηαιαβαίλεηο φηη απηφ εδψ…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη αιιά ν θχξηνο εδψ πέξα Ππειηφπνπινο ζαο είπε λα καο
πείηε θαη ηνπο ππφινηπνπο. Ίζσο δελ ην θαηαιάβαηε εζείο. Έηζη δελ είλαη θ.
Ππειηφπνπιε; Γελ ην ξσηήζαηε;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηράιε εθηφο απφ ην πνιηηηθφ ζθέινο, ππάξρεη…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα ξε Θνδσξή θάζεηαη εδψ ηξεηο ψξεο γηα απηφ ην ζέκα, δελ
θαηάιαβεο; Κία θνξά ζηηο δέθα ζπλεδξηάζεηο, φηαλ έρεη ηέηνηα ζέκαηα. Έιενο
δειαδή. Έιενο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρξνρίδε έρεηο λα κνπ θάλεηο θακηά ππφδεημε; Ξάξε ην
κηθξφθσλν θαη πέζην ηψξα. Ρψξα δελ μέξσ δελ μέξσ ηψξα, εληάμεη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζπλάδειθνη. Διάηε. Ινηπφλ…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ φηη είλαη ζαθέζηαην ηψξα απηφ πνπ ιέκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζακε ηηο εξσηήζεηο. Λα πάξνπλε ην ιφγν νη
παξαηάμεηο. Θ. Κπνδίθα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε Θνηλ.Π.Δπ. εκείο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαη θαιά θάλνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη θαιά θάλνπκε, βεβαίσο γηα λα παίξλνπκε εθαηνληάδεο γηα
λα ζθνξπίδνληαη απφ εδψ θαη απφ εθεί θαη λα ρξεκαηνδνηνχκε ηηο Θνηλ.Π.Δπ.
θαη λα έρνπκε ηξνθεία παλάθξηβα θαη λα θεξφκαζηε θαη ζαλ αθεληηθά ζηνπο
ππαιιήινπο. Λα ηνπο ιέκε ζα γιχςεηο θάησ ην…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απηφ ζα ην θξίλεηαη ζηνλ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Ρνθαηιίδε. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ην ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιιά άιια ηα νπνία δελ ζέισ ηψξα λα ζηα πσ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δληάμεη θαη γηα εζάο ιέσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μέξσ πάξα πνιιά.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δκέλα αθνχζηε δε ζα κνπ…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάξα πνιιά.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απηφο ν ηζακπνπθάο πνπ κνπ θάλεηε δε ζα ηνλ θάλεηε ζε
εκέλα πξνζσπηθά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα θάλσ ζε εζέλα;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: πσο κηιάηε ζηνλ θ. Γξνχιηα, δε ζα ζαο μαλαεπηηξέςσ εκέλα
λα κνπ κηιήζεηε έηζη. πσο ζαο κηιάσ επγεληθά… πσο ζαο κηιάσ επγεληθά…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε κε πξνθαιείο. Άληε απφ εδψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Κπνδίθα. Θ. Κπνδίθα έρεηε ην ιφγν, παξαθαιψ.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε ζήκεξα είλαη ε πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ 2017 θάπσο
κπήθακε κε ηηο πάληεο, λαη κε ηηο πάληεο. Απηφ πνπ έρσ λα ζαο πσ κφλν γηα
απηφ ην ζέκα, γηαηί δελ… είκαη απφ άιιν παπά επαγγέιηα εγψ, είλαη φηη βάζεη
ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξάγκαηη θαίλεηαη φηη είλαη ξεαιηζηηθφ ην
αίηεκα εάλ θαη εθφζνλ ηζρχζεη ε πξνυπφζεζε πνπ είπαηε γηα ηνπο 45. Απφ
άπνςε νηθνλνκηθή ηα 910 ρηιηάξηθα είλαη κεο ηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ
ελφο δήκνπ ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ φγθνπ θαη ησλ εζφδσλ πνπ έρνπλ, θαη ησλ
ΘΑΞ πνπ έρνπκε εκείο αλ θαη είλαη αληαπνδνηηθά απηά, αιιά θακηά θνξά
ρξεηάδνληαη φια ηα έζνδα. Κπαίλνπλ ζην ίδην ζπξηάξη, ζηνλ ίδην θνξβαλά.
Θνηηάμηε ζα ην ςεθίζσ. Γειαδή εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά ζα ην ςεθίζσ
γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ην δήκν καο θαη είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ.
Δίλαη κεξηθά πξάγκαηα ηα νπνία δελ αληέρνπλε αληηπνιηηεχζεηο. Δληάμεη, λα
πσ λα κελ πάξεηε θφζκν θαη κεηά ζαο βξίδσ φηη είλαη… φηη είλαη ην Σατδάξη
βξψκηθν; Γελ γίλεηαη. Θάηη, απφ θάπνπ πξέπεη λα αξρίζνπκε. Θάηη λα θάλνπκε.
Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο; Ν θ.
Ππειηφπνπινο;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κπνξψ λα έρσ δπν ιεπηά θαληάδνκαη γηαηί λνκίδσ φηη βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο είλαη θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη λα κπνξνχκε λα
δερφκαζηε θαη ηε δηαθνξεηηθή άπνςε θαη ηελ θξηηηθή θαη εθεί λνκίδσ
θξηλφκαζηε φινη σο δεκνθξάηεο. ρη ην πψο ζπκπεξηθεξφκαζηε ζε θάπνηνλ
φηαλ ζπκθσλνχκε καδί ηνπ αιιά ην πψο κπνξνχκε λα αληηπαξαηεζνχκε καδί
ηνπ κε επηρεηξήκαηα φηαλ έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε. Θαη λνκίδσ φηη
κπνξνχκε φινη, είκαζηε ζε έλα επίπεδν λα εθθξάδνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο
απφςεηο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ζηηο νπνίεο πηζηεχεη ν θαζέλαο κε κία
εππξέπεηα θαη λα κελ μεθεχγνπκε απφ ηα φξηα. Λνκίδσ φηη ε δηθή καο
παξάηαμε απηφ ην έρεη ζαλ Δπαγγέιην θαη ην ηεξεί. Δθεί φπνπ δηαθσλνχκε ζα
ην πνχκε θαη ζα ην πνχκε θαη κε θξηηηθφ ηξφπν θαη κε απζηεξφ ηξφπν φπνπ
πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ην πνχκε. Γελ ζα θάλνπκε φκσο πνηέ θακία
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πξνζσπηθή επίζεζε ζε θαλέλαλ, νχηε ζα ζπηιψζνπκε θαλέλαλ κφλν θαη κφλν
επεηδή δηαθσλνχκε πνιηηηθά ή έρνπκε δηαθνξεηηθή άπνςε ζε ηξφπνπο
δηαρείξηζεο ή εθηέιεζεο ηεο πνιηηηθήο.
Δπηηξέςηε κνπ ινηπφλ θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζην νπνίν έρνπκε πνιιέο
θνξέο ηνπνζεηεζεί λα πνχκε φηη φπσο θαη ζην παξειζφλ θαηαςεθίδνπκε φιεο
ηηο πξνζιήςεηο πνπ έξρνληαη, φρη γηαηί δηαθσλνχκε φηη δελ ρξεηάδνληαη.
Κπνξεί πξάγκαηη λα ρξεηάδνληαη. Δπηηέινπο φκσο πξέπεη λα ππάξμεη έλα
νξγαλφγξακκα, έλαο νινθιεξσκέλνο νξγαληζκφο φπσο ζε νπνηνδήπνηε
ζνβαξφ νξγαληζκφ, δήκν νηηδήπνηε πείηε ην πνπ λα μέξνπκε πφζεο ζέζεηο
απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγνχκε ζσζηά θαη λα κελ έρνπκε αλάγθε θάζε ηφζν
λα ρξεηάδνληαη πξνζιήςεηο, 5κελα, 8κελα ή κφληκεο ή νηηδήπνηε άιιν.
Θα πξέπεη λα έρνπκε ινηπφλ έλαλ πξνγξακκαηηζκφ. Λα δεκηνπξγεζεί… Κηζφ
ιεπηφ ιίγν, θάληε ιίγν εζπρία.
Έλα …..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ αληηδήκαξρε, παξαθαιψ κηιάεη ν ζπλάδειθνο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Νξγαλφγξακκα κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ δήκνπ κε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαη βέβαηα επεηδή είπε
θαη ν Αληξέαο φηη ρξεηάδνληαη πξνζιήςεηο γηα λα είλαη θαζαξφ ην Σατδάξη,
εκείο δελ πηζηεχνπκε φηη κε πξνζιήςεηο ζα ιπζεί ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο.
Πηφιν πξέπεη λα απνθηήζνπκε θαηαξρήλ θαη θαιή νξγάλσζε. Ξξνθαλψο
ρξεηάδεηαη θαη ην πξνζσπηθφ.
Γηα λα ππάξμεη φκσο θαιή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη
πξψηα απ‟ φια λα ππάξμεη έλα νξγαλφγξακκα. Δίρακε πεη θαη ζηελ ζπδήηεζε
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ φηη ν δήκνο έρεη πάξα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ
αλειαζηηθψλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηελ κηζζνδνζία. Ζ κηζζνδνζία αλ ζπκάκαη
θαιά έθηαλε ηα 9.000.000. ήηαλε πάλσ απφ ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
γηα λα θαηαιάβεη θαη ν αληηδήκαξρνο ηη ελλνψ φηαλ ιέσ θαιή θαη ζσζηή
δηαρείξηζε, δελ ζεκαίλεη φηη θαηεγνξψ θάπνηνλ φηη θιέβεη.
Πην ΝΠΘ θάπνηε ήκαζηαλ 120 άηνκα θαη δεκνπξαηνχζακε 37 έξγα
εθαηνκκπξίσλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 500.000.000. Ζ κηζζνδνζία ήηαλ 2,5% ηνπ
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πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ ινηπφλ είλαη θαιή δηαρείξηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην
θάζε επξψ πνπ δηαρεηξίδεζαη, φηαλ δηαρεηξίδεζαη θξαηηθφ ρξήκα πηάλεη ηφπν
γηαηί είλαη ρξήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ζεσξψ ινηπφλ φηη δελ πξέπεη λα
εμαληιείο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπλερψο ζε πξνζιήςεηο θαη λα δεκηνπξγείο έλα
ηεξάζηην δεκφζην ηνκέα πνπ είλαη ηειηθά αλαπνηειεζκαηηθφο, κε ιεηηνπξγηθφο
θαη ελ πνιινίο έρεη ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα γηα λα θηάζεη θαη ε ρψξα ζηελ
θαηάζηαζε πνπ έρεη θηάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Κε απηφ ην ζθεπηηθφ ινηπφλ εκείο θαηαςεθίδνπκε θαη ζα θαηαςεθίδνπκε φιεο
ηηο πξνζιήςεηο θαη φια ηα 5κελα φπσο ην έρνπκε δειψζεη επαλεηιεκκέλα ζην
παξειζφλ κέρξη λα ππάξμεη ην νξγαλφγξακκα ζην Γήκν Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αλαθέξζεθε ην φλνκά κνπ απφ ηνλ ζπλάδειθν. Θέισ λα ηνπ
ππελζπκίζσ φηη είπα φηη αο μεθηλήζνπκε απφ ηηο πξνζιήςεηο απφ θάπνπ κε
δεδνκέλν…. Κε δεδνκέλν φηη έρνπκε ήδε ςεθίζεη ζαλ δεκνηηθφ ζπκβνχιην
ηελ αγνξά θαη ηε ζχλαςε δαλείνπ κε ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
θαη ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα γηα ην ζηφιν πνπ πξναλαθέξαηε. Απφ θάπνπ
πξέπεη λα μεθηλήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε. Θ. Φνπξιή. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Νχηε έλα δεπηεξφιεπην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Θαξαγηάλλε, νχηε έλα δεπηεξφιεπην.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: 30 δεπηεξφιεπηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειείσζε ν ρξφλνο ζαο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: 30 δεπηεξφιεπηα. Ινηπφλ θαηαξρήλ παξαηεξνχκε έλα
πνιηηηθφ θιεξη πνπ ζα έρεη ελδηαθέξνλ ζηελ εμέιημή ηνπ, εγψ απιά ην
παξαηεξψ θαη αο ην αθήζνπκε λα αησξείηαη. Θαη έλα δεχηεξν, επεηδή δελ ην
είπε ν δήκαξρνο ζα ην πσ εγψ. πάξρεη θα Ρνθαηιίδνπ θαη ε ιχζε λα
παξέκβεηε γηα λα καο θφςνπλ απηέο ηηο… λα θάλεηε κηα παξέκβαζε φπσο
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θάλεηε εμάιινπ φιν απηφ ην δηάζηεκα πξνζπαζψληαο λα καο θφςεηε απηνχο
ηνπο 58 γηα λα καο θαηεγνξείηε κεηά φηη δελ θαζαξίδεηαη ε πφιε. Δδψ είκαζηε
λα ηα ζπδεηάκε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Πέβνκαη ηελ άπνςή ζαο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ην ιφγν; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξνχ ήζνπλα εζχ;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ινηπφλ δελ ήκνπλ παξψλ ζηελ ζπδήηεζε αιιά εξρφκελνο
ζηελ αίζνπζα άθνπζα ηνλ Ζξαθιή ηνλ Γξνχιηα, ηνλ νπνίν έρσ αθνχζεη θαη ζε
άιιεο ζπλεδξηάζεηο, ζε φηη αθνξά ηηο πξνζιήςεηο λα θάλεη ηελ πξφηαζή ηνπ
θαη λα δεηάεη λα γίλνπλε κφληκεο πξνζιήςεηο θαη λα θαιπθζνχλ νη θελέο ζέζεηο
ψζηε λα κελ έρνπκε απηφ ην δήηεκα πνπ έρνπκε κε ηηο επνρηαθέο θαη ηηο
ζπκβάζεηο.
Θαη κνπ ζχκηζαλ ιίγν απηέο νη ηνπνζεηήζεηο ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο ζην παξειζφλ φπνπ ν Κηράιεο ν Πειέθνο πνπ ηψξα είλαη
δηνίθεζε φηαλ ήηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε πάληα δεηνχζε κφληκεο ζέζεηο
εξγαζίαο ψζηε λα κελ έρνπκε απηφ ην θαηλφκελν.
Λνκίδσ ηψξα πιένλ φινη πξέπεη λα είκαζηε ψξηκνη. Θαη ν Κηράιεο ν Πειέθνο
είλαη δηνίθεζε πιένλ ζην δήκν αιιά θαη ν Ζξαθιήο ν Γξνχιηαο έρεη δηνηθήζεη
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ππάξρνπλ απηνί νη γλσζηνί θαλφλεο, νη γλσζηέο
δεζκεχζεηο ηηο νπνίεο δε ιέκε φηη καο αξέζνπλ αιιά φηαλ αζθνχκε δηνίθεζε
ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ηηο αθνινπζνχκε καο αξέζεη, δε καο αξέζεη. Λα ηηο
καρφκαζηε αλ ζέιεηο πνιηηηθά, αλ ζέιεηε θαη ζπκθσλψ ψζηε λα αιιάμνπλε
εθφζνλ ππάξμνπλε θαη λα ππάξμνπλ πξνυπνζέζεηο θαη δπλαηφηεηεο. ηαλ
φκσο πξέπεη λα δψζνπκε ιχζε εδψ θαη ηψξα ζηα πξνβιήκαηα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ.
Ρν ιέσ απηφ ινηπφλ γηα λα ηζνξξνπήζνπλε ιίγν ηα πξάγκαηα γηαηί έρσ ηελ
αίζζεζε φηη απηή ε ζχγθξνπζε είλαη θαη ιίγν εηθνληθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπί ηεο νπζίαο. Δπί ηεο νπζίαο. Δπί ηεο νπζίαο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά ζέιεη θαη ν θ. Θνπβαξάο. Θα θιείζεηε εζείο; Ινηπφλ
θ. Θνπβαξά.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Δγψ θαη κε αθνξκή απηά πνπ πξνεγήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο
δηαδηθαζίαο αιιά θαη κε ηελ ησξηλή ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γξνχιηα, ζέισ λα πσ
φηη θαηά ηε γλψκε κνπ επηηέινπο κεηά απφ δπφκηζη ρξφληα πέζαλε νη κάζθεο.
Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί εδψ θαη δπφκηζη ρξφληα φηαλ είηε ε δεκνηηθή
πιεηνςεθία, είηε ε Αζελά, είηε νπνηνζδήπνηε άιινο έθεξλε θάπνην ςήθηζκα
γηα ζπκπαξάζηαζε ζε δίθαηα εξγαδνκέλσλ, αλέξγσλ, ζπληαμηνχρσλ, άιισλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε κφληκε απάληεζε ηεο παξάηαμήο ζαο ήηαλ φηη εκείο
απέρνπκε απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο

