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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 

    Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 
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    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Πηδέξεο Φίιηππνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Καξγέηα Διέλε 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο  

 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Θαλέλαο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Απνδνρή ησλ παξνρψλ ηεο 

ΓΔΠΦΑ πξνο ην Γήκν Υξσπνχ. 

2. Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ην 

Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ηνπ 

πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ. (Ρν 

αλσηέξσ ζέκα ζπδεηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 

3852/2010). 

ΑΟ. ΑΞ. 

49 

 

50 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

Νκφθσλα ζπγθξνηείηαη 

επηηξνπή απνηεινχκελε 

απφ ην Γήκαξρν θαη ηνπο 

αξρεγνχο ηεο κεηνςεθίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη 

ην ζέκα. 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε έηνηκνη λα μεθηλήζνπκε; Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα. Αξρίδνπκε ηελ απνςηλή καο ζπλεδξίαζε, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ε θα Βαξλάβα Διέλε ζα αλαγλψζεη ηνλ θαηάινγν ησλ 

παξφλησλ ζπλαδέιθσλ. Θπξία Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, Φνξγηάξεο, 

Ξαπαγηάλλεο, Γηαλλάο, Καθξήο, Θνληνγηάλλε, Ρζεθξεδήο, Γάβξεο, Ιεκπνχζεο. 

Ιέθθαο, φρη. Ξέππαο, νχηε ν Ξέππαο. Ξξνζήιζε ν θ.Ζιηάζθνο. Ληθνιάνπ, 

Αλπθαληήο, Βιάρνο, Γηακαξέινο, Βαζηιάθνο, Ξάληνο, Κίρα, θα Κίρα, Ιάκπξνπ, 

Κπφξζεο, Πσηήξρνο, Ρζάδαξεο, Κπαηδάθαο, Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, Ιίηζαο 

Θσλ/λνο, Ονχζζεο Θσκάο, Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο, Γέδεο Θσλ/λνο, 

Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο, Εαραξίαο Ησάλλεο, Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο, Αξκπξηψηεο 

Γέσξγηνο, Θαιχβαο Δπάγγεινο, Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο, Βαξλάβα Διέλε, Πηδέξεο 

Φίιηππνο, Ρζάθσλαο Αλδξέαο, Θηνχζεο Γεκήηξηνο, Καξγέηα Διέλε, Σαζηψηεο 

Κηραήι θαη Πηεξγίνπ Ησάλλα. Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Κπφξζεο είλαη εδψ; Νρη, φρη. Θχξηε Γάβξε πξέπεη λα είζηε 

ζηα έδξαλα ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, δελ κπνξείηε λα είζηε εθεί πνπ 

θάζνληαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Ρέινο πάλησλ. Ξαξαθαιψ ηνπο θπξίνπο ζπλαδέιθνπο 

νη νπνίνη ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ή εξσηήζεηο λα ην δειψζνπλ 

ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Βαζίιεο Νηθνλφκνπ, ν θ.Ιίηζαο Θσλ/λνο, ν θ.Βειηαληψηεο 

Γεκήηξηνο, ν θ.Γέδεο Θσλ/λνο, ν θ.Ονχζζεο Θσκάο, ν θ.Θηνχζεο Γεκήηξηνο, ν 

θ.Γηακαξέινο Γεψξγηνο θαη ν θ.Γάβξεο Γεψξγηνο θαη ν θ.Βιάρνο Γεκήηξηνο.  

 Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. Δλα δηαδηθαζηηθφ δήηεκα ζα ην βάισ ηψξα ή κεηά ηνλ 

θχθιν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρσ λα βάισ δηαδηθαζηηθφ ζέκα γηα ηε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζε. Λα ην βάισ ηψξα ή λα ην βάισ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ είλαη γηα ηελ εκεξήζηα ζπλεδξίαζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, θνηηάρηε λα δείηε, ππέγξαςα κηα πξφζθιεζε έθηαθηεο 

ζπλεδξίαζεο γηα ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ ηνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νπνπ ζχκθσλα κε ην Λφκν, φπσο θαηαιαβαίλεηε θαη μέξεηε 

πνιχ θαιχηεξα, ζα έπξεπε λα ήηαλ έλα κνλαδηθφ ζέκα έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη κνλαδηθφ ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο ηνπ Υξσπνχ. 

Βιέπσ εδψ φηη ε πξφζθιεζε ζήκεξα ιέεη: ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 3 ζεκάησλ θαη 
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ην βάδσ ην ζέκα κε θαιή δηάζεζε, φπσο μέξεηε, πάληα θαη ιέσ κήπσο ηειηθά 

πάζρεη λνκηκφηεηνο ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Γηαηί. Ξξσηνλ, φπσο 

θαηαιαβαίλεηε ήδε έρνπλ θηάζεη ζηα απηηά κνπ απφςεηο πεξί .. ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. Αξα ινηπφλ, άξα ινηπφλ κήπσο ηζάκπα ηα ιέκε θαη 

απνθαζίζνπκε ζήκεξα. Γεχηεξνλ, κήπσο ζα έπξεπε λα ήηαλε ην ζέκα, ε 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ην νπνίν φπσο μέξεηε ζαο πεξηνξίδεη απνθιεηζηηθά κε ην 

αίηεκα ην νπνίν ηίζεηαη θαη δελ έρεηε ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ην αλνίμεηε ή 

λα ην θιείζεηε ην δήηεκα. Αξα ινηπφλ, λνκίδσ φηη εδψ έρνπκε έλα κηθξφ 

πξνβιεκαηάθη. Δγψ ζα έιεγα, επεηδή ην δήηεκα ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ 

είλαη θξηζηκφηαην, ην απνδεηθλχεη θαη ε ζπκκεηνρή ζήκεξα ηνπ θφζκνπ, λα 

είλαη ην ζέκα ην νπνίν λα ζπδεηήζνπκε νπσζδήπνηε ζήκεξα, λα κελ κπνχκε 

ζηα άιια δχν ζέκαηα, ηα νπνία εηδηθά ην ηερληθφ πξφγξακκα ηξέκσ ζηελ ηδέα 

φηη είλαη έσιε ε απφθαζε, θαζψο ζα πάζρεη λνκηκφηεηνο θαη φπσο 

θαηαιαβαίλεηε ζα είλαη, ζα κπεη έλα ζέκα πνιχ ζνβαξφ θαη δεχηεξνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε δηαθφπηνπκε, αο κε δηαθφπηνπκε. Παο παξαθαιψ, αο κε 

δηαθφπηνπκε. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, ηα ζέκαηα ινηπφλ, ην ζέκα πνπ βάδσ είλαη απηφ 

φπσο θαηαιαβαίλεηε. Θέισ λα έρσ ηε γλψκε ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζρεηηθά κε ην εάλ κπνξνχλ λα κπνπλ ή φρη 

άιια ζέκαηα, δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" λφκν, απ' φζν είδα, 

παξφια απηά ζηνλ θαλνληζκφ πνπ έρεη δηαλεκεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ 

νπνίνλ έρνπκε απνδερζεί κέρξη ηψξα, πξνβιέπεηαη φηη κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

θαη άιια ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε φκσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηφ είλαη ην θφιιεκα, φηη εκείο έρνπκε δεηήζεη έθηαθηε. 

Γειαδή, ππάξρνπλε κηα ζεηξά ππνγξαθψλ, αηηήκαηνο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη αθξηβψο ην ίδην ζέκα φπσο αθξηβψο είρακε κε ηα δηφδηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, εκείο έρνπκε δεηήζεη κε έλα ζέκα, ηνλ βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ ηνπ Υξσπνχ. Γελ έρνπκε δεηήζεη δχν θαη ηξία. Ρν δχν θαη ηξία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη δηαλεκεζεί 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο κέρξη ηψξα πξνβιέπεηαη φηη κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιια ζέκαηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε πνπ δεηάκε κε απνθιεηζηηθφ 

ζέκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηνλ θαλνληζκφ πνπ έρεη δηαλεκεζεί θ.Γηαζεκάθε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρέινο πάλησλ, κε ην άξζξν 67 λνκίδσ, αλ δελ θάλσ ιάζνο 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη κφλν θαη κνλαδηθφ. Γειαδή, εηιηθξηλά ζαο ην ιέσ 

θ.Ξξφεδξε, ζέισ λα δηεπθνιχλσ ηε ζπλεδξίαζε. Λα έρνπκε ην έλα ζέκα 

ζήκεξα πνπ είλαη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο, φπσο είλαη θαη ην αίηεκα ησλ 

αηηνχλησλ γηα ηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε θαη ηα άιια δχν λα ηα βάινπκε ζε κηα 

επφκελε ζπλεδξίαζε. Δίλαη άκεζα ζέκαηα, αο ηα βάινπκε ζε κηα επφκελε 

ζπλεδξίαζε. Κελ .. Δγψ ην ιέσ απφ ηελ έλλνηα ηεο λνκηκφηεηνο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θάζε ζέκα απ' απηά έπξεπε λα έρεη έξζεη κφλν ηνπ μερσξηζηά 

ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δληάμεη, ην βιέπσ θαη εγψ. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ην 

θαζέλα μερσξηζηά .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν βιέπσ θαη εγψ φηη είλαη έηζη αιιά είλαη φκσο θαη ζέκα 

λνκηκφηεηαο. Γειαδή ζα πξνζθχγεη θάπνηνο θαη ζα πέζεη ε απφθαζε φ,ηη 

πάξνπκε. Ινηπφλ, λνκίδσ φηη είλαη ζέκα ηππηθφ απηφ θ.Ξξφεδξε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ φηη απηφ ην Ππκβνχιην πνπ θάλνπκε Βαζίιε, ζπγλψκε 

πνπ παξεκβαίλσ Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. δελ είλαη έθηαθην.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν ιέεη, ην ιέεη ε πξφζθιεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνπζε κε ιίγν. Ιέεη ν "Θαιιηθξάηεο", δελ ηνλ έρσ καδί κνπ ηνλ 

Λφκν, λνκίδσ φηη Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιέζεη, κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ν 

Ξξφεδξνο, ν Γήκαξρνο θαη ην 1/3 ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ. Ππκβνχιην 

θαλνληθφ ππνηίζεηαη πσο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρεη πξνεγεζεί φκσο ην 1/3 θαη απηφ πξνζδηνξίδεη ηε 

ζεκαηνινγία ηνπ. Δίλαη ζαθήο ν Λφκνο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαθψο δελ ην βάιαηε έθηαθην. Απηφ ζέισ λα πσ, φηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. αλ είλαη έθηαθην ή ηαθηηθφ. Δίλαη ηαθηηθφ ην Ππκβνχιην 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρε δηαβάδσ ηελ πξφζθιεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ηαθηηθφ ην Ππκβνχιην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρε δηαβάδσ ηελ πξφζθιεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. γηαηί θαιεζηήθακε θαλνληθά. Μεθίλεζε κε πξφζθιεζε, άζρεηα 

εάλ ην πξνθάιεζε ην 1/3.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρε δηαβάδσ ηελ πξφζθιεζε θαη είλαη φλησο ηαθηηθφ αιιά 

είλαη ιάζνο ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. Δίλαη ιάζνο ε πξφζθιεζε. Θχξηε Ξξφεδξε, 

είλαη ιάζνο ε πξφζθιεζε. Απηφ .. Ρέινο πάλησλ, εγψ λα πξνρσξήζσ ζηελ 

αλαθνίλσζε; Γελ μέξσ, λνκίδσ φκσο φηη ην δηαθηλδπλεχεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, κπνξείηε λα καο βνεζήζεηε;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λνκίδσ φηη ην δηαθηλδπλεχνπκε εδψ πάξα πνιχ. Λα 

πξνρσξήζσ ζηηο αλαθνηλψζεηο;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, είλαη αθξηβψο φπσο ζαο ην ιέσ. Γειαδή, δε 

ζέισ λα ην παίμσ ν εηδήκσλ αιιά είλαη έηζη φκσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη έηζη, ζαο ην ιέσ δειαδή κε θαιή δηάζεζε. Γειαδή, δε 

ζέισ λα .. Αιιά λνκίδσ φηη ζα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λνκίδσ φηη κπνξεί λα ην δηνξζψζνπκε επεηδή έρνπκε 

δεηήζεη ην ζέκα, λα είλαη .. δελ κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ζέκα 

πνπ έρεη δεηήζεη λνκίκσο ην 1/3. Γελ κπνξεί λα είλαη ηψξα, πσο ζα ην 

θάλνπκε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλεκεξψλσ ην Πψκα γηα ην άξζξν 67, αθξηβψο ηη ιέεη, γηα λα 

μέξνπκε. Ρν επίκαρν απηφ άξζξν 67, παξ. 2. Ν Ξξφεδξνο θαιεί επίζεο ιέεη ην 

Ππκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο ή ε Νηθνλνκηθή 

ή ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο ή ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ κειψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ.. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ζ πεξίπησζε καο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ή ην ζχλνιν ησλ Ππκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηφ είλαη ε πεξίπησζε καο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Πηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο δελ 

κπνξεί λα επαλππνβιεζεί αίηεκα κεηά απφ 2 κήλεο. Ρέινο πάλησλ, απηφ είλαη. 

Γελ ην μεθαζαξίδεη ην ζέκα κε ηίπνηα. Ιέεη απιά πφηε κπνξεί λα ζπγθιεζεί ην 

Πψκα. ∞ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα 

ζπδεηεζνχλ.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αξα κπνξεί λα πξνζηεζνχλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ιέεη κπνξεί λα πξνζηεζνχλ. Αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ηα 

ζέκαηα ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ απαγνξεχεη ηελ πξφζζεζε ζεκάησλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ην ιέεη πνπζελά, αιιά ιέεη ηη αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο, εγψ πξνηείλσ λα πξνρσξήζνπκε. Γε βιεπσ ην ιφγν, 

δε βιέπσ ην ιφγν γηα λα κελ πξνρσξήζνπκε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη μεθάζαξν. Δδψ.. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δάλ θάπνηνο πξνζθχγεη .. Γελ είλαη μεθάζαξν Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δάλ θάπνηνο μεθχγεη θαη ζνπ αθπξψζεη ηα ζέκαηα ζήκεξα, ζα 

θάλεηο πξνυπνινγηζκφ ηνλ Νθηψβξην. Ρν ζέκα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. Ρν 

αίηεκα ησλ Ππκβνχισλ πνπ δεηήζαλε απηφ ην ζέκα, έρνπλ ην ιφγν ηνπο θαη 
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ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ. Δάλ εζείο ζέιαηε λα θέξεηε φζα ζέκαηε ζέιεηε, 

κπνξείηε λα θάλεηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε αχξην, ηελ Ρξίηε, ηε Γεπηέξα, .. λα ηα 

θέξεηε. Απηφ ήηαλε αίηεκα δηθφ καο κε κνλαδηθφ ζέκα απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ραθηηθή είλαη ε ζπλεδξίαζε θ.Αξκπξηψηε, ηαθηηθφηαηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δκείο δεηάκε έθηαθηε θαη εζείο ηελ θάλεηε ηαθηηθή. Κε πνην 

δηθαίσκα;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ απηφ πνπ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, είλαη, αθνχ έηζη θαη 

αιιηψο .. Γηάλλε. Απηφ πνπ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, είλαη φηη αθνχ.. Λαη, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη κάιηζηα ζηνλ Θαλνληζκφ πνπ έρεη δηαλεκεζεί θ.Γηαζεκάθε, 

είλαη μεθάζαξν γηα ηελ πξφζθιεζε θαη φηη κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη άιια 

ζέκαηα απφ ην Ξξεδξείν.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηέιλεηε πξφζθιεζε γηα ηε Γεπηέξα, δελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί απηά ηα ζέκαηα ηα βάδεηε ζήκεξα θαη δελ ηα βάιαηε 

ηε Γεπηέξα, ηελ Ρξίηε, πφηε είλαη. Απιφ είλαη. Γηαηί ζήκεξα θαη φρη ηελ Ρξίηε, 

αθνχ έρεηε ήδε ζηείιεη άιιε πξφζθιεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη λα κελ έρνπκε ηεξάζηην 

φγθν ζεκάησλ, λα ππάξμεη κηα ηζνθαηαλνκή, γηα ιφγνπο θαζαξά πξαθηηθνχο. 

Γελ ππνθξχπηεηαη θάηη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ην δείηε αξγφηεξα ην ηη ζπκβαίλεη. Αξγφηεξα ζα ην δείηε 

ην ηη ζπκβαίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία θ.Γάβξε, ήξζε ην ζέκα. Απφ εθεί θαη πέξα, πνπ είλαη ην 

πξφβιεκα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε βιέπσ ην απαγνξεχεηαη φκσο. Γελ ππάξρεη ην απαγνξεχεηαη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγλψκε, λα πσ θάηη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γείμηε κνπ εζείο ην άξζξν 67 πνπ είλαη ην απαγνξεχεηαη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, ην έθηαθην, ην έθηαθην ζέκα κπαίλεη θαη ζπλεδξηάδνπκε 

ηελ επφκελε κέξα θαη ηελ επφκελε κέξα, γη' απηφ είλαη θαη έθηαθην. Δηζη 

έρνπλε κπεη πάληα ηα έθηαθηα ζέκαηα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ηελ επφκελε κέξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρελ επφκελε κέξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ηελ επφκελε, φρη ηελ επφκελε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγλψκε, λα ζαο πσ θάηη; Δγψ .. Υξαία, εγψ ζα ζπκθσλήζσ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν άξζξν απηφ δε γξάθεη γηα ηαθηηθά θαη έθηαθηα. Γξάθεη πφηε 

ζπλεδξηάδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ είλαη κηα εξκελεία ηνπ θαζελφο καο, κηα εξκελεία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζπλεδξηάδεη πφηε. Γε ιέεη γηα ζέκαηα, νχηε γηα έθηαθην ή φρη. 

   

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γεκήηξε, ζε 6 κέξεο λα δνζεί ε πξφζθιεζε. Πε 6 κέξεο λα δνζεί 

ε πξφζθιεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ε ζχγθιηζε ζε 6 κέξεο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη ε εηζήγεζε ζε 6 κέξεο.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζπκάκαη ζε πφζεο, ζε 5, ζε 7. Ρη ζεκαζία έρεη απηφ; Απηφ 

είλαη θάηη άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 6 κέξεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην βξίζθνπκε ην ζέκα μεθάζαξν παηδηά. Γε ιέεη πνπζελά ν 

Θψδηθαο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γήκαξρε, θάλεηε δηαζηαιηηθή εξκελεία εζείο 

απζαηξέησο ζα έιεγα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα έρεη βγεη σο εξκελεία θ.Νηθνλφκνπ, δελ είλαη εκελεία, ζαο 

παξαθαιψ. Γείμηε κνπ ηελ εξκελεία ζαο, απνδείμηε ηε κνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θνηηάμηε λα δείηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ απνδεηθλχεηαη. Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δκείο δελ είκαζηε, εκείο δελ είκαζηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλαο πνπ δε ζα ήζειε λα αλαβιεζνχλε ηα ζέκαηα, λα 

αθπξσζνχλε ηα ζέκαηα ζηελ πνξεία, είκαζηε εκείο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γε ζα ππνθαηαζηήζσ ηελ Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, πνπ ζα θξίλεη. Αιιά φκσο ήδε εδψ πέξα ζπδεηάηε φηη πάζρεη 

λνκηκφηεηαο θαη ην ιέλε δηάθνξνη. Αξα, ινηπφλ .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα ππάξμεη δηέμνδνο, ζπκθσλνχλε νη ζπλάδειθνη λα 

ζπδεηεζνχλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ν θ.Εψεο εδψ πνπ είλαη έκπεηξνο ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα 

25 ρξφληα, ιέεη φηη κπνξνχκε θαη εμεγεί ην Λφκν. Αιιν ηη λα ζαο πσ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ θάλσ ηελ πξφηαζε αλ ην δέρνληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ν θ.Εψεο δελ είλαη λνκηθφο, είλαη πνιηηηθφο κεραληθφο. 

Δληάμεη ηψξα, ηη λα πνχκε ηψξα.  

(παξέκβάζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Γάβξε. Δγψ πξνηείλσ, αλ ζπκθσλνχλ νη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ηα 2 ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζεκεξηλή εκεξήζηα δηάηαμε 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε, ζηελ πξφζθιεζε πνπ έρεη δνζεί. 

Ππκθσλείηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Γηα ηελ Ρξίηε;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξνθπιάζζνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Γελ είλαη ηφζν εθηελή ηα 

ζεκαηα, είλαη παξεκθεξή θ.Ρζάθσλα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηαθπιάηηνπκε ηε λνκηκφηεηα έηζη, λνκίδσ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ιππάκαη πνπ κπήθακε ζε έλαλ θπθεψλα πσο 

εξκελεχεηαη ή πσο δελ εξκελεχεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιππάκαη πάξα πνιχ πνπ ςάρλνπκε λα βξνχκε κηα ψξα αλ κπνξεί λα 

γίλεη ή δελ κπνξεί λα γίλνπλ φια ηα ζέκαηα καδί. Ζ πξφηαζε ε δηθή κνπ είλαη 

φηη απηά ηα 3 ζέκαηα, ην 1ν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα θαη δπζηπρψο ην 

θέξακε εκείο, δε καο ην θέξαηε εζείο λα ην ζπδεηήζνπκε. Ρν 2ν είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ πάιη επίζεο ζέκα, λα δνχκε πνπ βξίζθεηαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, εάλ δελ θαηαιαβαίλεηε, ζην ηέινο ζα ζαο 

εμεγήζσ εηδηθά. Ινηπφλ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια ηα ζέκαηα είλαη ζνβαξά, απηφ είλαη δεδνκέλν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν λνχκεξν 2 ζέκα ινηπφλ, ε έγθξηζε ηεο Απνγξαθήο ηεο Ξεξηνπζίαο 

ηνπ Γήκνπ θαη Ηζνινγηζκφο, λα δνχκε δειαδή ην πνπ βξηζθφκαζηε ζ' απηφ ην 

λέν "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, είλαη θαη απηφ έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ ζα 

θάεη πάξα πνιχ ψξα. Θαη ην 3ν επίζεο ζέκα, ε θαηάξηεζε θαη ςήθηζε ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη φιν ην μεθίλεκα ηνπ λένπ Γήκνπ. Απηά ηα 

ζέκαηα ινηπφλ θαη ηα 3 είλαη 3, γηα κέλα πξνζσπηθά, μερσξηζηέο ζπλεδξηάζεηο, 

λα κπνξνχλε λα έρνπλε ηελ ελεκέξσζε νη Πχκβνπινη, λα κπνξνχλ λα κελ 

θάηζνπλε 5 θαη 6 ψξεο λα ηειεηψλνπκε 1:00 θαη 2:00 ε ψξα ην βξάδη θαη εηδηθά 

ην 1ν ζέκα θ.Γήκαξρε, ζα έπξεπε φρη λα ην θέξλνπκε εκείο θαη νχηε λα 

ππαξρεη θακία απνδεκίσζε. Λα κπαίλεη κηα Θπξηαθή, λα γίλεηαη κηα εκεξίδα θαη 

λα γίλεηαη κηα ελεκέξσζε, λα καζαίλεη ν θφζκνο. Γηαηί ην 1ν ζέκα θ.Γήκαξρε 

είλαη έλα ζέκα πνπ δείρλεη θαη ηελ σξηκφηεηα, ηελ σξηκφηεηα ηνπ κεγάινπ 

απηνχ λένπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, πνπ γηα κέλα δελ είλαη έθηξσκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαζφινπ θ.Νηθνλνκάθνπ θαη κε κε δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. Δίλαη δηαδηθαζηηθφ θαζαξά ην ζέκα θαη 

εζείο ηνπνζεηείζηε ηψξα. Κπνξείηε λα βνεζήζεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα ψξα κίιαγαλ φινη νη άιινη δίρσο λα παξνπλ ην 

ιφγν θαη δελ ηνπο δηέθνςε θαλέλαο. Ν θαεκφο ζαο είλαη λα κε κηιάσ εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη θαζφινπ θαεκφο θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, πάιη εγψ είκαη ν θαθφο, πνπ ηα ιέσ φια ζηξαβά. Ινηπφλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα είλαη λα βνεζήζνπκε γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα λα πξνρσξήζεη ινηπφλ ε δηαδηθαζία, ε δηθή κνπ ε άπνςε είλαη φηη, 

φρη, έλα ζέκα είλαη ην ζεκεξηλφ, πνπ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε κε πάξα πνιχ 
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ζνβαξφηεηα. Απηή είλαη ε ηνπνζέηεζε κνπ. Λα κελ έρσ ηνπνζέηεζε ζ' απηφ 

πνπ είπαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ινηπφλ, φρη ιφγσ φηη πξνβιέπεηαη απφ ην 

Λφκν ή ηνλ Θαλνληζκφ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο δηαβάζαλε ην Λφκν θαη ηνλ Θαλνληζκφ θ.Ξξφεδξε θαη ζαο 

ελεκέξσζα θαη ν ίδηνο πξνζσπηθά φηη ππάξρεη ζέκα. Αιιά επί ηεο νπζίαο, ην 

κεγαιχηεξν ζέκα είλαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα βιέπνπκε πξάγκαηα λα 

ιέγνληαη γηα ην 2ν ζέκα θαη λα έξζνπκε λα ηα θάλνπκε θαη ηα 3 καδί ζε κηα 

ζπλεδξίαζε θαη βιεπεηε ελδηαθέξνλ θαη απφ ηνλ θφζκν θαη πξέπεη λα δείμνπκε 

θαη ηελ σξηκφηεηα θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία θαη εγψ γηα λα απεκπιαθνχκε απν απηή ηελ ππφζεζε, 

πξνηείλσ, πξφηεηλα ζην Πψκα αλ δέρεηαη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε λα κπνπλ 

ηα ζέκαηα απηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα νξίζεηε μερσξηζηή κέξα θ.Ξξφεδξε. Ζδε είλαη πάξα πνιχ 

θνξησκέλν θαη ην επφκελν Ππκβνχιην πνπ έρεηε νξίζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη αιήζεηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: 16 ζέκαηα θαη εζείο ιέηε γηα έλα ζέκα πνπ ιέσ εγψ, γηα 2 ζέκαηα 

πνπ ιέσ δχν μερσξηζηέο ζπλεδξηάζεηο, λα ηα βάινπκε θαη 2 καδί. Δ, δε 

ζπλελλννχκαζηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη Γήκαξρε, εληάμεη, λαη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηελ Ρξίηε θαη ηελ Ρεηάξηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ζέκαηα είλαη πξάγκαηη πνιχ ζνβαξά φια θαη ζπλερφκελα. 

Δδψ δπζηπρψο έρεη επηθξαηήζεη φκσο ην ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα απφ κέξνπο ηεο 

κεηνςεθίαο ηα ζέκαηα λα ηα θαζπζηεξνχκε, λα ηα πιαηηάδνπκε, λα βγαίλνπκε 
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εθηφο ζέκαηνο θαη ελψ ζαο παξαθαιψ θνηηάμηε ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, φηη 

κπαίλνπλε πάλσ απφ 20 ζέκαηα ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζε φινπο ηνπο 

κεγάινπο Γήκνπο, εκείο θαζφκαζηε εδψ κε 3 ζέκαηα, κε 1 ζέκα, κε 7 ζέκαηα 

θαη πάιη καο θαίλνληαη πνιιά. Ν Γήκνο ν "Θαιιηθξαηηθφο", απηφο εδσ πνπ 

αλήθνπκε εκείο, είλαη ζηα πιαίζηα φισλ ησλ ππνινίπσλ Γήκσλ θαη ζα πξέπεη 

λα ηνλ ηξέμνπκε γξήγνξα γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε εκεξνκελίεο. Δλα ζέκα πνπ 

ζεκαίλεη ν Βηνινγηθφο, ηεξάζηην ζέκα, κεγάιν ζέκα, απίζηεπην ζέκα, φκσο ην 

ηερληθφ πξφγξακκα είλαη άιιν ζέκα, ζέιεη γηα λα γίλεη 5 κέξεο πξφζθιεζε ζηνλ 

θαζέλα. Γε θηάλνπκε νχηε κέρξη ην θαινθαίξη έηζη. Ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 

άιιν κεγάιν ζέκα ζηελ πνξεία. Θα καο πάξεη ην Ξάζρα, ζα πεξάζνπκε ην 

Ξάζρα. Γίλεηαη έλαο αγψλαο απίζηεπηνο λα πξνιάβνπκε εκεξνκελίεο, λα 

κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο. Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ην 

ηξέμηκν ην νπνίνλ καο πξνηείλεη ν θαζέλαο εδψ, κεγάιν θαη ζνβαξφ ζεκα. Δίλαη 

φια κεγάια ζνβαξά ζέκαηα, αιιά πξέπεη λα ηα βάινπκε ζην ηξαπέδη λα ηα 

ζπδεηάκε κε νπνηαδήπνηε θφπσζε θαη αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε. Γε βγαίλεη 

αιιηψο ην πξφγξακκα, δπζηπρψο. Καθάξη λα είρα ηα πεξηζψξηα λα ζπδεηάκε 

ραιαξά έλα ζέκα ηψξα, έλα ζε 10 κέξεο. Δ, δε γίλεηαη. Θα θέξνπκε 20 ζέκαηα, 

ζα θέξνπκε 30 ζέκαηα. Δίκαζηε ν κφλνο Γήκνο πνπ δελ έρεη θέξεη ηέηνην 

λνχκεξν. Γελ κπνξείηε λα πείηε επνκέλσο φηη ζαο πηέδνπκε γηα ηα ζέκαηα. ∞ 

ηα ζέκαηα επνκέλσο ζα ζπδεηεζνχλε φια ζήκεξα ή ζα πάλε θαη ηα 2 ηελ 

επφκελε Ρξίηε. Δλα απφ ηα δχν Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο λα πξνζζέζεηε θάηη θ.Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, απιά ζηελ πξφηαζε ηνπ θ.Νηθνλνκάθνπ. Γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα πάλε Ρεηάξηε λα είλαη κφλν απηά ηα 2 ζέκαηα; Λα ην νξίζνπκε 

απφ ζήκεξα θαη λα πάλε Ρεηάξηε. Γηαηί δελ κπνξνχλ δειαδή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή ηα ζέκαηα, ππάξρεη θαη κηα άιιε παξάκεηξνο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί ζα θνπξαζηνχκε δειαδή λα έξζνπκε μαλά; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε, αθνχζηε, αθνχζηε θ.Γηαζεκάθε. πάξρεη θαη κηα άιιε 

παξάκεηξνο, φηη είλαη, φπσο είδαηε θαη ζηελ πξφζθιεζε, ηα ζέκαηα είλαη 

ηερληθά. Ν θ.Εψεο είλαη ν εηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ, ν θ.Εψεο Θαξίλνο είλαη ν 

εηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ θαη ν νπνίνο ζα εηζαρζεί ζην λνζνθνκείν, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβιεζεί ζε θάπνηα επέκβαζε θαη δε ζα κπνξέζεη λα παξαβξεζεί ζην 

Ππκβνχιην κεηά ηελ Ρξίηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία, ππάξρνπλ αλαπιεξσηέο. πάξρνπλ αλαπιεξσηέο ηνπ 

θ.Θαξίλνπλ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, θ.Θαξίλν, ηελ επφκελε θνξά, θ.Θαξίλν, ηελ 

επφκελε θνξά πνπ ζα ρξεηαζηψ λα κε ελεκεξψζεηε, ζα ζαο ξσηήζσ εγψ. Ρελ 

επφκελε θνξά θ.Θαξηλν πνπ ζα ρξεηαζηψ λα κε ελεκεξψζεηε, ζα ζαο ξσηήζσ 

εγψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ επφκελε θνξά θ.Θαξίλν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

ελεκεξψζεηε, ζα ζαο ξσηήζσ εγψ. Θα ζαο ξσηήζσ εγψ, ζα ζαο ξσηήζνπλ νη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ζα ζαο δψζεη ην ιφγν ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Δθεί παξεβξίζθεζηε σο Γ/ληεο ηνπ Γήκνπ θαη σο πξντζηάκελνο 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ. Νηαλ ζα είλαη λα πάξεηε ην ιφγν, ζα ζαο ην δψζεη ν 

Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θαξίλν, νξίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είλαη ζπκπεξηθνξά απηή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε λνκίδσ φηη πάζρεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ.Θαξίλνπ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ θ.Γηαζεκάθε παξφιν ην ζέκα πνπ έρσ πγείαο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ απεπζχλζεθε ζε ζαο πξνζσπηθά θ.Γηαζεκάθε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρνλ δήηεζα απν ηνλ Ξξφεδξν θαη ζαο είπα ην εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Γηαζεκάθε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξηζηεχσ φηη ηελ εκπεηξία ηελ έρεηε. Νηαλ εηζάγνπκε 7 ζέκαηα 

θαξκπφλ, δηφηη απηφ πνπ ζα ςεθίζνπκε ζην ζέκα 5, είλαη θαη ζην 6 θαη ζην 7 

θαη ζην 8 θαη ζην 9 θαη ζην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, δελ κπνξεί λα ιεκε φκσο φηη ηελ Ρξίηε έρνπκε 17 ζέκαηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ είπα γηα ζήκεξα. Ιέσ ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ μέξσ, εγψ ιέσ ην εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη, κηζφ ιεπηφ θ.Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα, αο 

νινθιεξψζεη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νηαλ βάδνπκε 7 ζέκαηα ..  Γελ είλαη ππφδεημε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη θαθφ, δελ είλαη θαθφ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα κπνξνχζαλ απηά λα κπνχλε θαη κε έλαλ αξηζκφ, αθνχ είλαη ην 

ίδην πξάγκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπνηνλ έρεη άπνςε, λα ηνλ .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νηαλ δεηάκε λα ιεηηνπξγήζνπλ 7 ζπκβάζεηο παιηέο θαη είλαη φιεο - 

είλαη ηππηθφ ην λα πεξαζεη, δελ κπνξεί λα ιεκε φηη κπήθαλ 7 ζέκαηα. Γηφηη εγψ 

έηξαμα λα ηα πεξάζσ, γηα λα κελ είλαη αλνηρηέο νη ζπκβάζεηο. Γελ κπνξεί λα 

ιεκε ινηπφλ φηαλ ζέινπκε λα πεξάζνπκε ηα ζέκαηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, εγψ κηιάσ γηα ηα ππφινηπα 16.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζαο αθνχκε .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ ζαο ιέσ γηα ηα ζέκαηα ηα ηερληθά ηα νπνία έηξεμα λα ηα βάισ 

ζέκα.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, ζήκεξα είλαη Ξαξαζθεπή. Γηα λα ζηείιεηο πξνζθιήζεηο 

βάζεη ηνπ Θψδηθα, ζεο έλα 5ζήκεξν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξαξαζθεπή ζήκεξα, Πάββαην, Θπξηαθή, Γεπηέξα, Ρξίηε. Ξξνηείλσ, 

ηα 2 ζέκαηα ηα δεχηεξα, ην 2ν θαη ην 3ν ην ζεκεξηλφ, αθνχ... ηα 

ζπδεηήζνπκε, λα έρνπκε θαη ηελ σξηκφηεηα ππέξ καο, λα ηα ζπδεηήζνπκε 

πξψηα ζην επφκελν Ππκβνχιην, ηεο Ρξίηεο. Δρεηε ην δηθαίσκα, έρεηε ην 

δηθαίσκα ζαλ Ξξφεδξνο, λα θαιέζεηε ηψξα απφ ηε ζέζε απηή, απφ ην βήκα, 

φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πξνηείλνπκε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δ, ηφηε ηη ην ζπδεηάκε; Γελ ην θαηάιαβα. Αο απνθαζίζεη ην Πψκα. 

