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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

9 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

3.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

4.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

5.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

7.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

8.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

10.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

11.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝ ΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

12.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

13.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

14.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

15.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

17.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

18.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

19.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

21.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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25.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

26.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

27.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

28.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

3

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

3.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

4.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ ΥΣ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγ κριση

2ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2017. (ΣΕΛ. 108)
2.

Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2017. (ΣΕΛ. 112)

3.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017. (ΣΕΛ. 113)

4.

Έγ κριση

1η ς

Τριμηνιαίας

Έκθεσης

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017. (ΣΕΛ. 113)
5.

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέ ση
εργασίας ορισμέ νου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, για
την

αντιμετώπιση

κατεπειγουσών

εποχιακών

ή

πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας. (ΣΕΛ. 117)
6.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

οικονομικού

απολογισμού χρήσης 2016, της «Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

του

Δήμου

μας.

(σχετ:

3/2017 Απ. Δ.Σ Α/θμιας Σ.Ε.Δ.Χ)» (ΣΕΛ. 122)
7.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

οικονομικού

απολογισμού χρ ήσης 2016, της «Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. (σχετ:
2/2017 Απ. Δ.Σ Β/θμιας Σ.Ε.Δ.Χ)» (ΣΕΛ. 123)
8.

Λήψη απόφασης περί έ γκριση διενέ ργειας επείγουσας
προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς με
την διαδικασία της απευθεία ς ανάθεσης. (ΣΕΛ. 127)
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9.

5

Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή ή μη χρεών
σύμφωνα με τις σχετικέ ς διατάξεις του Ν. 3463/2006
(δημοτικός Κώδικας). (ΣΕΛ. 129)

10.

Σύσταση

Επιτροπής

Διενέ ργειας

μίσθωσης,

εκμίσθωσης

και

Δημοπρασιών

εκποίησης

κινητών

και

ακινήτων, γι α το έ τος 2017. (ΣΕΛ. 129)
11.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

διοργάνωσης

Πολιτιστικών-Αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και
έ γ κριση διάθεσης πιστώσεων. (ΣΕΛ. 130)
12.

Λήψη απόφασης περί έ γκρισης διάθεσης πιστώσεων στα
πλ αίσια

οργάνωσης

δραστηριοτήτων

στο

και

υλοποίησης

γήπεδο

ποδοσφαίρου

αθλητικών
(επί

της

οδού Ρίμινι). (ΣΕΛ. 131)
13.

Λήψη απόφασης περί έ γκρισης ανάκλησης δέ σμευσης
πιστώσεων προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017. (ΣΕΛ.
131)

14.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

διενέ ργειας

και

καθορισμός τρόπου εκτέ λεσης της προμήθεια ς υλικών
γ ια τα συνεργεία της αυτεπιστασίας Έτους 2017. (ΣΕΛ.
132)
15.

Έγ κριση Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής
της προμήθειας: «ΠΡ ΟΜ ΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ -ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ» ΟΜ ΑΔΑ Α΄». (ΣΕΛ. 132)

16.

Λήψη

απόφασης

Προϋπολογισμού

περί
και

έ γκρισης

της

Αναμόρφωσης

Εισηγητικής

Έκθεσης

του
της

Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έ τους 2017
(σχετ.: 4/2017 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ. 133)
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17.

Λήψη

απόφασης

Ετήσιου

περί

Προγράμματος

6

έ γκρισης
Δράσης

τροποποίησης
της

του

Κοινωφελής

Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έ τους 2017 (σχετ.: 5/2017
Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ. 134)

ΘΕΜ ΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Σχέ διο

ψηφίσματος

για

την

απεργία

πείνας

των

Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμέ νων. (ΣΕΛ. 28)
2.

Σχέ διο

ψηφίσματος

σχετικά

με

τις

εξελίξεις

Βενεζουέ λα. (ΣΕΛ. 56)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι εκεί στο βάθος να μαζευτούμε σιγά -σιγά λέω για να
ξεκινήσουμε;
Συνάδελφοι καλησπέρα.

Η συναδέλφισσα η Αγγελική να

πάρει παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα

και

από

εμένα .

Παντελάρος

Βασίλειος

παρών,

Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος,
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης , Χατζηστεργίου Στέλλα,
Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας, Δημουλά Μαρία,
Ζέρβα

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου -

Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τ ροχίδης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε συνάδελφοι με ερωτήσεις -ανακοινώσεις.
Ο κος Μποζίκας; Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
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Να σας ενημερώσω ότι με πήρε ο Κώστας ο Φουρλής είναι στην
Καρδίτσα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, παρέλειψα.

Τ ο είχε πει ο συνάδελφος ο Φουρλής ότι θα

είναι στην Καρδίτσα σήμερα για δουλειά και ο συνάδελφος ο
Βουλγαρίδης ειδοποίησε ότι θα αργήσει.
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Δυο

ερωτήσεις

υπό

τη

μορφή

ενημέρωσης

περισσότερο.

Διαβάσαμε ότι εχθές έγινε μια συνάντηση της ΠΕΔΑ με τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον εκπρόσωπο της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ σχετικά με το θέμα της στέγασης
των προσφύγων.
Επειδή έχουν γίνει κατά καιρούς και άλλες εξαγγελίες περί
αναλογικής κατανομής των προσφύγων, ότι θα δημιουργηθούν
κάποιες

εγκαταστάσεις

και

οι

ήδη

«επιβαρυμένες

περιοχές»

κάποιοι θα μετοικήσουν σε άλλες περιοχές με σκοπό να γίνει και
καλύτερη ενσωμάτωση αν υπάρχε ι κάποια είδηση, κάποια εξέλιξη
σε σχέση με αυτό το θέμα. Εάν συζητήθηκε, εάν τέθηκε το θέμα.
Και άλλο ένα θέμα σχετικά επειδή είναι και πρόσφατο με την
κεραία εάν είχαμε κάποια άμεση εξέλιξη θετική ή αρνητική. Αυτό.
Και ένα τελευταίο, ένα θέμα επειδή πάλι έχει τεθεί αρκετές
φορές θέτω μια ακόμη πτυχή για τον μετρητή καυσαερί ων για το
άνω δάσος. Και σε αυτό ξέρω ότι επανειλημμένως έχει τεθεί απλά
θεωρώ ότι με αφορμή ένα δημοσίευμα που μας ήρθε στην
πλατφόρμα με φωτογραφίες σχετικά με το πρόσφατο θέμα τ ης
καύσης από το Θριάσιο, με κάποιες φωτογραφίες ότι αυτό γίνεται
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καθημερινά και ουδέποτε συνέβη όπως εκείνη την ημέρα αυτή η
έντονη

δυσοσμία

και

η

αποπνικτική

ατμόσφαιρα

εν

πάση

περιπτώσει, θεωρώ ότι επειδή ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει
και το έχουμε ξαναδεί αυτό, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια
και εν πάση περιπτώσει να μην θίγεται και ο Δήμος αδίκως, ο
μετρητής θα θέσει τα πράγματα στη σωστή του βάση και έτσι θα
μπορούμε

να

μιλάμε

ως

Δήμος

από

άλλη

οπτική

και

να

διεκδικούμε να τηρείται η νομιμότητα .
Αυτό σε μορφή παρατήρησης γιατί ξέρω ότι είχε γίνει
πρόσφατα σχετική ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω να ρωτήσω το Δήμαρχο εάν σκοπεύει να συγκαλέσει
Δημοτικό

Συμβούλιο

με

θέμα

τους

δασικούς

χάρτες

και

τη

συζήτηση που υπάρχει στον τοπικό τύπο για την πράξη 287 και
για τον Προφήτη Ηλία και για άλλα ζητήματα που αμφισβητούνται.
Νομίζω θα ήθελα να με ενημερώσει ποιο είναι το χρονικό
όριο και τι έχει γίνει αν υπάρχουν ενστάσεις αυτή τη στιγμή όσ ον
αφορά μια σειρά πράγματα και ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει ο
Δήμος. Και αν σκοπεύει να κάνει αυτό που το έχω βάλει σαν
ζήτημα και προφορικά να προχωρήσουμε σε μια συνεδρίαση,
τώρα αν θα είναι συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
τυπική μορφή δεν με απασχολεί, η ουσιαστική πλευρά που να
καλέσουμε τους συνδημότες μας όποιοι μπορούν να συμβάλουν
για

όποιο

θέμα

νομίζουν

να

είναι

υπόψη

του

Δημοτικού

Συμβουλίου. Και να πάρουμε με ενιαίο τρόπο θέση.
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Υπάρχει από εμάς βέβαια το ζήτημα από παλιά που λέγαμ ε
ένα νομοτεχνικό γραφείο για όλα τα ζητήματα αυτά, υπήρχε μια
απόφαση ομόφωνη, δεν έχει υλοποιηθεί. Βεβαίως ο Δήμαρχος
έχει

προσλάβει

παλιότερα.

νομικό

σύμβουλο

όπως

μας

είχε

απαντήσει

Εγώ επαναφέρω τη συγκεκριμένη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου εάν με βάση αυτά, την κατάσταση όπως
είμαστε σήμερα υπάρχει ανάγκη να επανεξετάσουμε το θέμα το να
απευθυνθούμε

σε

νομοτεχνικό

γραφείο

για

το

σύνολο

των

προβλημάτων που γνωρίζουμε ή που φαίνεται ότι θα προκύψει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Ναι, εγώ θα ήθελα μια ενημέρωση, δεν πρόσεξα βέβαια την
ερώτηση του Θοδωρή, νομίζω αφορά στο ίδιο θέμα. Επειδή είδα
κάποια

δημοσιεύματα

πρόσφατα

στον

τοπικό

τύπο

για

το

οικόπεδο στον Προφήτη Ηλία και για την πράξη, απλά ήθελα να
ρωτήσω εάν υπάρχει κάτι νεότερο που δικαιολογεί αυτά τα
δημοσιεύματα ή απλά είναι επαναφορά των γνωστών θεμάτων
που υπήρχαν και στο παρελθόν.
Και επίσης μια ενημέρωση σε σχέση με τη λαϊκή στο Δαφνί.
Τ ις πρώτες μέρες είχα ακούσει κάποια παράπονα σε σχέση με το
λεωφορείο ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Αν αυτά λύθηκαν ή
αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να γίνεται σωστά η κυκλοφορία
στη συνοικία του Δαφνιού τις ώρες που υπάρχει σε λειτουργία η
λαϊκή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κος Ασπρο γέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Ναι, μια ερώτηση έχω να κάνω. Βλέπω εδώ την Κυριακή στις
19:00 θα γίνει ένα μάθημα εν πάση περιπτώσει ιστορίας από τον
καθηγητή

το

Αντίστασης

Γιώργο

το

φαντάζομαι

Μαργαρίτη

στο

Μουσείο

εδώ στο Παλατάκι.

Εθνικής

Για Καισαριανή

μιλάει;
Εν πάση περιπτώσει, την ερώτηση θα την κάνω, για εγκαίνια
εδώ έχετε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία πότε πάμε;

Και

ερωτώ το εξής, επειδή εκεί είναι δεδομένο ότι υπάρχου ν αυτές οι
τοιχογραφίες

του

Γύζ η

και

όλα

αυτά.

Υπάρχει

κάποια

περιβαλλοντική με λέτη για το χώρο πως θα λειτουργήσει, για τη
συντήρησή του ενδεχόμενα, για φθορές που μπορεί να πάθει ή
απλώς θα μπούμε εκεί θα είναι το μουσείο και θα κάνουμε τα
εγκαίνια;

Γιατί μπαίνουν ζητήματα νομίζω εκεί.

Θα πρέπει να

υπάρξει μια πρόνοια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα.

Άλλος συνάδελφος;

Ο κος

Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Σε συνάφεια με τις δυο ερωτήσεις του
Θοδωρή

και

του

Ηρακλή

υπάρχουν

δυο

κτηματολογίου και της δημοτικής περιουσίας.

επιτροπές

του

Είχαμε π ει και

παλιότερα σε μια συζήτηση ότι θα πρέπει να αναμορφωθούν και
με αφορμή βέβαια και τα δημοσιεύματα που καλούν το δήμαρχο,
καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει δεν θα συρθούμε από τα
δημοσιεύματα

αλλά

εγώ

θα

έλεγα

ότι

σε

σχέση

με
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κτηματολόγιο εγώ π ήγα ένα πρωί στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά
δεν είναι εύκολο πηγαίνοντας ένα πρωί και βρίσκοντας τους
αρμοδίους να πάρεις τις ενστάσεις και το ιστορικό για όλα τα
οικόπεδα τα επίμαχα που υπάρχουν.
Θα

έλεγα

να

υπάρξει

τ ην

επόμενη

εβδομάδα

μια

φωτοτύπηση των φ ακέλων από εσάς σε 10 υποθέσεις, σε 20,
έστω τις πρώτες αναρτήσεις του κτηματολογίου.

Και ακόμα και

αν διατίθενται σε φάκελο γιατί δεν είναι κάτι που μπορούμε να
πάμε εμείς ένα πρωί να βρούμε τον κ. Βορέα γεια σας ήρθαμε ή
τον αρμόδιο. Ναι, να δοθούν στι ς παρατάξεις.
Έχει όγκο δηλαδή αυτό πράγμα.

Παρόλα αυτά όμως δεν

νοείται και εμείς τρία χρόνια δημοτικοί σύμβουλοι να μην έχουμε
πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται ακριβώς.

Δηλαδή εγώ

ξεκίνησα με το οικόπεδο της Πατρόκλου όπου.., δηλαδή πρέπει
να έχουμε τουλάχιστον τις πρώτες αναρτήσεις, τις ενστάσεις τις
δικές σας και ότι νομίζετε εσείς ότι είναι δημοσιοποίηση και
επίσημο.
Και να πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τ ετάρτη
δηλαδή να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα γιατί αυτό και πριν ένα
χρόνο το είχαμε συζητήσει και δεν το είχαμε βάλει σε πρόγραμμα,
να πούμε την επόμενη εβδομάδα για 5 οικόπεδα, για 2 οικόπεδα,
για

10

οικόπεδα

όσα

είναι

εφικτά

για

να

μπορούμε

ενημερωθούμε και να έχουμε μια πλήρη άποψη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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να

ρωτήσει;

Από

τους

Αντιδημάρχους κάποιος θα ήθελε να πει; Ο κος Καραγιάννης. Ο
κος Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Σχετικά με την ερώτηση που μπήκε από τον κ. Δρούλια με το
θέμα της λαϊκής στη συνοικία του Δαφνιού.
εβδομάδα

κάποια

συνεννόηση

με

το

Υπήρχε την πρώτη

θέμα

του

ΟΑΣΑ

και

περιμέναμε να έρθει κάποιος διευθυντής που είναι της περιοχής
για να ρυθμίσουμε και να συνεννοηθούμε.
Τ ην

επόμενη

εβδομάδα

δεν

έχουμε

πρόβλημα

με

το

λεωφορείο. Στρίβει στην πλατεία και μόνο το λεωφορείο το
σχολικό

που

κ άνει

λίγο

κύκλο

από

Σκαραμαγκά

επαναφορά των παιδιών. Άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει.

για

την

Εντάξει;

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Καραγιάννη.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Καλησπέρα.

Σε σχέση με το μουσείο δυο -τρία ζητήματα. Ένα

είναι το εξής, το Μουσείο της Εθνικής Αντ ίστασης θα γίνει εκεί
που ήταν η καφετέρια Ιστορικό. Δεν θα γίνει εκεί που είναι το
κτίριο Γύζη.
Άρα επί της ουσίας είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Εκεί
πέρα ήδη έχει γίνει μια..
Ναι, να επαναλάβω. Τ ο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης θα
γίνει εκεί που ήταν η καφετέρια Ιστορικό δεν θα γίνει στο κτίριο
του Γύζη. Η μέχρι τώρα πορεία, θυμάστε είχαμε βγάλει και ένα
κάλεσμα, ήδη έχουν έρθει κάποια σημαντικά στοιχεία στο Δήμο
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και είναι σημαντικό αυτό και αφού μας δίνεται η ευκαιρία ας
επαναλάβουμε και το κάλε σμα που κάνουμε σε όποιον μπορεί να
έχει αρχειακό ή κάποιο άλλο υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο.
Ήδη είναι στα χέρια μας ας πούμε οι ληξιαρχικές πράξεις
θανάτου των εκτελεσμένων της διάρκειας της κατοχής και άλλα
σημαντικά στοιχεία της περιόδου που θα σ τοιχειοθετηθούν ας
πούμε και πιο συγκεκριμένα στο μουσείο.
Και υπάρχει και μια, ήδη έχει γίνει δηλαδή μια πρώτη
συζήτηση

συνολικά

για

την

αξιοποίηση

του

χώρου

και

του

περιβάλλοντα και όλου του υπόλοιπου χώρου και του κτιρίου
Γύζη και του κτιρίου στο Παλατά κι για την αξιοποίηση και των
τριών χώρων, το σκεπτικό μας δηλαδή είναι να γίνει ένα τρίγωνο
πολιτισμού και ιστορίας το οποίο θα μπορεί να είναι επισκέψιμο
από τα σχολεία, από τους επισκέπτες, να είναι δηλαδή ένα
σημαντικό σημείο της πόλης.
Τ έλος για το κ τίριο Γύζη. Όπως γνωρίζετε οι το ιχογραφίες
από όταν παραδόθηκαν εκεί οι τοιχογραφίες του Γύζη επί της
ουσίας δεν έγινε καμία πρόβλεψη ούτε για τη διατήρηση αλλά
ούτε και για τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου.
Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ευε λπιστούμε να φέρουμε
για

ψήφιση

το

μνημόνιο

συνεργασίας

με

το

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και με ένα αντίστοιχο τμήμα του
Τ .Ε.Ι. Καρδίτσας.

Ήδη δηλαδή έχουν γίνει τρεις συναντήσεις με

αντίστοιχους καθηγητές, επιστήμονες οι οποίοι γνωρίζουν πολύ
καλά το αντικείμενο.
Και στις 9 Μάη θα γίνει μια πρώτη τεχνική μέτρηση των
τοιχογραφιών,

κάποια

στοιχεία

που

θέλουν

να

μαζέψουν

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

15

προκειμένου να προταθεί η συντήρηση και η διατήρηση αυτού του
ιστορικού μνημονίου.
Τ ο λέω γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο για την πόλη
και

έχουμε

προβλέψει,

κάνουμε

κινήσεις

προκειμένου

να

μπορέσει να διατηρηθεί και να είναι στη διάθεση του κόσμου να
μπορεί

να

ζητήματα,

ανοίξει

γιατί

καταβάλλεται

αυτή

τη

δηλαδή

στιγμή
το

υπάρχουν

έργο

από

σοβαρά

τα

καιρικά

φαινόμενα, από την υγρασία, υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Βορέας.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Συγνώμη,

ξέχασα

να

πω.

Ένα

πρώτο

χρονοδιάγραμμα

που

μπορούμε να ανακοινώσουμε για το άνοιγμα του μουσείου είναι η
απελευθέρωση της Αθήνας. Δηλαδή θέλουμε να συνδυαστούν τ α
εγκαίνια του μουσείου με την απελευθέρωση της Αθήνας τον
Οκτώβρη και σε αυτή την κατεύθυνση προχωράνε και τα έργα.
Τ ώρα μακάρι να τα καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι εκείνη την
περίοδο.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Για το θέμα που βάζετε σε σχέση με τη 287 και με κάποιες ά λλες
δηλώσεις

που

έχουν

γίνει

εκτενέστερα για τη 287.

στο

παρελθόν.

Δεν

θα

μιλήσω

Θα επισημάνω όμως ότι δυστυχώς

επειδή θέλω να συνεχίσω να σέβομαι όλους εδώ μέσα για το λόγο
τους και όχι για την προσωπικότητά τους απλά, γιατί μένουμε
στην ίδια πόλη, θα ή θελα να δίνετε μια μεγαλύτερη προσοχή σε
αυτά που έχουμε πει κατά το παρελθόν και που έχουμε μια
συγκρατημένη έκφραση σε σχέση με το τι θα γίνει.
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Πώς να μιλήσουμε για τον Προφήτη Ηλία που δεν έχουμε
πάρει από το κτηματολόγιο τίποτα για τις ιδιοκτησίες και σε ποιον
το έχει δώσει το κτηματολόγιο;
αερολογίες;

Αυτό θέλετε;

Να αρχίσουμε να λέμε διάφορες

Δεν

υπάρχει περίπτωση να το

κάνουμε. Και εγώ σαν αρμόδιος Αντιδήμαρχος μέχρι σήμερα ποτέ
δεν είπα κάτι παραπάνω. Είπα λιγότερα από αυτά που περίμενα
και έχω και ένα παράπονο από την αντιπολίτευση που συμμετείχε
στην αρχή στο κτηματολόγιο που ήταν διευρυμένη.
Ήρθαν,

μοίρασα

κάποιες

καταστάσεις

και

είπα

σας

παρακαλώ πολύ επειδή δεν είμαστε παντογνώστες ότι γνωρίζετε
και υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα που γνωρίζουν στοιχεία, φέρτε
τα.

Φέρτε τα, βοηθήστε για να δούμε τι θα γίνει με τη δημοτική

περιουσία και ποιος έχει καταπατήσει τι για να μπορέσουμε να το
διεκδικήσουμε με στοιχεία.
Καταφέραμε και κερδίσαμε κομμάτια με πλαστά, όχι με
πλαστά,

με

ψεύτικα

στοιχεία

που

δίνανε

ελλιπή

κάποιοι

μεγαλοϊδιοκτήτες στο Χαϊδάρι και ζητάγανε όλη την πόλη δική
τους και τη ζητάνε ακόμη βέβαια. Όμως από την αντιπολίτευση
ούτε ένας, ούτε ένας το επαναλαμβάνω δεν έφερε τίποτα. Τ ίποτα
δεν έφερε.
Για τον Προφήτη Ηλία διεκδικείται ένα οι κόπεδο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Απάντησα προηγουμένως, στην αρχή δηλαδή και σας είπα ότι δεν
πήρα κανένα στοιχείο από κανέναν. Κανείς δεν μου έφερε στο
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γραφείο μου το παραμικρό στοιχείο. Και είπα μάλιστα περάστε να
σας βγάλω και αναλυτικότερες καταστάσεις. Κανείς δεν ήρθε να
μου

φέρει

τίποτα.

Μην

ζητάτε

τα

ρέστα

γιατί

είμαστε

επιφυλακτικοί. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα, μην ζητάτε να
λέμε

πράγματα

τα

οποία

δεν

θέλουμε

να

ξεπερνάμε

τις

καταστάσεις.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μάλλον

υπάρχει

μια

κάποια

παρανόηση.

Τ ουλάχ ιστον

εμείς

είπαμε διαδικαστικά, υπάρχουν εισηγήσεις από την επιτροπή του
κτηματολογίου. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχει ένας φάκελος και
δεν είπαμε ούτε για συγκεκριμένα οικόπεδα, δεν ξέρω εσείς για
ποιο λόγο κάνετε αυτή τη συζήτηση και μάλλον εμένα το μυαλό
μου πάει σε άλλου είδους ιστορίες. Από το πουθενά αρχίζετε και
λέτε ιστορίες και μάλιστα εκτός μικροφώνου για διαδικασίες και
διαδικαστικά θέματα. Μάλλον ψάχνεστε με κάτι.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Καλά κάνει το μυαλό σας και πάει σε άλλες ιστορίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ,

κύριε

Ντηνιακέ,

αφήστε

τον

Αντιδήμαρχο

να

ολοκληρώσει.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Ακούστε κάτι. Εγώ μιλάω για συμβόλαιο που υπογράφηκε από
συγκεκριμένο

άτομο

και

αναφέρει

το

συμβόλαιο

αυτό

συγκεκριμένο πρόσωπο ότι γειτνιάζει με αυτό το οικόπεδο του
κυρίου τάδε. Από εκεί και πέρα λοιπόν κατοχυρώνει δικαίωμα και
αυτό

το

ξέρουν

και

άνθρωποι

οι

οποίοι

συμμετείχαν

συγκεκριμένη παράταξη εκείνο τον καιρό.
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Σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι σωστό να πέφτει το επίπεδο
παραπέρα. Δεν έχω κανένα λόγο να πω κάτι άλλο.
Προφήτη

Ηλία

διεκδικεί

μόνο

η

οικονομία

Για τον

Μητσοτάκη

ένα

οικόπεδο που φαινόταν γιατί πλήρωνε το Τ ΑΠ πρώην υπάλληλος
του Δήμου.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα από εμένα μην ζητάτε κάτι τέτοια.
Εγώ

δεν

πράγματα,

ψάχνω
αλλά

άλλα
δεν

πράγματα

μπ ορεί

και

δεν

άνθρωποι

οι

ομιλώ
οποίοι

για

άλλα

γνωρίζουν

συγκεκριμένα και συμμετείχαν στη διοίκηση και είναι μέσα σε
αυτό

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

να

μην

ενημερώνουν

τους

επικεφαλής των παρατάξεων που βρίσκονται. Τ ουλάχιστον αυτό,
έλεος πια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος αντιδήμαρχος πο υ θα ήθελε να πει; Να δώσουμε
το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, να πω ότι σήμερα μας ήρθε η απόφαση έγκρισης του
δανείου από το Τ αμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είναι μια
σημαντική

μέρα.

Τ ώρα

θα

δούμε

γιατί

ακόμη

δεν

έχει

πρωτοκολληθεί, δηλαδή είναι φρέσκο, μεσημεριανό νέο δηλαδή
και θα δούμε, μετά θα τρέξουμε για τα αυτοκίνητα.

Τ α είχαμε

συζητήσει αυτά, είναι κυμαινόμενα, είναι διάφορα.
Τ ο δεύτερο θέμα που θέλω να σας πω, να κάνω μια
ανακοίνωση, ότι ήρθε επιτέλους μετά από τόσο καιρό η απόφαση
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με τη δίωξη που μου
είχε ασκηθεί.
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Θα σας διαβάσω μόνο το δια ταύτα «κρίνει ομόφωνα ότι
ούτε

προκύπτει

ούτε

αποδεικνύεται

το

γεγονός

ότι

ο

εγκαλούμενος τέλεσε από δόλια ή βαριά αμέλεια το πειθαρχικό
παράπτωμα που αναφέρ εται στην κλήση σε απολογία που τον
αφορά.

Για τους λόγους αυτούς το Συμβούλιο γνωμοδοτεί

ομόφωνα να μην επιβληθεί πειθαρχική ποινή στον εγκαλούμενο
Μιχάλη Σελέκο Δήμαρχο Χαϊδαρίου».

Έτσι κλείνει πια αυτή η

υπόθεση με τον καλύτερο τρόπο πιστεύουμε για το Δήμο μας.
Τ ο τρίτο το οποίο θα έκανα και ανακοίνωση αλλά μπήκε σαν
ερώτηση, είναι για τη συνάντηση εχθές της ΠΕΔΑ με τον Υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής τον κ. Μουζάλα και τον αναπληρωτή
Υπουργό

τον

Γιάννη

Μπαλάφα,

σχετικά

με

τη

στέγαση

προσφύγων σε δι αμερίσματα στις πόλεις.
Υπήρχε βέβαια μικρή συμμετοχή δημάρχων, δηλαδή παρόλο
το

κάλεσμα

της

παρευρεθήκαμε.

ΠΕΔΑ

ελάχιστοι

ήμασταν οι

δήμαρχοι

που

Βέβαια είναι μια καλή πρωτοβουλία και καλώς

έκανε η ΠΕΔΑ αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία
δεν

απ αντήθηκαν.

Μιλάμε

για

ένα

πρόγραμμα

το

οποίο

χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και δίνει
κάποια χρήματα σε οικογένειες προσφύγων για να στεγαστούν σε
διαμερίσματα, σε σπίτια στις πόλεις.
Αυτό το πρόγραμμα αν υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Δήμου
και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής θα το διαχειρίζεται ο
Δήμος. Θα πρέπει δηλαδή ο Δήμος να βρει διαμερίσματα, η
κατάσταση με τους πρόσφυγες που θα φιλοξενηθούν θα έρχεται
από την Ύπατη Αρμοστεία και δεν θα γίνεται επιλογή, δηλαδή
όποιους θέλουν θα φέ ρνουν.
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Θα δίνεται το ενοίκιο και κάποια έξοδα, μια κάρτα μηνιαία
για τους πρόσφυγες και θα πρέπει να αναλάβει ο Δήμος την
ευθύνη για να ενσωματωθούν τα παιδιά στα σχολεία της περιοχής
για να κάνει διάφορα προγράμματα ένταξης των προσφύγων, για
να κάνει κάποιες μετακινήσεις για να έχει ανά έξι οικογένειες
προσφύγων έναν κοινωνικό λειτουργό κλπ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Αυτό αφορά στους δήμους που ήδη υπάρχουν πρόσφυγες;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι, όχι, καμία σχέση.

Αυτό το πρόγραμμα σήμερα εφαρμόζεται

από 4 δήμους, μάλλον δεν εφαρμόζεται πλήρως, έχει μπει η
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λειβαδιά και το Ηράκλειο.

Κάποιες

έχουν μπει σε προκαταρκτικό στάδιο, βασικά η Αθήνα το κινεί.
Και είναι και 14 ΜΚΟ οι οποίες το χειρίζονται.
Αν ξέρατε εδώ, αν έχετε ακούσει στο Χαϊδάρι υπάρχουν αυτή
τη στιγμή 7 οικογένειες που μέσω μιας ΜΚΟ της ΠΡΑΞΗΣ έχουν
εγκατασταθεί στην πόλη μας.

Βέβαια όλα αυτά και εμείς το

καταγγείλαμε εχθές έγιναν χωρίς να ενημερωθούν οι δήμοι. Και
μάλιστα υπήρχε και αντίδραση από όλους τους δημάρχους γιατί
δεν

είχαμε

ενημερ ωθεί

καν

και

ψάχναμε

το

προηγούμενο

διάστημα να δούμε αυτές οι οικογένειες, δεν μπορείς να μιλήσεις
και μαζί τους πως ήρθαν, πως εγκαταστάθηκαν εδώ.

Ήρθαν

μόνες τους, έφυγαν από κάποιο hot spot και νοίκιασαν σπίτια;
Υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο κενό εκεί.
Αυτό το πρόγραμμα θα είναι χρηματοδοτούμενο μέχρι το
τέλος του ’18 και από εκεί και πέρα αυτό που μας είπε ο
Υπουργός είναι ότι οι δήμοι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα
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έχουν τη δυνατότητα να βρουν διάφορα άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία για να συνεχιστεί. Καταλα βαίνετε πόσο έωλο είναι όταν
πάρεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό του Δήμου
με Διοικητικό υπ άλληλο, κοινωνικό λειτουργό, μέσα μεταφοράς
κλπ.

και

να

σου

πει

στο

τέλος

του

’18,

αυτό

εντωμεταξύ

ανανεώνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή αν το κάνεις φέτος ας πούμε
τον Αύγουστο θα υπογράψεις σύμβαση με τον ιδιοκτήτη του
καταστήματος μέχρι το τέλος του χρόνου για 5 μήνες.