ζπδεηήζεηο θαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα

ςεθίζκαηα, γηαηί αζρνινχκαζηε κε θαζαξά απηνδηνηθεηηθά ζέκαηα θαη δελ
ζπδεηάκε γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη πνιηηηθήο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν
θνκκαηηθνπνίεζεο.
Ξξηλ απφ ιίγεο κέξεο βγάιαηε κηα σξαία αλαθνίλσζε ε νπνία είλαη πνιηηηθή,
είλαη θνκκαηηθή, θάλεη ζπγθεθξηκέλε ζθιεξή θξηηηθή, ζε ζπγθεθξηκέλν θφκκα
κηιψληαο γηα δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ Θνκνπληζηηθνχ Θφκκαηνο Διιάδαο θαη
ιέγνληαο φηη δηαπλέεηαη απφ θξαηηζκφ, ηδενιεςία, ηδενινγηθέο εκκνλέο,
πνηληθνπνίεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θ.ιπ. θαη φια απηά ηα ιέγαηε γηαηί. Γη‟ απηφ
πνπ είπαηε ηψξα πξηλ απφ ιίγν, γηαηί ελ αληηζέζεη κε απηφ πνπ ιέεη ν θ.
Ρζαηζακπάο ε δηθή καο παξάηαμε κφληκα θαη ηφηε πνπ ήκαζηαλ αληηπνιίηεπζε
θαη ζήκεξα πνπ είκαζηε δηνίθεζε ιέγακε θαη ιέκε θαη θάλνπκε θαη πξάμε, ην
ιέκε θαη ζηα ιφγηα, ην θάλνπκε θαη ζηελ πξάμε φηη παιεχνπκε γηα κφληκε θαη
ζηαζεξή

εξγαζία

γηα

φινπο

ηνπο

εξγαδφκελνπο,

άξα

θαη

γηα

ηνπο

εξγαδφκελνπο ηνπ δήκνπ γηα λα κελ έρνπλ ηελ Γακφθιεην Ππάζε πάλσ απφ ην
θεθάιη ηνπο ηεο απφιπζεο θαη ηαπηφρξνλα λα έρνπλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο
εξγαζίαο, 5κήκεξα, 8ήκεξα θ.ιπ.
Θαη επεηδή απηφ ην θξάηνο πνπ εζείο ππεξεηείηε δελ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
ζηελ δεκνηηθή αξρή λα πξνζιάβεη κε ηέηνηνπο φξνπο αλαγθαδφκαζηε γηα λα
κελ