Δκείο απνθαζίδνπκε, ην Πψκα απνθαζίδεη. Υξαία, απνθαζίδεη ην Πψκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο δηακαξηχξεζηε ιφγσ ησλ ζεκάησλ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, φρη, ηα δχν πξψηα ζεκαηα επεηδή είλαη πνιχ ζεκαληηθά, λα ηα 

ζπδεηήζνπκε ηελ Ρξίηε ζηελ αξρή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξέπεη λα ζπλελλνεζείηε κε ηνλ θ.Ιίηζα θ.Ονχζζε. Δίπε 

άιια πξάγκαηα ν θ.Ιίηζαο. Ππλελλνεζείηε, ζπλελλνεζείηε.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, θάλεηε ιάζνο. Ν θ.Ιίηζαο είπε, λα αλαβιεζνχλ 

ηα δχν ζεκεξηλά ζέκαηα, γηα ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ 1νπ ζέκαηνο. Απηφ αθξηβψο 

είπε. Γελ φξηζε εκεξνκελία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, είπε φρη ηελ Ρξίηε γηαηί είλαη πνιιά .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα ηειεηψλνπκε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νχησο ή άιισο, νχησο ή άιισο, ηελ απφθαζε ηελ παίξλεη ην 

Πψκα. Ρν Πψκα απνθαζίδεη αλ θάλνπκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρξίηεο κε 

ηα δχν πξψηα ζέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεη ην Πψκα ηελ πξφηαζε; Δρεη αληίξξεζε θάπνηνο 

ζπλάδειθνο; Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή εδψ θάπνηνη ζέινπλ λα δεκηνπξγνχλ εληππψζεηο θαη επεηδή 

θάπνηνη κπνξεί .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε θ.Ιίηζα ηε δηαδηθαζία, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, δελ είλαη ζπκπεξηθνξά Γεκάξρνπ απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. Κε ηε δηθή ζαο ζπκπεξηθνξά είζηε 

επραξηζηεκέλνο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ιφγν δήηεζα θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ιφγν δελ δήηεζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ηη είδαηε δειαδή ην κεκπηφ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Γεκάξρνπ; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Γε βιέπεηε; Γίπια ζαο ήηαλε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο Ρξίηεο είλαη, εγθξηζε ηνπ ηφπνπ ηεο δηεμαγσγήο, έλα 

ιεπηφ, λαη, ην 2ν ζέκα φκσο, είλαη έγθξηζε ζρεδίνπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ζαο θ.Ξξφεδξε, αλ θαη θαηλνχξγηνο, κπνξεί λα έρεηε ηξνκαηηθή 

εκπεηξία θαη ζε 1 ιεπηφ κέζα λα ζέιεηε λα ην πεξάζεηε. Κφλν γηα λα ην 

δηαβάζνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηζρπξίζηεθα θάηη ηέηνην θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Δγψ ινηπφλ πνπ έςαμα λα βξσ πνηνο είλαη απηφο, λα 

ελεκεξσζψ, κνπ είπαλ φηη αθφκα δελ είλαη έηνηκν, γηαηί είλαη πάξα πνιιέο νη 

ζειίδεο, δελ κπνξνχλε λα κνπ ην βγάινπλε, .. πήγαλε λα κνπ ην δψζνπλε θαη 

ζα πξέπεη λα κηιήζσ κε ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν απηφ, άιιν απηφ πνπ ιέηε, ην πξαθηηθφ λα βγεη θσηνηππία 

θαη άιιν αλ είλαη έηνηκν. Δίλαη έηνηκν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ν Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο .. Θχξηε Ξξφεδξε, λα ηειεηψζσ θαη ζα κνπ 

απαληήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δζείο ηα μέξεηε, ζα κνπ ηα ιχζεηε φια. Ν Δζσηεξηθφο Νξγαληζκφο 

είλαη θάηη πνιχ ζνβαξφ. Δηδηθά φηαλ ππάξρεη κηα θπβέξλεζε πνπ ιέεη, πέληε ζα 

θεχγνπλε, έλαο ζα έξρεηαη θαη εηδηθά φηαλ είλαη ην μεθίλεκα απηνχ ηνπ λένπ 

"Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Δγψ πξνζσπηθά δε γλσξίδσ αιιά ζέισ λα ελεκεξσζψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζέισ λα γίλεη θάηη ζσζηά ζ' απηφ ην Γήκν. Ξαξαδείγκαηνο ράξε, 

εγψ πξνβιεκαηίδνκαη, φηαλ κηιάκε ζήκεξα γηα Βηνινγηθφ, αλ ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπκε απφ ηψξα φηη θάπνηε ζα πάξνπκε 

θάπνηνπο λα ηνλ ιεηηνπξγήζνπλ. Δλα εξψηεκα ππνζεηηθφ θαη κπνξεί λα θάλσ 

θαη ιάζνο. Αιιά είλαη έλα εξψηεκα ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καθάξη λα θηάζνπκε λα έρνπκε Βηνινγηθφ θαη ζα ζνπ θέξσ 

ηξνπνπνίεζε ζηνλ Δζσηεξηθφ θαη ζε 2 κήλεο ζα έρνπκε πξνζιάβεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη ην πξφβιεκα ζνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ θ.Ξξφεδξε, αλ δελ είζηε ηθαλφο, πιεξψλεζηε θηφιαο γηα λα 

θάλεηε ηνλ Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν κφλνο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζπκπεξηθνξά ην αλ πιεξψλνκαη ή φρη ..  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρεηε ην ιφγν, ζαο ελεκεξψλσ .. Δκέλα γηαηί λα κε 

δηαθφπηνπλε ζπλέρεηα; Εεηάσ ην ιφγν. Γηαηί πεηάγνληαη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, απεπζχλεηε φκσο θάπνηνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη θάλεηε 

θάπνηεο θξίζεηο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέσ ην εμήο, ιέσ ην εμήο θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαη πξνζσπηθφ ζέκα ..  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 10ε 8 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  27 

ΙΗΡΠΑΠ: .. φηη είλαη πάξα πνχ ζνβαξφ, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα ην 

λνχκεξν 2 πνπ είλαη ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη ηα άιια δχν ηα ζέκαηα πνπ 

ζέινπκε λα βάινπκε, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξά ζέκαηα θαη δε ζέισ λα δσ απηφ 

πνπ είδα ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα, ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο ζηελ Δπηηξνπή, 

πνπ δελ ην είραηε κνηξάζεη ζηελ Δπηηξνπή ην ζέκα γηαηί ήηαλε πάξα πνιιά. Δ, 

ηη; Γελ είλαη απάληεζε, είλαη πάξα πνιιά, δελ ηα δίλνπκε, δελ ηα δηαβάδνπκε, 

δε ηα ζπδεηάκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε ηη αλαθέξεζηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηελ Δπηηξνπή πνπ ζπλεδξίαζε εδψ ζηελ νπνία δελ είραηε κνηξάζεη 

ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη είραηε απφθαζε λα πάξνπκε ην ηερληθφ πξφγξακκα. 

Μέξσ ηη ιέσ θ.Ξξφεδξε, είρα έξζεη εγψ θαη ..  γηα ηε Γηαβνχιεπζε. Θαη επεηδή 

είλαη πάξα πνιιά ηη ζεκαζία έρεη; Γε ζα ηα ζπδεηήζνπκε; Θαη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα έρεη πάξα πνιιά έξγα. Γε ζα ηα ζπδεηήζνπκε; Ρειείσζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρνπλ νη δχν απφςεηο, ηνπ θ.Ονχζζε θαη ηνπ θ.Ιίηζα. 

Ρν Πψκα ηειηθά πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα λα απεκπιαθεί ε δηαδηθαζία.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνο είπε ηνπ θ.Ιίηζα πξφηαζε; Ξνηνο ην είπε; Δζείο ην ιέηε 

θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο κηιάηε γηα δχν ζέκαηα θ.Ιίηζα, γηα ηελ Ρξίηε. Απηφ δε 

ιέηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ιέσ φηη είλαη πάξα πνιιά ηα 12 θαη άιια 2.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πξφηαζε, έρεη πξφηαζε. Ρα 2 πξψηα ζέκαηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Καο βάδεηε ζε ζθνδξφ δίιεκκα θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ Ρξίηε ηα 2 πξψηα ζεκαηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Καο βάδεηε ζε ζθνδξφ δίιεκακ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. σο 1ν, 2ν ζηελ πξφζθιεζε πνπ έρεη δνζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

γηα ηελ Ρξίηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, κπνξψ λα ερσ ην ιφγν κηζφ ιεπηφ;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ επεηδή είλαη πνιιά ρξφληα θίινο κνπ ν θ.Ιίηζαο, 

ςεθίδσ ηνλ θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα πσ δχν θνπβέληεο. Νζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

θαη ηηο αλαθνηλψζεηο καο θαη φπνηνο ζέιεη αθνχεη. Δίρα πεη θαη άιιε θνξά, κε ηηο 

αλαθνηλψζεηο νη παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο ιχλνληαη κε επηζθέςεηο ζην Γήκν θαη 

καο γιηηψλνπλε θαη εκάο φινπο θαη εζαο θαη εκάο θαη ην Ξξνεδξείν απφ φιε 

απηή ηελ θνχξαζε. Πήκεξα ήδε κηιάκε ηξία ηέηαξηα θαη δελ έρνπκε κπεη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε θαη δηαθσλνχκε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, εγψ δε ζαο δηαθφπησ. Γε ζαο δηαθφπησ φκσο 

εγψ. Παο παξαθαιψ πνιχ. Σαξαθηεξίδεηε, θάλεηε φ,ηη ζέιεηε, εγψ δε δηαθφπησ 

θαλέλαλ. Γε δηαθνπησ θαλέλαλ πνηέ. Ινηπφλ, ζήκεξα ινηπφλ ζπλερίδνπκε πάιη 

ζηηο αλαθνηλψζεηο λα δηαθσλνχκε ή λα ιεκε ν θαζέλαο ηε γλψκε ηνπ ζε κηα 

αζάθεηα, ίζσο, αλ ζέιεη θάπνηνο ζην Λφκν, γηα ην αλ θάπνηνο ζα πξνζθχγεη. 

Νπνηνο ζέιεη ηειηθά θαη φπνηνο λνκίδεη φηη είλαη ζσζηφ, κπνξεί λα πξνζθχγεη 

θαηά ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο γη' απηφ ην ιφγν, φπσο επίζεο κπνξεί λα 

πξνζθχγεη θαη θαηά ηεο απνγξαθήο γη' απηφ ην ιφγν. Δίλαη άμηνο ηεο κνίξαο 

ηνπ. Δίλαη άμηνο ηεο κνίξαο ηνπ γη' απηφλ ην ιφγν λα πξνζθχγεη θαηά ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηαηί αλ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, λνκηθνί ιφγνη, λα 

πξνζθχγεη θαη θπζηθά θαη κπνξεί θαη ην δίλεη ην δηθαίσκα ν Λφκνο. Πήκεξα 

φκσο κηιάκε γηα έλα δηαδηθαζηηθφ ζέκα. Γηα κηα εξκελεία ελφο άξζξν, πνπ ίζσο 

θάπνηνο λα έρεη δίθην. Νπνηνο ζέιεη λα πξνζθχγεη γη' απηφ ην ιφγν, είλαη ηθαλφο 
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λα ην θάλεη θαη απηφ ζα ην θξίλνπλε φινη θαη ν θφζκνο πνπ καο αθνχεη. Πήκεξα 

κηιάκε κφλν γηα έλα ζέκα, κηιάκε γηα κηα ζπλεδξίαζε θαη γηα ην αλ ζα έπξεπε 

λα κπεη ην ζέκα πνπ δεηήζεθε ή ηα δχν επηπιένλ. Δγψ έλα πξάγκα ζέισ λα 

ζαο πσ, πξαγκαηηθα δελ έρνπκε, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο, δελ έρνπκε ηελ 

πνιπηέιεηα λα θάλνπκε ζπλεδξηάζεηο, γηαηί δπζηπρψο γηα φινπο καο νη 

ζπλεδξηάζεηο καο είλαη ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο έρνπκε 2 θαη 2,5 θαη 3 ψξεο 

αλαθνηλψζεηο. Γελ είλαη νη ζπλεδξηάζεηο γηα ηηο αλαθνηλψζεηο. Νη ζπλεδξηάζεηο 

είλαη γηα λα ηξέρνπκε πξάγκαηα, λα παίξλνπκε απνθάζεηο θαη λα θάλνπκε θαη 

ιάζε. Γηαηί είλαη πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη απηφο ν Γήκνο θαη ιάζε έρνπλε θάλεη 

φινη νη Γήκνη. Ν Γήκνο Γηνλχζνπ, κνπ ην έιεγε ν θ.Θαξίλνο, θαη κνπ ην είπε θαη 

ν ίδηνο ν Γήκαξρνο. Γελ εγθξίζεθε ν Νξγαληζκφο ηεο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, 

πνπ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ εξγαιείν γηα λα δνπιέςεη ν Γήκνο. Γηαηί; Γηαηί 

γίλαλε θάπνηα ιάζε. Δκπεηξφηαηνο ν Γηάλλεο ν Θαιαθαληέιεο, πνπ ηνλ μέξνπλε 

φινη θαη εμαηξεηηθφο Γήκαξρνο. Δγηλε ιάζνο θαη δελ πεξαζε ν Νξγαληζκφο ηνπ. 

Θαη; Ρη έγηλε; 

 Πήκεξα ινηπφλ θαζφκαζηε θαη ςεηξίδνπκε ηνλ ςχιιν ηεο κατκνχο.  

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, γηαηί ην ζέκα έρεη ιπζεί θ.Νηθνλφκνπ. Δπραξηζηψ ηνλ 

θ.Ππχξν ην Σξήζηνπ, Γ/ληε, πνπ κνπ έθεξε ηε λνκνινγία, ε νπνία καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα απφιπηα λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα ηα 3 ζέκαηα. Θαη ιέεη ν 

Θαλνληζκφο ην εμήο .. ζηηο αλσηέξσ κε ζηνηρεία δ), ε) πεξηπηψζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζηεζνχλ απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε θαη άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, ηα νπνία φκσο ζα 

ζπδεηεζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ. Δίλαη μεθάζαξν. Αξα κπνξνχκε λα 

ζπλερίζνπκε θαλνληθά ηε ζπλεδξίαζε καο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη πξνβιέπεη θαη ν Θαλνληζκφο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ππγλψκε. Αξα γηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ιέεη θ.Γήκαξρε, 

έρεηε πξνζθαιέζεη ηαθηηθή. Αιιά εδψ δε ζα κάζνπκε ειιεληθά, εδψ ηα 

μέξνπκε ππνηίζεηαη θαη έρνπκε έξζεη θαη ηα μέξνπκε ηα ειιεληθά. Δίλαη έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη πξφζζεηεηε άιια 2 ζέκαηα. Αιιάρηε 

ηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ιέεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Ππκβνχισλ πνπ πξνθάιεζαλ. 

Ρν μεθαζαξίδεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: .. Ρέινο πάλησλ, εληάμεη, εληάμεη. Ινηπφλ, κπνξψ λα έρσ ην 

ιφγν; 

.......: Γήκαξρε, Γήκαξρε, απηφ πνπ δηαβάζαηε ηψξα είλαη, ζήκεξα πνπ 

μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζε ζα κπνξνπζε θάιιηζηα ν Ξξφεδξνο λα θέξεη έλα ζέκα 

θαηλνχξγην. Βεβαίσο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη κπξάβν. 

.......: Απηφ εδψ πέξα καο έρεη έξζεη ραξηί φηη έρνπκε ζέκαηα. Γελ είλαη, δελ ην 

θέξλεη ηψξα ν Ξξφεδξνο. Λα μέξνπκε ηη ιέκε θαη λα δηαβάδνπκε ζσζηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δηαβάδσ, δε ιέεη γηα ηψξα. 

.......: Απηφ αθξηβψο. Γηαβάζηε ην άκα ζέιεηε θαη δεχηεξε θνξά λα ην 

θαηαιάβεηε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Γειεγηάλλε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε λνκίδσ είλαη θαλεξφ φηη απφ ηε ζηηγκή.. Λα 

πάξσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηα λα δηεπθνιχλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ έρεηε πάξεη ήδε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, φπσο ην πήγαηε κέρξη ηψξα ην ζέκα, λνκίδσ 

δηεπθνιχλεη. Γηαηί ν θαζείο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ θαη λα ζέζεη ηα ζέκαηα φπσο 

λνκίδεη θαη λα κελ πάξεη άδεηα απφ θαλέλαλ απηήλ ηε ζηηγκή. Δίλαη, ην Πχληαγα 

ηεο ρψξαο έηζη ιέεη. Νχηε απφ Αληηδεκάξρνπο, νχηε απφ θαλέλαλ δε ζα 

πάξνπκε ηελ άδεηα ηη ζα βάδνπκε εδψ πέξα. Αλ νη Αληηδήκαξρνη θαη νη 

νπνηνηδήπνηε παξάγνληεο ηνπ ηφπνπ ζα θάλνπλ εξκελεία θαη ζα καο βάδνπλε, 

ζα θάλνπλε λνπζεζίεο, θαιχηεξα λα θνηηάμνπλε ηα ηνπ νίθνπ ηνπο. Ξξψηνλ. 

Γεχηεξνλ, εζείο είπαηε θάηη πνιχ απιφ θαη ε λνκνινγία πνπ θέξλεη, ε εξκελεία 

πνπ θέξλεη ν Γήκαξρνο, εληζρχεη απηφ πνπ είπακε. Ξνην. Δρεηε θάλεη, έρεηε 

θαιέζεη κηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. Ζ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε δελ κπνξεί λα είλαη 

νχησο ή άιισο κε ζέκαηα πέξα απ' απηά πνπ έρνπκε δεηήζεη εκείο σο έθηαθηε. 

Δθηαθηε ινηπφλ ζα είλαη έλα ζέκα, ν Βηνινγηθφο. Αλ ζέιεηε ζήκεξα λα 

πξνζζέζεηε 2, 3, 58 ζέκαηα, δηθφ ζαο δήηεκα. Νκσο εκείο ήξζακε ζήκεξα εδσ 

θαη θαιφλ είλαη, φπσο είπα, λα ζπδεηήζνπκε ην Βηνινγηθφ, λα έρνπκε ρξφλν λα 

ην ζπδεηήζνπκε θαη αλ ζέιεηε λα βάιεηε άιια δχν ζέκαηα, βάιηε ηα, αλ δε 

ζέιεηε, βάιηε ηα ηελ Ρξίηε λα ηειεηψλνπκε. Θαη ζέισ λα ζπλερίζσ κε ηηο 

αλαθνηλψζεηο κνπ. Λνκίδσ απηφ βάιαηε ζαλ ζέκα, λα ην ςεθίζνπκε, φινη 

ζπκθσλήζνπκε, λνκίδσ κπνξεί λα ζπγθεξάζνπκε ηηο δχν απφςεηο ηνπ θ.Ιίηζα 

θαη ηνπ θ.Ονχζζε θαη λα πξνρσξήζνπκε. Γειαδή, ζήκεξα ην Βηνινγηθφ θαη ηελ 

Ρξίηε λα πξνρσξήζνπκε ηα άιια ζέκαηα. Γελ ππάξρεη θάηη άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλεί ην Πψκα ηειηθά ηα ζέκαηα λα ζπδεηεζνχλ, ηα 

2 ηα ζεκεξηλά λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 

Ρξίηεο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξψηα, πξψηα, βεβαίσο. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα ζπλερίζσ εγψ ηηο αλαθνηλψζεηο κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θαηά πιεηνςεθία.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ ινηπφλ θ.Ξξφεδξε κε αθνξκή ινηπφλ φηη έρνπκε ηψξα 

πιένλ θαη άλεζε ρξφλνπ, ζέισ λα θάλσ ηηο εμήο ζχληνκεο αλαθνηλψζεηο. Γε ζα 

ηηο έθαλα αλ είρακε ηα 3 ζέκαηα. Αθνχ είλαη έλα ινηπφλ, πξέπεη λα ηηο θάλσ, λα 

πσ ζην Πψκα θαη ζηνπο αγαπεηνχο ζπκπνιίηεο πνπ είλαη εδψ, πνην. Δρνπκε 

ηελ απάληεζε θ.Γήκαξρε γηα ην ζέκα ηεο παξα-Θεθηζίνπ, ηνπ παξα-Θεθίζηνπ 

αγσγνχ θ.Γήκαξρε; Ρελ εξψηεζε πνπ έθαλα ζηε Βνπιή γηα ην παξα-Θεθίζην 

πνπ είρακε ζέκα ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζχλδεζε Αθηδλψλ, 

Ξνιπδελδξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ κε ηνλ παξα-Θεθίζην. Δίλαη γεγνλφο ινηπφλ φηη κε 

απάληεζε πνπ δίλεη ην πνπξγείν, ιέεη, ν θ.Καθξηψηεο, ιέεη φηη έδσζε θάπνηα 

ρξήκαηα ζηελ εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ν παξα-Θεθίζηνο ηηο εξγαζίεο, είλαη 

φκσο ην έξγν ζηελ αέξα, πνπ ζεκαίλεη ινηπφλ φηη γηα κέλα, πξέπεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, ελ επζέησ ρξφλν δειαδή λα παξεη 

απφθαζε λα πηέζεη ηελ θπβέξλεζε λα δψζεη ηα ρξήκαηα, γηα λα πξνρσξήζεη 

θαη ν παξα-Θεθίζηνο θαη νη 3 ζπλδέζεηο ησλ 3 ρσξηψλ πνπ είπακε, είρακε πεη 

ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην. Γεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα αλαθνηλψζσ είλαη ην 

δήηεκα, ην εξψηεκα πνπ έβαια γηα ηα θνηληθφδεληξα θαη ην ζέκα ηεο 

νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο πνπ γίλεηαη ζηα δέληξα ηνπ Υξσπνχ θαη ηνπ 

Θαιάκνπ κέζα απφ ην ζθαζάξη ην γλσζηφ πνπ έρεη ζκπαξαιηάζεη ηα δέληξα. 

Δρσ απαληήζεηο θαη απφ ηα δχν πνπξγεία θαη απφ ην Ξεξηβάιινληνο θαη ην 

Γεσξγίαο, ην παιηφ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηψξα, ην νπνίν, ηα νπνία ηα δίλσ θαη 

ηα έρσ θαηαζέζεη θαη ζηνπο Ππκβνχινπο, λα έρνπλ εηθφλα.  πάξρνπλε 
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δεηήκαηα εδψ θ.Γήκαξρε. Ξξέπεη λα δνχκε ε Λνκαξρία, ε παιηά Λνκαξρηαθή 

πεξεζία Γαζψλ θαη ν θ.Θαδάδεο, λαη, Γαζψλ θιπ., ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο δελ 

έρεη αθφκα κπεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πε ιίγν δελ 

ζα ππαξρεη δέληξν ζηελ Ξεξηθέξεηα καο, πνπ εκείο είρακε πνιιά ηέηνηα 

δέληξα. Γε ζα έρνπκε θάλελα δέληξν. Γειαδή, πξέπεη λα ην δνχκε ζνβαξά. 

παξρνπλε άλζξσπνη πνπ έρνπλε επαηζζεζίεο πάλσ ζηα ζέκαηα ηα νηθνινγηθά, 

ζηα ζέκαηα ηα πεξηβαιινληνινγηθά, δελ κπνξεί λα εμαθαλίδεηαη, λα 

εμαθαλίδνληαη ηα δέληξα, ηα θνηληθφδεληξα εηδηθά, γηαηί νη πεξεζίεο ηνπ 

θξάηνπο δελ αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα. Ρν έθεξα θαη απηφ ζαλ απάληεζε γηα λα 

ελεκεξσζνχλ θαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη λα θάλνπκε ηηο απνθάζεηο καο. 

Θαη δχν αλαθνηλψζεηο αθφκα. Ρε Γεπηέξα, ε ΓΖΠΥ, ε δεκνηηθή παξάηαμε, ε 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ, παξάηαμε ηελ νπνία εηγνχκαη 

θάλεη εθδήισζε ζην Θαπαλδξίηη, ζην Θνηλνηηθφ θαηάζηεκα, ελεκέξσζε γηα 

ηνπο δαζηθνχο ράξηεο νη νπνίνη αλαθνηλψζεζαλ Καξαζψλνο, Ξεληέιεο θαη 

Ξεληέιεο, λαη, θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη θιείζηκν ην ζέκα θαη θαιψ θαη 

ηνπο ζπκπνιίηεο λα έξζνπλ πάλσ. Δρνπκε θαιέζεη ηε δαζνιφγν, ηελ θα 

Θνξνβέζε, λα ελεκεξψζεη ηνλ θφζκν θαη φπνηνο άιινο βέβαηα γλσξίδεη ηα 

ζέκαηα ηα δαζηθά θαη ηα .. ηα ζέκαηα ηα δαζηθά, γηαηί κηιάκε πιένλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: 8:00 ε ψξα έρνπκε θαιέζεη, κηα εθδήισζε ελεκεξσηηθή. 

8:00 ε ψξα ζηελ Θνηλφηεηα .. 8:30. Λαη, ην απφγεπκα γηα λα ελεκεξσζεί ν 

θφζκνο ηη εζηί δαζηθνί ράξηεο, γηαηί νη δαζηθνί ράξηεο αιιάδνπλ ηειείσο ην 

ζέκα ην ηδηνθηεζηαθφ θαη ην ζέκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη ησλ πεξηνπζηψλ. Δίλαη πνιχ θξίζηκν ζέκα. Αθνξά εηδηθά 

ηα 3 ρσξηά πάλσ. Θαη κηα ηέηαξηε θαη ηειεπηαία αλαθνίλσζε, ζα ήζεια 

θ.Γήκαξρε λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ζαο ζην ζπλέδξην ηεο 
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ΓΖΚΝΡΗΘ∞Π ΠΛΔΛΛΝΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ, φπσο θαη ηνλ θ.Γηαζεκάθε θαη 

ηνπο Αληηδεκάξρνπο πνπ παξεβξέζεζαλ θαη φινπο ηνπο αγαπεηνχο θίινπο θαη 

θίιεο πνπ παξεβξέζεζαλ ζην δηήκεξν ζπλέδξην καο πνπ έγηλε ην Πάββαην θαη 

ηελ Θπξηαθή, 2 θαη 3 Απξηιίνπ ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Καξθνπνχινπ. Πην 

ζπλέδξην αλαδείμακε ηα φξγαλα ηεο παξαηάμεσο καο. Θέισ λα ελεκεξψζσ φηη 

ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο παξάηαμεο πξνεδξεχσ εγψ, είλαη 

Γξακκαηέαο ν Πηέιηνο ν Θνξνβέζεο θαη είλαη ηα κέιε, ν Φίιηππνο ν Πηδέξεο, ν 

Γεκήηξεο Ακαξαληίδεο, ν Βαζίιεο ν Κπηιίξεο, ε Διέλε Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε, 

ν Γεκήηξεο Κπαιήο, ν Βαζίιεο ν Ιέθθαο, ε Ρφληα ε Θνχθα, ν Ρξχθσλαο 

Κπαξδάθαο, ν Γηάλλεο Βιάρνο, ν Γεκήηξεο ν Νηθνλφκνπ θαη ν Θαλάζεο ν 

Ρζαθίξεο θαη Γξακκαηείο ησλ Γξαθείσλ Ξφιεσλ, δειαδή ππεχζνπλνη αλά 

ρσξηφ είλαη, ζηνλ Θάιακν ε Βνχια ε Κπάξδε, ζην Θαπαλδξίηη ν Σξήζηνο ν 

Δμαξρνο, ζην Καξθφπνπιν ε Καξία ε Ππαλνχ, ζηνλ Υξσπφ ε Αλλα Καξία 

Ρζαξνπρά, ζην Ξνιπδέλδξη ν Ξαλαγηψηεο ν Καγθαληάξεο θαη ζηνλ Απιψλα ν 

Γεκήηξεο ν Θαξατζθνο θαη ζηηο Αθίδλεο ν Ράζνο ν Γέδεο. Απηνί είλαη νη 

εθπξφζσπνη θαη αληηπξφζσπνη ηεο παξάηαμεο καο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ Καξθνπνχινπ απφ ην Γήκν θαη 

απφ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα 

θάζε ζπλεξγαζία ζε ζρέζε κε ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ έρνπκε νξίζεη αλά 

ρσξηφ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Ιίηζα. Θέιεηε λα απαληήζεηε 

ηψξα θ.Γήκαξρε. Νξίζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηα 4 ζέκαηα λα πσ θαη εγψ δχν ιφγηα. Λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Βαζίιε ηνλ Νηθνλφκνπ γηα δχν ζέκαηα. Ξξψηνλ γηα ηελ πξφζθιεζε ζην 

ζπλέδξην ηνπ, ην πξσηφηππν απηφ ζπλέδξην γηα δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Ρν 

δεχηεξν, λα ζε επραξηζηήζσ γηα ηελ πίεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε πάληα κε ηηο 

επηζηνιέο θαη ηηο απαληήζεηο, γηαηί βνεζάο ην Γήκν καο. Θα ζε παξαθαινχζα 
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πνιχ λα ζπλερίζεηο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν. Πε ρξεηαδφκαζηε ζαλ δηακεζνιαβεηή 

κε ηελ θεληξηθή εμνπζία, κηαο θαη ε εκπεηξία ζνπ ζηα ρσξηάθηα ηεο 

πξσηεχνπζαο είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ καο θαη εχρνκαη λα ζπλερίζεηο λα καο 

βνεζάο ζην ζέκα απηφ, πίεζεο πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα λα ιχλνπκε ηα 

πξνβιήκαηα καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. Δρεηε γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν, γη' απηφ. Αλ δε 

ζέιεηε λα θάλεηε αλαθνίλσζε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ θ.Ξξφεδξε ήζεια λα επηζεκάλσ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ζεκεξηλνχ 1νπ ζέκαηνο. Ζζεια λα ζαο πσ φηη ζα ήζεια .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κπνχκε ζην ζέκα ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Λαη, δελ θάλσ ηνπνζέηεζε γηα ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ζζεια λα ζαο πσ φηη απηφ ην ζέκα ζα πξέπεη λα έρεη κηα ζπλαίλεζε 

θαη κηα θνηλσληθή απνδνρή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε λα νινθιεξψζεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη εγψ πξνζσπηθά γη' απηφ ην ζέκα ζα ήζεια ηελ ελεκέξσζε λα ηελ 

έρσ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Ξξνζπάζεζα 

λα ηελ έρσ, ζα ήζεια λα ηελ έρσ απφ ην Γήκν, απφ ηε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αλ κνπ επηηξέπεηε λα απαληήζσ εγψ γηαηί 

θνξηψζεθα φιν απηφ ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο θαη έθαλα θάζε πξνζπάζεηα θαη 

εγψ θαη νιφθιεξν ην γξαθείν. Ζ θα Καλαβέιε επί ψξεο πξνζπαζνχζε λα 

εμππεξεηήζεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζηα ζέκαηα ησλ 

κειεηψλ θαη ζηα ζέκαηα ησλ ραξηψλ θαη φ,ηη αθξηβψο δεηήζεθε. Λνκίδσ 
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ήξζαηε πάλσ, θαηαβάιιακε θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ελεκεξσζείηε. Ρσξα δελ 

θαηαιαβαίλσ ηη αθξηβψο δεηάηε επηπιένλ. Ινηπφλ, ν θ.Γέδεο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πείηε, γηαηί ηνπιάρηζηνλ φ,ηη κνπ δεηήζαηε πξνζσπηθά 

θαηέβαιια θάζε πξνζπάζεηα λα ζαο εμππεξεηήζσ, φπσο θαη ηνλ θ.Γηαζεκάθε 

θαη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ελεκέξσζε ζεκαίλεη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ή ν Αληηδήκαξρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξεζηψλ λα ζνπ εμεγήζεη θαη λα ζνπ 

αλαιχζεη ην ζέκα. Λα παίξλεηο έλα ζεη νιφθιεξν κε θαθέινπο, κε ράξηεο. Λα 

κπνξέζεηο .. Ρνπο βγάιακε θσηνηππία, ηνπο έρνπκε έδσ, ηνπο έρνπκε 

κειεηήζεη, ηνπο έρνπκε θνηηάμεη, εληάμεη; Αιιά λα κελ μέξεηο αλ είλαη απηφ πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα, αλ είλαη απηφ πνπ θαηαηέζεθε σο ηερληθφ δειηίν, ην ηη αθξηβψο 

θαη λα κελ είλαη ζε ζέζε θαη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο θαη αθνχ δελ πξφιαβε 

λα ελεκεξσζεί, είρε φιε ηελ θαιή δηάζεζε, αιιά εληάμεη, έιεγε πξάγκαηα ηα 

νπνία, εληάμεη, εγψ δελ θαιχθηεθα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέιακε κηα πξαγκαηηθή ελεκέξσζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζξζαηε ζην γξαθείν κνπ θαη φ,ηη κνπ δεηήζαηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ λα πσ απιά φηη εγψ δελ έρσ παξάπνλν απφ ηνλ Ξξφεδξν. 

