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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 4Ζ
Ρεο 1εο Καξηίνπ 2017
Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη ώξα: 20:30

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
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
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Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017

7

ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Τήθηζκα κε ηίηιν: «ε ππεξάζπηζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
ηεο

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο

–Λέαο

Σαιθεδφλαο

15

είλαη

ππεξάζπηζε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε
δηαθνξεηηθή άπνςε».
2.

Ππδήηεζε γηα ηελ πξφηαζε-ςεθίζκαηνο κε ηίηιν:

31

Πάββαην 18 Κάξηε δηεζλήο εκέξα δξάζεο θαηά ηνπ
ξαηζηζκνχ, ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θηψρεηαο.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Έγθξηζε

Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ

ΠΔΙΗΓΑ
41

έηνπο 2017.
2.

Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Έηνπο

43

2017.
3.

Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο

43

Έηνπο 2017.
4.

Ιήςε απφθαζεο γηα Ξξνγξακκαηηζκφ Ξξνζιήςεσλ

43

Έθηαθηνπ Ξξνζσπηθνχ, νηθνλ. Έηνπο 2017.
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ.
285/2016 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί
«Θαζηέξσζεο, θαη’ εμαίξεζε δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ

44

ιεηηνπξγίαο πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2017 θαη
εθεμήο».
6.

Έγθξηζε εγγξαθήο ηνπ Γήκνπ καο, σο ζπλδξνκεηή ζε
δηάθνξεο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ, γηα ην έηνο 2017.

44
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Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε δηελέξγεηαο γηα ηελ
πξνκήζεηα Θαπζίκσλ θίλεζεο (πεηξέιαην θαη ακφιπβδε
Βελδίλε) γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ

&

κεραλεκάησλ

θαζψο

θαη

45

πεηξειαίνπ

Θέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ.
8.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006

45

(Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
9.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλπνιηηηζηηθψλ -εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη έγθξηζε
δηάζεζεο πίζησζεο.

45
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαιψο ήξζαηε. Λα πάξνπκε παξνπζίεο.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα. Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο,
Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ
Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

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

Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο,

Θενδψξνπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε,
Ληεληαθφο Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξηνο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο,
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε
Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο
Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα ελεκεξψζσ, έρνπλ εηδνπνηήζεη νη ζπλάδειθνη, ν
ζπλάδειθνο ν Φνπξιήο έρεη θάπνηνο ζπγγελή ζην λνζνθνκείν, ν ζπλάδειθνο
ν Αζπξνγέξαθαο είλαη αζζελήο θαη ν ζπλάδειθνο ν Ζξαθιήο Γξνχιηαο
εηδνπνίεζε φηη ζα αξγήζεη ιίγν γηαηί έρεη θάπνηα δνπιεηά.
Λα μεθηλήζνπκε κε εξσηήζεηο – αλαθνηλψζεηο. Θ. Κπνδίθα; Θ. Ληεληαθε;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, έρσ κία αλαθνίλσζε κνπ εκπεξηέρεη θαη κία εξψηεζε θαη
ελδερνκέλσο θαη άιιε κία εξψηεζε κεηά. Έλα έγγξαθν απφ ηελ πεξεζία
Λεσηέξσλ Κλεκείσλ, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε θαη ζηνλ Γήκν, αλαθνξηθά κε
ην ζηξαηφπεδν Σατδαξίνπ θαη ηελ θήξπμή ηνπ ζε ηζηνξηθφ ηφπν, αλ ζέινπλ θαη
θάπνηνη επηθεθαιήο λα ην παξαιάβνπλ λα ην δηαβάζνπλ, είλαη κία απάληεζε
ζην αίηεκα πνπ θάλακε, γηα φζνπο δελ μέξνπλ, ζηελ αξκφδηα πεξεζία
Λεσηέξσλ ζρεηηθά κε ηελ θήξπμε ηνπ ζηξαηνπέδνπ σο ηζηνξηθνχ ηφπνπ θαη
κηα ζπλέρεηα βάζεη θαη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 2002 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
κλεκείσλ

κεηά

ηελ

απνθάζεηο

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ

θαη

ηνπ

Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ζ γλψκε κνπ είλαη απφ ηελ απάληεζε ηεο πεξεζίαο φηη έρεη πνιιά ζεηηθά
ζηνηρεία θαη είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, απηή πνπ ζέινπκε φινη ή
ζρεδφλ φινη θαληάδνκαη, πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο φλησο θήξπμεο ηνπ
ζηξαηνπέδνπ σο ηζηνξηθνχ ηφπνπ. Υζηφζν γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ
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ζηνηρείσλ εκείο ππνβάιιακε, φπσο αλαθέξεηαη, θαη ηηο δχν απνθάζεηο θαη ην
βηβιίν ηνπ Φινχηδε, ην νπνίν εκπεξηέρεη πνιιά ηζηνξηθά ζηνηρεία. Εεηάεη
πεξαηηέξσ ζηνηρεία θαη ηερληθήο θχζεο θαη ηζηνξηθήο. Πηα πιαίζηα απηά, εθεί
έγθεηηαη θαη ε εξψηεζή κνπ, ειπίδσ λα είλαη ξεηνξηθή, ηη πξφθεηηαη λα θάλεη ν
Γήκνο. Θεσξψ φηη κε ηε βνήζεηα φισλ πξέπεη λα αγθαιηάζνπκε απηφ ην
αίηεκα ψζηε λα πεηχρνπκε θαη ηνλ ζθνπφ ηνλ επηζπκεηφ.
Θαη επίζεο πηζηεχνληαο φηη κία απφθαζε, γεληθψο νη απνθάζεηο νη
απηνδηνηθεηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ζε ζέκαηα ηέηνηα ε θεληξηθή εμνπζία
απνθαζίδεη θαη φρη νη δήκνη ή νη πεξηθέξεηεο, δελ πξέπεη αλ κέλνπλ ζην
ςπγείν, αιιά λα πξνσζνχληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη. Πηα πιαίζηα απηά εθθξεκεί
αθφκα αίηεκά καο λα ζπδεηεζεί ε έθηαζε ηνπ Πθαξακαγθά θαη ε απφδνζή ηνπ
θαη πηζηεχσ φηη πξνζβιέπνληαο ζε έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα επίζεο θαη ζηελ
εμέιημε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ ζα ήηαλ θαιφ λα παξζεί κία απφθαζε
αληίζηνηρε κε απηή πνπ πάξζεθε γηα ην ζηξαηφπεδν. Δπραξηζηψ.
Θαη άιιν έλα εξψηεκα. Ζ Ρξνραία Αηγάιεσ ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα
απνρσξεί απφ ην Σατδάξη. Ξέξα απφ ηε δσηηθή ζεκαζία φηαλ θεχγεη κηα
ππεξεζία, φπσο έρνπλ θχγεη θαη άιιεο, φπσο ε Δθνξία θαη ην ΗΘΑ, δελ ην
γλσξίδσ, κάιηζηα είλαη θαη ν θ. Πηξαγθαλίδαο, κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν
αξκφδηνο λα καο απαληήζεη, ζε ζρέζε κε ηα πξφζηηκα σο απνηέιεζκα ηεο
απψιεηαο ηεο Ρξνραίαο Αηγάιεσ ζα ραζνχλ θάπνηα έζνδα; Ξέξα απφ ηελ
απψιεηα ηεο εκπνξηθφηεηαο, θάπνηαο εκπνξηθφηεηαο, ζα ραζνχλ επηπιένλ
έζνδα; Ν Γήκνο εηζέπξαηηε παξαπάλσ έζνδα απφ ηα πξφζηηκα ζε ζρέζε κε
άιινπο δήκνπο; Απηφ είλαη κηα παξαθηινινγία, ζα ήζεια κία ζπγθεθξηκέλε
απάληεζε πάλσ ζε απηφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ ν Γήκαξρνο εθηφο ησλ άιισλ αλ έρεη λα καο
θάλεη θάπνηα ελεκέξσζε απφ ηηο επαθέο κε ηα ππνπξγεία, ηη γίλεηαη κε ηνλ
πεξηβφεην ζηαζκφ ηεο Βεξγίλαο, αλ έρνπκε θακηά εμέιημε. Έλα δήηεκα είλαη
απηφ.
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Θαη ην άιιν, ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζεί, γηαηί πάιη άξρηζε ε παξαθηινινγία κε
ην παιηφ Γεκαξρείν θ.ιπ., εγψ έρσ βγάιεη αλαθνίλσζε εθ κέξνπο ησλ
«Ξνιηηψλ ζε Γξάζε» κε αθνξκή, θάλακε έλα θχθιν, απ’ ηνλ Γελάξε πήγακε
θαη ζην ΔΡΑΓ θ.ιπ. Γελ ζέισ ηψξα λα ην αλαιχζσ απηή ηε ζηηγκή, γηα λα κελ
ηξψσ ηνλ ρξφλν δειαδή, έρσ ηνπνζεηεζεί δεκφζηα. Θέισ λα δσ πνηεο
ελέξγεηεο έρεη θάλεη, γηαηί φλησο ππάξρεη κηα γξαθεηνθξαηία, απφ πιεπξάο
δήκνπ δειαδή πνχ βξηζθφκαζηε ζε ζρέζε κε απηφ ηνλ ρψξν. Απηά ηα δχν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δξψηεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ πιεγέλησλ επί ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ
ήζεια λα θαηαζέζσ. Οσηάλε ζρεηηθά κε ηηο απνδεκηψζεηο. Έρεη πεξάζεη πάξα
πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απ’ φ,ηη κε ελεκέξσζαλ δελ έρνπλ ιάβεη ηηο
απνδεκηψζεηο. Κάιηζηα είπαλ φηη γλσξίδνπλ πσο ηα ρξήκαηα έρνπλ έξζεη ζηνλ
Γήκν. Θα ζέιακε κηα απάληεζε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη νη πνιίηεο
γη’ απηφ.
Θαη ην δεχηεξν είλαη εξψηεζε πνπ ζέηνπλ νη επαγγεικαηίεο ηεο νδνχ
Φινχηδε, φπνπ ην αίηεκά ηνπο είλαη γλσζηφ θαη επί πνιιά ρξφληα ην ζέηνπλ,
γηα ηελ αιιαγή ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο. Πε ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη μαλά
εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ θαηάζεζε εξσηήζεσλ έρεη εθθξαζηεί
ζεηηθά θαη ε Γεκνηηθή Αξρή. Υζηφζν ηα ρξφληα πεξλάλε θαη νη επαγγεικαηίεο
νη ίδηνη ηνπιάρηζηνλ ζεσξνχλ φηη είλαη κηα βαζηθή αηηία, πέξα απ’ ηε
γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, ην πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Νη
επαγγεικαηίεο πιένλ έρνπλ κεησζεί, έρνπλ κείλεη ειάρηζηνη, θαη αλ ηειηθά είλαη
λα ην θάλνπκε ζαλ Γήκνο, λνκίδσ φηη θαιφ είλαη λα ην θάλνπκε ζχληνκα, δηφηη
αλ θαζπζηεξήζεη ζα έρνπλ θιείζεη ήδε. Θαη ζ’ απηφ ζα ζέιακε κηα απάληεζε
θαη πεξηζζφηεξν λα ελεκεξσζνχλ θαη νη ίδηνη δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο Αληηδεκάξρνπο θάπνηνο; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην πξψην ζέκα ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ
ζηξαηνπέδνπ ζε ρψξν ηζηνξηθήο κλήκεο, ήξζε πξάγκαηη έλα έγγξαθν απφ ην
πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ. Καο θάλεη θνβεξή εληχπσζε γηαηί ζηέιλεη ην
πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ ζε κηα παξάηαμε έλα έγγξαθν θαη δεηάεη θάπνηα
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ζηνηρεία θαη δελ έρεη απαληήζεη ζε έγγξαθν – απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο, φπνπ έθαλε απνδεθηφ ην νκφθσλν ςήθηζκα ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ην νπνίν εζηάιε ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ αθξηβψο κε ην ίδην
πεξηερφκελν.
Δγψ επηθνηλψλεζα κε ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ, κνπ δήηεζαλ ζπγλψκε, ιέλε
φηη ράζεθε ην έγγξαθν, δελ ην βξίζθνπλ ηέινο πάλησλ, ελψ ππάξρεη
πξσηφθνιιν 17/12/15 έρεη πξσηνθνιιεζεί, θαη είπαλ φηη ζα βξνπλ πξάγκαηη
ην έγγξαθν θαη ζα γίλνπλ νη ελέξγεηεο φπσο πξέπεη λα γίλνπλ, δειαδή κέζα
απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην Ξεξηθεξεηαθφ
Ππκβνχιην.
Εεηάεη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία. Γελ είλαη ηφζν εχθνιν. Γειαδή πξέπεη νη
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πξαγκαηηθά λα αζρνιεζνχλ πάξα πνιχ γηα λα βξεζνχλ
φια απηά ηα ζηνηρεία, αιιά ήδε θάλακε κηα θνπβέληα θαη ζα ζηαιεί φινο
απηφο ν θάθεινο, πνπ ζαο ιέσ θαη πάιη φηη ζέιεη αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία
δεηάλε απ’ ην πνπξγείν.
Γηα ηνλ Πθαξακαγθά, θνηηάμηε, είλαη θάπνηα πξάγκαηα, φπσο θαη γηα ην παιηφ
Γεκαξρείν, φπνπ γίλνληαη θάπνηεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο, θαη εδψ
έρνπκε έλαλ ζπκπνιίηε καο ν νπνίνο είλαη Ξξφεδξνο, θαη θαηαιαβαίλεηε φηη
θάπνηεο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη πξέπεη λα ρεηξηζηνχκε κε ηέηνην ηξφπν ην
ζέκα, δειαδή επηζθεθζήθακε ηνλ θ. Ρεξδάθε, αιιά ζέιεη ηέηνηνπο ρεηξηζκνχο
ην ζέκα θαη ηνπ Πθαξακαγθά θαη ηνπ παιηνχ Γεκαξρείνπ πνπ δελ είλαη ζέκα
κηαο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αιιά ην πψο ζα δηαηππσζεί ε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ νχησο ψζηε λα έρεη ηχρε, γηαηί λα κελ
μερλάκε φηη ηψξα πηα κηιάκε γηα αλψλπκε εηαηξία. Γελ κηιάκε δειαδή γηα
θάπνην νξγαληζκφ ηνπ δεκνζίνπ, αιιά κηιάκε γηα κηα αλψλπκε εηαηξία πνπ
πξνζπαζεί λα ρεηξηζηεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ηα αθίλεηα ηνπ δεκνζίνπ.
Θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ δελ είλαη... Μεθχγακε δειαδή απφ ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα φπνπ πεγαίλακε κε θάπνηα άιιε ινγηθή. Ξξέπεη λα ην ρεηξηζηνχκε κε
ηνλ πην ζσζηφ ηξφπν θαη ηνπιάρηζηνλ εκείο ζαλ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, πνπ
έρνπκε επηζθεθζεί θαη έρνπκε θάλεη ηηο επαθέο, έρνπκε ζπκθσλήζεη λα
κεζνδεχζνπκε έηζη ην ζέκα νχησο ψζηε λα έρεη ηελ θαιχηεξε ηχρε.
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Απηφ ηζρχεη θαη γηα ην παιηφ Γεκαξρείν, φπνπ ζην πξψην ζπκβνχιην ηψξα ζα
πεξάζεη θαη ε απφθαζε ηελ νπνία είρακε πάξεη γηα λα απνδνζεί ν ρψξνο ηνπ
παιηνχ Γεκαξρείνπ ζηνλ Γήκν. Θαη εθεί ππήξρε κηα κεγάιε θαζπζηέξεζε, κε
επζχλε βέβαηα ηνπ νξγαληζκνχ, φπνπ βέβαηα καο έιεγαλ φηη ε πνιηηηθή καο
είλαη λα κελ δψζνπκε ηίπνηα, λα κελ δίλνπκε φ,ηη πεξηέρεηαη πηα ή φ,ηη αλήθεη
ζηνλ νξγαληζκφ. Αιιά ζαο ιέσ θαη πάιη, δελ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ φια απ’ ην
κηθξφθσλν θαη φιεο απηέο νη επαθέο. Θαηαιαβαίλεηε λνκίδσ πνιχ θαιά ην ηη
ελλνψ.
Γηα ηελ Ρξνραία Αηγάιεσ ηα πξφζηηκα δελ πάλε ζε άιιν Γήκν, παξακέλνπλ
ζηνλ Γήκν. Ρν πξφβιεκα βέβαηα είλαη άιιν εδψ, φηη πηα ζπξξηθλψλεηαη ε
Ρξνραία. Δκείο έρνπκε θάλεη θαη έγγξαθν θαη δεηάκε λα παξακείλεη ε Ρξνραία
εδψ. Ρν ζέκα είλαη φηη ζπξξηθλψλεηαη, δειαδή κέλεη πηα κία Ρξνραία γηα φιε
ηε Γπηηθή Αηηηθή, απ’ ην Σατδάξη, Αγία Βαξβάξα, Αηγάιεσ, Ξεξηζηέξη, Ίιηνλ,
Ξεηξνχπνιε θαη θηάλεη κέρξη ηε Φπιή θαη ηα Άλσ Ιηφζηα. Θαηαιαβαίλεηε
ινηπφλ φηη ζα δπζθνιέςεη φηαλ ηψξα θάλακε ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα λα
έξζεη έλα πεξηπνιηθφ θαη λα επηβάιεη αο πνχκε ηελ ηάμε ζε έλα πεδφδξνκν ηεο
πφιεο καο, θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ ζε ιίγν θαηξφ ην ηη ζα γίλεη. Θα επηθαινχληαη
αδπλακία ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ, θαη απηνθηλήησλ δειαδή,
νπφηε εθεί έγθεηηαη ην ζέκα, ζηα νηθνλνκηθά δελ ζίγεηαη ν Γήκνο.
Γηα ηνλ ζηαζκφ ηεο Βεξγίλαο ππάξρεη θαζπζηέξεζε. Δίλαη θαη ε Γηεπζχληξηα
ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο εδψ, ε θα Ξαλαγησηάθνπ, αλ ζέιεη, γηα ηνλ ζηαζκφ
ηεο Βεξγίλαο έγηλε εξψηεζε, λα ελεκεξψζεη θαη κε δπν ιφγηα ηη γίλεηαη, κε ηηο
επαθέο πνπ είρακε θαη πνχ θαζπζηεξεί ηψξα ην ζέκα. Γπζηπρψο ελψ... θαιά,
κπνξείο λα πεηο κεηά δπν ιφγηα.
Γηα ηηο απνδεκηψζεηο δελ έρνπλ έξζεη ηα ρξήκαηα. Αλ είραλ έξζεη ηα ρξήκαηα
θαηαιαβαίλεηε φηη απ’ ηελ επφκελε κέξα ζα είραλ δνζεί ήδε. Ήξζε κφλν ε
απφθαζε γηα ηα ρξήκαηα, πνπ ιέεη φηη 399.000 ζα έξζνπλ ζαλ απνδεκίσζε
ζηνπο πιεγέληεο. Ρα ρξήκαηα δπζηπρψο δελ έρνπλ έξζεη αθφκα.
Γηα ηελ Φινχηδε ε πξφζεζή καο είπακε είλαη απηή. Γίλνληαη ελέξγεηεο. Ήδε
έρεη πάεη ε Ρερληθή πεξεζία κε ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν εδψ αξθεηέο θνξέο,
γηαηί είλαη ιίγν ζχλζεην θαη ζε ζρέζε θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαλαξηψλ θαη κε
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ηελ πάξνδν απφ πίζσ θαη πνχ ζα ππάξρεη έμνδνο. Γειαδή δελ είλαη κφλν ε
κνλνδξφκεζε, αιιά είλαη ιίγν ζπλνιηθφηεξν ην ζέκα θαη εθεί θνιιάκε γηα λα
γίλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε απνηχπσζε θαη σο πξνο ηα θαλάξηα. Γειαδή
πξέπεη λα κπνπλ θαη λέα θαλάξηα θ.ιπ., είλαη ιίγν δειαδή δχζθνιν ην ζέκα.
Λα ζαο ελεκεξψζσ φηη, γηαηί δελ θάλνπκε πνιιέο θνξέο ελεκέξσζε γηα ηηο
ζπλαληήζεηο πνπ θάλνπκε θαη θάπνηνη λνκίδνπλ φηη δελ γίλνληαη απηέο νη
ζπλαληήζεηο,