εθρσξήζνπκε

ηνκείο

ηεο

δεκνηηθήο

αξκνδηφηεηαο

ζε

ηδηψηεο,

αλαγθαδφκαζηε ρσξίο λα καο εθθξάδεη λα παίξλνπκε ηέηνηεο ζπκβάζεηο,
8κελεο ή δελ μέξσ θη εγψ ηη, εμαθνινπζψληαο φκσο λα δηεθδηθνχκε ην
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απηνλφεην. Ρε κφληκε ζηαζεξή εξγαζία 8σξε, 5ήκεξε θαη πάεη ιέγνληαο. Θαη
απηή είλαη ε δηαθνξά καο απφ φινπο απηνχο ηνπο πξνεγνχκελνπο, ηνπο
νπνίνπο είπε θαη ν θ. Ρζαηζακπάο.
Απηφ ην πξάγκα ην νλνκάδεηαη θξαηηζκφ θαη ηδενιεςία θαη δελ είλαη ηδενιεςία
ε δηθή ζαο άπνςε πνπ ιέεη φηη ηα πάληα πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο ηδηψηεο, πνπ
ιέεη ηα πάληα λα μεπνπιεζνχλε απφ ην δεκφζην, πνπ ιέεη φηη πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπκε θέξδε ζηνλ ηδηψηε, αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ ηδηψηε γαία ππξί
κηρζήησ γηα ηνλ εξγαδφκελν. Κηζζνχο ησλ 586 κηθηά-460 θαζαξά, δχν κέξεο
εξγαζία ηελ εβδνκάδα άξα πάξε δχν θαηνζηάξηθα θαζαξά, ηξεηο ψξεο ηελ
εβδνκάδα πάξε 150 θαζαξά, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηα θέξδε ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηελ νπνία εζείο ηελ έρεηε Θεφ. Δίλαη
ε δηθηά ζαο ηδενινγηθή εκκνλή, ε δηθηά ζαο ηδενινγηθή αγθχισζε θαη ην ιέεη
απηφ πνηνο; Ρν ιέεη απηφ απηή ε παξάηαμε ε νπνία ππεξαζπίδεηαη θαη απηφ ην
ζχζηεκα πνπ ιέεη φηη είλαη ζχγρξνλνο απηφο ν κεζαίσλαο ν εξγαζηαθφο, απηφο
ν κεζαίσλαο πνπ βγαίλεη ν ίδηνο ν εξγάηεο, ην ίδην ην ππνπξγείν εξγαζίαο
ζήκεξα θαη ιέεη φηη ην 2016, έμη ζηηο δέθα πξνζιήςεηο ήηαλ κεξηθήο
απαζρφιεζεο.
Απηφ ην ζχζηεκα ην νπνίν βγαίλνπλ νη ίδηνη νη δηεζλήο νξγαληζκνί νηθνλνκηθνί
θαη παξαδέρνληαη φηη ην 2016 πνπ δηαιχζεθαλ ηα πάληα ζηε δσή ησλ
εθαηνκκπξίσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο ιφγσ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, βξέζεθαλ
ηα κνλνπψιηα κε πάκπνιια δηζεθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξα απ‟ φηη ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά. Απηφ ην ζχζηεκα πνπ θέηνο έθηαζαλ νρηψ άηνκα ζηε
γε, νρηψ άηνκα νη Bill Gates θαη θάπνηνη άιινη λα έρνπλ ηελ πεξηνπζία πνπ
έρεη ην 63% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ.
πεξαζπίδεζηε απηή ηε ζαπίια, ηζρπξηδφκελνο φηη απηφ είλαη ην ζχγρξνλν,
απηφ είλαη ζσζηφ ελψ είλαη θξαηηζκφο ην λα πξνζπαζείο θαη λα παιεχεηο λα
ππεξαζπίδεζαη λα δίθαηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ην λα έρεη κηα αλζξψπηλε δσή.
Έιενο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπραξηζηψ πάλησο ηνλ θ. Θνπβαξά πνπ αληηιήθζεθε ζσζηά ηελ
αλαθνίλσζή κνπ θαη ηελ απέδσζε ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε πνπ είρε.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Αιιά δπζηπρψο απηή ε πνιηηηθή…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά. Ξαξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ, θ. Κνζρνλά.
Ξαξαθαιψ θ. Ρζνπθλίδα. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θ. Κνζρνλά. Θ. Γξνχιηα. Θ.
Κνζρνλά έρεηε ην ιφγν. Κπνξείηε λα πάηε ζην γξαθείν ηνπ θα Ρνθαηιίδνπ θαη
λα ηα ξσηήζεηε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Κηζφ ιεπηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά λα νινθιεξψζνπκε ην ζέκα. Έιενο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ φζνλ αθνξά, εγψ κφλν δπν ιφγηα ζέισ λα πσ. ζνλ
αθνξά απηφ πνπ είπε ν Ζξαθιήο ηε δηεπθξίληζε γηα ηε δηαρείξηζε, λνκίδσ φηη
κε θαιχπηεη θαη λνκίδσ φηη θαη ιίγν παίξλεη πίζσ θαη ηε δηθή ηνπ αλαθνίλσζε
κε ην θαηαζπαηάιεζε, έρεηε θαη θηιφινγν δίπια νπφηε λνκίδσ φηη κπνξεί λα
ζαο πεη ηη δηαθνξά απέλαληη ζηελ θαηαζπαηάιεζε θαη ζηε δηαρείξηζε, έηζη;
Νπφηε κε απηή ηελ έλλνηα λνκίδσ φηη αλαθαιεί θαη θάπνην ζεκείν απφ ηελ
αλαθνίλσζή ηνπ θαη είλαη θαιφ απηφ ζε φια ηα πιαίζηα.
Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ν κεγάινο εθεπξέηεο ζηελ Διιάδα ηεο
ιεγφκελεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ν θ. Πεκίηεο ήηαλ απηφο πνπ κε πνιχ
ρακειά πνζνζηά καο είρε βάιεη ηφηε ζην επξψ θ.ιπ. θαη παξνπζίαδε δείθηεο.
Δγψ ζα έιεγα φηη ηνπο δείθηεο κπνξείο εχθνια λα ηνπο θηηάρλεηο θαη εγψ
πηζηεχσ φηη πξαγκαηηθά ζηνλ ΝΠΘ ήηαλε 2,5% ε κηζζνδνζία. Γελ μέξσ βέβαηα
νη εξγνιαβίεο πφζν ήηαλε. Γηαηί φηαλ δελ έρεηο πξνζσπηθφ θαη ηα δίλεηο φια.
Άξα ινηπφλ 45 θαη 2,5, 47.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έθπησζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δγψ ιέσ ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ. Κπνξείηε λα καο πείηε;
Γηαηί αλ είλαη 45 π.ρ. αλ είλαη 45% νη εξγνιαβίεο θαη 2,5 ην πξνζσπηθφ είλαη
παξαπάλσ απφ ην 40% ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε νινθιεξψζηε παξαθαιψ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηφ ζέισ λα πσ εγψ. Ρίπνηα άιιν.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λνκίδσ φηη εμαληιήζεθε ην ζέκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, ηνπνζέηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκέλα κνπ θάλεη εληχπσζε πνπ εξρφκαζηε ζήκεξα λα
ςεθίζνπκε ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ, θάηη ην νπνίν είλαη
απηνλφεην φηη έπξεπε λα επηδηψθνπκε φινη. Βιέπεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ απνγχκλσζε ηνπ δήκνπ θαη θάπνηνη
βάδνπλε δεηήκαηα θαη θάπνηνη δελ ςεθίδνπλε πξνζπαζψληαο λα βξνπλ
δηάθνξεο δηθαηνινγίεο. Γειαδή είλαη απίζηεπην απηφ πνπ γίλεηαη.
Θαη δηάβαδα πάιη ζε απηή ηε θπιιάδα εδψ, επηθαιείζηε γηα κηα αθφκε θνξά
θαη δεκνζίσο ελψ ην έρνπκε ιχζεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά φηη
πξνζιήθζεθαλ έμη ππάιιεινη απφ ην δήκν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο. ηη πξνζιήθζεθαλ έμη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ
ζπκβαζηνχρνη, φηη πήξακε απφθαζε ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην. Λα ζαο
ζπκίζσ ινηπφλ γηα λα μέξεηε ηη ςεθίδνπκε εδψ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην νη έμη
απηνί ήηαλ εδψ, εδψ λα ζαο ην δηαβάζσ ήηαλ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαβάζεηο ηψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάηζε ξε Βαζίιε ζε παξαθαιψ. Γελ κπνξεί λα βγαίλνπλ φινη θαη
λα γξάθνπλ φηη ζέινπλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θξάηα θαη θάηη γηα ην άιιν ζπκβνχιην. Ρα ίδηα ζα είλαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρσ πνιιά θξαηήζεη. Γηα ην άιιν ζπκβνχιην έρσ θξαηήζεη
πάξα πνιιά. Ινηπφλ απηνί … ηψξα ζα ζνπ βξσ αθξηβψο πνπ ην ιεο. Απηνί
ινηπφλ νη έμη ήηαλ κε θνηλνηηθά ρξήκαηα θαη γηα ην θνηλσληθφ παληνπσιείν.
Ινηπφλ…
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ αλαθέξζεθα ζε απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην ιέσ ακέζσο, ζε κηζφ ιεπηφ. Ξάκε ζην άιιν ζέκα θαη ζε
κηζφ ιεπηφ ην έρσ βξεη.
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πξνηάμνπκε