Απφ ηνπο ππφινηπνπο κπνξεί, απφ ηνλ Ξξφεδξν θαλέλα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Νρη, ν θ.Ιίηζαο έρεη κάζε λα ζπθνθαληεί θαη λα 

δηαζηξεβιψλεη ηα πξάγκαηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ ηνπο ππφινηπνπο εθηφο ηνπ Ξξνέδξνπ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζξζε ζην γξαθείν κνπ. Γηα φ,ηη κε ξψηεζε απάληεζα, μαλαείπα 

εθείλε ηελ εκέξα εκπεηξηθά θαη γηα φζα γλσξίδσ, ήηαλε παξφληεο θαη ε θα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 10ε 8 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  37 

Βαξλάβα θαη ν θ.Γηακεξέινο θαη θχγαηε απφ εθεί θαη πέξα θαη ζαο είπα, πάξηε 

ηα λα πάηε λα ηα βγάιεηε αληίγξαθα. Νρη γηα ην φηη δε ζαο έδσζε ελεκέξσζε 

θαλείο. Παο ηε ζηέξεζε θαλείο; Γη' απηά πνπ θαηαιαβαίλσ θαη γηα φζν έρσ 

παξαθνινπζήζεη ην ζέκα. Λα ζαο αλαιχζσ γηα ηα φζα έρσ παξαθνινπζήζεη. 

Γηα πνην ιφγν γίλεηαη απηή ε αλαθνξά; Παο είπα, δε ζαο ελεκεξψλσ, θχγεηε 

θ.Ιίηζα; Ζηαλε κπξνζηά θαη ε θα Βαξλάβα, ήηαλε θαη ν θ.Γηακαξέινο, ήηαλ θαη 

ν θ.Πηάπξνο; Ξσο ηνλ ιέγαλε ηνλ θχξην κε ην κνχζη; Ν θ.Κπισλάο. Γηα πνην 

ιφγν ινηπφλ γίλεηαη ε αλαθνξά ζην φλνκα κνπ θαη γηα ηνπ φηη δελ είρα δηάζεζε 

λα ζαο ελεκεξψζσ. Ζξζαηε, ελεκεξσζήθαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζνπκε ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε ζπγρσξείηε πνιχ αιιά ήξζαηε θαη ελεκεξσζήθαηε θαη 

ξσηήζαηε παξνπζία 3 αηφκσλ. Κε ζπγρσξείηε πνιχ αιιά ζέιεηε λα 

δεκηνπξγείηε θαθέο εληππσζεηο, γηα λα κε ραξαθηεξίζσ ηίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν.  

ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Πην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην δηα 

ζηφκαηνο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ αθνχζηεθε φηη ε ρσκαηεξή ηνπ 

Θαιάκνπ είλαη θιεηζηή. Ζ επίζθεςε ησλ ηνπηθψλ Κέζσλ Δλεκέξσζεο δχν 

κέξεο κεηά ζην ρψξν, λνκίδσ φηη ζαο δηέςεπζε πιήξσο. Ρψξα δελ μέξσ αλ καο 

είπαηε ςέκαηα. Θέισ λα πηζηεχσ φηη απιά δελ ήζαζηαλ ελεκεξσκέλνη. Πηελ 

πεξαζκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είδα φηη εγθξίζεθε έλα 

θνλδχιη χςνπο 20.000 επξψ γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ρνπ Ξεξηβάιινληνο, έζησ. Γελ ππάξρεη θακία κειέηε. Κε επίζθεςε 

κνπ ζην Γήκν γηα λα δηεπθνιχλσ ηε δηαδηθαζία, έκαζα φηη ππαξρεη θάπνηα 

ηερληθή πεξηγξαθή. Δγψ εξσηψ, απηά ηα 20.000 επξψ πσο ζα θαηαλεκεζνχλ, 
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ζε πνηνλ αλαηέζεθε απηή ε απνθαηάζηαζε, κε πνηαλνχ ηελ επίβιεςε γίλεηαη. 

πάξρεη θάπνην ρξνλνδηάγξακκα; 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, πξνβιέπνληαη απν ηνλ Θαλνληζκφ νη αλαθνηλψζεηο. 

Θαζίζηε θάησ, ζαο παξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιάβαλε 

γλψζε γηα φια απηά; Λνκίδσ πσο φρη. Θα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα θάλεηε 

δεθηφ ην αίηεκα κνπ γηα λα έιζεη απηφ ην ηφζν πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξνο ζπδήηεζε. Παο ην δεηάσ γηα κηα αθφκε θνξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε .. 

ΓΔΓΔΠ: Νζνλ αθνξά .. Γελ ηειείσζα θ.Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ αλ ζέιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο γηα ην ζέκα ην ζπγθεθξηκέλν, έρεηε θάλεη αίηεζε ζην 

Ππκβνχιην. Δληάμεη, γηαηί αλαθέξεζηε ηψξα; Γε ζα πάξεηε ηελ απάληεζε ζαο; 

ΓΔΓΔΠ: Αλαθέξνκαη γηα ηηο 20.000 επξψ πνπ πέξαζαλ απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. 20.000 επξψ ελ πεξίνδν θξίζεο θαη εθηφο εκεξεζίαο θηφιαο, .. θαη ν 

θ.Ιίηζαο. Ρέινο πάλησλ, ζε κηα δεχηεξε .. Θα πεξηκέλσ πάλησο, γηα αθφκε 

ιίγν θαηξφ πεξηκέλσ, είκαη θαινπξναίξεηνο θαη πεξηκέλσ, άζρεηα αλ θάπνηνη 

ιέλε φηη θάλσ θαηαγγειίεο. Δγψ είκαη ππνρξεσκέλνο φ,ηη έρσ λα πσ, λα ην πσ 

εδψ. Θαηαγγειίεο νχηε έθαλα, νχηε πξφθεηηαη λα θάλσ πνηέ. Ινηπφλ, ζα ήζεια 

θαπνηα ζηηγκή λα καο ελεκεξψζεηε, επεηδή ην έξγν ηνπ αγσγνχ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζρεδφλ έρεη ηειεηψζεη φζνλ αθνξά ην ηκήκα ηνπ Θαιάκνπ θαη έρεη 

θηάζεη ζην Βαξλάβα θαη έρνπκε θαη ηηο γλσζηέο αληηδξάζεηο, λα καο 

ελεκεξψζεηε απφ ηελ πιεπξά ζαο ηη ζπκβαίλεη. Ινηπφλ, θαη ελα ηειεπηαίν, 

ελφςεη ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ην θιηκάθην ηεο Ξπξνζβεζηηθήο απφ ην 6ν 

Ρκήκα πνπ ζηεγάδεηαη ζηνπο Θξαθνκαθεδφλεο, ζην Νιπκπηαθφ Σσξηφ, έρεη 

νξηζηεί λα είλαη ζηνλ Θάιακν, ζηελ πεξηνρή ηνπ Θαιάκνπ. Απηφ εμππεξεηεί 
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απφ ηηο Αθίδλεο κέρξη θαη ηνλ Υξσπφ. Ινηπφλ, ζα πξέπεη κε άκεζεο ελέξγεηεο 

θαη φζν είλαη αθφκα λσξίο, λα βξεζεί ρψξνο λα ζηεγαζηεί ην θιηκάθην έηζη 

ψζηε, καθάξη λα κε ρξεηαζηεί πνηέ, λα είλαη δίπια καο θαη λα κπνξέζεη λα 

πξνζθέξεη φζν θαιχηεξα γίλεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εκείο επραξηζηνχκε θ.Γέδε. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γέδε, γηα ηα δχν ηειεπηαία ζέκαηα είκαζηε απφιπηα 

ζχκθσλνη γηα ην ππξνζβεζηηθφ θιηκάθην. Ζδε ςάρλνπκε λα βξνχκε ρψξν γηα 

λα παξέκβνπκε θαη ην ζέκα ην άιιν ηεο .. ζα ζαο έρσ κεγάιε αλαθνίλσζε πνπ 

ζα θάλσ κεηά θαη ζα ην θέξσ ζαλ ζέκα θαη εγψ ν ίδηνο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρε ρσκαηεξή, ζα ηα πνχκε γηα ηε ρσκαηεξή. Γηα ηα 20.000 είλαη 

πίζησζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γελ ηα είδεο πνπζελά. Δίλαη κηα πίζησζε γηα 

θαζαξηζκφ απηνχ ηνπ ρψξνπ πνπ θψλαδεο. Γελ ηα δψζακε πνπζελά αθφκε. Κε 

απνδείμεηο δίλνληαη, κε κεξνθάκαην, κε παξαθνινχζεζε. Γελ ππάξρεη 

πεξίπησζε, δε δφζεθαλ. Δδψ έρνπκε ζηνλ Θάιακν 500.000 επξψ ηέηνηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα ήζεια λα δηαθσλήζσ κε ηνλ 

Αληηδήκαξρν, ηνλ θ.Ζιηάζθν, γηα ην φηη ηα ζέκαηα ιχλνληαη κε κηα επίζθεςε 

ζην Γήκν θαη ζα ζέζσ ην ζέκα ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Γελ μέξσ αλ θάπνηνη 

ην ζεσξνχλ φηη δελ είλαη επείγνλ, ξσηήζηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο. Ρν Γελάξε 

επηζθέθηεθα ηνλ Αληηδήκαξρν θαη ηνπ έζεζα ην πξφβιεκα ην πσο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Πηηο 2 Φιεβάξε θαηέζεζα ζην Γήκν 

έγγξαθν πξνυπνινγηζκφ γηα ηα έμνδα ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Θαπαλδξηηίνπ. 

Πην Ππκβνχιην γηα ηε ζχζηαζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ έθαλα ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο ηηο νπνίεο δπζηπρψο θ.Γήκαξρε δελ ηηο ιάβαηε θαζφινπ ππ' φςε 
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ζαο. Ρελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζαο θαηέζεζα κηα αίηεζε, λα νξίζεηε ηε 

δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηνλ 

ππφρξεν πνπ ζα νξηζηεί ζαλ ππεχζπλνο λα ρξεσζεί ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή ζην 

ΗΘΑ Αγ.Πηεθάλνπ θαη ζηελ εθνξία. Θαη φια απηά γηαηί; Γηαηί δηαπίζησζα φηη δελ 

έρεηε δηάζεζε λα ρξεκαηνδνηήζεηε ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Δπίζεο δηαπίησζε 

κε ιχπε κνπ, θαπνηνη λα είλαη πνιχ εμππεξεηηθνί, λα παξαγγέιλνπλε, αιιά ηα 

ηηκνιφγηα λα έξρνληαη ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή. Γη' απηφ θ.Γήκαξρε παξαθαιψ 

πνιχ άκεζα λα δξνκνινγήζεηε ηηο εμειίμεηο απηέο, δηαθνξεηηθά θαη εγψ άκεζα 

ζα παξαηηεζψ θαη .. ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία. Πεκεησηέσλ φηη κπαίλνπκε 

ζηελ πεξηνδν ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ. Θαηαιαβαίλεηε 

φηη φια απηά ρξεηάδνληαη κηα νξγάλσζε. Δάλ δελ είλαη ζνβαξφ ην ζεκα, κε 

ζπγρσξείηε θ.Ζιηάζθν πνπ ην έζεζα. Δπραξηζηψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Θχξηε Βειηαληψηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αο κελ απαληνχκε ζε φια. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαπνπ δελ αθνινπζνχκε κε απιή απηνλφεηε ινγηθή. Δρεη έξζεη 

θφζκνο έμσ λα καο αθνχζεη γηα έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ ην θέξαηε εζείο. 

Μεθάζαξα θαη δπλαηά λα κηιήζεη ν θφζκνο, πεξηκέλεη. Θα ζπδεηήζνπκε ηψξα 2 

ψξεο αλαθνηλψζεηο θαη κεηά ζα πάκε ζην ζέκα ην πνιχ ζνβαξφ γηα ζαο. Γηα 

κέλα ζήκεξα αλ είρα θέξεη ζέκα εγψ, ζα έκπαηλα απεπζείαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Θαηεπζείαλ ζην ζέκα. Πρνιηθεο Δπηηξνπέο, φια, δελ 

ππάξρεη ζέκα κε ζνβαξφ.. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε αιιά κεζαχξην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπα φηη ε Πρνιηθή Δπηηξνπή δελ είλαη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ ζε πάξνπλε, φηαλ ζαο παξνπλε ηειέθσλν νη Γ/ληεο ζα 

δίλνπκε ην ηειέθσλν ζαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ζα ζαο απαληήζσ. Νηη εκείο δελ κπνξνχκε λα νξίζνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχκε, παξαθαινχκε, φρη δηάινγν κεηαμχ καο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θακία πξάμε θ.Βειηαληψηε, δελ 

κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θακία πξάμε εάλ ε Πρνιηθή Δπηηξνπή δε γίλεη ΦΔΘ, 

δε βγάιεη ζθξαγίδα, δε βγάιεη ΑΦΚ. Γελ πθίζηαηαη νη Πρνιηθέο  Δπηηξνπέο νη 

δηθέο καο νη θαηλνχξγηεο. Δπνκέλσο κέρξη ηφηε είζηε ππνρξεσκέλνη νη παιηέο 

Πρνιηθέο Δπηηξνπέο λα ιεηηνπξγείηε αθξηβσο φπσο ιεηηνπξγνχζαηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ηη ρξήκαηα θ.Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ρξήκαηα απηά πνπ ζαο κνηξάζακε 49.000 ηελ πξνεγνχκελε 

θνξά ή φηη άιιν .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: 5.500 ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Θαπαλδξηηίνπ; 25.000 επξψ 

πεηξέιαην έρνπκε πιεξψζεη απφ ην Γελάξε κέρξη ηψξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη εχθνιε ε δηαθίλεζε ε νηθνλνκηθή ζήκεξα ρξεκάησλ 

ρσξίο πξνυπνινγηζκφ. Αθήζηε καο λα πξνρσξήζνπκε ιίγν. Ρη λα θάλνπκε; 

Δίλαη ζέκαηα ηψξα απηά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ θ.Ξξφεδξε επεηδή ζέισ λα δηεπθνιχλσ ην Πψκα θαη λα κελ 

ηαιαηπσξεζνχλ νη άιινη, νη δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ, ζα απνζχξσ ηελ 

αλαθνίλσζε κνπ αιιά λα ζπκεζείηε φηη ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα 
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γίλεη, γηαηί ζην επφκελν ζα έρνπκε πεξηζζφηεξα ζέκαηα αιιά λα μέξεηε φηη ζα 

ηελ θάλνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο απνθαζίδεηε θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ην ζπκεζείηε θ.Ονχζζε εζείο, φρη εκείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξέκβαζε εηθφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλνπκε δηάινγν θ.Βαζηιάθν ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή. Θχξηε 

θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα αθνινπζήζσ ην παξάδεηγκα ηνπ θ.Ονχζζε, ζεβφκελνο ηνλ 

θφζκν πνπ καο παξαθνινπζεί θαη επεηδή ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην επφκελν 

είλαη ζε 3 κέξεο, απηφ πνπ έρσ λα αλαθνηλψζσ ζα ην αλαθνηλψζσ. Αιια φκσο 

ζα θάλσ έλα αζηεξίζθν θαη ζα πσ ζην θίιν κνπ ην Βαγγέιν ηνλ Ζιηάζθν φηη 

ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν θαη έλαλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν 3 

κελψλ, ην κφλν πνπ ηνπ κέλεη αγαπεηέ θίιε Βαγγέιε είλαη λα θάλεη θάπνηεο 

αλαθνηλψζεηο θαη λα δέρεηαη θάπνηα πξάγκαηα θαη ζα ζε παξαθαινχζα πνιχ 

γηαηί ην είπεο θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, εγψ δελ κπήθα ζε θακία 

δηαδηθαζία αιιά νη αλαθνηλψζεηο είλαη απηέο πνπ νη πνιίηεο καο ππνδεηθλχνπλ 

θαη έρνπκε εθιεγεί θχξηνη ην έρεηε μεράζεη εδψ, έρνπκε εθιεγεί απφ ηνπο 

πνιίηεο. Γελ έρνπκε εθιεγεί απφ κφλνη καο. Γελ είκαζηε πνδνζθαηξηθή νκάδα. 

Πεβφκελνο φηη νη πνιίηεο αδεκνλνχλ θαη εγψ ζα επαλαθέξσ ηελ αλαθνίλσζε 

κνπ ζην επφκελν Ππκβνχιην. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. Θαη ελεκεξψλσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο φηη ππάξρεη έλαο θαηάινγνο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ δεηήζεη 

λα θαλνπλ αλαθνηλψζεηο. Απηφλ ηεξψ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

θπξίεο θαη θχξηνη, ζα είκαη ζπληνκφηαηνο. Θα αλαθεξζψ κφλν ζηελ πνιχ έηζη 
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ζεκαληηθή γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πξσηνβνπιία ηνπ θ.Νηθνλφκνπ λα 

νξγαλψζεη ζπλέδξην ηεο ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΘΖΠ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖΠ ΡΝ ΥΟΥΞΝ. Δίλαη 

θάηη πξσηφγλσξν γηα ηα απηνδηνηθεηηθά ζέκαηα ηεο ρψξαο καο θαη ειπίδσ λα 

βξεζνχλ θαη κηκεηέο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη βέβαηα θαη ζην Γήκν Υξσπνχ. 

Δχρνκαη θ.Νηθνλφκνπ, απηφ πνπ ιέγαλε νη ιαηίλνη, fortuna .. , πνπ ζεκαίλεη φηη 

ε ηχρε δηάθεηηαη επλντθά ζηνπο ηνικεξνχο. Δρσ επίζεο θαηαζέζεη 5 ζέκαηα 

θ.Ξξφδξε, ηα νπνία ζεσξψ φηη είλαη, έρνπλ έλαλ επείγνληα ραξαθηήξα. Γελ 

είδα κέρξη ζήκεξα λα κπεη έλα ζέκα απ' απηά. Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ επεηδή 

ππάξρεη ε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ηνπιάρηζηνλ λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ, λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο. Δλα ηξίην ζέκα είλαη ε Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο. Αθνχζηεθε κηα πνιχ σξαία πξφηαζε ε νπνία κε ζπγθιφληζε ζα 

έιεγα, θάπνηνο πνιίηεο πξφηεηλε νη θπιαθέο ηνπ Υξσπνχ λα γίλνπλ έλα 

παγθφζκην θέληξν αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δεκνθξαηίαο ή ειεπζεξίαο, 

θάπσο έηζη. Λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ ην πξαγκα θαη ζα πξέπεη λα 

ην θξνληίζνπκε. Θαη έλα άιιν ζέκα είλαη ηνπ φηη έρσ δεηήζεη ζην ζεκεξηλφ 

Ππκβνχιην λα παξεβξίζθνληαη θαη λα καο ελεκεξψζνπλ ν πξψελ Γήκαξρνο 

Υξσπίσλ, ν θ.Γαβξηήι, ν Ρερληθφο ηνπ Πχκβνπινο, θ.Ιακπαδαξίδεο, θαη ν 

Γ/ληεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Γελ μέξσ αλ εθιήζεζαλ θαη 

ζηακαηάσ εδψ θαη επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ν θ.Γηψξγνο ν Γάβξεο. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Βιάρνο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 
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 ΘΔΚΑ 1ο 

 

Αποδοσή ηων παποσών ηηρ ΓΔΠΦΑ ππορ ηο Γήμο Υπωπού. 

 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ λα θάλσ θαη εγψ κηα αλαθνίλσζε θαη λα ην θέξσ θαη ζέκα. 

Κε πξφιαβε ν θ.Γέδεο. Δλα επράξηζην ζέκα πιένλ φπσο έρεη θαηαιήμεη. Απ' φηη 

μέξεηε θ.Γέδε, επεηδή παξαθνινπζείηε ηα ζέκαηα απηά θαη γεληθφηεξα αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, έιαβα πξηλ 1 κήλα πεξίπνπ κηα εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ θαη απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Θαιάκνπ θαη κε 

εμνπζηνδνηεί θαη ηε δηαβάδσ, γηα θάπνηα ζέκαηα φζνλ αθνξά ηα 

αληηζηαζκηζηηθά νθέιε απφ ηε ΓΔΠΦΑ. Ρν Ρνπηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο Θαιάκνπ θαη ε Ππληνληζηηθε Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ θαηά ηεο δηέιεπζεο 

ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηνλ Θάιακν Αηηηθήο, εμνπζηνδνηνχλ ην 

Γήκαξρν Γηάλλε Νηθνλνκάθν θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

φπσο απαηηήζνπλ απφ ηε ΓΔΠΦΑ Α.Δ. ηα εμήο: Ρελ αιιαγή φδεπζεο ζε φπνηεο 

ηδηνθηεζίεο νη ηδηνθηήηεο επηζπκνχλ. 2) Ρελ εμαζθάιηζε ηεο κείσζεο ηεο 

απφζηαζεο  αζθαιείαο απφ ηα 20 ζε 10 κ. εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνχ. 3) Ρελ 

εμαζθάιηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο φηη δε ζα πξνβεί ζε αληηδηθία κε ην 

Γήκν Υξσπνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ηηκήο κνλάδνο ζρεηηθά κε ηηο 

απνδεκηψζεηο θαη 4) ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

ελ γέλεη αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ηα νπνία κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηνλ 

Θάιακν. Ρφζν ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Θαιάκνπ, φζν θαη 

ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ ζα είλαη ζπκπαξαζηάηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί ζηα πιαίζηα επφδσζεο ησλ αλσηέξσλ δίθαησλ 

αηηεκάησλ. Δδψ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ 

Θαιάκνπ γηα ην κεγάιν αγψλα πνπ έθαλε φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δηέιεπζεο 

ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηδηνθηεζίεο ησλ πνιηηψλ ηνπ Θαιάκνπ θαη 
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δεχηεξνλ, ηε Καξία ηε Γέδε, Λνκηθφ Πχκβνπιν, φια ηα παηδηά ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ηνλ Θηνχζε, ηνλ Καξγέηα, νη νπνίνη θαζεκεξηλψο ήηαλε κπξνζηά 

απφ ηα κεραλήκαηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ 

θάηη θαιχηεξν γηα ηνπο ηδηνθηήηεο, γηα ηνλ Θάιακν θαη γηα ην κεγάιν Γήκν 

Υξσπνχ. Θέισ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο Ππκβνχινπο ηνπ Θαιάκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νινπο ηνπο Ππκβνχινπο ηνπ Θαιάκνπ, ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη 

ηεο αληηπνιίηεπζεο, Βαζηιάθνο, Βιάρνο, Ξέππαο θάζε κέξα ζηνλ αγψλα θαη φια 

ηα άιια ηα παηδηά γηα λα θηάζνπκε ζ' απηφ ην απνηέιεζκα πνπ γηα κέλα είλαη 

κηα κεγάιε λίθε φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ Θαιάκνπ. Ζ 

λίθε είλαη ε επφκελε ε νπνία ζεσξψ ζηε δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο 

αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ βξέζεθε απηφο ν Γήκνο ηνπ Υξσπνχ, ν κεγάινο, λα 

ζεσξψ φηη θάλεη ηελ πξψηε κεγάιε λίθε πξνο ηελ πνξεία ηνπ κεγαινπ Γήκνπ 

απηνχ. Δζηεηια ακέζσο επηζηνιή ζηε ΓΔΠΦΑ ε νπνία, λνκίδσ πξέπεη λα ζαο ηε 

δηαβάζσ, θαη κνπ έζηεηιε θαη κηα επηζηνιή ε νπνία ηελ Ξαξαζθεπή .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, είλαη ζεκαληηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πεξηκέλεηε. Λα κε δψζνπκε ην δηθαίσκα ζην Γεκαξρν λα καο 

ελεκεξψζεη; Δπραξηζηνχκε πνιχ θ. .. Δπραξηζηνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρειεηψλνπκε, ηειεηψλνπκε. Δίλαη παξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζα ην 

θαηαιάβεηε. Δίλαη - αγσληδφληνπζαλ 3 κήλεο φινη νη πνιίηεο ηνπ Θαιάκνπ γη' 

απηφ ην ζέκα. Θαη γηα ην Βηνινγηθφ ζηε ζπλέρεηα θαη γηα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θπξία .., εληάμεη, γίλαηε ζαθήο. Ξαξαθαισ, παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέσ ηα εμήο, ιέσ ηα εμήο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία. Γε ζα αξγήζνπκε. Ζξεκήζηε θχξηε, 

εξεκήζηε. Νινη έρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο. Πην Γήκαξρν δελ 

αλαγλσξίδεηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θάλσ θαη εγψ κηα αλαθνίλσζε ξε παηδηά. Θα έξζνπκε - ζε 7 

ιεπηά κε 10, έρνπκε ηειεηψζεη. Ν Γήκνο Υξσπνχ .. Θα ηειεηψζνπκε ζε 10 

ιεπηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία .. κε καο θέξλεηε ζε δχζθνιε ζέζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη λα θάλσ θ.Σαηδεληνκά; Λα ληξέπνκαη; Λα ληξέπνκαη γη' απηφ 

εδψ; Απηφ εδψ είλαη κηα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Θαζίζηε θ.Σαηδεληνκά, ζαο αθνχζακε 

θ.Σαηδεληνκά, θαζίζηε θάησ. Θαζίζηε θάησ ζαο παξαθαιψ. Θαζίζηε θάησ θα 

Ρηξνβφιε θαη αθήζηε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Ξξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Θαλνληζκφ, δελ παξαλνκνχκε πάιη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Γήκνο Υξσπνχ .. Ρν ζέκα απηφ ζα ιερζεί. Γελ κπνξεί .. Ν 

Γήκνο Υξσπνχ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξφζθαηε δηνηθεηηθή κεηαξξχκηζε, 

γλσζηή θαη σο "Θαιιηθξάηεο", απαξηίδεηαη απφ 9 πξψελ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο 

θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ Αηηηθή. Δθηείλεηαη δε απφ ηνπο πξφπνδεο ηεο 

Ξάξλεζαο σο ηνλ Δπβντθφ .. Δίλαη ε επηζηνιή πνπ έζηεηια ζηε ΓΔΠΦΑ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Θα απαγνξέςνπκε ζην Γήκαξρν λα κηιήζεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη απφ ηα ζχλνξα απφ ην Καξαζψλα κερξη ηε Βνησηία.  

Ξξφθεηηα κε άιια ιφγηα γηα νιφθιεξε Βνξεην-Αλαηνιηθή Αηηηθή.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ιέσ ζπλνπηηθά, ηα ιέσ ζπλνπηηθά επνκέλσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζε θ.Ξέππα, δε ρξεηάδεηαη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ζην δξφκν ηνπ πξνο ην Αιηβέξη 

δηαζρείδεη πνιινχο πξψελ ΝΡΑ ηνπ Γήκνπ Απιψλα, Καιαθάζα, Καξθφπνπιν, 

Θάιακνο, Θαπαλδξίηη θαη εθηείλεηαη ρηιηνκεηξηθά ζε κεγάιν κήθνο. Ρα κέξε πνπ 

δηαζρίδεη ν αγσγφο είλαη θπξίσο δαζηθά θαη απνηεινχλ πεξηνρέο ζπάληνπ 

θπζηθνχ θάιινπο θαη πςειήο νηθνλνκηθήο αμίαο. Ζ πνξεία ηνπ αγσγνχ 

παηξλφληαο κέζα απφ απηέο ηηο εθηάζεηο έρεη πξνθαιέζεη, φπσο είλαη ινγηθφ, 

κεγάιε έθηαζεο νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη έρεη ππνβαζκίζεη ηηο εθεί 

πεξηνπζίεο ησλ ζπλδεκνηψλ καο. Ζ Γεκνηηθή Αξρή θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

απφ ηελ αξρή αλαγλψξηζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα απηνχ ηνπ έξγνπ εζληθήο 

ζεκαζία, δηφηη επηθέξεη κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

πεξηβαιινληνινγηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθσλ ελέξγεηαο. 

Νκσο, ε κέξηκλα καο επηθεληξψλεηαη ζην λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε 

δεκηά ζην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζ' απηφ ην πιαίζην 

γίλνληαη νη θηλεηνπνηήζεηο καο. Πήκεξα ν Γήκνο θαιείηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ απηψλ θαη ηελ αληαπφδνζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

Υξσπνχ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ππεξεζίεο πνπ λα αληηζηαζκίδνπλ ηε θζνξά 

ηελ νπνία ππέζηεζαλ. Γπζηπρψο ε δπζκελή ζπγθπξία ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

εζληθά ε Διιάδα ζπκπαξαζχξεη θαη ηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

νη νπνηνη θηλνχληαη ζε πνιχ ζηελά φξηα θαη νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο έξγνπ 

είλαη παξα πνιχ πεξηνξηζκέλεο.  

 Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ "Θαιιηθξάηε", ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ 

Υξσπνχ θαιείηαη λα δηνηθήζεη, λα ζπληνλίζεη θαη λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο 

κηαο ηεξάζηηαο έθηαζεο θαη πιεζπζκφ πεξηνρήο, φπσο αλαθεξζήθακε. Θαη' 

επέθηαζε ζαο θαινχκε φπσο πξνβείηε ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ παξνρψλ πξνο ην Γήκν Υξσπνχ. Ζ ζπκβνιή ζαο κε απηά ηα 

αληηζηαζκηζηηθά νθέιε πξνο ην Γήκν Υξσπνχ γηα ηηο ζπλέπεηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ .. ηνπ αγσγνχ, δελ είλαη απιψο κηα θίλεζε απνδεκίσζεο ζε απηνχο 

πνπ δεκηψζεθαλ, αιιά είλαη κηα πξνζθνξά δσήο, εμππεξέηεζε ρξφλησλ θαη 
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δηθαίσλ αλαγθψλ ησλ Υξσπίσλ θαη ηνπ Υξσπνχ, πνπ ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ 

πεξηνξηζκψλ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, σο 

εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ Θαιάκνπ θαη ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαο ππ' φςε 

ηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ θαη βέβαηα ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, δεηνχκε απν ηελ εηαηξεία ζαο ηηο αθφινπζεο παξνρέο: 

Ππλελλφεζε, θαηαλφεζε θαη εμάληιεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη εμππεξέηεζε 

θάζε ηδηνθηήηε ζε πξνζσπηθή βάζε γηα αιιαγή φδεπζεο ζε φπνηνπο ην 

επηζπκνχλ. Δδψ αληηγξάθσ βέβαηα ηελ επηζηνιή πνπ κνπ έδσζε ε 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία μεράζεη βέβαηα λα βάιεη ηα δχν βαλνζηάζην, 

αλακνλέο γηα κειινληηθή ρξήζε νηθηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο 

κείσζεο ηεο απφζηαζεο αζθαιείαο απφ 20 ζε 10 κ. εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνχ. 

Ρελ εμαζθάιηζε απφ πιεπξάο ηεο εηαηξείαο φηη δε ζα πξνβεί ζε αληηδηθία κε ην 

Γήκν Υξσπνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ηηκήο κνλάδαο ζρεηηθά κε ηηο 

απνδεκηψζεηο.  

 Πε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ είρακε πξνέθπςε ε δπλαηφηεηα ν Γήκνο 

καο λα δεηήζεη θάπνηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε. Απηά ηα νπνία αηηνχκεζα γηα 

ηνλ ηφπν καο είλαη άθξσο απαξαίηεηα θαη είλαη ηα εμήο: έλαο ειθπζηήξαο, έλαο 

ηξάθηνξαο, δχν εκη-ξνπκνπιθνχκελνπο ζπξκνχο, press container, έλα 

απνξξηκαηνθφξν, έλα αζζελνθφξν, απνηειεί δσηηθή αλάγθε πνπ δελ έρεη 

ηθαλνπνηεζεί παξά ηηο πνιπεηείο πξνζπάζεηεο καο, έλα θιαδνζξπκκαηηζηή. 

Νπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, απηά ηα νπνία αηηνχκεζα γηα ηνλ ηφπν καο, είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ηνκείο θαζαξηφηεηαο θαη πγείαο θαη ε 

απφθηεζε ηνπο ζα αλαθνπθίζεη άκεζα ρηιηάδεο ζπλδεκφηεο καο, θαζψο απηά 

ηα δεηήκαηα δελ έρνπλ πηα θακία δπλαηφηεηα αλακνλήο. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αηηεκάησλ καο, θαζ' φια δίθαηα θαηφπηλ ηεο θαηαζηξνθήο πνπ πξνθάιεζε ην ελ 

ιφγν έξγν, ζα παξαηείλεη ηελ αγσλία φισλ καο, δηφηη ε απφθηεζε ησλ 

κεραλεκάησλ απηψλ, δελ είλαη γλσζηφ αλ θαη πφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί, 
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ηδηαίηεξα ζηε κεγάιε δνθηκαζία πνπ παηξλνχκε φινη καο. Ππλεπψο 

ηθαλνπνηψληαο ηα παξαπάλσ αηηήκαηα, δελ εθηειείηαη κφλν κηα απηνλφεηε 

ππνρξεψζε απνδεκίσζεο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, πξνζθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη κε 

ξπζκνχο πνιχ δηαθνξεηηθνχο απ' απηνχο πνπ επηθξαηνχλ ζην .., πνπ βηψλνπλ 

ηελ απφζηαζε απφ θαη ελίνηε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, πνπ 

ηαιαηπσξνχληαη απφ ηελ φκνξθε κελ, δχζβαηε δε ηδηνκνξθία, πνπ 

βαζαλίδνληαη απφ ηελ έιεηςε βαζηθψ ππεξεζηψλ, αθφκε θαη αζζελνθφξνπ, θάηη 

πνπ πξνυπνζέηεη αλακνλή ηνπιάρηζηνλ δχν σξψλ γηα λα κεηαθεξζεί θάπνηνο 

ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. Δλ θαηαθιείδη νθείιεηε λα γλσξίδεηε φηη ζα έρεηε 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε ζεκειίσζε απηνχ ηνπ κεγάινπ Γήκνπ θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ, πνπ έρνπλ ππνζηεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηνπ έξγνπ.  