θάπνηνη

ζπλάδειθνη,

αιιά

κε

ηελ

επθαηξία

ινηπφλ

λα

ελεκεξψζνπκε φηη ζήκεξα είρακε ζπλάληεζε κε ηελ θππνπξγφ Δξγαζίαο,
ηελ θα Φσηίνπ, εγψ κε ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Θαξαγηάλλε, θαη ην
αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ λα δνζεί θαγεηφ ζηα παηδηά ησλ Γεκνηηθψλ
Πρνιείσλ. Δίρε μεθηλήζεη κηα θνπβέληα πξηλ απφ κέξεο ζρεηηθά κε ην θαγεηφ
γηα ηα παηδηά, ηα πξνζθπγφπνπια ηα νπνία θηινμελνχληαη ζηα ηξία ζρνιεία,
αιιά ην γεληθεχζακε θαη λνκίδσ φηη απ’ φ,ηη θάλεθε απ’ ηε ζπδήηεζε ζα
γεληθεπηεί θαη ζα δνζεί θαγεηφ ζε φια ηα Γεκνηηθά Πρνιεία ηεο πφιεο καο,
δειαδή ζε ιίγεο κέξεο ζα νξηζηηθνπνηεζεί. Ξάλησο λνκίδσ φηη θαη απ’ ηελ
θνπβέληα απηφ βγήθε, φηη ην πην πηζαλφ είλαη φηη ζα δνζεί ζε φια ηα παηδηά
ζηα Γεκνηηθά Πρνιεία ηεο πφιεο καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηε ζπλαδέιθηζζα, ηελ Αζελά
Πθακπά, δχν ςεθίζκαηα. Ρα έρεηε πάξεη ζηα ρέξηα ζαο. Αθνξά ηε Γηεζλή
Ζκέξα Γξάζεο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ πνιέκνπ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο
θηψρηαο θαη ην ζέκα κε ηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηα
επεηζφδηα πνπ είρακε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζ’ απηφ ηνλ Γήκν. Αλ δελ ππάξρεη
αληίξξεζε απ’ ην Πψκα λα ηα θνπβεληηάζνπκε. πάξρεη αληίξξεζε;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη; Κέρξη ηηο 18 Κάξηε δελ ζα θάλνπκε άιιν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; ζν πην επίθαηξν είλαη ηφζν...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα θάλνπκε πξνθαλψο, άιια είλαη ε δεκαηξεζίεο ηελ Θπξηαθή,
ζα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία, γη’ απηφ θαη ην έβαιε θαη ε ζπλαδέιθηζζα. Μέξεηε
φηη πξέπεη φιε ε δηαδηθαζία ηεο Θπξηαθήο λα εγθξηζεί θαη λα... πάξρεη
αληίξξεζε λα ηα θνπβεληηάζνπκε θηφιαο ζηελ αξρή; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν
θαηαξρήλ γηα ην πξψην ζηε ζπλαδέιθηζζα ηελ Αζελά θαη λα πξνρσξήζνπκε.
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1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Τήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
ΠΘΑΚΞΑ: Γελ μέξσ πνην ιεο πξψην. Θα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ ηε
Φηιαδέιθεηα γηαηί...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πνηνο θξίλεηο, Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαηαζέησ απηφ ην ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο
Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο,
γηαηί ε πφιε ηεο Φηιαδέιθεηαο ηηο ηειεπηαίεο δπν ηξεηο κέξεο ηειεί ππφ
θαηάζηαζε πνιηνξθίαο. Έρνπλ βαλδαιηζηεί δεκφζηα θηήξηα, ην Γεκαξρείν
πνιηνξθείηαη. Ξξηλ δπν κέξεο θιείδσζαλ κε ινπθέην ηελ πίζσ πφξηα γηα λα
κελ κπνξεί λα δηαθχγεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη φια απηά γηα λα εθβηάζνπλ
θάπνηνη λα πεξάζεη απηφ πνπ ζέινπλ απηνί γηα ην γήπεδν ηεο Φηιαδέιθεηαο,
ην γήπεδν ηεο ΑΔΘ, θαη ην ζρέδην πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε απηφ. Γηαηί ην
πξφβιεκα δελ είλαη ακηγψο ην γήπεδν ηεο ΑΔΘ λα γίλεη ή λα κελ γίλεη, είλαη ην
ζρέδην πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο επηρεηξεκαηίαο.
κσο απφ ηελ ψξα πνπ έζηεηια ην ςήθηζκα ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κέρξη ηψξα ηα γεγνλφηα έρνπλ εμειηρζεί αθφκα γξεγνξφηεξα.
Σηππήζεθε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπ ηελ είραλ ζηήζεη
βγαίλνληαο απφ ην Γεκαξρείν θαη ηνλ ρηχπεζαλ. Θαηάθεξε επηπρψο λα
δηαθχγεη κπαίλνληαο ζε θάπνην καγαδί θαη αλαβιήζεθε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
πνπ επξφθεηην λα γίλεη ζήκεξα ζηηο 7:30, δηφηη θηλδπλεχεη ε ζσκαηηθή
αθεξαηφηεηα

ησλ

αηξεηψλ

θαη

ηνπ

θφζκνπ

πνπ

ζα

εξρφηαλ

λα

παξαθνινπζήζεη, γηαηί δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο πξνζηαζία απφ πιεπξάο
ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, ην νπνίν κέρξη ηψξα δελ έρεη
αληαπνθξηζεί ζηα θαιέζκαηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα πξνζηαζία.
Θέισ λα πσ δπν ιφγηα, θαη δεηψ ηελ ππνκνλή ζαο, γη’ απηφ ην ζέκα, γηαηί
λνκίδσ φηη ηίζεηαη εδψ έλα πάξα πνιχ νπζηαζηηθφ θαη ζεκαληηθφ ζέκα
δεκνθξαηίαο θαη ε δπλαηφηεηα αηξεηψλ ή απιψλ πνιηηψλ λα ιέλε ηε
δηαθνξεηηθή ηνπο άπνςε θαη λα είλαη ζσκαηηθά αθέξαηνη.
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Ζ ηζηνξία μεθηλά πξηλ 3 ρξφληα πεξίπνπ, θαηά ην δηάζηεκα ιίγν πξηλ θαη ιίγν
κεηά απφ ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζρέδην ηνπ
επηρεηξεκαηία Κειηζζαλίδε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ θαη ε
αηρκή ηνπ δφξαηνο είλαη φηη ε πξνυπφζεζε είλαη λα απνραξαθηεξηζηεί έλα
ηκήκα ηνπ άιζνπο ηεο Φηιαδέιθεηαο πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ην γήπεδν έηζη
φπσο ήζεια νη επηρεηξεκαηηθνί θχθινη απηνί. Ζ δεκνηηθή παξάηαμε πνπ
ζήκεξα είλαη δεκνηηθή αξρή έρεη ηνπνζεηεζεί ελάληηα ζε απηά ηα ζρέδηα θαη
θπξίσο ελάληηα ζηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπ άιζνπο, πξάγκα πνπ απφ πιεπξάο
ηνπ επηρεηξεκαηία ζήκαηλε πφιεκν, αθφκα θαη θπζηθφ πφιεκν ζηνπο δξφκνπο
ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Ρφηε είραλ ρηππήζεη εθδειψζεηο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο, αξγφηεξα θπλεγνχζαλ ηνλ Γήκαξρν, γηα έλα δηάζηεκα δελ
κπνξνχζε λα θπθινθνξήζεη ρσξίο πξνζηαζία ζηνλ πφιε, είραλ κπεη θαη’
επαλάιεςε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην είραλ δηαιχζεη θ.ιπ.
Κπαίλσ ιίγν ζηελ νπζία, παξφηη δελ είλαη... Δλλνψ ζην ηη γίλεηαη κε ην
γήπεδν, γηαηί δελ κπνξεί θαλείο λα κελ αλαθεξζεί ζε απηφ, παξφηη ην
ςήθηζκά κνπ δελ αθνξά ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ θαη ην πνηνο έρεη δίθην ή άδηθν.
Ξξηλ απφ ιίγνπο κήλεο αλαξηήζεθε κία αθφκα αλαθνίλσζε ηνπ Ππιιφγνπ
Αξρηηεθηφλσλ πνπ επηρεηξεκαηνινγεί γηαηί είλαη εγθιεκαηηθφ ην ζρέδην πνπ
ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηε Φηιαδέιθεηα γηα λα εμππεξεηεζεί ην ζρέδην
Κειηζζαλίδε. κηιάκε γηα έλα ζρέδην ην νπνίν πεξηθιείεη εθηφο απφ ην γήπεδν,
εκπνξηθά θέληξα, αιιαγή ρξήζεο θαη αιινίσζεο κίαο πεξηνρήο πνπ είλαη
ακηγνχο θαηνηθίαο.
Νη αξρηηέθηνλεο εδψ πέξα κηινχλ γηα ξηδηθή αιιαγή ηεο πεξηνρήο θαη κηιάκε
γηα κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην άιζνο, ην γήπεδν είλαη αλάκεζα
ζην άιζνο θαη ζε έλαλ νηθηζκφ, κάιινλ είλαη δχν νη νηθηζκνί πνπ
πξνζηαηεχνληαη ζηελ Αζήλα, απηφο θαη ε Φηινζέε, πνπ είλαη ηζηνξηθφο
νηθηζκφο πξνζθχγσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζηαηεχεηαη, ε δφκεζε είλαη ρακειή
θαη δηαηεξείηαη ν αξρηηεθηνληθφο ξπζκφο ησλ πξνζθπγηθψλ ζπηηηψλ.
Νη αξρηηέθηνλεο εδψ παξνπζηάδνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα. Κηιάκε γηα έλα
γήπεδν ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη εθηφλσζε, δειαδή αλ ζπκβεί θάηη δελ
κπνξεί λα θχγεη απφ κέζα ν θφζκνο, ζέζεηο ζηάζκεπζεο νη νπνίεο κε φπνηα
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ιχζε θαη αλ έρεη παξνπζηαζηεί δελ είλαη επαξθείο, άξα ζα επηβαξχλνπλ ηελ
πφιε, ζα δηαιπζεί ε θπθινθνξία, γηα ην δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θ.ιπ.
Πε απηή ηελ ηζηνξία ε Γεκνηηθή Αξρή ε ζεκεξηλή έρεη πάξεη ζπγθεθξηκέλε
ζέζε εμαξρήο. Ίδηα ζέζε είρε πάλσ θάησ θαη ε παξάηαμε πνπ έρεη πάξεη ηελ
Ξεξηθέξεηα. Βέβαηα ηψξα έρεη αθνινπζήζεη πηα άιιε ηαθηηθή θαη ε θπβέξλεζε
βέβαηα κέζσ ηνπ πνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη Ξεξηβάιινληνο πνπ εμππεξεηεί ην
ζρέδην Κειηζζαλίδε ζπλ ηνλ ρξφλν. Ζ Ξεξηθέξεηα λα πσ φηη παξφηη είρε
πηνζεηήζεη ηηο αηηηάζεηο ηνπ Γήκνπ πνπ είρε παξνπζηάζεη γηα ηα θνηλσληθά θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ ιέεη θαη ν Πχιινγνο Αξρηηεθηφλσλ θαη έρεη ρνξεγήζεη έλα
πνιχ κεγάιν θεθάιαην ζηελ Α.Δ. εθεί, ζηελ Γηθέθαινο, θαη επηπιένλ παξφηη ν
Γήκνο είρε θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ηελ πεξηνρή, απηή ηε ζηηγκή έρεη έξγν
ππνγεηνπνίεζεο ησλ δξφκσλ πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ην κειινληηθφ γήπεδν
γηα λα εμππεξεηεζεί πξναχιηνο ρψξνο πνπ έρεη δεηήζεη ν Κειηζζαλίδεο λα
γίλεη εθεί.
Γηαηί έρεη αλαδσππξσζεί απηέο ηηο κέξεο ην ζέκα. Ξξηλ ιίγεο κέξεο δεηήζεθε,
ππέβαιε ε Γηθέθαινο Α.Δ. αίηεκα έγθξηζε πςνκεηξηθψλ κειεηψλ γηα ηνπο
δξφκνπο πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ην γήπεδν. Θαηαξρήλ ν Γήκνο δελ εγθξίλεη
ηηο πςνκεηξηθέο κειέηεο. Γειαδή ην επηρείξεκα φηη ζηακαηάεη ην έξγν ε
Γεκνηηθή Αξρή είλαη απφ κφλν ηνπ αίνιν. Ν Γήκνο γλσκνδνηεί θαη εγθξίλεη ε
Ξεξηθέξεηα.
Γεχηεξνλ, ην δηαβάδσ γηαηί είλαη δπν γξακκέο. Ν Γήκνο εμεγεί δεκφζηα γηαηί
δελ κπνξεί λα εγθξίλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Δθηφο φηη ιέεη φηη δελ
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γήκν, ιέεη φηη ην κφλν πνπ έρεη δνζεί ζηνλ Γήκν είλαη κηα
κε εγθεθξηκέλε πξνκειέηε ηεο ππνγεηνπνίεζεο ησλ δξφκσλ θαη πςνκεηξηθέο
κειέηεο κε παξαιήςεηο ηφζν ηνλ Αχγνπζην ηνπ ’14, φζν θαη ηνλ πεξαζκέλν
Νθηψβξε, νπφηε θαη ν Γήκνο απεχζπλε εξσηήκαηα ζην πνπξγείν Δλέξγεηαο
θαη ηελ Ξεξηθέξεηα. Κεηά απφ 2,5 ρξφληα ν Γήκνο ζπλερίδεη λα κελ γλσξίδεη
πνηα ζα είλαη ηα νξηζηηθά πςφκεηξα ησλ νδψλ ψζηε λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.
Ρη θάλνπλ ινηπφλ νη θχξηνη απηνί; Δκθαλίδνληαη σο Θίλεζε Ξνιηηψλ Άιιε
Δληειψο Θαηάζηαζε, πνπ αλ ην δείηε παξαπέκπεη ζην ΑΔΘ, θαη απεπζχλνληαη
θαηεπζείαλ ζηελ πξντζηακέλε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, κπνπθάξνπλ ζην
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γξαθείν ηεο θαη ηεο ιέλε, ηεο παξαδίδνπλ έλα εμψδηθν - ε ζχληαμε είλαη ησλ
θπξίσλ, έηζη; - «Λα κελ παίξλεηε ζέζε δηα ηεο κε ππνγξαθήο ζαο ζηελ
πςνκεηξηθή κειέηε, ζηε γλσζηή ζθνπνχκελε θαη παξάλνκε αδηαιιαμία ησλ
πνιηηηθψλ πξντζηακέλσλ ζαο» θαη απεηιέο άκεζεο δηαηππσκέλεο σο εμήο
«Δγθπκνλεί ζνβαξφ λνκηθφ πξφβιεκα γηα ηελ ππαιιειηθή ζαο ηδηφηεηα θαη ηελ
ελ γέλεη εμέιημή ζαο». Ρν εμψδηθν είλαη έλαο ιίβεινο ν νπνίνο έρεη ξαηζηζηηθέο
αλαθνξέο ζηελ θαηαγσγή ηνπ Γεκάξρνπ, ζην άιζνο θαη πνχ ην έρνπλε
γξακκέλν θ.ιπ.
Θαη ππάξρεη έλα ζέκα, γηαηί ινηπφλ απηνί νη θχξηνη θαηαζέηνπλ, κάιινλ
πεγαίλνπλ απεπζείαο ζηελ ππεξεζηαθή κεραληθφ θαη ηελ απεηινχλ κε απηφ ηνλ
ηξφπν; Γηαηί ιέεη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. Γηαηί έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ; Γηαηί
γλσξίδνληαο φηη πξφθεηηαη λα γίλεη ην ζρέδην Κειηζζαλίδε απηνί απφ ην
πζηέξεκά ηνπο έρνπλ επελδχζεη ζε επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή. Θαη επεηδή
απηνί ινηπφλ απφ ην πζηέξεκά ηνπο επελδχζαλε ζην λα ζηήζνπλ καγαδάθηα
ζηελ πεξηνρή ειπίδνληαο φηη ην λέν γήπεδν Κειηζζαλίδε ζα ηνπο θέξεη
θφζκνο θαη πειαηεία, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο ελ γέλεη. Νη ίδηνη δειψλνπλ φηη
ην βιέκκα ηνπο είλαη πξνο ηηο δεκνηηθέο εθινγέο θ.ιπ.
Ρν απνθνξχθσκα είλαη ηηο δπν ηξεηο ηειεπηαίεο κέξεο, απηφ γίλεηαη γηα λα
εγθξηζνχλ νη πςνκεηξηθέο κειέηεο, νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ θαη γηα
ηππηθνχο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ. Ξνιηνξθνχλ ηελ πφιε. Έρνπλ
βαλδαιίζεη ην Γεκαξρείν, έρνπλ βαλδαιίζεη ηνλ απέλαληη ρψξν, έλα θηήξην
ηζηνξηθφ