Και μετά

θα υπογράψεις για ένα χρόνο ακόμα.
Καταλαβαίνετε ότι και οι ιδιοκτήτες δεν θα έχουν τη σιγουριά
ότι στο σπίτι αυτό θα κατοικήσει κάποιος για ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα και με δεδομένο ότι θα έρχονται οικογένειες οι οποίες
θα μετεγκαταστούνται στην Ευρώπη. Είναι δηλαδή το πρόγραμμα
αυτό μετεγκατάσταση και επανένωση οικογενειών.
Αλλά το βασικότερο είναι ότι στο τέλος του ’18 αν δ εν
διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει συνέχεια του προγράμματος θα
έρθουν και θα φορτώσουν το πρόγραμμα στους δήμους. Θα πουν
δηλαδή γιατί αυτός που υπογράφει τη σύμβαση είναι ο Δήμαρχος
με τον ιδιοκτήτη.

Δεν μεσολαβεί άλλος. Άρα λοιπόν θα έρθει ο

ιδιοκτήτης, η οικογένεια πιθανόν να πει ότι δεν φεύγω και θα
πρέπει μετά ο Δήμος να καλύψει όλα αυτά τα έξοδα που
καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Έχει

δηλαδή

πάρα

πολλά

προβλήματα,

όλα

αυτά

τα

εντοπίσαμε, τα εστιάσαμε, τα είπαμε εχθές στον Υπουργό και
περιμένουμε να δού με τώρα αν θα γίνει κάποια διορθωτική
κίνηση, αν θα λυθούν κάποια θέματα και θα το δούμε σε επόμενη
φάση δηλαδή. Όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω δεν
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μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί είναι εντελώς σας λέω στον
αέρα.
Δεν διευκρινίστηκαν ζητήματα το πώς θα καλυφθούν τα
άτομα αυτά του προσωπικού που θα χρειαστούν οι δήμοι.
Σε σχέση τώρα με την κεραία αν υπάρχει εξέλιξη, όχι.
Είμαστε

σε

επαφή

συνέχεια

με

την

επιτροπή

κατοίκων,

σε

καθημερινή βάση δηλαδή και η διοίκηση του Δήμου και η νομική
υπηρεσία,

έχου με

προσφύγει

σε

δικηγόρο,

γίνονται

οι

προσπάθειες τέλος πάντων για να στηρίξουμε με πάρα πολύ
υλικό τη γραμμή αυτή στο δικαστήριο. Νομίζω ότι εντάξει καλά τα
πράγματα. Πιθανόν να γίνει και κάποια συγκέντρωση τις επόμενες
μέρες, αυτά θα τα κανονίσουμε.
Για τον μετρητή των ατμοσφαιρικών ρύπων.

(ομιλία εκτός

μικροφώνου)
Να πω λίγο τώρα για την πράξη τη 287 και για τα υπόλοιπα
θέματα που αναφέρθηκαν.

Η πράξη 287, η ένταξη δηλαδή στο

σχέδιο πόλης του Άνω Δάσους όπως λέει και το 87 εφαρμόστηκε
το 1987.
Μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση που από τότε και
άνθρωποι μάλιστα που συμμετείχαν από τότε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο όπως ο κος Φουντούλης ο οποίος έχει συνέχεια τα
δημοσιεύματα, είχε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος για μια
τετραετία, πως έρχονται σήμερα μ ετά από 30 χρόνια και μάλιστα
προσφεύγουμε ας πούμε και στα δικαστήρια.

Και δεν το έκαναν

αυτό όταν ήταν και πολύ πρόσφατα τα γεγονότα και υπήρχε και
διεκδίκηση. Γιατί ξέρετε ότι… (εκτός μικροφώνου)
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Είναι ένα λοιπόν μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει λίγ ο
να το σκεφτούμε γιατί τώρα, σε αυτή τη δημοτική αρχή που είχε
να αντιμετωπίσει ότι μπορείτε να φανταστείτε. Κτηματολόγιο που
δεν είναι εύκολο και δεν είναι 5, 10 περιπτώσεις. Χιλιάδες
ενστάσεις έγιναν για το κτηματολόγιο που καταλαβαίνετε τι όγκος
έπεσε στην υπηρεσία. Δουλεύανε εδώ από το πρωί μέχρι το
βράδυ, είχαμε επιστρατεύσει τους πάντες και όταν έχεις ένα
Χαϊδάρι το οποίο δυστυχώς δεν είχε τακτοποιηθεί για πολλά πολλά χρόνια και είχαμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα.

Πάρα

πολλές διεκδικήσεις.
Και ένα απ ό αυτά τα ανοιχτά μέτωπα ήταν και στον Προφήτη
Ηλία. Και εμείς δεν θέλουμε τώρα πριν οριστικοποιηθούν, πριν
κλείσουν

ορισμένα

ζητήματα

να

βάλουμε

θέματα.

(εκτός

μικροφώνου)
Για

την

πράξη

287

πρώτον

σας

θυμίζω

ότι

στον

διαχειριστικό έλεγχο ένα από τα ζητήμα τα που βάλαμε ήταν να
ψαχθεί σε βάθος το τι έγινε με την 287, ένα αυτό.

Δεύτερο, στο

Δημοτικό Συμβούλιο εδώ έχω πει ότι θα επικαιροποιήσουμε την
απόφαση του 2013 που είχε παρθεί και η οποία δεν προχώρησε
που λέει για διερεύνηση του θέματος αλλά όχι όμως ό πως ήταν
εκείνη η απόφαση που μίλαγε για μια ιδιοκτησία μόνο γιατί θα το
ψάξεις γενικά, δεν θα προσδιορίσεις μόνο για μια ιδιοκτησία.
Αυτό

λοιπόν

αξιοποιώντας

αν

θέλετε

και

ένα

γραφείο

εξειδικευμένο αλλά επειδή πολλές φορές με ελαφρά την καρδία
κάποιοι λένε βάλτε γραφείο από εδώ, γραφείο από εκεί, με τι
λεφτά συνάδελφοι; Ξέρετε ότι μόνο οι τρεις μελέτες που κάναμε
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για τα αντιπλημμυρικά, δεν σας λέω εγώ όλες τις άλλες μελέτες,
πήγαν 45.000;
Σκεφτείτε λοιπόν να αρχίσουμε και να ανοίγει το γαϊτανάκι
και να π ρέπει να κάνουμε 20, 30 μελέτες. Γιατί εδώ για οτιδήποτε
λέτε μελέτη, να βάλουμε γραφείο. Πήγαν 45.000 οι μελέτες.

Το

κτηματολόγιο, η νομικός δηλαδή που ασχολήθηκε πήρε πάρα
πολλές χιλιάδες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά έπρεπε να
γίνουν ενστάσεις γι α να προλάβουμε γιατί σας λέω υπήρχαν
χιλιάδες.
Είχαμε την ατυχία να είμαστε ο μοναδικός Δήμος ο οποίος
είχε τέτοιο πρόβλημα.

Κανένας άλλος Δήμος δεν είχε. Δηλαδή

μίλαγα με τους συναδέλφους και γελάγανε. Μα λέει σοβαρά μιλάς
τώρα, έχετε τέτοια προβλήματα ;

Είχαν 5, 10 θέματα και τα

κλείνανε έτσι στο άρπα κόλλα. Και εμείς είδατε τι γινόταν με το
κτηματολόγιο. Είδατε τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες που
έχουμε τόσο μεγάλα θέματα εδώ.
Τ ι γίνεται αν έρθετε μια μέρα και δείτε το πακέτο των
θεμάτων που έρχον ται για την τεχνική υπηρεσία γιατί σας λέω
δυστυχώς δεν λύνονταν αυτά τα θέματα τόσα χρόνια να δείτε τι
γίνεται και τι πρέπει να διαχειριστούμε. Με ένα προσωπικό που
είπαμε πριν. Και έχουμε και δημοσιεύματα, το έλεγα εγώ πριν στο
δημοσιογράφο εδώ του Χαϊδά ρι Σήμερα, ότι από τη συζήτηση της
προηγούμενης εβδομάδας ότι αυτό που βγήκε σαν τίτλος είναι ότι
σαν Δήμος δεν έχουμε τις μελέτες και δεν θα πάρουμε έργα και
θα τα πάρουν άλλοι.
Όταν εδώ διαβεβαιώναμε και εγώ και ο κος Μόσχος ο
Διαμαντόπουλος

ο

Διευθυντής

του

ΑΣΔΑ

και

η

διευθύντρια
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τεχνικής υπηρεσίας ότι υπάρχει συμφωνία των δήμων ότι ο
καθένας θα πάρει ανάλογα με τον πληθυσμό τα έργα που του
αναλογούν και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χάσουμε ούτε
ένα έργο.
Πρέπει να τρέχουμε δηλαδή πίσω από τέτοιες βρωμιές και
τέτοια δημοσιεύματα κάθε φορά; Δηλαδή η τεχνική υπηρεσία έχει
κλατάρει, έχει κλατάρει κυριολεκτικά. Δεν είναι τα 5, 10 οικόπεδα,
συνάδελφε.

Χιλιάδες, να δεις τις ΚΑΕ που υπάρχουν, χιλιάδες.

Έλα που είσαι Μηχανικός μια μέρα εδώ στην τεχνική υπ ηρεσία
και θα πεις από ποιο παράθυρο να πέσω κάτω. Έλα να δεις τα
έγγραφα

που

κάνουν

οι

υπεύθυνοι

και

ο

τμηματάρχης

τοπογραφικού να δεις για τα προβλήματα που αναφέρει.

του

Και η

μια τοπογράφος ευτυχώς η κοπέλα έμεινε έγκυος, λείπει με άδεια
εγκυμοσύνης, το βασικό στέλεχος λείπει τώρα αυτό το διάστημα.
Αλλά όχι όμως όταν λέμε ότι κάνουμε πραγματικά το κάθε τι
για να βγει η δουλειά να λένε κάποιοι ότι ξέρετε κάτι θα χαθεί
αυτό, θα χαθεί. Ποιος είπε; Εδώ είπαμε ότι υπάρχουν και μελέτες
έτοιμες. Και το ΣΧΟΑ Π δεν έχει καμία σχέση με την ΟΧΕ. Καμία
σχέση το ΣΧΟΑΠ με τη ΟΧΕ.
Η ΟΧΕ προσδιόρισε και την επιλεξιμότητα, το 40/40/20.
Μπορούσες πριν από δυο χρόνια να κάνεις μελέτη για κάτι που
δεν ήξερες αν θα σου κάτσει και τι θα σου κάτσει; Δηλαδή πρέπει
να απαντάμε κάθε φορά, να μην κάνουμε τίποτα άλλο, εγώ και
εδώ η διοίκηση να καθόμαστε να απαντάμε σε κάθε δημοσίευμα
το οποίο γράφει ότι του κατέβει του καθενός.

Και όχι μόνο για

αυτό το θέμα και για άλλα θέματα.
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Κοιτάξτε, υπήρχαν προβλήματα στην

αρχή, λύθηκαν τα περισσότερα και νομίζω ότι με την καλή
διάθεση που υπάρχει θα λυθούν όλα γιατί η λαϊκή αγορά είναι
απαραίτητη και την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος του Δαφνιού.
Υπάρχουν ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα δηλαδή κάτοικοι οι
οποίοι τέλος π άντων έχασαν τη βολή τους που λέμε και πρέπει να
παρκάρουν

το

αυτοκίνητο

20

μέτρα

πιο

κάτω,

οι

οποίοι

αντιδρούν. Αυτοί όμως είναι μια πολύ -πολύ μικρή μειοψηφία στο
σύνολο των κατοίκων του Δαφνιού που εξυπηρετείται απόλυτα
από τη λαϊκή αγορά.
Για τη 287 ε πίσης να συμπληρώσω γιατί δεν το είπα πριν,
ότι αυτό που θα κάνουμε και με την ενεργοποίηση, τέλος πάντων
θα δούμε τώρα ένα Τ εχνικό γραφείο και το έχω ξαναπεί πολλές
φορές δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συζητήσουμε και τη
συμβολή

συναδέλφων,

Ασπρογέρακα
συνάδελφος,

που
ο

εγώ

έχει

Βασίλης

έχω

την
που

πει

εμπειρία
είναι

για

τον

και

Μηχανικός

Κώστα

όποιος

τον

άλλος

οποιοσδήποτε

μπορεί να βοηθήσει, εμείς είμαστε ανοιχτοί γιατί πραγματικά το
επόμενο διάστημα, ο Ηρακλής ναι βέβαια.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Ομιλία μακριά απ ό το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να πω κάτι. (εκτός μικροφώνου)
Με την ευκαιρία να σας πω ότι υπάρχει δικαστική απόφαση
με τη διεκδίκηση στο οικοδομικό τετράγωνο 1 απέναντι από το
Practiker δηλαδή όπου ζητούσαν θυμάστε κάποια εκατομμύρια το
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οικόπεδο και ευτυχώς υπάρχει απόφαση η οποία μας δικαιώνει
απόλυτα.
Εδώ πρέπει να συγχαρούμε τη νομική υπηρεσία.
είναι

ένα

πολύ

σημαντικό

θέμα

αυτό

γιατί

η

Οπότε

διεκδίκηση

ανέρχονταν στο 1.700.000 ευρώ συν κάποιες άλλες διεκδικήσεις,
δηλαδή ήταν τεράστιο το ποσό το οποίο δ ιεκδικούσαμε.
Ρε παιδιά να έρθουν στοιχεία γιατί δεν έχει τελειώσει το
κτηματολόγιο, τώρα ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας. Γιατί όταν έρθουν
και σου πουν τώρα ότι αυτό το οικόπεδο δίνεται σε αυτόν
αρχίζουμε μετά και χτίζουμε την υπεράσπιση, δηλαδή το δεύτερο,
το βασικότερο σκέλος τώρα θα γίνει. Αλλά να τα ξεκαθαρίσει πια
και από τις τόσες χιλιάδες θα μείνουν 50, 70 οικόπεδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, πριν πάμε στην ημερήσια διάταξη έχουν κατατεθεί
δυο ψηφίσματα τα οποία τα έχετε πάρει κιόλας.

Τ ο ένα το

καταθέτει η δημοτική αρχή και έχει να κάνει με την απεργία
πείνας των παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων.
Και το δεύτερο έχει κατατεθεί από την παράταξη Όραμα
Δημιουργίας και έχει να κάνει σε σχέση με τις εξελίξεις στη
Βενεζουέλα.
Λοιπόν, προτείνω να κουβεντιαστούν πριν περάσουμε στην
ημερήσια διάταξη. Υπάρχει αντίρρηση;
Λέω, υπάρχει ένα ψήφισμα της δημοτικής αρχής σε σχέση
με την απεργία πείνας των παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων
που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές. Και ένα ψήφισμα που
καταθέτει το Όραμα Δημ ιουργίας η παράταξη του κ. Δρούλια
σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
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Προτείνω να τα κουβεντιάσουμε πριν μπούμε στην ημερήσια
διάταξη. Υπάρχει αντίρρηση;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Κέντρης.
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ:
Για

το

πρώτο

θέμα

που

θέσατε

κύριε

Πρόεδρε

συ μφωνώ

απολύτως να συζητηθεί. Για το δεύτερο θέμα που αφορά τη
Βενεζουέλα

κλπ.

θεωρώ

ότι

δεν

είναι

θέμα

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

νομίζω

το

υπόλοιπο

Συμβούλιο

συμφωνεί

να

κουβεντιαστούν. Υπάρχει κάτι άλλο από τους συναδέλφους; Όχι.

ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.
Σχέδιο ψηφίσματος για την απεργία πείνας των Παλαιστινίων
πολιτικών κρατουμένων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να ξεκινήσουμε με το σχέδιο ψηφίσματος για την απεργία πείνας
των

Παλαιστίνιων

πολιτικών

κρατουμένων

που

καταθέτει

δημοτική αρχή.
Ο κος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
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Λοιπόν, όπως έχετε πάρει και το ψήφισμα, νομίζω εδώ και πολλά
χρόνια ο ελληνικός λαός στέκεται αλληλέγγυος στον αγώνα των
παλαιστίνιων ενάντια στο ισραηλινό κράτος και τις επεμβάσεις
που κάνει με αποτέλεσμα επί της ουσίας οι παλαιστίνιοι να μην
μπορούν να έχουν πατρίδα.
Όλα

αυτά

τα

χρόνια

χιλιάδες

παλαιστίνιοι

έχουν

δολοφονηθεί, έχουν περάσει χρόνια, δεκαετίες στις φυλακές και
τώρα από τις 17 Απρίλη υπάρχει ένα θέμα με πάνω από 2000
παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους οι οποίοι βρίσκονται στις
ισραηλινές

φυλακές

και

πραγματοποιούν

απεργία

πείνας

διαρκείας, ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες κράτησής τους.
Γράφτηκε το κείμενο για τα αιτήματα που δόθηκαν στη
δημοσιότητα των πολιτικών κρατουμένων που απαιτούν επί της
ουσίας την κατάργηση της φυλ άκισης γιατί έχει γίνει χωρίς δίκη
και διάφορα άλλα αιτήματα που κατά τη γνώμη μας είναι δίκαια.
Και τη δυνατότητα φυσικά οι κρατούμενοι όπως γίνεται και πρέπει
να είναι δικαίωμα κάθε κρατούμενου, να μπορεί να έρθει σε
επαφή με τους συγγενείς του κλπ.
Τ ους

τελευταίους

18

μήνες

ειδικά

ο

αριθμός

των

παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων αυξάνεται δραματικά καθώς
είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κατασταλτικής πολιτικής που
ακολουθεί η ισραηλινή Κυβέρνηση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά
εδάφη και περισσότεροι από 6.500 παλαιστίνιοι βρίσκονται αυτή
τη στιγμή φυλακισμένοι στο Ισραήλ.
Έχει
ψηφίσματος

αξία
ότι

και
η

για

αυτό

εγκληματική

το

θέτουμε
πολιτική

και
του

στο

σχέδιο

Ισραήλ

που

κλιμακώνει την επιθετικότητά του εκμεταλλευόμενο και τη στήριξη
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των Ηνωμένων Πολιτει ών, του ΝΑΤ Ο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει και τη στήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ που
εμβαθύνει με κάθε αφορμή και με κάθε τρόπο την οικονομική
πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.
Ιδιαιτέρως

τους

τελευταίους

μήνες

είχαμε

τις

δηλ ώσεις

κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών που μεταξύ άλλων έλεγαν ότι
η συνεργασία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο αποτελεί πολύ σημαντικό
κρίκο για την Ελλάδα γιατί τη θέτει ως παράγοντα ασφάλειας στην
περιοχή, δίνει ευκαιρίες για επενδύσεις, συνολικά βελτιώνει τη
θέση της, τη θέση της δηλαδή όταν λέμε για την Ελλάδα επί της
ουσίας συζητάμε για τη θέση της αστικής τάξης στην περιοχή.
Και κάτω από αυτές τις συνθήκες νομίζουμε ότι είναι χρέος
μας να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας στους παλαιστίνιους
και στον ηρωικό α γών από διεξάγουν για δεκαετίες. Και με αυτό
το

ψήφισμα

παλαιστίνιων

απαιτούμε
πολιτικών

την

άμεση

κρατουμένων

απελευθέρωση
που

βρίσκονται

των
στις

φυλακές του Ισραήλ. Να σταματήσει άμεσα η δολοφονική πολιτική
ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης και να αποχωρ ήσει ο ισραηλινός
στρατός κατοχής και οι έ ποικοι από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά
εδάφη μέχρι να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος όπως ο ίδιος
ο παλαιστινιακός λαός ευελπιστεί και το θέλει για δεκαετίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις συνάδελφοι. Ο κος Κέντρης.
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ:
Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω κύριε Αντιδήμαρχε. Στο ψήφισμα
τι νόημα έχει στην περίπτωση του ψηφίσματος ο όρος πολιτικοί
κρατούμενοι;
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Έχει τον όρο του αντιστασιακού, έχει τον όρο ότι υπάρχουν
και τρομοκρατικές οργανώσεις παλαιστινίων οι οποίοι δ ρουν
ενάντια σε κάθε μορφή κρατισμού κλπ. μέσα στο Ισραήλ γιατί τα
έχω ζήσει; Τ ι από όλα αυτά εννοείτε εσείς για να μπορέσω να το
ψηφίσω, δεν το κάνω ούτε από ιδεολογικής άποψης ούτε τίποτα.
Τ ι εννοείτε με τον όρο πολιτικοί κρατούμενοι, αυτό θέλω να
μου πείτε μόνο.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Καλά

η

θέση

μας

για

τον

όρο

τρομοκρατία

είναι

πολύ

συγκεκριμένη. Δεν συμφωνούμε με τέτοιες μορφές βίας αλλά δεν
θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι ο ένοπλος αγώνας που κάνουν
οι παλαιστίνιοι έχει καμιά σχέση με την τρομοκρατία. Γιατί τότε
τρομοκράτες

ήταν

και

ο

Κολοκοτρώνης

και

ο

Καραϊσκάκης,

τρομοκράτες ήταν και ο Βελουχιώτης και οι αντιστασιακοί της
περιόδου της αντίστασης κλπ.
Εμείς θεωρούμε με τον όρο πολιτικούς κρατούμενους αυτούς
που για πολιτικούς λόγους κρατούνται ανεξάρτ ητα από το πώς
εκφράζουν και με ποιο τρόπο την αντίθεσή τους στη βίαιη,
ένοπλη επέμβαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στα
εδάφη της Παλαιστίνης είναι πολιτική κράτηση και χωρίς όρους
μάλιστα, χωρίς διοίκηση στις περισσότερες των περιπτώσεων το
να συλλαμβάνονται Παλαιστίνιοι οι οποίοι για χρόνια κάτω από
απάνθρωπες συνθήκες παραμένουν έγκλειστοι.
Από αυτή την άποψη εμείς λέμε το εξής.

Καταρχήν ότι

πρέπει να δικαιωθεί ο λαός των παλαιστινίων, ότι δεν μπορεί να
υπάρχει καμία ξένη ιμπεριαλιστική επέμβασ η γιατί ο ίδιος ο λαός
των παλαιστινίων πρέπει να κρίνει την τύχη του και υπάρχουν και
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ισραηλινά κόμματα τα οποία ακριβώς βάζουν τέτοια ζητήματα.
Και η κατακραυγή είναι διεθνής, δεν νομίζω ότι περιορίζεται στα
όρια τα ελληνικά κλπ.
Εμείς είμαστε ευαισθητο ποιημένοι για αυτό το θέμα γιατί
διαρκεί για δεκαετίες. Η επιθετικότητα του Ισραήλ γίνεται με την
ανοχή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρόνια τώρα και
μάλιστα με συνθήκες στρατιωτικής εμπλοκής με πολύ βάναυσα
αποτελέσματα.
Θυμάστε τις εικόνες των β ομβαρδισμών, των πυροβολισμών
ακόμα και σε ανήλικους οι οποίοι μόνο με την τρομοκρατία δεν
μπορεί να έχουν σχέση. Να θυμίσω την εικόνα με το παιδάκι με
τη σφεντόνα απέναντι στο τανκς. Να θυμίσω τον πατέρα με τον
15χρονο, 14χρονο στην αγκαλιά πέρυσι το οποί ο δολοφονήθηκε
εν ψυχρώ και μάλιστα πισώπλατα και χιλιάδες τέτοιες εικόνες που
έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια.
Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχει καμία σχέση ο όρος πολιτικοί
κρατούμενοι με τον όρο τρομοκρατία και νομίζω ότι δεν υπάρχει
και τέτοια σύνδεση ή μπορεί κάποιος καλοπροαίρετα να συνδέσει
με οποιονδήποτε τρόπο αυτούς τους δυο όρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό λεπτό, Δήμαρχε.
πλειοψηφία

συνάδελφοι

Επίσης να πούμε ότι η συντριπτική
των

κρατουμένων

στις

ισραηλινές

φυλακές δεν είναι μαχητές. Είν αι κυρίως πολίτες που έχουν
συλληφθεί κατά την περίοδο των εξεγέρσεων που γίνανε στην
Παλαιστίνη και κυρίως είναι οι επικεφαλής των οργανώσεων που
συμμετέχουν στην PLO, του Λαϊκού Μετώπου, του Δημοκρατικού
Μετώπου, άλλων οργάνων της Φατάχ, η ηγεσία της Φατ άχ,
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άνθρωποι από την ηγεσία δηλαδή αυτών των οργανώσεων είναι
στις

φυλακές.

Εκεί

μπαίνει

και

το

νόημα

του

πολιτικού

κρατούμενου.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αυτά ήθελα να πω ότι υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι είναι
πρώτον βουλευτές του κοινοβουλίου, του κοινοβουλίου και τη ς
Παλαιστίνης αλλά και του Ισραήλ. Γιατί στο Ισραήλ υπάρχει και
κόμμα στο οποίο έχουν εκλεγεί Παλαιστίνιοι, αραβόφωνες δηλαδή
βουλευτές οι οποίοι είναι στη φυλακή.
Δεύτερον, υπάρχουν στελέχη και μέλη της PLO και της
Φατάχ που δεν κάνουν ένοπλο αγώνα. Η πλε ιοψηφία αυτών είναι
από την Intifada και από διάφορες δράσεις που έχουν, είναι
ακόμα και παιδιά ενήλικα επειδή πετάνε μια πέτρα απέναντι στο
τανκς. Και εδώ τώρα να πάμε στον ένοπλο αγώνα, μην ξεχνάμε
ότι είναι μια χώρα υπό κατοχή. Δηλαδή η δυτική όχθη της
Παλαιστίνης είναι υπό κατοχή από το Ισραήλ. Οπότε αν θέλετε
υπάρχει το δικαίωμα της ένοπλης αντίστασης.
Ακόμη και αυτό, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι,
αυτό το δικαίωμα δεν μπορείς να το στερήσεις από κανέναν
απέναντι στον κατακτητή. Και τουλάχιστον όλη η διεθνή κοινότητα
και υπάρχουν και αποφάσεις του ΟΗΕ που λένε ότι αυτά τα εδάφη
είναι υπό κατοχή. Άρα λοιπόν αυτό το δικαίωμα το έχουν ακόμα
και αυτοί που κάνουν ένοπλο αγώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να πάμε σε τοποθετήσεις. Ο κος Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Συνάδελφοι, καλησπέρα.

34

Ένα ψήφισμα αυτού του περιεχομένου

δεν μας αφήνει αδιάφορους, μας ευαισθητοποιεί. Άλλωστε όπως
είπε και ο Αντιδήμαρχος ο κος Καραγιάννης ιστορικά ο ελληνικός
λαός ήταν πάντα στο πλευρό του αγωνιζόμενου και εκτοπισμένου
από τις οικίες και τη γη των γονιών τους και των προγόνων τους,
τον παλαιστινιακό λαό έτσι θελικά από μια κλίκα μειοψηφίας
ισραηλιτών οι οποίοι ξεκινήσανε αλλιώς και αλλιώς φτιάξανε τα
πράγματα.
Σεβόμαστε όλη την αγωνία και όλο τον αγώνα που έχουν
κάνει διαχρονικά οι Πα λαιστίνιοι πάντα υπό ζυγό με χίλιες δυο
αποφάσεις

μεγάλων

οργάνων

ασφαλείας,

οικουμενικών

οργανώσεων όπως ο ΟΗΕ κλπ. υπέρ τους, που κάποιες δυνάμεις
που προανέφερε και ο κος Καραγιάννης ποτέ δεν σεβαστήκανε
ομόφωνες αποφάσεις ή η κατά φοβερή πλειοψηφία απο φάσισε
αυτών των οργανισμών υπέρ των Παλαιστινίων.
Ναι, οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε μια θέση αντίστασης.
Όπως το τοποθετείται και στην ανάλυση που γίνεται στο ψήφισμα
εδώ στο σχέδιο για τους φυλακισμένους, προείπε και ο Δήμαρχος
αναλυτικά για τους ανήλικ ους κλπ., δεν μπορεί να μας αφήνουν
αυτά τα γεγονότα αδιάφορους και να μην μπορούμε εμείς με ένα
μικρό

αυτό

απλό

χαρτί

να

μπορέσουμε

να

δώσουμε

τη

συμπαράστασή μας, να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας σε
αυτό τον αγωνιζόμενο λαό.
Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσ ω και μου δημιουργήθηκε
τώρα η απορία αυτό πού θα πάει μετά το χαρτί;

Έχουμε σκοπό

να το στείλουμε στην πρεσβεία του Ισραήλ Νίκο, στην Παλαιστίνη;
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
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Ναι, επειδή δεν το είπα, υπάρχει έγγραφο του πρέσβη της
Παλαιστίνης στην Ελλάδα που καλεί επειδή είναι σε εξέλιξη η
απεργία πείνας, καλεί φορείς, σωματεία κλπ. να πάρουν απόφαση
προκειμένου όσο μπορεί τέλος πάντων να πιεστεί η ισραηλινή
Κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους κρατούμενους. Μέτρα εννοώ,
καταλαβαίνετε.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Ένα μέτρο πίεσης ρε παιδί μου.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Πού θα το στείλουμε εμείς;
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Στην πρεσβεία της Παλαιστίνης.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Θα δημιουργήσει φάκελο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Είναι ψήφισμα συμπαράστασης που θα κατατεθεί στην πρεσβεία
της παλαιστινιακής αρχής.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Σαφές, σαφές. Κοιτάξτε, για καλύτερη διαχείριση του χρόνου δεν
έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Δηλαδή θα επαναλαμβάνομαι
συνέχεια στα ίδια και στα ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
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Ναι, δεν ξέρω θεωρούμε ότι ένα τέτοιο ψήφισμα στη δεδομένη
περίοδο, γενικώς γνωρίζουμε το ευρύτερο πρόβλημα που υπάρχει
τόσα χρόνια όπως ανέφερε ο Ανδρέας ο Μποζίκας, πιστεύω ότι το
καλύτερο στη δεδομένη στιγμή είναι να απέχουμε δεδομένου ότι
ένα

τέτοιο

ψήφισμα

μπορεί

π λέον

στο

επόμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο να σημάνει άλλα ψηφίσματα για κάπου αλλού.
Και εγώ μπορώ να απαριθμήσω 5, 6 περιπτώσεις σε άλλα μέρη
του κόσμου στα οποία υπάρχουν και πολιτικοί κρατούμενοι,
υπάρχουν θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά όπως είπε και ο
Δήμαρχος δεν βρίσκουμε χρόνο για να ασχοληθούμε με διάφορα
θέματα, η αποχή μας σημειολογικά θα δείξει το δρόμο για να
βρεθεί περισσότερος χρόνος να ασχοληθούμε λίγο με τα τοπικά
προβλήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Για το ψήφισμα σχετικά με την απεργία πείνας Παλαιστίνιων
πολιτικών κρατουμένων, λίγο ησυχία παρακαλώ συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ακούμε τον ομιλητή.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλά κάνε ι η
δημοτική αρχή και φέρνει το θέμα παρότι έχω διαφωνία όσον
αφορά τις εκτιμήσεις, όσον αφορά την ανάλυση. Γιατί όταν
θέλουμε

τέτοια

ψηφίσματα

που

είναι

ανάγκη

να

βγαίνουν

ομόφωνα επιλέγουμε μια άλλη τακτική.
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την

διαβάσω

ευκαιρία

λίγο

από

αυτού

τον

τ ου

Μαρουά ν

Μπαργούτι ο οποίος είναι κεντρικό στέλεχος του παλαιστινιακού
αγώνα

ορισμένα

αποσπάσματα

από

ένα

κείμενό

του

που

δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου του 2017 για να τονίσω την
ανάγκη γιατί καμιά φορά τα ψηφίσ ματα είναι ψυχρά και ίσως δεν
λένε αυτό που θέλουμε όλοι να εκφραστεί.
Λέει, λοιπόν, ο Μαρουάν Μπαργούτι γιατί κάνουμε απεργία
πείνας

στις

ισραηλινές

φυλακές.