 Ρελ Ξαξαζθεπή ην κεζεκέξη, αξγά, αθνχ είρε θχγεη ε πξφζθιεζε 

έιαβα θαη ηελ απάληεζε ηνπο. Κεηα απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ έθαλε ε 

ΓΔΠΦΑ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε δηαβάδσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, δχν ιεπηά, δχν ιεπηά είλαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαια, καο δίλνπλε γάτδαξν θαη ηνλ θνηηάκε ζηα δφληηα; Αγαπεηέ 

θχξηε Γήκαξρε. Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξηνχ ΓΔΠΦΑ πξνο .. Θαη' αξρήλ λα ζαο 

επραξηζηήζσ γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζηάζε πνπ ηεξήζαηε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπδεηήζεσλ καο ζρεηηθά κε ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ πξνο ην .. ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο. Γηα ηελ απφ κέξνπο ζαο αλαγλψξηζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο εζληθήο ζεκαζίαο ηνπ εξγνπ απφ ην ΓΔΠΦΑ, είλαη 

εμαηξεηηθά ελζαξξπληηθφ ηδηαίηεξα ζηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα 
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λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο Απηνδηνηθεηηθνχο Αξρνληεο ε εζληθή ζθνπηκφηεηα 

ελφο έξγνπ, φπσο ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ην Αιηβέξη, παξφιν πνπ νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζαο πθίζηαληαη νξηζκέλεο επηπηψζεηο, νη νπνηεο πάλησο 

δελ έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο 

φπσο ζεκεηψλεηε ζηελ παξαπάλσ ζρεηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν ΓΔΠΦΑ έρεη 

αλαιάβεη θαη ηε κειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.      

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε αξηζκ. 27 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ηεο αληηπνιίηεπζεο, φηαλ κηιάηε εζείο, ηέηνηα 

αληηκεηψπηζε ζέιεηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηεο 31.3.2011 απφθαζε 137 .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα, λα κε θνξντδεχνπλε θαη δεκφζηα δελ ην δέρνκαη. Ξνπιήζεθε 

έλαο αγψλαο γηα λα παξνπκε δχν ζθνππηδηάξηθα θαη έλα ηξάθηνξα. Δίλαη 

θνξντδία γηα κέλα πνπ μέξσ φηη απφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γείμηε ιίγε κεγαινςπρία θ.Ιίηζα. 

.......: Δζείο ηη θάλαηε θ.Ιίηζα γηα ηε Καιαθάζα;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξήγα Απηφθνξν θχξηε .. 

.......: Δκείο ην βξήθακε έμσ απφ ηελ πφξηα καο ην αέξην, έμσ απφ ηελ πφξηα 

ην βξήθακε ην αέξην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαγλσξίδνπκε ηηο πξνζπάζεηεο θ.Ιίηζα, λα είζηε ζίγνπξνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ.Ιίηζαο πξάγκαηη .. Ν θχξηνο .. 

.......: Ρνλ ράξηε ηνλ βιέπαηε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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.......: Δθεί δελ θάλαηε αγψλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα .. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ηψξα ηη ζπκβαίλεη εδψ; Ν θαζέλαο παίξλεη ην ιφγν 

ηψξα; Ρη γίλεηαη εδψ πέξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είκαη αζηπλνκηθφο θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη, γηα φλνκα ηνπ Θενχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζέκα πξνζσπηθήο ζηάζεο ηνπ θαζελφο καο. Θαζίζηε θάησ 

θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην .. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρνληαο ππ' 

φςε ην αλσηέξν ζρεηηθφ, θαζσο επίζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, γηα παξαθαιψ εθεί πίζσ. Θχξηνη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρνληαο ππ' 

φςε  - δελ θαζπζηεξνχκε - ην αλψηεξν ζρεηηθφ, θαζσο επίζεο θαη ηελ 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληα 

Ππκβνχινπ - είλαη παξα πνιχ ζεκαληηθφ παηδηά, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζ' 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ γίλεηαη ηψξα - ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο 

επηκέξνπο ζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ - πξέπεη λα πεξάζνπλ ζηα 

πξαθηηθά θάπνηα πξάγκαηα - απνθαζίδεη, εγθξίλεη ηηο αθφινπζεο παξνρέο πξνο 

ην Γήκν Υξσπνχ: γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ απνηεινχκελν 

απφ έλαλ ειθπζηήξα, δχν εκη-ξπκνπιθνχκελνπο ζπξκνχο, έλα 

απνξξηκκαηνθφξν, ηε ρνξήγεζε πνζνχ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 335.000 

επξψ πιένλ ΦΞΑ, γηα έλα αζζελνθφξν, καο δίλνπλ θαη αζζελνθφξν, ηε 

ρνξήγεζε πνζνχ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 57.350, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ 

ΦΞΑ θαη ηνπ αλαινγνχληνο εηδηθνχ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Λα αλαγξαθεί ζηα 

άλσ νρήκαηα κε επδηάθξηην ηξφπν φηη απηά είλαη ρνξεγία ΓΔΠΦΑ. Δμνπζηνδνηεί 
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ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, φπσο πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο. Υο πξνο ηε κείσζε ηεο δψλεο απαγφξεπζεο 

δφκεζεο απφ 20 κέηξα ζε 10, κε βαζε ην Λφκν 2289/1995 ππάξρεη 

δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο δψλεο απηήο ζε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 20 κέηξσλ 

εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ. Απηφ γίλεηαη κε πνπξγηθή απφθαζε. 

πάξρεη ήδε ε θαη' αξρήλ ζπκθσλία ηνπ πνπξγνχ θαη πξνυπνζέηεη ηελ 

εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο αζθαιείαο γηα πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ.  

 Ν ΓΔΠΦΑ έρεη ήδε αλαζέζεη ζηελ εηαηξεία .. θαη ηνλ εμεηδηθεπκέλν 

Πχκβνπιν ηεο .. ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ε νπνία ζα εμεηδηθεχζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηα πξφζζεηα ελδερνκέλσο κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

κείσζεο ηεο δψλεο. Ρφηε ν ΓΔΠΦΑ ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή 

εηζήγεζε ζην ΞΔΘΑ. Νπσο είλαη γλσζηφ, νη ηηκέο κνλάδνο γηα ηηο 

απνδεκεηψζεηο ηφζν ηεο εηδηθήο δνπιείαο γεο θαη ησλ ππεξθεηκέλσλ, φζν θαη 

ηεο .. εζνδείαο θαζνξίδνληαη απφ ην Λνκάξρε, ηψξα Ξεξηθεξεηάξρε. Ν ΓΔΠΦΑ 

νπδέπνηε ζην παξειζφλ έρεη αληηδηθήζεη ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο, νχηε έρεη 

πξφζεζε λα ην πξάμεη κειινληηθά. Ξηζηεχνπκε θ.Γήκαξρε φηη ηφζν ε 

παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΠΦΑ, φζν θαη ε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε καο θαη ζηα ππφινηπα αηηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο, πέξα απφ ηελ 

επηζπκία καο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ καο ζρεδίσλ αλαδεηθλχεη 

θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο εηαηξείαο θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ γηα ηε ρψξα καο.  

 Ρν ζέκα απηφ ήηαλε. Δθφζνλ ν αγσγφο βέβαηα φηαλ κπήθακε ζηε 

δηαδηθαζία, είρε πεξάζεη θ.Ξξφεδξε παξαθαιψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαιψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θχξηε Σαηδεληνκά ζα επηβάιιεηε ην λφκν ζαο εδσ 

κέζα; Παο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νινη καδί, φινη καδί θαη ιηγφηεξν, φινη καδί θαη ιηγφηεξν ν 

Γήκαξρνο θαηαθέξακε λα πάξνπκε κηα ρνξεγία εθηφο ησλ ηνπηθψλ 

ηθαλνπνηήζεσλ ηνπ Θαιάκνπ γηα φιν ην Γήκν καο γχξσ ζηηο 560.000 επξψ, 

άκεζα. Απηά ζα ηα έρνπκε πεξίπνπ ζε 1 κε 1,5 κήλα φια, ζα είλαη απ' έμσ απφ 

ην Γήκν Υξσπνχ θαη ζα θαιπηεξεχζνπλ ηε δσή ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ. Δίλαη 

πνιχ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα, παξφιν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνπζηήθαηε, αθνπζηήθαηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ππάξρνπλ, ζα ππάξρνπλ βαλνζηάζηα, ζα ππάξρνπλ 

αλακνλέο, αλακνλέο γηα κειινληηθή ζχλδεζε αεξίνπ αιιά απηφ δελ εμαξηάηαη 

απφ απηή ηελ εηαηξεία. Γελ έρεη θακία ζρέζε απηή ε εηαηξεία λα δεζκεπηεί γηα 

ην αέξην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Σαηδεληνκά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Εεηνχκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηε δεηήζνπκε, βέβαηα. Απφ άιιε εηαηξεία. Ξαξαθαιψ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα λα απνθαζίζεη Ξξφεδξε γηα ηελ απνδνρή ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα λα κπεη ζηε 

δηαδηθαζία ππνγξαθήο ζχκβαζεο, γηα λα ηα πάξνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη αληίξξεζε θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Πήκεξα ζα απνθαζίζνπκε; Πήκεξα; Πήκεξα; 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα ςήθηζκα, έλα λαη ή έλα φρη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γήκαξρε, είλαη σξαία ηα δψξα πνπ παίξλεηε αιιά 

εγψ πξνζσπηθά δε ζα ηα ςεθίζσ, δηφηη ν αγσγφο απηφο είλαη θαηαζηξνθή γηα 

ηα ρσξηά καο θαη δε ζέισ ηα θαζξεθηάθηα ζηνπο ηζαγελείο εδψ μεράζηε ηα απφ 

κέλα. Αιιά ζα πξνηηκνχζα θαη ζα πξφηεηλα λα γίλεη άιιε ζπλεδξίαζε γηαηί ν 

θφζκνο εδψ πέξα ζα ηξειαζεί. Λα πάκε ζην Βηνινγηθφ. Αθήζηε, είλαη κεγάιν 

ζέκα απηφ λα μεκπεξδέςνπκε κε κηα αλαθνηλσζε θαη κε έλα έηζη. Ινηπφλ, ζην 

Βηνινγηθφ ηψξα, πάκε ζην Βηνινγηθφ θαη αθήζηε ηνλ Θάιακν, ζα ην δνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξνζζέηνπκε θ.Νηθνλφκνπ ηψξα. Ινηπφλ, πξνβιέπεηαη. Δπί 

ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρεη αληίξξεζε; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε θα Βαξλάβα. Ξαξαθαιψ. Ινηπφλ, λα γίλεη νλνκαζηηθή. 

Ν θαηάινγνο, νλνκαζηηθά.   

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ληθνιάνπ, κπνξείηε λα κνπ δψζεηε ην ιφγν; Δπί ηεο 

δηαδηθαζίαο δελ έρσ κηιήζεη. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε ζηελ ςεθνθνξία θα Πηεξγίνπ. Αο ηειεηψλνπκε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, κε ζπρσξείηε, ςεθνθνξία ρσξίο ζπδήηεζε ζέκαηνο δελ 

κπνξεί λα γίλεη θαη επεηδή απηφ ην ζέκα δελ είλαη, καο ην βάιαηε. Αιιν 

αλαθνίλσζε θαη εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε εδψ ζηε ζπλεδξίαζε, λαη. Απφ ηελ 

αλαθνίλσζε λα πάκε ζηελ ςήθηζε, απηφ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη αδηαλφεην, ζα κηιήζνπκε γη' απηφ ην ζέκα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εθηφο ησλ άιισλ φκσο επεηδή πξέπεη λα ζεβαζηνπκε απηφ 

ηνλ θφζκν πνπ είλαη εδψ, ζαο παξαθαιψ θαη εγψ πνιχ απηά ηα ζέκαηα λα ηα 

ζπδεηήζνπκε ηελ άιιε θνξά. Ξξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θεσξήζεθε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Ξαπαγηάλλε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξνζσπηθά ηνπο ζέβνκαη πάληα θ.Ξαπαγηάλλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζαο παξαθαιψ.  

.......: Γελ είλαη εηθφλα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηή. 

.......: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, δελ είλαη εηθφλα απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θεσξήζεθε ε απνδνρή σο απηνλφεηε. Γπζηπρψο δελ είλαη επί 

ηεο ςεθνθνξίαο θα Βαξλάβα. Θαζίζηε θάησ, θαζίζηε θάησ ζαο παξαθαιψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Πσζηφ, δελ έγηλε, δελ κπήθε ζαλ ζέκα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε αληίξξεζε λα ηεζεί έζησ ζαλ ζέκα; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίπαηε αλαθνίλσζε θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γήκαξρνο δήηεζε λα ηεζεί ζαλ ζέκα. πάξρνπλ αληηξξήζεηο 

πάλσ ζ' απηφ;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, είπακε ζηελ αξρή, θάλακε νιφθιεξε 

ζπδήηεζε θαη θαηαιήμακε ζε έλα ζπκπέξαζκα θαη ζε κηα απφθαζε. Δλα ζέκα, 

ην Βηνινγηθφ. Δξρεηαη ινηπφλ ηψξα, έξρεηαη ινηπφλ ηψξα ν θ.Γήκαξρνο.... 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ θαη ρεηξνθξφηεκα)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δελ θαηαιήμακε ζ' απηήλ ηελ απφθαζε. 

Δίπακε φηη κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε, ζέκαηα δελ κπνξνχζακε λα βάινπκε. 

Γελ θαηαιήμακε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, ινηπφλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα απηφ ηειείσζε ηψξα, ηειείσζε. Πε έλα ιεπηφ έρεη 

ηειεηψζεη. Γηαηί λα θαζπζηεξνχκε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, ινηπφλ, επηηξέςηε κνπ λα πσ ηα εμήο, επεηδή ν 

θφζκνο εδψ ηψξα δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη άιιν θαη απηφ ην ζέκα γηα λα 

ςεθηζηεί πξέπεη λα ζπδεηεζεί θ.Γήκαξρε. Θα αλνίμνπκε θνπβέληα ηψξα; Θα 

καο θάλε δσληαλνχο. Γελ κπνξεί λα γίλεη .. 

.......: Δίπαηε ζα θάλεηε κηα αλαθνίλσζε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη. Κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε ηψξα; Κπνξεί λα 

ζπδεηήζνπκε ηψξα ζέκα; Δγψ πξνηείλσ θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Εεηήζεθε απφ ηελ αξρή λα ηεζεί ζαλ ζέκα θαη δελ ππήξμε 

αληίξξεζε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ πξνηείλσ .. Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, ρσξίο 

ζπδήηεζε ςεθνθνξία επί ελφο ηφζνπ ζνβαξνχ δεηήκαηνο πνπ είλαη απνδνρή, 

απνδνρή ηέηνησλ ζεκάησλ γηα κάιηζηα έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη 

ηεξάζηηα θνηλσληθή αλαηαξαρή, δειαδή ηνλ αγσγφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εηδηθά 

απφ ηα ρσξηά εδψ πέξα, ηα βφξεηα, δελ κπνξεί λα γίλεη ελ ξππή νθζαικνχ. 

Γειαδή, ςεθάζηε, ζθνππίζηε, ηειεηψζακε. Γε γίλεηαη. Γειαδή, πξέπεη λα 

πάξνπκε ην ιφγν λα κηιήζνπκε θαη αλ πάξνπκε ην ιφγν λα κηιήζνπκε, ζα 

ηειεηψζνπκε φλησο αχξην. Αξα δε γίλεηαη απηφ. Ρη πξνηείλσ εγψ ινηπφλ, 

πξνηείλσ, είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα, λα ην βάινπκε θαη απηφ ηελ Ρξίηε θαη 

λα ηειεηψλνπκε  θαη λα ηειεησλνπκε ηψξα Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ Υξσπνχ. 
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Ρίπνηα άιιν. Γε γίλεηαη, αιιηψο ζα πάξνπκε ην ιφγν, αιιά εδψ ζα 

αληηκεησπίζεηε ηνλ θφζκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα γίλεη ε ςεθνθνξία ηειηθά, αθνχζηε θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη παξαγίλεη παηδηά, έρεη παξαγίλεη. Θαζπζηεξνχκε απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε 2 ψξεο θάζε Ππκβνχιην θαη θαζπζηεξήζακε έλα ηέηαξην κηα 

θνξά εκείο θαη ην θάλαηε ζέκα. Νρη, δελ είλαη δπλαηφλ απηφ ην πξάγκα. Γελ 

είλαη δπλαηφλ. Θαζπζηεξήζακε, καο δίλνπλε .. επξψ κηα θνξά θαη ιέηε φρη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Λα ζπδεηεζεί πξψηα ν Βηνινγηθφο θαη κεηά απηφ. Ξξψηα ν Βηνινγηθφο θαη 

κεηά απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηη ζπδήηεζε ηψξα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΓΔΠΦΑ δίλεη 

απηά. ∞ ηα παίξλνπκε ή φρη. Δλα λαη ή έλα φρη. Ρη λα ζπδεηήζνπκε; Ρη λα 

ζπδεηήζνπκε. Απνδνρή απηψλ ή φρη είλαη ην ζέκα. Γελ ηα ζέινπκε; Λα ηα 

γπξίζνπκε πίζσ; Δίλαη δπλαηφλ; Δίλαη δπλαηφλ λα ζπδεηάηε ηέηνηα πξάγκαηα 

εδσ κέζα; 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θαη Πχκβνπινη, θαη ν Ιίηζαο ήηαλε θνληά ζηνλ αγψλα απηφλ 

θαη καο δίλνπλε 600.000 επξψ αχξην ην πξσί λα θαζαξίζνπκε ηελ πεξηνρή καο 

θαη ιέηε φρη; Ρη λα πνχκε δειαδή; 

.......: Λα πνχκε ην Βηνινγηθφ θαη κεηά απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ηειεησκέλε ηζηνξία. Γε ζπδεηάκε ηη ζα θάλνπκε γηα ηνλ 

αγσγφ. Ν αγσγφο έρεη θηάζεη ζηνλ Βαξλάβα. Ν αγσγφο έρεη πεξάζεη, έρεη 

ηειεηψζεη θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΓΔΠΦΑ καο ραξίδεη θάηη. Ξάξηε ηα. 

Θαη ζα ιέκε φρη; Ρη λα θνπβεληηάζνπκε δειαδή;  

.......: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, πξψηα ην Βηνινγηθφ .. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Θχξηε Θηνχζε, θ.Θηνχζε, είκαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Θαιάκνπ πνπ έηξεμα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζεσξψ θσιπζηεξγία, ην ζεσξψ θαζαξή θσιπζηεξγία. Ρέινο. 

.......: Θχξηε Θηνχζε, θ.Θηνχζε, έρνπκε επίζεκε πξφζθιεζε σο Ξξφεδξνη ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ. Δρνπκε επίζεκε πξφζθιεζε σο Ξξφεδξνη ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θ.Θηνχζε. Δίζαζηε ιάζνο, είζαζηε ιάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιψ. Γηαθφπησ γηα 3 ιεπηά. 

.......: Γελ είζηε θαιεζκέλνη εδψ .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

 

 Γηάιεηκκα 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, ζαο παξαθαιψ, πεξάζηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Θχξηε Βειηαληψηε. 

Θχξηε Ξέππα πεξάζηε ζαο παξαθαιψ ζηε ζέζε ζαο γηα λα πξνρσξήζνπκε. 

Θχξηε Καθξή. Δλεκεξψλσ ην Πψκα, αξρίδεη ε δηαδηθαζία θχξηνη ζπλάδειθνη, 

ελεκεξψλσ ην Πψκα φηη πξνζήιζαλ νη ζπλάδειθνη, ν θ.Πσηήξεο Ρζάδαξεο θαη 

ν θ.Βαζίιεηνο Κπφξζεο. Ξαξαθαιψ ην Πψκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ εηζαγσγή 

ηνπ ζέκαηνο ηεο απνδνρήο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Ρσλ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ απφ ηε ΓΔΠΦΑ πξνο 

ην Γήκν Υξσπνχ ή φρη. Δγθξίλεη ην Πψκα; πάξρνπλ αληηξξήζεηο ζην λα δερηεί 

ην ζέκα ηεο απνδνρήο; Ρν ζέκα εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. Δπί ηεο 

δηαδηθαζίαο. Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο; Θχξηε 

Νηθνλφκνπ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δπεηδή ηψξα θ.Ξξφεδξε αθνινπζείηε ηε ζσζηή δηαδηθαζία, 

βάδεηε έθηαθην ζέκα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ινηπφλ, εγψ επεηδή 

ζέισ λα δηθαηνινγήζσ ηελ αξλεηηθή κνπ ςήθν εηο ηνπο αγαπεηνχο κνπ 

ζπκπνιίηεο ηνπ Θαιάκνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ Γήκνπ, ηνπ λένπ Γήκνπ ηνπ 

Υξσπνχ, γηαηί ζα κνπ θάπνηνο, κα ζνπ πξνζθεξνπλε θάπνηα πξάγκαηα θαη ιεο 

φρη; Νπσο θαηαιαβαίλεηε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε πνηέ λα πσ εγψ φρη ζε έλα 

αζζελνθφξν ή ζε θάπνηεο άιιεο πξνζθνξέο ηεο ΓΔΠΦΑ σο αληηζηαζκηζηηθά γηα 

ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ. Δγψ φκσο ιέσ θάηη δηαθνξεηηθφ. Γε ζα ςεθίζσ 

απηά ηα αληηζηαζκηζηηθά γηαηί ηα ραξαθηεξίδσ θαζξεθηάθηα πξνο ηνπο 

ηζαγελείο. Ππκκεηείρα ζε ζχζθεςε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ έγηλε κε ηελ 

πνιηηηθή εγεζία, κε ηνπο βνπιεπηέο θαη κε ηελ πξνεγνχκελε ηφηε εγεζία ηνπ 

Γήκνπ Θαιάκνπ θαη ηεο Λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ηνπ θ.Θνπξή δειαδή 

θαη ηνπ θ.Ιίηζα θαη είρα πεη ην εμήο, φηη ε ράξαμε, ε ράξαμε ηνπ αγσγνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ επέιεμε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε θαη αθνινπζεί ε 

ησξηλή θπβέξλεζε είλαη ε ρεηξφηεξε δπλαηή απφ ηα 7 ζελάξηα φπσο καο είρε 

πεη ε εγεζία ηεο ΓΔΠΦΑ γηα ηελ πεξηνρή καο. 7 ζελάξηα, 7 νδνχο κπνξνχζαλε 

λα επηιέμνπλε θαη επηιέμαλε ηε ρεηξφηεξε γηα ηνλ Θάιακν, γηα ην Θαπαλδξίηη, 

γηαηί πεξλάεη φξηα Θαπαλδξηηίνπ, Βαξλάβα θιπ. θαη Καιαθάζαο θαη Θαιάκνπ. 

Απηή είλαη ε καθξχηεξε νδφο, αρξεζηεχεη πεξηνπζίεο, αρξεζηεχεη 

πεξηβαιινληνινγηθά κεγάια θνκκάηηα ηεο πεξηνρήο καο θαη ηνπ Γήκνπ θαη δελ 

πξνβιέπεη, γηαηί άθνπζα εδψ θάπνηνλ θίιν, λα θάλνπκε ιέεη ηε ζχλδεζε, δελ 

πξνβιέπεη ζχλδεζε, λα πσ θαη εγψ φηη απηφ ζα ήηαλε έλα ζνβαξφ 

αληηζηαζκηζηηθφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα πσ θαη εγψ φηη είλαη έλα ζνβαξφ αληηζηαζκηζηηθφ λα 

θάλεη ζχλδεζε θπζηθνχ αεξίνπ. Ρν δεηήζακε, δελ πξνβιέπεηαη, δελ 

πξνβιέπεηαη φκσο.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζα ηνπνζεηεζείηε, αθήζηε λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία. Παο παξαθαιψ. Θχξηε Ιίηζα, ζα ηνπνζεηεζείηε ακέζσο κεηά. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ππγλψκε, ζπγλψκε, εγψ ιέσ ηη ζε έπξεπε λα δεηήζνπκε. 

Γελ είκαη Γήκαξρνο εγψ. Δγψ ιέσ ηη ζα έπξεπε λα θάλνπκε θαη ιέσ, ή 

πξνεγνχκελσο Γήκαξρνο ή ησξηλφο Γήκαξρνο δελ είκαη. Αξα ινηπφλ, απηά πνπ 

πξνζθέξεη ε ΓΔΠΦΑ ηψξα πξνο ηνπο αγαπεηνχο ζπκπνιίηεο ηνπ Θαιάκνπ ηα 

ζεσξψ ειαρηζηφηαηα κπξνζηά ζηε δεκηά πνπ γίλεηαη, δελ εξσηήζεθε ν ιαφο 

ηνπ Θαιάκνπ, γηαηί ζήκεξα είλαη ν ιαφο ηνπ Υξσπνχ εδψ. Αλ ππήξρε ζέκα 

απηφ θαη εξρφηαλ νη Θαιακηψηεο εδψ, γηα πέζηε κνπ, ζα κπνξνχζακε λα 

πάξνπκε ηέηνηα απφθαζε; Γειαδή, γηαηί θάπνηνο θαθνπξναίξεηνο, αιιά γηαηί 

λα είλαη θαθνπξναίξεηνο λα κελ πεη φηη αληαιιάμακε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

ρψξνπ θαη ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ρσξηνχ γηα λα πάξνπκε δχν αζζελνθφξα; Νρη 

θ.Γήκαξρε, δε ζα κπνχκε ζε κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή πνπ λα πξνζθέξεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ αληίιεςε ζε θάπνηνπο φηη εδψ δερζήθακε έλα ηέηνην 

δπζκελέο έξγν γηα ηελ πεξηνρή καο. Γελ πξνζθέξεη θπζηθφ αέξην ζηνλ θφζκν, 

ηνπιάρηζηνλ λα πσ φηη απηφ έρεη κηα ζνβαξφ, έλα ζνβαξφ αληηζηαζκηζηηθφ, 

θαηαζηξέθεη πεξηνπζίεο, θαηαζηξέθεη ηα ρσξηά, 50 θαη 50 κ. θαη 200 θαη 200 κ. 

απφ ηνλ αγσγφ ζηελ παξαιία θαη φπνπ πεξλάεη αρξεζηεχνληαη ηα πάληα. Γελ 

κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα θαη απηφ φιν ην αληαιάζζεη θαη δέρεηαη λα ην 

αληαιιάμεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε έλα αζζελνθφξν θαη 2, ηη άιιν είπαηε. 

Ρη; Πθνππηδηάξηθα. Δίλαη δπλαηφλ λα κπσ εγψ ζε κηα ηέηνηα επηειή ζπλαιιαγή; 

Δγψ ινηπφλ ιέσ φηη δε ζπδεηάσ κε ηελ θεληξηθή εμνπζία ε νπνία έρεη κάζεη 

ζηε Βφξεηα Αηηηθή λα θάλεη φ,ηη γνπζηάξεη, ρσξίο λα ξσηάεη θαλέλαλ θαη ζην 

ηέινο ζνπ πεηάεη θαη θάηη ζην ηέινο θαη απηφ λα ζνπ ιέεη, λα κνπ δεηάο θαη 

επραξηζηψ. Νρη κφλν δε ζα δεηήζσ επραξηζηψ, φρη κφλν δε ζα πσ επραξηζηψ, 
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φρη κφλν δε ζα θάλσ απνδνρή, ζα ηνπο πσ λα ην πάξνπλε λα ην βάινπλε εθεί 

πέξα πνπ μέξνπλε. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, έρσ δεηήζεη ην ιφγν πέληε θνξέο. Παο παξαθαιψ 

πνιχ. Γελ έρσ κηιήζεη ζήκεξα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ιίηζαο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ηη ζα γίλεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηεξαξρηθά πάκε θχξηε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζπκθσλψ κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ ζην φηη θαζξεθηάθηα δε ζα 

έπξεπε λα πάξνπκε. Δγψ δε ζα θάλσ ηνπνζέηεζε γηαηί αζρνιήζεθα πάξα πνιχ 

απφ έλα ζεκείν θαη κεηά κε ην ζέκα, εηδηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Θαιάκνπ 

γηαηί είρα δεζκεπηεί θαη πξνεθινγηθά φηη ζα ζηαζψ δίπια ηνπο, πνπιήζεθε 

απηφο ν αγψλαο θαη πνπιήζεθε άδνμα. Ν κφλνο ιφγνο θαη ην κφλν 

αληαπνδνηηθφ ζα ήηαλε ηα δίθηπα. Αλη' απηνχ φκσο εκείο ζέιακε λα ιχζνπκε 

ην πξφβιεκα κε ηα ζθνππίδηα. Θεσξψ ινηπφλ φηη ήηαλε αδηθία. Γλσξίδσ πνιχ 

θαιά πφηε έγηλαλ νη ζπλελλνήζεηο κέζα απφ ην πνπξγείν, ην είρα πεη θαη ζε 

αλζξψπνπο ηνπ Θαιάκνπ πνπ είλαη εδψ ζήκεξα θαη είλαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Γήκνπ. Ιππάκαη γη' απηφ, ην μέξακε ηη ζα ζπκβεί απφ πξηλ γηαηί φηαλ εκείο 

πεγαίλακε Απηφθνξν, θάπνηνη άιινη δελ πεγαίλαλε θαη δελ ήηαλε θαλ εθεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Αλ θαη ήκαζηε καδί εθεί πέξα ζηε βξνρή, 

εληάμεη, εζείο πήγαηε Απηφθνξν, εγψ δελ πήγα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη, λα ζαο ην εμεγήζσ. Νηαλ πήγαλ νη άιινη Απηφθνξν θαη εγψ 

πήξα ηελ θπβέξλεζε γηα λα ηνπο πσ, ηη θάλεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αλαγλσξίδνπκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ θαηαγξαθεί νη πξνζπάζεηεο ζαο, δελ αληηδηθνχκε ζ' απηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νηαλ ε θπβέξλεζε, γηα λα ηνπο βγάισ έμσ, κνπ είπαλε .. Κα έρνπκε 

έξζεη ζε ζπλελλφεζε γηα ζθνππηδηάξηθα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ην ιέηε εζείο. Ρέινο πάλησλ. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Γελ ήζεια λα ηνπνζεηεζψ ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο πνπ κπαίλεη εδψ πέξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα 

ην ζέκα ησλ θαηνηθσλ ζηνλ Υξσπφ, φκσο εδψ πέξα ηη καο ιέηε ζήκεξα. Καο 

ιέηε φηη θάζε θνξά πνπ ζα έξρεηαη κηα εηαηξεία θαη ζα πξνζθέξεη 

αληηζηαζκηζηηθά νθέιε φκνξθα, ζην δάζνο, ζηηο αθηεο, ζηνλ Θάιακν, ζε 

νπνηνδήπνηε ρσξηφ, αλ έρεηε θαηάιιειν αληάιιαγκα, απηφ είπε ν θ.Νηθνλφκνπ, 

απηφ είπε ν θ.Ιίηζαο, απηφ ιέεη θαη ν Γήκαξρνο, ζα ηα δίλνπκε. Απηή είλαη ε 

πνιηηηθή ηεο παξαρψξεζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δε ζαο δηέθνςα, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Γε ζαο 

δηέθνςα. Κηιάκε γηα θαζξεθηάθηα, αιιά δελ έρεη θαζξεθηάθηα. Γειαδή αλ 

θάλνπλε κηα εηαηξεία ζήκεξα θαη ζαο πεη, εθκεηαιιεχνκαη φιεο ηηο αθηέο θαη 

ζαο δίλσ 10 λνζνθνκεηαθά αζζελνθφξα, ηη ζα γίλεη; Θα πείηε λαη; Γελ ην 

θαηαιαβαίλσ απηφ. Θαη πξνθαλψο ζπκθσλείηε κε ηελ πνιηηηθή ηεο 

παξαρψξεζεο, γη' απηφ θαη κπαίλνπλ  ηέηνηα δεηήκαηα  .. ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Κηα πνιηηηθή πνπ ηελ έρνπκε θαηαγγείιεη επαλεηιεκκέλα θαη φκσο 

ζπλερίδεηαη γηαηί βαδίδεηε κηα ραξά εζείο, πξνρσξάηε. Δίρακε πεη, ζέινπκε ην 

Γήκαξρν εκείο κπξνζηάξε, λα κπαίλεη κπξνζηά θαη λα παιεχεη ηα πξνβιήκαηα. 