πνπ

είλαη

θαηεηιεκκέλνο

θαη

είλαη

πνιηηηζηηθφ

θέληξν

απηννξγαλσκέλν, απηά πνπ είπα ζηελ αξρή, πνιηνξθνχλ ην Γεκαξρείν θ.ιπ.
Ρν ςήθηζκα πνπ θαηαζέησ παξφια απηά, άζρεηα απφ ην ηη ζέζε έρεη θαλείο
γηα ην αλ πξέπεη λα γίλεη ή δελ πξέπεη λα γίλεη ην γήπεδν, πψο πξέπεη λα γίλεη,
αλ πξέπεη λα αλαπηπρζεί εκπνξηθά ή πψο πξέπεη λα δηακνξθσζεί ε πφιε ή ην
ηη πξνηεξαηφηεηα βάδεη ζε ζρέζε κε ηνλ νηθηζκφ ή κε ην άιζνο, ην ςήθηζκα
πνπ θαηαζέησ αθνξά δεηήκαηα δεκνθξαηίαο. Νη θχξηνη απηνί ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ κάζεη λα αλαπηχζζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο
δξάζεηο θαη αθφκα θαη φηαλ ε λνκηκφηεηα δελ ηνπο εμππεξεηεί έρνπλ κάζεη λα
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ζπλελλννχληαη κε ηνπο πνιηηηθνχο θαη φηαλ απηνί νη πνιηηηθνί δελ είλαη
ζπλελλνήζηκνη

δνθηκάδνπλ

θαη

ηνλ

άιιν

δξφκν,

ηνλ

δξφκν

ηνπ

πξνπειαθηζκνχ.
Γελ κπνξεί φκσο κία Γεκνηηθή Αξρή, κηα νπνηαδήπνηε αξρή, έλαο
νπνηνζδήπνηε ζεζκφο, λα ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο ηξακπνπθηζκνχ. Δθείλν
πνπ νθείιεη λα θάλεη κηα Γεκνηηθή Αξρή είλαη λα ππεξεηεί ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ θαη φρη λα εμαλαγθάδεηαη ζε ιχζεηο.
πσο δελ κπνξεί έλαο κεραληθφο, ζαλ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Ρερληθήο
πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, λα ππνγξάθεη ηερληθά πξάγκαηα ηα νπνία δελ βξίζθεη
νξζά θαη δελ κπνξεί λα εθβηάδεηαη ε ιεηηνπξγία κηαο νιφθιεξεο πφιεο γηα λα
εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε θπξίνπ ν νπνίνο έρεη κάζεη λα
ιεηηνπξγεί κε απηφ ηνλ ηξφπν.
Ζ ππεξάζπηζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο είλαη λνκίδσ
θαζήθνλ θαη δηθφ καο θαη θάζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη θάζε πνιίηε, θαη
θάζε ζπιινγηθφηεηαο πνπ ζέιεη λα κελ ιεηηνπξγεί απηή ε θνηλσλία κε
ηξακπνπθηζκνχο, εθβηαζκνχο, πξνπειαθηζκνχο θαη βία. Απηά παξαπέκπνπλ ζε
θάπνηεο άιιεο επνρέο. Θπκίδνπλ επνρέο νξγαλψζεσλ θαξθίηζαο θαη θφθθηλεο
πξνβηάο θαη λνκίδσ φηη είλαη ρξένο καο θαη λα δειψζνπκε φηη δελ ζπκθσλνχκε
κε απηά ηα πξάγκαηα θαη λα ππεξαζπίζνπκε ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη λα
θαιέζνπκε φιν ηνλ θφζκν λα πεξηθξνπξήζεη ηα ζηνηρεηψδε, ππνηππψδε
δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα, φπσο απηφ ηνπ λα ιεο ηελ άπνςή ζνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

θάπνην

εξψηεκα

ζπλάδειθνη;

Δξψηεκα

ν

θ.

Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Έρσ γλσξίδεη απφ θνληά ηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηνπο αγψλεο πνπ θάλεη γηα ην πεξηβάιινλ ζηελ πφιε ηεο θαη
ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ζέζε ζε φ,ηη αθνξά ην γήπεδν θαη ην
άιζνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηεο ησξηλήο ήηαλ γλσζηή πξνεθινγηθά, ήηαλ
γλσζηή ζηνπο δεκφηεο ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, θαη νη νπνίνη δεκφηεο έδσζαλ
ηελ εκπηζηνζχλε ζε απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή. Κε απηά ηα δχν επηρεηξήκαηα,
κε απηνχο ηνπο δχν ιφγνπο εγψ ζεσξψ φηη κνπ αξθνχλ γηα λα ςεθίζσ ην
ςήθηζκα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε ζα πείηε;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη. Δίκαη ζε δχζθνιε ζέζε, λαη. ρη, δελ έρσ ηέηνηα...
Θνηηάμηε ηψξα ζπλάδειθνη. Γεληθά επεηδή ην θείκελν βάδεη δηάθνξα δεηήκαηα
θαη γηα λα κελ δηαθσλήζνπκε ζηελ νπζία, εκείο πξνηείλνπκε λα δηαηππσζεί
έλα θείκελν θαηαδίθεο ησλ ρνπιηγθάληθσλ κνξθψλ ηξνκνθξαηίαο ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ, γηαηί απηά δελ έρνπλ θακία ζρέζε
κε ην ιατθφ θίλεκα, ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θ.ιπ.
Δπί ηεο νπζίαο ηψξα γηα λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα έρνπκε ηνπνζεηεζεί θαη ζαλ
«Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδφλαο». Μέξεηε, εκείο δελ
είκαζηε δηαθνξεηηθνί εδψ, δηαθνξεηηθνί εθεί, θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα αληίζηνηρα.
Δθθξάζακε θαη ηε δηαθσλία καο γηα ηε κειέηε πνπ θαηαηέζεθε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Έρνπλ φκσο ηελ άπνςε φηη επί ηεο νπζίαο δελ
γίλεηαη, ε Γεκνηηθή Αξρή ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο δελ βάδεη ζε ζσζηή βάζε
ηελ αληηπαξάζεζε κε ηνλ θ. Κειηζζαλίδε θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα
πνπ εθπξνζσπεί, γηαηί επί ηεο νπζίαο εθεί πέξα ν ρψξνο έρεη παξαρσξεζεί
ζηελ Δξαζηηερληθή ΑΔΘ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί γήπεδν, ζα πξέπεη φκσο
λα δεκηνπξγεζεί έλα γήπεδν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο θαη ζε
θακία πεξίπησζε λα κελ είλαη έλα γήπεδν πνδνζθαηξηθφ ην νπνίν ζα
εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ελφο επηρεηξεκαηία. πσο πνιχ θαιά φινη νη
θίιαζινη ησλ νκάδσλ ζα ζπκνχληαη ηα παξαδείγκαηα ηεο Ιάξηζαο, πνπ αλ δελ
πιήξσλε ε νκάδα ηνλ λέν ηδηνθηήηε ηα ελνίθηα δελ κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην γήπεδν, ή θαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ Νιπκπηαθνχ κε ηνλ ίδην
ηξφπν κε ηε Θξχινο Α.Δ., ηα παξαδείγκαηα ηνπ Ξξνπνλεηηθνχ Θέληξνπ ζηα
Ππάηα ηεο ΑΔΘ, πνπ ήηαλ ηδησηηθά θαη δελ κπνξνχζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ε
εξαζηηερληθή θ.ιπ.
Νη επηζέζεηο απηέο πνπ γίλνληαη ηψξα, θαη ζηε Πηξνχγθα, ζε άιινπο ρψξνπο, ν
ηξφπνο δξάζεο απηφο ησλ νκάδσλ, πνπ επί ηεο νπζίαο ηαπηίδνπλ ηα νπαδηθά
ηνπο αηζζήκαηα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ έρεη ζε απηή ηε
θάζε ηελ ΞΑΔ ΑΔΘ, λνκίδσ φηη δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε κε ην ηη
πξαγκαηηθά ζέιεη θαη ν θίιαζινο ιαφο εθεί πέξα ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη
αεθηδίδηθα αηζζήκαηα θαη γεληθφηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ ηεο πφιεο θαη
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γη’ απηφ θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα θάζε ηέηνηα ελέξγεηα ε νπνία πξαγκαηηθά
δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ππεξάζπηζε είηε ηεο κίαο άπνςεο είηε ηεο άιιεο,
νη νπνίεο θαηά ηε γλψκε καο ζεσξεηηθά ηέινο πάλησλ, γηαηί δελ είλαη θαη
εχθνιν λα ηνπνζεηεζείο ηψξα γηα έλαλ άιιν δήκν, αιιά κε βάζε απηά πνπ
γλσξίδνπκε θαηά ηε γλψκε καο ζα έπξεπε θαη έρεη αλάγθε εθεί ν Γήκνο ηε
δεκηνπξγία ελφο ζηαδίνπ.
Πε θακία πεξίπησζε φκσο, μαλαιέσ γηα λα ζπκππθλψζσ ηελ άπνςή καο, δελ
κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηνλ έλα ή ην άιιν ηξφπν θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ε
αληίζεζε πνπ εθθξάδνπλ θάπνηνη κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Απ’ απηή ηελ άπνςε εκείο πξνηείλνπκε
λα ππάξμεη κηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ λα θαηαδηθάδεη απηφ
ηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο απηψλ ησλ νκάδσλ, πνπ επί ηεο νπζίαο
πξνζπαζνχλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηνλ Γήκαξρν ηεο
πεξηνρήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, έρνπκε δχν κέξε εδψ. Έρνπκε, φπσο πνιχ ζσζηά
είπε ν Γεκήηξεο Ρζαηζακπάο, κηα Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία θαηέζεζε ζην
πξφγξακκά ηεο ην πξνεθινγηθφ θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο δεζκεχζεηο φηη αλ ζα
βγνχκε ζηε Γεκνηηθή Αξρή δελ ζπκθσλνχκε κε απηφ ην γήπεδν θαη
ςεθίζηεθε. Απφ ηελ άιιε έρνπκε κία νκάδα ε νπνία έρεη ηελ ηζηνξηθή έδξα ηε
Φηιαδέιθεηα. Θάπνηνη κεγάινη εγθέθαινη επηρεηξεκαηηθνί, δελ μέξσ ηη, ην
γθξέκηζαλ γηαηί δελ πιεξνχζε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ίζσο.
Γηα λα κελ κπνχκε ζε ηερληθά ζέκαηα ηψξα αζιεηηθνινγίαο θ.ιπ., ππάξρνπλ
δχν ζπγθξνπφκελα ζηξαηφπεδα, κέξε, ηα νπνία δελ ππάξρεη δηάζεζε λα
βξεζεί κεζνβέδηθε ιχζε. Απηή ε κέζε ιχζε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είλαη
απηή πνπ είπε ν Αληηδήκαξρνο, ν θ. Θαξαγηάλλεο, αιιά δελ έρσ δεη αθφκα
ζηελ Διιάδα έλαλ ηδηψηε επηρεηξεκαηία, είηε ζε λνκηθή κνξθή, είηε σο θπζηθφ
πξφζσπν, λα επελδχζεη θάπνηεο δεθάδεο, γηα λα κελ πσ εθαηνληάδεο,
εθαηνκκχξηα γηα λα ην πξνζθέξεη κεηά ζην παηδί ην δηθφ κνπ θαη ζην δηθφ
ζαο, θ. Ξξφεδξε, γηα λα παίμεη πνδφζθαηξν κε ηνλ εξαζηηέρλε ΘΑΔ ΑΔΘ θ.ιπ.
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Πε θακία πεξίπησζε δελ ζπκθσλνχκε, αλ ζέιεηε δελ ζπκθσλψ εγψ
πξνζσπηθά κε ηελ ηαθηηθή θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνη αλεγθέθαινη
ζεξκφαηκνη, κπνξεί λα είλαη θαη εληεηαικέλνη, έηζη; Γελ ην μέξνπκε. Δγψ ιέσ
είλαη θαη εληεηαικέλνη. Ιεηηνπξγνχλ κε απηφ ηνλ βίαην ηξφπν θαη ζίγνπξα απηφ
πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί πάξαπηα. Γπζθνιεχνκαη λα ζθεθηψ κία ιχζε γηα απηφ
ην ζέκα, πνπ εάλ ην ζέιεηε θηφιαο ζα κηιήζσ πνιχ ηνπηθηζηηθά, παξφιν ηνπ
φηη ν θ. Θαξαγηάλλεο είπε φηη εκείο θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα θ.ιπ. ηα βιέπνπκε φια
κε ηελ ίδηα πνιηηηθή, αιιά ζε απηή ηε θάζε δελ ζα θαζφκνπλ λα ζθεθηψ ηη
κπνξεί λα θάλεη ν θαηά ηα άιια πάξα πνιχ θαιφο Γήκαξρνο, φπσο είπε θαη ν
Γεκήηξεο Ρζαηζακπάο, γηαηί ηνλ γλσξίδσ θαη εγψ, ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη
πνχ λα βξεη ηε ιχζε, λνκίδσ φηη θνληνινγίο ζα ην ςεθίζνπκε απηφ ην
θείκελν, ηε δηαθήξπμε, πάληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ θαθή
ζπκπεξηθνξά πνπ δείρλνπλ φινη απηνί νη ρνπιηγθάλνη απέλαληη ζηε Γεκνηηθή
Αξρή. Θαη αλ κπνξνχζε λα γίλεη θαη πην θαπζηηθφ ζην φηη νη Γεκνηηθέο Αξρέο
δελ εθβηάδνληαη, δελ απεηινχληαη θαη δελ θνβνχληαη ηίπνηα απφ απηέο ηηο
κεζφδνπο.