επεηδή

ππάξρνπλ

ελδηαθεξφκελνη, λα πξνηάμνπκε ην 16ν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα ππνζηνχλε ην βάζαλν, φπσο θαη εκείο.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα «ΠΡΔΓΖ
ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ»
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ:

Ινηπφλ

ζην…

πξνηείλνπκε

ηε

δεκηνπξγία

«Πηέγεο

Ξνιηηηζκνχ» ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ Σατδαξίνπ φπσο ζην εηζεγεηηθφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αληίξξεζε αθνχ ηίζεηαη έηζη ην ζέκα δελ ππάξρεη. Απιά ήζεια
λα πσ φηη….
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δίλαη εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίλαη;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ζ ζπδήηεζε είλαη εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη εληάμεη δελ είπα θάηη…. Ινηπφλ αθνχ ηίζεηαη έηζη ην ζέκα
δελ ππάξρεη…
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λα δνχκε ηη ζα πεηο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη ην είπα ήδε Ζιία. Γελ ππάξρεη ζέκα. Απηφ φκσο πνπ ήζεια
λα πσ ζε ζρέζε κε ην θέληξν πνιηηηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ν δήκνο. …….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ νκφθσλα λνκίδσ ζπλάδειθνη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ρη εγψ δελ ςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Έρσ ηνπνζεηεζεί, ζέισ λα πσ δπν θνπβέληεο……...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία ζπλάδειθνη.
Θέκα 4ν. Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο…
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ πξηλ ην 4ν ζέκα, επεηδή είπα φηη ζα πσ θάηη θαη δελ
ζπκάηαη ν θ. Γξνχιηαο ηη ιέεη, ηη γξάθεη. Πηε ζειίδα 18 ινηπφλ ιέεη κε άιιν
ηξφπν δε ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη θαλείο ην φηη δήηεζα απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην λα ζπλαηλέζεη γηα λα πξνζιεθζνχλ έμη άηνκα κε 12κελε ζχκβαζε,
αθνχ είλαη γλσζηφ πσο φια απηά ηα ρξφληα απφ ηα έδξαλα ηεο
αληηπνιίηεπζεο δεηνχζα κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ρν γεγνλφο παξαηήξεζε ν
επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «ξακα Γεκηνπξγίαο» Ζξαθιήο Γξνχιηαο ν
νπνίνο θαη θαηαςήθηζε αθνχ φπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά ε πάγηα άπνςή καο
είλαη θαηαγεγξακκέλε αιιά ζα ηελ επαλαιάβσ. Σσξίο νξγαλφγξακκα θαη
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δε ζα ιπζεί θαλέλα πξφβιεκα ζην δήκν.
Γειαδή θάζθεη θαη αληηθάζθεη. Δίλαη ηξνκεξφ απηφ ην πξάγκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δδψ ην ζρφιην δελ ήηαλ δηθφ κνπ, ήηαλ ηεο εθεκεξίδαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ δελ ην δηάβαζεο ην ζρφιην απηφ; Γελ ην είρεο πεη ζην
πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν επφκελν πνπ ιέεη…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη ην πξψην. Γελ ην είπεο ζην πξνεγνχκελν δεκνηηθφ
ζπκβνχιην;
ΓΟΝΙΗΑΠ: ηη ηη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνπο έμη εξγαδφκελνπο κε 12κελεο ζπκβάζεηο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη; Ζ απνκαγλεηνθψλεζε είλαη εδψ. Κε κνπ ιεο. Γελ ζπκάζαη
θαη ηη ιεο κάιινλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζέκα 4ν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πε παξαθαιψ, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 4ν. Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο απφθαζεο έληαμεο…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρφηε λα ην δηαςεχζεηο αλ δελ ην είπεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε παξαθαιψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ δελ ην είπεο ζα ην δηαςεχζεηο ζηελ εθεκεξίδα.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Έηζη φπσο ην ιέεη ε εθεκεξίδα δελ ιέεη φηη είλαη δηθά κνπ ιφγηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ιέεη φηη είλαη δηθά ζνπ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηάβαζέ ην. Ρα δηθά κνπ ιφγηα μεθηλάλε απφ έλα ζεκείν θαη κεηά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη ιέεη ην γεγνλφο παξαηήξεζε ν επηθεθαιήο γηα ηνπο έμη
εξγαδφκελνπο. Αλ δελ ζπκθσλείο κε απηφ, δηέςεπζε ην.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ θαηαιαβαίλσ πξαγκαηηθά ηη..;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε δήκαξρε ή λα
δηαςεχζεη ν ζπλάδειθνο ν Γξνχιηαο;

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Απνδνρήο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Γξάζεο:
«ΠΣΔΓΗΝ ΒΗΩΠΗΚΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΖΚΝ
ΣΑΪΓΑΟΗΝ», Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην «ΞΟΑΠΗΛΝ
ΡΑΚΔΗΝ», Απνδνρή νξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ σο Γηθαηνχρνπ
ζην Σξεκαηνδνηηθφ Ξξφγξακκα «Ινηπέο Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ
Ηζνδπγίνπ 2016» (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 «Αζηηθή Βηψζηκε
Θηλεηηθφηεηα».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε ζα πεηο ή ν….; Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Λνκίδσ Ξξφεδξε φηη θαη ην 4 θαη ην 5 είλαη ζπλαθή, είλαη ηα ίδηα.
πάξρεη ην εμήο εδψ έηζη ζπλνπηηθά αλ θαη είλαη.. λνκίδσ φηη θάπνηα πξάγκαηα
ηα εμεγεί πάξα πνιχ θαιά ην εηζεγεηηθφ.
Ρα θξηηήξηα γηα ην πξψην θνκκάηη πνπ είλαη ε απνδνρή ηεο απφθαζεο
έληαμεο, εκείο θάλακε κηα πξφηαζε, ζπκκεηείραλ ζε απηή 185 δήκνη πεξίπνπ,
183. Νη 150 έρνπλε εγθξηζεί – καο δίλνπλε δειαδή απηφ ην δηθαίσκα – πξέπεη
ινηπφλ λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ απνδνρή ηεο απφθαζεο έληαμεο.
Ζ έληαμε ε ζπγθεθξηκέλε έρεη λα θάλεη κε ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα πνπ λα ην
πσ πην απιά, λα πσ θάπνηα παξαδείγκαηα έρεη λα θάλεη δειαδή κε
πνδειαηφδξνκν πνπ λα ρξεηάδεηαη κηα πφιε θαη κε άιια έξγα, πεδφδξνκνπο,
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ελνπνίεζε δεκνηηθψλ θνκκαηηψλ μέξσ εγψ πνπ δελ ππάξρνπλε, δξφκνπο
θ.ιπ..
Ρν δεχηεξν, ην χςνο ηεο έληαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 5ν ζέκα έρεη λα θάλεη…
θαηαξρήλ είλαη κειέηε βέβαηα, απηφ δελ είλαη έξγν, είλαη κειέηε. Απηφ
πεξηιακβάλεη. Θαη ην θπξηφηεξν απφ φια είλαη φηη έρεη λα θάλεη κε ην εμήο.
Δίλαη ζρέζε έθηαζεο θαη πιεζπζκνχ. Γειαδή φζν πην κηθξφηεξε είλαη ε
έθηαζε θαη πην ππθλνθαηνηθεκέλε ε πεξηνρή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε
επηδφηεζε πνπ δίλνπλε γηα ηε κειέηε, γηαηί ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλνη ρψξνη ζε
κηα ππθλνθαηνηθεκέλε έληαμε γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη πην άλεηε ε δσή.
Ρν εξψηεκα πνπ βάδσ… εγψ βέβαηα δελ κπνξψ λα πσ αθνχ ην εηζεγνχκαη
θηφιαο φηη δελ ην απνδερφκαζηε αιιά ε εξψηεζε πνπ βάδσ είλαη λα κελ
κείλνπκε… κάιινλ ε επρή λα κελ κείλνπκε ζηελ κειέηε. Γηαηί ζπλήζσο
δηαζέηνπλε νη θπβεξλήζεηο ζπλερψο θάπνηα ρξήκαηα γηα θάπνηα πξνγξάκκαηα,
ζε εκάο ιφγσ ηεο εθηάζεσο πνπ έρνπκε καο δίλεη 40.000 επξψ γηα ηελ
κειέηε. Δχρνκαη λα καο δψζεη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο λα καο δψζεη θαη
ηα ρξήκαηα λα θάλνπκε απηά ηα έξγα. Γειαδή έλαλ πνδειαηφδξνκν, έλα
παξθηλγθ γηα ηα πνδήιαηα, θάηη ηέηνην, πνπ απηφ βέβαηα ζα γίλεη
ζπληνληζκέλα γηα λα ππάξρνπλε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πφιεο. Απηφ
είλαη έλα παξάδεηγκα θαη δελ είλαη νινθιεξσκέλν ην πξφγξακκα γηαηί δελ έρεη
γίλεη ε κειέηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνην εξψηεκα ζπλάδειθνη;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ ζέισ λα πσ ζηνλ αληηδήκαξρν…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη. Θέισ λα πσ ζηνλ αληηδήκαξρν φηη απηά φια ηα… απηέο νη
δξάζεηο ΠΦΑΜ, ... θαη φια απηά πξνυπνζέηνπλ κειέηεο. Γηα λα σξηκάζεηο θαη
λα δεηήζεηο θάηη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα απφ ηηο … Θαη βέβαηα επρή
φισλ καο είλαη λα έρεη ζπλέρεηα απηή ε ηζηνξία. Δκείο ζα ην ςεθίζνπκε,
ζχζζσκνη απηή ηε θνξά.
ΠΘΑΚΞΑ: Λα ξσηήζσ εγψ θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
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ΒΝΟΔΑΠ: Ξάλησο ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη είλαη γηα ηε κειέηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ ε πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε απφ ην δήκν ηη
πεξηιάκβαλε;
ΒΝΟΔΑΠ: Ζ πξφηαζε πνπ κπήθε απφ ην δήκν πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο
δξάζεηο

πνπ

έρεη

κέζα.