Φυλακές Χανταρίμ Ισραήλ.

Το

έγραψε

16

Απριλίου.

«Έχοντας περάσει τα τελευταία 15

χρόνια στις ισ ραηλινές φυλακές έχω γίνει μάρτυρας και θύμα του
παράνομου συστήματος των μαζικών αυθαίρετων συλλήψεων και
της κακομεταχείρισης των παλαιστινίων κρατουμένων από το
Ισραήλ.
Μετά την εξάντληση όλων των άλλων επιλογών αποφάσισε
ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την αντίσταση μέσω της
απεργίας

πείνας.

Περίπου

1000

παλαιστίνιοι

κρατούμενοι

αποφάσισαν να λάβουν μέρος σε αυτή την απεργία πείνας που
αρχίζει σήμερα την ημέρα των παλαιστινίων κρατουμένων.
Η απεργία πείνας είναι η πιο ειρηνική μορφή αντίστασης και
προκαλεί πόνο μόνο σε εκείνους που συμμετέχουν και στους
αγαπημένους τους με την ελπίδα ότι τα άδεια στομάχια τους και η
θυσία τους θα βοηθήσουν στο να ακουστεί το μήνυμα πέρα από
τα όρια των σκοτεινών κελιών τους.
Δεκαετίες εμπειρίας έχουν αποδείξει ότι το απά νθρωπο
σύστημα της αποικιοκρατίας και της στρατιωτικής κατοχής του
Ισραήλ

αποσκοπεί

στο

να

καταρρακώσει

το

ηθικό
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κρατουμένων και του έθνους στο οποίο ανήκουν, βασανίζοντας το
σώμα

τους,

χωρίζοντάς

τους

από

τις

οικογένειες

και

τις

κοινότητές τους και χρ ησιμοποιώντας εξευτελιστικά μέτρα για να
τους αναγκάσουν να υποταχθούν. Παρά τη μεταχείριση αυτή,
εμείς δεν πρόκειται παραδοθούμε.
Τ ο Ισραήλ, η δύναμη κατοχής, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
με

πολλούς

ατιμωρησίας.

τρόπους
Έχ ει

για

σχεδόν

διαπράξει

70

χρόνια

σοβαρές

σε

καθεστώς

παραβιάσεις

των

συμβάσεων της Γενεύης ενάντια στον παλαιστινιακό λαό. Οι
κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών, των γυναικών
και των παιδιών, δεν αποτελούν εξαίρεση.
Ήμουν μόνο 15 ετών όταν φυλακίστηκα για πρώτη φορά.
Ήμουν

μόλις

18

ετών

όταν

ένας

ισραηλινός

ανακριτής

με

ανάγκασε να ανοίξω τα πόδια μου, ενώ στεκόμουν γυμνός στο
δωμάτιο ανάκρισης, και με χτύπησε στα γεννητικά μου όργανα.
Λιποθύμησα από τον πόνο και έπεσα κάτω, με αποτέλεσμα ένα
σημάδι στο μέτωπό μου που έμεινε για πάντα. Αργότερα ο
ανακριτής

με

χλεύασε,

λέγοντάς

μου

ότι

πρέπει

να

μείνω

ανίκανος, αφού άνθρωποι σαν εμένα γεννούν μόνο τρομοκράτες
και δολοφόνους.
Λίγα

χρόνια

αργότερα,

ενώ

βρισκόμουν

και

πάλι

σε

ισραηλινή φυλακή κάνοντας απεργία πείνας, γεννήθηκε ο πρώτο ς
μου

γιος.

Αντί για γλυκά που συνήθως μοιράζουμε για να

γιορτάσουμε μια τέτοια είδηση, μοίρασα αλάτι στους άλλους
κρατούμενους. Όταν ήταν σχεδόν 18 ετών, κι εκείνος με τη σειρά
του, πέρασε τέσσερα χρόνια σε ισραηλινές φυλακές».
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Αναφέρεται στην οικογένει ά του και συνεχίζει:

«Τ ο Ισραήλ

έχτισε σχεδόν όλες τις φυλακές στο εσωτερικό του, αντί στα
Κατεχόμενα. Με αυτό τον τρόπο, μεταφέρει παράνομα και με τη
βία τους παλαιστίνιους αμάχους σε αιχμαλωσία, περιορίζει τις
οικογενειακές επισκέψεις και βασανίζει τους κρατούμενους με
μεγάλες διαδρομές κάτω από σκληρές συνθήκες.
Έχει

διαπιστωθεί

πως

βασικά

δικαιώματα

που

έχουν

διασφαλιστεί βάσει του διεθνούς δικαίου -συμπεριλαμβανομένων
και

ορισμένων

που

έχουν

επώδυνα

εξασφαλιστεί

μέσα

από

προηγούμενες απεργίες πείνας - μετατρέπονται σε προνόμια που
η Υπηρεσία των Φυλακών αποφασίζει να μας χορηγήσει ή να μας
στερήσει.
Οι παλαιστίνιοι φυλακισμένοι και κρατούμενοι, υπόκεινται σε
βασανιστήρια,

απάνθρωπη

και

εξευτελιστική

μεταχείριση

και

ιατρική αμέλεια. Κάποιοι έχουν δολοφο νηθεί κατά την κράτησή
τους.

Σύμφωνα

Παλαιστινίων

με

την

τελευταία

Κρατουμένων,

έρευνα

περίπου

του

200

Συλλόγου
παλαιστίνιοι

κρατούμενοι, έχουν πεθάνει από το 1967 λόγω τέτοιων ενεργειών.
Οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι και οι οικογένειές τους παραμένουν ο
πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της συλλογικής τιμωρίας που
επιβάλλει

το

Ισραήλ.

Μέσα

από

αυτή

την

απεργία

πείνας

επιδιώκουμε το τέλος της κακομεταχείρισης .
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών, σύμφωνα
με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adda meer, πάνω από
800.000 Παλαιστίνιοι έχουν φυλακιστεί ή κρατηθεί από το Ισραήλ,
ένας αριθμός που ισοδυναμεί με περίπου το 40% του ανδρικού
πληθυσμού της παλαιστινιακής επικράτειας.
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Σήμερα, περίπου 6.500 εξακολουθούν να κρατούνται, μεταξύ
των οποίων και κάπ οιοι που έχουν τη θλιβερή διάκριση να
κατέχουν

παγκόσμια

ρεκόρ

για

τις

μεγαλύτερες

περιόδους

κράτησης πολιτικών κρατουμένων. Σχεδόν δεν υπάρχει μια ενιαία
οικογένεια στην Παλαιστίνη που να μην έχει υποστεί τα δεινά που
προκαλεί η φυλάκιση ενός ή περισσοτέρ ων μελών της.
Ποιος θα λογοδοτήσει για αυτή την απίστευτη κατάσταση;
Τ ο Ισραήλ έχει καθιερώσει ένα διπλό νομικό καθεστώς, μια
μορφή δικαστικού απαρτχάιντ που ουσιαστικά δεν τιμωρεί τους
Ισραηλινούς για τα εγκλήματα που διαπράττουν εναντίον των
Παλαιστινίων, ενώ ποινικοποιεί την παλαιστινιακή υπόσταση και
αντίσταση.
Τ α δικαστήρια του Ισραήλ είναι μια παρωδία της δικαιοσύνης
και προφανώς όργανα της αποικιακής στρατιωτικής κατοχής.
Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το ποσοστό καταδίκης για τους
Παλαιστίνιους στ α στρατιωτικά δικαστή ρια είναι σχεδόν 90%.
Ανάμεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, που το
Ισραήλ

έχει αιχμαλωτίσει,

ακτιβιστές,

είναι παιδιά γυναίκες, βουλευτές,

δημοσιογράφοι,

υπερασπιστές

των

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, ακτ ιβιστές, υποστηρικτές,
μέλη των οικογενειών των κρατουμένων. Και όλα αυτά γίνονται με
έναν στόχο: να θάψουν τις νόμιμες προσδοκίες ενός ολόκληρου
έθνους.
Αντ' αυτού, όμως, οι φυλακές του Ισραήλ έχου ν γίνει το
λίκνο

ενός

ζωντανού

κ ινήματος

για

την

παλαιστιν ιακή

αυτοδιάθεση. Αυτή η νέα απεργία πείνας θα αποδείξ ει, για μια
ακόμα φορά, πως το κ ίνημα των κρατουμένων είναι η πυξίδα που
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αγώνα

για

ελευθερία

και

αξιοπρέπεια, το όνομα που έχουμε επιλέξει για αυτό το νέο βήμα
στον μεγάλο δ ρόμο μας προς την ελευθερία.
Το

Ισραήλ

έχει

προσπαθήσει

να

μας

στιγματίσει

σαν

τρομοκράτες για να νομιμοποιήσει τις παραβιάσεις του, όπως οι
μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις, τα βασανιστήρια, τα κατασταλτικά
μέτρα και οι αυστηροί περιορισμοί. Σαν μέρος των πρ οσπαθειών
του Ισραήλ να υπονομεύσει τον π αλαιστινιακό αγώνα για την
ελευθερία, ένα ισραηλινό δικαστήριο με καταδίκασε σε πέντε
φορές ισόβια και 40 χρόνια στη φυλακή, σε μια πολιτική παρωδία
δίκης που καταγγέλθηκε από τους διεθνείς παρατηρητές ».
Τ ελειώνει μ ε το εξής: « Η αλληλεγγύη τους εκθέτει την ηθική
και

πολιτική

παραχωρούνται

αποτυχία
από

τους

του

Ισραήλ.

καταπιεστές.

Τα
Η

δικαιώματα
ελευθερία

δεν

και

η

αξιοπρέπεια είναι οικουμενικά αναπόσπαστα δικαιώματα για να τα
απολαμβάνει κάθε έθνος και κάθε άνθρωπ ος. Οι Παλαιστίνιοι δεν
θα είναι η εξαίρεση. Μόνο το τέλος της κατοχής θα τερματίσει
αυτή την αδικία και θα σηματοδοτήσει τη γέννηση της ειρήνης ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Με την ουσία του ψηφίσματος εμείς συμφωνούμε, άλλωστε η
Ελλάδα πολλές φορές και η ελληνική Κυβέρνηση πολλές φορές
στο παρελθόν ήταν αλληλέγγυα με τον παλαιστινιακό λαό και την
ηγεσία των Παλαιστινίων.
Διαφωνούμε με μια συγκεκριμένη φράση ακριβώς για αυτό,
επειδή και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες ευρωπαϊκές
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κυβερνήσει ς νομίζω δεν ισχύει ότι έχουν διαχρονικά στηρίξει αυτό
το οποίο γίνεται στο Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη.
Εμείς θα διαφωνούσαμε με την έκφραση που αναφέρεται
μέσα στο ψήφισμα για τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤ Ο, Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και της ελληνικής Κυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θ α
θέλαμε να απαλειφθε ί.

Τ έλος πάντων με αυτό τον αστερίσκο

συμφωνούμε και το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Να πω πέντε παραπάνω πράγματα. Καταρχήν για να βοηθήσω το
συνάδελφο τον Κέντρη θα πω ότι πολιτικό έγκλημα, δεν μου
αρέσει ο όρος έγκλημα, πολιτική αντίσταση θα έλεγα είναι

άλλο

πράγμα αυτό που περιγράφει ο ποινικός νόμος σαν έγκλημα.
Τ ο έγκλημα είναι αυτό που λέγεται κοινό έγκλημα και είναι η
κλοπή, είναι η απάτη, είναι η υπεξαίρεση, είναι η εκβίαση, είναι ο
βιασμός.

Έτσι

περιγράφει

ο

ποινικός

κώδικας

τα

ποινικά

εγκλήματα.
Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για πολιτικά εγκλήματα, μιλάμε για
θέσεις πολιτικές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με κάποιες άλλες
θέσεις οι οποίες είναι δεδο μένες. Και θα κάνω μια αναλογία και
μια παραλλαγή με αυτό που έγινε και στη χώρα μας, με τη 17
Νοέμβρη αν και σε άλλες τελείως συνθήκες για να δείτε το
παράδοξο σε εισαγωγικά για εμένα, γιατί δεν υπάρχει παράδοξο.
Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι δικάστηκαν για εγκλήματα του
κοινού ποινικού δικαίου από κοινό ποινικό δικαστήριο και όχι από
το μεικτό ορκωτό που δίκαζε πολιτικά εγκλήματα.
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17 Νοέμβρη λοιπόν έκανε πολιτική αντίσταση, λάθος κατά
την άποψή μου, είναι δεδομένη, την έχω γράψει, την έχω πει, την
έχω υποστηρίξει. Είναι η συμμετοχή στο μαζικό κίνημα και όχι
αυτού του είδους οι ενέργειες, όχι γιατί είναι κακές αλλά γιατί σε
αυτές τις συνθήκες δεν νομίζω ότι μπορούσαν να προσφέρουν
αντικειμενικά τίποτα σε αυτό που λέγεται δημοκρατία, σε αυτό
που λέγεται πρ οώθηση, βάθεμα της ίδιας δημοκρατίας.
Είχε ένα λάθος σκεπτικό. Ποιο ήταν το λάθος σκεπτικό; Ότι
πίστευε

ότι

κάνοντας

πέντε

ενέργειες

για

ανθρώπους

στοχοποιημένους για το ρόλο που είχαν παίξει τα προηγούμενα
χρόνια, τα χρόνια της δικτατορίας σκοτώνοντας το Μάμαλη τον
Μάλιο κλπ. θα έσερνε ένα κόσμο από πίσω αλλά δυστυχώς αυτό
ήταν κάτι το οποίο ήταν εκ προοιμίου καταδικασμένο.
Γιατί

το

λέω

αυτό;

Το

λέω

για

να

πω

ότι

εκεί

κατασκευάστηκε σε αυτή τη δίκη για να δείτε το μέγεθος, αυτό
που λέγεται ψυχική συνέργε ια.

Ο Πατριάρχης του ελληνικού

ποινικού δικαίου που είναι ο καθηγητής Χωραφάς, που ήταν ο
καθηγητής Χωραφάς μιλάει για ηθική αυτουργία. Ποια είναι η
ηθική αυτουργία;

Να πείσω κάποιον με δώρα, με απειλή, με

υποσχέσεις να κάνει κάτι.
Τ ο δικαστήριο λοιπόν ε πειδή δεν μπορούσε να βγάλει την
ηθική

αυτουργία

του

συγκεκριμένα, τι είπε;

Γιωτόπουλου,

μιλάμε

με

ονόματα

Ναι μεν δεν αποδείχθηκε ότι κάποιους

έπεισε, πίεσε, πήρε, τους έδωσε δώρα, τους εκβίασε, τι είπε;
Ήταν όμως ψυχικά ομονοών με τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη και
άρα θα καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός και έφαγε τα χρόνια, τα
έτη μάλλον κάθειρξης που έφαγε.
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Αυτό δεν είναι αντίφαση, αυτό είναι μια εντολή η οποία είναι
κρυμμένη. Ότι οι συγκεκριμένοι δεν δικαιούνται να πάρουν την
άδεια αν και έχουν όλες τι ς προϋποθέσεις του ισχύοντος ποινικού
νόμου γιατί;

Γιατί δίνουν εντολή κάποιοι συγκεκριμένοι και οι

συγκεκριμένοι είναι οι αμερικάνοι, δεν είναι κανένας άλλος.
Γιατί το λέω αυτό; Τ ο λέω γιατί τον εξής απλούστατο λόγο.
Όταν γίνεται συνέντευξη του κρατούμε νου ο οποίος τουλάχιστον
για τον Κουφοντίνα έχουν γραφτεί τόσα και τόσα, έχει τηρήσει τα
πάντα τα 15 χρόνια που είναι μέσα, τι γίνεται σε αυτή την
περίπτωση;

Δεν ερωτάται τίποτα για τα συγκεκριμένα αδικήματα

για τα οποία καταδικάστηκε, ερωτάται ποιες είνα ι οι απόψεις του,
οι πολιτικές για το καθεστώς, για τον Μαρξ, για τον Λένιν κλπ.
Δηλαδή κοιτάξτε όχι την αντίφαση, την κραυγαλέα αντίφαση.
Να

ρωτιέται

ποινικά

καταδικασμένος

κρατούμενος

για

τις

πολιτικές του απόψεις και επειδή συνεχίζει να έχει τις ίδιες
απόψεις να του λένε δεν δικαιούσαι άδεια.
Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα εμένα με καλύπτει απόλυτα το
ψήφισμα και θα κάνω και μια παρατήρηση μικρή, θα βάλω έναν
αστερίσκο που είπε ο συνάδελφος ο Δρούλιας.
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

είναι

δίκοπο

μαχαίρι.

Όχι

για

Αυτό για το
εμάς

που

θα

πάρουμε το ψήφισμα, να σας πω γιατί.
Είναι πλέον βέβαιο ότι η σημερινή Κυβέρνηση έχει κάνει μια
συμφωνία και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο φυλάγοντας τα
νότα

της

που

είναι

η

Τ ουρκία

που

καθημερινά

οξύνει

τις

αντιδράσεις της, τις απειλές της κλπ.
Εγώ βάζω στον εαυτό μου, δεν θα πω να το βγάλετε, αφήστε
το. Βάζω στον εαυτό μου το εξής δίλημμα.

Όταν έγινε το
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45
Ρίμπεντροπ -Μολότοφ,

το

ανακοινώνω στο Συμβούλιο νομίζω ότι είναι γνωστό, το σύμφωνο
μη

επίθεσης

μεταξύ

Ρίμπεν τροπ

Σοβιετικής

Ένωσης

και

Ρίμπεντροπ, τότε βγήκε ο μεγάλος συγγραφές ο Κέσλερ και είπε
ότι αυτό δεν είναι έγκλημα.

Αυτό είναι λάθος. Και αποχώρησε

από το ΚΚ της Γαλλίας Αλγερινός αυτός που ήταν μέλος.
Δεν ξέρω λοιπόν, όχι δεν ξέρω, εγώ ξέρω πολύ καλά, το
αφήνω να αιωρείται εάν μπορείς να κάνεις συνεργασία με τέτοιου
είδους δολοφόνους και εγκληματίες που σφαγιάζουν χρόνια τώρα
έναν ολόκληρο λαό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να μιλήσει για το κείμενο; Ο κος
Τ ροχίδης.
Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ:
Ναι, καλησπέ ρα και από εμένα. Μια απορία σε αυτό τώρα το
ψήφισμα που δημιουργήθηκε που κατέβασε η δημοτική αρχή. Μου
δημιουργήθηκε μια απορία και μετά την τοποθέτηση του κ.
Ντηνιακού.
Πολύ έντεχνα απέφυγε να πάρει στάση, βέβαια μπορεί να
ήταν ελλιπές και το ψήφισμα α υτό όπως κατέβηκε της δημοτικής
αρχής. Μετά από την πολύ καλή παρέμβαση που είχε ο κος
Σπηλιόπουλος

που

ανέλυσε

όλα

αυτά,

δεν ξέρω

αν ο κος

Ντηνιακός ακόμα αποφεύγει να τοποθετηθεί. Και θα ήθελα να
τοποθετηθεί και για ποιο συγκεκριμένο λόγο απέχει, να μας πει το
λόγο.
Γιατί μετά από την ομιλία του κ. Σπηλιόπουλου που το βάζει
κάπως πιο ανθρωπιστικά το ζήτημα, εξηγεί όλες τις παραμέτρους

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

46

που δημιουργεί ας μην το βάζουν πολιτικά που το βάζουμε εμείς
πως πιο πολιτικά αλλά το βάζει κάπως πιο ανθρωπιστικά και πι ο
σε

ανάλυση,

εγώ

θα

ήθελα

να

ακούσω

τον

κ.

Ντηνιακό

πραγματικά και τον κ. Τ σατσαμπά και τον κ. Καρατζαφέρη να
κάνουν μια τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα που μπήκαν
και από τις δύο εισηγήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Η τοποθέτηση τ ου κ. Τ ροχίδη ήταν να τοποθετηθούμε εμείς,
οπότε μας έδωσε και προτεραιότητα.

Προφανώς ότι είναι άδικο,

ότι είναι άνισο, ότι είναι ανάλγητο, ότι είναι ανήθικο, ότι είναι
αντιδημοκρατικό το καταδικάζουμε απερίφραστα. Και αυτό προς
όλους για να μην γίνονται παρεξηγήσεις και να μην γίνονται και
εκμεταλλεύσεις κάποιων θέσεων και κάποιων τοποθετήσεων.
Συμπληρωματικά όμως θέλω να πω ότι η παράταξή μας έχει
δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπηρετεί κανένα κόμμα στην
αυτοδιοικητική της προσπάθεια και επειδή κάποια ψ ηφίσματα
επικοινωνιακά το λιγότερο υπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες
αυτός είναι και ο λόγος που δεν τα ακολουθούμε.

Και αυτό έχει

να κάνει και με το συγκεκριμένο ψήφισμα που συζητάμε τώρα και
το επόμενο που έρχεται για αυτό θα είναι κοινή η στάση μας.
Σαφέστατα ως προς το περιεχόμενο κάποιων ζητημάτων με
βάση τις αρχές που ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου
πολύ συγκεκριμένες και πολύ σαφείς, βεβαίως καταδικάζουμε όλα
αυτά τα ζητήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κος Κουβαράς.
Κος ΚΟΥΒΑΡΑΣ:
Είπε ο κος Ντηνιακός ότ ι θα απέχει επειδή αν μπούμε σε αυτή τη
λογική να αρχίσουμε να βγάζουμε ψηφίσματα για κάθε χώρα που
υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι κλπ. θα μπούμε σε μια ατέρμονη
διαδικασία που δεν θα έχει νόημα, αυτό κατάλαβα.

Και βγαίνει

και ο κος Τ σατσαμπάς και συμπληρ ώνει ότι επειδή είναι θέμα
κομματικό ή έχει κομματική χροιά εμείς και για αυτό θα απέχουμε.
Νομίζω ότι από τη στιγμή την οποία απαντήθηκε από τον κ.
Καραγιάννη και από τ ον κ. Παντελάρο ότι εμείς δεν ήρθαμε
ξαφνικά γιατί έτσι διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι κάτι γίνεται και
είπαμε ελάτε να το καταδικάσουμε.
Υπάρχει μια παλαιστινιακή αρχή, υπάρχει μια πρεσβεία της
Παλαιστίνης στη χώρα μας που έρχεται και ζητάει από όλους τους
μαζικούς φορείς συμπαράσταση. Εμείς θα αδιαφορήσουμε; Εμείς
θα πούμε κόψτε το σβέρκο σας; Θα πούμε ότι ισχύουν αυτά που
είπε ο κος Τ σατσαμπάς;
παρόλα

αυτά

σιωπούμε

Οι αδικίες, το ένα, το άλλο, αλλά
γιατί

είναι

κομματικό

θέμα

το

να

συμπαρασταθούμε σε ένα λαό που γίνεται παρανάλωμα εδώ και
χρόνια;

Και δίπλα να έχουμε και μια Κύπρο που έχ ει το ίδιο

πρόβλημα

παράνομης

κατοχής

και

να

μην

μας

ενδιαφέρει

καθόλου;
Εγώ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα μια δικαιολογία για να μην
τοποθετηθούμε επί της ουσίας.

Είπε τώρα ο κος Σπηλιόπουλος

και ο κος Δρούλιας ότι πρέπει λιγάκι να δούμε το κομμάτι αυτό
που

αναφέρεται

στις

ευθύνες

της

Κυβέρνησης.

Ε,

να
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συγχωρείτε αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι.. Συγνώμη ο κος Δρούλιας
το είπε.
Τ αυτόχρονα όμως ο κος Σπηλιόπουλος μας διάβασε ένα
κείμενο συγκινητικότατο το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να πάει
να το διαβάσει στο κυ βερνητικό Συμβούλιο και όχι εδώ. Γιατί την
ίδια στιγμή που γίνονται αυτά τα πράγματα έχουμε μια Κυβέρνηση
της

Αριστεράς

που

πριν

γίνει

Κυβέρνηση

ερχόταν

σε

συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις υπεράσπισης των Παλαιστινίων
και από τότε που έγινε Κυβέρνηση αυτό πο υ βλέπουμε είναι ότι
προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγαλοαστών
της χώρας μας για να παίξει η αστική τάξη της χώρας μας στο
παιχνίδι του μοιράσματος των αγορών και της διέλευσης των
πρώτων

υλών

προς

την

Ευρώπη

ξεχνάει

τον

αγώνα

του

Παλαιστινιακού λαού, ξεχνάει όλους τους αγώνες όλων των λαών
και έρχεται και φτιάχνει συμμαχίες με το Ισραήλ προσπαθώντας
να φτιάξει άξονες Ισραήλ, Κύπρος Ελλάδα για να μπορέσουν να
περάσουν διάφοροι αγωγοί από εδώ και να μην περάσουν από
κάπου αλλού.

Για να έχει μερίδια σε αυτά τα κέρδη η ελληνική

αστική τάξη και όχι ο ελληνικός λαός.
Και προκειμένου λοιπόν οι μεγαλοκαρχαρίες της Ελλάδας να
μπουν

στο

παιχνίδι,

στις

αγκωνιές

που

παίζονται

στη

νοτιοανατολική Ευρώπη ξεχνάμε τα πάντα, ξεχνάμε όλα αυτά τα
ωραία που μας διάβασε ο κος Σπηλιόπουλος και συμμαχούμε με
αυτούς τους ανθρώπους και για πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει
το να έχουμε μέσα σε δυο, δυόμισι χρόνια Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
τόσες πολλές κοινές ασκήσεις στη Μεσόγειο. Δεν έχει συμβεί
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ξανά ασκήσεις κοινές με τους Ισρ αηλινούς ανά δυο -τρεις μήνες.
Δεν ξανά έχει συμβεί επαφές με τους Ισραηλινούς συνέχεια.
Και μόλις έρχονται οι Ισραηλινοί και λίγο πάνε να τα βρούνε
με τους Τ ούρκους να αισθανόμαστε σαν απατημένες σύζυγοι και
να λέμε αμάν τώρα τι κάναμε. Δεν είμαστε στην Ε λλάδα; Σε αυτή
τη χώρα δεν είμαστε; Πού ζούμε;
Τ ώρα, σε ότι αφορά αυτό που είπε, δεν θα το χαρακτηρίσω,
ο κος Ασπρογέρακας συγκρίνει ελέφαντες με κατσαρίδες, πατάτες
με τραπέζια.
Ρίμπεντροπ

Από τη μια μεριά έχουμε στο σύμφωνο Μολότοφ τη

συνειδητή

επιλο γή

της

Σοβιετικής

Ένωσης

παραμονή του 2 ο υ παγκοσμίου πολέμου όπου βλέπει ότι όλες οι
δυτικές δυνάμεις σπρώχνουν τον Χίτλερ προς την ανατολή και
έχουμε μια στάση της Σοβιετικής Ένωσης, έναν ελιγμό, για να
υπερασπίσει το σοσιαλιστικό κράτος και από την άλλη μεριά
έχουμε

μια

επιλογή

της

Κυβέρνησης

για

να

προασπίσει τα

υπερκέρδη της αστικής τάξης.
Τ ι σχέση έχει το ένα με το άλλο εγώ δεν μπορώ να το
καταλάβω. Και μια τελευταία κουβέντα για την τρομοκρατία.
Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα υπέρ της π άλης των
λαών όταν παλεύουν σε επαναστατικές συνθήκες για το δίκιο
τους. Όταν παλεύουν, ακόμα και όταν τρομοκρατούν αυτούς που
τους τρομοκρατούν.
Εμείς δεν θα πάμε να επιβάλουμε σε κανένα λαό τον τρόπο
με τον οποίο θα παλέψει. Και εμείς δεν θα λέμε α, είν αι
δολοφονία αυτό, κακό.
ένα

Είναι άλλο πράγμα να το πω έτσι και με

παράδειγμα εδώ ελληνικό, όταν εκτέλεσαν την Ηλέκτρα

Αποστόλου

στην

Αθήνα

το

στέλεχος

του

Κομμουνιστικού

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

50

Κόμματος και του ΕΑΜ και την εκτέλεσαν αφού τη συνέλαβαν
Έλληνες ταγματασφαλίτες κα ι αφού τη διέλυσαν από φρικτά
βασανιστήρια επί 40 ημέρες η ΟΠΛΑ τότε της Αθήνας δεκάδες
ταγματασφαλίτες

δολοφονούσε

και

τους

καρφίτσωνε

ένα

σημείωμα εδώ πάνω που έγραφε το όνομα Ηλέκτρα.
Δεν έχει καμία σχέση αυτές οι δολοφονίες με την όποια
δολοφονία μπορε ί να κάνει είτε η 17 Νοέμβρη, είτε στη Γαλλία
κάποιος τ ζιχαντιστής ή δεν ξέρω και εγώ τι.

Εμείς έχουμε

ξεκάθαρο ότι είναι υπόθεση του κάθε λαού σε επαναστατικές
συνθήκες να παλεύει με τον τρόπο που μπορεί για να φέρει το
καλό στο λαό του.

Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο οτιδήποτε

άλλο. Ακόμα και εκεί που μπορεί να έχει κάποιος και αγνές
προθέσεις. Γιατί μια σειρά τρομοκρατών εμπλέκονται και με
μυστικές υπηρεσίες, εμπλέκονται και με χίλια δυο. Και αυτό δεν
είναι τωρινό για εμάς, το έχουμε λυμένο πάνω από 10 0 χρόνια.
Να θυμίσω για όσους δεν ξέρω ότι ο αδερφός του Λένιν
δολοφονήθηκε,

εκτελέστηκε

από

τους

τσαρικούς

επιχειρήσει να κάνει μια τρομοκρατική ενέργεια.

γιατί

είχε

Και ο ίδιος ο

Βλαδίμηρος είχε πει, εμείς θα πάμε με άλλο δρόμο. Δεν έχουμε
καμιά σχέση μ ε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Παρακαλώ.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Μια φράση μόνο, μια διευκρίνιση κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κέντρη, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το λόγο και να τα
πείτε στο μικρόφωνο. Κύριε Δρούλια.
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Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Μια διευκρίνιση μόνο. Όταν αναφέρθηκα στη συγκεκριμένη φράση
προφανώς δεν το έκανα σε σχέση με τη σημερινή Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Επειδή είναι ένα θέμα που είναι διαχρονικό είπα

ότι διαχρονικά η ελληνική Κυβέρνηση έχει κρατήσει άλλη στάση
όπως και οι κυβερνή σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό
είναι λάθος να υπάρχει αυτή η αναφορά στο ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλά,

δεν

είναι

απόλυτα

έτσι

κύριε

Δρούλια.