Κειηζζαλίδεο,

με-Κειηζζαλίδεο

θαη

απηά

δελ

έρσ

άπνςε

πεξαηηέξσ. Κηιάκε ηψξα γηα απηφ ην θείκελν, γηα απηή ηε δηαθήξπμε. Γηα ηελ
άιιε ζα ην ζπδεηήζνπκε αξγφηεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εγψ ζεσξψ φηη πξέπεη λα κείλνπκε ζηνλ ππξήλα ηνπ
ζέκαηνο, πνπ είλαη νη βηαηνπξαγίεο, κάιηζηα εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ρν ηδηνθηεζηαθφ ζέκα είλαη έλα πεξίπινθν ζέκα ην ηδηνθηεζηαθφ, ην ζέκα γηα
ην γήπεδν, ην αλ ζα ρηηζηεί γήπεδν θαη εθεί θαη πφζα ηεηξαγσληθά ζα είλαη θαη
ην ρψξν ζα θαηαιακβάλεη, πηζηεχσ ην βαζηθφ είλαη νη βηαηνπξαγίεο ινηπφλ θαη
ην δεχηεξν, πνπ φλησο φπσο είπε θαη ν Γεκήηξεο Ρζαηζακπάο ζηε
ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή Αξρή δελ ηίζεην ζέκα, δεδνκέλνπ φηη νη εμαγγειίεο
ηεο ζπληάζζνληαη κε ηε ζεκεξηλή βνχιεζή ηεο, νη πξνεθινγηθέο ηεο
εμαγγειίεο, είλαη φηη νη νπαδνί, γεληθψο ζηελ πνιηηηθή δελ κπνξνχλ λα
ππάξρνπλ εθβηαζκνί απφ νπαδνχο αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη ηέηνηνπ είδνπο
πηέζεηο. Ξξνέρεη πάλσ απ’ φια θαη φηαλ... ζηα επίπεδα κάιηζηα θαη ππάξρεη θαη
ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε γη’ απηή, ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
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Δθεί απφ εθεί θαη πέξα ζηαζκίδνληαη δηάθνξα ζεκηηά ζπκθέξνληα θαη φρη
θπζηθά ηα ζπκθέξνληα ελφο νπνηνπδήπνηε επηρεηξεκαηία ζε ζρέζε κε ην
ρξήκα. Νπφηε ζαλ θεληξηθή ηδέα ζα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν ςήθηζκα είλαη γξακκέλν γηα λα ςεθηζηεί. Ρν γεγνλφο
είλαη ην εμήο φκσο, γηα λα πνχκε δπν πξάγκαηα παξαπάλσ. Θνηηάμηε λα δείηε
ηψξα, κε αθνξκή ην πνδφζθαηξν θαη επεηδή είρακε πάεη φινη καδί θαη ζηε
ζπλεζηίαζε ζην Σατδάξη θαη έρνπκε παξαθνινπζήζεη θνπή πίηαο ζε δηάθνξεο
νκάδεο θ.ιπ. Κέξνο ηεο θνηλσλίαο είλαη θαη ην πνδφζθαηξν. Κέξνο ηεο
θνηλσλίαο είλαη θαη νη παξάγνληεο ή ζέινπλ λα είλαη κέξνο ηεο θνηλσλίαο, γηα
λα είκαη πην αθξηβήο, νη παξάγνληεο πνπ ζέινπλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ην
πνδφζθαηξν. Απηή είλαη κηα ηζηνξία πνιχ παιηά. Ξαξάιιεια δειαδή κε ηελ
εμέιημε ησλ νκάδσλ θαη ηνλ ιατθφ ραξαθηήξα πνπ είραλ νκάδεο πνπ άιιεο
αληηζηνηρνχζαλ ζε γεηηνληέο, άιιεο ζε ηζηνξηθφηεηα, φπσο είλαη ε ΑΔΘ, ν
Ξαληψληνο

θ.ιπ.,

άιιεο

ηνπηθά

ραξαθηεξηζηηθά,

φπσο

Νιπκπηαθφο,

Ξαλαζελατθφο θ.ιπ., είρακε κηα εμέιημε επίδξαζεο απφ πιεπξάο ησλ αλζξψπσλ
ηνπ

θεθαιαίνπ

ζε

απηέο

ηηο

νκάδεο.

Απηέο

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

κε

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ξαξφια απηά πξέπεη λα πνχκε φηη ηζηνξηθά, επεηδή ην
πνδφζθαηξν έρεη απηφ ηνλ ιατθφ ραξαθηήξα, πξέπεη λα πνχκε φηη έγηλε θαη
πξνζπάζεηα λα ρεηξαγσγεζεί θαη απ’ ηνλ θαζηζκφ.
Υζηφζν