Γξάθεη

απφ

θάησ,

ζπλνιηθή

αληηκεηψπηζε,

δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο, εμεχξεζε ξηδηθψλ ιχζεσλ ζην επίπεδν κεηαθηλήζεσλ
ησλ πξνζψπσλ. Ξεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο δξάζεηο. Γελ είλαη θάηη
ζπγθεθξηκέλν. Ιέεη εκείο ζέινπκε απηά. Γίλνπκε, πξνζθέξνπκε απηά. Θαη γηα
ηελ κειέηε ιφγν είλαη αξρηθφ ζηάδην εληειψο. Γειαδή ιέεη γηα ηε κειέηε
δίλνπκε 40.000 ζχκθσλα κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρεηε θαη ηελ έθηαζε. Απφ
απηέο ηηο δξάζεηο δείηε ηη κπνξείηε λα θάλεηε πνπ λα ζηνηρίδεη απηφ. Γελ
ραξαθηεξίδσ ηελ κειέηε. Αληηιακβάλεζηε ηη ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη κε θάηη; Ππκθσλνχκε; Θ.
Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ εγψ λνκίδσ φηη είλαη ν δήκνο θηλείηαη ζηε ζσζηή
θαηεχζπλζε θαη ζε απηφ θαη ζην επφκελν ζέκα. Κε αθνξκή φκσο απηφ ζέισ
λα πσ ην εμήο. Ρν είρα πεη θαη κε αθνξκή ηελ ζπδήηεζε γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Αλνίρηεθαλ νξηζκέλα δεηήκαηα γηα ζπδήηεζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη κε ηελ
έλλνηα ηεο θξηηηθήο γηα ηνπο ξπζκνχο, πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ΔΠΞΑ θαη άιισλ πξαγκάησλ. Θέισ ρσξίο λα πεξηκέλνπκε λα πεξάζεη κηα
ρξνληά – θαη ην δηθαηνχηαη θαη αληηπνιίηεπζε αιιά θαη ην δηθαηνχηαη θαη ν
δήκνο θαη ν δήκαξρνο ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ. – λα θνπβεληηάζνπκε θαη κε
αθνξκή ηε ζπδήηεζε είρα ζθνπφ λα βάισ νξηζκέλα ζέκαηα γεληθφηεξα κε
αθνξκή πνπ ζα γηλφηαλ γηα ην θηίξην, ην παιηφ δεκαξρείν πνπ κπαίλεη
απνζπαζκαηηθά δηάθνξα δεηήκαηα. Άιινο ιέεη απηφ, άιινο ιέεη ην άιιν,
πξνεγνπκέλσο θαη ν ζπλάδειθνο ν θ. Γξνχιηαο είπε θάηη άιιν.
Ιέσ ινηπφλ ππάξρεη έλα δήηεκα ζα έιεγα ζπλνιηθφηεξα, έρνπλε εγθξηζεί
100.000.000 ζε πξψηε θάζε γηα ηνπο δήκνπο ηεο δπηηθήο Αζήλαο γηα δηάθνξα
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δεηήκαηα ζηα πιαίζηα απηνχ πνπ ιέγακε, ζπκβάζεηο νξηζκέ…. ΠΝΣ θαη κεηά
πξνέθπςαλ μαθληθά απφ ην πνπζελά 80.000.000, ηα νπνία έρνπλ ζπδεηεζεί
ζηε ζπλάληεζε ησλ δεκάξρσλ. Ξνχ είλαη ν Πειέθνο; Ρη; Λαη.
Απηφ πξνέθπςε απφ κηα ηδηνκνξθία πξαθηηθή δειαδή… πψο ην ιέκε; ηη
έρνπκε ΑΠΓΑ, έηζη; Πε πνιιά πξάγκαηα είλαη άρξεζηνο πιένλ ν ΑΠΓΑ ιφγν
έιιεηςεο θνλδπιίσλ θ.ιπ. θαη ίζσο ιφγσ ηνπ φηη αθνχ πξνέθπςε ε πεξηθέξεηα
θαη ιέσ θαη έλα δήηεκα πνιηηηθήο άπνςεο. Λαη, λαη, κηζφ ιεπηφ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Νπζία ηέινο πάλησλ είλαη πνιηηηθή ηνπ ηέινπο λα γπξλάκε ζηνλ
ΑΠΓΑ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαιά εληάμεη. Κελ κπνχκε ηψξα ζε απηφ. Κπνξεί λα είλαη
άιιε άπνςε. Άιιν ιέσ. Ιέσ φηη ν ΑΠΓΑ είλαη ρξήζηκνο, πξνέθπςε ρξήζηκνο
πνπ είλαη κηα ζπδήηεζε απηφ πνπ ιέεη ν θ. Κπνδίθαο φζνλ αθνξά ηελ
ρξεζηκφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ πνπ εγψ δελ έρσ πάξεη ηειηθή
ζέζε – ηνπ ιέσ γηα λα ην αθνχζεη, έηζη δελ έρσ πάξεη πξνζσπηθά ηελ ηειηθή
ζέζε – ππάξρεη έλα δήηεκα πνπ κε απαζρνιεί θαη γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο θ.ιπ.
ηνπιάρηζηνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν, έηζη; Κηα θαη έθαλεο ηελ παξέκβαζε ζνπ
απαληάσ θηφιαο επί ηεο νπζίαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαηάιαβα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ ινηπφλ ην εμήο. Ξξνέθπςε έλα ζεηηθφ γεγνλφο, φηη
επεηδή ζηελ νπζία γηα λα δνζνχλ ρξήκαηα γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αλάπηπμε
έπξεπε λα ππάξρεη κηα κνξθή… κάιινλ έλα επίπεδν πιεζπζκνχ πνπ ζηελ
νπζία ην είρε κφλν ε Αζήλα – ζε απηφ ζέισ ηε βνήζεηα ηνπ Αληξέα – ν
αλαπηπμηαθφο ηνπο ζχλδεζκνο δπηηθήο Αζήλαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εθηά
δήκνπο θαη ζεσξείηαη ζεζκηθή κνξθή.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαη ηε Φπιή, νρηψ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη ηε Φπιή, νρηψ. Πηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ινγηθήο πνπ
είλαη δηαηππσκέλε ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ηειηθά βξεζήθακε λα είκαζηε
έλαο ρψξνο 750.000 θαη έηζη μαθληθά πξνέθπςε έλα θνλδχιη 80.000.000.
Απηφ ινηπφλ ιέσ, 80.000.000 απφ εθεί, 100.000.000 απφ ην άιιν, ε
Ξεξηθέξεηα ζηα πιαίζηα Αλαηνιηθή, Γπηηθή Αζήλα θ.ιπ. θ.ιπ., επίζεο ζηα
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πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κε βάζε ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο πνπ ιέεη φηη ηα
αληηπιεκκπξηθά ηα εγθξίλνπκε απφ ρέξη ζην βαζκφ πνπ νη κειέηεο είλαη
ψξηκεο. Ρα ππφινηπα ππάξρεη ζπδήηεζε θ.ιπ..
Θέισ ινηπφλ πξηλ λα πεξάζεη ε ρξνληά θαη επεηδή πξνθαινχκαζηε δηάθνξνη γηα
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Θέισ λα νξγαλψζνπκε κία ζπδήηεζε πνπ λα
θνπβεληηάζνπκε ιίγν ηελ νπηηθή καο γηα ην Σατδάξη πξηλ λα ηε…. Λνκίδσ ζα
βνεζήζεη θαη ηε δεκνηηθή αξρή, ζα βνεζήζεη θαη εκάο, δελ είλαη αλάγθε λα
ηειεηψζνπκε ηελ 5εηία πνπ ζεκαίλεη φηη πηζαλά πέξα απφ ηηο δηαθσλίεο ή ηηο
ζπκθσλίεο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζπκθσλίεο. Ξηζαλά λα ζθεθηεί θαη ε
δεκνηηθή αξρή φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαη ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ
δεηεκάησλ.
Ρν ιέσ δειαδή φηη πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη ν αληηδήκαξρνο ν
Βνξέαο πνπ ζηέθνκαη ζεηηθά, ππάξρεη αλαγθαηφηεηα λνκίδσ λα ππάξμεη έλα
γξαθείν ζηα πιαίζηα κηαο αλακφξθσζεο ελφο πξνυπνινγηζκνχ. Δδψ δελ μέξσ
ηη ζα θάλνπκε, ζηα πιαίζηα πνπ ιέκε φηη ζα πξνζιάβνπκε θαη θφζκν, ζηηο
επφκελεο αλακνξθψζεηο γηαηί κπξνζηά καο έρνπκε δπφκηζη ρξφληα πνπ λα
βξνχκε θαη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο. Αλ δελ ηνπο βξνχκε ζα πξέπεη λα
απεπζπλζνχκε πάιη ιέσ πξνο ηα έμσ, παξφηη έρσ κηα ινγηθή ηε γλσξίδνπκε
απηή θ.ιπ. Γελ κπνξεί λα ηα θάλεη φια, φζν θσζηήξεο θαη λα είλαη, φζν
επηζηεκνληθφ δπλακηθφ λα έρεηο θ.ιπ. θ.ιπ. θαη θπξίσο δηφηη ν θαζέλαο θνηηάδεη
ηελ δηθή ηνπ νπηηθή θαη απηφ ην μέξεηε. Ξέξα απφ ηελ πνιηηηθή νπηηθή
ππάξρεη θαη ε ινγηθή έξγνπ. Ρν Σατδάξη θάλεη απηφ, ην Αηγάιεσ θάλεη απηφ
θ.ιπ. θ.ιπ. Απηά. Ρα είπα φια ελ ζπληνκία. Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τπρξαηκία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ ζπλάδειθνη πξηλ ππάξρεη άιινο; Γήκαξρε ζέιεηο λα
πεηο θάηη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπν ιφγηα λα πσ γηαηί έβαιε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην ν Θνδσξήο
πνπ δελ δηαθσλνχκε φηη έηζη πξέπεη λα ηα δνχκε αιιά δπζηπρψο είλαη θαη
μερσξηζηά