Άλλες

φορές

προσέγγιζε η Κυβέρνηση το ισραηλινό κεφάλαιο, άλλες φορές το
αραβικό και κρατούσε ως πρόσχημα τους Παλαιστινίους και η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει και αποφάσεις που χαρακτηρίζει
συλλήβδην τους Παλαιστινίους τρομοκράτες, συλλήβδην.
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο. Υπάρχουν
αποφάσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Συγνώμη ένα λεπτό, η
κυρία Γεωργι άδη.
Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Ομιλία εκτός μικροφώνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, δυο κουβέντες γιατί νομίζω ότι ειπώθηκαν πολλά. Τ ο
θέμα νομίζω μας αγγίζει όλους γιατί μιλάμε για ένα σοβαρότατο
πρόβλημα, για ένα λαό που βασανίζεται χρόνια τώρα, που έχ ει
πάρα πολλά αμέτρητα θύματα και που έχει βέβαια και χιλιάδες
έγκλειστους στις φυλακές οι οποίοι κυριολεκτικά χωρίς κανένα
δικαίωμα σαπίζουν για δεκάδες χρόνια στις φυλακές.
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Να πω ότι δεν υπηρετεί καμία κομματική σκοπιμότητα το
ψήφισμα όπως ακούστηκε πρι ν. Έγινε μετά από έκκληση του
Πρέσβη της Παλαιστίνης και της παλαιστινιακής αρχής. Και να
σας θυμίσω ότι τίποτα δεν πάει χαμένο, τίποτα δεν πέφτει κάτω.
Έστω και ένα ψήφισμα δίνει κουράγιο, δίνει δύναμη.
Θυμάστε
διαβάσει

οι

ότι στη διάρκεια της χούντας ή θα το έχετε
νεότεροι,

τα

ψηφίσματα

συμπαράστασης

που

έρχονταν από όλο τον κόσμο, οι διαδηλώσεις που γίνονταν σε
όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ήταν αυτά
που πρώτα-πρώτα πίεζαν το καθεστώς, το τσάκιζαν δηλαδή και
έδιναν και κουράγιο και δύναμη στους φυλακισμένους και στο
λαό.
Να τα πάρουμε αυτά υπόψη τα πράγματα. Να σας πω μόνο
για να τελειώσω το εξής, ότι το έχω πει και άλλη φορά, έχω πάει
στην Παλαιστίνη, στη διάρκεια της Intifada γνώρισα από πρώτο
χέρι το τι ακριβώς γίνεται εκεί.
Μόνο ένα περιστατικό, πηγαίνοντας σε ένα σχολείο το οποίο
είχε βομβαρδιστεί επανειλημμένα και είχε πάρα πολλά θύματα, ότι
και να περιγράψω τώρα δηλαδή θα είναι λίγο μπροστά στις
εικόνες αυτές τις οποίες είχαμε δει, μπήκαμε λοιπόν σε μια
βομβαρδισμένη τάξη, έκ αναν μαθήματα και λέει η δασκάλα, μας
είπε δυο πράγματα εκεί και λέει στα παιδάκια θέλετε να πείτε κάτι
στους φίλους μας από την Ευρώπη που έχουν έρθει;
Και γυρίζει ένα κοριτσάκι με αυτά τα τεράστια μάτια, ξέρετε
τώρα πως είναι, και λέει ότι αυτά τα είδατ ε. Θα πάτε στην
Ευρώπη τι θα κάνετε όμως για εμάς; Δεν φτάνει μόνο λέει να τα
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καταγράψετε, πρέπει κάτι να κάνετε. Πρέπει ο λαός μας να έχει
και αυτός στον ήλιο μοίρα.
Και αν δείτε το σμπαράλιασμα της προσωπικότητας, αν δείτε
τις απαγορεύσεις, αν δείτε τον αποκλεισμό των πόλεων και των
χωριών όπου εξαναγκάζανε ανθρώπους γέρους, γριές, παιδάκια
να περπατάνε χιλιόμετρα για να πάνε στο χωριό τους γιατί ήταν
αποκλεισμένο και έπρεπε να πάνε 5 και 10 και 20 χιλιόμετρα
μέσα στις λάσπες και κουβαλώντας τα αναγκαία να πάνε στο
χωριό, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας λαός το μόνο που του μένει
είναι να κάνει αντίσταση. Και να κάνει την αντίσταση με κάθε
τρόπο.
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό σήμερα το ψήφισμα και μακάρι
να

ήταν

και

ομόφωνο

γιατί

θα

ήταν

τιμή

για

το

Δημοτικό

Συμβούλιο να είναι ομόφωνο το ψήφισμα και όχι κατά πλειοψηφία
και τους φίλους μας τους Παλαιστίνιους της πρεσβείας θα τους
δώσει κουράγιο και δύναμη αλλά κυρίως και το μήνυμα κάτω θα
φτάσει ότι από την Ελλάδα έφτασαν 200, 500, 1000 ψηφίσματα
συμπαράστασης

που

εκφράζουν

εκατοντάδες

χιλιάδες

ή

εκατομμύρια λαού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε λίγο συνάδελφοι. Ψηφίζεται από
τη..
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση μήπως διευκολύνει και για την
ομοφωνία αν υπάρχει δυνατότητα, αλλά ήθελα να ρω τήσω επειδή
είπατε το ψήφισμα αυτό προέρχεται από την πρεσβεία της
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54
από

την

πρεσβεία

της

Παλαιστίνης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι, όχι, δεν είπα ότι προέρχεται το ψήφισμα. Είπαμε ότι έγινε
έκκληση, είναι διαμορφωμένο από τη δημοτική α ρχή και περιέχει
όλη την πολιτική μας αντίληψη. Εσείς άλλωστε απέχετε, δεν
μπορείτε να ψηφίσετε τώρα.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Όχι, έτσι όπως ειπώθηκε απορούσαμε λίγο γιατί η πρεσβεία να τα
βάζει με την Κυβέρνηση μας φάνηκε λίγο περίεργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι, η έκκληση έ γινε από την πρεσβεία και εμείς βάζουμε την
πολιτική λογική της δημοτικής αρχής.

Λοιπόν, εγώ ήθελα να

ρωτήσω εκτός από τη δημοτική αρχή ποιες άλλες παρατάξεις το
ψηφίζουν; Ο κος Ασπρογέρακας.
Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ επειδή θέλω να βγει ο μόφωνο ψήφισμα, ακούω αυτό που
λέει ο Μιχάλης, εξάλλου η δική μου πολιτική τοποθέτηση είναι
σαφής με τον τρόπο που έγινε, θα απέχω διότι με ενδιαφέρει οι
Παλαιστίνιοι να πάρουν ένα ομόφωνο ψήφισμα.
Από εκεί και πέρα το Χαϊδάρι, δηλαδή με ενδιαφέρει το
ενωτικό

στοιχείο

όπως

έχω

κάνει

και

άλλες

φορές

με

διαφορετικούς τρόπους. Επιλέγω αυτή τη μορφή παρότι έχω
πολιτική διαφωνία γιατί το Χαϊδάρι έχει συμβάλει στους αγώνες
τους παλαιστινιακού λαού, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και μαζί.
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Έχουν γίνει συζητήσεις υψηλο ύ επιπέδου εδώ πέρα και για τους
Σύριους και για τη Γάζα κα για τα φάρμακα κλπ.
Και επομένως υπάρχει μια ιστορική διαδρομή θα λέγαμε του
Χαϊδαριώτικου λαού ανεξαρτήτως διοικήσεων και τοποθετήσεων
δημοτικών. Και αυτό το μήνυμα εμένα με ενδιαφέρει να στηριχ θεί
και να κρατηθεί. Αυτό το νόημα λοιπόν είχε και η επιλογή μου
από το να σταθώ σε ζητήματα αντιδικίας που θα μπορούσα και
εγώ να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο, να επιλέξω αυτό το πράγμα
διότι εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μέρα.
Ο καθένας πέρα απ ό τις διαφορετικές εκτιμήσεις που μπορεί
να έχει, έχει σημασία όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες υπάρχει μια
ιστορικότητα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τις
φυλακές. Αλλάζει η ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης και αυτό
που απαιτείται είναι η συμπ αράσταση.
Τα

υπόλοιπα

μπορούμε

να

συνεχίσουμε

να

τα

κουβεντιάζουμε και να διαφωνούμε με τον καλύτερο τρόπο και σε
αυτό εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε και για αυτό έχουμε την
άποψη

ότι

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

Χαϊδαρίου

πρέπει

να

κουβεντιάζει πολιτικά θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό λεπτό, μην ξανά ανοίξουμε τον κύκλο. Αντιδήμαρχε, μην
ξανά ανοίξουμε τον κύκλο τώρα. Εγώ θέλω να διευκρινιστεί από
τις παρατάξεις τι ψηφίζουν, να ξέρω τι θα γράψω στην απόφαση.
Ο κος Κέντρης απέχετε.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
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Εμείς κύριε Πρόεδρε από τη ν τοποθέτησή μου φάνηκε ξεκάθαρα,
κρυστάλλινα ότι είμαστε υπέρ του ψηφίσματος με οποιαδήποτε
διατύπωση και σύνταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Δρούλια;
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Και εμείς, ήταν σαφές ότι το ψηφίζουμε. Εντάξει είχαμε αυτόν τον
αστερίσκο, θα θέλαμε να βγει αυτή η φράση αλλά το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καταγράφηκαν, λοιπόν..
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ο κος Τ σατσαμπάς τελικά τι κάνουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είπαν απέχουν. Όχι είναι ομόφωνο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο Ε.Η.Δ.
Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Περνάμε

συνάδελφοι στο ψήφισμα που καταθέτει το Όραμα

Δημιουργίας. Να δώσουμε το λόγο στον κ. Δρούλια.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Έχει μοιραστεί νομίζω. Είναι γεγονός ότι εμείς δεν καταθέτουμε
συχνά

ψηφίσματα,

το

έχουμε

πει

άλλωστε,

όμως

επειδή

γνωρίζουμε και την ευαισθη σία της δημοτικής αρχής σε αυτά τα
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θέματα και άλλων παρατάξεων και επειδή αντίστοιχα ψηφίσματα
για καθεστώτα της νοτίου Αμερικής στο παρελθόν σίγουρα σε
άλλες εποχές έχει καταθέσει η Λαϊκή Ενότητα και επειδή πιστεύω
και στην πόλη μας με τη ιστορία που έχει θα πρέπει να διορθωθεί
ένα λάθος που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό.
Τ ο Χαϊδάρι είναι η μόνη πόλη που έχει υποδεχθεί και έχει
δεξιωθεί εδώ εκπροσώπους του καθεστώτος της Βενεζουέλας και
νομίζω ότι οφείλουμε αυτό να το επανορθώσουμε.

Αλλά και

επειδή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, όχι μόνο
στη

Βενεζουέλα

πανθομολογούμενο
δημοκρατίας

που

και
και

σε

άλλες

πασιφανές

υπάρχουν

αυτή

χώρες
ότι

τη

τα

στιγμή

είναι

πλέον

καθεστώτα
με

τις

της

όποιες

παθογένειες και αδυναμίες στην Ευρώπη είναι τα καλύτε ρα,
μακράν τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο και αυτό δεν
πρέπει

να

το

ξεχνάμε

επειδή

δυστυχώς

στη

χώρα

μας

τα

τελευταία χρόνια με τη Χρυσή Αυγή αλλά και σε άλλες χώρες της
Λεπέν και άλλα τέτοια κινήματα, προσπαθούν να απαξιώσουν την
πραγματικά πολύ μεγά λη σημασία που έχουν οι ευρωπαϊκές
δημοκρατίες ως προς την ευημερία και την ανάπτυξη που υπάρχει
στην ήπειρό μας τον τελευταίο αιώνα.
Για εμένα δεν είναι κομματικό, δεν είναι καθόλου κομματικό.
Είναι θέμα δημοκρατίας. Και κάποιος που πιστεύει βαθιά στη
δημοκρατία νομίζω ότι οφείλει να αναδείξει πως ο φασισμός είτε
δεξιός είτε αριστερός είναι το ίδιο.
Ευτυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα όπως είπα και πριν είναι
μακράν το καλύτερο πολίτευμα η ευρωπαϊκή αστική δημοκρατία
και ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια είχαμε τη
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στήριξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων από την επανάσταση του ’21
όταν απέτυχε στρατιωτικά με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών
δυνάμεων.

Τ ο 1897 όταν χάσαμε τον πόλεμο και οι Τ ούρκοι θα

έμπαιναν στην Αθήνα, θα έκαναν προέλαση πάλι είχαμε τη
στήριξη αλλά και στον 21 ο αιώνα με σημαντικές παρεμβάσεις και
το

’22

αλλά

και

γενικότερα

νομίζω

ότι

μας

κράτησαν

στο

ευρωπαϊκό δημοκρατικό τόξο.
Και

μετά

το

1980

νομίζω

με

τη

συμμετοχή

μας

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πραγματικά ωφεληθεί από αυτή τη
μακρά περίοδο, ίσως τη μοναδική περίοδο 40 χρόνων ευημερίας
και ανάπτυξης χωρίς εμφυλίους, χούντες, πολέμους. Και νομίζω
ότι όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και δεν πρέπει να τα
απαξιώνουμε παρά τις όποιες δυσκολίες περνάμε λόγω της
οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόν ια.
Θα περάσω λοιπόν στο ψήφισμα.

Να πω εκ των προτέρων

ότι οποιεσδήποτε φράσεις μπορούν, εμείς είμαστε διατεθειμένοι
να αλλάξουμε ή και να απαλείψουμε φράσεις οι οποίες μπορεί να
οδηγούν κάποιες παρατάξεις στο να καταψηφίσουν το ψήφισμα.
Θεωρούμε ότι ε ίναι θέμα πραγματικά δημοκρατίας.
Όλα όσα είπε και ο Αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος στην
τοποθέτησή τους θα μπορούσαν copy paste να μπουν και στη
δική μου τοποθέτηση με περιγραφή αντίστοιχων φαινομένων
όπως αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη αλλά και σε άλλα
καθεστώτα στρατιωτικά στη νότιο Αμερική στο παρελθόν. Νομίζω
ότι είναι ακριβώς τα ίδια, είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.
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Επομένως αν πιστεύετε ότι κάποιες φράσεις θα πρέπει να
απαλειφθούν για να συμφωνήσουμε στο ψήφισμα εμείς είμαστε
έτοιμοι να τ ο δεχθούμε.
Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου οφείλει να
τοποθετηθεί ως προς την ανθρωπιστική κρίση που έχει πλήξει
αμείλικτα το χειμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας ως απόρροια μιας
ανίκανης,
πρακτική

αποτυχημένης
Κυβέρνη σης,

και
τη

με

φασίζουσα

φτώχεια

και

την

νοοτροπία

και

εξαθλίωση

των

ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων του πληθυσμού.
αποδόμηση

της

οικονομίας,

τη

δραματική

Τ ην πλήρη

έλλειψη

βασικών

επιβίωσης όπως το ψωμί, την αγωνιώδη αναζήτηση φαρμάκων
ακόμα και σε γειτονικές χώρες με ανυπεράσπιστα θύματα τους
αρρώστους και τα παιδιά, τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, τις
λεηλασίες και τη βίαιη καταστολή που είναι πλέον αδιαμφισβήτητα
γεγονότα

και

συνθέτουν

την

τραγική

καθημερινότητα

ενός

περήφανου λαού.
Η συνειδητή, εμμονική και βίαιη κοινωνική διχόνοια, τ ο
αμείλικτο κυνηγητό, οι διώξεις και οι παράνομες φυλακίσεις των
αντιφρονούντων, η καταβαράθρωση κάθε έννοιας δημοκρατίας, οι
ωμές

παρεμβάσεις

στους

θεσμούς,

στο

κοινοβούλιο,

στη

δικαιοσύνη, στην παιδεία, στο στρατό αλλά και στην τοπική
Αυτοδιοίκηση όπου δ εκάδες αιρετοί κυβερνήτες περιφερειών και
πολιτειών όπως ο κυβερνήτης της πολιτείας Μιράντα Ενρίκε
Καπρίλες,

δήμαρχοι

όπως

ο

εμβληματικός

Δήμαρχος

της

πρωτεύουσας της χώρας του Καράκας Αντόνιο Λεντέσμα και
πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι κακοποιούνται και φυλακ ίζονται έξω
από κάθε έννοια νόμου και λογικής.
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Η περίπτωση του δημάρχου του Καράκας είναι πραγματικά
χαρακτηριστική το φασιστικού καθεστώτος όπως περιγράφει ο
βουλευτής της αντιπολίτευσης Ισμαήλ Γκαρσία, οι προσκείμενες
στο

φασιστικό

καθεστώς

Μαδούρο

δυνάμ εις

ασφαλείας

συνεπικουρούμενες από παρακρατικούς με τραμπουκικό τρόπο
μπήκαν στο δημαρχείο. Εισέβαλαν στο γραφείο του δημάρχου
μαινόμενοι, σπάζοντας πόρτες και παράθυρα και στη συνέχεια
τράβαγαν το δήμαρχο σέρνοντάς τον έξω από το δημαρχείο σαν
το σκυλί.
Οι νεκροί πλέον του φονικού και φασιστικού καθεστώτος
Μαδούρο

αυξάνονται

επικίνδυνα

με

σκοπό

να

καμφθεί

το

φρόνημα και το ηθικό του αγωνιζόμενου λαού της Βενεζουέλας
ενώ την ίδια ώρα ο Μαδούρο και οι κομματικοί γκαουλάιτερ
πλουτίζουν και απομυζούν ότι έχει απομείνει από τη χώρα με το
μεγαλύτερο φυσικό πλούτο παγκοσμίως αφού προηγουμένως την
εξαθλίωσαν.
Ουδείς έχει πλέον το δικαίωμα να παραμένει αδιάφορος.
Ήδη το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία και με
θλιβερές εξαιρέσεις τους ευρωβουλευτές τ ης Χρυσής Αυγής, του
ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της ΛΑΕ καταδίκασε απερίφραστα το
καθεστώς Μαδούρο και ζήτησε την επαναφορά της Βενεζουέλας
στη δημοκρατική νομιμότητα και στο σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Τ ο Χαϊδάρι ως μαρτυρική πόλη με αγωνιστική παράδοση και
δημοκρατική

ιστορία

εκφράζει

μέσω

του

Δημοτικού

του

Συμβουλίου την κατηγορηματική του αντίθεση στο φασιστικό
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κακοποίηση

του

λαού

της

Βενεζουέλας και ζητά τα παρακάτω.
Τ ην αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων, το
σεβασμό

τ ων

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων

και

των

κοινωνικών

κατακτήσεων του λαού της Βενεζουέλας, το σεβασμό και την
επαναλειτουργία όλων των δημοκρατικών θεσμών.
Ζητάμε τέλος όλοι οι διεθνείς φορείς να εκδηλώσουν την
καταδίκη τους προς το καθεστώς και να πράξουν ότι εί ναι
δυνατόν για την επαναφορά της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα.
Επαναλαμβάνω ότι οποιαδήποτε φράση θεωρείτε ότι μπορεί
αν απαλειφθεί να συμφωνήσετε στο ψήφισμα εμείς είμαστε έτοιμοι
να το δεχθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις συνάδελφοι. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Τ ο ψήφισμα αυτό θα πάει στην Φεντ ερίκα Μογκερίνι;
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Νομίζω πάντως ότι η σοβαρότητα του θέματος που όπως είπα
είναι καθαρά θέμα δημοκρατίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με
ειρωνείες

και

αστειάκια.

Ναι,

αν

πάρουμε

ηρωίνη

ίσως

μπορέσουμε να το δούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι πραγματικά ο
οποιοσδήποτε

δημοκρατικός

πολίτης

δεν

μπορεί

να

το

αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο και λυπάμαι πραγματικά που
αντιμετωπίζεται
Βενεζουέλα

έτσι

τελικά

και

λυπάμαι

δημιούργησε

που

θέμα

το
και

ψήφισμα
στο

για

τη

π ροηγούμενο

ψήφισμα γιατί από ότι κατάλαβα αυτός είναι και ο λόγος που
απέχουν κάποιες παρατάξεις και από τα δύο ψηφίσματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλο ερώτημα συνάδελφοι; Ερώτημα καταρχήν.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι, το θέμα είναι εσείς που εδώ και ενάμισι χρόνο ή από την
αρχή

της

θητείας

έχετε

δηλώσει

ότι

δεν

συμμετέχετε

ψηφίσματα που δεν αφορούν τα τοπικά πράγματα.

σε

Τ ι άλλαξε

τόσο στο ψήφισμά σας όσο και στο προηγούμενο που περίμενα
την ερώτηση αυτή να την κάνει ο κος Κουβαράς για τον κ.
Δρούλια. Όχι, περίμενα να την κάν ετε πριν που ψήφισε το
ψήφισμά σας όχι τώρα.

Περίμενα πριν γιατί εδώ..

Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Ναι, θα απαντήσω και σε αυτό. Έχουμε πει λοιπόν από την αρχή
ότι διαφωνούμε με τη βιομηχανία ψηφισμάτων.

Εδώ και καιρό

όμως επειδή πλέον και η δημοτική αρχή άλλαξε την αρχική
τακτική

της

με

τα

επανειλημμένα

ψηφίσματα

δεν

έρχονται

συνεχώς, έρχονται σε μεμονωμένα γεγονότα.
Έχουμε

ψηφίσει,

δεν

είναι

τα

πρώτα

ψηφίσματα

που

ψηφίζουμε σήμερα και μπορείτε να ανατρέξετε στα πρακτικά
όπως και η δική σας παράταξη σε πολλά άλλα α ντίστοιχα
ψηφίσματα που δεν αφορούν το Χαϊδάρι έχει ψηφίσει. Επομένως
σήμερα εσείς αλλάζετε θέση, εμείς δεν αλλάζουμε θέση, είμαστε
κατά

των

ψηφισμάτων

το

είπα

από

την

αρχή,

κατά

της

βιομηχανίας ψηφισμάτων που φάνηκε στην αρχή ότι θα έχουμε σε
αυτή τη θητε ία.
Νομίζω ότι τον τελευταίο ένα -ενάμισι χρόνο δεν έχουμε τόσα
πολλά

ψηφίσματα,

είναι

περιορισμένα.

Δεν

αρνούμαστε

να

τοποθετηθούμε πολιτικά, ποτέ δεν το αρνηθήκαμε και νομίζω ότι
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το συγκεκριμένο είναι ένα ψήφισμα που αφορά όπως είπα και
πριν την αστική δ ημοκρατία έτσι όπως τη βιώνουμε στη χώρα,
έτσι όπως τη βιώνουμε σε όλη την Ευρώπη που είναι το μακράν
καλύτερο

πολίτευμα

που

μπορεί

αυτή

οποιοσδήποτε κάτοικος του πλανήτη.

τη

στιγμή

να

βιώσει

Και επειδή ένα κλικ είναι

να βρεθούμε σε άλλου είδους καταστάσε ις που τις βλέπουμε μέρα
με την ημέρα νομίζω ότι μας αφορά όλους και δεν πρέπει να το
αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλο ερώτημα; Ο κος Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Απλά

να

διευκρινίσω

ότι

η

παράταξή

μας

δεν

ακολουθεί

ψηφίσματα που υπηρετο ύν κομματικές σκοπιμότητες. Δεν έχουμε
πει ποτέ ότι δεν συμμετέχουμε σε ψηφίσματα. Αυτή τη διευκρίνιση
ήθελα.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Είναι κομματικό;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Απλά η ερώτησή μου είναι στο τέλος του ψηφίσματος, η θέση μας
είναι δεδομένη, την είπα και στην πρ οηγούμενη τοποθέτηση και ο
επικεφαλής της παράταξης.
Αλλά το ερώτημά μου έχει να κάνει με το κλείσιμο του
ψηφίσματος όπου ζητάτε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη
Βενεζουέλα και επειδή τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω εγώ η
Κυβέρνηση

που

διαδικασία

ψηφοφορίας,

αποκατάσταση

είναι

της

εκεί

είν αι
εκλογών

δημοκρατίας

εκλεγμένη
κλπ.,
δηλαδή;

μέσα
ποια
Αυτό

από

μια

είναι

η

να

το
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διευκρινίσετε για να το καταλάβω για να έχω μια πιο σφαιρική
εικόνα.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Έχει καταργηθεί το κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει. Και
δεν ζητάμε να επανέλθει η δημοκρατία, ζητάμε όλοι οι διεθνείς
φορείς να εκδηλώσουν την καταδίκη τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι προεδρική η δημοκρατία, Ηρακλή.

Λοιπόν, ερώτηση έχει ο

κος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Επειδή τώρα στο ψήφισμα που διάβασε και ο Ηρακλής μιλάμε για
την Ευρώπη και την πολύ καλή αστική δημοκρατία που έχει
προφανώς όλη η Ευρώπη από ότι κατάλαβα, λέω στην εισήγηση
κλπ. μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς οι χώρες της
έχουν την αστική δημοκρατία την οποία εμείς σε σχέση με τ η
Βενεζουέλα δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε.
Εγώ απλά θα ήθελα αν μπορείς Ηρακλή να μου πεις, η
Ουκρανία

που

συμπληρώνονται

είναι

μέλος

της

Ευρωπαϊκής

τρία

χρόνια

σήμερα

από

τη

Ένωσης

και

δολοφονία

48

ανθρώπων σε ένα κτίριο αν είναι και αυτή στα πλαίσ ια της του
ευρωπαϊκού ιδεώδες και της αστικής δημοκρατίας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Να πούμε τα βασικά, η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις να δώσουμε το λόγο στο
Δήμαρχο να πει τη γνώμη της δημοτικής αρχής.
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Κος Μ ΟΣΧΟΒΟΥΔΗΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Μοσχοβούδη, δώστε του τη δυνατότητα να απαντήσει.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ζουν..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Μοσχοβούδη, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, πάντα οι πολίτες
στο Δημοτικό Συμβούλ ιο το ξέρετε ότι έχουν λόγο. Ναι, αλλά
ξέρετε όμως ότι κατατίθεται ένα ψήφισμα από μια παράταξη το
οποίο είναι και η πολιτική της αντίληψη. Λοιπόν, με αυτή την
έννοια δεν μπορούμε τώρα να..
Κύριε Δρούλια, απαντήστε σας παρακαλώ.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Υπάρχουν πάντως πολλοί Έλληνες στη Βενεζουέλα που ζουν από
κοντά τα όσα συμβαίνουν εκεί. Και το τελευταίο διάστημα και εδώ
στην Ελλάδα

έχουν μεταφερθεί

τα

όσα

συμβαίνουν.

Απορώ

πραγματικά με κάποιους που υπερασπίζονται αυτά τα οποία
γίνονται εκεί.

Σκεφτείτε κάποτε να υπερασπιζόντουσαν κάποιοι

τα όσα έγιναν στη Χιλή ή στην Αργεντινή. Μου κάνει πραγματικά
πολύ μεγάλη εντύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο καταρχήν στη δημοτική αρχή. Ο
Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν

θα

μιλήσω

πάνω

από

δυόμισι

ώρες.

Θα

προσπαθήσω

πραγματικά, το έχω ρε παιδιά τι να κάνω..
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και δυστυχώς ή ευτυχώς έχει πάει και στη Βενεζουέλα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Και έχω ζήσει όλη αυτή τη διαδικασία από κοντά. Και έχω ζήσει
και την αντεπανάσταση που εκφράζεται σήμερα από τον Καπρίλε ς
και τους υπόλοιπους και το τι έκαναν. Αλλά θα πω δυο λόγια και
πως αμφισβητούσαν ακόμα και σε όλες τις διαδικασίες μιας
εκλεγμένης Κυβέρνησης και με μεγάλη πλειοψηφία που έπαιρνε ο
Τ σάβες και πως και τότε έκαναν διαδηλώσεις, πραξικόπημα, το
θυμάστε. Φυλάκισαν τον Τ σάβες στο νησί Μαργαρίτα κλπ.
Ας τα πάρουμε όμως με μια σειρά λίγο για να είμαι και
σύντομος.

Πρώτον και εμένα με χαροποιεί το γεγονός ότι ο κος

Δρούλιας ο οποίος μέχρι τώρα έλεγε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο
όταν συζητάμε για σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με
γενικότερα προβλήματα παγκόσμια όπως πριν για την Παλαιστίνη
που συζητήσαμε ή όταν συζητάμε για θέματα που έχουν να
κάνουν με τη χώρα μας τον ενοχλούσε το πανό που έλεγε
ξεσηκωθείτε στο λαό για να μην περάσουν τα ασφαλιστικά. Και ο
Βαγγέλης και εσύ το έλεγ ες.
Όταν λοιπόν παίρναμε θέση για τα λαϊκά προβλήματα, για
την ανεργία που υπάρχει, για τις συντάξεις τότε βάζατε ζητήματα
διάφορα. Δεν πειράζει, και σήμερα όμως βάζετε το θέμα της
Βενεζουέλας και το βάζετε από μια θέση ταξική, αντιδραστική
γιατί πραγματικ ά αυτή η τοποθέτηση την οποία κάνετε είναι
εντελώς αντιδραστική σε σχέση με το τι συμβαίνει σήμερα στη
Βενεζουέλα και σε σχέση αν θέλετε και με την παραπληροφόρηση
που υπάρχει γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κος Μοσχοβούδης, η
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πληροφόρηση

αυτή

τη

στιγμή

που

67
υ πάρχει

είναι

από

συγκεκριμένα κέντρα για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα και
παραποιούν εντελώς την πραγματικότητα.
Να τα πάρουμε όμως πάλι από την αρχή. Η κατάσταση πριν
από τον Τ σάβες στη Βενεζουέλα ήταν τραγική. Μια χώρα που
ήταν η πιο πλούσια στην περι οχή, η πιο πλούσια γιατί 5 η χώρα σε
πετρέλαια είχε ορυκτό πλούτο, χρυσό, είχε φυσικό αέριο, είχε
δηλαδή όλες τις προϋποθέσεις να είναι πραγματικά μια χώρα που
οι κάτοικοι θα ζουν με τις καλύτερες συνθήκες.
Τ ι γινόταν στη Βενεζουέλα;

Υπήρχε μια πανίσχυρη α στική

τάξη η οποία σε συνεργασία με τα μονοπώλια των Αμερικάνων
εκμεταλλεύονταν το λαό ο οποίος ζούσε κυριολεκτικά μέσα στην
αθλιότητα σε φαβέλες, στην ανεργία, στην εγκληματικότητα, στον
αναλφαβητισμό, σε τραγικές συνθήκες.
Κάποια στιγμή πηγαίνοντας σε μ ια περιοχή που έβγαζε
χρυσό που πια ο χρυσός εκμεταλλεύονταν από το λαό της
Βενεζουέλας και από την Κυβέρνηση, μας λέει εκεί ο κόσμος
βλέπετε αυτό το.., υπήρχε σε ένα σημείο ένα βαθούλωμα. Εδώ
λέει ήταν ένα ολόκληρο βουνό το οποίο είχε ορυκτό πλούτο. Ήρθε
μια αμερικάνικη εταιρία, εκμεταλλεύτηκε τον ορυκτό πλούτο,
κατέστρεψε όλη την περιοχή και βέβαια τα κέρδη πήγαν στις
τσέπες των μονοπωλίων αυτών.
Τ ώρα αν καθίσω και σας πω πράγματα σχετικά με την
προηγούμενη κατάσταση πριν από τον Τ σάβες είναι η κατάσταση
που υπάρχει στο Σαλβαδόρ που υπάρχει και σήμερα, στην
Ονδούρα, στην Κολομβία, σε πάρα πολλές χώρες της λατινικής
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Αμερικής.

Στην

τρομοκρατία

και

68
στις

παραστρατιωτικές

οργανώσεις που υπάρχουν σε όλες αυτές τις χώρες.
Όπου πραγματικά όχι δεν υπάρχει δημοκρ ατία και σήμερα
μιλάμε, πήγαινε στο Σαλβαδόρ σήμερα που αν μιλάς εσύ για
φασισμό στη Βενεζουέλα στο Σαλβαδόρ πρέπει να μιλήσουμε για
κάτι

πολλαπλάσιο

παραστρατιωτικοί

του

φασισμού

σκοτώνουν

ας

πούμε.