Αιιά δπζηπρψο εδψ πέξα επηβεβαηψλεηαη αθφκα κηα θνξά φηη ν Γήκαξρνο ην 

κφλν πνπ θάλεη είλαη λα παξαρσξεί. Γελ αθνχηε θαλέλαλ. Ν θφζκνο θσλάδεη 

δχν ψξεο εδψ πέξα. Δρνπκε βάιεη 100 δεηήκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα 
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ζέκαηα ηέηνηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν. Θιείλεηε ηα απηηά. Ξάιη θαζπζηεξείηε 

ηε ζπδήηεζε 2 ψξεο, 2 ψξεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δδψ πεξα, εδψ πέξα ην δήηεκα πνπ κπαίλεη ζήκεξα γηα ηνλ 

Θάιακν είλαη ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο. Ν Γήκαξρνο φρη κφλν κπξνζηάξεο δελ 

κπνξεί λα είλαη, ππεξέηεο ηεο πνιηηηθήο είλαη θαη βεβαίσο θαη ζα πάξεη φ,ηη 

αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ηνπ δψζνπλε θαη ζα ζπλερίζεη κε απηήλ ηελ πνιηηηθή 

θαη θαινχκε θαη ζαο λα βγάιεηε ζήκεξα ζπκπεξαζκα. Βγάιηε ζπκπεξάζκαηα 

απ' απηά πνπ βιέπεηε ζήκεξα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Θαιχβα έρεηε ην ιφγν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δγψ γηα ην ζπγθεθξηκελν ζέκα ζα ςεθίζσ λαη θαη δηαθσλψ κε 

ηνπο θπξίνπο πνπ ηνπνζεηεζήθαλε. Ν Γήκνο Θαιάκνπ, ν πξψελ Γήκνο 

Θαιάκνπ νχηε 10% έρεη ηδηνθηεζίεο απφ ην αέξην. Ζ Καιαθάζα ιηγφηεξν, ν 

Απιψλαο έρεη 90% ηδηνθηεζίεο θαη ην αθήζακε  .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Ππγλψκε, ηνπνζέηεζε κνπ είλαη. Ρνπνζέηεζε κνπ είλαη, 

ηνπνζέηεζε κνπ είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ν θάζε ζπλάδειθνο έρεη δηθαίσκα λα ηνπνζεηεζεί 

φπσο ζέιεη. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δρεηε δηθαίσκα λα κε θξίλεηε θαη λα κε θαηαθξίλεηε θαη νηηδήπνηε. 

Ινηπφλ, ν Γήκνο Απιψλα ην άθεζε θαη πέξαζε. Θαη' αξρήλ δε ζηακάηεη απηφ 

πάλσ απ' φια. Γεχηεξνλ, άκα θνηηάμνπκε ην βνπλφ ζηνλ Απιψλα, έρεη γίλεη κηα 

ηερληθή αληηππξηθή δψλε απηήλ ηε ζηηγκή πνιχ θαιχηεξε αλ πξνζπαζνχζακε 

λα ηελ θάλνπκε εκείο. Απηά ζα πξέπεη λα ηα θαηαιάβνπκε θαη φρη κφλν λα 
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αληηδξνχκε θαη λα ιέκε αο πνχκε λα κελ πεξάζεη ην θπζηθφ αέξην. Θα πέξλαγε 

ην θπζηθφ αέξην θαη απηά πνπ παίξλνπκε είλαη πάξα πνιχ θαιά, φπσο πήξε θαη 

ν ζπλαηηεξηζκφο, αλαγθαζηηθψο ν ζπλαηηεξηζκφο ηνπ Απιψλα θάπνηα νθέιε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. 

ΘΑΙΒΑΠ: .. θαη λνκίδσ θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην βιέπνπκε θαη έηζη. 

Δίλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα πεξάζεη γηα φθεινο θνηλφ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. Λα θιείζνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ, είρακε 

ηνπνζεηεζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε. Γε ζέισ λα μαλαπσ ηα ίδηα 

πξάγκαηα. Ζηαλε ηεηειεζκέλν γεγνλφο φηαλ έθηαζε πηα ζηνλ Θάιακν ν 

αγσγφο, έπξεπε πξηλ φπσο ε Λνκαξρία είρε θηλεζεί, λα είραλ θηλεζεί θαη νη 

Γήκνη ηεο πεξηνρήο θαη λα επηκέλνπκε ζηελ αιιαγή ηεο ράξαμεο. Ρσξα, φια ηα 

ππφινηπα είλαη εθ ησλ πζηέξσλ. Δδψ φκσο ππάξρεη έλα δήηεκα, φηη θ.Γήκαξρε, 

είπαηε, δηαβάζαηε ζηελ απφθαζε πνπ καο δηαβάζαηε, φηη πήξαηε ηελ 

εμνπζηνδφηεζε απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην ηνπ Θαιακνπ θαη απφ ηε 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ ηνπ Θαιάκνπ. Απηφ ην ζέκα ηνπ αγσγνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ δελ αθνξά κφλν ηνλ Θάιακν, αθνξά φιν ην Γήκν. Θα έπξεπε 

ηελ εμνπζηνδφηεζε λα ζαο ηε δψζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηείηε ηη ζα δεηήζεηε. Γελ αθνξά κφλν ηνλ Θάιακν. Αθνξά φιε 

ηελ πεξηνρή. Ρνλ Θάιακν αθνξά ην ζέκα ησλ ηηκψλ ησλ απαιινηξησκέλσλ 

αθηλήησλ. Νια ηα άιια ηα δεηήκαηα αθνξνχλ φιν ην Γήκν. Θεσξνχκε θαη 

εκείο φηη απηή ε δηαπξαγκάηεπζε πνπ έρεηε θάλεη δελ είλαη ζπκθέξνπζα γηα 

ηνλ ηφπν, νχηε γηα ην Γήκν. Δπίζεο, πάξηε ππ' φςε ζαο φηη ε ΓΔΠΦΑ ζα 

ηδησηηθνπνηεζεί ηνπο επφκελνπο κήλεο θηφιαο γηαηί είλαη αθξηβψο ζην 

ζηφραζηξν, νπφηε ζα έρεηε λα κηιάηε κε ηδησηηθή εηαηξεία θαη ακθηβάιισ πνιχ 

αθφκε θαη απηά αλ ζα ηα πάξεηε θαη ηέινο, ζέισ λα ζαο πσ, πξέπεη λα 

ζεβαζηνχκε θαη ηνλ αγψλα ηνπ Βαξλάβα, πνπ αγσλίδνληαη απηήλ ηε ζηηγκή 
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γηαηί θαηαζηξέθεηαη ε παξαιία ηνπο θαη αλ ζέιεηε, εδψ απηήλ ηε ζηηγκή λα 

έρνπκε θαη έλα ςήθηζκα πνπ λα ιέεη, ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζην ιαφ ηνπ 

Βαξλάβα πνπ αγσλίδεηαη λα κελ πεξάζεη, λα κελ θαηαζηξαθεί ε κνλαδηθή, κηα 

απφ ηηο ιηγεο παξαιίεο πνπ έρεη ν Βαξλάβαο ζηελ πεξηνρή, ζηελ Βνξεην-

Αλαηνιηθή Αηηηθή.  

 Ινηπφλ, βέβαηα ςεθίδσ αξλεηηθά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ λα ζαο απαληήζσ πάλσ ζ' απηά ηα ζέκαηα θαη ζα κπνξνχζα 

λα κηιάσ επί 1 ψξα. Γε ζα ην θάλσ γηαηί ήκνπλ θαη εγψ ζηνλ αγψλα, ήκνπλ θαη 

εγσ ζε φιεο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Σεηξίζηεθα ην ζέκα κε πάξα πνιχ κεγάιε 

ιεπηφηεηα, δελ έθαλα ηίπνηα ην δηαθνξεηηθφ, παξά φηαλ ν αγσγφο είρε 

ηειεηψζεη, παξά φηαλ ν αγσγφο είρε θηάζεη, είρε πεξάζεη ηνλ Θάιακν, φηαλ ε 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ πνπ εθπξνζσπνχζε φινπο ηνπο Θαιακηψηεο ζαλ 

ΑΓΥΛΑ θαη ηνπο θαινχζε θαη ήηαλ ζε επηθνηλσλία ζπλέρεηα καδί ηνπο, φηαλ 

απηή ε Δπηηξνπή απφ κφλε ηεο ρσξίο εκέλα λα κε εηδνπνηήζεη θαλείο, έλα 

πξστλφ καδί κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Θαιάκνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

πνπ ηη άιιν ζεκαίλεη απηφ, παξά ν ιαφο ηνπ Θαιάκνπ, κνπ είπε, ράλνπκε ηα 

πάληα, πξνρψξα κήπσο πάξνπκε θάηη. Απηφ είλαη ην ζέκα. Γε ιέσ, δελ κπαίλσ 

ζε άιια ζρφιηα. Ξήξακε απηά ηα πξάγκαηα φηαλ θηλδπλεχακε λα ράζνπκε ηα 

πάληα, φηαλ ν αγσγφο είρε πεξάζεη, φηαλ ην ζέκα είρε ηειεηψζεη. Απφ ηελ αξρή 

ήκαζηαλ θαη εκείο παξέα ζηνλ αγψλα, ζηηο ζπγθεληξψζεηο θαη ζπκκεηείρακε 

απφιπηα ζην λα κελ πεξάζεη θαη λα γίλεη αιιαγή δηαδξνκήο. Νηαλ ράζακε ην 

παηρλίδη ηεο δηαδξνκήο απηήο, κπήθακε λα πάξνπκε φ,ηη κπνξνχκε θαη είκαη, 

εγψ ζεσξψ ηελ πξψηε κεγάιε επηηπρία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, γηαηί πάεη λα 

ιχζεη, πάεη λα βνεζήζεη κεγάια δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο, πγείαο θαη 

θαζαξηφηεηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Λα γίλεη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ησλ 

ζπλαδέιθσλ αλ απνδέρνληαη ηα.... Λαη αλ απνδέρνληαη. Νρη αλ δελ 
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απνδέρνληαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε. 

Νξίζηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Ινηπφλ, Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Λαη. Φνξγηάξεο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη. Ξαπαγηάλλεο, λαη. Γηαλλάο, λαη. Καθξήο, λαη. Θνληνγηάλλε, 

λαη. Ρζεθξεδήο, λαη. Γάβξεο. 

ΓΑΒΟΖΠ: Νρη. .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Ιεκπνχζεο, λαη. Ιέθθαο, λαη. Ξέππαο, λαη. Ληθνιάνπ, λαη. 

Αλπθαληήο, λαη. Βιάρνο, λαη. Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Γήκαξρνο ζα αγσληζηεί γηα έλα 

επηπξφζζεην αθφκε αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο, δειαδή ηελ παξνρή αεξίνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Θαιάκνπ θαη ηνπ Καξθνπνχινπ θαη ηεο Καιαθάζαο ελδερνκέλσο, 

ςεθίδσ λαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα απαληήζσ ζ' απηφ ηψξα. Μεράζηεθα πξνεγνπκέλσο, κπνξψ 

λα ην πσ, ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ μέραζε λα κνπ δεηήζεη απηφ. Απηφ 

ην δήηεζα θαη ε ΓΔΠΦΑ αθήλεη έλα βαλνζηάζην αλακνλή γηα κειινληηθή, 

αλακνλή γηα κειινληηθή ρξήζε αεξίνπ ζηελ πεξηνρή καο. Απηφ φκσο, 

πξνζέμηε, λα μεθαζαξηζηνχλ ηα πξάγκαηα, φπσο ην γξάθεη θαη ε ΓΔΠΦΑ θαη 

είλαη θαη γεγνλφο, ε ΓΔΠΦΑ αζρνιείηαη κφλν κε ηε κεηαθνξά απηνχ ηνπ 

κεγάινπ αγσγνχ, δελ είλαη θαζφινπ αξκφδηα λα καο βάιεη θπζηθφ αέξην ή φρη. 

Αζρνινπληαη άιιεο εηαηξείεο πνπ ζα ρξεηαζηεί φινη καδί έλα θαηλνχξγην αγψλα 

ζε ΓΔΞΑ θαη άιιεο εηαηξείεο γηα λα πάξνπκε θπζηθφ αέξην. Απηφ κπνξνχζε λα 

θάλεη, απηφ θάλεη. Γειαδή άθεζε αλακνλέο γηα λα κπνξεί κεζαχξην θάπνηα 

πίεζε θάπνπ αιινχ λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε.  
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Βαζηιάθνο, λαη. Ξάληνο, λαη. Κίρα, λαη. Ιάκπξνπ, λαη. Κπφξζεο, 

λαη. Πσηήξρνο, λαη. Ρζάδαξεο, λαη. Κπαηδάθαο, λαη. Νηθνλφκνπ, λαη. Ιίηζαο, 

φρη. Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ απέζεηξα ηηο αλαθνηλψζεηο, δελ ηνπνζεηήζεθα θαη απέρσ ζην 

ζέκα γηα λα κελ θνπξάζσ άιιν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Απνρή ινηπφλ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππκθσλψ κε ηνλ θ.Ιίηζα. Κε ηνλ θ.Ονχζζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Βειηαληψηεο απνρή. Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, δηφηη ν θ.Γήκαξρνο λαη κελ εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

αιιά φρη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο. 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ππκθσλψ κε ηνλ θ.Ονχζζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Απνρή ινηπφλ. Εαραξίαο; Απνρή. Γηαζεκάθεο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πεβφκελνο απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απηφλ ηνλ θφζκν πνπ πεξηκέλεη λα ελεκεξσζεί γηα ην 

ζέκα πνπ ηνλ θαίεη, δελ έρσ θάλεη νχηε αλαθνηλψζεηο. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

έρεη ζπκβεί απηφ κε κέλα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δε ζπκκεηέρσ θαλ ζ' απηφ. Δλψ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα θαη ζα έπξεπε λα έρνπκε ηνπνζεηεζεί.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Νρη. Αξκπξηψηεο; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο δε ζπκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είλαη φρη θα Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Ππγλψκε, ηη ζέιεηε; Απνρή; Λαη, ζπγλψκε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απνρή, ην ίδην. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Δληάμεη. Ν θ.Αξκπξηψηεο; 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξε ν θ.Γηαζεκάθεο, 

ζεβφκελνο θαη εγψ ηνλ θφζκν πνπ ήξζε εδψ γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζήκεξα, 

απέρσ απφ ηε δηαδηθαζία. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Ν θ.Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δρσ πεη λαη ήδε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Λαη. Νηθνλφκνπ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη γηαηί ηα ζεσξψ ειάρηζηα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Νρη. Βαξλάβα, φρη. Πηδέξεο, φρη. Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Απνρή γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε ηνπο πξνιαιήζαληεο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Απνρή. Θχξηνο Θηνχζεο;  

ΘΗΝΠΖΠ: Απνρή γηα ηνλ ίδην ιφγν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Απνρή. Καξγέηα. 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Απνρή. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Απνρή. Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη. Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Νρη. Δπραξηζηψ.  

.......: Δίλαη θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ ζα έπξεπε λα ςεθίζεη θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε δίθην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξάιεηςε ηνπ Ξξνεδξείνπ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝΞΗΘΝ - ΘΗΝΠΖΠ: Τεθίδσ λαη θαη ζέισ λα πσ κηα ιέμε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη ν θχξηνο Θηνχζεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝΞΗΘΝ - ΘΗΝΠΖΠ: Τεθίδσ λαη. Θέισ λα κηα ιέμε. Θεσξψ 

κεγάιε επηηπρία, επεηδή ην ζπδεηήζακε ην ζέκα ηνπ αεξίνπ θαη ηνλ θ.Γήκαξρν 

λα ζπγραξψ θαη ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην θαη ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηνπ 

Θαιάκνπ θαη ηελ Δπηηξνπή κε ηελ θα Γέδε βξεζήθακε έμσ απφ ηελ πφξηα ην 

αέξην φηαλ αλαιάβακε εκείο ζαλ Θνηλνηηθή Αξρή. Ζηαλε έμσ απφ ηελ πφξηα 

καο θαη ζεσξψ κεγάιε επηηπρία απηά πνπ πήξακε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε.  

(αξ. απνθ. 49/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 2ο 

 

Δνημέπωζη ζσεηικά με ηο Βιολογικό Θαθαπιζμό ηος ππώην Γήμος 

Υπωπίων. (Ρο ανωηέπω θέμα ζςζηηείηαι ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ 

παπ. 2 ηος άπθπος 67 ηος Λ. 3852/2010). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε ζην επφκελν ζέκα θαη κνλαδηθφ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, κνλαδηθφ ηψξα πιένλ, ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην Βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ. Θχξηε Γηαζεκάθε απ' φζν γλσξίδσ 

είζηε εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο, παξφιν πνπ παξαπνλνχκαη, δε κνπ ζηείιαηε 

εηζήγεζε γηα ην ζέκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βάιηε κνπ κείνλ.  
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.......: Θχξηε Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε, ην αίηεκα κνπ λα καο θάλεη κηα εηζήγεζε 

θαη ν θ.Γαβξηήι .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, παξεβξίζθεηαη ν θ.Γαβξηήι. 

.......: Α, πνιχ σξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ζηαιεί πξφζθιεζε ζηνλ θ.Γαβξηήι. Ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Νρη, λα έξζεη ν θ.Γαβξηήι, δηθφ ηνπ ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα κηιήζεηε κεηά θ.Γηαζεκάθε;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη βέβαηα, εγψ ζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Μεθηλψληαο ινηπφλ ηελ εηζήγεζε κνπ, ζα ήζεια λα ζηαζψ 

πξψηα ζε δχν πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα. Ρν πξψην είλαη φηη δελ ππάξρεη 

δεκφηεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Γαβξηήι, θ.Γαβξηήι .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζέκα είλαη αξθνχληνο ζνβαξφ. 

Αο αθήζνπκε ηνπο νκηιεηέο λα ηνπνζεηεζνχλε ειεχζεξα. Ππλερίζηε 

θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ην πξψην ζέκα ην νπνίν ζέισ λα ζηαζψ, είλαη φηη δελ 

ππάξρεη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ, ν νπνίνο λα ζέιεη πεξηζζφηεξν απφ 

θάπνηνλ άιινλ λα γίλεη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, φπσο θαη δελ ππαξρεη 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο κέζα ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα ν νπνίνο λα ζέιεη 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνλ άιιν Γεκνηηθφ Πχκβνπιν λα γίλεη απηφο ν 

Βηνινγηθφο. πεξ-παηξηψηεο εδψ κέζα δελ ππάξρνπλ. Νινη αγαπάκε ηνλ ηφπν 
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καο ην ίδην. Ρν δεχηεξν είλαη φηη κεηά ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

βγήθαλ ηα γλσζηά παπαγαιάθηα, νη ππεξ-παηξηψηεο, λα πνπλ φηη έθεξα απηφ 

ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί είλαη θνληά ην ζπίηη κνπ. Ρν ζπίηη κνπ 

βξίζθεηαη ζε επζεία γξακκή απφ ηε ρσξνζέηεζε 1,5 ρικ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Θεξαηέα, ν Βηνινγηθφο βξίζθεηαη ζηα 1.300 κ. απφ ηνλ νηθηζκφ. Ζ Τπηάιιεηα 

βξίζθεηαη ζηα 2 ρικ. απφ ην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά. Ζ απφζηαζε απηή απφ κφλε 

ηεο είλαη ηθαλή, ψζηε εγψ πξνζσπηθά λα κελ έρσ πξφβιεκα κ' απηήλ ηε 

ρσξνζέηεζε. Δρσ πξφβιεκα φκσο κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζνδεχζεηο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ κέρξη ζήκεξα. Γελ είκαζηε εκείο απηνί νη νπνίνη ζα ππνδείμνπλ 

ην πνπ ζα γίλεη ν Βηνινγηθφο. Δηδηθνί επηζηήκνλεο ζα ππνδείμνπλ ην πνπ ζα 

γίλεη, αιιά ζα πξέπεη θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έρεη ιφγν. Εεηήζακε 

ινηπφλ λα γίλεη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δηφηη φινπο απηνχο ηνπο κήλεο 

δελ είρακε θακία κα θακία πιεξνθφξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έζεζα ην ζέκα, έζησ θαη ιίγν άθνκςα κφλν θαη κφλν λα 

κπνξέζεη λα έξζεη γηα λα ζπδεηεζεί. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο 17 

ζπλαδέιθνπο πνπ ππέγξαςαλ καδί κε κέλα ηελ αίηεζε λα έξζεη ην ζέκα απηφ 

ζην Ππκβνχιην, γηα λα κάζνπκε επηηέινπο ην ηη ζπκβαίλεη.  

 Θα ήζεια ηψξα λα ζαο θάλσ κηα ελεκέξσζε γηα ην πσο μεθίλεζε θαη 

πσο έρνπκε βξεζεί ζ' απηφ εδψ ην ζεκείν πνπ είκαζηε ζήκεξα. Πηηο 15 Ηνπιίνπ 

ηνπ 2008 θαη ζα παξαθαιέζσ λα ζπγθξαηήζεηε ηηο εκεξνκελίεο γηαηί έρνπλε 

ζεκαζία, ζπγθαιείηαη Ππκβνχιην απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη έλα 

απφ ηα ζέκαηα είλαη: Αγνξά αγξνηεκαρίνπ γηα θαηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Κε ην ζέκα απηφ δεηνχζε ε ηφηε Γεκνηηθή 

Αξρή λα δνχκε πνπ ππάξρνπλ θηήκαηα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, πνπ 

ππάξρνπλ πξνζθνξέο πξνο πψιεζε, ψζηε λα ηα αγνξάζνπκε θαη αλ είλαη θαιά, 

λα ρσξνζεηήζνπκε εθεί ην Βηνινγηθφ. Πηελ εηζεγήζε ηνπ ν πξψελ Γήκαξρνο 

Υξσπνχ, Υξσπίσλ, έζεηε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο, λα απέρεη 1.000 κ. απφ ην 

θέληξν αλαγλσξηζκέλνπ νηθηζκνχ θαη λα έρεη έθηαζε 60 ζηξ. Νηαλ ινηπφλ καδί 
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κε ηνλ θ.Κπαιφθα πήγακε λα ελεκεξσζνχκε γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ 

θ.Γεκάξρνπ, πεγαίλνληαο ζηελ θα Καλαβέιε καο παξέπεκςε ζηελ ηδηαηηέξα 

ηνπ θ.Γεκάξρνπ. Νλησο ε ηδηαηηέξα καο άλνημε ην γξαθείν ηνπ θ.Γεκάξρνπ θαη 

καο είπε, πεξηκέλεηε λα ζαο θέξσ ηελ εηζήγεζε. Δθείλε ηε ζηηγκή ήξζε θαη ν 

θ.Ζιηάζθνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ εηζήγεζε. Αληί γηα ηελ εηζήγεζε καο θέξλνπλ ην θάθειν. 

Δκείο πήγακε λα πάξνπκε εηζήγεζε, δελ μέξακε γηα θάθειν Βαγγέιε ηφηε. 

Αλνίγνληαο ην θάθειν είδακε κηα έηνηκε ρσξνζέηεζε ε νπνία πξνθαλψο απφ 

θάπνηνπο είρε απνθαζηζηεί. Κηιάκε γαη 15 Ηνπιίνπ 2008. Ρα ζρεδηαγξάκκαηα 

ηα νπνία ππήξραλ κέζα ζην θάθειν απηφλ είραλε εκεξνκελίεο Λνέκβξηνο 2007 

θαη Φεβξνπάξηνο 2008, 9 κήλεο δειαδή πξηλ έξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Ξξνζέρηε, ην ζέκα γηα αγνξά νηθνπέδνπ, έηζη; Γε κηιάσ γηα 

ρσξνζέηεζε, αιιά γηα αγνξά νηθνπέδνπ. Ζ πξνθαηαξθηηθή, πεξηβαιινληηθή 

κειέηε πνπ πξνβιέπεη ηε ρσξνζέηεζε έξρεηαη γηα αλάζεζε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην 2 κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 16 Πεπηεκβξίνπ 2008. Πρεδφλ 1 ρξφλν απφ 

ηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ βξήθακε ζην 

θάθειν. Ζ πξνθαηαξθηηθή απηή ινηπφλ κειέηε πξφηεηλε δχν ιχζεηο, 

ελαιιαθηηθή ζέζε 1 θαη ελαιιαθηηθή ζεζε 2. Ρελ ελαιιαθηηθή ζεζε 2 ηελ 

απέξξηπηε θηφιαο, ιέγνληαο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηε 

ζέζε 2 ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη δεζκεχζεηο εθηάζεσλ πνπ κπνξεί 

κειινληηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επεθηάζεηο νηθηζκψλ. Δπίζεο αλαθέξεη φηη 

ζηε ζέζε 2 ππάξρνπλ 40 ζηξ. θαη αθνχ ν Γήκαξρνο ζηελ εηζήγεζε ηνπ δεηάεη 

60, απηνκάησο απηή ε ζέζε δελ θάλεη. Δηζη, κνλαδηθή επηινγή ππήξρε ε ζέζε 

1. 2 κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 16.9.2008 έξρεηαη ζην Ππκβνχιην ην ζέκα: Αλάζεζε 

ηεο κειέηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξνκειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Π' απηά ηα Ππκβνχιηα ινηπφλ ν θ.Ζιηάζθνο σο αληηπνιίηεπζε ηφηε αλαθέξεη 
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κεηαμχ άιισλ: "Απφ ηελ άιιε κεξηά εγψ πξαγκαηηθά δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί 

μεθηλήζαηε απηφ ην θάθειν κε ηνλ 3316 ην Λφκν, εθηίζεζηε θηφιαο αλ ην 

ζέιεηο αιιηψο, θηηάμαηε έλα θάθειν ν νπνίνο έδεηρλε θηφιαο ηε κνλάδα". Πε 

άιιν ζεκείν αλαθέξεη: "Κε βάδεηε ζε ππνςίεο  θαη κε επηβεβαηψλεηε γη' απηφ 

πνπ έιεγα ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, φηη απηή ε φιε δηαδηθαζία 

θσηνγξαθίδεη κειεηεηέο θαη εξγνιάβνπο". Ξεγαίλνληαο παξαθάησ ιέεη ν 

θ.Ζιηάζθνο: "Απηφ ινηπφλ πνπ είπα ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, δηαβάδνληαο 

ην θάθειν θαη δπζηπρψο ή επηπρψο έρσ θάπνηεο γλψζεηο, δηαβάδνληαο ζην 

θάθειν απηφλ ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε ή ην θάθειν πξνεηνηκαζίαο 

ζχκθσλα κε ηνλ 3316, απηφο ν θάθεινο θσηνγξάθηδε ρσξνζεηήζεηο, 

θσηνγξάθηδε δηαδηθαζίεο κειέηεο, θσηνγξάθηδε θαη ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. Νπνπ θαη αλ πήγα, απηφ κνπ είπαλ". Ξαξαθάησ επαλέξρεηαη θαη 

αλαθέξεη: "Αχξην ινηπφλ, ζαο αλαθνηλψλσ θαη ζαο ην ιεσ θαη ην βεβαηψλσ 

απηφ πνπ ζαο ιέσ, αχξην ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζα ππνδείμεη 

ηηο ίδηεο αθξηβψο ρσξνζεηήζεηο. Παο ην ιέσ εγψ, αθξηβψο ηηο ίδηεο 

ρσξνζεηήζεηο ζα δείμεη. Παο ην ιέσ θαη ζαο ην εγγπνχκαη ζήκεξα. Γε δηαθσλψ 

ζ' απηφ, δηαθσλψ θαη είπα ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην θαη ην μαλαιέσ, απηή 

ε φιε ηζηνξία είλαη θσηνγξαθηθή, θσηνγξαθίδεη κειέηε, θσηνγξαθίδεη 

κειεηεηή, θσηνγξαθίδεη θαηαζθεπαζηή θαη ην ιέσ θαη έηζη λνκίδσ θαη ζαο ιέσ 

θηφιαο πνηνο είλαη ν κειεηεηήο. Δίλαη απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη δηαρεηξίδεηαη ηε 

κέζνδν vacuum". 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Ππλερίδεη ν θ.Ζιηαζθφο θαη ιέεη: 

"Νηαλ ινηπφλ ζηήζσ εγψ ηε κειέηε θαηά 60% κε έξγν vacuum, ζα 

θσηνγξαθίζσ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ vacuum". Γηαηί; ξσηάεη ν θ.Γήκαξρνο." 

Γηαηί έηζη πξέπεη. Αθνχ ζα είλαη vacuum, έλαο ην έρεη ην vacuum, δελ ην έρνπλ 

10. Δλαο ην δηαρεηξίδεηαη. Δγψ ινηπφλ ζαο ην μαλαιέσ, νη ρσξνζεηήζεηο ζα 
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είλαη ίδηεο." Γηάλλε, αλ δε ζέιεηε λα κπείηε ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία, απηφ είλαη 

ζέκα δηθφ ζαο. Αθήζηε κε εκέλα λα πσ απηά πνπ ζέισ λα πσ θαη κεηά ην ηη ζα 

θάλεηε εζείο ζα ην θξίλεηε εζείο. Ν θ.Νηθνλνκάθνο ηψξα απφ ηελ άιιε, κεηά 

ηνλ θ.Γήκαξρν, ζην ίδην Ππκβνχιην αλαθέξεη: "Ξξέπεη λα θαιέζνπκε θάπνηνπο 

επηζηήκνλεο, λα ςάμνπλ ηελ πεξηνρή φιε θαη λα πξνηείλνπλε ιχζεηο γηα ην 

βηνινγηθν θαζαξηζκφ." Ξαξαθάησ ιέεη: "Θέινπκε φκσο λα είλαη εθηθηφ ην έξγν, 

λα κηιάκε επί ηεο νπζίαο, κε δηαθάλεηα, κε μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ αξρή 

έσο ην ηέινο θαη ξσηψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζήκεξα απηά ζα πσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ Γηάλλε. Οσηά ηφηε ν 

θ.Νηθνλνκάθνο: "Θα πείξαδε εδψ λα έρνπκε έλαλ εηδηθφ; Δλαλ κεραληθφ πνπ 

έρσ δεηήζεη ηφζεο θνξέο; Λα κπνξεί λα καο απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα, λα 

κπνξεί λα πξνσζήζεη απηφ ην ξεκάδη ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ; Δλαο κεραληθφο 

εδψ κέζα. Γε γίλεηαη αιιηψο λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα. Ξνπ είλαη νη 

εηζεγήζεηο; Ξνπ είλαη ε δεκνθξαηία; Ξνπ είλαη ε ηζφηεηα; Ξνπ φινη καδί ζηα 

ιφγηα ζα θάλνπκε ην έξγν; Ρν έξγν δε γίλεηαη ζηα ιφγηα φινη καδί. Δγψ ρσξίο 

εηζεγήζεηο, ρσξίο δηαθάλεηα, ρσξίο ζπκκεηνρή, ρσξίο νηηδήπνηε απ' φια απηά 

δε ζπκκεηέρσ ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία. Ζ πνιηηηθή, αγαπεηνί θίινη - ζπλερίδεη ν 

θ.Νηθνλνκάθνο - δελ είλαη πεδίν πεηξακαηηζκψλ, νχηε ε εμνπζία. 

Ξεηξακαηαδίζηε κέζα ζηελ αγλσζία ζαο. Ιππάκαη πάξα πνιχ. Γελ είζηε ηθαλφο 

θ.Γήκαξρε λα πξνρσξήζεηε ην έξγν. Δγψ ρσξίο εηζεγήζεηο θαη γλψζεηο, λα 

έρνπλ θχγεη νη κειέηεο, λα κελ έρεη έξζεη θακία κειέηε επίζεκα εδψ, λα κε 

γλσξίδσ ηίπνηα θαη λα έξρνκαη μαθληθά κε κεδέλ γλψζε λα απαληήζσ ζην 

βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ή λα πάξσ ζέζεηο, δελ κπνξψ λα ζπλερίζσ κε ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο εγψ καδί ζαο. Ξξνηηκψ λα βιέπσ ηνλ Ξαλαζελατθφ λα ράλεη, παξά 

εζέλα", ιέεη ζηνλ θ.Γαβξηήι θαη απνρσξεί ν θ.Νηθνλνκάθνο.  

(ρεηξνθξφηεκα) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθνχζηε θαη απηφ, δχν 

κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο, ζηηο 4.11.2010, ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή 

ζπγθαιεί έθηαθην Γεκνηηθν Ππκβνχιην. Πηελ εηζήγεζε ηνπ ν Ξξφεδξνο ιέεη, ην 

ζέκα είλαη έθηαθην θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη είλαη έθηαθην ζέκα δηφηη 

είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. Θαη ζηακαηάεη. Αθνινπζεί ε εηζήγεζε ηνπ 

θ.Γεκάξρνπ ν νπνίο ιέεη φηη πξν 20εκέξνπ άλνημε ν 2νο θχθινο ηνπ ΔΞΔΟΑ, 

αιιά δελ αλαθέξεη πνπζελά φηη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είλαη κεηά απφ 5 

κήλεο. Γηα ην έθηαθην ζέκα. Ν θ.Ζιηάζθνο δελ παξεβξίζθεηαη ζηελ εηζήγεζε 

ηνπ ηφηε Γεκάξρνπ Υξσπνχ, ηνπ θ.Γαβξηήι, ν θ.Νηθνλνκάθνο είλαη παξψλ. Ρελ 

ψξα πνπ ηειεηψλεη ηελ εηζήγεζε ν θ.Γαβξηήι πξνζήιζε ν θ.Ζιηάζθνο θαη ρσξίο 

λα ηνπνζεηεζεί θαλείο ςεθίδνπλ νκφθσλα ηελ θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο απηήο. 

Λα πσ ηψξα εγψ γηα φια απηά ηη; Δπηπιένλ θάζνληαη θαη ιέλε φηη δήζελ εγψ δε 

ζέισ λα γίλεη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο γηαηί εθεί είλαη ην ζπίηη κνπ. Δγψ ηα 

έιεγα φια απηά; Θαη φια απηά βέβαηα δε ζα είραλ θακία ζεκαζία ζήκεξα εάλ 

απηνί νη νπνίνη ηφηε ηα θαηήγγεηιαλ δελ εξρφληνπζαλ ηψξα λα ηα εθαξκφζνπλ. 