θνκκάηηα

πνπ

ηξέρνπλε

παξάιιεια

ή

ηέινο

πάλησλ

ζε
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δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο θαη δελ κπνξείο λα πεηο εζχ φηη κέρξη λα δσ ην ζχλνιν
ησλ πξνηάζεσλ θ.ιπ. λα αθήζσ ην άιιν λα ράλεηαη.
πάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή θαη αθνχγνληαη πνιχ κεγάια πνζά αιιά δπζηπρψο
ζηελ πξάμε δελ έρεη πινπνηεζεί αθφκα ηίπνηα. Γειαδή φηαλ αλαιάβακε ηε
δηνίθεζε ηνπ δήκνπ ην πξψην πνπ έγηλε ήηαλ λα έξζνπλ απφ ηνλ ΑΠΓΑ θαη λα
καο πνχλε γηα ηνλ πνδειαηφδξνκν πνπ ζα γίλεη ζην Σατδάξη. Γεχηεξν ήηαλ ην
ΠΝΑΞ, απηφ ην πεξίθεκν πξφγξακκα ην νπνίν φκσο έρεη θνιιήζεη. Δίλαη ε
ΝΣΔ ηψξα πνπ πξαγκαηηθά κέζσ ηνπ ΑΠΓΑ πάιη έηζη νη δήκνη ηεο Γπηηθήο
Αζήλαο δηεθδηθνχλε πάξα πνιιά ρξήκαηα. πάξρνπλε δηάθνξα άιια
πξνγξάκκαηα ηα νπνία δπζηπρψο δελ πινπνηνχληαη. Γειαδή είκαζηε ζηνλ
ζρεδηαζκφ γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε, γηα ρίιηα δπν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ είλαη ζέκα δηθφ καο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά εκείο φκσο φια, φια ηα δηεθδηθνχκε, ηα παιεχνπκε, έηζη;
Σσξίο λα ράζνπκε ηε ζπλνιηθή εηθφλα θαη απηφ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε ζηελ
πφιε θαη φ,ηη θεξδίζνπκε θαη φπσο θεξδίζνπκε θαη φηη πξνρσξήζεη θαιφ ζα
είλαη. Γελ κπνξεί λα θάλεηο θάηη άιιν δειαδή ζε απηή ηελ θάζε. Γελ έρεη εζχ
ην επηηειηθφ ζρεδηαζκφ πνπ λα πεηο φηη έρσ απηά ηα ιεθηά, ηα δίλσ θαη θάλσ
έηζη ζχκθσλα κε απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρσ. Βιέπεηο φηη παξάιιεια
ιεηηνπξγνχλ απηά ηα πξάγκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Νκφθσλα ινηπφλ. Γηα
ην 5.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Απνδνρήο Όξσλ Πχκβαζεο κεηαμχ ηνπ
«Ξξάζηλνπ Ρακείνπ», ηνπ «Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ»
θαη ηνπ «Γήκνπ Σατδαξίνπ», γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ξξάμεο :
«ΠΣΔΓΗΝ ΒΗΩΠΗΚΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΖΚΝ
ΣΑΪΓΑΟΗΝ».
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν ίδην.
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ΒΝΟΔΑΠ: Θαη 5ν καδί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Γηα ην 5. Ρν βιέπεηε. πάξρεη αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε. Γηα
ην 6.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Απνδνρήο Όξσλ Πχκβαζεο κεηαμχ ηνπ
«Ξξάζηλνπ Ρακείνπ», ηνπ «Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ»
θαη ηνπ «Γήκνπ Σατδαξίνπ», γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ξξάμεο :
«Απφθηεζε Γηαηεξεηένπ θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Θχπξνπ 32».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γλσζηφ ην ζέκα ζπλάδειθνη. πάξρεη αληίξξεζε;
Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα ινηπφλ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα πσ γηα άιιε κηα θνξά γη‟ απηφ φηη είλαη πάξα πνιχ κεγάιν ην
ηίκεκα. Γειαδή κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή αμία θαη ηηο ηηκέο πνπ ππάξρνπλ
ηψξα ζηελ αγνξά 256.000 γηα έλα δηαηεξεηέν θηίξην πνπ δελ κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί αιιηψο.
ΒΝΟΔΑΠ: Γε βγήθε ζήκεξα ε ηηκή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Νξίζηε;
ΒΝΟΔΑΠ: Ζ ηηκή είλαη απηή πνπ νξίζηεθε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν γλσξίδσ, ην γλσξίδσ.
ΒΝΟΔΑΠ: Θαη δελ ηελ νξίζακε εκείο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, ην ιέσ ζαλ παξαηήξεζε απιά. Ρν γλσξίδσ ην είρα πεη θαη
φηαλ ζπδεηήζακε, έηζη;
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη αιιά απηφ είλαη ε αληηθεηκεληθή ηνπ αμία φηαλ νξίζηεθε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππγλψκε ηη πξνηείλεη ν Ζξαθιήο; Ππγλψκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζε πεξίπησζε… Αθνχζηε, αθνχζηε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ
πάκε ζε απηή ηελ ηηκή θαη είλαη κηθξφηεξε ε ηηκή ζα επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα
ζην «Ξξάζηλν Ρακείν», απηφ είλαη ζαθέο έηζη;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα γίλεη θάπνηα…
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βέβαηα. Βέβαηα άκα είλαη κηθξφηεξε …
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ ζπλάδειθνη. Νκφθσλα ινηπφλ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν: «Θέληξν
Θνηλφηεηαο Γήκνπ Σατδαξίνπ» , ζην E.Ξ. ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο
«ATTIKH 2014-2020» (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (16), Άμνλαο
Ξξνηεξαηφηεηαο (09), Θεκαηηθφο Πηφρνο (09).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, σο εηζεγεηηθφ, ηψξα ζα αθνινπζήζεη θαη ζε άιιν
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, εηδηθφηεηεο θ.ιπ..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη έρνπκε μαλαθνπβεληηάζεη. πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη;
Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πην 7 δελ είζαη; Πην 7 είζαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ρξφλνπ θαηαβνιήο κεησκέλνπ
κηζζψκαηνο γηα έλα (1) έηνο ηνπ κηζζσκέλνπ θπιηθείνπ ζην
Γεκαξρηαθφ Κέγαξν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ αξζ. 9 ηνπ
Λ. 4071/2012.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ππάξρεη θάηη;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ν ζπγθεθξηκέλνο αλ είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ρη επεηδή εδψ θάηη δελ…
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν ιέεη…. Ρν ιέεη ην…
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξνζφ-πξνζαπμήζεηο, πνζφ-πξνζαπμήζεηο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ιέεη πνηα; Ξφζα πνζά είλαη ζε ξχζκηζε; Ξφζεο είλαη νη
πξνζαπμήζεηο ζε ξχζκηζε.
ΦΝΟΙΖΠ: Ξέζηα πνηα είλαη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξφζα πνζά είλαη απηά πνπ θαζπζηεξνχληαη; Ρα ιέεη φια κέζα
αλαιπηηθά. Ιέεη 17.586,35 ζε ξχζκηζε καδί κε 3.668,45 ζε ξχζκηζε θαη
θαζπζηεξεί ην κίζζσκα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξνχ ην ιέεη ην ζε ξχζκηζε; Απηφ δελ βιέπσ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Νξίζηε;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρν ζε ξχζκηζε πνπ ην ιέεη; Απάλσ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δδψ, εδψ, εδψ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη, κάιηζηα. Δθηφο ξχζκηζεο ηα ιέεη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαη εθηφο ξχζκηζεο είλαη ηα κηζζψκαηα ην 12νο/2016 θαη ηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα ηνπ ‟16 θαη ην λεξφ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρν νπνία νθείινληαη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κάιηζηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αλη….. Λαη, θ. Θαξαηδαθέξε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ξαλαγηψηε πνηα είλαη εθηφο ξχζκηζεο; Γειαδή εκέλα
γεληθφηεξα είλαη ε εξψηεζή κνπ. Κπνξεί θάπνηεο νθεηιέο λα είλαη εθηφο
ξχζκηζεο θαη ε ξχζκηζε λα ζπλερίδεηαη; Ή είλαη θάηη ηέινο πάλησλ; Δίλαη κφλν
ηξεηο νθεηιέο πνπ δελ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:

Κπνξεί

κε

απηφ

ην

ζθεπηηθφ

κηζζψκαηνο; Γηαηί νπζηαζηηθά δελ είλαη ζπλεπήο.