οποιονδήποτε

Όταν

αντιδρά

οι
για

οτιδήποτε.
Και

να

μην

μιλήσουμε

και

για

τις

άλλες

χώρες

του

καπιταλισμού σε όλο τον κόσμο γιατί δεν έφερες ένα ψήφισμα ας
πούμε για τις συνθήκες στο Πακιστάν ή στο Μπαγκλαντές που
δουλεύουν οι γυναίκες σε άθλιες συνθήκες μέσα σε εργοστάσια
ετοιμόρροπα και έχουμε συνέχεια ατυχήμ ατα με εκατοντάδες ή
χιλιάδες νεκρούς όταν τα παιδάκια από πέντε χρόνων δουλεύουν
ούτε με ένα ευρώ την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ή να
μην πούμε τι συνθήκες υπάρχουν για τη παιδική πορνεία, για την
εκμετάλλευση των πηγών κλπ., για τις επεμβάσεις.
Αυτά όμως είναι τα κακά ή τα καλά του καπιταλισμού για
εσένα που κλείνεις τα μάτια. Και θίχτηκες από μια χώρα που και
εμείς βάζουμε πολλά ζητήματα και θα πω και στο τέλος, πολλές
ενστάσεις δηλαδή για το πού πάει η κατάσταση γιατί είχαμε άλλες
ελπίδες και εμε ίς για τη Βενεζουέλα. Είχε ανοίξει ένας δρόμος,
έγιναν κατακτήσεις, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σε καμία
περίπτωση η Βενεζουέλα δεν είναι όλες αυτές τις χώρες που
περιέγραψα προηγουμένως.
Τ α πρώτα χρόνια στη Βενεζουέλα έγιναν τρομερά βήματα.
Υπήρχαν προγράμματα κατά του αναλφαβητισμού. Σε ολόκληρες
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περιοχές

άνθρωποι

που

ποτέ,

είχε
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το

μεγαλύτερο

ποσοστό

αναλφαβητισμού η Βενεζουέλα στην κεντρική Αμερική, άνθρωποι
που δεν ξέρανε, μόνο με σταυρ ό υπογράφανε πήγαν στα σχολεία
και μάθαιναν.
Υπήρχε πρόγραμμα για τη στέγαση και τη μεταστέγαση των
ανθρώπων

από

τις

φαβέλες .

Όπου

έβλεπες

στις

φαβέλες

εκατομμύρια ανθρώπους, στο Καράκας εκατομμύρια άνθρωποι να
είναι πάνω στους λόφους γιατί το Καράκας έχ ει πάρα πολλούς
λόφους, να μένουν εκατομμύρια άνθρωποι σε τέτοιες συνθήκες
και να είναι μια περιοχή η οποία ήταν με ηλεκτροφόρα καλώδια,
με ένοπλους και με τύπου τανκς αυτοκίνητα, με ελικοδρόμια και
με ότι μπορείτε να φανταστείτε που έμενε η αστική τάξη τη ς
Βενεζουέλας.
Αυτές

ήταν οι

διαφορές

στη

Βενεζουέλα

και

αυτές

τις

διαφορές προσπάθησε η μπολιβαριανή επανάσταση που δεν είναι
τυχαίο ότι η μπολιβαριανή επανάσταση έβαζε και το ζήτημα της
ενότητας και όλων των λαών εκεί. Δεν έβαζε το ζήτημα μόνο της
Βενεζουέλας αλλά μίλαγε για μια ενότητα και με την Κολομβία και
με

το

Εκουαδόρ

ξεφεύγοντας

από

αυτά

τα

στενά

πλαίσια.

Πηγαίνοντας δηλαδή στα αιτήματα που έβαζε ο Μπολιβάρ.
Μοιράστηκαν εργατικές εκτάσεις στους ακτήμονες. Μέχρι
τότε

ο

ακτήμονας

δεν

είχε

καμία

τύχη .

Υπήρχαν

δούλοι

κυριολεκτικά δούλοι εργάτες γης οι οποίοι δουλεύανε σε κάποιους
τσιφλικάδες. Όταν μπήκε το ζήτημα για να μοιραστούν τα κτήματα
στους αγρότες οι ομάδες οι παραστρατιωτικές, οι δολοφόνοι της
αντιπολίτευσης κάθε μέρα κατά μέσο όρο δολοφονούσα ν 30
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αγρότες.
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30 αγρότες κατά μέσο όρο και αυτά είναι στοιχεία που

δεν τα αμφισβητεί κανένας.
Γιατί

τα

δέχονταν όλοι

αφού

υπήρχαν τα θύματα. Και

μάλιστα τα πρώτα στοιχεία που παλεύανε για να δοθεί η αγροτική
γη.

Εγώ πήγα σε μια πόλη στην Ουπάτα η οποία είναι στο νότο

στα σύνορα με τη Βραζιλία και εκείνη την περίοδο ακόμα μας λένε
ότι

δεν

μπορούμε

να

εγγυηθούμε

την

ασφάλειά

σας

γιατί

γνωρίζοντας οι παραστρατιωτικές ομάδες το ποιοι είστε πιθανόν
να σας στήσουν παγίδα και να σας δολοφονήσουν.
Αυτή είναι η περίφημη αντιπολίτευση η οποία στις φαβέλες
όπου έμπαιναν τα ζητήματα κατά του αναλφαβητισμού έμπαιναν
πολιτιστικά
παιδάκια,

προγράμματα,
πήγαιναν για

γίνονταν

παιδικοί

σταθμοί

για

τα

δουλειά που ποτέ δεν δούλευαν οι

άνθρωποι από τις φαβέλες. Όπου υπήρχαν τέτοια προγράμματα
έμπαιναν τραμπούκοι μέσα πληρωμένοι από την αντιπολίτευση
γιατί είναι πολύ ισχυρή η αστική τάξη της Βενεζουέλας, έμπαιναν
λοιπόν τραμπούκοι μέσα και δολοφονούσαν τα πιο πρωτοπόρα
στελέχη ακόμα και στις φαβέλες.
Τ ο περίφημο αυτό ζήτημα μ ε τις κυρίες αυτές τις οποίες
βλέπουμε

και

τώρα

στις

διαδηλώσεις,

δεν

έχετε

δει

τις

διαδηλώσεις που γίνονται υπέρ της Κυβέρνησης. Που αν θέλετε
και με τον αστερίσκο και εκεί το κομμουνιστικό κόμμα το οποίο
έχει και αυτό προβλήματα με την Κυβέρνηση συμμετέχ ει αν θέλετε
κριτικά

στηρίζοντας.

Δεν

έχετε

δει

πόσα

εκατομμύρια

λαού

κατεβαίνουν κάτω στηρίζοντας την Κυβέρνηση γιατί αυτό το
αποκρύπτουν.
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Όταν υπάρχουν δυο τέτοιες εικόνες η δεύτερη εικόνα δεν
υπάρχει, αποκρύπτεται γιατί πρέπει να φανεί το άλλο. Ξέρετε ό τι
η αντιπολίτευση και πάμε τώρα σε αυτό που πολύ εύστοχα πάλι
λέω είπε ο Μάκης ο Μοσχοβούδης, η αντιπολίτευση ελέγχει όλο
τον τύπο στη Βενεζουέλα.
Υπάρχει μια εφημερίδα κυβερνητική, μια εφημερίδα που
είναι αντίστοιχη του Ριζοσπάστη εδώ, για να σας δείξω που έχει
λίγες σελίδες. Όλος ο άλλος τύπος αν πάρετε αντίστοιχα με τον
ελληνικό τύπο όλος ο άλλος που δίνει και δώρα, δίνει ότι
μπορείτε να φανταστείτε, αυτά που δίνουν εδώ και οι δικές μας
εφημερίδες, όλος ο άλλος είναι εναντίον της Κυβέρνησης.
Όλη η τηλ εόραση, όλα τα ιδιωτικά κανάλια και αυτό είναι και
ένα ζήτημα που δεν αντιμετώπισε η Κυβέρνηση, όλα τα κανάλια
εκτός από το Σουρ ένα που είναι σε συνεργασία με τις γειτονικές
χώρες είναι κατά της Κυβέρνησης. Και έχει μόνο ένα δίωρο ο
Μαδούρο και πριν ο Τ σά βες για να επικοινωνήσει με το λαό γιατί
μπαίνει σε όλα τα σπίτια η θέση της αντιπολίτευσης.
Η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή που έχασε τον
έλεγχο δεν λέμε της εξουσίας γιατί η εξουσία δεν είναι τόσο
εύκολο πράγμα, της Κυβέρνησης, σαμποτάρισε με κάθε τ ρόπο.
Ακόμα σας λέω και όταν τα ποσοστά ήταν τεράστια υπέρ του
Τ σάβες ο Καπρίλες ο οποίος Καπρίλες δεν είναι καθόλου τυχαίος,
τον αναφέρεις μέσα και πραγματικά πρέπει να νιώθεις ντροπή
που αναφέρεις τον Καπρίλες και για το ρόλο που έχει παίξει ο
Καπρίλες.
Ο Καπρίλες όταν συνελήφθη ο Τ σάβες στο πραξικόπημα
που έγινε είχε παίξει πρωτεύοντα ρόλο και ο Τ σάβες όταν
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επανήλθε δεν του έκανε τίποτε του Καπρίλες. Και έβγαινε και
συνέχιζε να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά την οποία κάνει και
σήμερα.

Δεν αναγνώριζαν πο τέ το αποτέλεσμα το οποίο ήταν

υπέρ τουλάχιστον μιας νόμιμης Κυβέρνησης.
Ξέρετε ότι πανεπιστήμιο τελείωναν μόνο παιδιά της αστικής
τάξης στη Βενεζουέλα;

Ότι δεν είχαν το δικαίωμα, δεν γράφανε

παιδιά. Δεν μιλάμε τώρα από τις φαβέλες και από τα μεσαία
στρώματα, δεν πηγαίνανε στο πανεπιστήμιο.
Ξέρετε ότι όλοι οι γιατροί της Βενεζουέλας οι μεγαλογιατροί
έφυγαν

όταν

ανέλαβαν

οι

Τ σαβίστες,

παραιτήθηκαν

από

το

δημόσιο σύστημα υγείας από παντού και πήγαν 15.000 κουβανοί
γιατροί για να αντικαταστήσουν τα κενά που υπήρχαν;
Ξέρετε ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων όλα παραιτήθηκαν
και

υπήρχαν

τεράστια

προβλήματα

αφού

δεν

υπήρχαν

πανεπιστημιακής μόρφωσης παιδιά, αυτό που λέμε του λαού, και
κάνανε

τεράστιο

αγώνα

και

άνοιξαν

ειδικό

πανεπιστήμιο

ταχύρρυθμο για να μπορέσ ουν να μορφωθούν κάποιοι, να γίνουν
στελέχη δηλαδή και να στελεχώσουν την επιχείρηση πετρελαίου
που έγινε κρατική και τις υπόλοιπες που μιλάμε δουλεύανε
δεκάδες χιλιάδες τέτοια στελέχη τα οποία σαμποτάριζαν την
Κυβέρνηση.
Για τις διαδηλώσεις τώρα που λέτε τα περισσότερα θύματα
είναι διαδηλωτές οι οποίοι υποστηρίζουν την Κυβέρνηση και
επειδή και εγώ βρήκα τα στοιχεία που υπάρχουν αυτά τα στοιχεία
και απορώ πως εσύ δεν τα βρήκες αυτά τα στοιχεία, υπάλληλος
της τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια σε διαδήλω ση υπέρ
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του Μαδούρου, εκτελέστηκε. 23χρονη στην επαρχία Τ άτσιρα από
γνωστό τραμπούκο που έχει συλληφθεί.
Εθνοφύλακας

στην

περιοχή

Μιράντα

από

ελεύθερο

σκοπευτή που επίσης έχει συλληφθεί. Στο Καράκας, να μην σας
διαβάσω τώρα αναλυτικά. Τ α περισσότερα από τ α θύματα είναι
θύματα υποστηρικτές της Κυβέρνησης που εκτελέστηκαν από
ανθρώπους της αντιπολίτευσης. Από τραμπούκους που σας λέω
ενισχύονται με πακτωλό χρημάτων, δεν μπορείτε να φανταστείτε
πόσες συμμορίες σιτίζονται κυριολεκτικά από την αστική τάξη της
Βενεζουέλας και βέβαια και τους αμερικάνους οι οποίοι έχασαν τα
προνόμια που είχαν σε αυτή τη χώρα.

Κάνουν επιθέσεις ακόμα

και σε νοσοκομεία προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στη
χώρα.
Ο Ενρίκε, λοιπόν, Καπρίλες τον Οκτώβρη του ’12 στις
εκλογές πήρε το 44%. 44,31%. Ο Τ σάβες πήρε το 55,7%. Τ ο ’13
ξαναχάνει ο Καπρίλες από το Μαδούρο αυτή τη φορά με 49%,
51%.

Και τις δυο αυτές φορές αμφισβήτησε το αποτέλεσμα το

οποίο όμως σε όσες επιτροπές και να συζητήθηκε το απέρριψαν
ότι δεν είχε καμία βάση. Ακόμα κα ι επιτροπή από την Αμερική η
οποία

είχε

πάει

στη

Βενεζουέλα

απέρριψε

το

αίτημα

του

Καπρίλες.
Τ ο 2002 σας είπα και προηγουμένως στο πραξικόπημα κατά
του Τ σάβες ο Καπρίλες ήταν αυτός ο οποίος καθοδηγούσε το
πραξικόπημα. Να μην πω τώρα τι έγινε και με το αερ οπλάνο το
οποίο έριξε ο … ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την εύνοια της
αμερικάνικης Κυβέρνησης και έχει βρει καταφύγιο εκεί.
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Πριν φτάσω στο σήμερα και στο τι γίνεται και ποια είναι η
θέση

μας

και

για

τη

Βενεζουέλα

γιατί

υπάρχουν

προβλήματα, μίλησες για τα 200 χρόνια δημοκρατίας.

σίγουρα
Σας λέω,

θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες τώρα.
Για τα 200 χρόνια που η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα. Να
θυμίσω ας πούμε, φέρανε τον Όθωνα και τους Βαυαρούς, τους
Γλύξμπουρκ, έκανα το 1922 και τη μικρασιατική καταστροφή, μας
οδήγησαν

στη

επέμβαση

στον

εκτελέσεις

σφαγή
εμφύλιο

Πλουμπίδη,

δηλαδή,
των

τον

Μεταξά

Άγγλων

Μπελογιάννη

στήριξαν,

και

των

και

χιλιάδων

την

Αμερικάνων,
άλλων

αγωνιστών, μακρονήσια και τόποι εξορίας, βασανιστήρια, διώξεις,
παρακράτος που στηρίχθηκε από τους αμερικάνους όπως και η
χούντα.

Δολοφονίες, το είπα το μακρονήσι και τους

άλλους

τόπους, Λαμπράκης, Πέτρουλας.
Και

εδώ

δημοκρατία

και

τώρα
από

έγραψε
το

’75

και

ο

Βασίλης

και

μετά.

και

Αλέκος

τη

φοβερή

Παναγούλης,

Ισίδωρος Ισιδωρόπουλος το ’76, το ’80 Κα νελλοπούλου και η
Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Τ ο ’85 Μιχάλης Καλτεζάς.

Τ ο ’90 ο

Τ εμπονέρας, το 2008 ο Γρηγορόπουλος, το ’12 ο οικοδόμος στη
διαδήλωση, το 2013 ο Φύσσας.
Και αν πάρουμε και αραδιάσουμε το τι έχει γίνει αυτό με τις
επεμβάσεις των «φίλων» ευρωπαίων και αμερικανών τα τελευταία
200 χρόνια που υπάρχει το ελληνικό κράτος πραγματικά είναι να
φρίξει ο οποιοσδήποτε. Μπορεί να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση
αν θέλετε και να σας τα εξηγήσουμε όλα αυτά εσάς τους απολιτίκ
που κατά τα άλλα είστε απολιτίκ.
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Εμείς λοιπόν λέμε ότι η Βενεζουέλα ενώ είχε ανοίξει ένα
δρόμο μέσα της Μπολιβαριανής επανάστασης τα τελευταία χρόνια
και βέβαια παίρνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που
υπάρχουν

σε

πετρελαίου,

σχέση
γιατί

δηλαδή
το

με

την

πετρέλαιο

πτώση

ήταν

της

η

τιμής

βασική

του
πηγή

συναλλάγματος για τη Βενεζουέλα ότι έχει πάει πάρα πολύ πίσω,
υπάρχει ένας συμβιβασμός με τμήματα της αστικής τάξης στη
Βενεζουέλα όπου κατακτήσεις και κρατικοποιήσεις που είχαν γίνει
έχουν αρχίσει πια και παίρνονται πίσω που αυτό σημαί νει ότι ο
λαός

αρχίζει

πια

και

δυσκολεύεται

πάρα

πολύ

στην

καθημερινότητά του.
Έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ οι ρυθμοί που υπήρχαν στη
βελτίωση

της

καθημερινότητας

του

λαού

της

Βενεζουέλας.

Υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τη σίτιση, είναι γεγονός αυτό,
ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία δεν είναι
εύκολες οι λύσεις είπαμε σε μια χώρα η οποία Βενεζουέλα ενώ
έχει κάθε είδους άλλη πηγή δεν έχει αγροτική παραγωγή στο
βαθμό που έπρεπε να έχει. Και τα αγροτικά προϊόντα έρχονται σε
ανταλλαγή με πετρέλαιο κ αι τα άλλα προϊόντα τα οποία.., φυσικό
αέριο κλπ.
Στη Βενεζουέλα έχουμε αυτή τη στιγμή τη μετατροπή σε μια
σοσιαλδημοκρατική μορφή, σε μια διακυβέρνηση η οποία σε αυτή
τη

φάση

έρχεται

αν

θέλετε

σε

αντίθεση

και

με

τα

λαϊκά

συμφέροντα. Σε καμία περίπτωση όμ ως δεν μπορούμε να μιλάμε..
Βεβαίως,

είναι

καθαρά

σοσιαλδημοκρατία.

Καθαρά

σοσιαλδημοκρατία είναι. Αν θέλεις να σου αναπτύξω λίγο. Τ α
κόμματα

που

συγκροτούν

αυτή

τη

στιγμή

το

μπλοκ

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

του

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

76

Μαδούρου, των μπολιβαριανών όπως λέμε, συγκροτείται περίπου
από 30 κόμματα. Τ α βασικά είναι 5, 6 κόμματα. Είναι όλα τα
προηγούμενα

κόμματα

του

μεσαίου

χώρου

όπως

λένε

της

σοσιαλδημοκρατίας και το σοσιαλιστικό κόμμα της Βενεζουέλας.
Αυτά συγκροτούν μαζί με το κομμουνιστικό κόμμα το οποίο
συμμετείχε το οποίο σήμερα δεν συμμετέ χει στην Κυβέρνηση,
στηρίζει κριτικά και αν θέλετε έχει και πρόβλημα τώρα με την
Κυβέρνηση του Μαδούρο σε σχέση με τη συμμετοχή του στις
εκλογές.
Άρα λοιπόν για να κλείσω και αν χρειαστεί θα πω και άλλα
πράγματα μετά. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με αυτό το
ψήφισμα το οποίο είναι ένα ψήφισμα εντελώς αντιδραστικό.
Βλέπει από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων και
της

αστικής

τάξης

της

Βενεζουέλας

και

των

αμερικάνικων

συμφερόντων και των ευρωπαϊκών στην περιοχή. Δεν δίνει λύση
σε καμία περίπτωση , μια εναλλαγή της Κυβέρνησης μέσω της
αντιπολίτευσης όχι μόνο θα επιδεινώσει την κατάσταση αλλά θα
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο λαό, θα ξαναπάει πολύ
πίσω όσα βήματα έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.
Να τελειώσω εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ε, ναι. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι, θα είμαι σύντομος. Μια διόρθωση εδώ ίσως στο ψήφισμα η
εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω και των βουλευτών αν προέρχεται
μπορεί να μας απαντήσει ο κος Σπηλιόπουλος αν υπήρχε όντως
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για τυπικούς λόγους μου φαίνεται δεν ψήφισαν τ ελικά ή όχι;
Διευκρινίστηκε αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ;
Σε

κάθε

περίπτωση

διαφοροποιήθηκε.

Εν

ο

πάση

Χρυσόγονος
περιπτώσει,

από

ότι

είπαμε

και

ξέρω
στο

προηγούμενο και ο κος Τ σατσαμπάς είπε, πολλά από αυτά σαν
πραγματικότητα μπορο ύν να κριθ ούν και τώρα αλλά κ αι η ιστορία
θα τα κρίνει.

Γίνεται μια συζήτηση ανοιχτή, εδώ είπα ότι θα

μπορούσαμε να τα πούμε, είναι μια συζήτηση ενδιαφέρουσα,
ανταλλάσσονται απόψεις.
Ωστόσο και προηγουμένως που αναφέρθηκα, η απάντηση εν
μέρει σε κάποια αδράνεια ή ατολμία ή εν πάση π εριπτώσει η
καθημερινότητα

του

καθενός

είναι

συγκεκριμένη.

άνθρωπος κάνει μια κατανομή του χρόνου του.
σήμερα, έχω να δουλέψω;

Ο

κάθε

Τ ι έχω να κάνω

Έχω ελεύθερο χρόνο;

Κάποιοι

άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο πολύ περισσότερο από όσο πρέπει
στην κεντρική πολι τική σκηνή. Από όσο πρέπει το θεωρώ εγώ και
μπορεί να είναι σεβαστό ωστόσο δεν μπορεί, είναι αδύνατο
κάποια πράγματα όταν αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο κάπου να
μην είναι εις βάρος κάποιων άλλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Γ ια το ψήφισμα εδώ αν
όντως που σίγουρα κάποια γεγονότα αρνητικά συμβαίνουν στη
χώρα αυτή υπάρχουν όντως, δεν το είπα με ειρωνικό τρόπο αλλά
ήθελα να θέσω μια διαδικασία που υπάρχει εδώ.

Υπάρχει ένα

ψήφισμα, το ψήφισμα αυτό με αντίστοιχο ίσως περιεχόμενο η
ευρωβουλή το πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Είχε όμως ένα
αρμόδιο φορέα στον οποίο το παρέδωσε και ο οποίος ασχολείται
με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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καλώς ή κακώς. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν νόμοι, η
πολιτική απόφαση θα ε ίναι αυτή και από εκεί και πέρα η αρμόδια
θα το χειριστεί ανάλογα.
Πέρα

από

αυτό

όμως

υπήρχε

και

ένας

κομματικός

ξεσηκωμός, μια αντιπαράθεση σε σχέση με το αν ψήφισε ο
ΣΥΡΙΖΑ, αν ψήφισε ο ΚΚΕ που το κομματικό αυτό στο οποίο
θέλουμε και πιστεύω με τη δράση μας εδώ όλα τα μέλη της
παράταξης το έχουμε αποδείξει, θέλουμε να απέχουμε.
Λοιπόν, ένα τέτοιο ψήφισμα μετά από την ενδυνάμωση
αυτών των γεγονότων δημιουργεί κάποια προβλήματα, κάποιον
προβληματισμό ο οποίος μου φαίνεται ότι απομακρύνει τα θέματα
με τα οπ οία πρέπει πραγματικά και έχουμε λάβει την εντολή από
τον Χαϊδαριώτικο λαό να ασχοληθούμε.
Τ α θέματα της καθημερινότητας και ίσως τα οραματικά για το
Χαϊδάρι το οποίο πιστεύουμε. Να έχει ο καθένας την πολιτική του
άποψη ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια θεωρώ υπ έρ ανάλωση στα
θέματα αυτά.
Και με συγχωρείτε αλλά επειδή όλοι σας έχετε τις ζωές σας,
έχετε την καθημερινότητά σας και με στοιχεία δεν μπορεί αυτή η
ανάλωση να μην είναι εις βάρος άλλων πραγμάτων και ιδιαίτερα
του Δήμου. Ανάλωση εις βάρος της διεκδικητικό τητας που πρέπει
να έχει ο Δήμος σε θέματα, στις μελέτες;
Ο κος Τ ροχίδης εδώ μου ανέφερε πριν ότι έπρεπε να
τοποθετηθώ. Όταν φύγαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
που είναι και άνθρωπος της δουλειάς ομολόγησε ο ίδιος ότι
είμαστε πίσω στις μελέτες, έχου με μείνει πίσω. Ας αναρωτηθούμε
γιατί έχουμε μείνει πίσω. Ας αναρωτηθούμε.
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Και μάλιστα παίρνω αφορμή με μια δική μας σαν παράταξη
βιωματική κατάσταση την οποία την έζησα, τη ζω και τη ζω αν
θέλετε και επαγγελματικά σε ένα βαθμό. Φέραμε ένα ψήφισμα
εμείς τ ο οποίο αφορούσε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα.

Το

ψήφισμα αυτό με το ελάχιστο, την ελάχιστη συμβολή μας έχει
καταλήξει

κάπου

και

παίρνει

το

δρόμο

του.

Πήγε

στην

περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει έγινε ένας αγώνας. Αφορούσε
τοπικό θέμα. Πήγαμε στο Υπουργείο Πο λιτισμού, εκεί εντοπίστηκε
η 5μηνη αδράνεια ότι χάθηκε ένα έγγραφο.
Τ ο αν χάθηκε το έγγραφο αυτό θα μπορούσε να είχε
αποδειχθεί κάποιους μήνες νωρίτερα. Αν ο ζήλος που η δημοτική
αρχή μπορούσε να δείξει θα επικεντρωνόταν στην καθημερινότητά
του στα θέματα της πόλης.

Αυτός είναι ο ζήλος, αυτή είναι η

καθημερινότητα.
Ειλικρινά κλείνουμε σχεδόν τρία χρόνια εδώ ομολογουμένως
και ζούμε λίγο ένα θέατρο του παραλόγου. Τ ο προηγούμενο
ψήφισμα μπορεί και να το ψηφίζαμε. Κύριε Σελέκο, γιατί δεν
φέρατε ένα ψήφισμα κ αι για την Παλαιστίνη όπως είπατε; Γιατί να
το φέρει ο κος Δρούλιας;

Γιατί δεν φέρατε και ένα ψήφισμα της

Παλαιστίνης να ψηφίσουμε σήμερα;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν φέραμε;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Όχι, του Πακιστάν που αναφέρατε γιατί δεν έφερε ο κος Δρούλιας.
Ναι, γιατί δε ν έφερε ο κος Δρούλιας ψήφισμα για το Πακιστάν.
Εντάξει και εσείς καταλαβαίνετε ότι επικεντρώνομαι σε ένα θέμα
που ειλικρινά γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις αλλά..

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

80

Πιστεύω ότι χάνουμε την ουσία ή εν πάση περιπτώσει τις
προτεραιότητες που πρέπει να έχου με ως όργανο εδώ και κατ΄
επέκταση η δημοτική αρχή και η αντιπολίτευση.

Είναι θεμιτό

κάποιους να τους ενδιαφέρει περισσότερο η κεντρική πολιτική
σκηνή, να τους ενδιαφέρει τι γίνεται στην κοινωνία μας σε
παγκόσμιο επίπεδο. Μπορώ και εγώ να μιλήσω, έχω πάει στην
Κούβα το 2004 επί Φιντέλ, μπορώ να μιλήσω για πολλά που είδα
καλά και άσχημα. Δεν θα το κάνω τώρα, μπορεί να το κάνω σε μια
συζήτηση άλλη που μπορεί να βρεθούμε μια παρέα ή κάτι.
Όλο αυτό θεωρώ ότι λειτουργεί αντιδραστικά και αρνητικά
ως προς την πα ραγωγή έργου για το Δήμο μας. Η υπερπληθώρα
αυτή, η αντιπαράθεση η συνεχιζόμενη σκόπιμη ή μη, η ένταση της
κομματικής αντιπαράθεσης όταν έχει προηγηθεί γιατί αυτό το
θέμα

προηγήθηκε

όπως

είπαμε

μια

ψηφοφορία

στο

ευρωκοινοβούλιο και κατ΄ επέκταση έρχεται εδ ώ. Δεν ξέρω αν
πήγε και σε άλλους δήμους, ίσως ο κος Δρούλιας γνωρίζει αν ένα
τέτοιο ψήφισμα πήγε.
Εν πάση περιπτώσει, για αυτούς τους λόγους θα απέχουμε
και από αυτό το ψήφισμα. Καλό είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο να
μπορούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συ γκεκριμένοι και για το
παρελθόν και για το παρόν και για το μέλλον και να απαντάμε σε
συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Πριν κάναμε μια ερώτηση για τα θέματα του κτηματολογίου η
οποία δεν ήταν ουσίας, ήταν διαδικαστική. Και ο κος Βορέας
πετάχτηκε, απάντησε για ένα θέμα δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο
και πήγε αλλού τη συζήτηση.

Καλό είναι να μιλάμε με έργα, με

ουσία, με πράξεις και για ενέργειες..

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

81

Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Θα σας εξηγήσω για να κατανοήσετε τι έλεγα μετά που θα
τελειώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εγώ καθαρά το θέτω επί της διαδικασίας. Εμείς άλλα ρωτήσαμε
άλλα απαντήσατε. Εκτός αν απαντούσατε σε κάποιους άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συζητάμε το θέμα του ψηφίσματος τώρα έτσι, μην ξανά ανοίξουμε
άλλο κύκλο. Ολοκληρώστε.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εν κατακλείδι απέχουμε από το ψήφισμα αυτό και πιστεύω ότι
στα

επόμενα

δημοτικά

συμβούλια

κάποιες

κουβέντες

που

ειπώθηκαν εδώ να βρουν και στη διαδικασία του Δημοτικού
Συμβουλίου ευήκοα ώτα και στην ουσία να παραχθε ί περισσότερο
έργο από τη δημοτική αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ώρα θα μπω στον πειρασμό ειλικρινά. Δεν έρχεται σε καμία
αντίθεση η συζήτηση ενός ψηφίσματος με το έργο που παράγει η
δημοτική αρχή. Έλεος δηλαδή, έλεος.

Να σας πω κάτι τώρα

επειδή αναφέρθηκε στο στρατόπεδο.
Όταν εμείς αγωνιζόμασταν στις εποχές που αμφισβητούνταν
το στρατόπεδο, ο χαρακτήρας του στρατοπέδου όπου είχαν
ανοίξει οι ορέξεις στους καταπατητές, στο να πουληθεί και

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

82

αγωνιζόμασταν κάποιοι άλλοι διάβαζαν τότε. Δεν ήταν

στον

αγώνα.
Εμείς
ενέργειες,

λοιπόν

σώσαμε

χαρακτηρίστηκε

το

στρατόπεδο,

σαν

χώρος

έγιναν

ιστορικής

όλες

οι

μνήμης

το

στρατόπεδο και έρχεται ξαφνικά κάποιος να οικειοποιηθεί τώρα
έναν αγώνα τον οποίο κάναμε διαχρονικά για πάρα πολλά χρόνια.
Δηλαδή

λίγη

τουλάχιστον

ό χι

σε

μετριοφροσύνη

όλους

εμάς

που

αλλά
είχαμε

λίγος
παλέψει

σεβασμός
και

δεν

καθόμασταν σπίτι μας τότε και ανακαλύψαμε το Χαϊδάρι πριν από
δυο, τρία χρόνια. Εντάξει;
Δεν είναι η διαφορά ηλικίας. Εμείς από τα 16 είμαστε στον
αγώνα. Μισό λεπτό, Βασίλη.

Δεν μπορεί τώρα να έρχεται και να

λέει ας πούμε για το στρατόπεδο.