Θέισ κφλν λα κνπ πνπλ απηνί νη θχξηνη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν θ.Ζιηαζθφο θαη ν θ.Νηθνλνκάθνο. Λα καο πνπλ πφηε είραλ 

δίθην. Θχξηε Ζιηάζθν είραηε πεη φηη δε δηαθφπηεηε. Γε ζαο αξέζεη θάηη θαη κε 

δηαθφπηεηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζεηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαβάδσ αθξηβψο απηά πνπ είραηε πεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είλαη κνκθή. Δάλ ζεσξείηε κνκθή ην ηη είραηε πεη, πνιχ 

επραξίζησο λα ην δερηψ. Δάλ ζεσξείηε κνκθή απηά πνπ είραηε πεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, πείηε καο ηψξα πφηε είραηε δίθην; Ρφηε ή ηψξα; Ρφηε 

πνπ κηιάγαηε γηα θσηνγξαθηθέο ρσξνζεηήζεηο, θσηνγξαθηθέο κειέηεο θαη γηα 

εξγνιάβνπο. ∞ ηψξα πνπ ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ηελ έρεη άιινο. Γηαθάλεηα 

θχξηνη παληνχ. Απηφ δεηάγακε ηφηε, απηφ δεηάκε θαη ηψξα. Θαη αλ ζηελ ηφηε 

Γεκνηηθή Αξρή κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θάπνηα ειαθξπληηθά, δηφηη ην 

πίζηεπαλ ή δελ ην πίζηεπαλ ή έηζη λφκηδαλ φηη έπξεπε λα γίλεη, ζε ζαο πνπ 

είραηε ηφζα θαηαγγείιεη γη' απηνχο, δελ ππάξρεη θαλέλα κα θαλέλα 

ειαθξπληηθφ. Δπραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα επαλέιζσ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζε ηη ζπλίζηαηαη ην πξνζσπηθφ θ.Ζιηάζθν; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είπα θαη 

ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη επραξίζηεζα ηνλ Γηψξγν ηνλ Γηαζεκάθε πνπ 

εθηηκάεη ηηο γλψζεηο κνπ θαη είπα ινηπφλ θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά φηη απηά 

πνπ πίζηεπα ηφηε, πηζηεχσ θαη ζήκεξα. Νχηε θακία απφθαζε πάξζεθε 

θ.Γηαζεκάθε γηα ην ηη ζα θάλνπκε κε ην Βηνινγηθφ, νχηε θαλείο επίζεκα είπε φηη 

επηθξνηνχκε απηήλ ηελ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ ςεθίζαηε δχν κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζα κε δηαθφςεηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Τεθίζαηε ηελ πξφηαζε δχν κέξεο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δε ζαο δηέθνςα νχηε κνκθή ζαο ξίρλσ, νχηε κνκθή ζαο 

ξίρλσ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε δηαθφςαηε θαη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, εληάμεη, εληάμεη, λα πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία 

ηνπιάρηζηνλ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζαο ξίρλσ θακία κνκθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ηα ίδηα ινηπφλ πηζηεχσ θαη ζήκεξα θαη γηα λα δηεπξχλεηε 

ηηο γλψζεηο ζαο, ζε ζρέζε κ' απηά πνπ είπαηε θαη εθηηκψληαο ηηο γλψζεηο ηηο 

δηθέο κνπ, ζαο ιέσ φηη ε θαηάζεζε ηερληθνχ δειηίνπ δελ έρεη ζρέζε κε θακία 

ρσξνζέηεζε. Ζ θαηάζεζε ηερληθνχ δειηίνπ είλαη κηα αίηεζε θαη δε 

θσηνγξαθίδεη - δελ απνδέρνκαη θακία δηαδηθαζία φηαλ θαηαζέησ ηερληθφ 

δειηίν. Γηα λα δηεπξχλεηε ηηο γλψζεηο ζαο. Νηαλ ινηπφλ έθεξε ν θ.Γαβξηήι ηελ 

θαηάζεζε ηερληθνχ δειηίνπ, φπσο θάλακε θαη εκείο ζην πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην, ην κφλν πξάγκα πνπ είρακε λα θάλνπκε ήηαλ λα ςεθίζνπκε λαη. Γε 

ζα πνχκε ηίπνηα άιιν, λα πνχκε λαη, θαηαζέζηε ηερληθφ δειηίν, γηαηί δε καο 

είρε ελεκεξψζεη θαλείο ηη γηλφηαλε κε ηε ρσξνζέηεζε θαη θπζηθά ήζαζηαλ θαη 

εζείο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ζπκκεηείραλ θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη νη νπνίνη 

ήηαλε ζπλππνςήθηνη ζαο θαη ζεκαληηθά ζηειέρε ηνπ θ.Γαβξηήι θαη θπζηθά 

ήζαζηαλ θαη εζείο ελεκεξσκέλνο. ∞ ελεκεξσζήθαηε ηελ επφκελε κέξα. ∞ 

ελεκεξσζήθαηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δηζη λνκίδαηε. Ξείηε φηη έηζη λνκίδαηε. Δηζη λνκίδεηε. Ρψξα 

είλαη κνκθή. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: ∞ ελεκεξσζήθαηε .. Θα ήηαλ ηεξάζηην .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξείηε φηη έηζη λνκίδαηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ήηαλ ηεξάζηην ζθάικα ζαο αλ δελ είραηε ελεκεξσζεί ηελ 

επφκελε κέξα. Δγψ ιέσ φηη δελ ελεκεξσζήθαηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γχν κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κε δηαθφπηεη επαλεηιεκκέλα θαη δελ παξεκβαίλεηε 

θαζφινπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θακηά θνξά αθήλσ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία λα ελεκεξσζνχλ 

θαη νη ζπλάδειθνη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία φηαλ δηαθφπηεηαη ν νκηιεηήο θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν θάλαηε θαη εζείο πξνεγνπκέλσο θαη ζαο ην επηζήκαλα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, ζε κνκθή, φρη ζε γεγνλφηα. Νηαλ ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Γηαζεκάθε, έηζη θαη αιιηψο είζηε εηζεγεηήο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νηαλ ινηπφλ, φηαλ ινηπφλ ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ ζπκάκαη 

δελ είρακε απαξηία απφλησλ δχν, ηξηψλ, δε ζπκάκαη πφζνη ήηαλε θαη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ ήξζε κφλν έλα ζέκα "Θαηάζεζε ηερληθνχ δειηίνπ", 

ηέινο, ην ηερληθφ δειηίν ιέσ θαη επαλαιακβάλσ, δελ πξνθαηαβάιιεη θακία 

δηαδηθαζία. Δίλαη θαηάζεζε αίηεζεο. Απηφ θάλακε θαη εκείο ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηή ε φιε ηζηνξία ινηπφλ θ.Γηαζεκάθε δε ρξεηάδεηαη λα 

γίλεηαη ξίρλνληαο κνκθή ζην Γήκαξρν θαη ζε κέλα επεηδή ήκαζηαλ ηφηε 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη πήξακε κηα απφθαζε γηα ηνλ ηφπν καο λα 

θαηαζέζνπκε κηα πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο. Δγψ πνπ απηά φια ηα μέξσ απ' 

έμσ θαη αλαθαησηά, δε ρξεηάδεηαη λα ηα μαλαδηαβάζσ, ηα μαλαιέσ έηζη φπσο 

ηα είπα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δηζη φπσο ηα είπα θαη ηα πηζηεχσ θαη ηα πηζηεχσ θαη ηα μαλαιέσ 

θαη ηα μαλαεμεγψ θαη άκα ζέιεηο θαη πην αλαιπηηθά ζήκεξα. Απηά ινηπφλ φια ηα 

πξάγκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ζε πξνζσπηθφ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ είλαη πξνζσπηθφ. Δγψ ιέσ γη' απηά πνπ είπα εγψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη θαη ηξίην εληθφ πξφζσπν. Κπνξείηε λα κηιάηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ππάξρεη θαλέλα ηξίην εληθφ, κηιάσ γηα κέλα. Απηά ινηπφλ πνπ 

εδψ πέξα αλαθέξζεθαλ εγσ ηα είπα θαη εγψ ηα μαλαιέσ θαη άκα ζέιεηε θαη ηα 

δηεπξχλσ θηφιαο θαη ηα πηζηεχσ αθξάδαληα θαη φλησο επαιεζεχηεθα ζ' απηά 

πνπ είπα κε ηε ζέζε ηνπ θ.Κπαιφθα φηαλ απνρψξεζε απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ 

θ.Γαβξηήι, πνπ κνπ έδσζε θαη ηελ θάξηα ηνπ θπξίνπ κειεηεηή. Νξίζηε, πάξηε 

ηελ θαη ν Αλδξέαο δελ ηε ζπκφηαλε. Θαη ζήκεξα ην ίδην πηζηεχσ. Ρν ίδην 

πηζηεχσ, ζεσξψληαο φηη, ην γξάθσ θαη κέζα ζηα πξαθηηθά, δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο ρσξνζέηεζεο, γηα ηελ επηινγή ηεο ρσξνζέηεζεο, ππαξρνπλε 

αξθεηέο, ζα πσ, είλαη δχν, ηξεηο. Ν θαζέλαο καο επηιέγεη ηη ζέιεη λα θάλεη. Απηφ 

πνπ είρα πεη ζην Γήκαξρν ηφηε θαη δπζηπρψο δελ ην έθαλε γηα ην θαθφ ηνπ 

ηφπνπ, κάιινλ, φρη φηη ήζειε ην θαθφ ηνπ ηφπνπ, γηαηί δελ ην πξνζηάηεπζε ην 

θαιφ ηνπ ηφπνπ, ήηαλ φηη φιεο απηέο νη κεγάιεο, κάιινλ, φια απηά ηα κεγάια 

έξγα, ηα πνιχ κεγάια έξγα, γηα λα κπνξέζεηο λα ηα πεηχρεηο θαη είλαη 

γξακκέλν ζηα πξαθηηθά, αθνχ ηα δηαβάδεηε κε επηκέιεηα, δηαβάζηε ηα θαη 

απηά, γηα λα κπνξέζεηο λα πεηχρεηο Γήκαξρε, ηνπ ιέσ, πξέπεη λα πεηχρεηο ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Δάλ δελ ηελ πεηχρεηο απηή, ζα 

θάλεηο κηα ηξχπα ζην λεξφ. Θαη απηφ δπζηπρψο δελ έγηλε. Θαη ελεκέξσζε δελ 

ππήξρε πνπζελά, αθφκα θαη ηελ εκέξα πνπ θαηεζέζακε ην ηερληθφ δειηίν. Γηαηί 

πξαγκαηηθά δε ρεηξίζηεθε ην ζέκα, δε ρεηξίζηεθαλ, κάιινλ, ην ζέκα κε ηε 

ζνβαξφηεηα πνπ ηνπ έπξεπε. Γπζηπρψο, απηφ είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα 

ζεκεξα. Γελ είλαη ε ρσξνζέηεζε, δελ είλαη ε δηαδηθαζία ν ηξφπνο 

επεμεξγαζίαο, δελ είλαη ε δηάζεζε, δελ είλαη ηα δίθηπα, δελ είλαη φια απηά. 

Απηά φια έπνληαη θαη θπζηθά είλαη αληηθείκελα πξνο ζπδήηεζε θαη θπζηθά είλαη 

αληηθείκελα πξνο δηαβνχιεπζε θαη κε ηνλ θφζκν θαη απηφ είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ.  
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 Νηαλ ινηπφλ μεθηλάο ηε δηαδηθαζία απηή, πξέπεη λα μεθηλάο κε ην λα 

ελεκεξψζεηο ηνλ θφζκν, λα αλνίγεζαη ζηνλ θφζκν, λα θαιείο ηνπο θνξείο θαη 

λα ηνπο ιέηε, ειάηε εδψ, μεθηλάσ λα θάλσ απηή ηελ ηζηνξία. Παο ελεκεξψλσ 

φηη μεθηλάσ. Θα επηιέμνπκε θάηη, ζα ζαο πσ θαη ην πσο πεξίπνπ ζα ην 

επηιέμνπκε θαη ην πσο ζα ην θάλνπκε. Θα ζαο ελεκεξψλσ φκσο βήκα, βήκα. 

Δκείο θάλακε ζπλερσο εξσηήκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη ηα ζπκάηαη ν 

Γηψξγνο, ηη θάλεηο Γήκαξρε; Ρη θάλεηο Γήκαξρε; Ρη θάλεηο Γήκαξρε; Γελ είρακε 

θακία ελεκέξσζε. Αιιά δελ κπνξψ λα αθνχσ φηη επζχλεζαη γηαηί ήξζεο θαη 

πήξεο απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ θαηάζεζε ηερληθνχ δειηίνπ, 

ηε ζηηγκή πνπ φινη καο ηφηε ζπκκεηείρακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έζησ θαη 

αλ απνπζηάδακε θαη ηελ επφκελε κέξα δε κάζακε ηη έθαλε ν Γήκνο. Γελ κπνξψ 

λα ην θαληαζηψ απηφ ην πξάγκα. Γελ κπνξψ λα ην δερηψ. Ρελ επφκελε κέξα 

θαηέζεζε ινηπφλ .. κάζακε φηη δελ ήξζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ιέσ εγψ, ν 

Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο θαη δε ζπκκεηείρα ζηελ ςεθνθνξία. Ρη ζεκαίλεη απηφ; 

Απνπνηνχκαη ησλ επζπλψλ κνπ; Απηφ ζεκαίλεη; Ρελ άιιε κέξα δελ 

ελεκεξψζεθα; Γελ πήγα ζην Γήκν; Λα πάσ λα πσ, έια εδσ, ηη θαηέζεζεο; 

Απηφ; Ξσο ην θαηέζεζεο; Κε πνηα θηινζνθία; Δθπγα απφ ηελ επζχλε κνπ; Νρη 

θπζηθά. Νηαλ παίξλεηαη κηα απφθαζε θαη εγψ ιείπσ, ηελ επφκελε κέξα, αλ κε 

ελδηαθέξεη, πάσ θαη ελεκεξψλνκαη γηαηί παξζεθε ε απφθαζε. Απηφ ινηπφλ .. 

Θπξία Πηεξγίνπ, κελ ππνδεηθλχεηε εξσηήζεηο. Θα απαληεζείηε, ζα 

απαληεζείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, νινθιεξψζηε. Εεηήζαηε ην ιφγν επί 

πξνζσπηθνχ. Θάλαηε πιήξε ηνπνζεηεζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα ζπγλψκε, φιε απηή ε αλαθνξά ηνπ θ.Γηαζεκάθε ήηαλε 

αλαθνξά ζηα ιεγφκελα ηα δηθά κνπ. Λα κελ πσ εγψ γηα ηα δηθά κνπ; Λα ηα 

ιέεη άιινο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλαθέξσ πξαθηηθά Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξαθηηθά. Θαη εγψ αλαθέξσ θαη εγψ αλαθέξσ ηηο ηνπνζεηήζεηο 

κνπ θαη ζαο ηηο ζρνιηάδσ γηα λα ηηο εκπεδψζεηε θαιχηεξα, αθνχ ζαο αθνξνχλ 

θαη ηφζν πνιχ. Απηφ ινηπφλ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αζε ηα ππνλννχκελα Βαγγειάθε, άζηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε .. 

(ηαπηφρξνλε δηαινγηθή ζπδήηεζε) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αζηα, αζηα ηα ππνλλνχκελα, άζηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε ιέλε Βαγγέιε Ζιηάζθν.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ πνπ ζνπ ιέσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ νχηε Γησξγάθε ζε είπα, νχηε Γεκεηξάθε. Πε παξαθαιψ 

πνιχ. Νπσο ζε ζέβνκαη, λα κε ζέβεζαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, μεθεχγνπκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζχ μεθίλεζεο πνπ ιέεη θαη ην αλέθδνην. Δζχ μεθίλεζεο πξψηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν αλέθδνην ην μέξεηο, εζχ μεθίλεζεο πξψηνο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθεζε ηα γηα αιινχ απηά, άθεζε ηα γηα αιινχ. Θα ζνπ πσ ζε 

ιίγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε παξαθαιψ Γηψξγν, ζε παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν, επραξηζηνχκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρειεηψλσ, ηειεηψλσ Ξξφεδξε, ηειεηψλσ θαη ιέσ, ζα ήηαλε 

θαιχηεξα ινηπφλ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε θαη αλ ζέινπκε λα θάλνπκε γηα έλα 

ηφζν πνιχ ζνβαξφ ζέκα, λα κελ εξρφκαζηε αλαθεξφκελνο ζε πξαθηηθά παιηψλ 

ζπλεδξηάζεσλ γηα λα ζίμνπκε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα. Ρν ζίγνπκε κε ην φλνκα 
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ηνπ θαη ηα πξαθηηθά αλ ζέινπκε, αλ ζέινπκε ινηπφλ λα ζίμνπκε θαη ηα πξαθηηθά 

ηα δίλνπκε θαη ζηνλ θφζκν λα ηα δηαβάζεη θαη αο έξζεη ν θφζκνο λα καο 

ξσηήζεη, φπσο έρνπλ έξζεη πνιινί θαη καο έρνπλ ξσηήζεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, είζηε εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο, ζα 

επαλαηνπνζεηεζείηε .. Αθνχζηε κε ιηγάθη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ελεκεξσζνχκε φινη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καδί κ' απηνχο θαη ν νκηιψλ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Θα βνεζήζεη ηνλ θφζκν πάξα πνιχ απηφ πνπ ζα πσ 

ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζαο αθνχκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έθεξα ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, αλαγλσξίδσ άθνκςα, απηφ ην ζέκα ήηαλ, δηφηη ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 

ζην γξαθείν ην δηθφ ζαο θ.Ξξφεδξε, παξνπζία ζαο θαη παξνπζία ηνπ 

θ.Φνξγηάξε δήηεζα λα ελεκεξσζψ θαη κνπ έιεγε ν θ.Ζιηάζθνο θαη επηθαινχκαη 

εζάο, φηη δε ζνπ δίλσ ηε κειέηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπηθαιείζηε πνηνλ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ θ.Φνξγηάξε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνλ θ.Φνξγηάξε ξσηήζηε ηνλ θαη ηνλ Ξξφεδξν. Γηαηί δελ 

επαιεζεχηεθαλ απηά πνπ ιέηε. Δζείο κπνξείηε λα ιέηε φ,ηη ζέιεηε αλεπίζεκα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί κε δηαθφπηεηο; Ρψξα γηαηί κε δηαθφπηεηο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί ιέηε ςέκαηα. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Τέκαηα ιέο εζχ θαη ζα ζνπ ην απνδείμσ ζε έλα ιεπηάθη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζαο κηιάσ ζηνλ πιεζπληηθφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Τέκαηα ιεο εζχ θαη ζα ζνπ ζην απνδείμσ ζε έλα ιεπηφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο κηιάσ ζηνλ πιεζπληηθφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ζε μέξσ 40 ρξφληα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, καο παξαθνινπζνχλ ζπκπνιίηεο καο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ιέηε ςέκαηα. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νχηε Γησξγάθε δε ζε είπα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Τέκαηα ιεο εζχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καο παξαθνινπζνχλ ζπκπνιίηεο καο, δελ είλαη επίπεδν απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Τέκαηα ιεο εζχ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είπα ζε θαλέλαλ φηη ιέεη ςέκαηα θ.Γηαζεκάθε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δζχ ην είπεο ηψξα, είπεο ιεο ςέκαηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζείο κε απνθαιέζαηε ςεχηε ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα ησξα ζα κε ηξειάλεηο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζηακαηήζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, φηαλ δήηεζα λα ελεκεξσζψ, φηαλ δήηεζα λα 

ελεκεξσζψ δε κνπ δψζαηε ηε κειέηε θαη δε κε ελεκεξψζαηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είρακε θακία κειέηε θαη ειάηε λα .. ζηελ Ρερληθή πεξεζία. 

Δίλαη εδψ ν πξντζηάκελνο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κνπ είπαηε, κνπ είπαηε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κνπ είπαηε επί ιέμε ..  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνπο κάξηπξεο πνπ επηθαιείζηε ζα ξσηήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηψξα δελ είλαη θαηάζηαζε απηή. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνπο κάξηπξεο πνπ επηθαιείζηε λα ηνπο αθήζεηε λα κηιήζνπλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κνπ είπαηε επί ιέμε, φηη ηελ έρεηε αιιά είλαη αλεπίζεκε θαη 

ζαο ξψηεζα .. 

.......: Αθξηβψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δηζη κπξάβν, πέζην. Ρν είπε φηη ηελ έρεη αλεπίζεκε; 

.......: Απηφ αθξηβψο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Κε καο ιέηε φηη ιέκε ςέκαηα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη αλεπίζεκε. .. ηεο ρσξνζέηεζεο, φρη ν θάθεινο ηεο κειεηεο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε καο ιέεη φηη ιέκε ςέκαηα.  

.......: .. αλεπίζεκε θαη δελ κπνξψ λα ζνπ ηε δψζσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δηζη κπξάβν. Δίπε φηη ηελ έρσ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, φρη ε κειέηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αζην Βαγγέιε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αζην Βαγγέιε; Ρη άζην Βαγγέιε; Μέξεηο εζχ; Γελ μέξσ εγψ ηη 

είρα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ μέξσ ηη είπεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Γηαζεκάθεο, λα 

πξνρσξήζνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ηα πσ Γήκαξρε θαη απηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ην έθεξα ην ζέκα, ην έθεξα ην ζέκα ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νηαλ ζαο είπα φηη ζα πακε ζην ΔΠΞΔΟΑ λα ελεκεξσζνχκε .. 

(ηαπηφρξνλεο δηαινγηθεο ζπδεηήζεηο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κ' αθήζεηο λα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Ξεξηκέλνπκε λα ελεκεξσζνχκε, είλαη πξαγκαηηθή 

αγσλία, δελ είλαη πξνζπνηεηή. Ινηπφλ, θ.Γηαζεκάθε νινθιεξψζηε, απηά είλαη 

γλσζηά.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είλαη γλσζηφ απηφ πνπ ζα ζνπ πσ ηψξα φκσο. Αθεζε κε 

λα ην πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Βνεζήζηε ιηγάθη ηε δηαδηθαζία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ην έθεξα ην ζέκα γηαηί δε κνπ δίλαλε ην θάθειν θαη 

έγηλε απηφ πνπ γίλεηαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζήκεξα. Θα 

αλαθεξζψ ηψξα ζ' απηά πνπ είπε ν Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο γηα ην έθηαθην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 2 κέξεο, 3 κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο. Αλέθεξε φηη εθείλε ηελ 

εκέξα ςήθηζε ηελ θαηάζεζε ηερληθψλ δειηίσλ, ην αλέθεξε 4, 5 θνξέο θαη φηη 

είρακε δηθαίσκα λα ςεθίζνπκε γηα ην ηερληθφ δειηίν λα εληαρζεί ζην ΔΞΔΟΑ. 

Πηελ εηζήγεζε ηνπ ν θ.Γαβξηήι ηνπ ιέεη: "Παο θαιψ λα θαηαζεζνπκε ην 

θάθειν ν νπνίνο είλαη εγθεθξηκέλνο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην 

ΔΞΔΟΑ". Ξνπ είλαη ην ηερληθφ δειηίν; Ξφηε πέξαζε απηφο ν θάθεινο απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη εγθξίζεθε; Κε καο ιέηε φηη θαηαζέζαηε ηερληθά δειηία 

θ.Ζιηάζθν, ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ςεθίζαηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ ςήθηζε, ηελ ςήθηζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αθήζηε λα νινθιεξψζεη. Θα έρεηε ην ιφγν κεηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη αλ δελ μέξεηο ηη ςεθίδεηο, κε δεηάο επζχλεο απφ αιινχ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δελ μέξσ ηη ςεθίδσ;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ ςήθηζεο, λάην εδψ είλαη, εδψ είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δελ μέξσ ηη ςεθίδσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμε, εληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ είλαη, εδψ είλαη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζχ είπεο φηη έιεηπα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ είλαη, εδψ είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν δε κε βνεζάηε ηψξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ εηζήγεζε ηη ιέεη θ.Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Παο θαιψ λα θαηαζέζεηε ην θάθειν ν νπνίνο είλαη 

εγθεθξηκέλνο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, ην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ηερληθφ δειηίν .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαβάζηε ην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ην ιφγν έρεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ηερληθφ δειηην θ.Ζιηάζθν, ην ηερληθφ δειηίν ήηαλ απηφ. Γηα 

λα κε καο ιέηε φηη ςεθίζαηε ηερληθφ δειηίν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ιέηε ηα κηζα, γη' απηφ ιέηε ςέκαηα. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Τέκαηα ιεο .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δελ είλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα. Ρν ζέκα δελ 

είλαη πξνζσπηθφ ζαο. Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλαθέξνκαη ζηνλ θ.Ζιηάζθν ην ηη ςήθηζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθεξζήηε ζην Πψκα. Γε ρξεηάδεηαη άιιν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ζα αλαθεξζψ θαη ζ' απηφ πνπ δήηεζε, πνπ είρε πεη ν 

θ.Ζιηάζθνο θαη θαιά ηα δήηαγε ηφηε ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε .. Γηα θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε κηιάσ Ξξφεδξε θαη θαιψο ηε δεηνχζε θαη ν θ.Ζιηάζθνο θαη ν 

θ.Γήκαξρνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην θ.Ζιηάζθν, κηιήζηε νπδέηεξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα αθνχ απηνί ην δεηάγαλε, πσο ζα πσ ηψξα; Ν θ.Γάβξεο ζα 

πσ; Ξσο ζα γίλεη δειαδή; Θαιψο ηε δεηνχζαλε ηφηε ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε. 

Γελ ηε βιέπσ ηψξα. Γε βιέπσ ηψξα ηελ ελεκέξσζε θαη δε βιέπσ θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε. Απηφ ζέισ λα δσ εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Λνκίδσ φηη είλαη .. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  .. γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο φισλ καο θαη επεηδή θαη ηα δειηία, 

φπσο αλαθέξζεθαλ θαη ηελ ελ γέλεη ππφζεζε ζηελ νπζία ηελ επζχλε ηεο κέρξη 

ζήκεξα ηελ είρε ν θ.Γαβξηήι, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα καο ελεκεξψζεη γηα λα 

έρνπκε κηα ζθαηξηθή άπνςε γχξσ απφ ην ζέκα. Θχξηε Γαβξηήι, έρεηε ην ιφγν. 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηε .. Ινηπφλ, δελ είκαζηε φινη, δελ είκαζηε φινη .. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, δε λνκίδσ φηη πξέπεη λα επηηξέπνπκε ηέηνηεο εθθξάζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ ρεηξίζηεθε ηελ ππφζεζε. Θαιψο ή θαθψο, 

πξέπεη λα δψζεη θαπνηεο εμεγήζεηο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ .. Νηαλ ιέσ θ.Γαβξηήι εμεγήζεηο, κελ παξεμεγείηε, 

ελεκεξσζε ζέινπκε λα καο θάλεηε. Ηζσο ήηαλε άθνκςε ε θξάζε κνπ 

"εμεγήζεηο", ελεκέξσζε ζέινπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε λα θνβάζηε ηίπνηα θ.Γάβξε, αθήζηε ηα ..   

(γέιην) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Θχξηνη Πχκβνπινη, δέρζεθα κηα πξφηαζε απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα παξαβξεζψ ζηε ζεκεξηλή ζπγθέληξσζε θαη λα 

θαηαζέζσ θαη ηε δηθή κνπ άπνςε γηα ην δήηεκα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

Βεβαίσο δελ είκαη παξάγνληαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηίπνηα δε κε 

ππνρξεψλεη λα έξζσ, ζην βαζκφ πνπ απνθάζηζα λα κελ θαηέβσ ζηηο εθινγέο 

θαη δε δήηεζα αο πνχκε απφ ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ ηελ έγθξηζε ησλ ελεξγεηψλ 

κνπ ή φρη, απηψλ πνπ έθαλα δειαδή ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ζαλ Γήκαξρνο. 

Αξα, απηφ πνπ έρσ ινηπφλ λα θαηαζέζσ είλαη ε εζειεκέλε ζα έιεγα δηάζεζε 

κνπ λα ελεκεξψζσ απηνχο πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ λα αθνχζνπλ θαη φρη 

απηνχο πνπ ζέινπλ λα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Λαη θαη βεβαίσο πάλσ απ' φια ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ δε 

γλσξίδεη. Ρη ζέισ λα πσ; Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ έβαια ππνςήθηνο γηα 

Γήκαξρνο ην κεγαιχηεξν δήηεκα πνπ έζεζα θαη ζηα πξνεθινγηθά κνπ έληππα 
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αιιά θαη ζηηο νκηιίεο κνπ, ήηαλ ε δεκηνπξγία βηνινγηθνχ εξγνζηαζίνπ, 

θαζαξηζκνχ ησλ ιπκάησλ γηα λα κπνξέζεη ε πεξηνρή καο λα αλαζάλεη. Μέξεηε 

πνιχ θαιά, φηη ν ξππαληηθνο θφξηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Υξσπνχ είλαη εμαηξεηηθά 

πςειφο, ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο δξάζεο ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ησλ 

εξγνζηαζίσλ ηεο Βνησηίαο, ηνπο νπνίνπο βεβαίσο εγψ κήλπζα θαη γη' απηφ είλαη 

ζην εδψιην νη βηνκήραλνη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ρσκαηεξήο 

ε νπνηα επηβάξπλε πάξα πνιχ ηελ πεξηνρή γηα πάξα πνιιά ρξφληα θαη κφιπλε 

ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη απηή κε ην δηθφ ηεο επηβαξπληηθφ ηξφπν, καδί κε 

ηνπο άιινπο Ππκβνχινπο, φπσο είλαη ν θ.Ιίηζαο, ν Κάθεο ν Δπζηαζίνπ, ν 

Θσκάο ν Ονχζζεο, πήξακε κηα απφθαζε .. θαη ν Ιίηζαο ν Ξαλαγηψηεο, λα 

θιείζνπκε θαη ηε ρσκαηεξή. Βέβαηα ν Ιίηζαο βηάζηεθε ιίγν παξαπάλσ, αιιά 

εληάμεη, ηνλ ζπγρσξήζακε κεηά. Δγψ πήγα ζηα δηθαζηήξηα φκσο. Δθιεηζε ε 

ρσκαηεξή θαη ραίξνκαη πάξα πνιχ γηαηί αλαπιάζεθε θηφιαο κεηά απφ αίηεκα 

δηθφ ηνπ θαη δηθφ κνπ βέβαηα θαη πξνρσξάκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Λαη, λαη θαη πξνρσξάκε θαιά κερξη ηψξα. Ν βηνινγηθφο φκσο 

θαζαξηζκφο κηαο πεξηνρήο είλαη έλα πάξα πνιχ δχζθνιν ζέκα. Γελ είλαη απιφ. 

Δίλαη έλα δχζθνιν ζέκα θαη δελ κπνξεί λα πεηχρεη θνηλσληθή ζπλαίλεζε, δηφηη ή 

ην ζέινπκε ή δελ ην ζέινπκε, θάπνηνη ιίγν ή πνιχ ζα ζηγνπλε. Ζ άπνςε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Νρη, φρη. Θα κνπ επηηξέςεηε λα κηιήζσ, αιιηψο ζα θχγσ θαη δε ζα 

έρσ θαη επζχλε γη' απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θχξηε .. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Λαη, λαη. Ακα αθνχζηε ηελ εηζήγεζε κνπ, ίζσο ηθαλνπνηεζείηε. Απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ βγήθακε, ζθεθηήθακε  φηη ζα έπξεπε λα 

ιχζνπκε απηφ ην πξφβιεκα, ηε δεκηνπξγία ελφο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ γηα ηηο 
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πνιχ επηβαξπκέλεο πεξηνρέο πνπ είλαη ηα Λέα Ξαιάηηα, ην Σαιθνχηζη θαη ε 

Πθάια. Απηεο δελ αληέρνπλ άιιν. Λα ζθεθηείηε φηη ζηελ πιαηεία ηεο Πθάιαο 

έρνπκε έλαλ πίδαθα ιπκάησλ, ν νπνίνο εδψ θαη 20 κέξεο αλαβιχδεη απφ ηελ 

άζθαιην θαη βγαίλνπλ βφζξνη. Θα ζαο ελεκεξψζσ φηη θέηνο γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ηζηνξία ηνπ Υξσπνχ απαγνξεχηεθε ε αιηεία ησλ αζηξαθνεηδψλ ιφγσ 

θνινβαθηεξηδίσλ θαη μέξεηε φινη φηη ηα θνινβαθηεξίδηα είλαη δεκηνπξγία ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ είλαη ησλ εξγνζηαζίσλ. Δίλαη απφ ηα αζηηθά 

ιχκαηα θαη κφλν. Νινη νη βφζξνη ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, ηνπ Σαιθνπηζίνπ θαη ηεο 

Πθάιαο ρχλνληαη ζηε ζάιαζζα. Ρν βξάδη δεθάδεο κνηεξάθηα βγάδνπλε ηα 

ιχκαηα ηνπο ζηνπο δξφκνπο θαη κε ηηο βξνρέο πεξηζζφηεξν. Ρν μέξεηε φινη θαη 

ην έρεηε εληνπίζεη. Νπσο επίζεο μέξεηε φηη θάζε νηθνγέλεηα επεηδή νη βφζξνη 

φηαλ θηηάρηεθαλ ήηαλε 1 ρ 1, φηαλ έγηλαλ ηα ζπίηηα κεγάια θαη πνιπθαηνηθίεο, 

νη βφζξνη κείλαλε ίδηνη φκσο. Απηήλ ηε ζηηγκή ινηπφλ έρνπκε βφζξνπο νη νπνίνη 

επηβαξχλνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ πάλσ απφ 2.000 ην ρξφλν θαη 3. 

Δηζη ινηπφλ έκπαηλε θαηεπείγνλ ην ζέκα λα θάλνπκε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Δγψ 

ζαλ Γήκαξρνο κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ιανχ ηεο πεξηνρήο πνπ κε ςήθηζε 

γηα Γήκαξρν, άξρηζα λα θάλσ νξηζκέλεο ελέξγεηεο γη' απηφ. Νη ελέξγεηεο κνπ 

πνηεο ήηαλε. Εήηεζα λα κε δερζεί κε αίηεκα κνπ θαη κε εηζήγεζε ηεο ΡΗΓΘ, ηνπ 

θ.Κπαηδίθνπ, ην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηνπο δήηεζα 

ηελ άδεηα λα πξνρσξήζσ ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

ζηελ πεξηνρή.  