φκσο

ζπκφκαζηε

πάξα

πνιιέο

πεξηπηψζεηο,

βέβαηα

κεηά

εθηειέζηεθαλ θάπνηνη απφ απηνχο, πνχ είηε δελ πνχιεζαλ αγψλα, είηε πνπ
έπαημαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ιέσ θαη ζε άιια αζιήκαηα, αιιά ιέσ κηα
ζπγθεθξηκέλε γηα ην πνδφζθαηξν. Πηε δηθή καο ηε ρψξα πνπ θάπνηε ε Διιάδα
ζην Γνπέκπιετ αο πνχκε φινη ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλνη θαη ζε δηάθνξα άιια
θ.ιπ., ζα ιέγακε φηη ππήξραλ θαη ππξήλεο αληίζηαζεο θαη δεκνθξαηηθνχ
θξνλήκαηνο ζηελ εμέδξα ζα ιέγακε ησλ νκάδσλ, φπσο ήηαλ ε ΑΔΘ, ν
Ξαληψληνο θαη βέβαηα θαη ζε κηθξφηεξεο νκάδεο. Ρν ιέσ απηφ γηαηί ζηε
ζεκεξηλή επνρή βιέπνπκε φηη θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ
ππάξρεη εθεί ζηελ πεξηνρή, πνπ θαλέλαο δελ κπνξεί λα πεη, ην ιέσ πνιηηηθά θαη
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ην ελλνψ απηφ, πνιινί ζα ήζειαλ λα κελ ππήξρε ε ΑΔΘ, λα κελ ήηαλ ζηελ Α’
Δζληθή θαη λα γίλεη κηα νκάδα αο πνχκε λα παίδεη εδψ κε ηε γεηηνληά θ.ιπ.
Άξα είλαη έλα πνιηηηθφ δήηεκα απηφ ην ηη ζέζε παίξλεηο θαη ην πψο ην
δηαρεηξίδεζαη. Έλα δήηεκα είλαη απηφ θαη λνκίδσ φηη εθεί πέξα ππάξρνπλ
απφςεηο γηα δηεπζέηεζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, γηαηί ππάξρνπλ ππαξθηά
πξνβιήκαηα. Ζ νπζία είλαη φηη ππάξρεη έλα γήπεδν εθεί θαη έρεη κηα αλαθνξά.
Αιιηψο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε λα πάεη θαη ζηελ Θφξηλζν, ή λα βξνχκε έλα
ρψξν, ηψξα ηφζεο εθηάζεηο έρνπκε, θ.ιπ. Ξαίδεη ξφιν δειαδή νη άλζξσπνη θαη
ε γεηηνληά ηνπο. Δμάιινπ θαη εδψ ζην Σατδάξη κεξηθνί πξνζπαζνχλ λα καο
πείζνπλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ γηα άιια δεηήκαηα, φηη δελ έρεη λφεκα ε ηζηνξία,
θηηάρλεηο έλα θαηλνχξγην θηήξην, ην παο φπνπ ζέιεηο, ην θάλεηο φ,ηη ζέιεηο
θ.ιπ. Ζ έλλνηα ηεο ηνπηθφηεηαο έρεη ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο.
Απηφ αθνξά φια ηα δεηήκαηα, αθνξά θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Θαη επνκέλσο νη
άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηνπηθά δεηήκαηα, νη άλζξσπνη πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ απηνδηνίθεζε, νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ κηα θνπιηνχξα
επίιπζεο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν απηψλ ησλ δεηεκάησλ, είλαη ππνρξεσκέλνη
λα δίλνπλ ιχζεηο. Άξα ινηπφλ θαη εθεί πέξα πξέπεη λα δνζεί κία ιχζε, ε
θαιχηεξε, ρεηξφηεξε, ηψξα απφ εδψ ηη λα πνχκε ηψξα; Δίλαη ζαλ λα έξζεη
θάπνηνο λα καο πεη εδψ πέξα γηα ηα ηέζζεξα γήπεδα ηνπ Σατδαξίνπ αο
πνχκε... Δληάμεη.
Φεχγσ ινηπφλ απφ απηφ ην ζέκα θαη κπαίλσ ινηπφλ ζηελ νπζία, φηη απηή ηε
ζηηγκή... Κε αθνξκή απηφ λα ην γπξίδνπκε αλάπνδα ην θαπέιν ζα έιεγα θαη
είλαη επθαηξία θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη φια ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ηεο
ρψξαο, γηαηί μέξεηε ηη γίλεηαη, πάκε γηα απιή αλαινγηθή επηηέινπο, ιέσ εγψ,
πάκε γηα θαηάξγεζε ηνπ Θαιιηθξάηε. Απηφ είλαη άζθεζε πνιηηηζκνχ, είλαη
άζθεζε δεκνθξαηίαο, γηα λα ην ζπλδέζνπκε ιίγν παξαπέξα. Γελ κπνξεί αλ
κελ κπνξεί έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θνπβεληηάζεη. Βεβαίσο θαη νη θάηνηθνη
έρνπλ δηθαίσκα, ην γλσξίδνπκε φινη, έρνπκε ζεηεχζεη ζε δηάθνξεο κνξθέο
θ.ιπ., θαη άιιεο ζπγθξνπζηαθέο θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ην δίθαηφ
ηνπο. Αιιά είλαη άιιν απηφ θαη άιιν νη κνξθέο, βιέπεηε είλαη πξνζεθηηθή θαη ε
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ηνπηθή αξρή, δελ πξέπεη λα ραξίδνπκε θαη ηνπο αλζξψπνπο, δελ ρξεζηκνπνηεί
ηελ έλλνηα... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ...
Θαη ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη πάξα πνιχ πξνζεθηηθή θαη νη ηνπηθέο αλαθνηλψζεηο
ησλ θνκκάησλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ηνλ φξν. Γηαηί μέξεηε πνιιέο θνξέο νη
άλζξσπνη ζηηο δχζθνιεο επνρέο θάπνπ ζέινπλ λα αθνπκπήζνπλ, αθνπκπάλε
ζηε ζξεζθεία, ζην πνδφζθαηξν, ζην Α, ζην Β, θ.ιπ. Θαη κε απηφ πνπ ιέκε
αζηεία – ζνβαξά φηη ην πνδφζθαηξν έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζξεζθείαο, ζήκεξα
ηνπο λένπο αλζξψπνπο κε φιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο θαη γηα ιφγνπο πνπ λα κελ
ηα αλαιχζνπκε φια απηά θ.ιπ., αθνπκπάεη κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ,
έηζη; Νη πιαηείεο είλαη άδεηεο γηα δεηήκαηα θηλεκαηηθά πνπ θάλνπλ ηα
θφκκαηα, ηα θηλήκαηα θ.ιπ. ζήκεξα, αλεμαξηήησο αλ ζπκθσλεί θάπνηνο καδί ή
φρη, αιιά ηα γήπεδα είλαη γεκάηα, θαη άιιεο κνξθέο. Δπνκέλσο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ θαηάιαβα ηη ιέηε. Ιέσ ηα γήπεδα είλαη γεκάηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ζπκβαίλεη ζπλάδειθνη; Έια Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη γεκάηα. Δπνκέλσο εκείο δελ πξέπεη λα ραξίδνπκε
ηνπο αλζξψπνπο. Ζ ππφζεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε
δεκνθξαηία θαη ηε ζπδήηεζε θ.ιπ. ζεκαίλεη φηη παξεκβαίλνπκε. Ν ηξφπνο
ινηπφλ ηεο παξέκβαζεο είλαη πνιηηηθφο, είλαη θηλεκαηηθφο, είλαη δεκηνπξγηθφο
ζηα πιαίζηα ησλ θνξέσλ πνπ έρνπκε απνδερηεί, αλεμάξηεηα αλ ζέινπκε λα ηα
αιιάμνπκε θαη λα ηα βειηηψζνπκε θαη παξεκβαίλνπκε.
Θαη έηζη ινηπφλ κε απηή ηελ έλλνηα εγψ ην ςεθίδσ ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα
επί ηεο νπζίαο. Δίλαη πξνζεθηηθφ, δηάβαζα θάζε παξάγξαθν, θαη απνθεχγεη
δεηήκαηα ηα νπνία κπνξεί ν θαζέλαο λα έρεη κηα πξνζσπηθή γλψκε, ηη θάλεη,
πνηνο εληζρχεη, πνηνο είλαη κε ην... Λαη. Θαη ζην επφκελν ζα θνπβεληηάζνπκε,
θαη ζε απηφ είλαη επθαηξία λα θνπβεληηάζνπκε αλαιπηηθά θάπνηα πξάγκαηα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Γθαλά.
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ΓΘΑΛΑ: Ν θ. Γξνχιηαο είλαη θαζνδφλ. Πίγνπξα ζα κπνξνχζε λα ην ρεηξηζηεί
θαιχηεξα ην ζέκα, επεηδή ηα αζιεηηθά θαη Κειηζζαλίδεο θαη γήπεδα θαη φια
απηά είλαη πεξηζζφηεξν ζέκα αλδξψλ. Ξαξφια απηά εγψ δελ ζα κηιήζσ γηα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ-ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ είλαη ηφζν ακεξφιεπηνο φζν
εζείο.
ΓΘΑΛΑ: Δπεηδή είλαη Νιπκπηαθφο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ ζα κείλσ ζε απηφ
πνπ λνκίδσ έζεζε θαη ζαλ βαζηθφ αίηεκα ζηελ φιε δηαδηθαζία ε Αζελά
Πθακπά, ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Γεκάξρνπ θαζφηη, ππνγξακκίδσ, νη δεκνηηθέο
αξρέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη φρη ππφ
θαζεζηψο απεηιψλ θαη βίαο. Θαη κε απηφ ζαλ βαζηθφ ζεκείν ηνπ φινπ απηνχ
ςεθίζκαηνο ζα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα πεη; Θ. Θαξαγηάλλε.
Κηιήζαηε λνκίδσ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα πσ θάηη. Μέραζα λα πσ θάηη θαη δελ είλαη νινθιεξσκέλν.
Ρν είπε ν ζπλάδειθνο ν Κπνδίθαο, γη’ απηφ παίξλσ μαλά δεχηεξε θνξά ηνλ
ιφγν. Ιέκε γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θ.ιπ. θαη ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ
είπα γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα φρη γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν, αιιά κε
ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ δίλεη ε Ξεξηθέξεηα απηή ηε ζηηγκή 20.000.000€
γηα λα ρηηζηεί ην γήπεδν θαη ην δίλεη πξνίθα ζε έλαλ επηρεηξεκαηία,
νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη απηφο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη αλάγθε
αλέγεξζεο γεπέδνπ ζε εθείλεο ηηο γεηηνληέο, πνπ μέξεηε πνιχ θαιά φηη έρνπλ
δνζεί φια ηα γήπεδα γηα ρξήζε ζε κεγάιεο ΞΑΔ θαη νη εξαζηηερληθέο νκάδεο,
φπσο αθξηβψο έγηλε θαη ζηνλ Ξεηξαηά κε ην γήπεδν ηνπ Νιπκπηαθνχ πνπ
εθδηψρηεθαλ ηα Ξεηξατθά Πσκαηεία θαη ν Δζληθφο, ηζηνξηθά ζσκαηεία ηεο
πφιεο, θαη δελ έρνπλ πνχ λα παίμνπλ θαη παίδνπλ... Δίλαη ζαλ ζην Σατδάξη λα
δνζεί ην έλα απ’ ηα δχν γήπεδα ηεο πφιεο πξνίθα ζε κία ΞΑΔ θαη λα κελ
κπνξεί ν Σατδαξηψηηθνο ιαφο, ηα ππφινηπα ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο, ηα
εξαζηηερληθά ζσκαηεία λα βξνπλ ρψξν γηα λα αζιεζνχλ.
Ρν ιέκε απηφ φηη πξέπεη λα ρηηζηεί γήπεδν γηαηί εκείο δελ ζέινπκε ηε λενιαία
ζηηο θεξθίδεο παζεηηθά λα ζηέθεηαη πίζσ απ’ ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν
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επηρεηξεκαηία ζηνλ ηδφγν θαη ζηα λαξθσηηθά. Δκείο ζέινπκε ηνλ ιαφ λα έρεη
πξφζβαζε ζηνλ αζιεηηζκφ, λα έρεη πξφζβαζε ζηα γήπεδα θαη γη’ απηφ ηνλ
ιφγν ζεσξνχκε φηη εθεί πέξα πξέπεη λα θηηαρηεί γήπεδν κε ιεθηά ηνπ
θξάηνπο, λα παίδεη θαη ε ΑΔΘ, αιιά λα κελ παίδεη κφλν ε ΑΔΘ. Λα είλαη ρψξνο
θαη γηα ηα ππφινηπα ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο θαη λα είλαη θαη ρψξνο ζηνλ νπνίν
ζα κπνξνχλ ζα αζινχληαη φια ηα παηδηά θαη φπνηνο άιινο αζινχκελνο ζέιεη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ θαη ηεο πεξηνρήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ
Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα αλ αξρίδνπκε θαη κηιάκε γηα ηα γήπεδα θαη γηα ηνλ
αζιεηηζκφ, εκείο ηνπιάρηζηνλ πνπ αζρνινχκαζηε θαη έρνπκε θαη ηελ εκπεηξία
θαη μέξνπκε θαη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, κπνξεί λα κάζνπλ θαη νη γπλαίθεο πάξα
πνιιά πξάγκαηα γηα λα δνπλ ηη αθξηβψο γίλεηαη εθεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξιάθα έθαλα, εληάμεη. Γελ δηαρσξίδσ. Δμάιινπ ππάξρνπλ πάξα
πνιιέο γπλαίθεο πνπ είλαη θίιαζινη πάξα πνιχ θαινί θαη ζσζηνί.
Λα πσ φηη ην ςήθηζκα βάδεη, φπσο εηπψζεθε θαη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο, ην
δήηεκα ηεο θαηαδίθεο ησλ ηξακπνπθηζκψλ, απηψλ πνπ εθθξάζηεθαλ αθξηβψο
φπσο ηα αλέθεξε ε Αζελά, έηζη ηνπιάρηζηνλ απφ πεξηγξαθέο θαη εγψ,
δηαβάδνληαο ηηο εθεκεξίδεο δειαδή, αθξηβψο έηζη έρνπλ γίλεη θαη δελ είλαη
βέβαηα ησλ ηειεπηαίσλ κφλν εκεξψλ, απηά είλαη ηα πην πξφζθαηα γεγνλφηα.
Πην πέξαζκα ησλ δχν ρξφλσλ ηψξα ηεο έληαζεο έρνπλ γίλεη πάξα πνιινί
ηξακπνπθηζκνί, έρνπλ δηαθνπεί πάξα πνιιά Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, έρνπλ
ρηππεζεί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ. Νπφηε είπε θαη ν
Λίθνο φηη ζπκθσλνχκε λα δηαηππψζνπκε έλα ςήθηζκα κε θάπνηεο κηθξέο
αιιαγέο, ζα δνχκε αχξην, αιιά ζε απηφ ην πεξηερφκελν, ζε απηφ ην χθνο, δελ
δηαθσλνχκε ζε απηφ.
Θα ήζεια φκσο λα πσ δχν πξάγκαηα γηα λα δνχκε πψο θηάλνπκε εδψ.
Γειαδή θάζε θνξά θηάλνληαο έλα απνηέιεζκα πξέπεη λα ςάρλεηο θαη γηαηί.
Θαη ζαλ άλζξσπνη πνπ αζρνινχκαζηε κε ηελ πνιηηηθή θαη κε ηα θνηλά, λνκίδσ
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φηη πξέπεη λα γλσξίδνπκε. Ξξψην δήηεκα φηη πίζσ απφ απηφ ην ζέκα, ηνπ
γεπέδνπ δειαδή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, θξχβνληαη ηεξάζηηα επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα θαη απηφ είλαη ην ζέκα δειαδή, ην πψο ζα θηηάμνπλ έλα κεγάιν
γήπεδν ην νπνίν δελ ζα εμαληιεζεί κφλν ζηηο ζέζεηο ησλ ζεαηψλ, αιιά ζα έρεη
παξάιιεια θαη ρψξνπο επηρεηξεκαηηθήο ρξήζεο. Γειαδή ζα έρεη πάξα πνιιά
γξαθεία, πάξα πνιινχο ρψξνπο πνπ ζα δνζνχλ γηα εθκεηάιιεπζε, πνπ
ζεκαίλεη φηη ζα ππάξρεη πνιχ κεγάιν θέξδνο γηα ηνλ επηρεηξεκαηία.
Γεχηεξνλ, ελψ ζα κπνξνχζε θαη έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο, είπε θαη ε Αζελά θαη
εκείο ην ιέγακε θαη ζαλ «Ιατθή Ππζπείξσζε» ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα, γηα
κηθξφηεξν ρψξν, δειαδή γηα έλα γήπεδν 25.000 ζέζεσλ, πνπ δελ ζα
επεθηείλνληαλ γηα ζην άιζνο, γηαηί μέξεηε απηφ ην ζρέδην ζεκαίλεη επέθηαζε
ηνπ γεπέδνπ θαη πξνο ην άιζνο, δειαδή θαηαζηξνθή πνιιψλ ζηξεκκάησλ
κέζα ζην άιζνο. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα γίλεη έηζη φπσο ιέγακε εκείο, λα γίλεη
έλα γήπεδν ζην νπνίν απφ θάησ ζα ζηεγάζεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηαο, έρεη ν
... Λέαο Φηιαδέιθεηαο αο πνχκε πνιχ θαιφ βφιετ, ππάξρνπλ νκάδεο κπάζθεη
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεγαζηνχλ ηνπηθέο νκάδεο ζε απηφ ην γήπεδν θαη λα
γίλεη έλα πνιπιεηηνπξγηθφ γήπεδν, έλα ζηάδην πνπ ζα ρσξέζεη θαη ηελ ΞΑΔ,
πνπ είλαη ηζηνξηθή θαη πξέπεη λα ππάξρεη εθεί, αιιά θαη ηηο άιιεο νκάδεο ηεο
πεξηνρήο, θαη βέβαηα δελ ζα επεθηαζεί θαη δελ ζα θαηαζηξέςεη ην πεξηβάιινλ.
Απηά βέβαηα φια δελ ζα έθεξαλ θέξδνο ζηνλ θάζε επηρεηξεκαηία, νη νπνίνη ηη
θάλνπλ βέβαηα; Γεκηνπξγνχλ παξάιιεια ζηξαηνχο, βιέπεηε ηψξα θαη δελ
είλαη κφλν ζηελ ΑΔΘ νη ζηξαηνί απηνί νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη, νη νπνίνη
βέβαηα απηνί νη νξγαλσκέλνη ζηξαηνί ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο θαη θαηά
ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Κελ μερλάκε ζην Πχληαγκα ηηο επηζέζεηο πνπ έθαλαλ
ζηα κεγάια ζπιιαιεηήξηα φηαλ έξρνληαλ νξγαλσκέλεο νκάδεο πξνβνθαηφξσλ
θαη ρηππνχζαλ ηηο εξγαηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαζνδεγνχκελνη, θαη έξρνληαλ
κάιηζηα θαη πνιινί κε δηαθξηηηθά νκάδσλ.
Πε απηφ βέβαηα ην ρεηξφηεξν είλαη φηη πξνζπαζνχλ ηα ηαπηίζνπλ θαη ηα
ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ΞΑΔ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ δειαδή, κε ηα
αγλά θίιαζια αηζζήκαηα ησλ θηιάζισλ. Δίλαη άιιν έλα θεθάιαην απηφ φηαλ
ηαπηίδνπλ ηνλ θίιαζιν ν νπνίνο αγαπάεη ηελ νκάδα ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα
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απηά ηα νπνία ππεξεηνχλ. Βέβαηα λα πσ εδψ φηη έρεη πνιχ κεγάιεο επζχλεο
θαη ε Θπβέξλεζε θαη ε Ξεξηθέξεηα θαη ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, γηαηί απ’
ηελ αξρή δελ πήξαλ μεθάζαξε ζέζε, αιιά πξνζπάζεζαλ κε δεπηεξεχνληα
δεηήκαηα είηε λα ππεθθχγνπλ, ή λα δηαθσλήζνπλ, ρσξίο φκσο λα κπνπλ ζηελ
νπζία ηνπ ζέκαηνο.
Δπεηδή έρσ παξαθνινπζήζεη πάξα πνιχ απηφ ην δίρξνλν ην ηη ζπκβαίλεη,
πξαγκαηηθά βιέπνπκε ππαλαρσξήζεηο θαη φρη μεθάζαξε ζέζε. Γειαδή φηαλ ην
δεπηεξεχνλ ην θάλεηο πξσηεχνλ θαη κηιάο γηα ην ζπνπξγίηη, γηα ηνπο
θνξκνξάλνπο ή μέξσ εγψ ηέηνηνπ κφλν είδνπο δεηήκαηα θαη δελ βάδεηο ην
θπξίαξρν θαη δελ ιεο ζηνλ θφζκν ηειηθά ηη θξχβεηαη πίζσ απφ απηνχ ηνπ