Να οικειοποιείται πραγματικά

έναν

κάναμε

αγώνα

γιατί

όταν

εμείς

διαδηλώσεις,

όταν

αποκλείαμε τη λεωφόρο Καβάλας, όταν πηγαίναμε με τα πανό
μέσα στο χώρο του στρατοπέδου γιατί θέλ ανε να περάσουν, όταν
τρώγαμε ξύλο.

Τ ότε, Βαγγέλη μου, δεν ήσουν 5 χρόνων ήσουν

25. Και ποτέ δεν είχες βγει, ποτέ δεν ήσουν σε μια τέτοια
εκδήλωση, ποτέ. Ούτε μια φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν, νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτη ση που έχει δυο πλευρές.
Τ ο ένα σκέλος είναι τι πραγματικά γίνεται στη Βενεζουέλα και το
άλλο είναι γιατί έρχεται αυτό το ψήφισμα από τον Ηρακλή τον
Δρούλια αλλάζοντας μια τακτική διαφωνίας για τη συζήτηση
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πολιτικών

θεμάτων

στο

Δημοτικό

83
Συμβούλιο

που

βεβα ίως

συμμετείχε και έλεγε τη γνώμη του και το αναγνωρίζουμε αυτό.
Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από το δεύτερο.

Νομίζω ότι

σήμερα η υπόθεση της Βενεζουέλας όπως έχει εξελιχθεί ιστορικά
«διδάσκεται»
Αριστεράς

στα
της

φόρουμ,

κουβεντιάζεται

κομμουνι στικής,

της

στα

φόρουμ

Τ ροτσκιστικής,

της
της

κεντροαριστερής, της αριστερής, της ριζοσπαστικής και είναι ένα
θέμα που απασχολεί συνολικά θα λέγαμε τον κόσμο και της
κυβερνητικής ναι, εννοείται. Αλίμονο αν δεν ανησυχούσε το τι
γίνεται και εκεί όπως και σε άλλα μέρη του κ όσμου.
Αλλά παράλληλα νομίζω ότι εκεί στο χώρο που γίνεται η
συζήτηση λίγο στην Αριστερά, γίνεται συζήτηση για να δουν πως
θα υποστηριχθεί αυτή η υπόθεση που ξεκίνησε προσπαθώντας να
ανατρέψει τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό ο οποίος κυρ ιαρχούσε
στη Λατινική Αμερική.
Και λέω κυριαρχούσε στη Λατινική Αμερική γιατί θέλω να
θυμίσω το 1973, το ’70 -’73 που ήμασταν τότε νέα παιδιά κάτω
από 18 χρόνων αυτό που βιώναμε είναι ότι στην Ελλάδα είχαμε
χούντα, στην Ισπανία είχαμε χούντα, λέω και στην Κύπρο που
είχαμε το πρα ξικόπημα, λέω για την Πορτογαλία που είχαμε
χούντα, στην Τ ουρκία έτσι και αλλιώς είχαμε διάφορες μορφές
στρατιωτικών καθεστώτων.
Στη νότιο Αμερική η δουλεία υπήρχε ακόμα.

Στην Αμερική

σκοτώνονταν ο Λούθερ Κινγκ και παράλληλα γινόταν ο πόλεμος
του Βιετνάμ με το φιλειρηνικό κίνημα. Όσο δε αφορά τη νότιο
Αμερική αυτό που ζούσαμε εκτός από τη Χιλή ήταν ότι όλα αυτά
τα καθεστώτα εκεί ήταν που λέγαμε τσιράκια των Αμερικάνων και
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εξυπηρετούσε

το

μεγάλο

αμερικάνικο εκείνη την εποχή κεφ άλαιο γιατί αυτό κυριαρχούσε
στη λατινική Αμερική.
Και

έχει

ο

καιρός

γυρίσματα

όπως

είπα

και

σε

μια

συνεδρίαση που κουβεντιάζαμε τον προϋπολογισμό και είπα βρε
πως αλλάζουν οι καιροί. Και φτάσαμε, λοιπόν, στη νότιο Αμερική
που ήταν ο κήπος της Εδέμ θα λέγα με της αμερικάνικης πολιτικής
και της πλουτοκρατίας οι λαοί να αμφισβητήσουν αυτή την
αμερικάνικη κυριαρχία και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια
καλύτερη ζωή, να φύγουν από τις φαβέλες, να λύσουν ζητήματα
που έχουν να κάνουν σχέση με τη ζωή τους, με την υγε ία, με τον
αλφαβητισμό και ζητήματα τέλος πάντων αυτό που λέμε μιας
ανθρώπινης ζωής. Χωρίς να λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα.
Και με τη βοήθεια βέβαια της Κούβας που πρέπει να
ομολογήσουμε ότι συνέβαλε πάρα πολύ στο ότι εκτός από τις
ιδέες της επανάστασης και της αποτροπής της αποικιοκρατίας
συνέβαλε και πρακτικά θα λέγαμε με το μεγάλο αριθμό των
γιατρών και μορφωμένων ανθρώπων σε όλες αυτές τις χώρες,
ξαφνικά ζήσαμε ένα μικρό όνειρο, κυρίως αυτοί οι άνθρωποι αλλά
και εμείς εδώ που παρακολουθούσαμε από την Ευρ ώπη σε μια
εποχή που λέγανε ότι ήταν το τέλος της ιδεολογίας, ένα πείραμα
βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. Που άλλοι το

ονόμασαν

έτσι, άλλοι αλλιώς, δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Κανένας όμως δεν
αμφισβητεί το χαρακτήρα.
Και σήμερα, λοιπόν, η αντεπανάστασ η που είναι σε εξέλιξη
σε

αυτές

τις

χώρες

διδάσκεται

στις

σχολές του σύγχρονου

νεοφιλελευθερισμού από το Σικάγο έως την Ευρώπη. Γιατί το
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πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο
είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός και στην Ευρώπη είναι αγκαλιά ή
έχει ανοιχτή την πόρτα του ή αλληθωρίζει ή οτιδήποτε άλλο
επίρρημα ή ρήμα θέλετε χρησιμοποιείστε προς το σύγχρονο
φασισμό που είναι διαφορετικός.
Και

αν

θέλω

σοσιαλδημοκρατία

να
για

πω

κάτι

επειδή

να

έχουμε

μια

μιλήσαμε
ορθή

για

τη

κρίση,

η

σοσιαλδημοκρατ ία της Λατινικής Αμερικής δεν έχει καμία σχέση
με τη σοσιαλδημοκρατία της Αμερικής που δεν τη γνωρίζουμε αν
υπάρχει και εκφράζεται μέσα από τα πράσινα κινήματα. Δεν έχει
καμία σχέση με την μετατοπισμένη προς δεξιά νεοφιλελεύθερη
πρακτική της σοσιαλδημοκρα τίας τα προηγούμενα χρόνια στην
Ευρώπη και πάει λέγοντας.
Όπως και ο φιλελευθερισμός γιατί έχει σημασία αυτό που
είπε ο Μιχάλης ότι εκεί πέρα συμμετέχουν πάρα πολλά κόμματα,
είναι σχεδόν αριστερός για τα δεδομένα της Αμερικής, είναι
τελείως δεξιός στις χώρ ες της Ευρώπης και παίζει έναν άλλο
ρόλο κεντρώο με τα δικά μας τα κριτήρια αλλά σίγουρα έχει παίξει
ρόλο θετικό στις εξελίξεις σε αυτές τις χώρες.
Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αν κάποιο ζήτημα είναι
κυρίαρχο και που χρειάζεται να αναδείξουμε, είναι ότι ε πιτυχίες
όλων των προηγούμενων ετών εξαιτίας αστοχιών, λαθών τα οποία
δεν είναι της στιγμής να τα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, αυτή τη
στιγμή υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση στη Λατινική Αμερική
γενικότερα και στη Βενεζουέλα και επιχειρείται μια συνεχιζόμενη
θα λέγαμε προσπάθεια για ανατροπή των επιτυχιών του λαού της
Βενεζουέλας και επαναφορά σε ένα καθεστώς αποικιοκρατίας
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σύγχρονο που χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους, αυτές που έχουμε
δει στο κινηματογράφο και που στο παρελθόν περιγραφόντουσαν
για τις χώρες τη ς Λατινικής Αμερικής και για άλλες χώρες του
κόσμου από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.
Αυτή

είναι

η

πραγματικότητα

της

κατάστασης.

Σήμερα

βέβαια στη χώρα μας που ανησυχούν για την παρατεινόμενη
παραμονή στην εξουσία αυτής της Κυβέρνησης με όλες αυτές τις
δυσκολίες που πολλοί αμφισβητούν για το αν θα καταφέρει να
έχει

διέξοδο,

υπάρχουν

και

μερικοί

παροικούντες

στην

Ιερουσαλήμ, δηλαδή στον κεντρικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας
που εδώ και αφότου μπήκε στην ηγεσία, η καινούργια ηγεσία που
αυτή τη στιγμή έχει πρό βλημα γιατί δεν γίνονται εκλογές και
ζητάει

συνέχεια

εκλογές,

προφανώς

υπάρχουν

κέντρα

και

παράκεντρα που διδάσκεται αυτό σε πυρήνες, η τακτική που
ακολουθεί η δεξιά αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα.
Και έτσι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γιατί δεν νομίζω ότι είνα ι
προσωπική πρωτοβουλία του Ηρακλή ο οποίος για άλλη μια φορά
θέλει

να

αποδείξει

Σαμαροβενιζελικού

ότι

σχήματος

είναι
που

βασικός
ζήσαμε

εκφραστής
τα

του

προηγούμενα

χρόνια, του βασικού πυρήνα σκέψης του νεοφιλελευθερισμού.
Νομίζω ότι υπάρχει μια κλιμακωμέ νη θα λέγαμε επίθεση, μια
αλλαγή τακτικής αφού δεν κατάφερε στον κεντρικό πυρήνα της
πολιτικής ζωής, από ότι φαίνεται θα πάμε σε εκλογές πολύ αργά
το 2019, επιχειρείται μέσα από άλλα κέντρα εξουσίας που έχουν
να κάνουν σχέση με την τοπική Αυτοδιοίκηση και με εκφραστές
τον Πατούλη και άλλους, μετατόπιση της ατζέντας σε ζητήματα να
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έχουμε ένα πλέγμα της καθημερινότητας με παρομοιώσεις τέτοιες
που να είναι προς αποστροφή υποτίθεται του ελληνικού λαού.
Εγώ

λέω

τώρα

όσον

αφορά

το

συγκεκριμένο

της

Βενεζουέλας, αυ τή τη στιγμή πρέπει να ξεχωρίσουμε το ζήτημα
πραγματικά ότι η Κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει
μορφές αστυνομικής βίας και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια.
Αλλά αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχνάμε το ιστορικό, το
πώς φτάσαμε σε αυτή τη κατά σταση του χάους που αμφισβητείται
μια νόμιμα εκλεγμένη Κυβέρνηση κατ΄ επανάληψη. Και η έννοια
του πραξικοπήματος χάνει την αξία του όταν αυτό το πράγμα είναι
ένα έγκλημα κατ΄ επανάληψη σε αυτό το χώρο.
Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε σήμερα και έχει αξία γ ιατί
για τη δική μας αντίληψη και εμένα προσωπικά πάντα πρέπει να
σκεφτόμαστε το ανθρωπιστικό σκέλος πριν από όλα. Αυτό δεν
σημαίνει ότι πρέπει να υποτάσσουμε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις
ή να κάνουμε πίσω γιατί πολλές φορές σε αυτά τα ζητήματα
μεθοδεύονται ας πούμε και αυτό που λέμε η λαϊκή ευαισθησία και
προσπαθεί να εγκλωβιστεί σε μια λογική αποτροπής ή στη λογική
του μη χείρον βέλτιστο.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν
διεθνείς πρωτοβουλίες που παίρνονται και από την Αριστερά με
την ευρεία έννοια και όχι αυτές οι οποίες ρίχνουν λάδι στη φωτιά
όπως έκανε το ευρωκοινοβούλιο που είναι από τις αριστερές
πράσινες και άλλες οργανώσεις εννοώ και κόμματα στην Ευρώπη.
Υπάρχει η πρωτοβουλία του Πάπα Φραγκίσκου στον οποίο
απευθύνθηκε με την έννοι α ότι ο καθολικισμός παίζει ένα μεγάλο
ρόλο σε αυτές τις χώρες και αυξανόμενο, που απευθύνθηκε ο
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διάστημα

και

υπήρξε

ανταπόκριση.
Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες που έχει νόημα
λοιπόν η δική μας η φωνή και η δική μας η αγωνία να ταυτιστεί σε
μείζονος σημασίας λύσεις που έχουν να κάνουν σχέση με την
ανθρωπιστική κρίση. Και παράλληλα με θετικό τρόπο θα λέγαμε
να αλλάξουμε την αντίληψη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος της Ευρώπης για μια
σειρά θέματα έχει στρεβλή αντίλη ψη, αυτή ακριβώς που τη
διαμορφώνει το Φοξ και το CNN και τα .. news θα λέγαμε που
αυτό αφορά και τη χώρα μας και αφορά και διεθνώς, είναι θα
λέγαμε μια ιστορία καθοδήγησης της κοινής γνώμης σε παγκόσμιο
επίπεδο μέσα από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία καθοδηγ ούνται
έτσι και αλλιώς με συγκεκριμένο τρόπο.
Και επειδή ακριβώς αυτό δεν έχει επιτευχθεί τα τελευταία
χρόνια εξαιτίας των μέσων μαζικής δικτύωσης για αυτό ακριβώς
και επιχειρείται θα λέγαμε και σε αυτό το χώρο ας πούμε που έχει
ένα χαρακτήρα δημοκρατίας π ου ο καθένας μπορεί να πει τη
γνώμη του και εδώ πέρα έχουμε καθοδηγημένη επίθεση για
διάφορα

θέματα

και

μεταξύ

αυτών

και

του

ζητήματος

της

Βενεζουέλας.
Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε αυτό το
ψήφισμα το οποίο ας πούμε εμπεριέχει όλα τα απαράδ εκτα
στοιχεία αναφοράς είτε σε ζητήματα δημοκρατίας δήθεν, είτε σε
ζητήματα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κομμένο
και

ραμμένο

σε

μια

λογική

νεοφιλελεύθερη,

σε

μια

λογική

αυταρχική, σε μια λογική που θέλει στην ουσία τα δικαιώματα των
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λαών είτε στην Ευρώπη είτε σε παγκόσμιο επίπεδο να μειώνονται
και να εξυπηρετούνται τα ζητήματα του αυταρχισμού.
Ακόμα και αυτή η δήθεν αντιπαράθεση που κάνει ανάμεσα
στο κεκτημένο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας με ότι συνεπάγεται
στα θετικά του των 200 ετών και τα πολλ ά αρνητικά, γιατί δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η δημοκρατία από τα ελλείμματά της
γέννησε το φασιστικό τέρας δυο φορές και μάλιστα είχαμε και τον
παγκόσμιο πόλεμο.

Για να μην ξεχνάμε λοιπόν γιατί καμιά φορά

περιγράφουμε μόνο την .. πλευρά και σήμερα το φάντασμα του
φασισμού ξανά έρχεται στην Ευρώπη.
Θα λέγαμε λοιπόν με τα αρνητικά της και τα θετικά της εμείς
με το δικό μας τρόπο πρέπει να συμπαρασταθούμε σε όλους τους
λαούς του κόσμου που παλεύουν για την ελευθερία τους. Έτσι
λοιπόν πρέπει να το κάνουμε και με το λαό της Βενεζουέλας.
Με αυτή την έννοια λοιπόν απορρίπτουμε αυτό το ψήφισμα
αλλά θεωρούμε θετικό ότι μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε
μια τέτοια συζήτηση και για αυτό το λαό εκεί τον πολύπαθο που
περνάει δοκιμασίες και που ευχόμαστε να δει άσπ ρη μέρα και
άσπρο φως αλλά και για να κουβεντιάσουμε με αφορμή αυτό την
επιγενόμενη θα λέγαμε τακτική που εξυφαίνεται από ότι φαίνεται
και στο χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης για συγκρότηση μιας
δεξιάς ατζέντας και δεξιάς στροφής που επιχειρείται και για
χρησιμοποίηση του χώρου της τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια
τέτοια κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
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Δεν θα ήθελα να σας κουράσω αλλά είμαι

υποχρεωμένος έτσι

όπως εξελίχθηκε η κουβέντα να δηλώσω από την αρχή ότι δεν θα
το ψηφίσω το ψ ήφισμα αλλά θα εξηγήσω γιατί. Και θα μεταφέρω
κάποια συμπεράσματα της κοινωνιολογικής μελέτης και ιστορίας
τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε.
Καταρχήν πολύς λόγος ειπώθηκε εδώ μέσα για το θέμα των
κομμάτων, αν αυτό είναι κομματικό ή δε ν είναι κομματικό. Αν και
όχι μαθηματικός θα μιλήσω με έναν μαθηματικό όρο. Τ α κόμματα
τι

είναι

τελικά;

Τα

κόμματα

είναι

ενώσεις

προσώπων,

γεωμετρικός τόπος της τάξης τον οποίον υπηρετούν.
τάξεις

έχουν

συγκεκριμένα

συμφέροντα

και

ο

Οι οποίες

συγκεκριμέν ους

στόχους. Δεν είναι ένα αμάλγαμα, δεν είναι ένα συνονθύλευμα,
δεν είναι ένα πράγμα ανακατεμένο. Είναι κάτι ξεκάθαρο.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα
για να

μην επανερχόμαστε κάθε φορά στα ίδια και στα ίδια.

Ξεκινάω, λοιπόν, με π έντε παρατηρήσεις επί του ψηφίσματος,
μάλλον πέντε στοιχεία του ψηφίσματος αυτού, για να δούμε ένα
σενάριο το οποίο είναι πολύ παλιό και πολύ σύγχρονο.
Ξεκινάει με την ανθρωπιστική κρίση, με τη φτώχεια κλπ.
γενικώς

και

παράγραφος

αορίστως
λέγονται

των
αυτά

ανθρώπων.
όλα

Κλείνει

συνθέτουν

την

η

πρώ τη
τραγική

καθημερινότητα ενός περήφανου λαού. Αναρωτιέμαι διαβάζοντάς
το, από πότε είναι αυτός ο λαός περήφανος ή από πότε έγινε;
Συνεχίζει, δεύτερη παράγραφος. Η συνειδητή, εμμονική και
βίαιη κοινωνική διχόνοια , το αμείλικτο κυνηγητό, οι διώξεις και οι
παράνομες φυλακίσεις των αντιφρονούντων. Αυτή είναι μια δήθεν
κατά την άποψή μου συναισθηματική προσέγγιση που κρύβει τη
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θέση των πολιτικών αντιπάλων της σημερινής Κυβέρνησης του
Μαδούρο και έτσι θα έπρεπε να το κ άνει.
Για την πρώτη δε παράγραφο που είπα θα θυμίσω το εξής,
όταν λέω είναι ένα σενάριο πολύ παλιό και πολύ καινούργιο
θυμηθείτε τις κατσαρόλες της Χιλής. Με τις κατσαρόλες της Χιλής
των νοικοκυρών ξεκινήσαμε αυτό που τελικά ολοκληρώθηκε σαν
πραξικόπημα από την άλλη πλευρά.
Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ο εμβληματικός κυβερνήτης της
πολιτείας Μιράντα Ενρίκε Καπρίλες.

Δεν καταλαβαίνω τι θα πει

του νόμου και της λογικής. Τ ου νόμου και της λογικής στην άλλη
πλευρά όταν δεν μας συμφέρει. Όταν μας συμφέρει είναι ο νόμος
και η λογική η οποία πρέπει να εφαρμόζεται αδιακρίτως. Έλα
όμως που δεν εφαρμόζεται αδιακρίτως, δεν είναι ένα ουδέτερο
πράγμα,

εξυπηρετεί

συγκεκριμένα

συμφέροντα,

εξυπηρετεί

συγκεκριμένη τάξη ή τάξεις. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι στο
απυρόβλητο και δ εν είναι ουδέτερο.
Μιλάει

για

κοινωνιολογική
χαλαστεί

πολύ

φασιστικό

αντίληψη
μελάνι

καθεστώς.

γιατί

να

πολλοί

κάνουν

τη

Θα

μεταφέρω

κουράστηκαν
διάκριση

και

μεταξύ

την
έχει
ενός

αυταρχικού κράτους που μπορεί να είναι σε αυτή τη φάση στην
επίθεση που δέχε ται σε σχέση με αυτό που λέγεται φασιστικό
κράτος που θα πω παρακάτω τι είναι.
Μιλάει για κομματικούς γκαουλάιτερ που πλουτίζουν και
απομυζούν ότι έχει απομείνει από τη χώρα με τον μεγαλύτερο
φυσικό πλούτο παγκοσμίως αφού προηγουμένως την εξαθλίωσαν.
Πώς αποδεικνύεται αυτό;

Ότι οι κομματικοί γκαουλάιτερ αυτή τη

στιγμή έχουν σωρεύσει ένα τεράστιο πλούτο χωρίς να αμφισβητώ
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κάποιοι.

Αλλά

αυτό

πως

αποδεικνύεται στο σύνολό του ότι έχει συμβεί;
Θα πούμε για κάποιο λάθος, βάλτε το σε εισαγωγικά. Ποιο
είναι το λάθος;

Πράγματι ο Τ σάβες πίστευε ότι με το πετρέλαιο

μπορεί να κάνει θαύματα. Αποδείχθηκε ότι η μονοκαλλιέργεια του
πετρελαίου και η μη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας για
την παραγωγή αγαθών στην πρωτογενή και στη δευτερογενή
παραγωγή του δημιούργησαν ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα που
έρχεται σήμερα και γίνεται βουνό και πέφτει πάνω τους, γιατί;
Διότι οι αμερικάνοι και οι εταιρίες τους δεν θα καθόντουσαν
με σταυρωμένα χέρια. Θα κλείνανε τη στρόφιγγα, δηλαδή θα
μείωναν τις τιμές του πετρελαίου, είναι πλέον βέβαιο αυτό και
αυτό έκαναν οπότε θα τον έβγαζαν στον αέρα πράγμα το οποίο
και πέτυχαν.
Έρχομαι σε ένα σημείο ακόμα. Ψηφίστηκε δυστυχώς λέει
από τους ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ
και της ΛΑΕ. Η Χρυσή Αυγή ψήφισε για τους δικούς της λόγους
και είναι γνωστοί, τους έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές γιατί
η Χρυσή Αυγή ψήφισε αυτό, την καταδίκη εν πάση περιπτώσει,
ψήφισε

αρνητικά

στην

καταδίκη

αυτή

από

την

πλευρά

του

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.
Και να κλείσω με δυ ο-τρία πράγματα για αυτό που ειπώθηκε
από το φίλο τον Ηρακλή ότι είτε αριστερός, είτε άλλος φασισμός
είτε δεξιός φασισμός είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, δεν θα
απαντήσω με δικά μου λόγια, θα απαντήσω με έναν μεγάλο
φιλόσοφο συχωρεμένο τον Χέρμπερτ Μαρκούζε ο οποίος έχει
γράψει ένα φοβερό βιβλίο το 1965.
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Ποιος είναι ο Μαρκούζε; Ο Μαρκούζε είναι ένας φιλόσοφος
που με την άνοδο του Χίτλερ φεύγει, είναι επικεφαλής της
κορυφαίας σχολής της γερμανικής της Φρανκφούρτης και πηγαίνει
στην Αμερική.

Τ ο 1965 λοιπόν σ τη χοντρή περίπτωση του

ψυχρού πολέμου γράφει το βιβλίο του ο σοβιετικός Μαρξισμός.
Τ ο μάτι του είναι η ερμηνεία αν υπάρχει κόκκινος και αριστερός
και δεξιός φασισμός με το μάτι του Μαρκούζε. Δεν είναι ένας
κομματικός καθοδηγητής, είναι ένας διανοούμενος σ οβιετικός.
Είναι ο Μαρκούζε, είναι ο Γερμανός, ο γερμανοεβραίος ο οποίος
έρχεται στην Αμερική.
Και

τι

γράφει

το

1965

«Ο

φασισμός

στηρίζεται

σε

μεταφυσικά στοιχεία του αίματος, της φυλής, σε ιδέες και απόψεις
ποιανού; Ενός διπλωμάτη τρίτης κατηγορίας, εν ός γκομπινό που
κανένας δεν έχει υποστηρίξει αυτές τις ιδέες ». Οι μαύροι, οι
εβραίοι οι οποίοι μαύροι τι συμβαίνει να είναι;

Να έχουν

περισσότερη μελανίνη στο αίμα τους από ότι εμείς.

Ποια είναι η

διαφορά από αυτό που λέμε κομμουνισμός το ’65, ο ίδιος το λέει.
«Ο

κομμουνισμός

στηρίζεται

σε

πραγματικά

δεδομένα,

υλοποιούμενα ή όχι δηλαδή σε ρεαλιστικά δεδομένα και σε καμιά
περίπτωση σε μεταφυσική».
Άρα λοιπόν δεν είναι κατά το φασισμό.

Στο φασισμό οι

Εβραίοι είναι κατώτεροι γιατί είναι Εβραίοι, καμία άλλ η εξήγηση.
Δηλαδή πληρώνουμε φόρους γιατί υπάρχει φορολογία. Δηλαδή
λέμε το αυτονόητο, δεν εξηγούμε γιατί.
Κλείνοντας θέλω να πω μια κουβέντα, για όσους ακόμα
έχουν κάποιες αμφιβολίες και για το Μαδούρο σήμερα τους
συνιστώ να διαβάσουν κάποιο βιβλίο.

Κυκλ οφορεί ακόμα και
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σήμερα. Εγώ το διάβασα το 1970, είναι « ο κύριος Πρόεδρος». Τ ο
έχει

γράψει

ένας

συντηρητικός

αμερικανός

συγγραφέας

και

αναφέρεται στην περίπτωση του Παναμά.
Εκεί

μέσα

λοιπόν

θα

δείτε

ότι

αν

κάποιος

δεν

είναι

ενημερωμένος για το ποιος είνα ι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που
το γράφει θα νομίζετε ότι είναι πράκτορας της Κα Γκε Μπε. Τ ίποτε
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν;

Καταρχήν Ανδρέα,

χίλια συγνώμη.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, οι προλαλήσαντες με κυρίαρχ ο το
Δήμαρχό μας, μας έδωσαν μια πλήρη ανάλυση και μια πλήρη
εξιστόρηση ενός κράτους, μιας οικονομίας, μιας κοινωνίας που η
ιστορία του δεν απέχει πολύ από όλες αυτές τις άμοιρες και
δυστυχείς πολιτείες και κράτη της νοτίου Αμερικής.
Είναι αυτό το κομμάτι της γης είναι ένα κομμάτι που έχει το
εξής κακό προνόμιο αν μου επιτραπεί η ρητορική αιδοία να το πω
έτσι, να το βαφτίσω έτσι. Έχουν πολύ ορυκτό και υπόγειο
πλούτο. Και αντί όπως λειτουργήσανε κάποιοι στον αραβικό
κόλπο και σε όλη κάτω τη Μέση Ανατολή, οι άνθρωποι αυτοί δεν
συμβιβάστηκαν εύκολα με το εξωτερικό οικονομικό σύστημα.
Τ ουλάχιστον αντέδρασαν πολύ πιο γρήγορα από ότι είναι σε
πλήρη νάρκη οι Σαουδάραβες κλπ.
Αυτό φυσικά δεν βολεύει, αυτό φυσικά εγείρει πολλά και
κοινωνικά

και

πολιτικά

κινήματα

εσ ωτερικά

γιατί

ο

κόσμος

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

95

διεκδικεί τον πλούτο του, οι πολίτες, οι κάτοικοι όλων αυτών των
κρατών εκεί κάτω.
Από την άλλη έρχονται σε ανοιχτή γραμμή και κόντρα με τα
εξωτερικά συμφέροντα.

Είναι σίγουρο και γεγονός και το έχουμε

διδαχθεί από την ιστορία ότι η εξωτερική καπιταλιστική και η
αστική τάξη ιστορικά δεν παραδίδει τα όπλα και κάνει τα πάντα,
ανατρέπει
δημιουργεί

καθεστώτα,
κέντρα

δημιουργεί

και

συστήματα

παραπληροφόρησης

και

δικτύωσης,

σέβομαι

την

τοποθέτηση και των υπολοίπων των περισσότερων συναδέ λφων
για την παραπληροφόρηση που δεχόμαστε και εισπράττουμε αυτή
τη στιγμή από αυτά τα κέντρα για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα.
Σίγουρα ο Τ σάβες και συνέχεια ο Μαδούρο ξεκίνησαν με τις
καλύτερες προϋποθέσεις, με την πίστη στην πατρίδα τους και την
επανασ τατικότητά τους για να ανατρέψουν αυτά που τους είχαν
τόσα χρόνια υπό ζυγό κάποιοι άλλοι όπως είπα προηγούμενα.
Αυτό που αισθάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι πάνω σε
μια τέτοια κατάσταση πολλές φορές η Κυβέρνηση, οι διοικούντες
γιατί πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος κάποια στιγμή στη ροή του
λόγου του ότι πήρε την Κυβέρνηση ο Τ σάβες ή ο Μαδούρο αλλά
δεν έχει την εξουσία και αυτό το έχουμε νιώσει και εμείς οι
Έλληνες πάρα πολλές φορές και εμείς οι νεότεροι αν μου
επιτρέπετε τον πρώτο πληθυντικό, εμείς οι νεότε ροι, το 1974 για
να γίνει ο εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης και της
κρατικής μηχανής περάσανε κάποιες δεκαετίες και δεν ξέρω
ακόμα και τώρα βλέπουμε φαινόμενα στα σώματα ασφαλείας κλπ.
που λειτουργούν υπό τη σκέπη και υπό τις εντολές κάποιων
χρυσαυγιτών κλπ.
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Εδώ θέλησα να ακούσω και τους άλλους συναδέλφους γιατί
είμαι σε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό σε σχέση με το
ανθρωπιστικό κομμάτι της όλης διαδικασίας.

Τ ι εννοώ και

καταλαβαίνετε οι περισσότεροι, μάλλον όλοι σας.
Θεωρώ αυτό που ο Κώστας ο Ασ προγέρακας κάποια στιγμή
είπε μην μου λέτε τώρα, δεν δέχομαι το αριστερή βία και δεξιά
βία.

Εγώ το θέτω αριστερή και δεξιά βία, εγώ το θέτω σε

ανθρωπιστικό επίπεδο το ότι σκοτώνονται ανθρώπινες ψυχές είτε
είναι μαύροι, είτε είναι κίτρινοι, είτε είναι λευκ οί, είτε είναι
δημόσιοι

λειτουργοί

της

Κυβέρνησης

του

Μαδούρου

στη

συγκεκριμένη περίπτωση αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πιστεύω
ότι κάποια στιγμή πρέπει να προβληματιστούμε και με άλλα
τέτοια γεγονότα που δεν ξεκινάνε από μια αριστερή Κυβέρνηση,
από

μια

επαναστατική

Κυβέρνηση,

από

μια

διεκδικητική

κυβέρνηση των δικαίων του λαού της και της πατρίδας της.
Ας πούμε ο Ερντογάν γιατί δεν κατεβάσαμε για τον τούρκικο
λαό ένα τέτοιο ψήφισμα;

Έχουμε ευθύνη όλοι μας και εγώ

πρώτος από τη μεριά τη δική μας. Που εκεί γ ίνονται τα σημεία και
τέρατα.
Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Εγώ πάντα ήμουν
συμπαθών στις μορφές των ηγετών αυτών βλέπε Κάστρο, βλέπε
Τ σάβες, βλέπε Μαδούρο κλπ. Στο τέλος, αυτό τον καιρό πιστεύω
ότι δεν είναι 100% όλα παραπληροφόρηση. Νιώθω και είμαι ο
άνθρωπος

που

πάντα

πίστευα

και

δικαίως

ή

αδίκως

έχω

επιβεβαιωθεί ότι πάντα κάπου στη μέση είναι η πραγματικότητα
σε όλα τα γεγονότα της ζωής.
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Αυτά και αυτά για να μην σας καθυστερώ, θα απέχω εγώ
προσωπικά. Τ ώρα τι θα κάνουν οι συναδέλφισσές μου είναι στ ην
ευχέρειά τους και στο πως νιώθουν.