 Θα πεη θάπνηνο πνπ μέξεη, κα πσο ζα πξνρψξαγεο ζηελ νξηζηηθή κειέηε 

εθφζνλ δελ είρεο ηελ πξνκειέηε; Θα ρξεζηκνπνηνχζα ηελ πξνκειέηε 

Διεπζεξάθνπ ε νπνία έγηλε ηελ πεξίνδν ηνπ Κέμε θαη απηήλ ρξεζηκνπνίεζα ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ γηα λα κπνξέζσ λα παψ ζηελ νξηζηηθή κειέηε. Νκσο εθεί, 

ν θ.Ξαγσηέιεο, Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ν θ.Φιψξνο, πνιχ θαιφο θαη 

εκπλεπζκέλνο ζα έιεγα κεραληθφο, κνπ είπαλ ην εμήο: Γήκαξρε, ζα παο ζε κηα 

νξηζηηθή κειέηε, ζα μνδέςεηο 800, 700.000, ηφζν ζα ζηνηρίζεη, θαη ζην ηέινο 
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δε ζα θάλεηο βηνινγηθφ θαζαξηζκφ γηαηί δελ έρεηο πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη δελ έρεηο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο γη' απηφ. Ξξψηα ζα 

βξεηο απηφ ην ρψξν θαη κεηά. Ρφηε ινηπφλ γχξηζα πίζσ θαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλαζέζακε ζε κειεηεηή, 

ηνλ θ.Θνπξάθν, λα νξγαλψζεη ην θάθειν, φπσο ηνπο ππνζρέζεθα, λα ηνλ 

θαηαζέζσ ζ' απηνχο γηα λα πάξσ ηελ έγθξηζε γηα ηελ νξηζηηθή κειέηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, δελ πήξε απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 

νξγαλψζεη θάθειν. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Θαη πσο πιεξψζεθε απηφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ πήξε απφθαζε. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Θα ζαο ηε θέξσ ηελ απφθαζε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, λα ζαο ηα θέξσ εγψ, ηα έρσ εδψ.  

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ινηπφλ, πξνρσξάσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ απφθαζεο πνπ πήξε ήηαλε γηα ηελ πξνκειέηε  

πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ.       

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ξξνρσξάσ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα, δελ κπνξεί λα ιέεη φ,ηη ζέιεη. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Απηφ είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ην ιφγν κεηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη γηα ηελ νξγάλσζε θαθέινπ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ρελ θαηάζεζε θαθέινπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ νξγάλσζε θαθέινπ έγηλε ην 2008. Κελ ηα κπιέθεηε. 
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ΓΑΒΟΗΖΙ: Αθήζηε ηψξα. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ην ιφγν θ.Γηαζεκάθε, δελ θαηαιαβαίλσ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ρν ρεηξφηεξν, ην ρεηξφηεξν ζηελ πνιηηηθή είλαη λα ράλεηο ηελ 

νπζία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ δελ είλαη ηψξα .. Παο παξαθαιψ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ζ νπζία είλαη απηή πνπ ιέσ εγψ. Δάλ ππάξρνπλε ρξνληθέο 

δηαθνξέο, δελ έρσ θακία αληίξξεζε λα ην παξαδερηψ. Αο κείλνπκε φκσο ζηελ 

νπζία. Ζ νπζία είλαη φηη κνπ δεηήζεθε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε 

ρσξνζεηεκέλν ρψξν γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεκαηνδνηεζνχκε. Ξξνζέρηε, 

πξνζέρηε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Δάλ θάπνηνη ζέινπλ λα επηβάιινπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο, ππάξρνπλ θαη νη ππφινηπνη πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Γε δηαθσλψ κε ηνπο δηαθσλνχληεο, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη έλα 

δήηεκα, είλαη ρνληξφ ην δήηεκα, αιιά αο κ' αθήζεηε λα ην πξνρσξήζσ. Νηαλ 

ινηπνλ άξρηζαλ λα καδεχνληαη νη δεθάδεο αδεηνδνηήζεηο γηα ην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ, νη ζέζεηο πνπ πξφηεηλε  ε πξψηε κειέηε, ε πξνκειέηε 

Διεπζεξάθνπ ήηαλε ηξεηο. Ρν .., κεηά ηνπ Σαηδεγηαλλάθε, έλα πιάησκα πνπ 

έρεη εδψ ζηνλ Υξσπφ, ζην ρσξηφ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Αο πνχκε λαη. Αο πνχκε λαη. Θαη .. Νρη, φρη, ζα ζαο απαληήζσ θαη γη' 

απηφ γηαηί απηφ αθήλεη θαη έλαλ ππαηληγκφ φηη πηζαλφλ λα  κελ ην ήζεια. Παο 

πιεξνθνξψ φηη δελ είλαη έηζη, δελ είλαη .. Λαη, δε ζθέθηνκαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 
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ΓΑΒΟΗΖΙ: Γε ζθέθηνκαη έηζη γεληθά εγψ θαη αλ κνπ επηηξέςεηε φκσο λα 

ζπλερίζσ, αλ κνπ επηηξέςεηε λα ζπλερίζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέιεηε λα κάζνπκε θχξηνη; 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Δγψ θαηαιαβαίλσ ηελ αγσλία ζαο, αιιά ζα πξέπεη λα ην ηειεηψζσ, 

λα ην ηειεηψζσ θαη ζα ην ηειεηψζσ. Αιισζηε ελεκεξψλσ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη λνκίδσ φηη κε αθνχεη κε πξνζνρή. Θαηφπηλ ινηπνλ αλαζέζακε ζε 

έλα κειεηεηή γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε ελφο θαθέινπ γηα λα 

θαηαηεζεί, ψζηε λα παξνπκε ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο γηα ην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ. Θαη απηφ θάλακε. Γελ κπήθακε ζε δηαδηθαζίεο ζπδεηήζεσλ ή 

ιατθψλ ζπλειεχζεσλ. Λα ζαο πσ ηελ άπνςε κνπ, φηη θακία πεξηνρή δελ πήξε 

ρξήκαηα γηα Βηνινγηθφ θαη δελ ππαξρεη θακία λα δηεθδηθήζεη ζηελ Αηηηθή. Παο 

πιεξνθνξψ ινηπφλ φηη ε Οαθήλα, πνπ ν Θεραγηφγινπ είλαη 20 ρξφληα Γήκαξρνο 

θαη κάιηζηα έκελε γηα 5,5 ρξφληα ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, ν νπνίνο άδεηαδε 

ηα ιχκαηα κε βπηηνθφξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Ππλερίδσ, ζπλερίδσ, ζπλερίδσ. 

Ινηπφλ, ν θ.Θεραγηφγινπ αθφκα δελ έρνπλε ρσξνζεηήζεη θαη ελψ έρεη 

ζπκθσλήζεη γηα ΠΓΗΡ, δελ έρνπλε ρσξνζεηήζεη, νχηε ε Λέα Κάθξε. Κηιάκε γηα 

ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο. Θαλέλαο δε δηεθδηθεί. Ξαξφια απηά, ν Υξσπφο, γηα 

ηνλ Υξσπφ πξνεγθξίζεθε αμίαο 38 εθαη. επξψ απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε γηα 

λα πξνρσξήζεη ζε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, πνπ ζεκαίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Αθνχζηε κε. Ξνπ ζεκαίλεη, απφ ηηο ηξεηο πξνηάζεηο πνπ θάλακε, γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο νη νπνίνη ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ κειεηεηή, 

ζεσξήζεθε φηη θαιχηεξν κέξνο ήηαλε θάησ απφ ηε ρσκαηεξή .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθνχ ην είραηε επηιέμεη απφ πξηλ ξε παηδηά. Ρψξα καο 

δνπιεχεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή καο δνχιεςεο 4 ρξφληα, καο δνπιεχεηο θαη ζήκεξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δε ζέιεηε λα κηιήζεη ν θ.Γαβξηήι; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα καο δνχιεπε 4 ρξφληα. Θα καο δνπιέςεη θαη ζήκεξα; 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Λνκίδσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεηε κεηά θ.Γηαζεκάθε, ζα απαληήζεηε. Θα ηνλ 

θηκψζνπκε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, εζείο. Δκείο δελ ηα έρνπκε.  

ΓΑΒΟΗΖΙ: Λνκίδσ φηη ν θαζέλαο θξίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαη 

πνπ αληηδξά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ, αθήζηε λα 

πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε.  

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ινηπφλ, κέζα ζηε, κέζα ζηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε θ.Γαβξηήι. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Κέζα ζ' απηήλ ηελ νξγάλσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη κέζα ζηηο 

αδεηνδνηήζεηο έπξεπε λα κπνχλε θαη νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Δπεηδή ππήξρε 

κέζα ζηελ πξφηαζε ν Αγ. Θσλζηαληίλνο θαη ε παξαιία Καξθνπνχινπ ζηελ 

αξρηθή πξφηαζε, επηιέρζεθε ε κέζνδνο vacuum ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θχξηα 

ζηελ Νιιαλδία γη' απηέο ηηο πεξηνρέο. Ζ κέζνδνο vacuum .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Θαη ε παξαιία Καξθνπνχινπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν είραηε βάιεη. 
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ΓΑΒΟΗΖΙ: Λαη, δελ επηιέρηεθαλ. Απηφ φκσο είλαη άιιν ζέκα. Ξνπ ζεκαίλεη 

απηφ ινηπφλ ηψξα φηη δελ ππάξρεη θαη θαλέλαο ιφγνο λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε 

κέζνδνο. Ζ κέζνδνο vacuum ρξεζηκνπνηείηαη, γηα φζνπο μέξνπλ, ζε πεξηνρέο νη 

νπνίεο δελ έρνπλε πςφκεηξν, άξα, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην βαξπηηθφ 

ζχζηεκα. Αξα ινηπφλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνπίεζεο, ε ππνπίεζε 

είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε ζηα αεξνπιάλα πνπ θάλεη .. θαη θεχγεη αο πνχκε θαη 

ηξαβηέηαη πξνο ηα πέξα, κηθξνί αγσγνί, 40 πφληνπο θάησ απφ ηε γε, εχθνια 

πεγαίλνπλε ζηνλ θεληξηθφ ζπιιεθηήξα. Δίλαη ζέκαηα θαη εγψ λνκίδσ φηη εδψ 

είλαη κηα πιεκκέιεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηαηί πξψηα έπξεπε λα γίλεη ε 

ζπδήηεζε κ' απηφλ ηνλ άλζξσπν πνπ έθαλε απηή ηε κηθξή πξφηαζε, απηή ηε 

κειέηε, αλ ζέιεηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ν θ.Θνπξάθνο ζαο είπα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Κα, κε ζπγρσξείηε, έρεηε φια ηα ραξηηά, έρεηε φια .. Κε 

ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, έρεηε φια ηα ραξηηά ζηα ρέξηα ζαο θαη αλ ζέιαηε ζα 

κπνξνχζαηε. Απινχζηαηα, εγψ δηαθξίλσ ηψξα, έηζη γηα λα ην θάλσ θαη εγψ 

ιίγν πνιηηηθά, δηαθξίλσ κηα δηάζεζε λα πάξεηε φια ηα θαιά ηεο πξνζπάζεηαο 

απηήο πνπ έθαλ αιιά λα κνπ θάλεηε θαη κηα θξηηηθή, έηζη; Θαη κηα θξηηηθή. Ξνηα 

είλαη ηα θαιά. Ρα θαιά είλαη φηη ν Υξσπφο κπνξεί λα έρεη βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. 

Νκσο, φκσο, ην πσο.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Δγψ δελ είκαη ζαο ιέσ παξάγνληαο, δελ είκαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Δάλ ζέιεηε λα γίλεη απηφο ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, απηφ είλαη 

ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνιίνπ, δελ είλαη δηθφ κνπ. Κπνξεί λα ην αξλεζεί, 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

96 

κπνξεί λα ην αιιάμεη, κπνξεί λα ην αλαηξέςεη. Δίλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε ηελ 

νπνία ζα παξεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κπνξψ λα θξηζψ, ζπγλψκε, κπνξψ λα 

θξηζψ γηα ην αλ ε πξνκειέηε θαη ηα 38 εθαη. πνπ πήξα γηα ην Γήκν κνπ, 

πάξζεθαλ ρσξίο λα έρνπλε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ηνπιάρηζηνλ εζείο αθήζηε λα νινθιεξψζεη. Θα 

είρε ηειεηψζεη ηψξα. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Νηαλ έλα έξγν, φηαλ έλα έξγν είλαη πξνεγθεθξηκέλν, φηαλ ην έξγν 

είλαη πξνεγθεθξηκέλν θαη δελ ππαξρνπλ άιινη λα ην δηεθδηθήζνπλε, ην έξγν 

είλαη ζίγνπξν θαη ην μέξνπλε πνιχ θαιά φινη φηη είλαη ζίγνπξν. Απιψο, φπσο 

φια ηα έξγα πνπ εγθξίζεθαλ, δε ζέιεη θαλείο λα ην ζπλδέζεη κε ζπγθεθξηκέλν 

φλνκα. Θαθφ ηνπ θεθαιηνχ ηνπ θαλεη. Δγψ έηζη θαη αιιηψο δε δηεθδηθψ λα γίλσ 

Γήκαξρνο, θαθφ ηνπ θεθαιηνχ ηνπο θάλνπλε απηνί πνπ δηεθδηθνχλε θαη βέβαηα 

δελ θάλνπλ ηίπνηα άιιν παξά λα ην πιεξψλνπλε θάζε ηφζν. Δγψ ζέισ λα πσ 

ην εμήο, εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη έθεξα απηά ηα πξάγκαηα θαη ηε κειέηε 

γηα ηελ χδξεπζε. Γελ άθνπζα ηα ίδηα γηα ηελ χδξεπζε. Γελ άθνπζα ηηο .. Γηα ηε 

ρσκαηεξή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Γηα ηε ρσκαηεξή .. Γελ άθνπζα θακία. Γελ άθνπζα γηα ηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη κειεηεηέο θαη ε κειέηε ηεο χδξεπζεο κε ηνπο κειεηεηέο 

απηνχο, ηη έρνπλε θ.Ζιηάζθν; Δίλαη καδί;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ηειεηψλεη ν θ.Γαβξηήι ηψξα. Αιίκνλν, ζα έρεηε 

ην ιφγν λα απαληήζεηε ζε φια. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Θακία ζρέζε, θακία. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γαβξηήι. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Αιισζηε εγψ δελ μφδεςα νχηε κηα δξαρκή γηα θακία κειέηε ζαλ 

Γήκαξρνο. Νχηε γηα ηε κειέηε χδξεπζεο μφδεςα κηα δξαρκή, νχηε γηα ηε 

κειέηε απνρέηεπζεο μφδεςα κηα δξαρκή, νχηε γηα ηε κειέηε ησλ έξγσλ, είηε 

ιέγεηαη Σαιθνχηζη, είηε ιέγεηαη Καξκαξά, είηε ιέγεηαη απηνθίλεηα, δελ μφδεςα 

θακία δξαρκή, θακία δξαρκή. Δθηφο αλ δξαρκέο ελλννχκε ηα 4 θαη ηα 5.000 

επξψ. Ξάλησο κειέηε 800.000, 500.000, εθαηνκκπξίσλ, δελ έρεη γίλεη ζην 

Γήκν Υξσπνχ, παξφιν πνπ ππάξρνπλε κειέηεο νη νπνίεο γίλαλε κε αγψλα, κε 

εθκεηαιιεπφκελνη φιεο ηηο γλσξηκίεο θαη ηηο θηιίεο, γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαλνπκε απηά πνπ θάλνπκε. Γελ ππάξρνπλ .. Αθνχζηε, δελ ππάξρεη ηξφπνο λα 

ιεηηνπξγήζεη έλαο Γήκνο θαη λα είλαη φινη ραξνχκελνη θαη επηπρηζκέλνη. Γελ 

ππάξρεη ηέηνηνο Γήκνο πνπζελά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Αθνχζηε ηη ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηε, παξαθαιψ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Αθνχζηε ηη ιέσ. Δγψ κπνξψ θαη λα νινθιεξψζσ ηε ζπδήηεζε κνπ 

γηαηί βεβαίσο δελ είλαη θαη ζσζηφ λα κνλνπσιήζσ ηε ζπδεηεζε, δελ είκαη 

παξάγνληαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα θξίλεη, ζα 

θξίλεη εάλ ζα πξνρσξήζεη ή φρη. Αλ ζα εθκεηαιιεπηεί απηή ηελ επθαηξία ή φρη. 

Αλ ζα πξνρσξήζεη λα θάλεη Βηνινγηθφ ή φρη. Νπνηνο έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε, 

ζα πξέπεη θαη λα καο πξνηείλεη θάηη. Δίκαη 8 ρξφληα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

12, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ γθξηληάδνπλ ζπλερψο αιιά νπδέπνηε θάλαλε κηα 

πξφηαζε ζηε δσή ηνπο. Απηφ είλαη θαθφ. Νπνηνο θάλεη πξφηαζε ή φπνηνο ζέιεη 

λα θηηάμεη νκειέηα, ζα ζπάζεη θάπνηα απγά. Αιιά λα θαο ρσξίο λα ηα ζπαο, δε 

γίλεηαη. Νπσο επίζεο, γηα λα θάλεηο κεγάια έξγα, κπνξεί θαη λα ζηελνρσξήζεηο 

θάπνηνπο. Αιιά εθεί είλαη θαη ε απφθαζε ελφο αλζξψπνπ πνπ ζέιεη λα ην παίδεη 
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εγέηεο ή αξρεγφο κηαο πεξηνρήο. Σξεηάδεηαη πνιηηηθφ ζάξξνο θαη ρξεηάδεηαη 

απνθαζηζηηθφηεηα. Απφ εθεί θαη πέξα, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη 

αλ ζα πξνρσξήζεη ή φρη. Ρίπνηα δελ ππάξρεη, δελ ππάξρεη κειέηε θαη' αξράο. 

Ρε κειέηε ζα ηελ θαλεη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη κηα κειέηε 800, 

900.000 βάζεη ηνπ θφζηνπο, κπνξεί θαη παξαπάλσ, ηελ νπνίαλ ρξεκαηνδνηεί 

ην ΔΞΔΟΑ απφ κφλν ηνπ θαη ζα πξέπεη λα παξνπλε ηελ απφθαζε νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη απηνί. Δίλαη έλα έξγν 30 ηφζν εθαηνκκπξίσλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί 100%, δελ ππάξρνπλ άιινη, εκείο είκαζηε. Ρα ιεθηα είλαη 200 

εθαη. επξψ γηα ηελ Αηηηθή. Δκείο είκαζηε. Δκείο ζα ηα πάξνπκε. Ξνηνο ζα ηα 

πάξεη; Αθνχ είκαζηε νη κφλνη πνπ έρνπκε ρσξνζέηεζε ζηελ Αηηηθή. Θαη απφ 

ηελ άιιε κεξηά, αλ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηε ρσξνζέηεζε λα ηελ πάλε αιινχ, ζα 

έρνπκε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ή θαη κεγαιχηεξε, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ έρνπκε, έρνπκε ησξα θαη Γ/ληε Ρερληθψλ πεξεζηψλ, απηφ πάιη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Νινθιεξψζηε θ.Γαβξηήι, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, ην μέξεηε ην ηειέθσλν κνπ, αλ ζέιεηε 

λα ζπδεηήζνπκε. Δγψ ήξζα λα ελεκεξψζσ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ έρσ 

ππνρξέσζε λα ελεκεξψζσ θαλέλαλ άιινλ. Ινηπφλ, απφ εθεί θαη πέξα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη .. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Αθνχζηε ηψξα, ππάξρεη θαη έλα ζέκα, θαιά θάλαηε θαη κε 

ξσηήζαηε, θαιά θάλαηε θαη κε ξσηήζαηε, γηα ην ζηελφ ηνπ Απιψλνο ππάξρεη 

κηα απφθαζε πνπ πάξζεθε ε νπνία απφθαζε απηή ηη ιέεη: φηη 

απνραξαθηεξίδεηαη ν Αζσπφο ζαλ απνδέθηεο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

.......: πάξρεη θαη δεχηεξε ζέζε, ππάξρεη θαη δεχηεξε ζέζε. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Καθάξη, δελ .. Δγψ δελ .. 
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.......: Ππγλψκε, είκαη απφ ηνλ Απιψλα, έηζη; θαη ηα γλσξίδσ. Ξξαγκαηηθά 

ππάξρεη ηνπ Αζσπνχ, γη' απηφ θαη ζηακάηεζε πξνζσξηλά, ππαξρεη φκσο θαη ε 

πεξηπησζε ην λεξφ απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άξδεπζε. Δληάμεη; 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Α λαη, λαη, εληάμεη, ζπκθσλψ θαη ην λεξφ .. 

.......: Γε ζηακαηάεη. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Γηα ην λεξφ δελ έρνπκε πξφβιεκα, γηαηί εδψ ην πξφβιεκα ζην 

Βηνινγηθφ δελ είλαη ην λεξφ πνπ ζα πάεη, είλαη ην ίδην ην εξγνζηάζην πνπ 

ελνριεί θάπνηνπο αλζξψπνπο, απηφ είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε .. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Απηφ, παηδηά λα ζαο πσ θάηη, είλαη έλα ζέκα κεγάιν. Βεβαίσο 

θάπνηνη άλζξσπνη ζα απνδεκησζνχλε κε πάξα πνιιά ιεθηά εθεί, ε Γεκνηηθή 

Αξρή ζα πξέπεη λα ζθεθηεί ηξφπν, είλαη αγξνηηθή πεξηνρή, ηα πξψηα ζπίηηα, 

φπσο είπε θαη ν θ.Γηαζεκάθεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Δίλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα, ζαο παξαθαιψ. Γελ έρεη ζπγλψκε. Κεηά ζα 

δεηήζεηε ην ιφγν αλ κπνξείηε λα ηνλ πάξεηε.    

ΓΑΒΟΗΖΙ: Πην ράξηε είλαη άζπξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηα είλαη ..; Ξξνηάζεθε ζην Ξξνεδξείν θαη δελ ηελ θάιεζα 

θ.Κπαιφθα; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξζαηε ζην Ξξνεδξείν θαη ζαο ελεκέξσζα κε ηέηνηνλ ηξφπν, 

νχηε ζε ζεζκηθφ παξάγνληα. Ινηπφλ, δε κνπ πξνηείλαηε ηίπνηα άιιν 

θ.Κπαιφθα. 
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ΓΑΒΟΗΖΙ: Δπεηδή δε ζέισ λα ηζαθσζψ κε ην θίιν κνπ ηνλ Αλδξέα ηνλ 

Κπαιφθα - αιιά ν Αλδξέαο ν Κπαιφθαο θάζε θνξά θαη εδψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα, θ.Κπαιφθα .. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Αιιν ν Γηαζεκάθεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα είλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ ηψξα, δε ζα 

αξρίζνπκε ηα ..  

ΓΑΒΟΗ∞Ι: Ν Αλδξέαο ν Κπαιφθαο ν νπνίνο είλαη θαη θίινο κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα, θ.Κπαιφθα .. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Ν θ.Κπαιφθαο .. Βξε Αλδξέα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα, επραξηζηνχκε γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζαο 

παξέκβαζε.  

ΓΑΒΟΗΖΙ: Γελ ππάξρεη κέξνο ζηελ Αηηηθή πνπ λα κελ έρεη θηήκα. Ακα ην πσ 

ζηνλ Θάιακν ζα θάλσ Βηνινγηθφ, ζα κνπ πεη φρη εθεί γηαηί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Κπαιφθα, αθνπζηήθαηε. Δπραξηζηνχκε πνιχ. Θχξηε 

Κπαιφθα .. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Θα κ' αθήζεηο λα κηιήζσ;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κε γξάθεηαη ηίπνηα ζηα πξαθηηθά ζαο παξαθαιψ. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Θιείλνληαο, ζέισ λα πσ φηη θαη λα ην μαλαπψ, κηα πξνζπάζεηα 

ήηαλε γηα λα κπνξέζνπκε λα εληαρζνχκε ζε κηα ρξεκαηνδφηεζε. Αλ δελ 

θάλνπκε Βηνινγηθφ, ην ιέσ θαη ν θαζέλαο αο ην πάξεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, εάλ δελ 

θάλνπκε Βηνινγηθφ κε ηα ιεθηά ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο ζε 2, 3 ρξφληα κεηά, 

ζα ππνρξεσζνχκε απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε δηα λφκνπ λα θάλνπκε Βηνινγηθφ, 
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είκαζηε ε ηειεπηαία ρψξα πνπ δελ έρνπκε θαη ηφηε ζα ηνλ θάλνπκε ηνλ 

Βηνινγηθφ, αιιά ζα ηνλ πιεξψζνπκε φινη απφ ηελ ηζέπε καο. Δηζη; Απηή είλαη 

ε αιήζεηα, απηήλ θαηαζέησ, αλαιακβάλσ ηηο επζχλεο κνπ αλ κε ηηο ελέξγεηεο 

κνπ απηέο πηζαλφλ θάπνηνη λα ζίρηεθαλ, έζησ θαη ζεσξεηηθά, γηαηί δελ έρσ 

πάξεη θακία απφθαζε, δελ έγηλε θάηη, κηα πξφηαζε θάλακε. Απφ εθεί θαη πέξα 

παηδηά, εζείο είζηε ην Ππκβνχιην, εδψ είλαη ν Γήκαξρνο, εδψ είλαη νη άιινη 

ππνςήθηνη Γήκαξρνη, εγψ είπα, κέρξη εδψ ήηαλε, φ,ηη κπφξεζα έθαλα. 

Δπραξηζηψ πνιχ. Ρν απφ εδψ θαη πέξα ηη ζα θάλσ, είλαη δηθφ κνπ ζέκα. 

πάξρνπλ πάξα πνιχ άλζξσπνη πνπ κε πηεδνπλ λα μαλαβάισ, ζα δσ, ζα ην 

ζθεθηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γαβξηήι. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηε 

ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζα παξαθαινχζα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα ζέινπλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο, λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Θχξηε 

Ιίηζα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ δε ζα αθνχζνπκε; Ρελ άπνςε ζαο δε 

ζα ηελ αθνχζνπκε ηη ζα θάλεηε; Ρη ζα θάλεηε πείηε καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα λα καο πείηε ηη ζα θάλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, δε ζέιεηε λα κηιήζεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Ν 

θ.Νηθνλφκνπ. Ζ θα Πηεξγίνπ. Ν θ.Σαζηψηεο. Ν θ.Αξκπξηψηεο. Ν θ.Βειηαληψηεο. 

Ν θ.Γέδεο. Ν θ.Ονχζζεο. Ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Πηδεξήο. Θαη απφ ηελ νκάδα 

θάπνηνο θχξηνο απφ ηελ Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ; Απ' φηη κνπ αλέθεξε, ήξζε 

πξνεγνπκέλσο εδψ. 

ΓΗΑΚΔΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, είκαη θαη εγψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηακαξέινο. Ν θ.Πηδεξήο δήηεζε ην ιφγν. Ξσο ιέγεζηε; Ν 

θ.Κπαιφθαο. Ρν φλνκα ζαο; Ν θ.Σξηζηφπνπινο Ξαλαγηψηεο. Ζ θπξία; Φαθνχηε. 

Γηακαξέινπ είπαηε, Διιε. Ν θχξηνο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη έρνπκε επζχλεο θαη ε ζπκπνιίηεπζε θαη ε αληηπνιίηεπζε. 

Νινη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Παλ εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παλ εηζεγεηήο ζα έρεηο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο θαηαιαβαίλσ απνιχησο, εζείο πνπ ιέηε απηφ, βεβαίσο εκείο, 

βεβαίσο εκείο ζα νδεγήζνπκε ηελ θνχξζα, απφ καο εμαξηάηαη ε πνξεία πιένλ 

ησλ πξαγκάησλ, αιιά .. Αθνχζηε κε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα γηαηί δελ αθήλεηε ην Γήκαξρν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε ληε. Πήκεξα αλαβάιιακε ζέκαηα γηαηί δελ 

κπνξνχζακε λα δηεθπεξαηψζνπκε φια απηά ηα ζέκαηα ζεκεξα θαη έρνπκε πνιχ 

πεξηζζφηεξα ηελ Ρξίηε θιπ. Απηφ ην ζέκα δελ ην επέιεμα εγψ ζήκεξα, ην 

επέιεμαλ 17 ππνγξαθέο ησλ θπξίσλ. Θεζκηθά πξέπεη λα αθνχζσ ηελ άπνςε 

ηνπο θαη λα ηνπνζεηεζψ, πξψηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δρεη δεηήζεη πξνεγνπκέλσο επί ηεο δηαδηθαζίαο ην 

ιφγν ν θ.Γηαζεκάθεο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ ηνπνζέηεζε ε δηθή κνπ έγηλε. Απηφ φκσο πνπ δελ έρσ 

αθνχζεη εγψ ηφζε ψξα είλαη, πνηα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. Ρν ηη 

κέιιεη γελέζζαη. Ρη ζα μαλαπνχκε δειαδή εδψ πέξα αλ δελ μέξνπκε πνηα είλαη 

ε πξφζεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Ρη λα πνχκε δειαδή; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπε ηε ζέζε ηνπ ν θ.Γήκαξρνο θαη ηελ άπνςε ηνπ πάλσ ζ' 

απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηα ήηαλ; Γηαηί εγψ δελ ηελ θαηάιαβα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηη ζέιεη ηηο γλψκεο ζαο γηα λα ηνπνζεηεζεί ζην ηέινο. Απηή 

είλαη ε άπνςε ηνπ. Ινηπφλ .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, εκείο ζα ζαο πνχκε ηη ζα θάλεηε γηα λα 

πάξεηε ηηο απφςεηο καο γηα λα ελεξγήζεηε; Ρη είλαη απηά πνπ ιεο. Ξείηε καο ηε 

δηθηά ζαο εηζήγεζε θαη ηε ζέζε, γηα λα ηνπνζεηεζνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νθείιαηε θαη εζείο θ.Αξκπξηψηε, ιέγνληαο εζείο, ελλνψ ε 

παξάηαμε .. 

.......: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε, δε κνπ δίλεηε ην ιφγν θαη ηνλ 

παίξλσ κφλνο κνπ. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην .. 

.......: Παο παξαθαιψ πνιχ. Δρεηε θαηαιάβεη φηη δηνηθείηε; Δρεηε θαηαιάβεη φηη 

εκείο ππνγξάςακε γηα λα ελεκεξσζνχκε γηα ην ζέκα; Δρεηε θαηαιάβεη φηη δελ 

μέξνπκε πνην είλαη ην ζέκα; Ξσο ζα ζαο πσ εγψ ηελ άπνςε ηε δηθή κνπ αλ δελ 

μέξσ ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο. Ρη ζα θάλεη; Θα πξνρσξήζεη; Θα αιιάμεη θάηη; 

Ξξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε πάλσ ζηελ άπνςε απηή. Καο έθαλε ηελ ελεκέξσζε 

ν θ.Γηαζεκάθεο, αιιά ζέινπκε θαη ηελ άπνςε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ είλαη 

δπλαηφλ λα αληηζηξέθνπκε ηα πξάγκαηα. Γελ είλαη δπλαηφλ ην πνηάκη λα 

γπξίδεη πξνο ηα πίζσ θαη λα κελ πεγαίλεη ζηε ζάιαζζα; Παο παξαθαιψ πνιχ. 

Ξξέπεη λα αθνχζνπκε ηελ άπνςε ηνπ θ.Γεκάξρνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηελ αθνχζεηε θαη ηνπ θ.Γεκάξρνπ. Θέιεηε λα πξνζζέζεηε 

θάηη; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γχν πξάγκαηα. Λαη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Π' απηά δηεπθξηληζηηθά θαη ζα ζαο βνεζήζεη απηφ ην πξάγκα, ζ' 

απηά πνπ είπε ν Γηψξγνο ν Γαβξηήι. Θαη' αξρήλ ζέισ λα ζαο πσ φπσο 

αλαθέξζεθε ν θ.Γηαζεκάθεο, ζέισ λα ζαο πσ φηη ζην Γήκν φηαλ αλαιάβακε 

θαη κάιηζηα εγψ είρα δεηήζεη θαη πξνζσπηθά απφ ηνλ θ.Γαβξηήι, κάιινλ, αξρέο 

ηνπ Γεθέκβξε, λα κε ελεκεξψζεη θαη λα κνπ δείμεη ην θάθειν ηεο κειέηεο ή 

φιε απηή ηελ ηζηνξία πνπ είρε θάλεη. Πην Γήκν ινηπφλ, κφιηο αλαιάβακε, 3.1., 

δελ ππήξρε θαλέλαο θάθεινο. Γελ ππήξρε θαλ θάθεινο, θαλ. Γελ μέξακε 

δειαδή απηή ε ηζηνξία πνπ έρεη πάεη, ηη εγθξίζεηο έρεη πάξεη, ηα αθνχγακε δηα 

ιφγνπ θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα κφλν πήγα εγψ θάπνηα ζηηγκή θαη πήξα κφλν ην 

ηεχρνο κε ηελ πξνέγθξηζε ηεο ρσξνζέηεζεο, απηέο ηηο 5, 6 ζειίδεο, ρσξίο 

πξσηφθνιιν θαη απηφ ήηαλε πνπ είπε θαη ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο φηη δελ ηνπ 

έδηλα ηε κειέηε. Γελ είρα κειέηε λα δψζσ, δελ ππήξρε κειέηε. Απηφ ην 

πξάγκα ππήξρε κφλν, ην νπνίν πεξηγξάθεη .. Κηζφ ιεπηάθη Θσκά, κηζφ ιεπηάθη, 

πεξηγξάθεη πέληε πξάγκαηα. Βέβαηα είλαη ε νπζία ηνπ ζέκαηνο, έηζη; Γελ είρε 

νχηε ράξηεο, νχηε ηηπνηα. Ζ κειέηε ινηπφλ ήξζε κεηά απφ ζρεδφλ δχν κήλεο 

απφ ηνλ ίδην ηνλ κειεηεηή, ην αληίγξαθν πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο θαη αλ 

πξνζέμεηε, πάλσ, δελ έρεη πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. Απηφ πξνο ελεκέξσζε ζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ κειέηε απηή πνπ έρεηε εζείο. Γελ έρεη πξσηφθνιιν θαλέλα ηνπ 

Γήκνπ. Ινηπφλ, απηφ ήξζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νχηε ηηο εγθξίζεηο Βαγγέιε, νχηε ηηο εγθξίζεηο έρνπκε δε, 

ηίπνηα δελ έρνπκε.          