είδνπο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεπέδνπ, λνκίδσ φηη εθεί ην ράλεηο ην παηρλίδη θαη
ζηξέθεηο ηνλ θφζκν ελαληίνλ ζνπ έηζη θαη αιιηψο. ηαλ βιέπεηο φηη ε
Ξεξηθέξεηα δίλεη 20.000.000 γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θάπνηνη πξέπεη λα
θάλνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο γηαηί δίλεηαη γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν γήπεδν, γη’
απηφ ην ζρέδην πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα αζσψλνληαη φινη
απηνί.
Ινηπφλ, γηα λα κελ πσ ηψξα πεξηζζφηεξα θαη λα πσ έηζη γηα ηελ ηζηνξία θάηη,
ην γήπεδν ην γθξέκηζε ν Γξαλίηζαο. Ν Γξαλίηζαο θαηέβαηλε ππνςήθηνο ηφηε
κε ηε Λέα Γεκνθξαηία θαη ηνπ είραλ ππνζρεζεί φηη ζα ηνπ θηηάμνπλ γήπεδν
ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη πηζηεχνληαο φηη ζα πάξεη ηνπο θηιάζινπο ηεο ΑΔΘ
καδί ηνπ, λα δείηε δειαδή ηη παηρλίδηα παίδνπλ, θαη έηζη γθξεκίζηεθε ην γήπεδν
ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα ζρέδην.
Δίπακε φηη πάκε ζε έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο νη
νπνίεο ζα γίλνπλ αχξην θαη ζα ην ζπκθσλήζνπκε θαη κε ηελ Αζελά. Γελ
ππάξρεη, δελ ζα αιιάμεη ην πεξηερφκελν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, κπνξεί λα πεξάζεη θαηά πιεηνςεθία έλα ςήθηζκα πνπ
ζα είλαη ιίγν πην ζνπινππσκέλν. Θνηηάμηε παηδηά, ην πήξακε θαη εκείο ην
απφγεπκα ην ςήθηζκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη λα θάλνπκε; Θαη εκείο είρακε θαη άιια πξάγκαηα ζήκεξα,
δελ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζελά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δμάιινπ, κηζφ ιεπηφ, είλαη κία ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη πάληα
ζηα ςεθίζκαηα. Γελ έρεη πεξάζεη πνηέ θάπνην ςήθηζκα ηελ ίδηα ψξα, γηαηί
δηακνξθψλνληαη θαη ζπδεηηνχληαη ηελ επφκελε κέξα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζα αιιάμεη θάηη νπζηαζηηθφ, δελ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζελά ζην κηθξφθσλν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή Αζελά, αο πνχκε ε παξάγξαθνο, άκα ζέιεηε λα κπσ
θαη ζηελ νπζία ηψξα, πνπ ιέεη «Θαινχκε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο πνιηηείαο θαη
ηε δηθαηνζχλε λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο θαη λα δηαζθαιίδνπλ...». Γειαδή
βάδεηο ηψξα ηελ Αζηπλνκία θαη ηε δηθαηνζχλε λα ζηξαθεί ελαληίνλ ησλ
θηιάζισλ, πνπ αλάκεζά ηνπο είλαη θαη αγλά παηδηά, λα πάκε ζε ζπιιήςεηο
θαη... Γειαδή ζε κηα αζηπλνκνθξαηία ή ζε αζηπλνκηθά κέηξα... Απηφ ιέκε, φηη
θάπνηεο δηαηππψζεηο ζέινπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή. Θέινπλ πεξηζζφηεξε
πξνζνρή γηαηί ζα πνπλ κεηά φηη ε Γεκνηηθή Αξρή Σατδαξίνπ έβγαιε απηφ ην
ςήθηζκα. Θέιεη ιίγε πξνζνρή, γη’ απηφ ζαο ιέσ. Λνκίδσ φηη είκαζηε ζαθείο,
έηζη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΘΑΚΞΑ: Δίλαη επεηδή νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο θαη
επεηδή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θάζε ζπκπαξάζηαζε πνπ κπνξεί λα έξζεη θαη
θάζε πίεζε γηα λα ζηακαηήζεη απηή ε ηζηνξία, ζα ήζεια λα κπνξείηε ην
ζπληνκφηεξν λα γίλνπλ νη δηακνξθψζεηο θαη λα θνηλνπνηεζεί θαη ην ςήθηζκα,
φπνην θαη αλ είλαη απηφ, θαη πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο Φηιαδέιθεηαο. Δίλαη
θάηη πνπ ην έρεη αλάγθε. Απηή ηε ζηηγκή είλαη κφλε ηεο θαη πνιηνξθείηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην δνχκε θαη λα ην ιήμνπκε άκεζα, δειαδή αχξην ην πξσί,
Αζελά, γηα λα βγεη ην...
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2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Τήθηζκα γηα ηελ Ζκέξα Γξάζεο θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ, ηνπ πνιέκνπ,
ηνπ θαζηζκνύ θαη ηεο θηώρηαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην δεχηεξν. Θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Πην δεχηεξν ςήθηζκα. Πηηο 21 Κάξηε, απηφ είλαη ςεθίζκαηα πνπ
ηνπιάρηζηνλ εγψ ηα έρσ θέξεη θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, 21 Κάξηε είλαη
Ξαγθφζκηα Ζκέξα ηνπ κεηαλάζηε, ηνπ πξφζθπγα θ.ιπ. Κε αθνξκή ηελ 21ε
Κάξηε θαη επεηδή ζηηο 18 είλαη Πάββαην ζε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ νξγαλσζεί
θηλεηνπνηήζεηο κε ηνλ ηίηιν «Ζκέξα Γξάζεο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ
πνιέκνπ, ηνπ θαζηζκνχ θαη ηεο θηψρηαο». Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ
νξγαλψλεηαη θαη ζηελ Αζήλα θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο δηαδήισζε ην
Πάββαην 18 Κάξηε. Έρσ ζηείιεη θαη ηηο ζπιινγηθφηεηεο πνπ κέρξη ζηηγκήο
ππνγξάθνπλ θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ ηε δηαδήισζε κε ζηφρν ηε δηεθδίθεζε γηα
ην δήηεκα ησλ πξνζθχγσλ, ησλ κεηαλαζηψλ, ηνπ ξαηζηζκνχ αιιά θαη ηεο
θηψρηαο, γηαηί απηά ηα πξάγκαηα πάλε ρέξη-ρέξη.
Θα έιεγε θαλείο έρνληαο θαηά λνπ ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ην Σατδάξη ζε ζρέζε
κε ηνλ ρψξν ππνδνρήο πξνζθχγσλ θαη αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ
ππνδνρή ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία, φηη ν Σατδάξη έρεη δείμεη έλα εμαηξεηηθφ
πξφζσπν ζην δήηεκα ηεο πξνζθπγηάο. Θαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ην πψο έρεη
παξέκβεη ζηνλ Πθαξακαγθά, θαη ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε ζηάζε
πνπ θξάηεζε θαη απέλαληη ζηα παηδηά αιιά θαη απέλαληη ζηελ απνδνρή ηνπ
Πθαξακαγθά, θαη νη θνξείο ηεο πφιεο, θαη νη πνιίηεο ηνπ Σατδαξίνπ.
κσο ήκνπλ εδψ ζηε ζχζθεςε ηηο παξακνλέο ππνδνρήο ησλ παηδηψλ ζε
απηήλ εδψ ηελ αίζνπζα κε ηνπο θνξείο θαη ηνπο αηξεηνχο, ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη πνιίηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ππνδνρήο ησλ καζεηψλ θαη είλαη
αιήζεηα φηη αληηκεησπίζηεθε φιν απηφ κε αλζξσπηά απφ φιεο ηηο πιεπξέο,
ρσξίο δεχηεξε θνπβέληα θαη ρσξίο δηζηαγκφ. Αθνχζηεθαλ εθείλν ην βξάδπ
θάπνηεο θσλέο, θάπνηεο θσλέο πνπ έιεγαλ, πνπ ράζεθαλ βέβαηα κέζα ζηνλ
γεληθφ ελζνπζηαζκφ ηνλ αλζξψπηλν, θάπνηεο θσλέο πνπ έιεγαλ φηη ππάξρεη
θαη ε επφκελε κέξα, ηη γίλεηαη θαη πψο δηαζθαιίδνπκε ηελ επφκελε κέξα, θαη
θάπνηεο θσλέο πνπ έιεγαλ φηη θαη γη’ απηφ πνπ ζπκβαίλεη θάπνηνη θηαίλε. Γελ
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είκαζηε φινη ίδηνη ζην πψο ζηαζήθακε απέλαληη ζε απηφ ην πξάγκα. Θαη
λνκίδσ φηη είλαη ρξένο καο θαη λα θνηηάκε ηελ επφκελε κέξα, θαη λα θνηηάκε ην
ηη θηαίεη, θαη λα δηεθδηθνχκε γηα ηελ επφκελε κέξα θαη λα ζηξεθφκαζηε
ελάληηα ζηηο αηηίεο ηνπ θαθνχ.
Απφ ηε κηα πιεπξά κπνξεί λα πεη θαλείο φηη δελ είλαη ζχκβνπινο ηνπ
Ξξσζππνπξγνχ καο ν Κπαιηάθνο, νχηε ε θπβέξλεζή καο έρεη έλα ξαηζηζηηθφ
ιφγν θαη ζαθψο δελ είλαη ζηνπο θχθινπο ηεο ν Φαήινο Θξαληδηψηεο. κσο
απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Θπβέξλεζή καο είλαη απηή ε νπνία εθαξκφδεη ην
Γνπβιίλν 3, πνπ είλαη ν ιφγνο πνπ εγθισβίδνληαη νη πξφζθπγεο ζηε ρψξα καο,
είλαη απηή ε νπνία εθαξκφδεη θαη επηθαιείηαη ζπλέρεηα ηε ζπκθσλία
Δπξσπατθήο Έλσζεο – Ρνπξθίαο, ε νπνία επηβάιιεη απηέο ηηο απάλζξσπεο
ζπλζήθεο ζηνπο πξφζθπγεο θαη ην Σατδάξη είλαη ην θαιχηεξν παξάδεηγκα.
Γειαδή είκαζηε πεξήθαλνη πνπ ζηνλ Γήκν καο νη πξφζθπγεο, νη άλζξσπνη
πνπ θπλεγήζεθαλ απφ ηνλ πφιεκν, πνπ έρνπλ ράζεη δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο,
πνπ έρνπλ πιεγσζεί, πνπ έρνπλ ηαμηδέςεη κε θίλδπλν δσήο, πνπ έρνπλ ράζεη
ηα ίδηα ηνπο λα κσξά, πνπ δνπλ πάλσ ζε κηα ηζηκεληέληα πιαηθφξκα κέζα ζε
container, απηή είλαη ε θαιή πεξίπησζε, γηαηί ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ
πέζαλαλ απ’ ην θξχν θέηνο θαη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε ζηξαηφπεδα
πνπ έγηλαλ θπιαθέο ιφγσ ηεο ζπλζήθεο Δ.Δ. – Ρνπξθίαο.
Θαη βέβαηα φηαλ νη πξφζθπγεο θαη κεγάιεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ δνπλ ζε
άζιηεο ζπλζήθεο θαη κάιηζηα γθεηνπνηεκέλνη, ηφηε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα θαη
απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε ηξχπα πνπ αθήλεη ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα
λα μεπεηάγνληαη ηα αλζξσπφκνξθα ηέξαηα ηεο Σξπζήο Απγήο θαη ε Αθξνδεμηά
θαη λα ππνδεηθλχεη κε ην δάρηπιν φηη απηνί είλαη ην πξφβιεκα. Ρα ρξήκαηα
πνπ θαηαζπαηαινχληαη απφ ηηο ΚΘΝ θαη έρνπλ αξρίζεη θαη μεζπάλε
ζθαλδαιάθηα θαη θήκεο, δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ θάζε θαζίζηα λα
δαρηπινδείρλεη θαη λα ιέεη γηα απηνχο ρξήκαηα, γηα εκάο ηίπνηα θαη λα
ζπέξλνπλ ην δειεηήξην ηνπο.
Λνκίδσ φηη ε δηεθδίθεζε αλζξψπηλσλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ε
δηεθδίθεζε λα θαηαξγεζνχλ απηέο νη απάλζξσπεο ζπλζήθεο, ε δηεθδίθεζε λα
κελ ζπαξάζζεηαη ε θνηλσλία απφ ηε ιηηφηεηα θαη ηε θηψρηα πνπ θάλεη ηνπο
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αλζξψπνπο πνιιέο θνξέο λα αθνινπζνχλ ηελ αθξνδεμηά είλαη ππνρξέσζε,
γηαηί αιιηψο ε αλζξσπηά γίλεηαη ππνθξηηηθή θαη ελψ απιψλνπκε ην έλα ρέξη
ζηνπο πξφζθπγεο, κε ην άιιν ρέξη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνζθάπηνπκε ην
κέιινλ απηψλ ησλ παηδηψλ πνπ ππνδερηήθακε θαη φρη ην κέιινλ ην καθξχ,
αιιά ην άκεζν, ην απξηαλφ.
Απηφ είλαη ην πεξηερφκελν ςεθίζκαηνο, κε απηφ αθξηβψο ην ζθεπηηθφ
γηνξηάδνπκε ηε κέξα ηνπ πξφζθπγα θαη ηνπ κεηαλάζηε ζηηο 18 Κάξηε ζηνλ
δξφκν θαη θαιψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην ππεξςεθίζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα ζπλάδειθνη; Θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δπίζεο ζχληνκα λα πσ ην εμήο. Ρψξα εκείο θαη ζαλ
Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε πάξεη ζαθή ζέζε θαη γηα ην πξνζθπγηθφ, ην έρνπκε
ζπδεηήζεη αξθεηέο θνξέο. Λνκίδσ φηη ε ζηάζε καο φζν αθνξά θαη ηελ
ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ Γήκν ηνπ Σατδαξίνπ αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα
γηα ην δήηεκα ηεο αλάδεημεο ησλ επζπλψλ ηεο θπβέξλεζεο, αιιά γεληθφηεξα
θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ίδηνπ πνπ γελλάεη ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν θαη ηνπο
πξφζθπγεο έρεη πνιιέο θνξέο ζπδεηεζεί ζηνλ ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, φπσο επίζεο ζαθή ζέζε έρνπκε πάξεη θαη απέλαληη ζηηο
θαζηζηηθέο εθδειψζεηο, απέλαληη ζηε Σξπζή Απγή, ε νπνία θαιεί κε
κηζαιιφδνμν ξαηζηζηηθφ ηξφπν, επί ηεο νπζίαο ζέιεη λα βάιεη ηνλ Έιιελα
εξγάηε απέλαληη ζηνλ μέλν εξγάηε, πνπ θαηά ηε γλψκε καο έρνπλ ηα ίδηα
αθξηβψο ζπκθέξνληα θαη δελ έρνπλ ηίπνηα λα ρσξίζνπλ θαη δελ είλαη απηφ
πνπ ηνπο ρσξίδεη ε νπνηαδήπνηε θπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή ή άιιε δηαθνξά.
Ρνπο ρσξίδεη ε άβπζζνο κε απηνχο πνπ δεκηνπξγνχλ ηνπο πνιέκνπο, κε
απηνχο πνπ ηνπο ζπληεξνχλ, κε απηνχο πνπ γηα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα
ζθάδνπλ ηνπο ιανχο φπνπ γεο. Θαη απφ απηή ηελ άπνςε λνκίδνπκε φηη ην
θείκελν ζηηο δηαπηζηψζεηο πνπ θάλεη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ
πξνβιήκαηνο θαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξφζθπγεο ζηε
ρψξα καο, εληάμεη, είλαη ζσζηέο. Ξξέπεη λα είλαη θαη θάπνηνο ηπθιφο γηα λα
κελ θάλεη απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο. Θεσξνχκε φηη έρεη ζνβαξέο επζχλεο ε
θπβέξλεζε, ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηε ζηάζε πνπ έρνπλ θξαηήζεη ζε απηφ ην
δήηεκα.
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Υζηφζν ζεσξνχκε φηη θαηαξρήλ ζε δχν ζειίδεο θείκελν δελ ππάξρεη πνπζελά
ην βαζηθφ, ην θξίζηκν δήηεκα, απηφ πνπ πξέπεη λα απνθαιχπηεηαη ζηνλ ιαφ,
πνηα είλαη ε αηηία πνπ γελλάεη ηφζν ηνλ θαζηζκφ, φζν θαη ηνπο πξφζθπγεο. Ζ
αηηία δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ε θαζηζηηθνπνίεζε γεληθά ηεο Δπξψπεο,
δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ε αιιαγή ζηάζεο ηεο Διιεληθήο Θπβέξλεζεο,
δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ε αιιαγή πνξείαο ηεο θηινιατθήο ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα ή εθδεκνθξαηηθήο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή
Έλσζε ίδηα θαη απαξάιιαθηε ήηαλ. Ρν ίδην αληηδεκνθξαηηθή ήηαλ απ’ ηελ
πξψηε κέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε, απφ ηφηε πνπ έγηλε ηδέα ζηα κπαιά απηψλ
ησλ ζνθψλ θαη έρεη δείμεη φια απηά ηα ρξφληα ην πνηνο ήηαλ ε
πξνζαλαηνιηζκφο, ν ραξαθηήξαο ηεο απφ ηφηε πνπ δεκηνπξγήζεθε. πσο
επίζεο ην ίδην δελ είλαη θαζφινπ αλεχζπλεο θαη θαζφινπ μεγειαζκέλεο φιεο νη
πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν έπηλαλ λεξφ ζηελ θαιή
Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ηψξα έγηλε θαθή θαη ππεξεηεί άιιεο πνιηηηθέο.
Απ’ απηή ηελ άπνςε λνκίδνπκε φηη θαη πνιηηηθά δελ κπαίλεη ην δήηεκα ζσζηά
ζην θείκελν, αιιά θπξίσο ην θείκελν θαιεί ζε κία πνιηηηθή ζπγθέληξσζε. Ξίζσ
δειαδή απφ ηνπο θνξείο πνπ ππνγξάθνπλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
ππνγξάθνπλ ε ΑΛΡΑΟΠΑ ζηελ Θνθθηληά, ε ΑΛΡΑΟΠΑ ζηηο γεηηνληέο ηεο
Αζήλαο, ε Αληηθαπηηαιηζηηθή Αλαηξνπή ζηελ Αηηηθή, ε ΑΟΔΛ, ε Αξηζηεξή
Θίλεζε Ξεξηζηεξίνπ θ.ιπ. Γειαδή είλαη πνιηηηθνί θνξείο ή θνξείο πνιηηηθψλ
θνκκάησλ πνπ εθθξάδνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη δελ
κπνξεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη κηα ηέηνηα απφθαζε. Γελ ζα
κπνξνχζακε λα βάινπκε πνηέ δήηεκα θαη δελ ην έρνπκε βάιεη πνηέ εμάιινπ
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη απφθαζε ζπκκεηνρήο ζε κία ζπγθέληξσζε
αο πνχκε ηε ΘΛΔ ή ηνπ ΘΘΔ, δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ. Απφ απηή ηελ άπνςε
ζεσξνχκε φηη είλαη θαη άζηνρν λα πάξεη κηα ηέηνηα απφθαζε ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, ηεο ζπκκεηνρήο δειαδή ζε κηα ηέηνηα ζπγθέληξσζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κε γλψκνλα ηνλ ππξήλα θαη ηελ θεληξηθή ηδέα θαηά ηνπ
ξαηζηζκνχ θαη ηηο αηηίεο, πνπ εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε φηη ζε αξθεηά ζεκεία