Είμαι σε μια θέση που θα

απέχω για να μην δημιουργήσω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο;

Συγνώμη, καταρχήν

Φώτη; Όχι. Ο κος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
Συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος. Καταρ χήν νομίζω ότι η συζήτηση
με πολιτικά επιχειρήματα και όχι η προσπάθεια να κρυφτεί
κάποιος πίσω από μισόλογα και από δήθεν ευκαιρίες για να
ξεφύγει να τοποθετηθεί ευθέως για κάποια ζητήματα, δείχνουν και
μια μικρότητα γιατί επιδεικνύει με έναν τρόπο ας πού με και τη
μικρή δυνατότητα να μπορεί κάποιος να πάρει σαφή θέση και να
υποστηρίξει τη θέση του.
Και

από

αυτή

την

άποψη

και

η

σημερινή

στάση

του

επικεφαλής του Ηρακλή του Δρούλια που βάζει ένα τέτοιο ζήτημα
προφανώς με πολιτική σκοπιμότητα και προσπαθώντας

να..,

τουλάχιστον εμένα μου δημιουργεί και κάποια ερωτηματικά για
τους σκοπούς που υπάρχουν από αυτό το ψήφισμα αυτό καθ΄
εαυτό.
Αλλά νομίζω ότι προκαλεί πολύ μεγαλύτερα ερωτήματα το
να φτάνει κάποιος προκειμένου να μην τοποθετηθεί να λέει ας
πούμε ότι εί ναι χάσιμο χρόνου να ασχολείσαι με την πολιτική ή
μάλλον ότι δεν φτάνει ο χρόνος της ημέρας για να ασχοληθείς με
την πολιτική γιατί υπάρχει ελεύθερος χρόνος λες και το άνοιγμα
της

εφημερίδας,

το

ξεφύλλισμα

της

εφημερίδας

υπάρχουν
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άνθρωποι που το κάνουν σε 5 ώρες και έχουν ελεύθερο χρόνο.
Δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική είναι ή άνεργοι ή
τεμπέληδες ή ρεμπεσκέδες ή συνταξιούχοι.
Όλοι οι υπόλοιποι προφανώς επειδή έχουν να κάνουν πολύ
σημαντικότερα πράγματα στη ζωή τους ας πούμε δεν ασχολούνται
με την πολιτική. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη αντίληψη που
μάλιστα στην προέκτασή της για να γνωρίζουν μερικοί και πως
τοποθετούνται αφήνει όλο το πεδίο ελεύθερο για να επικρατούν
αντιδραστικές αντιλήψεις.
Να επικρατεί ακόμα -ακόμα πολύ περισσότερο επειδή και
εμείς είμαστε μικρότεροι, δεν τα έχουμε ζήσει αλλά τα έχουμε
διαβάσει

αφιερώνοντας

αυτόν

τον

πολύτιμο

χρόνο

που

θα

μπορούσαμε να έχουμε δουλέψει ή να αξιοποιούμε αλλιώς τον
ελεύθερό μας χρόνο, στην αστική δημοκρατία με τη δημοκρατία
της Βαϊμάρης γιατί έτσι ήταν, μια γενικά πολύ καλή δημοκρατία.
Ήταν αστική δημοκρατία που έφερε στο προσκήνιο τον Χίτλερ.
Ήταν

η

αστική

δημοκρατία

της

προμεταξικής -μεταξικής

περιόδου που έφερε στην επιφάνεια τον Μεταξά. Ήταν η αστική
δημοκρατία της προχουντικής περιόδου που έφερε τη χούντα από
το παράθυρο. Και να θυμίσω τότε στη χούντα υπήρχαν και
κάποιοι όπως και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος οι
οποίοι

διάβαζαν

τότε

γιατί

ήθελαν

να

έχουν

επαγγελματική

σταδιοδρομία και οι οποίοι δεν προλάβαιναν τότε, δεν μπορούσαν
να ασχοληθούν με τα γενικά πολιτικά ζητήματα αλλά ταυτόχρονα
υπήρχε και χούντα, αλλά εντάξει αυτός ήταν ένας σοβαρός
άνθρωπος δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να.., τι λέμε τώρα,
τι να συζητάμε.
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Και επίσης να κάνω και ένα άλλο σχόλιο, έχει σημασία
επειδή καμιά φορά λέμε εδώ τα προβλήματα του Χαϊδαρίου κλπ..,
να μην διαβάζουμε με την ίδια λογική, να μην διαβάζουμε και
λογοτέχνες γιατί δεν αναφέρονται στο Χαϊδάρι, να μην διαβάζουμε
και ποιητές γιατί δεν αναφέρονται στο Χαϊδάρι.
διαβάζουμε

και

γ εωγραφία

γιατί

στη

Γενικά να μην

γεωγραφία

ένα

μικρό

κομματάκι αφορά το Χαϊδάρι.
Να μην διαβάζουμε τίποτα, να ασχολιόμαστε μόνο εδώ με
καμιά μελέτη και ας γίνεται δίπλα μας κόλαση. Γιατί αν κάποιος
διαβάζει και λίγο ειδησεογραφία θα δει ότι δίπλα μας υπάρχουν
πολεμικές συγκρούσεις στην Τ ουρκία, νότια υπάρχουν πολεμικές
συγκρούσεις στη Συρία, βόρεια υπάρχουν πολεμικές ή τέλος
πάντων ζητήματα ανάφλεξης στα Σκόπια, στην Αλβανία και θα
καταλαβαίνει ότι ο κλοιός στενεύει. Και κάπου εκεί πέρα μέσα
είναι και η Ελλάδα.
Άρα θα έπρεπε τουλάχιστον να τον απασχολεί αν όχι να
ενδιαφέρεται και να έχει πολιτική τοποθέτηση γιατί με βάση τη
δική του πολιτική τοποθέτηση ο καθένας κατεβαίνει και στην
πολιτική για να τον ψηφίσουν. Και με βάση κάποιες πολιτικές του
απόψεις

οι

οποίες

προφαν ώς

και

εκφράζονται

στα

τοπικά

ζητήματα.
Στο δια ταύτα να πω δυο ζητήματα γιατί δεν μπορεί να γίνει
ανάλυση της πολιτικής οικονομίας του καπιταλισμού προφανώς
ούτε και έχει και κανένα ιδιαίτερο νόημα να γίνει σε αυτή την
αίθουσα κάτι τέτοιο. Ωστόσο τουλάχισ τον από ότι ξέρουμε και
από αυτά που έχουμε διαβάσει στο στάδιο που βρίσκεται ο
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καπιταλισμός υπάρχουν δυο κοινωνικοοικονομικά συστήματα, το
σοσιαλιστικό και το καπιταλιστικό.
Ανεξάρτητα από την πρόθεση του καθενός να υπηρετήσει το
λαό του ή όχι, ανάλογα με ποια τάξη θα ταχθεί ή τέλος πάντων
και στην εξέλιξή του με ποια τάξη θα ταχθεί παίρνει σαφή θέση
ανάλογα

στο

αν

θα

εκφράσει

του

ενός

ή

του

άλλου

τα

συμφέροντα.
Αυτό σημαίνει ότι και η κάθε δημοκρατία της συγκεκριμένης
τάξης που έχει την εξουσία εκφράζει και την ελευθερία της τάξης
που

εκπροσωπεί.

Δηλαδή

η

δημοκρατία

στον

καπιταλισμό

σταματάει στις πύλες των εργοστασίων, σταματάει εκεί που
απαγορεύεται η απεργία, σταματάει εκεί που υπάρχει στις ουρές
των

ανέργων

με

τα

290

ευρώ.

Σταματάει

στις

ουρές

των

απολυμένων επειδή έχουν και εκφράζουν τα συνδικαλιστικά τους
δικαιώματα.
Αυτή

η

φοβερή

δημοκρατία

σταματάει

στα

όρια

της

αμφισβήτησης του συγκεκριμένου συστήματος και όπως σε όλες
τις χώρες είτε με σοσιαλδημοκρατικές, είτε με φιλελεύθερες, είτε
με νεοφιλελεύθ ερες ή όπως θέλει να τις ονομάσει ο καθένας,
κομμουνιστικά

κόμματα

στα

τόσο

ελεύθερα

καθεστώτα

της

αστικής δημοκρατίας βγαίνουν στην παρανομία. Και όχι μόνο στη
Ζιμπάμπουε και στη Ζουαζηλάνδη αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες.
Και όχι μόνο στην Ουκρανία που δε ν είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση χάιδευε τους ουκρανούς
φασίστες γιατί διώξανε την Κυβέρνηση τη φιλο ρωσική αλλά και σε
άλλες χώρες πολύ πιο προοδευτικές υπάρχουν κομμουνιστικά
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κόμματα που είναι στην παρανομία και κομμουνιστικές νεολα ίες.
Αντίστοιχα βέβαια και σε όλη την ανθρωπότητα.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα μόνο και μόνο που
μπαίνει στο ψήφισμα και κάνει ιδιαίτερη μνεία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το μεγάλο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
αυτό το ψήφισμα που νοιάστηκε ξαφν ικά για τα δικαιώματα όχι
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μάλιστα ξεπέρασε και
τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήγε σε άλλο γεωγραφικό
μήκος και πλάτος της γης, το κάνει για τους ίδιους λόγους, για τις
ίδιες δημοκρατικές της ευαισθησίες το έκανε κ αι για τη Συρία και
για την Ουκρανία και το Αφγανιστάν. Δηλαδή για ποιο λόγο;

Για

να προετοιμάσει το έδαφος να γίνουν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Και θυμηθείτε το, εδώ θα είμαστε μακάρι να μην γίνομαι
μάντης

κακών

αλλά

κάτι

τέτοιο

προετοιμάζεται

και

στη

Βενεζουέλα. Αυτό εκφράζουν και τα μονοπώλια που στηρίζουν
την αντιπολίτευση εκεί πέρα και με αυτό τον τρόπο θα λήξει εκεί
τελικά η υπόθεση γιατί ξέρετε η ενέργεια και τα αιματοβαμμένα
κέρδη των μονοπωλίων δεν θα σεβαστούν κανένα αποτέλεσμα και
καμία δημοκρατική διαδικασία όπως έχει γίνει άπειρες φορές στην
Λατινική Αμερική και σε κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Τ ώρα, το ότι γίνεται η συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο για τη
Βενεζουέλα κρύβει το εξής, δηλαδή από τη μια η Νέα Δημοκρατία
δεν έχει σε τι να κατηγορή σει το ΣΥΡΙΖΑ γιατί συμφωνούν και οι
δύο. Λένε τα μέτρα τώρα που θα φέρουν για το τέταρτο μνημόνιο
και οι δυο μαζί με τα δυο χέρια θα τα.., δεν υπάρχει καμιά
διαφωνία. Οπότε σου λέει τι θα βρούμε τώρα να διαφωνήσουμε;
Τ η Βενεζουέλα.
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με

κάποιο

τρόπο

να

εμφανίζεται και λίγο αριστερός και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς και
ότι έχει και σχέσεις και με την Κούβα και ότι έχει και σχέσεις με
τη Βενεζουέλα κλπ. γιατί θέλει να παίζει και στο αριστερό της
ακροατήριο.

Τ αυτόχρονα δυσκολεύεται β έβαια κιόλας και φτάνει

στο σημείο να κυκλοφορεί γιατί κυκλοφόρησε και δεν είναι
ανέκδοτο αυτό, να λένε στο αριστερό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ ότι
ψηφίσαμε κατά αλλά να κυκλοφορεί ταυτόχρονα και η είδηση η
οποία λέει ότι απείχαν.

Δηλαδή το γνωστό, γιατί όσο κ αι αν

σοσιαλδημοκρατικοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ο οπορτουνισμός είναι ένα
μικρόβιο που δεν φεύγει και εύκολα, να τα λέμε έτσι και αλλιώς
να τους πιάνουμε όλους.
Άρα λοιπόν επειδή εδώ πέρα έχει πολύ λάδι η τηγανίτα και
επειδή το λάδι καίει δεν ασχολιόμαστε με το λά δι, ασχολιόμαστε
με την τηγανίτα.

Και επί της ουσίας επειδή θα έρθουν τα μέτρα

την άλλη εβδομάδα ο ένας και ο άλλος παίζουν πολύ καλά το
ρόλο τους για να ασχολείται ο λαός με τη Βενεζουέλα και στην
Ελλάδα είτε με φιλελεύθερη πολιτική είτε με σοσιαλδημοκρα τική
και η φτώχεια ανεβαίνει και η ανεργία ανεβαίνει και η εξαθλίωση
ανεβαίνει και η δυνατότητα για την υγεία πέφτει και η δυνατότητα
για την παιδεία πέφτει κλπ., μην αναλωθώ περισσότερο.
Τ ελειώνω και λέω το εξής, η προσπάθεια που κάνει το
κείμενο να βάλε ι συλλήβδην ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ και Χρυσή Αυγή
στην ίδια μοίρα..

Και επειδή το έχω και αν θέλετε θα το

καταθέσω και στα πρακτικά για να μην με αμφισβητήσει κανένας,
καταρχήν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το κείμενο για να
μην έχει κανένας καμία αυταπάτη, υπάρχουν στο ethnikismos net,
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ένα site δηλαδή που αρθρογραφούν στελέχη της Χρυσής Αυγής
δεν έχει νόημα να το διαβάσω γιατί έφαγα ήδη πολύ χρόνο, λέει
απείρου κάλλους πράγματα, η ίδια φρασεολογία ακριβώς με το
κείμενο, όπως και στη λογική του χρησιμοποιεί τ ο κείμενο της
Χρυσής Αυγής.
Δεν

λέω

ότι

ο

κος

Δρούλιας

για

να

προλάβω

είναι

χρυσαυγίτης ή φασίστας, λέω όμως ότι η θεωρία των δυο άκρων
και ταυτόχρονα η χρησιμοποίηση της φρασεολογίας της Χρυσής
Αυγής για να υποστηρίξει αυτά τα ζητήματα είναι ένα θέμα, δ εν
πρέπει να ψαχτώ εγώ, δεν έχω εγώ αυτή την άποψη. Εγώ το
καταθέτω.
Εμένα

θα

με

προβλημάτιζε

αν

χρησιμοποιούσε

για

να

στηρίξω την άποψή μου τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η
Χρυσή Αυγή, θα με προβλημάτιζε πολύ. Δεν λέω σε καμία
περίπτωση ούτε εκφρά ζετε το φασισμό, ούτε είστε χρυσαυγίτες
αλλά εμένα θα με προβλημάτιζε σαν άνθρωπο.
Τ ελειώνω και το λέω, τα έχω τα πρακτικά να τα δείτε, το
κείμενο,

τελειώνω

λοιπόν

λέγοντας

το

εξής,

ότι

αυτή

η

προσπάθεια δεν γίνεται καθόλου τυχαία να μπαίνει στην ίδια
λογική η Χρυσή Αυγή, η ΛΑΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Τ ο ΚΚΕ εδώ
και πολλά χρόνια έχει σε αυτά τα ζητήματα τουλάχιστον σαφώς
τοποθετηθεί και λέει όπως και στο προηγούμενο θέμα ότι δεν
μπορεί κανένας ιμπεριαλιστικός οργανισμός να τοποθετείται για
τα εσωτερικά δεδομ ένα μιας χώρας.
Τ ο λαϊκό κίνημα κάθε χώρας πρέπει να αποφασίσει για το
ποια θα είναι η εξέλιξη στη χώρα του και ακριβώς από αυτή τη
σκοπιά καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια που κάνουν είτε οι
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ευρωπαίοι, είτε το ΝΑΤ Ο, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην
προσπάθει α να εκφράσει τα δικά της συμφέροντα να επέμβει σε
μια τρίτη χώρα.
Τ ώρα

τι

να

πω

περί

ευημερίας

και

ανάπτυξης

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στον κ. Κουβαρά, Νίκο; Πάμε.
Κος ΚΟΥΒΑΡΑΣ:
Αρχικά

ένα

Ντηνιακός.

μικρό
Ότι

σχόλιο

εδώ

πέρα

σε

κάτι

δεν

που

έχουμε

είπε
τον

ο

Βαγγέλης

ίδιο

ζήλο

ο
να

ασχοληθούμε, ζήλο, είπε αυτή τη λέξη, με τα προβλήματα των
δημοτών και ασχολούμαστε με κάποια άλλα γενικότερα.
Εγώ απορώ, ο άνεργος Χαϊδαριώτης θεωρεί μεγαλύτερο
πρόβλημα το ότι δεν ε ίναι αλλαγμένη η λάμπα του ή το ότι είναι
άνεργος; Και θα τον νοιάξει αν ο Δήμος σταθεί δίπλα του ενάντια
στο πρόβλημά του ότι είναι άνεργος;
Ο Χαϊδαριώτης που του πήγαν τη σύνταξη στα τάρταρα και
δεν του φτάνει να δώσει ούτε στον άνεργο γιο του που έχουν
διαλύσει το ασφαλιστικό, τον νοιάζει περισσότερο αυτό ή μήπως
τον νοιάζει περισσότερο ότι τα Χριστούγεννα δεν κάναμε πολλά
happening για να τονώσουμε την τοπική αγορά;
Εγώ νομίζω ότι μάλλον το πρώτο θα τον νοιάζει, θα θέλει
και το άλλο αλλά σίγουρα όμως θα θέλει και το Δήμο να
ασχοληθεί με αυτό. Ο εργαζόμενος που του έχουν διαλύσει τις
εργασιακές σχέσεις, που τον έχουν κάνει δίωρο, τρίωρο ή δεν
ξέρω και εγώ τι θα νοιαστεί περισσότερο για αυτό ή θα τον
πειράξει το ότι έχουν υπάρξει και τρεις σακούλες οι ο ποίες δεν
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μαζεύτηκαν ακριβώς στο ίδιο δευτερόλεπτο που έπρεπε και
μαζεύτηκαν λίγο αργότερα; Νομίζω ότι κάποια πράγματα θα
πρέπει να τα προσέχουμε και να έχουμε ένα μέτρο.
Σε

ότι

αφορά

τώρα

το

θέμα

το

καθ΄

εαυτό

που

κουβεντιάζουμε, νομίζω ότι είναι προκλητ ικό να εγκαλούμαστε
γιατί δεν καταδικάσαμε τον Μαδούρο με ποιους;

Με αυτούς λέει

που εκφράζουν το ευρωπαϊκό δημοκρατικό τόξο. Τ ο δημοκρατικό
τόξο ποιος το εκφράζει; Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να μην έχει την Ουκρανία
μέλος της, έχε ι όμως τις βαλτικές χώρες και την Ουγγαρία όπου
είναι παράνομα τα κομμουνιστικά κόμματα αλλά στην κυβερνητική
εξουσία

είναι

φασιστικά

κόμματα

σε

συνεργασία

με

αστικές

κυβερνήσεις με άλλα αστικά κόμματα.
Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες που την ίδια στιγμή
που

γκρεμίζουν

αντιφασιστικά

μνημεία

του

Β΄

Παγκοσμίου

Πολέμου ανεγείρουν μνημεία που τιμούν τους συνεργάτες των
Ναζί.

Είναι χώρες που κλείνουν στη φυλακή τους τελευταίους

εναπομείναντες αντιφασίστες αγωνιστές επειδή τότε χτυπούσαν
τους φασίστες γιατί ήτα ν λέει σύμμαχοι των σοβιετικών, αυτό
γίνεται στις βαλτικές χώρες, και την ίδια στιγμή τιμούν τους
απογόνους των Ναζί. Αυτοί είναι το ευρωπαϊκό δημοκρατικό τόξο.
Τ αυτόχρονα το ευρωπαϊκό δημοκρατικό τόξο είναι αυτές οι
χώρες που αιματοκυλούν τους λαούς στη Λ ιβύη, στη Σερβία, στη
Συρία.

Είναι αυτοί που βυθίζουν τους ίδιους τους δικούς τους

λαούς στη φτώχεια με τις οικονομικές κρίσεις και με τα χίλια δυο.
Τ αυτόχρονα ακούσαμε ότι στην Ελλάδα βιώνουμε εδώ και
200 χρόνια το άπαν της δημοκρατίας και κάπου ξεκινήσ αμε και
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Εγώ απλά να πω ότι μετά το 1920 η

Ελλάδα από ότι ξέρω, γιατί ξέρω καλά ιστορία, είχε δικτατορία
Πάγκαλου, είχε δικτατορία Κονδύλη, είχε ιδιώνυμο του Βενιζέλου,
είχε δικτατορία του Μεταξά, είχε επέμβαση των Άγγλων στα
Δεκεμβριανά, είχε εμφύλιο, είχε εμφυλιοπολεμικό καθεστώς από
το ’50, δεκαετία ’50 και ’60 με παράνομο κομμουνιστικό κόμμα, με
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε φυλακές, εξορίες κλπ.

Είχε

χούντα.
Αλλά είχε και τη μεταπολίτευση όπου επειδή εμείς δεν
διαβάζαμε όταν ήμ ασταν πιτσιρικάδες θυμόμαστε πολύ καλά τα
καλά χρόνια του ΠΑΣΟΚ με την εκπαραθύρωση της Γ.Σ.Ε.Ε., με
την απαγόρευση των αυξήσεων με νόμο όπου τότε ο διευθυντής
του Ριζοσπάστη που είχε δώσει αύξηση ο Γιάννης ο Θεοδωράκης
μπήκε στη φυλακή γιατί είχε τολμήσει να δώσει αύξηση με άρθρο
4 που στην ουσία απαγόρευε τις απεργίες στο δημόσιο. Αλλά και
σήμερα, με αγροτοδικ εία, με μαθητοδικ εία, με οικονομική κρίση,
με επιστρατεύσεις απεργών, με το 90% των απεργιών παράνομες
και με μια δημοκρατία στους τόπους δουλειάς.
Αγαπητέ μου κύριε Δρούλια, επειδή είμαι στον ιδιωτικό
τομέα τράβα σε έναν οποιονδήποτε ιδιωτικό τομέα και πες ξέρεις
είμαι ΚΚΕ.

Τ ράβα και πες άντε να συνδικαλιστούμε, να δεις για

πότε θα σε έχουν πάρει κατευθείαν και θα σε έχουν διώξει για να
δούμε ποι α είναι η δημοκρατία που βιώνουμε τώρα.
Τ έλος ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με τον Τ σάβες κλπ.,
επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα αλλά μην το παρακάνουμε.
Ο σοσιαλισμός του 21 ο υ αιώνα που υποτίθεται ότι έφερε ο Τ σάβες
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και ο άλλος στον Ισημερινό και δυο -τρεις ακόμα που υποτίθεται
ότι τον ξεκίνησαν εκεί πέρα δεν ήταν καθόλου σοσιαλισμός.
Ο

Τ σάβες

μπορούσε

αυτό

καλύτερο

που

έκανε

ήταν

ένα

και

τίμιο,

μια

τίμια

πολύ

καλό,

όσο

διαχείριση

του

καπιταλισμού.

Μην τρελαινόμαστε, καπιταλισμό έχει ο Τ σάβες.

Δεν

εθνικοποιήσει

πήγε

να

κανένα

μέσο

παραγωγής.

Οι

βιομήχανοι είναι βιομήχανοι, τα εργασιακά δικαιώματα είναι εκεί
που είναι.

Οι απεργίες και οι συνδικαλιστές έχουν τα ζόρια που

έχουν.
Τ ην ίδια στιγμή το κομμουνιστικό κόμμα εγκαλείται και ίσως
να του δημιουργή σουν και προβλήματα επειδή δεν δίνει στη
δημοσιότητα τα μέλη του κλπ. Αυτό το οποίο είχε ο Τ σάβες είχε
και πρέπει να το δουν αυτό λίγο και οι αγαπητοί πρώην, παλιά
πολύ παλιά, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τελικά όχι με πολιτική
καθαρά σοσιαλδημοκρατική που κ άνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με
τέτοια προσπάθεια του Τ σάβες να προσπαθήσει πραγματικά να
αμβλύνει ανισότητες από τη στιγμή την οποία δεν έβαλε χέρι στην
ουσία και η ουσία είναι να τα πάρεις από τους βιομήχανους και να
τα κάνεις κοινωνική ιδιοκτησία, αυτό ε ίναι σοσιαλισμός, αυτό το
πράγμα,

η

διαχείριση

λοιπόν

του

καπιταλισμού

έχει

κοντά

ποδάρια και αργά ή γρήγορα έγινε η μείωση της τιμής του
πετρελαίου και να τα αποτελέσματα.
Αυτό θα πρέπει να το πάρουμε λοιπόν όλοι υπόψη μας γιατί
επαναστατικές διαδικασίες στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν
υπάρχουν, να μην τρελαινόμαστε κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ
ένα σχόλιο. Λέει ένα τραγούδι «μακριά από κόμματα μην βρεις
μπελά, πατρίς, θρησκεία και φαμελιά» έλεγε ο Τ ζαβέλας. Λοιπόν,
αυτό είναι το ολόκληρο, ας το σκεφτούν ορισμένοι.
Νομίζω ότι καταψηφίζεται το κείμενο.
μόνο από την παράταξη που το κατέθεσε.
απέχουν, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις;

Ψηφίζεται νομίζω
Ο Ανδρέας είπε
Ψηφίζεται από το

Όραμα Δημιουργίας και την κυρί α Τ οκατλίδη.

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Περνάμε

στην

ημερήσια

διάταξη

συνάδελφοι.

Έγκριση

2ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Ο κος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, τώρα πρέπει να πήγε 24:05, πιστεύω θα αντέξουμε μέχρι
τις 05:00 το πρωί, πάμε για after μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάντως σε άλλα συμβούλια συζητιούνται τα θέματα του Δημοτικού
Συμβουλίου συνήθως.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
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Λοιπόν, πρακτικά η αναμόρφωση αυτή έρχεται να τακ τοποιήσει
κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τους αθλητικούς
χώρους που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα καθώς και κάποια
άλλα

ζητήματα

υπερωριακή

που

έχουν

απασχόληση,

σχέση

την

με

μισθοδοτικά.

επιδότηση

του

ΟΑΕΔ

Δηλαδή
για

το

πρόγραμμα της κοινωφελούς.
Δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο αξίζει να το πούμε στην
αναμόρφωση.

Αν

υπάρχουν

ερωτήσεις

σε

κάποιον

κωδικό

συγκεκριμένο αλλά δεν νομίζω ότι θα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Επειδή έλειπα και στην οικονομική οπότε δεν είχα τη δυνατότητα
να ρωτήσ ω, σαν γενική ερώτηση οι πιστώσεις που περιορίζονται
είναι δηλαδή πλασματικές;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Κοίταξε, είναι θέμα το τι εισηγήσεις κάνουν οι υπηρεσίες και
κυρίως οι τεχνικοί. Δηλαδή κάποιες εκτιμήσεις που κάνουν μέχρι
το τέλος της χρονιάς ότι μπορούμε με αυτές τις μειώσεις να
προχωρήσουν κάποια πράγματα ή περιμένουμε κάτι άλλο, με
κατάλαβες; Δεν είναι ότι είναι πλασματικά ή όχι.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Αποκλείεται κάποιο από τα έργα που είχαμε εντός της χρονιάς
προγραμματίσει να γίνει;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, υπάρχ ουν διάφορα έργα ή δαπάνες γενικότερα που
προκύπτουν στη διάρκεια της χρονιάς. Ας πούμε προέκυψε πάνω
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στο δάσος στην Κυπρίων Αγωνιστών και Σύρου, προέκυψε ένα
τεράστιο θέμα το τελευταίο διάστημα με τους αγωγούς, με τις
μυρωδιές. 100.000 το έργο.
Για να γίνει, λοιπόν, αυτό το έργο έπρεπε να βρεθούν, σας
λέω τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα, 100.000 ευρώ.

Για να

γίνουν οι μελέτες που λέγαμε πριν έπρεπε να βρεθούν 45.000.
Για να βρεθεί η αποζημίωση της δικηγόρου έπρεπε να βρεθούν
24.000. Για να γίνει η παρέ μβαση στη Ρίμινι και Ιερού Λόχου, ένα
έργο τώρα που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να μην υπάρχουν
πλημμύρες στην Ιερού Λόχου έπρεπε να βρεθούν πάλι 20.000.
Σας λέω μόνο κάποια από τα πολλά.

Για να πάρουμε τα

υλικά για τα 8μηνα τα οποία θα έρθουν τώρα, ξ εκίνησαν να
έρχονται από προχθές τα υλικά, τα οικοδομικά υλικά, θα δείτε και
παρακάτω το έχουμε σαν θέμα, αυτά τα χρήματα από κάπου
πρέπει να τα πάρεις. Όποιος χειρίζεται προϋπολογισμό τα ξέρει,
έσοδα-έξοδα πρέπει από κάπου να τα πάρεις. Άρα πρέπει να
μειώσεις κάποιους κωδικούς για να τα πάρεις αυτά χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσεις αυτούς τους κωδικούς που
μείωσες με μια τεχνική στη διάρκεια του χρόνου αφού είναι
έκτατες ανάγκες αυτές, δεν μπορούσες να προβλέψεις πέρυσι ότι
θα σπάσουν οι αγωγ οί στη Σύρου και Κυπρίων Αγωνιστών. Είναι
πράγματα δηλαδή που είναι απρόβλεπτα.
Άρα λοιπόν παίρνεις από κωδικούς τους οποίους μετά
προσπαθείς κάνοντας ένα συμμάζεμα και βλέπεις τι υπόλοιπα
έχεις από όλους τους κωδικούς στη διάρκεια της χρονιάς και με
δεδομένο

ότι

δεν

έχεις

δυνατότητες

όπως

σας

έχω

πει

επανειλημμένα εδώ να χειρίζεσαι έναν προϋπολογισμό τριπλάσιο
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που είχες στα προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα έχει συρρικνωθεί
ο προϋπολογισμός, θα πρέπει λοιπόν να κάνεις όλες αυτές τις
κινήσεις.
Οι κινήσεις αυτέ ς γίνονται με τη λογική το να γίνουν όσο
περισσότερα πράγματα μπορούν, γίνονται οι αφαιρέσεις οι οποίες
όμως

όταν

αφαιρέθηκαν

θα

πρέπει

θα

ξανά

να

γίνει

αυτό

συμπληρωθούν.

το

έργο

Αυτό

από

είναι,

όπου

είναι

μια

δεξαμενή δηλαδή που παίρνει και δίνεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλο ερώτημα υπάρχει;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Να προσθέσω λίγο, υπάρχουν διαγωνισμοί που τρέχουν οι οποίοι
παίρνουν

εκπτώσεις

πρακτικά

σημαίνει

από

μια

αυτούς

που

εξοικονόμηση

τους
που

σε

κερδίζουν.