λα

πεηπραίλεη

κείσζε
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ζ κείσζε ηψξα ηνπ κηζζψκαηνο νθείιεηαη ζην απφ ην 2012 θαη
κεηά κε ην Λ. 4071 αλ ζπκάκαη θαιά, έηζη; Ξνπ πξνέβιεπε 20% γηα φζν θαηξφ
δηαξθεί ε νηθνλνκηθή θξίζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρψξα ηειείσζε ε θξίζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα ηειείσζε, λαη. Νπφηε ε παξάηαζε πνπ γίλεηαη θαη δελ
κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ έλα ρξφλν. Γειαδή δελ κπνξεί λα πεηο φηη ζα
ην θάλσ γηα ηξία ρξφληα. Ρν θάλεηο θάζε θνξά γηα θάζε ρξφλν, έηζη; Άξα ζε
γεληθέο γξακκέο δελ έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα θαη εθηηκνχκε φηη κπνξεί λα
πάξεη ηελ παξάηαζε απηή θαη νη ηξεηο επηρεηξήζεηο θαη απηέο πνπ έξρνληαη
κεηά.
Ρψξα φζνλ αθνξά ην εξψηεκα γηα ηελ ξχζκηζε θαη γηα ηηο νθεηιέο θ.ιπ.. Θα
κπνξνχζακε ελδερνκέλσο, ζα κπνξνχζακε αλ ηνλ εθαξκφδακε ην λφκν πάξαπάξα πνιχ απζηεξά θ.ιπ. θαη ηξαβεγκέλα, γηα ηε ΓΔΖ αο πνχκε λα πεηο φηη
κπνξψ λα ην βγάισ. Γελ κπαίλνπκε ζε κηα ηέηνηα ινγηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ
δελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο. Γελ κηιάκε ηψξα λα θαζπζηεξεί δέθα
κηζζψκαηα νπφηε…. Αλαγθαζηηθά κηιάκε γηα ην ηειεπηαίν κίζζσκα, ΓΔΖ θαη
λεξφ. Απηά είλαη νη θχξηεο νθεηιέο. Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ θαη δελ έρεη
θχγεη - δελ έρεη πεξάζεη ν Γελάξεο – κε απηή ηελ έλλνηα ζεσξνχκε φηη επεηδή
έρεη δείμεη κηα ζπλέπεηα θαη κηα θαιή θίλεζε ηελ θαξηέια

ηνπ φηη δελ

ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπκε ζε άιιεο δηαδηθαζίεο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ζ λνκηθή ππεξεζία ηη ιέεη πάλσ ζε απηφ;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ έρεη ηεζεί εξψηεκα Βαγγέιε πάλσ ζε απηφ ην πξάγκα. Γελ
ην έρνπκε ζέζεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ πνπ ιεο είλαη ιίγν εξκελεπηηθφ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θα κπνξνχζε λα θάλεη θαη ρξήζε εάλ ρξεηαζηεί ηνπ κήλα πνπ
έρεη πξνζεζκία γηα λα θάλεη 12κελε ξχζκηζε. Γειαδή ζα κπνξνχζε λα έξζεη
κέρξη 31/1…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ππκθσλψ.
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ΦΝΟΙΖΠ: Αιιά δηαζηαιηηθά κπνξείο λα πεηο φηη αθνχ ζπλεηίδεηαη παξφηη ν
θ. Κπνδίθαο ιέεη φηη..…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ραξάο ζην θνπξάγην ζαο ζπλάδειθνη. Ινηπφλ ππάξρεη
δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε;
ΓΔΩΟΓΗΑΓΝ: Κηα παξαηήξεζε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Γεσξγηάδνπ ζην κηθξφθσλν.
ΓΔΩΟΓΗΑΓΝ: Θέισ λα πσ εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Off the record.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ

λα

ιεθζεί

ππφςε

απηφ.

Ινηπφλ

ζπκθσλνχκε

ζπλάδειθνη; Ξξνρσξάκε; Θνδσξή; Υξαία, ζπκθσλνχκε ινηπφλ κε ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιφ είλαη λα έρνπκε ηηο παξαηεξήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παθέζηαηα, ζαθέζηαηα. Γελ ην ζπδεηάκε. Βέβαηα λα πσ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν φηη φηαλ έρεηο 300 άηνκα ζηελ αίζνπζα είλαη ιίγν δχζθνιν λα ην
δηαρεηξηζηείο, έηζη; Αιιά γεληθά λα γίλνληαη νη παξαηεξήζεηο θαη λα ζθίγγνπκε
ιίγν ηελ θαηάζηαζε ζε ηέηνηα δεηήκαηα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ είλαη γηα φινπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα φινπο βεβαίσο, βεβαίσο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν ιηγφηεξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 8ν. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε θαηαβνιήο
κεησκέλνπ… ρη, εδψ ην είπακε; Ξνπ είκαζηε; Λαη 9ν ζπγλψκε. Σάζακε ηελ
κπάια.

104
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ρξφλνπ θαηαβνιήο κεησκέλνπ
κηζζψκαηνο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ «ΓΗΝΟΡΖ Α.Δ.» ζχκθσλα κε
ηε παξ. 4 ηνπ αξζ. 6 ηνπ Λ. 4071/2012 απφ 17/02/2017 έσο
19/08/2017 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο πθηζηάκελεο κηζζσηηθήο
ζχκβαζεο) θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο απηήο, έσο ηελ
16/02/2018.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Βιέπεηε

ηνλ

ηίηιν,

έρεηε

ην

εηζεγεηηθφ.

Δξσηήζεηο.

Ππκθσλνχκε; Ζ θα Γεσξγηάδε. Πην κηθξφθσλν Δηξήλε ηψξα.
ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Θα θάλσ ηελ εξψηεζε πνπ έθαλε ν θ. Αζπξνγέξαθαο
πξνεγνπκέλσο. Δίλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ν…. ν επηρεηξεκαηίαο ζα
πσ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θαη αλαιπηηθφ Δηξήλε κέζα εηζεγεηηθφ. Γειαδή
θαη γηα ην πψο; Θαη γηα ην πνχ έρεη πάεη δηθαζηηθά, πξνζθπγή πνπ βάζεη ηνπ
λφκνπ, εληάμεη; Θαη ππάξρεη θαη Πσηήξε ζε ξχζκηζε θαη κε ηνλ έλα λφκν θαη
κε ηνλ άιινλ θαίηνη είλαη εθηφο ξχζκηζεο ζην ηειεπηαίν κίζζσκα.
ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Γηα ηα ρξέε ηη κνπ είπεο;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρεη γίλεη. Ζ ξχζκηζε ηνπ λφκνπ ησλ 100 δφζεσλ ζην έλα θαη ε
12κελε ζην άιιν, νη νπνίεο ηεξνχληαη. Δληάμεη; Απιά επεηδή αθξηβψο ην
κίζζσκα είλαη δηαθνξεηηθήο ηάμεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν γη‟ απηφ ιέσ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη απφ ηε ρξήζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ινηπφλ ππάξρεη ζέκα
άιιν ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ή κε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο
ηνπ θπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Α΄ Αζιεηηθφ Θέληξν Σατδαξίνπ».
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πην ΘΔΒΝΞ, ζην ΘΔΒΝΞ δειαδή πάλσ ζην γήπεδν.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη γηα ην θπιηθείν πνπ βξίζθεηαη ζην γήπεδν ζην ΘΔΒΝΞ,
εληάμεη δελ ππάξρνπλ νθεηιέο θαζφινπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνην ζέκα ζπλάδειθνη; Δίλαη ην θπιηθείν ην ΘΔΒΝΞ
Βαγγέιε,

ζην

Α΄

Αζιεηηθφ

Θέληξν.

πάξρεη

θάηη

ζπλάδειθνη;

ρη.

Ππκθσλνχκε ινηπφλ νκφθσλα.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

θάηη;

Ρν

εηζεγεηηθφ

ην

έρεηε

ζπλάδειθνη.

Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα ινηπφλ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
αλαβάζκηζεο δηθηχνπ ΝΡΔ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ
(ζρεη: Απ. ΔΞΕ 4/2017)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έξρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο. Λα καο πεη ν
Ξξφεδξνο ηεο Ξνηφηεηα Εσήο δπν ιφγηα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ εγψ θάηη; Έρεη λα θάλεη κε ην Internet;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Λαη, Βαγγέιε. Θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Έρεη πεξάζεη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο, είλαη γηα
ηελ θαιπηέξεπζε θαη ηελ γξήγνξε δίθηπν ηνπ internet θαη είλαη ίλεο, ε
θαηλνχξηα ηερλνινγία.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Νπηηθέο ίλεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λαη, νπηηθέο ίλεο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη λα πσ δπν θνπβέληεο ζπκπιεξσκαηηθέο.
Δπεηδή είλαη έλα έξγν πνπ ζα γίλεη θαη ζα έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο ζηελ πφιε,

106
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

έηζη; Γηαηί ζθαςίκαηα ζα γίλνπλε, φπσο είδαηε κέζα είλαη πνιιά ηα ρηιηφκεηξα,
έηζη; Ξξνζπαζήζακε, ήξζακε ζε πνιχκελε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ΝΡΔ θαη
βάιακε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ειέγρνπκε θαη γηα λα γίλεη
δνπιεηά, γηαηί ν θφζκνο ην ρξεηάδεηαη ην γξήγνξν internet αιιά θαη λα κελ
δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη έηζη απφ βησκαηηθή εκπεηξία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ζ WIND γηαηί έρεη πξνεγεζεί θαη έρεη δίθηπν θαιχηεξν ζην
internet ζην Σατδάξη; Έρεη γξήγνξν internet, πην γξήγνξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη γίλεη πάλησο…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα πσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. ια ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ια είλαη ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θάηη ζπλάδειθνη ζε απηφ;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα ξσηήζσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξνηνο παξαθνινπζεί ηερληθά θαη κε πνην ηξφπν ζα
παξαθνινπζεί κάιινλ ηερληθά ηελ εμέιημε απηψλ ησλ έξγσλ; Ξνηνο ζα έρεη
ηελ επζχλε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία; Γεληθά ε θα δηεπζχληξηα αο πνχκε ή ζα
ππάξμεη κηα επηηξνπή πνπ θαηά ηεκάρην..; Γειαδή ην έξγν απηφ έρεη θάζεηο,
ζην νπνίν ζα ππάξρεη κηα επηηξνπή απφ ην δήκν ηερληθή. Γελ μέξσ αλ ζα είλαη
θαη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ην έξγν δελ είλαη δηθφ καο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη έξγν ηνπ δήκνπ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, φρη, κηζφ.
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πινπνίεζε

ψζηε

λα

κελ

δεκηνπξγείηε πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Λα

δηεπθξηλίζσ

ηη

ελλνψ.