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017

35

ησλ αηηηψλ ή ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ πξνζθπγηθνχ έρεη
πνιιά ζηνηρεία αιεζείαο, φπσο πνιιά εξσηεκαηηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη γηαηί
ε δίθε ηεο Σξπζήο Απγήο άξγεζε, αξγεί, γηαηί παξήιζε ην δεθανρηάκελν.
Θέηεη αξθεηά ζέκαηα ινηπφλ ζηα νπνία ζα ζπκθσλήζνπκε θαη γη’ απηφ,
παξακειψληαο φλησο θάπνηεο αλαληηζηνηρίεο ή θάπνηεο εθθξάζεηο πνπ είλαη
αξθεηά νμείο, αθξαίεο, ζα ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα ζέιεηε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, είλαη έλα ζέκα ζνβαξφ θαη ην πεξηερφκελν είλαη
πεξηζζφηεξν ζνβαξφ απ’ απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε έηζη ιίγν
επηδεξκηθά. Θα ήζεια λα ην δσ, ην βιέπσ κε επηθχιαμε σο πξνο ηηο
δηαηππψζεηο. Πίγνπξα δελ ππάξρεη άλζξσπνο εδψ κέζα, ζε απηή ηε ζχλζεζε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ λα κελ είλαη θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ ή μέξσ εγψ
θαηά ηνπ θαζηζκνχ ή ηεο θηψρηαο θ.ιπ. Άιισζηε ιίγν πνιχ ηα βηνγξαθηθά
φισλ καο έρνπλ θάπνηεο πηλειηέο, ππάξρνπλ πηλειηέο απφ δξάζεηο, ελεξγέο
δξάζεηο θαηά απηψλ ησλ ζρεκάησλ. Έρσ επηθπιάμεηο γηα δηαηππψζεηο,
δηαηππψζεηο θαη ζην πεξηερφκελν. Πε γεληθέο γξακκέο είλαη έλα θείκελν ην
νπνίν κε θαιχπηεη, εθηφο απφ κεξηθά ζεκεία πνπ κπαίλεη ζε επζεία γξακκή
πνπ δείρλεη, πξνζπαζψ λα είκαη πξνζεθηηθφο, ηεο δηαθνξά ηελ εζσηεξηθή πνπ
ππήξμε απφξξνηα ηνπ δηαδπγίνπ, πνπ ήηαλ ε αηηία δηαδπγίνπ θάπνησλ ηάζεσλ
κέζα απφ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ ηα θφκκαηα ηνπ ΠΟΗΕΑ θ.ιπ. θαη δελ ζέισ
λα κπσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Ξάλησο κε επηθχιαμε σο πξνο ηε δηαηχπσζε, φρη σο πξνο ην πεξηερφκελν,
θαλείο δελ ζπδεηάεη ζήκεξα νχηε φηη πεηχρακε ζην πείξακα ηνπ πξνζθπγηθνχ,
νχηε φηη έρνπλ ιπζεί ηα πξνβιήκαηα θαηά ηεο θηψρηαο, πνιχ πεξηζζφηεξν
ησλ πνιέκσλ, δελ ην ζπδεηάκε, γηαηί φια απηά, πξνζθπγηθά, θηψρηεο θ.ιπ.
έλαο κεγάιν βαζκφο αηηίαο θαη αθνξκήο είλαη νη πφιεκνη. Ρν δνχκε θαζεκεξηλά
ηψξα ζηελ πφιε καο κε ηνπο πξφζθπγεο θ.ιπ. Οαηζηζκφο είλαη θαη απηφ κέζα
ζηηο... ην αληηξαηζηζηηθφ καο ζπλαίζζεκα είλαη δεδνκέλν. Γπζθνιεχνκαη
εηιηθξηλά λα πσ έηζη θαηεπζείαλ λαη ην ςεθίδσ αλεπηθχιαθηα. Θα ην ςεθίδσ
κφλν ζηηο έλλνηεο ηεο δηαθνξνπνίεζήο κνπ, δειαδή ζηηο έλλνηεο θαηά ηνπ
ξαηζηζκνχ, θαηά ηνπ πνιέκνπ, φπσο γξάθεη εδψ, θαηά ηνπ θαζηζκνχ θαη ηεο
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θηψρηαο. Θαη θπζηθά φπσο είπε θαη ν θ. Ληεληαθφο, θαη γηα απηφ ην ηξαγηθφ
ζέκα κε ηε Σξπζή Απγή, πνπ δελ επζχλεηαη κφλν απηή ε θπβέξλεζε, αιιά δελ
πεξηκέλακε απφ απηή ηελ θπβέξλεζε λα ην θηάζεη εδψ ην ζέκα θαη λα
θπθινθνξνχλ νη εγθιεκαηίεο ειεχζεξνη θαη... Ρέινο πάλησλ. Θα ην ςεθίζνπκε
κε ηελ φπνηα επηθχιαμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... Ξάκε ηψξα ζηελ νπζία.
Θα κπνξνχζα λα πσ... Θαξαγηάλλε ηελ πξνζνρή ζνπ. Θα κπνξνχζα λα πσ φηη
θαιχθζεθα απ’ ηνλ Θαξαγηάλλε θαη λα ηειεηψζσ εδψ πέξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ζνλ αθνξά ηελ κεζνδνινγία, ην ηη θαη ην πψο θαη ην
πνχ απεπζχλεηαη. κσο εγψ ην μεπεξλάσ απηφ ην δήηεκα, γηαηί ν θαζέλαο
έρεη δηθαίσκα κε αθνξκή κία εθδήισζε πνπ λα θαιεί, νηηδήπνηε άιιν, λα
βάιεη ηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Ιέσ ινηπφλ θαη ζα είκαη ηψξα ζθιεξφο επί
ηεο νπζία. Απηφ ην θείκελν είλαη αλαληίζηνηρν κε ην ελσηηθφ πλεχκα πνπ
ππήξμε ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ, γηα ην νπνίν εκείο ζαλ «Ξνιίηεο ζε Γξάζε»
δνπιέςακε κεζνδηθά εδψ θαη έλα ρξφλν, απφ ηελ επνρή πνπ θαη εδψ κέζα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζε αληίζεζε κε ηε Γεκνηηθή Αξρή είρακε ζα ιέγακε
αληηζέζεηο φζνλ αθνξά ην πνηνο έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζην θαζηζηηθφ
θίλεκα.
Λνκίδσ ινηπφλ φηη εκείο κε βάζε ηε δηθή καο εκπεηξία θαη ηε δηθή καο
θνπιηνχξα δνπιέςακε κεζνδηθά φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην
λα γίλεη θνηλή ζπλαηλέζεη, λα ππάξμεη κία πνιηηηθή απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη
φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Πε ηειεπηαία αλάιπζε ζπκβάιιακε
δείρλνληαο ηα ελσηηθά ζηνηρεία ηεο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο πνπ πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζην θφζκν γηα ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ θαζηζκφ, γηα ηε ζηάζε
ηνπ ελάληηα ζηνλ πφιεκν, γηα ηε ζηάζε αιιειεγγχεο γηα ηελ πξνζθπγηά.
Έρνπκε κηα ηζηνξηθφηεηα, γηαηί γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο καο έηπρε
ηελ εκέξα πνπ δνινθνλήζεθε ν Φχζζαο εγψ πξνζσπηθά λα βγάισ
αλαθνίλσζε πξηλ θαλ λα βγάινπλ ηα αληίζηνηρα πνιηηηθά θφκκαηα. Λνκίδσ ζε
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απηφ ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα εκείο ζαλ παξάηαμε θαη ηζηνξηθά κε
ηελ ηζηνξηθή καο δηαδξνκή ζπκκεηείρακε ζε φια ηα αληηθαζηζηηθά θηλήκαηα
κέζα ζηελ πφιε.
Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο έρεη ζηνηρεία ελσηηθήο δξάζεο θαη φρη ζηνηρεία δηάζπαζεο.
Θα έιεγα ινηπφλ φηη ρηίδνπκε κε βάζε απηφ πνπ ππάξρεη. Γξνχκε ηνπηθά θαη
δηακνξθψλνπκε ζα ιέγακε παλειιαδηθά φξνπο απνδνρήο κηα θνπιηνχξαο
δεκνθξαηηθήο ελάληηα ζηνλ θαζηζκφ, ελάληηα ζηνλ πφιεκν, αιιειεγγχεο
ζηνπο πξφζθπγεο, αιιειεγγχεο ζηα παηδηά, αιιειεγγχεο ζηελ ίδηα ηελ
θνηλσλία πνπ έρεη αλάγθε θάπνηα ζηηγκή λα αλαζπγθξνηεζεί κεηά ην ηέινο
ηνπ πνιέκνπ.
Άξα ινηπφλ εκείο απηφ ην θείκελν, ην νπνίν είλαη έλα θείκελν πνπ θνηηάεη ζηνλ
εαπηφ ηνπ εζσηεξηθά κέζα, είλαη έλα θείκελν απηντθαλνπνίεζεο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο, δελ κπνξνχκε λα ην δερηνχκε. ρη γηαηί θάλεη θξηηηθή
ζηελ θπβέξλεζε, απηφ είλαη ην ιηγφηεξν. Θα έιεγα φηη ζηε ζπλνιηθή αληίιεςε
πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, θαη είλαη ηέηνηα πνπ ηνλ θάλεη
επαίζζεην, πνπ κηιάεη ε Δπξψπε, φπσο είρε πεη ν θ. Φνπξιήο γξάθνπκε κέξνο

ηεο παλειιαδηθήο ηζηνξίαο. Θα πσ φηη ν Γήκαξρνο, εθθξάδνληαο ηελ θνηλή
πεπνίζεζε ηνπ Σατδαξηψηηθνπ ιανχ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεκνθξαηηθνχ
θφζκνπ ζηελ πφιε καο, φηαλ κίιεζε φηη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο
εθθξάδεη ην θνηλφ αίζζεκα, είλαη απηφ πάλσ ζην νπνίν πξέπεη λα ρηίδνπκε γηα
ηελ επφκελε κέξα. Θάπνηνη ην βιέπνπλ απηφ θαη θάλνπλ παξαρσξήζεηο.
Θάπνηνη άιινη δελ ην βιέπνπλ. Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ρηίδνπκε
πάλσ ζηα θνηλά κέησπα θάλνληαο ππνρσξήζεηο θαη φρη ζηελ απηνεπηβεβαίσζή
καο.
Κε απηή ηελ έλλνηα απηφ ην θείκελν εγψ ην ζεσξψ φηη είλαη εθηφο ηφπνπ θαη
ρξφλνπ, δελ κπνξψ λα ην ςεθίζσ θαη γηα ηα επηκέξνπο δεηήκαηα θαη θπξίσο
γηαηί δελ ρηίδεη κηα πξννπηηθή. Γελ έρεη ηίπνηα ελσηηθφ ζηνηρείν. Αθφκα θαη νη
ίδηνη νη θνξείο κε ηνλ ηξφπν πνπ έθηηαμαλ απηφ ην θείκελν, ην έθηηαμαλ γηα λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Κε απηή ηελ έλλνηα ην απνξξίπησ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Αλ κπνξψ λα πσ θαη δπν θνπβέληεο γηα ην πξψην ςήθηζκα,
επεηδή δελ ήκνπλα εδψ, πνιχ ζχληνκα. Ππκθσλψ θαη εγψ κε ην ςήθηζκα,
θπξίσο σο πξνο ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηελ θαηαδίθε ησλ
γεγνλφησλ πνπ έρνπλ γίλεη. Άιισζηε κε ηνλ Γήκαξρν ηνλ γλσξίδσ πξνζσπηθά
θαη είρακε κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία. Βέβαηα ε άπνςή κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη
λα γίλεη ην γήπεδν ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα. Ήηαλ εγθιεκαηηθφ ην φηη ν
Γξαλίηζαο θάπνηε ην θαηεδάθηζε ρσξίο λα έρεη εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο
άδεηεο

γηα

ηελ

αλέγεξζή

ηνπ.

Γεληθά

είκαη

ππέξ

ησλ

αζιεηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ, ζεβφκελνη πάληα βέβαηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο θαη
ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο θαλφλεο, φπσο επίζεο ζα έπξεπε λα είρε γίλεη θαη ην
γήπεδν, παξά ηελ βαζεηά ηδενινγηθή κνπ δηαθσλία, θαη ην γήπεδν ζηνλ
Βνηαληθφ θαη ήηαλ θαη εθεί εγθιεκαηηθέο νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαη
νξγαλσκέλα απφ ηνλ ΠΟΗΕΑ ηφηε γηα λα κπινθαξηζηεί εθείλν ην γήπεδν.
Ρψξα ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν. Υο πξνο ην ζέκα δελ κπνξνχκε λα
δηαθσλήζνπκε. Θαη εκείο είκαζηε θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ θαη
ηνπ λαδηζκνχ έηζη φπσο έρεη γίλεη ζηε ρψξα καο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη κε ηε δνινθνλία ηνπ Ξαχινπ Φχζζα. πάξρνπλ θάπνηεο
εθθξάζεηο, κε θάιπςε ζε απηφ θαη ν Βαγγέιεο Ληεληαθφο θαη ν Αλδξέαο
Κπνδίθαο, κε ηηο νπνίεο δηαθσλνχκε, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρνπκε εθθξάζεη θαη ηηο δηαθσλίεο καο ζε ζρέζε κε ηελ
πνιηηηθή πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε ειιεληθή πνιηηεία εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Βέβαηα δελ είλαη ηαπηφζεκε ε άπνςή καο κε ηελ
άπνςε ηνπ θεηκέλνπ. Θεσξψ φηη ζε γεληθέο γξακκέο αλ εμαηξέζνπκε απηή ηε
θξαζενινγία πνπ ππάξρεη θαη κε ηελ νπνία δηαθσλνχκε, ζα κπνξνχζακε λα
ζπκθσλήζνπκε κε ηε γεληθή ηδέα ηνπ ςεθίζκαηνο θαη λα ην απνδερηνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Γελ ην είρα δηαβάζεη, δελ μέξσ, αιιά επεηδή άθνπζα εδψ ηνλ θ.
Γξνχιηα, είλαη αιήζεηα ν Νιπκπηαθφο φκσο φηη έθαλε έλα πνπ είλαη κε
γξήγνξεο ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
Πην άιιν ζέκα εδψ πέξα πνπ βιέπσ φηη, θνηηάμηε, ν δηθφο καο ν Γήκνο έρεη
ηφζν πεξίζζεπκα θαξδίαο φζνλ αθνξά γηα ην πξνζθπγηθφ, ίζσο ζα έπαηξλε
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άκα ππήξρε ρξπζφ βξαβείν, ζπγλψκε γηα ηελ έθθξαζε, ζα ην έπαηξλε ζε φια.
Πε νξηζκέλα ζέκαηα είκαζηε, ην δείμακε θαη κε ηηο πξάμεηο θαη κε ηα ιφγηα θαη
κε φια. Παθψο θαη νξηζκέλεο εθθξάζεηο φηη έλα ρξφλν κεηά ε θπβέξλεζε
ΠΟΗΕΑ – ΑΛΔΙ, θαη δελ ζα ππνζηεξίμσ εγψ ηνλ ΠΟΗΕΑ – ΑΛΔΙ, αο ηνλ
ππνζηεξίμεη ν θ. Ππειηφπνπινο θαιχηεξα πνπ είλαη θαη κέινο, ελαξκνλίδεηαη
πιήξσο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ζεσξεί ηελ πξνζθπγηά παξαλνκία. Κφλν ε Διιάδα
δελ ην έδεημε απηφ. ια ηα άιια ηα θξάηε ελδερνκέλσο, ε Διιάδα δελ ην
έδεημε κέρξη ηφηε. Έλα ρξφλν κεηά ε αληηπξνζθπγηθή θαη ... πνιηηηθή ηεο
απνηξνπήο θιηκαθψλεηαη θαη ζηξψλεη ην έδαθνο ζηε ...
Θ. Κπνδίθα πνπ είπαηε φηη ε θπβέξλεζε θάλεη ε πξνεγνχκελε, ε θπβέξλεζε
πξέπεη λα μέξεηε ππάξρεη ... θαη λνκνζεηηθή εμνπζία πνπ δελ κπνξεί λα πεη
νχηε ν πνπξγφο Γηθαηνζχλεο λα θάλεη. Θαηαιάβαηε; Δάλ εζείο ηα μέξεηε θαιά
δειαδή θαη κπνξείηε λα πείηε ζαλ πνπξγφο Γηθαηνζχλεο ... είλαη αλεμάξηεηε
ε δηθαηνζχλε ζηελ Διιάδα. Πηελ Διιάδα είλαη θξάηνο δηθαίνπ θ. Κπνδίθα, λα
ην

μέξεηε.