Αυτό

επόμενη

φάση

μπορείς να τη διαθέσεις για να καλύψεις κά ποια πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

ως

προς

τον

προϋπολογισμό

συνάδελφοι.

Ο

κος

Ασπρογέρακας καταψηφίζει από την αρχή. Άλλος συνάδελφος;
Κύριε Δρούλια;
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Έχουμε πει ότι διαφωνούμε με τις πολλές αναμορφώσεις. Βέβαια
έχουμε φτάσει στο Μάιο και είν αι η δεύτερη, την πρώτη την είχαμε
καταψηφίσει. Αναγνωρίζουμε αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος ότι
υπήρχε

ένα

απρόβλεπτο

και

επομένως

χρειαζόταν

η

αναμόρφωση.
Τ η συγκεκριμένη θα την ψηφίσουμε με αυτό το σκεπτικό και
με

το

σκεπτικό

ότι

μέχρι

έναν

περιορισμένο

αριθμό
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αναμορφώσεων μέσα στο έτος καταλαβαίνουμε ότι είναι λογικό να
υπάρξουν.

Αν δηλαδή ακολουθήσουμε αυτό το ρυθμό και όχι

όπως πέρυσι που κάθε μήνα είχαμε και αναμόρφωση και στο
πρώτο εξάμηνο έχουμε μια, δυο αναμορφώσεις νομίζω ότι είναι
λογικό.
Επομένως αναγνωρίζοντας και την αναγκαιότητα των έργων
την υπερψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Ομιλία εκτός μικροφώνου.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι ακριβώς γιατί οι 20.000 ήταν το ’16.

Και τώρα οι 4.000

συμπληρώνονται φέτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ψηφίζουμε λο ιπόν κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δεύτερο, έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού προγράμματος
του έτους 2017. Φαντάζομαι το αυτό, έτσι;
Τ ην ψηφίζετε την τροποποίηση , ομόφωνα λοιπόν.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τρίτο,

έγκριση

τροποποίησης

ετήσιου

προγράμματος

δράσης έτους 2017.
Ομόφωνα επίσης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση 1ης Τριμη νιαίας Έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα τέταρτο, έγκριση 1 η ; τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Ο κος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Τ ώρα δεν ξέρω πόσοι έχουν μελετήσει καθόλου τη ν τριμηνιαία.
Να πω σε πρώτη φάση ότι όταν κάνεις μια σύγκριση μεταξύ του
πρώτου

τριμήνου

ενός

έτους

και

του

τελευταίου

του

προηγούμενου είναι λίγο άνισο να το πω έτσι. Δηλαδή αυτό που
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λέει ο Θοδωρής τώρα ότι ίσως μια σύγκριση με το αντίστοιχο
περσινό θα έπρεπε κάπως να είναι.
Βέβαια

η

τριμηνιαία

που

στέλνεται

στο

παρατηρητήριο

Θοδωρή αυτή τη μορφή πρέπει να έχει οπότε αν τυχόν το
αλλάξετε θα το δούμε.
Νομίζω

ότι

διαφοροποίηση

σε

σε

γενικές

σχέση

γραμμές

με

το

δεν

τελευταίο

υπάρχει
τρίμηνο

μεγάλη
του

’16

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι το τρίμηνο εκείνο το οποίο κλείνει
τη χρήση του Δήμου, του προϋπολογισμού του Δήμου.
Υπάρχουν
καθυστέρηση
δυσκολίες

στο

στο

υποχρεώσεων

κάποιες
να

έρθει

πρώτο
που

δυσκολίες,
ο

τρίμηνο

φαίνονται

για

παράδειγμα

προϋπολογισμός
στην
και

δημιούργησε

αποπληρωμή
στην

η

κάποιων

τριμηνιαία,

όπως

αντίστοιχη αύξηση θα φαίνεται και στα ταμειακά διαθέσιμα αλλά
δεν είναι το κυρίαρχο αυτό.
Γενικά η προσπάθεια η οποία γίνεται σε αυτές τις συνθήκες
για να καλυφθούν κάποιοι δείκτες, μάλλον να πάρ ουν ένα ακόμα
καλύτερο θετικό πρόσημο νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί με
μεγαλύτερη απαίτηση και εννοώ και στις εισπράξεις στα ίδια
έσοδα του Δήμου και όσον αφορά λίγο το μάζεμα, όσο μπορούμε
ακόμα περισσότερο το μάζεμα των δαπανών.
Τ ώρα δεν ξέρω αν υπάρχε ι κάποια συγκεκριμένη ερώτηση
σε κάποιον κωδικό. Άμα είναι ότι είναι να το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις συνάδελφοι. Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Εγώ θέλω να ρωτήσω γενικά όσον αφορά τα έσοδα από τα
μαγαζιά.

Σε τι φάση είμαστε;

Δηλαδή πώς εξυπηρετο ύνται;

Έχουμε ανθρώπους που χρωστάνε, δεν λέω για τα παλιά για τα
3.300, γενικά λέω ναι.
προηγούμενων

Έχουν δημιουργηθεί καινούργια;

οικονομικών

μεταβολές έχουμε;

ετών

έχουμε

Από τα

τακτοποιήσει;

Τι

Από τρίμηνο σε τρίμηνο τέλος πάντων ή και

αναφορικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αν θέλεις. Αλλά
πες ας πούμε τη βελτίωση έχουμε.
Αν έχουμε λοιπόν, πρώτον από τα προηγούμενα οικονομικά
έτη χρήματα, αν έχουμε καινούργιους επαγγελματίες που δεν
τακτοποιούν από τα μαγαζιά ή που δεν έχουν κάνει τακτοποί ηση.
Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί ο άλλος να μην μπορεί να
πληρώσει, ήρθε εδώ πέρα και είπε άσχετα από το τυπικό σκέλος
ότι εγώ θα δίνω 200, θα δίνω 500, πού βρισκόμαστε;

Σε τι

ποσοστό είμαστε; Αυτό.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι αυτό δεν μπορούμε να το δούμε από
την τριμηνιαία. Δηλαδή αυτό θα το δούμε πολύ ξεκάθαρα στον
ισολογισμό που είναι περίπου μέχρι τέλος Ιουνίου γιατί εκεί
πραγματικά βλέπεις και τις επισφάλειες και πόσο έχουν αυξηθεί
οι απαιτήσεις σου συνολικά σε σχέση με το 2015.
Στο πρώτο αυτό τρίμηνο δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου
είδους σύγκριση. Μπορώ όμως να πω μια γενική εικόνα, απλά
θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι δεν το βλέπεις αυτό εδώ, με αυτή την
έννοια.
Η

γενική

εικόνα

είναι

ότι

γίνεται

μια

προσπάθεια

με

ελάχιστες εξαιρέσεις να υπάρχει μια σχετική στις συγκεκριμένες
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συνθήκες τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στο Δήμο. Γίνεται
μια

προσπάθεια

υπηρεσίες.

και

από

τους

επαγγελματίες

και

από

τις

Ξανά λέω, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες

αντιμετωπίζονται με όποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σε γενικές γραμμές όμως μπορώ να πω ότι υπάρχει μια
ανταπόκριση,

δεν

είναι

δηλαδή

αυτό

που

υπήρχε

πριν.

Αναγκαστικά μέτρα εννοώ, αναγκαστικά μέτρα. Κατασχέσεις σε
λογαριασμούς, δεσμεύσεις ΑΦΜ κλπ.
Ναι βέβαια, υπάρχει η πλήρης καταγραφή το τι ακριβώς
γίνεται. Και μάλιστα έχει περάσει πλέον η ταμειακή υπηρεσία σε
ένα επίπεδο που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να το παρακολουθεί
άμεσα.

Δηλαδή τι γίνεται, αν κάποιος καταθέτει τι γίνεται, τι

χρωστάει, τι δεν χρωστάει δηλαδή μπορεί πιο εύκολα πλέον μ ε
μια οργάνωση που έχει γίνει ειδικά σε αυτούς που χρωστάνε
αρκετά να παρακολουθούμε εάν τηρούνται οι ρυθμίσεις τους,
πόσο μένουν πίσω με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι υπήρχε πριν.
Αυτό πρέπει βέβαια να ολοκληρωθεί καταλαβαίνουμε σε
όλους τους οφειλέτες. Να πω και κάτι άλλο, όταν είχε ζητηθεί
πριν από κανένα τρίμηνο αν θυμάμαι καλά από το Υπουργείο μια
εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται και τι μέτρα έχουμε πάρει για τα
ανείσπρακτα και όλα αυτά, δυο δήμοι έστειλαν σε όλη την Αθήνα,
εμείς

και

αν

Κερατσινίου.

θυμάμαι
Δυο

δήμοι

καλά

ο

Δ ήμος

έστειλαν,

οι

της

Νίκαιας

υπόλοιποι

ή

του

δήμοι

δεν

μπόρεσαν να στείλουν στοιχεία, δεν έστειλαν. Γιατί δεν υπήρχε
δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν στο σύνολό τους. Εμείς
στείλαμε τρεις φακέλους μεγάλους με όλα τα στοιχεία αυτά.
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Γενικά υπάρχει δηλαδή ένας καλύτερος τρόπος οργάνωσης
αυτής

της

εξαιρέσεις

δουλειάς.
για

να

Εντάξει,

είμαστε

υπάρχουν

ξεκάθαροι

οι

είπαμε

όμως

και

οποίοι

πρέπει

να

αντιμετωπιστούν ενδεχομένως και με το ανώτερο μέτρο που είναι
οι πλειστηριασμοί αν χρειαστεί.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να πω μια κουβέντα μόνο, μέχρι και τη σφράγιση και σε κάποιες
περιπτώσεις και αυτό έχουμε απειλήσει και τη σφράγιση, να πω
μόνο ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Αυτά δηλαδή
που είπε ο Αντιδήμαρχος ισχύουν όλα.
Και είναι κάποιοι οι οπο ίοι περιμένανε τη ρύθμιση των 100
δόσεων πάλι. Δηλαδή αρκετοί ας πούμε περιμένανε αυτό, το αν
θα ανακοινωθεί πάλι το μέτρο των 100 δόσεων ούτως ώστε να
πάνε σε μια πιο ομαλή αποπληρωμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, για την τριμηνιαία συνάδελφοι, συμφωνούμε;

Υπάρχει

κάποια διαφωνία; Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων
αναγκών του Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα πέμπτο, λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών
του Δήμου μας.
Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Αυτό είναι αναλυτικό το εισηγητικό, μ ιλάμε για την πυρασφάλεια
τώρα.

Σύνολο

25

ατόμων,

αναλυτικά

γράφουμε

πυρασφάλειας για τρίμηνη διάρκειας σύμβαση.

23

φύλακες

Τ ώρα δεν ξέρω

αν χρειάζεται κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις, κύριε Δρούλια.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Για την πυρασφάλεια δεν έχει και ο ΑΣΔΑ κά ποια αρμοδιότητα και
φύλαξη; Είναι για κάποιες εκτάσεις έξω από αυτές δηλαδή; Γιατί
είδα ότι γίνεται και μια αναφορά στον Σκαραμαγκά. Είναι και στις
νησίδες των δρόμων.
Από το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλυφθεί;

Και

καλύπτεται όλη η περίοδος ή θα χρειαστεί μετά να πάρουμε, θα
είναι τρεις μήνες και θα χρειαστεί να πάρουμε και άλλους για την
υπόλοιπη περίοδο;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Θα είναι κατανεμημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθεί όλη η
περίοδος τα 25 άτομα αυτά.

Ναι, όσο διαρκεί η αντιπυρική.

92.000 περίπου, να σου πω ακριβώς.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, να πω 87.500 είναι.
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Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Όχι, όχι, μαζί με τα ασφάλιστρα Δήμαρχε. Ναι, 88.000.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, μέχρι πέρυσι υπήρχαν δυο δίμηνα στην πυρασφάλεια,
μέχρι πρόπερσι. Πέρυσι λοιπόν άλλαξε και έγινε ένα τρίμηνο.
Αυτό θυμάστε και πέρυσι που λέγαμε ότι δεν καλύπτει το τρίμηνο.
Οι μήνες πυρασφάλειας κανονικά αρχίζουν από την 1 η Μάη,
άρχισε

δηλαδή

η

περίοδος

και

πάει

μέχρι

το

τέλος

του

Σεπτέμβρη.
Προσπαθούμε αυτό που κάναμε και πέρυσι να πάρουμε το
προσωπικό έτσι ώστε να το απλώσουμε για να καλύψει αυτή την
περίοδο. Αν υπολογίσουμε τις βάρδιες που πρέπει να γίνονται και
τα σημεία και αυτό το προσωπικό είναι λίγο, δεν φτάνει. Δηλαδή
έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε
άλλα χρήματα.
τέτοιες

Τ α 8μηνα τα οποία προσλαμβάνονται δεν έχουν

ειδικότητες

γιατί

εδώ

πρέπει

να

έχεις

ειδικότητα

πυρασφάλειας για να πας. Τ ο προσωπικό βέβαια που υπάρχει
σήμερα δεν φτάνει με τίποτα και δεν έχει και ειδικότητα, δεν
μπορεί δηλαδή να πάει να καλύψει την πυρ ασφάλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μετά από τις διευκρινίσεις υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι;
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι, όχι, δεν είναι μιας από αυτές. Είναι οι μόνες προσλήψεις που
δεν γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Δεν είναι μέσω ΑΣΕΠ, είναι σας λ έω οι
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μόνες προσλήψεις που δεν γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Γίνονται με
απόφαση δημάρχου.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Στο εισηγητικό γράφει, ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη
αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μπράβο, ο

πίνακας των επιτυχόντων στέλνετα ι στο ΑΣΕΠ και

ελέγχονται τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι υποψήφιοι.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι δεν έχουμε τέτοιο θέμα, να σας πω τώρα. Ένα λεπτό να πω
το εξής, το θέμα της πυρασφάλειας είναι λίγο λεπτό.
πρέπει

η

επιλογή

των

ανθρώπων

που

θα

γίνεται

Δηλαδή
επειδή

προστατεύουν το πράσινο να είναι πολύ προσεκτική. Δηλαδή
κάποιος ο οποίος θα πάει στο δάσος μέσα θα πρέπει να είμαστε
σίγουροι ότι θα πάει εκεί και θα φυλάει, δεν θα καπνίζει, δεν θα
φύγει, δεν θα την κοπανήσει.
Δηλαδή έχουμε πολλά θέματ α στα οποία αν θέλετε και με
συνεννόηση με τις παρατάξεις μέχρι τώρα γίνεται και όποιος θέλει
από όποια παράταξη δεν υπάρχει κανένα θέμα να καθίσουμε
κάτω να δούμε την κατάσταση.

Ειλικρινά αυτό συμβαίνει βέβαια

και τα προηγούμενα χρόνια, όποιος ήθελε να δ ει, όποιος έλεγε ότι
αυτός είναι καλός για την πυρασφάλεια, δεν έχουμε τέτοια θέματα
αλίμονο.
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Και η εμπειρία είναι πολύ σημαντική και η θέληση παιδιά, η
αγάπη που πρέπει να έχεις για το περιβάλλον και το πράσινο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ

επειδή

έχω

βάλει

και

άλλη

φορά

θέμα,

έχω

απόλυτη

εμπιστοσύνη, αλλά θέλω να υπάρξει μια τριμελής επιτροπή
συμβουλευτική στο Δήμαρχο να την πούμε έτσι, που αυτό που
λέμε

ας

το

θεσμοθετήσουμε.

Δηλαδή

ας

βάλουμε

έναν

εκπρόσωπο από την παράταξή μας ή αν θέλετε να είναι σε
επίπεδο Δημοτικό Συμβουλίου για να μην.. (εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ηρακλή.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Εμείς έχουμε πάγια θέση σχετικά με τις προσλήψεις να είμαστε
αρνητικοί.

Βέβαια για την πυρασφάλεια πέρυσι είχαμε ψηφίσει.

Θα ψηφίσουμε και φέτος λόγω

του έκτακτου γεγονότος, το

κατανοούμε, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, εξαιρετική εννοώ μια
διαφορετική από όλες τις άλλες.
Θα θέλαμε να είναι βέβαια με διαδικασία ΑΣΕΠ, επιμένουμε
σε αυτό. Ως προς αυτό βέβαια με έπεισε η τοποθέτηση της
μείζονος συμπολίτευ σης και θα υπερψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

άλλος

συνάδελφος;

Εντάξει,

πάντως

συνάδελφοι

κοιτάξτε να δείτε, δίμηνα δίνεται η δυνατότητα να πάρουμε καθ΄
όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Όπως είδατε εκτός από την
πυρασφάλεια που είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε έγινε μια
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φορά στην αρχή για να καλύψουμε το κενό της καθαριότητας.
Άλλοι το είχαν σκοινί κορδόνι για να ξέρουμε και τι λέμε.
Φυσικά το καταψηφίζαμε μα και όπου είμαστε αντιπολίτευση
το καταψηφίζουμε αλλά δεν είμαστε και παλαβοί να μην πάρουμε
πυρασφάλεια.

Τ ι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν είναι δικό μας το

αστικό κράτος, το διαχειριζόμαστε.

Μην το κάνουμε Μαδούρο

εδώ τώρα..
Λοιπόν, ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού
χρήσης 2016, της «Σχολικής Ε πιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας. (σχετ: 3/2017 Απ. Δ.Σ Α/θμιας
Σ.Ε.Δ.Χ)»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

έκτο,

λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

οικονομικού

απολογισμού χρήσης 2016 στη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου μας.
Η κυρία Παναγοπούλο υ.
Κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ:
Καλησπέρα και από εμένα. Όπως είναι το εισηγητικό. Δεν ξέρω
αν έχετε ερωτήσεις να μου κάνετε, κάποια διευκρίνιση. Πλήρως
ισοσκελισμένα

όλα.

Το

μεγαλύτερο

μέρος

του

χρηματικού

υπολοίπου στις σχολικές μονάδες ως πάγια θέση μας ότι πρέπει
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να έχουν άμεσα χρήματα οι οικονομικά υπόλογοι για να τα
διαχειρίζονται για τις καθημερινές τους ανάγκες.
Αυτά, κάποια ερώτηση αν έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις;

Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε;

Κύριε

Ασπρογέρακα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Ομιλία μακριά από τ ο μικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν. Δεν αλλάζουν τα άτομα στις
επιτροπές.
απόφαση

Στη;

Στη ΔΕΠ τώρα είναι υπό διαμόρφωση η

Δημάρχου

αύριο

θα

σας

πάρω

να

μου

πείτε

εκπροσώπους.
Κατά πλειοψηφία, λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού
χρήσης 2016, της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας. (σχετ: 2/2017 Απ. Δ.Σ Β/θμιας
Σ.Ε.Δ.Χ)»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

έβδομο,

λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

οικονομικού

απολογισμού 20 16 της δευτεροβάθμιας.
Η κυρία Θερμού.
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Κα ΘΕΡΜ ΟΥ:
Καλησπέρα.

Και από εμένα το ίδιο όσον αφορά τον οικονομικό

απολογισμό. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν ερωτήσει; Η κυρία Τ οκατλίδη.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Εγώ βασικά σε σχέση με αυτό το θέμα θα ήθελα ν α κάνω μια
ερώτηση. Ακούγεται ότι η πορεία της μηνυτήριας αναφοράς που
είχε γίνει για τον πρώην Πρόεδρο της δευτεροβάθμιας τον κ.
Μπαλοδήμα, ότι έχει πάει στο αρχείο.
Θα

ήθελα

να μας ενημερώσετε αν όντως η μηνυτήρια

αναφορά έχει πάει στο αρχείο και μετά ν α κάνω μια πρόταση
εφόσον έχει πάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση.

Και δεν θα ήθελα να

σχολιάσω γιατί δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση. Πάντως
αν θέλετε ανεπίσημα, καλά τώρα εντάξει.. (εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, σε σχέση με τον απολογισμό. Θέλετε να συνεχίσετε το
θέμα κυρία Τ οκατλίδη;

Αν θέλετε να το συνεχίσουμε. Θέλετε να

το συνεχίσουμε;
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Εγώ θα ήθελα όταν θα έρθει μια επίσημη απάντηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα ενημερωθείτε.
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Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Και αν τελικά έρθ ει λοιπόν επίσημη απάντηση ότι πάει στο αρχείο
επειδή είναι ένας άνθρωπος που επηρεάστηκε ιδιαίτερα και
κλονίστηκε η υγεία του από το συγκεκριμένο θέμα ίσως θα
έπρεπε…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μισό λεπτό παιδιά.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Φαντάζομαι

απ αγορεύεται

να

εκφραζόμαστε

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο και πρέπει να φωνάζει πάνω σε αυτά που λέω, άρα
μου απαγορεύετε να λέω την άποψή μου.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ποιος το είπε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το

προεδρείο

παρενέβη

κυρία

Τ οκατλίδη,

σας

παρακαλώ.

Παρενέβη το προεδρείο, κυρ ία Τ οκατλίδη. Θέλετε να το ανοίξετε
το ζήτημα;

Εντάξει, ας το κλείσουμε εδώ λοιπόν.

Όταν έρθει

επίσημη απάντηση να το κουβεντιάσουμε.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Ωραία, εγώ θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε όταν..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ακριβώς, όταν έρθει, αν έρθει μια επίσημη απάντ ηση μπορούμε
να το κουβεντιάσουμε. Δεν υπάρχει λόγος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Απλά επειδή υπάρχει και ένα άρθρο που λέει ότι προκλήθηκε από
την απόφαση αυτή ο καρκίνος, το πρόβλημα το οποίο έχει..
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Δεν ξέρω αυτό το άρθρο αν υπάρχει, δεν το έχω διαβάσει κύρι ε
Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν μπορεί να μην το έχεις διαβάσει.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Ε, καλά αυτή είναι η προσωπική σας άποψη. Εγώ λοιπόν λέω τη
δική μου.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ έλος πάντων, επειδή λοιπόν λέει αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι
πολύ άδικο και για τον ίδιο και για οπο ιονδήποτε άλλον. Δηλαδή
είναι τι να πω τώρα. Και δεν θέλουμε να μπούμε σε προσωπικά
και ανθρώπινα ζητήματα και αλίμονο γιατί επικαλείστε τώρα και
εσείς τέτοιο ζήτημα.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Αλλά ενδέχεται όμως αν όντως έχει πάει στο αρχείο να χρειάζεται
να κάνουμε μια διορθωτική δήλωση. Με αυτή την έννοια το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όταν θα έρθει, επαναλαμβάνω, επίσημη απάντηση. Δεν σας τιμάει
αυτό που κάνετε κυρία Τ οκατλίδη, δεν τιμάει και τον άνθρωπο
που προσπαθείτε να υπερασπιστείτε τώρα.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
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Αυτό είναι προσωπ ική σας άποψη πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, εγώ ως Πρόεδρος πρέπει να σας επαναφέρω στην τάξη.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, δεν θα με επαναφέρετε σε καμία
τάξη. Εγώ θα εκφράσω την άποψή μου..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έβδομο λοιπόν, όπως πριν;

Παρών κύριε Α σπρογέρακα,

κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας επείγουσας
προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα όγδοο, λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας
επείγουσας προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Τ ο εισηγητικό το έχετε. Υπάρχει κάποια ερώτηση;
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής επειδή δεν το γνωρίζω
και ούτε βρίσκομαι στην Οικονομική Επιτροπή, τουλάχιστον αν
μπορείτε να με διαφωτίσετε για ποιο λόγο αφού είναι τυπικό
κομμάτι τα χαρτιά όπως μου είπατε τώρα αυτών που συμμετείχαν
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στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, για ποιο λόγο έγιναν ενστάσεις
αφού εξετάστηκαν από την τριμελή ε πιτροπή με ενδελεχή τρόπο
φαντάζομαι;
Εννοώ τα χαρτιά συμμετοχής είναι το πιο απλό κομμάτι για
να μπορεί να συμμετέχει και να προχωρήσουν στη δεύτερη
διαδικασία. Θέλω να πω αν δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά δηλαδή
δεν μπορεί να ευσταθεί..
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Επειδή είναι μεγάλη καθυστέρηση από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα,
για αυτό το λέω. Συνήθως μέσα σε τρεις μέρες, μια εβδομάδα..
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ

αντιδήμαρχε,

απαντήστε

στο

μ ικρόφωνο

να

ολοκληρωθεί η απάντηση και να πάμε σε ψηφοφορία, δεν θα
παίξουμε τώρα.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Υπάρχουν ενστάσεις στο διαγωνισμό που υπολογίζουμε ότι για
ένα μήνα ακόμα θα καθυστερήσει η όλη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει διαφωνία συνάδελφοι; Υπά ρχει κάποιος που δεν
ψηφίζει; Ομόφωνα, λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 9 ο
Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή ή μη χρεών
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν . 3463/2006
(δημοτικός Κώδικας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ένατο, λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγρα φή ή μη χρεών
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3463/2006.
Έχετε την κατάσταση. Υπάρχει κάποια ερώτηση;

Δεν

υπάρχει. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης,
εκμίσθωσης και εκπο ίησης κινητών και ακινήτων, για το έτος
2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δέκατο,

σύσταση

επιτροπής

διενέργειας

δημοπρασιών

μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων για το
έτος 2017.
Από

την

κλήρωση

είναι

ως

τακτικά

μέλη

Θεοδώρου

Δημήτριος, Τ σουκνίδας Κ ωνσταντίνος και ως αναπληρωματικά
Γεωργιάδη Ειρήνη και Ζέρβα Γιαννούλα.
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Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Υπάρχει διαφωνία
συνάδελφοι;
δημοτικών

Ναι,

λέω ότι είναι κλήρωση για ορισμό δύο

συμβούλων

και

των

αναπληρωτών

τους

για

την

επιτροπή διενέργει ας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και
εκποίησης ακινήτων.
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης Πολιτιστικών Αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ενδέκατο, λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης
πολιτικών, αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση
διάθεσης πιστώσεων.
Ο κος Καραγιάννης. Όπως το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι;
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Πόσα λεφτά είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε, παρακαλώ να απαντήσεις.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
2.936

με

το

Φ.Π.Α.

είναι

οι

αθλητικές

εκδηλώσεις

και

οι

πολιτιστικές εκδηλώσεις από τις 14 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου είναι
16.182 ευρώ.
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Τ ο ποσό αυτό το λέω επειδή έγινε και μια αντίστοιχη
συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, είναι το ποσό αυτ ό που
προβλέπουμε γιατί παραδείγματος χάρη είχαμε προβλέψει για τις
εκδηλώσεις
εκδήλωση

του

…

3.000

προχθές

αλλά

αμοιβή
το

καλλιτέχνη

τελικό

ποσό

τώρα

είναι

για

1000

την

ευρώ.

Προϋπολογιστικό ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων στα
πλαίσια οργάνωσης και υλοποίησης αθλητικών
δραστηριοτήτων στο γήπεδο πο δοσφαίρου (επί της οδού
Ρίμινι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δωδέκατο,

λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

διάθεσης

πιστώσεων σ τα πλαίσια οργάνωσης και υλοποίησης αθλητικών
δραστηριοτήτων στο γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ρίμινι.
Έχετε

το

εισηγητικό,

υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάκλησης δέσμευσης
πιστώσεων π ροϋπολογισμού οικον. Έτους 2017
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο τρίτο, λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάκλησης
δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Κύριε

Μοσχονά.

Έχετε

το

εισηγητικό,

υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για τα συνεργε ία
της αυτεπιστασίας Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο τέταρτο, λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας
και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για τα
συνεργεία αυτεπιστασίας έτους 2017.
Υπάρχει το εισηγητικό, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι
ο Κώστας. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
Έγκριση Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της
προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑ ΘΟΦΟΡΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ» ΟΜΑΔΑ Α΄»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο πέμπτο, έγκριση οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής

της

προμήθειας

«προμήθεια

ενός

καλαθοφόρου

αυτοκινήτου ανυψωτικού» ομάδα Α.
Έχετε

το

εισηγητικό .

Υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 16 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτου ς 2017
(σχετ.: 4/2017 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο έκτο, λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης
του

προϋπολογισμού

και

της

εισηγητικής

έκθεσης

της

κοινωφελούς επιχείρησης οικονομικού έτους 2017.
Κύριε Βουλγαρίδη θέλετε να πείτε κάτι;
Κος ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ:
Όπως το εισηγητικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Οι γιατροί που είναι στα ΚΑΠΗ που προκηρύχθηκαν πληρώνονται
από την κοινωφελή;
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Από ποιον προϋπολογισμό;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ρε παιδιά οι γιατροί που είναι στα ΚΑΠΗ είναι εθελοντικά, δε ν
δίνεται ούτε ένα ευρώ σε αυτούς τους γιατρούς. Υπάρχει μόνο
ένας γιατρός εργασίας στο Δήμο.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Η διατύπωση που έχει εκεί είναι λάθος, πρέπει να αλλάξει.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ποια διατύπωση;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι, δεν προσλαμβάνουμε. Άκουσέ με τώρα (εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 17 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. έτου ς 2017 (σχετ.: 5/2017 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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απόφασης

περί

έγκρισης

τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της κοινωφελής
επιχείρησης οικονομικού έτους 2017.
Τ ο αυτό, κατά πλειοψηφία έτσι;
ψηφίζετε;

Τ ην τροποποίηση την

Κυρία Τ οκατλίδη καταψηφίζετε την τροποποίηση του

ετήσιου της κοινωφελούς; Σύμφωνοι, κατά πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καληνύχτα σας συνάδελφοι.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΕΛΕΚΟΣ Μ ΙΧΑΛ ΗΣ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………
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ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………
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Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΑ

………………

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

………………

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

………………

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

………………

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ
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ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ
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Ε ΥΡ Ε ΤΗΡ Ι Ο Ο ΜΙ Λ ΗΤΩΝ
Δ ΗΜΑΡ Χ Ο Σ

18,20,26,33,51,56,65,66,79,81,10 9,112,117,
1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 4 -1 2 6 , 1 3 4

ΠΑΝΤΕ Λ ΑΡ Ο Σ Β.

27,28,32,51,54,65,107,121,129,131,132,134

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν .

13,15,28,31,34,35,97,130

ΔΑΟΥΑΧΕΡ Ν .

------------------------------------------------------

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ Η .

------------------------------------ ------------------

ΘΕΡΜ ΟΥ Ε .

124

ΒΟΡΕΑΣ Κ .

15,16,17,81

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ Π .

64,108,109,111,113,115,118,119,128

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ Σ . ------------------------------------------------------ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ . ------------------------------------------------------ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Λ .

133

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ .

-------------------------------------------------------

ΖΕΡΒΑ Γ.

-------------------------------------------------------

ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π .

47,104

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α.

122

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Κ .

------------------------------- ------------------------

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ .

-------------------------------------------------------

ΤΡΟΧΙΔΗΣ Ε .

45

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ Α.

33,35,55,94

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ Ε .

124,125,126,127,128

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ε . -----------------------------------------9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΜΑΙΟΥ 2017
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ Ε .

7,8,17,20,35,61,62,76,79,81,109

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ Δ .

46,53,54,63
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Β . 11
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ . 9,36,54,82,114,121,133,134
ΔΡΟΥΛΙΑΣ Η .

10,41,50,51,56,61,62,63,64,65,111,118,120,
124

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ Α. 7
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ----------------------------- ---------------ΚΕΝΤΡΗΣ Ι .

28,30

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Κ . 11,42,89,123
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