Δλλνψ

ππάξρεη

θάζε

απνθαηάζηαζεο. Ξνπ ζεκαίλεη απνθαηάζηαζε έρεη θάπνηεο πξνδηαγξαθέο. Αλ
αο πνχκε ζα γίλεη κε ζεξκνθφιιεζε π.ρ. ε άζθαιηνο ή ζα γίλεη κε ηε γλσζηή
κέζνδν θ.ιπ. θ.ιπ.
ΒΝΟΔΑΠ: Κνπ επηηξέπεηο; Κνπ επηηξέπεηο; Κηζφ ιεπηφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, λαη. Γηα ιέγε.
ΒΝΟΔΑΠ: Θαηαξρήλ δε ζα ζθαθηεί φιε ε πφιε. Απηφ πνπ ζα μεθηλάεη, έλα
θνκκάηη ζα ηειεηψλεη θαη ζα ζπλερίδεη κεηά ε εθζθαθή. Γε ζα ζθάςνπκε φιε
ηελ πφιε θαη λα ηξέρνπκε λα βξνχκε άθξε, απηφ είλαη ην έλα.
Ρν δεχηεξν δήηεκα, ην έξγν είλαη ηνπ ΝΡΔ. Δίπε θαη ν Ξξφεδξνο βάιακε
νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Ρν θπξηφηεξν απ‟ φια είλαη φηη ζα παξαθνινπζείηαη
απφ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο γλψζηε ηνπ αληηθεηκέλνπ
θαη ζα έρεη θαη ηελ επνπηεία απφ εθεί θαη πέξα θαη ε δηεπζχληξηα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρνλ έρεη γλσξίδεη απηφλ;
ΒΝΟΔΑΠ: ρη απηή ηε ζηηγκή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη.
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη εμάιινπ ειάρηζηνη νη ειεθηξνιφγνη-κεραλνιφγνη ζην δήκν
καο. Ρξεηο ζηνλ αξηζκφ γεληθά είλαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξεο θαη γηα ην Πηαζά.
ΒΝΟΔΑΠ: Ζ δηεπζχληξηα θαη …..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Θνδσξή ππάξρεη θαη ζπλάδειθνο απφ ηελ παξάηαμή
καο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνπ έρεη ηερλνγλσζία γηα ην ζέκα απηφ θαη κπνξεί
λα βνεζήζεη ζηελ παξαθνινχζεζε, έηζη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξνηνο είλαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Θψζηαο ν Πηαζάο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη.

108
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιείπεη ηψξα. Ήηαλε πξηλ εδψ. Ινηπφλ ζπκθσλνχκε; Νκφθσλα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κάιηζηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γξήγνξν internet.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξάκε καδί 13.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ παηδηά γηαηί δελ δνπιεχεη θηφιαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 17, ζειίδα 17.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Κηζφ ιεπηφ έρνπκε…

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα
‘’Φνξηεγνχ Απηνθηλήηνπ κε αλαηξεπφκελε Θηβσηάκαμα’’ .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Σνπδεινχδε κε ραξά αλαθνίλσζε καο. Ινηπφλ…
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη έλα θαηλνχξην απηνθίλεην DΑF πνπ είρε γίλεη ν
δηαγσληζκφο. Έρεη νινθιεξσζεί, ην έρνπκε παξαιάβεη ην ακάμη, πεξηκέλνπκε
θαη ήξζε πξνρζέο λνκίδσ ήξζε ε έγθξηζε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα γηα ηε ζέζε
θπθινθνξίαο γηα λα βγνπλ θαη νη πηλαθίδεο. Δίλαη αλαηξεπφκελν κε θνπθνχια
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δνπιεηέο ηνπ δήκνπ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρη κάξθα;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: DΑF. Δληάμεη; Θαινξίδηθν. Ν δηαγσληζκφο έγηλε, δελ ηνλ
έθαλα εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μαλαπέζην.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Αλνηρηφ γηα θιαδέκαηα. Σφξην, πξάζηλν, θιαδέκαηα. Γε ζα
είλαη κπαδάδηθν, εληάμεη; Δίλαη ιίγν πην… λα κπαίλεη ζε ζηελά.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Φνξησηή.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ξψο;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Φνξησηή.
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ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Φνξησηή κε ρέξηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα μέξσ αλ ν Ιεσλίδαο ζπλέβαιε…;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη ν θνξησηήο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Φνξησηήο είλαη ν Ιεσλίδαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπκβάιιεη ζηελ θφξησζε. Ινηπφλ ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ζρεηηθά κε ηε θνπή ή κε δέληξνπ
ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, βάζεη ηεο αξηζκ. 111/2016
απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ρν έρνπκε πεξάζεη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο θαη απηφ
είλαη Νδπζζέσο 27, έλα πεχθν πνπ είρε γείξεη επηθίλδπλα, είραλ θάλεη έξγα θαη
ε ΔΓΑΞ, είλαη ζηε γεηηνληά ηνπ θ. Φνπξιή. Γηαηί είλαη δίπια θαη ην ζρνιείν ην
4ν Γπκλάζην θαη Ιχθεην, επί ηεο Νδπζζέσο, θξίζεθε αλαγθαίν λα θνπεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ζ ππεξεζία…...
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Κε ηελ παξέκβαζε… λαη, λαη ήηαλ ζεηηθ… αθνχ ήκαζηαλ,
ήηαλε ζεηηθφ. Ήηαλ θαη πξφηαζε ηνπ πξαζίλνπ λα θνπεί. Απηφ ηα ζπδεηήζακε
ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο. Ζ ΔΓΑΞ πνπ έθαλε ηα έξγα είρε επεξεάζεη
θαη ηηο ξίδεο θ. Αζπξνγέξαθα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Θ. Γξνχιηα. Θαηά
πιεηνςεθία ινηπφλ.
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15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα νξηνζέηεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ζε πεξηνρή
ηνπ Γήκνπ καο (ζρεη: Απ. ΔΞΕ 2/2017)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ξξφεδξε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη ζην 9ν Γεκνηηθφ ζηελ Θνινθνηξψλε. Έγηλε έλα αίηεκα
απφ ην ζρνιείν γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηεο πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ κα
θαη γηα ην parking γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πήξρε κία πξφηαζε πνπ έγηλε
ζρέδην θαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη ην πεξάζακε Δπηηξνπή Ξνηφηεηα
Εσήο θαη έξρεηαη πξνο ςήθηζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη ην 9ν δεκνηηθφ, είλαη ζπκθσλία κε ην 9ν δεκνηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είπε, ην είπε αληηδήκαξρε. Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη;
Ππκθσλνχκε.

17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε Ξξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο παξνρήο γλψκεο πξνο ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ πνπ δελ
έρνπλ θακία αμία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη θάπνηνη θάδνη 42, 1.100 ιίηξσλ θαη ηέζζεξηο κηθξφηεξνη ησλ
550. Θαη επίζεο είλαη θαη ν πίλαθαο πνπ είρε ν Αγγνπξάθεο ν νπνίνο
θαηαζηξάθεθε ζην παξειζφλ, αγφξαζαλ θαηλνχξην… αγνξάζηεθε θαηλνχξηνο
πίλαθαο θαη πξέπεη θαλνληθά ελψ θάλακε πξνζπάζεηα κήπσο κπνξνχκε λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπκε, δελ έγηλε δπλαηφλ θαη ν ηειεπηαίνο…
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξιαζηηθνί είλαη απηνί νη θάδνη;
ΒΝΟΔΑΠ: Νη θάδνη είλαη πιαζηηθνί.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Απφ απηφ δελ κπνξνχκε λα ηνπο δψζνπκε ζηελ
αλαθχθισζε λα πάξνπκε ηίπνηα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρνπο δίλνπκε θάπνηνπο πνπ δελ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ…
ΒΝΟΔΑΠ: Θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θψζηα πξηλ θχγνπλ νη θάδνη γηα αλαθχθισζε…
ΒΝΟΔΑΠ: ηη πάεη γηα θαηαζηξνθή αθαηξείηαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζαλ αληαιιαθηηθφ γηα φια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν ιέεη, άιιν ξσηάεη ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Αλ παίξλνπκε ηίπνηα ή κπνξνχκε λα πάξνπκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ δίλνληαο ηα ζηελ αλαθχθισζε παίξλνπκε θάηη; Ινηπφλ
ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Νκφθσλα ινηπφλ.
Θαιελχρηα λα είζηε φινη θαιά.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λα πσ θάηη εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
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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 (απψλ)

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
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

44,60

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

93,95

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

9,44

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

18,20,47,69,70,74,90,92,97

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

14,34,58,72,83

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

62

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

16,63,67,85

ΘΔΛΡΟΖΠ

59

ΘΝΒΑΟΑΠ

87

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

18,76,77,89,102

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

9,41,52,83

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

11,42,53,76

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

9,43

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

12,37,55,95

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

77,78

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

63,86

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

15,61

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

15