Θαηαιάβαηε;

Δίλαη

δηαθξηηέο

νη

εμνπζίεο

λνκνζεηηθή

θαη

εθηειεζηηθή. Δληάμεη; Θαη δηθαζηηθή. Απηφ θαληάδνκαη δειαδή. Ή έλα ρξφλν
κεηά νη πξφζθπγεο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Πβήζηε ην ινηπφλ, δηαγξάςηε ην ινηπφλ άκα ζέιεηε λα ην
γξάςεηε ζηα πξαθηηθά. Γελ κε ελνριεί εκέλα. Πηγά κελ ζέισ λα ππεξαζπηζηψ
ηελ Διιεληθή Γηθαηνζχλε. Δγψ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... πιαίζην, έρσ
νξηζκέλεο αληηξξήζεηο ζε απηά πνπ είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη, ζε
αθξαίεο, δηφηη ηνπιάρηζηνλ απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηνπιάρηζηνλ απηή
ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη θάλεη ηφζα θαη ζα θάλεη θαη άιια ηφζα πνπ δελ έρνπλ
θάλεη φινη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο ζα
ήζεια λα πσ θαη εγψ δπν θνπβέληεο. Θνηηάμηε ζπλάδειθνη, εκείο ζαλ
Γεκνηηθή Αξρή κπήθακε κπξνζηά ζην δήηεκα ηεο θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ
φρη απιά απφ αλζξσπηζκφ, έηζη; Δίλαη κηα ζπλεηδεηή πνιηηηθή πξάμε απέλαληη
ζε απηφ πνπ ραξαθηεξίδνπκε εκείο ζηα θνπκνπληζηέο ηα ηαμηθά καο αδέξθηα,
έηζη; Ρνπο εξγάηεο δειαδή θαη ηνπο θησρνχο αλζξψπνπο πνπ είλαη ζχκαηα
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ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα απηνχ ηνπ
εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν δνχκε θαη πνπ εκείο ζαλ θνκνπληζηέο
ην αληηπαιεχνπκε. Κε απηή ηελ έλλνηα θαη επεηδή είπε θαη ν ζπλάδειθνο ν
Θαξαγηάλλεο, δελ λνκίδσ φηη ζπκθσλεί ν Θνδσξήο φηη ν θαζηζκφο είλαη ζέκα
ηνπ θαπηηαιηζκνχ, γηαηί ιεο ζπκθσλψ κε ηνλ Θαξαγηάλλε αο πνχκε, ή φηη ε
Δπξσπατθή Έλσζε δελ ήηαλε θάπνηε θαιή θαη ηψξα μαθληθά ζθάξηεςε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, φρη. Απηά αθξηβψο είπε ν Θαξαγηάλλεο, απηά αθξηβψο ιέεη
ην ΘΘΔ. Αλ ζπκθσλνχκε ζε απηά Θνδσξή...
Γεχηεξνλ, εκείο δελ... Δλσηηθφ πλεχκα, ν θαζέλαο φκσο έρεη ηηο δηθέο ηνπ
πνιηηηθέο αθεηεξίεο, έηζη; Απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά ν θαζέλαο δξα θαη ππήξμε
απηφ ην απνηέιεζκα πνπ ην ραξαθηεξίζακε, ην είπακε φηη ήηαλ ηηκή γηα ηελ
πφιε καο θ.ιπ. πάξρεη φκσο θαη έλα φκσο, έηζη; Γηα καο ππάξρνπλ αηηίεο πνπ
νδεγνχλ ζηνπο πνιέκνπο, ππάξρνπλ αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ πξνζθπγηά,
ππάξρνπλ αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθπγηά, γηαηί
ππάξρνπλ θαη ηέηνηνη πξφζθπγεο, θαη γηα καο ε αηηία απηή είλαη ν
θαπηηαιηζκφο, ην εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα. Θαη απηφ ηνλ θαπηηαιηζκφ εκείο
ηνλ πνιεκάκε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ, είηε είλαη κε αγθπισηφ ζηαπξφ θαη
θάγθειν

ζην

κπξάηζν,

είηε

είλαη

θηιειεπζεξηζκφο,

είηε

είλαη

ζνζηαιδεκνθξαηία, απ’ ηε ζηηγκή πνπ ππεξεηεί θαη πξνβάιεη απηφ ην
εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα εκείο ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο ζα ην πνιεκάκε.
Απηή είλαη ε δηθηά καο πνιηηηθή ινγηθή ε νπνία δελ ππάξρεη ζην θείκελν. Ζ
πάιε ε δηθηά καο ζηξέθεηαη ελάληηα ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ γελλά ηνλ
θαζηζκφ θαη δελ ην απνθφβνπκε. Ν θαζηζκφο είλαη κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ
επνηθνδνκήκαηνο απηνχ ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ ηνλ
απνθφβνπκε νχηε απ’ ηελ νηθνλνκηθή βάζε, νχηε απφ ην γεληθφηεξν πιαίζην
ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Γειαδή εκείο γηα παξάδεηγκα δελ ζα ςεθίζνπκε πνηέ Πηξάθ
γηα λα κελ έξζεη ε Ιεπέλ, γηαηί ν έλαο κπνξεί λα δέξλεη κε ηελ νηθνλνκία θαη
άιινο λα δέξλεη κε ηνλ ζηεηιηάξη. Δίλαη θαη νη δχν πιεπξέο ηνπ ίδηνπ
εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κε απηή ηελ έλλνηα δελ κπνξνχκε λα
ζπκθσλήζνπκε ζε έλα ηέηνην θείκελν. Ζ δηθηά καο ε δξάζε ππεξεηεί απηφ, λα
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αλαδεηρηεί ε βαζχηεξε αηηία ηεο χπαξμεο ησλ πξνζθχγσλ θαη απηφ ζα
ππεξεηνχκε κέρξη ην ηέινο.
Άιινο ζπλάδειθνο; Γήκαξρε. Αζελά. Ινηπφλ, λα πεξάζνπκε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε Αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά. Αθνχζηε ιίγν ζπλάδειθνη γη’ απηφ ην ζέκα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε Αλακφξθσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
ζπκβνπιίνπ ε πξψηε, απιά ιφγσ ηελ δεκαηξεζηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηηο 5 ηνπ
Κάξηε θαη επεηδή ζέινπκε πεξίπνπ έλα δεθαήκεξν κεηά γηα λα έξζνπλ νη
εγθξίζεηο ησλ Δπηηξνπψλ, ηνπ Ξξνεδξείνπ θ.ιπ. απφ απνθεληξσκέλεο θαη φια
απηά, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηελ
πξφηαζή καο γηα ηηο έθηαθηεο πξνζιήςεηο πνπ πξέπεη αλ ζηαινχλ κέρξη 10
Κάξηε. Νπζηαζηηθά επεηδή ζα πεξάζεη ε πξνζεζκία αλ πάκε κεηά ηηο 15 ηνπ
Κάξηε πεξίπνπ ππνινγίδνπκε λα έξζνπλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε νη εγθξίζεηο,
γη’ απηφ αθξηβψο ζπκπιεξψλνπκε ηελ πξψηε Αλακφξθσζε κε απηνχο ηνπο
θσδηθνχο πνπ είλαη φζνλ αθνξά ηηο έθηαθηεο πξνζιήςεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη ζα
ζπδεηήζνπκε παξαθάησ πνηεο είλαη δειαδή κε βάζε ην εηζεγεηηθφ πνπ πξέπεη
λα ζηαινχλ κέρξη 10 Κάξηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Δάλ δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο λα πνχκε. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, έρσ πεη δεθάδεο θνξέο φηη λαη κελ ην ζέκα ησλ
αλακνξθψζεσλ θαη φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ παίδνπλ έλα ξφιν, φηη μέξεηε
δελ πξνγξακκαηίδνπκε, δελ θάλνπκε, δελ ξάλνπκε, αιιά απφ ηελ άιιε μέξσ
φηη νη Αλακνξθψζεηο θαη φια απηά είλαη έλα αληηθιείδη ζηηο δπζθνιίεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο, νπφηε έρσ δειψζεη φηη ηα ςεθίδσ. Γελ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εκείο ην πξσί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνπκε θαιπθηεί
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Αλακφξθσζεο. Ζ γλψκε καο
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είλαη φηη δελ είλαη φιεο νη αλακνξθψζεηο ρξήζηκεο. Απιά ζα ήζεια πάιη κηα
παξαηήξεζε λα θάλσ. Δπεηδή ην εηζεγεηηθφ ησλ επφκελσλ ζεκάησλ ήξζε
αξγά ην κεζεκέξη, δελ ζα ςεθίδακε ηα επφκελα ζέκαηα, αιιά απ’ φ,ηη βιέπσ
επεηδή

έρνπλ

νπζηαζηηθά

παξαθνινπζεκαηηθφ

ραξαθηήξα

κε

ηελ

Αλακφξθσζε, ελ ηέιεη ζα ηα ςεθίζνπκε. Απιά είλαη άιιε κηα παξαηήξεζε ζε
ζρέζε κε ηνπο ρξφλνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ηα ςεθίδσ φια ηα ζέκαηα, επεηδή ζα θχγσ. Ρα
δεηήκαηα ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζπκθσλψ θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα, έηζη
επεηδή πξέπεη λα θχγσ, δελ κπνξψ λα κείλσ άιιν.
Θαη ζέισ λα πσ ιίγν έλα αληηθεηκεληθφ πξφβιεκα. Γειαδή πξνζέμηε λα δείηε,
ήξζακε ην πξσί νξηζκέλνη ζηηο 8:30 ε ψξα ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πήγακε
δνπιέςακε, εγψ είρα θαη

ζπλεδξίαζε ηνπ

ΑΠΓΑ ζηηο 5:00κ.κ. θαη

αλακνξθψζεηο θ.ιπ. Ρν ιέσ απηφ γεληθφηεξα. Δίλαη κεξηθέο θνξέο, δελ
είκαζηε επαγγεικαηίεο, δειαδή ζέισ λα πσ πξέπεη λα βγάινπκε θαη
κεξνθάκαην αο πνχκε θαη θπξίσο λα βγάινπκε κεξνθάκαην ηελ επφκελε κέξα.
Ρν ιέσ έηζη... Γελ έρεη ζρέζε ηψξα κε ην Ξξνεδξείν, ην ιέσ γεληθψο γηα
φινπο καο αο πνχκε, θαη γηα ηα ςεθίζκαηα λα μέξνπκε φηη ζα κπεη, είλαη
εχθνιν λνκίδσ δχν ςεθίζκαηα πνπ ζα μέξνπκε λα πνχκε φηη ζα κπνπλ απηά ή
λα ζπλελλνεζνχκε φηη ζα θάλνπκε άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θ.ιπ., γηα λα κελ
ράλεηαη θαη ε νπζία, γηαηί κεηά θαη απφ θπζηθή θφπσζε ελψ ζεο λα
ηνπνζεηεζείο ζε θάπνηα ζέκαηα θαη λα αλαιχζεηο θάπνηεο ζέζεηο, απιψο
ςεθίδεηο. Ρν θιείλσ απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αλ θαηάιαβα θαιά απ’ ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, είλαη
ζπκπιεξσκαηηθή ζηελ 1ε Αλακφξθσζε πνπ πεξάζακε ηελ πξνεγνχκελε
θνξά. Δληάμεη. Ρελ είρακε θαηαςεθίζεη ηελ 1ε, νπφηε κφλν γη’ απηφ ηνλ ιφγν
θαηαςεθίδνπκε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή; Τεθίδεηαη. Θέκα 1ν ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία.
Ππγλψκε, δελ ξψηεζα αλ ήζειε άιινο ζπλάδειθνο θάηη; Υξαία.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο Έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη; Ρν ίδην λνκίδσ. Θαηά πιεηνςεθία, έηζη;

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα Ξξνγξακκαηηζκό Ξξνζιήςεσλ Έθηαθηνπ
Ξξνζσπηθνύ, νηθνλ. Έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, ηψξα λνκίδσ φηη είλαη αλαιπηηθφ ην εηζεγεηηθφ. Γηα ηελ
Θαζαξηφηεηα είλαη γηα ηξία νθηάκελα κε ηηο εηδηθφηεηεο ειεθηξνηερλίηεο
απηνθηλήησλ, νδεγφο απνξξηκκαηνθφξνπ θαη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο. Θπκίδσ
βέβαηα φηη έρνπκε δεηήζεη λα θαιπθζνχλ θαη ηα θελά ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηελ απφθαζε φζνλ αθνξά ηηο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ
απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο. Γηα ηελ Ρερληθή πεξεζία είλαη
πέληε, αξρηηέθηνλαο, πνιηηηθφο, κεραλνιφγνο θαη δχν ηερλίηεο νδνπνηίαο.
Αλαθέξνληαη θαη ζην εηζεγεηηθφ ε αλάγθε πψο πξνθχπηεη. Θαη είλαη 20 ζηνλ
αζιεηηζκφ, πνπ είλαη κε κίζζσζε έξγνπ. Δληάμεη, αλαιπηηθά λα κελ ηνπο πσ
ηψξα. Νθηάκελα, εθηφο απφ ηνλ αζιεηηζκφ πνπ είλαη γηα ην έηνο ’17. Δληάμεη;
Λαη, έλα έηνο, 10 κήλεο νπζηαζηηθά ηψξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη. Θα γίλεη παξάηαζε θαη ζα μαλά...
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα ην ’17, κέρξη 31/12/17. Απφ εθεί θαη πέξα αλ δνζεί
νπνηαδήπνηε παξάηαζε, ζα γίλεη παξάηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; πάξρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο πνπ έρεη
αληίξξεζε; Θαηαςεθίδεηε. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ; Θαηά πιεηνςεθία.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 285/2016
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ πεξί «Θαζηέξσζεο, θαη’
εμαίξεζε δηαθνξεηηθνύ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έηνο 2017 θαη εθεμήο».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα κηιάεη γηα ην ηκήκα ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ νξγάλσλ.
Δίλαη γηα δεθαεμάσξε βάζε γηα φιεο ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα
θαιχπηνληαη θαη νη αλάγθεο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ θαη νη ππεξεζηαθνί ζην ηκήκα απηφ λα πιεξσζνχλ
ηηο ππεξσξίεο θαη φ,ηη άιιν ρξεηαζηεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
Νκφθσλα.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε εγγξαθήο ηνπ Γήκνπ καο, σο ζπλδξνκεηή ζε δηάθνξεο
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, γηα ην
έηνο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε δεη ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε;
Ππκθσλνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, είλαη νη ηνπηθέο.
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7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζε δηελέξγεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα
Θαπζίκσλ θίλεζεο (πεηξέιαην θαη ακόιπβδε Βελδίλε) γηα ηηο αλάγθεο
θίλεζεο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ & κεραλεκάησλ θαζώο θαη
πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γεκνηηθώλ θηηξίσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεώλ ζύκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 (Γεκνηηθόο Θώδηθαο).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζε δηνξγάλσζεο αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ
–εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη κε απηφ ην ηειεπηαίν;
Ππκθσλνχκε. Δπραξηζηνχκε πνιχ ζπλάδειθνη, θαιελχρηα.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
(απώλ)

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
(απώλ)

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ
(απώλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
(απώλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

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

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

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

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

26

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

11,27

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

38

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

20,26,33

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

43

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

21,35,41

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

9,22,34,41

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

39

ΠΘΑΚΞΑ

15,30

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

10,23,25,36,42

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

11,19

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

38

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

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