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξνέγθξηζε είρε, πξνέγθξηζε έρεη. Λαη, ην μέξσ. Δγψ είρα πάξεη 

ην πξσηφηππν, κάιινλ, αληίγξαθν ρσξίο πσο ην ιέλε, απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, 

ρσξίο πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. Νζνλ αθνξά ηψξα ην φηη πξνθαιέζαηε, αο ην 
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πσ έηζη, ην φηη πξνθαιέζαηε ζήκεξα, θαιά θάλαηε, απιά ζα ζαο πεη θαη ν 

Γήκαξρνο ζηελ πνξεία, ζέινληαο λα αθνχζεη θάπνηα πξάγκαηα, ζα ζαο πεη θαη 

πνηα είλαη ε ζέζε καο γεληθφηεξα, γηαηί πάλσ ζε θάηη εγθεθεξηκέλν δε ζα 

κπνξνχζεο θαη λα έρεηο ζεζε. Θα πξέπεη λα θάηζεηο λα δεηο ηη ζρεδηαζκφ ζα 

θάλεηο. Κε έλα δεδνκέλν πνπ έρεηο θαη κε άιια δχν, ηξία πνπ κπνξεί λα 

ηξέρνπλε. Απηή είλαη ε ζηηγκή, απηή είλαη απηήλ ηε ζηηγκή ε θαηάζηαζε. Θέζε 

θπζηθά θαη ππάξρεη, ζα ζαο πεη ν Γήκαξρνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ζαο είπα ν Γήκαξρνο. Δίπα, ην δεδνκέλν είλαη απηφ. Δλα. Θαη 

άιια δχν, ηξία ηα νπνία ππνζεηηθά .. 

.......: Θχξηε Ζιηάζθν, αθνινπζείηε δειαδή 100% .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κελ πξνηξέρεηε, κελ πξνηξέρεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δμεγψ. Κελ πξνηξέρεηε. Δίπα, ππάξρεη έλα δεδνκέλν. Απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη ην επηθξνηεί ε Γεκνηηθή Αξρή. Ρν δεδνκέλν είλαη δεδνκέλν, απηφ 

είλαη, ην μέξεηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, κηιήζηε θαη εζείο θαη πέζηε ηη ζέιεηε λα πξνηείλεηε. Κα έλαο 

κίιεζε. Θα κηιήζνπλ άιινη 10 άλζξσπνη, 10 άλζξσπνη ζα κηιήζνπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θνηηάρηε λα δείηε, φηαλ θέξαηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

ηελ πξνεγνχκελε θνξά ηα ζέκαηα ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ρσξίο λα 

θέξεηε ηνπ Υξσπνχ, ππήξμε ε εχινγε βέβαηα απνξία γηαηί δελ έρεη έξζεη ν 

Υξσπφο. Δθεί ινηπφλ.. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δθεί ινηπφλ, ππήξμαλε δχν απαληήζεηο. Αθήζηε θ.Γήκαξρε 

λα δνχκε ηη πξνρσξάεη θαη ηη δελ πξνρσξάεη. πήξμαλε δχν απαληήζεηο. Κηα 

απάληεζε ζην δηθφ κνπ αθειέο εξψηεκα, κηα απάληεζε ηνπ θ.Γηαζεκάθε φηη, 

κα θπζηθά πξέπεη λα έξζεη γηαηί είλαη ζηνλ αέξα ην πξάγκα, θαζψο δελ έρνπλ 

παξζεί ζσζηά νη απνθάζεηο θαη κηα απάληεζε απφ ην θνηλφ ηνπ 

θ.Ιακπαδαξίδε, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ν νπνίνο ιέεη, κα θπζηθά δελ έπξεπε λα 

έξζεη θαη ηελ αζπάδεηαη ν θ.Ζιηάζθνο θαη ε ησξηλή Γηνίθεζε .. ην πξάγκα είλαη 

πξνρσξεκέλν. πάξρνπλ απνθάζεηο, νη πξνεγθξίζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Παο παξαθαιψ ιίγν, ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε .. Θχξηε Ζιηάζθν, δελ είλαη αλάγθε θάζε θνξά λα 

δηαθφπηεηε. Παο παξαθαιψ, αθνχ ζα κηιήζεηε, ζα πάξεηε ην ιφγν. Κα, δελ 

θαηαιαβαίλσ ηε δηαθνπή, ζα πάξεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηφηη, δηφηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, δελ είπακε ηίπνηα ηέηνην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αθήζηε ιίγν, αθήζηε ιίγν, αθήζηε ιίγν. Γηφηη έλα έξγα 

πξνεγθξηκέλν θπζηθά θαη δελ κπαίλεη εμ' αξρήο φπσο έκπαηλε ην άιιν ησλ 

Αθηδλψλ, Θαπαλδξηηίνπ θιπ. θιπ. Αξα ινηπφλ, έλα απφ ηα δχν ζέκαηα φκσο ζα 

πθίζηαηαη θαη ζα ππάξρεη, δηφηη αλ έρνπκε πξνέγθξηζε θαη έρεη πξνρσξήζεη ν 

θάθεινο λνκίκσο, δελ έρεη λφεκα λα ζπδεηάκε ζήκεξα θαη ζήκεξα έρνπκε 

θάλεη ηφηε έλα κεγάιν ιάζνο εκείο πνπ θαιέζακε απιά κηα θιχαξε ζπδήηεζε 

γηα λα θάλνπκε ηνπο θαινχο εδψ ζηνπο αγαπεηνχο καο θίινπο, ε Γηνίθεζε θαη 

φιε ε Γηνίθεζε, γηαηί είζηε Γηνίθεζε θ.Γήκαξρε, εδψ θάλνπκε απιά έλα ζέαηξν 

ηνπ παξαιφγνπ, ιέκε, θάλνπκε ην θνκκάηη καο πξνο ηνλ θφζκν, αιιά ηειηθά ζα 

αθνινπζήζνπκε ηηο απνθάζεηο πνπ ππάξρνπλε. πάξρεη φκσο θαη κηα δεχηεξε 
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άπνςε, πνπ ιέεη ηη. Νηη απηά πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί κέρξη ζηηγκήο θαη άθνπζα 

κε πνιχ πξνζνρή ηνλ ηέσο Γήκαξρν λα ιέεη φηη εγψ ην έθεξα κέρξη εδψ, εζείο 

ζα απνθαζίζεηε, δελ απνθαζίδσ θάηη πνπ είλαη ζηνλ αέξα, άξα ινηπφλ, 

θαηαιαβαίλσ εγψ φηη θάπνπ ππάξρεη πξφβιεκα. Κε ηηο κέρξη ηψξα απνθάζεηο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλαλ νη ρσξνζεηήζεηο, έρνπκε δεη ην ηπξί αιιά δε 

βιέπνπκε θαη ηε θάθα. Ρν ηπξί είλαη, ην ηπξί είλαη ηα 38 εθαη. .. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαζίζηε. Ρα 38 εθαη. εδψ ν θ.Κπιψλαο ν Πηαχξνο κνπ 

έδεημε 48, κηα κειέηε ηνπ θπξίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: 48, ηνπ θ.Θνπξάθνπ. Αξα είλαη πην θαιφ ην ηπξάθη, είλαη 

επξσπατθφ. Ινηπφλ, είλαη 48 εθαη., έρνπκε δεη ην ηπξί αιιά δελ έρνπκε δεη ηε 

θάθα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, μέξεηε πνηα είλαη ε θάθα; Νηη λαη κελ απηφ πνπ 

ινγηθά αθνχγεηαη θάλνληαο βεξκπαιηζκνχο θαη αεξνινγψληαο θαη 

θαθιαηίδνληαο, λα πνχκε, κα θαιά, δε ζα θηηάμνπκε έλαλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ 

λα γξαθηνχκε θαη ζηελ ηζηνξία; Λαη. Ξνηνο ζα πεη φρη; Δρνπκε θαη 38 εθαη. λα 

θέξνπκε, 48 εθαη., κέρξη ηψξα ιέγακε 38, είλαη 48 φκσο. Δρνπκε θαη 48 εθαη. 

λα θέξνπκε ζηνλ ηφπν. Θα πεη θαλέλαο φρη; Νρη. Μέξεηε φκσο, αθφκα θαη γηα ηα 

48 εθαη. θαη γη' απην ην νπνίν ζεσξείηαη απηνλφεην, ε ειιεληθή πνιηηεία έρεη 

θαζνξίζεη θάπνηνπο θαλνληζκνχο θαη θάπνηεο θφξκεο. Ξνπ ιέεη ηη; Θάλσ 

πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε, νξηνζεηψ, ρσξνζεηψ κε ηξφπν ζπγθεθξηκέλν θαη 

παίξλσ ηηο απνθάζεηο κνπ φπσο πξέπεη λα ηηο πάξσ. Γηαηί αιιηψο δελ θάλσ 

ζηνπ θαζίδη ην θεθάιη φ,ηη κνπ θαπλίζεη, γηαηί ζέισ λα είκαη εγέηεο θαη λα κε 

γξάςεη ε ηζηνξία, αιιά ερσ θάλεη κηα ηξχπα ζην θελφ. Αξα ινηπφλ, εγψ 

αθνχγνληαο πνιχ πξνζεθηηθά φρη ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θ.Γηαζεκάθε αιιά 

ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο. Γειαδή, φηη κάιινλ θαη απ' φηη αθνχσ θαη ζηα 

πξαθηηθά πνπ ηα επαλέθεξε ν θ.Γηαζεκάθεο θαη επηβεβαηψλεη θαη ν Γήκαξρνο 
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θαη ν λπλ Αληηδήκαξρνο ηφηε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, φια ήηαλε φια. Γελ 

αθνινχζεζαλ, δελ αθνινπζήζεθαλ νη θαλνληθέο θαη λφκηκεο ή ηέινο πάλησλ 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα παξζνχλ νη απνθάζεηο. Γηα λα παξζνχλ νη απνθάζεηο 

γη' απηφ, πξέπεη λα πξνεγεζεί θάηη. Ρη; Σσξνζέηεζε. Δρσ θάλεη ηε ζσζηή 

ρσξνζέηεζε; Δρσ θάλεη ηε ζσζηή δηαδηθαζία; Αλ δελ ηα έρσ θάλεη απηά, λαη 

κελ πξνζθέξσ ζηε Γηνίθεζε κηα ιχζε, πξνζέρηε, ηνπο πξνθέξσ κηα ιχζε 

φλησο θαη ιέσ, ζαο έρσ βξεη ρψξν. Ξσο ηνλ βξήθαηε ην ρψξν; Γηφηη γηα λα 

θαηαιήμσ ζε έλα ρψξν, πξέπεη λα πεξάζσ απφ ην βάζαλν ηεο δηαβνχιεπζεο 

θαη δεχηεξνλ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξνυπνζέζεηο.  

 Κνπ ζπκίδεη πάξα πνιχ απηή ε ππφζεζε ηνλ ηξφπν ρσξνζέηεζεο ησλ 

ΣΡΑ πνπ βαζαλίδεη ηνλ ηφπν εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Γειαδή, ζέισ λα ηα πάσ 

εδψ θαη θηηάρλσ κηα κειέηε θαη ηα πάσ εδψ. Κα, δελ είλαη έηζη. Γηαηί απηή 

είλαη επίπιαζηε, είλαη θηηαρηή, είλαη θσηνγξαθηθή κειέηε θαη εγψ - δε κε 

πείζεη θαη δελ πείζεη ηνλ θφζκν πξψηα απ' φια. Αξα ινηπφλ, επεηδή έρνπκε κηα 

δχζθνιε απφθαζε, φλησο θαλέλαο δε ζέιεη ηα ζθνππίδηα ζηελ απιή ηνπ, 

θαλέλαο δε ζέιεη ηα ιχκαηα ζηελ απιή ηνπ ή έλα Βηνινγηθφ θνληά ηνπ. Νκσο, 

εδψ ζα πξέπεη λα πείζνπκε ηνλ θφζκν, αλ πάξνπκε κηα απφθαζε, γηαηί αλ δελ 

είλαη εδψ πέξα πνπ έρεη ρσξνζεηεζεί, ζα είλαη θάπνπ αιινχ. Γειαδή, δε ζα 

γιηηψζνπκε ηελ θαζαξία θαη ηε ζπδήηεζε. Ξξέπεη λα πνχκε ινηπφλ φηη νη 

εηδηθνί κε ηξφπν δηάθαλν, κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, ζα καο πνχλε, ζα 

ζπζηήζνπκε κηα Δπηηξνπή θ.Γήκαξρε θαη είλαη ε πξφηαζε κνπ πξνο εζάο, φηη 

απηή ε πξνυπφζεζε, δειαδή ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δηαβνχιεπζεο θαη φηη ν 

θφζκνο ζα πεηζζεί θαιψο ή θαθψο φηη ζα γίλεη έλαο Βηνινγηθφο πνπ δε ζα 

βξσκάεη, δε ζα ηνπ ραιάζεη ηε δσή, δε ζα, δε ζα θαη απηφ ζα γίλεη κε ηξφπν 

δηάθαλν θαη νξηζηηθφ. πάξρνπλ ζην ΔΠΞΑ νη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηνπο 

Βηνινγηθνχο, λαη, ππάξρνπλε, αιιά ζα ηνπο πάξεη απηφο πνπ αθνινπζεί ηε 

λφκηκε νδφ. Νρη απηφο ν νπνίνο ηζάηξα πάηξα θηηάρλεη κειέηεο θαη θηηάρλεη 

απνθάζεηο θαη ζα πξέπεη αχξην ζψλη θαη θαιά λα πάκε εκείο ζ' απηφλ ην δξφκν 
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γηαηί έηζη θαλφληζε. Ρν έηζη θαλφληζε θαη αθνχσ κε πνιχ πξνζνρή ηνλ 

θ.Γηαζεκάθε λα ιέεη θαη θάπνηα πξάγκαηα αιιά θαη αθνχγνληαη θαη πνιιά άιια 

πξάγκαηα έμσ. Ρα 38 εθαη., 48 εθαη. ζε δχζθνιεο επνρέο είλαη κεγάια πνζά, 

είλαη κεγάια πνζά θαη νη εηαηξείεο ηα ςάρλνπλε καλησδψο, ελαγσλίσο θαη εγψ 

ζέισ θ.Γήκαξρε, γηαηί απ' φηη θαηαιαβαίλσ εζείο ζα παξεηε ηελ απφθαζε θαη 

δελ ηελ παίξλεη θαλέλαο άιινο, εζείο ζα πάξεηε ηελ απφθαζε θαη δελ ηελ 

παίξλεη θαλέλαο άιινο, γηαηί άκα ππήξρε απφθαζε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ έλα ιεπηφ. Παο παξαθαιψ, 

ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, αο κελ αξρίζνπκε ηα πξνεγνχκελα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νπνηαδήπνηε απφθαζε, νπνηαδήπνηε απφθαζε 

Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ, Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ 

ηεο Γηνηθήζεσο πνπ δε ζηεξίδεηαη ζηα λφκηκα είλαη έσινη. Γε κε ελδηαθέξεη, δε 

κε ζπγθηλεί εκέλα πξνζσπηθά, πξνζέρηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δάλ έρνπλε παξζεί, θαθψο ζπδεηάκε ηψξα. Αλ έρνπλε, αλ 

ππαξρνπλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, θ.Ιακπαδαξίδε, ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θξχθηε ζπλαηζζήκαηα θ.Ιακπαδαξίδε. Θξχθηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, θ.Ιακπαδαξίδε, θ.Ιακπαδαξίδε, ζέιεηε λα 

γξαθηείηε νκηιεηήο; Νκηιεηήο ζέιεηε λα γξαθηείηε; Ρνπιάρηζηνλ αθήζηε ηε 

δηαδηθαζία. Παο παξαθαιψ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αλ έρσ πάξεη, αλ έρσ πάξεη ιάζνο δξφκν .. Λα 

νινθιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, αο κελ .. Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα νινθιεξψζσ ινηπφλ. Δγψ δελ μέξσ αλ έρσ πάξεη ιάζνο 

δξφκν, αιιά εγψ ζα ζπληζηνχζα ζε φινπο λα θξχςνπλ ζπλαηζζήκαηα. Πσηήξε 

κνπ, θξχςε ζπλαηζζήκαηα. Απηή ηε ζπκβνπιή έρσ λα δψζσ. Δίκαη κηθξφηεξνο 

ζνπ αιιά πξφζεμε λα δεηο, ε αγσλία γηα θάπνηα πξάγκαηα δε δηθαηνινγείηαη 

κφλν γηα ηελ αγσλία ζηνλ ηφπν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ηψξα ηη θάλνπκε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θξχθηε ζπλαηζζήκαηα θάπνηνη. Δγψ ινηπφλ ιέσ ην εμήο.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θξχθηε ζπλαηζζήκαηα. Αθήζηε ηψξα ηα παηδηά. Ρν ζέκα 

είλαη άιιν ηψξα. Δπεηδή ινηπφλ ηειηθψο εκείο ζα πάξνπκε απφθαζε, ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εγψ πξνηείλσ θ.Γήκαξρε θαη επεηδή θαηάιαβα θαη ηελ 

αγσλία ζαο ζηα πξαθηηθά πνπ καο αλέγλσζε ν θ.Γηαζεκάθεο, φπσο θαη ηνπ 

θ.Ζιηάζθνπ, λα δνχκε ηα ζέκαηα απηά, λα θάλνπκε κηα ρσξνζέηεζε ζνβαξή, 

ηεθκεξησκέλε, δηάθαλε, λα πεηζηεί ν θφζκνο, φπνπ θαη λα πάεη απηή ε 

ρσξνζέηεζε, φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο νη επηζηεκνληθέο, δε ζα αξγήζεη 

πνιχ ην έξγν, εδψ ράζακε θαη ράζακε, δε ζα αξγήζεη πνιχ ην έξγν, λα πεηζηεί 

ν θφζκνο φηη απηφ πνπ ζα γίλεη, ζα είλαη ζσζηφ θαη ηέινο πάλησλ, λαη, λα 

πάξνπκε ηα 38 εθαη. θαη λα γίλεη ην έξγν. 

(ρεηξνθξφηεκα)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ, αθήζηε, έρεη πάξεη θαη .. Δρεηε γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν 

λα κηιήζεηε.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Δίπα θαη ζηελ αξρή φηαλ πήξα ην ιφγν, φηη απηφ είλαη, είλαη έλα 

ζεκείν γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ πξέπεη λα δείμεη ηελ σξηκφηεηα ηνπ. 

Ρελ ίδηα σξηκφηεηα ζα πξέπεη λα δείμεη θαη ζπλνρή θαη ε θνηλσλία. Ξξψηα απ' 

φια πξέπεη λα απνθαζίζνπκε αλ ζέινπκε ν Γήκνο Υξσπνχ, ην κεγάιν απηφ 

θνκκάηη ηνπ Υξσπνχ λα έρεη ζ' απηήλ ηελ πεξηνρή έλα βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Ζ 

πξψηε απφθαζε είλαη απηή, αλ πξαγκαηηθά είλαη ψξηκν ην λα ιέκε, λαη, πάκε 

λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Βηνινγηθφ ζηνλ ηφπν καο. Θα πξέπεη φινη λα 

θαηαιάβνπλε, φινη φζνη είλαη εδψ θαη νη θάηνηθνη πξψηα απ' φια φηη θάπνπ ζα 

πάεη, θάπνπ ζα πάεη θαη εθεί θνληά δε ζα είλαη ηφζν σξαία. Θα κπξίδεη θαη ιίγν, 

ζα ππνβαζκηζηεί θαη ε πεξηνρή ιίγν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζα είλαη φ,ηη θαιχηεξν. Ινηπφλ .. Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν κφλν ζίγνπξν, φηη εθεί πνπ είλαη ν Βηνινγηθφο δε ζα κπξίδεη 

ιεβάληα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα. Θα ζηακαηήζνπκε 

ηνλ θ.Ιίηζα λα κε κηιήζεη γηαηί θαηά ηελ άπνςε δελ είλαη ζσζηφ; Πνβαξά 

κηιάηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο νθείινπκε ινηπφλ ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη πξσηα απ' φια λα 

θνηηάμνπκε ηνλ θφζκν ζηα κάηηα λα ηνπ πνχκε ηελ αιήζεηα. Λα δνχκε ην αχξην 

θαη λα κηιήζνπκε ζήκεξα γηα ην αχξην. Λα κε ιέκε άιια ζήκεξα θαη άιια 

αχξην, αλεμάξηεηα ζε πνηα πιεπξά ζα βξηζθφκαζηε. Γειαδή ζήκεξα φινη ζα 

πξέπεη λα έρνπκε ηε ζέζε ηελ πξαγκαηηθή, ηελ αιεζηλή. Δίκαζηε ππέξ ηνπ λα 

γίλεη έλα έξγν φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Δκέλα 
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δελ κπνξεί λα κε πείζεη θάπνηνο φκσο φηη ζα κπξίδεη ιεβάληα. Πίγνπξα ε 

πεξηνρή πνπ ζα πάεη, δε ζα είλαη φ,ηη θαιχηεξν. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε 

φκσο ζηελ θνηλσλία ηε ζέιεζε λα γίλεη απηφ ην έξγν. Θα πξέπεη λα δψζνπκε 

ζηνλ θφζκν λα θαηαιάβεη φηη εθεί πνπ ζα πάεη ν Βηνινγηθφο δε ζα ππνβαζκηζηεί 

απηή ε πεξηνρή θαη δε ζα είλαη αθαηάιιειν λα δνχλε αχξην νη ίδηνη πνπ δνχλε 

ζήκεξα εθεί. Γηαηί φπνπ θαη λα πάκε ζηελ πεξηνρή καο, θάπνπ εθεί θνληά 

ππάξρεη ηδηνθηεζία. Μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη είλαη ζηα φξηα ηεο Καιαθάζαο, 

ζην Κήιεζη. Δρνπκε φινη ηδηνθηεζίεο εθεί θνληά θαη εγψ πξνζσπηθά έρσ 

ηδηνθηεζία, νηθνγελεηαθή, 15 ζηξ., ζην 1 ρικ., 1.200, ην θνηηάγακε ζην google. 

Γελ έρεη φκσο θακία ζεκαζία φηαλ ππεχζπλα κεηαμχ καο φινη απνθαζίζνπκε 

φηη πξέπεη λα γίλεη ν Βηνινγηθφο, ην πνπ ζα γίλεη απηφο ν Βηνινγηθφο ζα πξέπεη 

λα είλαη μεθάζαξν θαη λα ην ιέλε νη κειεηεηέο. Γελ κπνξψ λα ην πσ νχηε εγψ, 

νχηε ν Γήκαξρνο, νχηε θαλέλαο. Θα πξέπεη λα είλαη εθεί πνπ ζα είλαη ην 

θαιχηεξν γηα ηελ θνηλσλία, ην θαιχηεξν γηα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά λνκίδσ ην πην ζεκαληηθφ ζα πξέπεη λα είλαη, λα κε 

ξππαίλεη ηε ζάιαζζα θαη δελ είλαη εχθνιν γηαηί εγψ δηάβαζα φιε ηε κειέηε, 

είλαη πάξα πνιιέο ζειίδεο, είλαη πνιχ δχζθνια ηα πξάγκαηα φηαλ ζα πεγαίλεη 

ην λεξφ ζηε ζάιαζζα λα κελ ηε κνιχλεη.  Αξα, ζα πξέπεη λα πάκε ζε φ,ηη 

θαιχηεξε ηερλνινγία ππάξρεη, λα κε ράζνπκε απηή ηελ επθαηξία ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κπνξεί λα κελ ελδηαθέξεη θαπνηνπο απηφ πνπ ιέσ. Παο παξαθαιψ. 

Λα κε ράζνπκε ηελ επθαηξία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη ηειεπηαίεο επθαηξίεο 

γηα ρξεκαηνδνηήζεηο. Βιέπεηε φηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο δελ πεγαίλεη πξνο ην 

θαιχηεξν, πεγαίλεη πξνο ην ρεηξφηεξν. Αλ ζα πξέπεη ινηπφλ λα απνθαζίζνπκε 

κεηαμχ καο θαη φρη κφλν ην Γ.Π. αιιά νιφθιεξε ε θνηλσλία, ζέινπκε Βηνινγηθφ; 

Δγψ πξνζσπηθά εθπξνζσπψ ηνλ εαπηφ κνπ .. Αθνχζηε κε ιίγν. Δγψ πξνζσπηθά 

ζεσξψ φηη Βηνινγηθφ πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεη ζηελ πεξηνρή καο. Κε έλαλ 
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κφλν φξν, φηη ζα απνθαζίζνπκε φινη κεηαμχ καο, φ,ηη φπνπ θαη λα πάεη, δε ζα 

δηαθσλήζεη θάπνηνο απφ καο. Πίγνπξα ζα πάεη θάπνπ θνληά. Γελ κπνξεί λα κελ 

πάεη πνπζελά. Πε κηα πεξηνρή ζα πάεη. Δθεί είλαη ην πξφβιεκα. Δίηε 

ρσξνζέηεζε .. είλαη απηή, είηε γηα ρσκαηεξή κηιάκε, είηε γηα ΣΡΑ, είηε γηα 

Βηνινγηθφ. Π' απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο, έρνπκε θαη ην εμήο, φηη έρνπκε θαη 

ηνπο βφζξνπο λα ηξέρνπλε. Ξξέπεη λα ην καδέςνπκε θαη απηφ. Γελ είλαη 

δπλαηφλ λα πεξλάο, εηδηθά ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαη βέβαηα δελ 

πξέπεη λα ηελ πιεξψζνπλε άιινη. Ξξέπεη ινηπφλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε κηα 

ηερλνινγία ηέηνηα πνπ δε ζα θαηαζηξέςεη θακία πεξηνρή, κηα πεξηνρή πνπ 

φπνηα ζα κπνξεί λα είλαη απηή, ζα πξέπεη λα ηεο δψζεηο αληηθίλεηξα, λα ηεο 

δψζεηο κηα άιιε αλάπηπμε εθείλεο ηεο πεξηνρήο, λα κελ ππνβαζκίζεηο ηελ 

πεξηνρή θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ θαηνίθσλ, γηαηί ρσξνζεηψληαο έηζη μεξά έλα 

βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη λα ην παο εθεί, ην ππνβαζκίδεηο. Δγξαθε ε κειέηε 

κέζα φηη πεγαίλεη ήδε ζε κηα ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή επεηδή έρεη ηε ρσκαηεξή. 

Δ ινηπφλ φκσο, κε δηθέο κνπ ελέξγεηεο πνπ κε βξίδαλε πάξα πνιινί, γίλεηαη 

έξγν ζήκεξα ζηε ρσκαηεξή. Αιιά ηφηε ν Γήκαξρνο έιεγε, λαη, κπξάβν, λα ηελ 

θιείζνπκε ζήκεξα. Πηνλ Θάιακν ιέεη άιια. Δ ινηπφλ, ζα ιέκε ηα ίδηα είηε 

είκαζηε ζπκπνιίηεπζε, είηε αληηπνιίηεπζε. Θα είκαζηε εηιηθξηλείο κεηαμχ καο 

θαη κε ηνλ θφζκν θαη αο είκαζηε θαη ζηελ αληηπνιίηεπζε. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ιέκε ηελ αιήζεηα, ζα δηεθδηθνχκε ην θαιχηεξν γηα ηνλ ηφπν καο. 

Ξνην είλαη απηφ ην θαιχηεξν ινηπφλ. Θέινπκε ην Βηνινγηθφ; Αιιά κπνξεί λα 

πάεη θάπνπ θνληά ζηελ πεξηνπζία καο. Ξνην Βηνινγηθφ; Κπνξνχκε λα πάξνπκε 

έλα πνχικαλ θαη λα πάκε ηνπο θαηνίθνπο αλά πεξηνρέο θαη λα δείμνπκε ηνπο 

θαιχηεξνπο Βηνινγηθνχο. Κπνξνχκε λα ηνπο δηεθδηθήζνπκε λα ηνπο θάλνπκε 

ζηνλ Υξσπφ; Δίκαζηε ππεχζπλνη. Θαιά θαιά δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε 

ηελ χδξεπζε. Ινηπφλ, λαη ζην έξγν κε πξνυπνζέζεηο φκσο ζπγθεθξηκέλεο θαη 
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φρη λα ιέκε ςέκαηα ζηνλ θφζκν, δειαδή λαη ζην εξγν αιιά επεηδή δε 

ζπκθσλνχκε κε ηελ ηνπνζέηεζε. Νπνπ θαη λα πάεη ε ρσξνζέηεζε, ζαο 

καδεχσ ζε 10 ιεπηά, φρη ηφζνπο, πνχικαλ νιφθιεξα. Ρνπο μεζεθψλσ θαη ηνπο 

θέξλσ εδψ γηα λα πνπιήζσ ιατθηζκφ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη πξψηα 

εκείο λα απνθαζίζνπκε  φηη πξέπεη λα γίλεη, ν θφζκνο λα καο δψζεη ηελ εληνιή 

φηη πξέπεη λα γίλεη, ζηα πξνγξάκκαηα καο ην είρακε φινη θαη κε εηιηθξίλεηα λα 

δνχκε λα έρεη αληηζηαζκηζηηθά εθείλε ε πεξηνρή. Γηαηί ε γχξσ πεξηνρή δε ζα 

πάεη θαλέλαο λα θάλεη κεδνλέηεο, δε ζα πάεη λα θάλεη θαλέλαο βίιεο, είλαη 

ζίγνπξν. Αιιά πξέπεη - θαη γη' απηφ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη εθεί θνληά δελ 

ππάξρνπλ ζπίηηα. Νπνπδήπνηε λα είλαη απηφ. Ινηπφλ, είκαζηε ππέξ ηνπ έξγνπ, 

δελ πξέπεη λα ραζεί απηή ε δπλαηφηεηα. Θχξηε Γήκαξρε, ζπλαίλεζε ζεκαίλεη 

φηη αλ είζαζηε μεθάζαξνο, εηιηθξηλήο θαη δηαπγήο ζηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο, εκείο ζα είκαζηε καδί ζαο. Απηφ ζεκαίλεη ζπλαίλεζε. Ππλαίλεζε 

ζηα έξγα. Αιιά απφ ηε κηα λα ιέκε φηη απηφ είλαη θιεηζηφ, ηελ άιιε είλαη 

αλνηρηφ, ηελ άιιε λα ιέκε ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγνχζε, εθεί φρη, θιείζην, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε πξνβιήκαηα ζηνλ Γαβξηήι. Δγψ φηαλ έθιεηλα ηε ρσκαηεξή, 

δε ρηχπαγα ηνλ Γαβξηήι, ήζεια λα θηηάμσ ηνλ ηφπν κνπ. Δθεί είλαη ε δηαθνξά. 

Ρν πσο αληηιακβάλεζαη. 

 Γη' απηφ θαη ζήκεξα είλαη δχζθνιε ε ηνπνζέηεζε. Λα πνχκε λαη ζηε 

ρσκαηεξή, λαη ζην Βηνινγηθφ αιιά λα πξνζέμνπκε θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ 

αλζξψπσλ. Νρη λα ραζεί φκσο θαη ην έξγν. Ξξέπεη λα γίλεη ην έξγν. Δγψ 

πξνζσπηθά έρσ 15 ζηξ. ε νηθνγέλεηα κνπ ζηελ πεξηνρή πνπ γίλεηαη ην 

νηηδήπνηε, αιιά φπνπ θαη λα γίλεη, αλ δεζκεπηνχκε κεηαμχ καο φηη ζα είκαζηε 

ηίκηνη θαη εηιηθξηλείο, εγψ ιέσ λαη ζην έξγν. Νπνπ θαη λα είλαη ε ρσξνζέηεζε. 

Κε πξνυπνζέζεηο φκσο, λα πάκε θαη λα δνχκε φηη άκα είλαη ζε κηα κηθξή 

απφζηαζε, δε ζθπινβξσκάεη, δελ είλαη ζαλ ηα ιχκαηα φηαλ θαηεβαίλνπκε ζηελ 

Αζήλα. Γελ πάκε λα θαηαζηξέςνπκε ηελ πεξηνρή. Ξάκε γηα ην θαιφ ηεο 

πεξηνρήο. Γε ζα ξίμνπκε ηα ιχκαηα κέζα ζηε ζάιαζζα πνπ είλαη επηβαξπκέλε. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 10ε 8 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  115 

Ξνηνο ζα έξζεη κεηά λα θάλεη κπάλην ζηνλ Υξσπφ; Θα πάκε ζε αθξηβέο 

ηερλνινγίεο; Αο πάκε εθεί πνπ ζα πνχλε νη κειεηεηέο. Πεκαζία έρεη φκσο λα 

θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ έξγν θαη εθεί ινηπφλ απφ κέλα ζα έρεηε λαη θαη 

ζπλαίλεζε. Πην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηνλ ηφπν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ηελ πεξηνρή θ.Ρηξνβφιε έρσ 15 ζηξ. πεξηνπζία εγψ. Γηα ηελ 

πεξηνρή πνπ ζα επηιέμνπκε κε εηιηθξίλεηα νπνηαδήπνηε θαη λα είλαη. Αλ 

απνθαζίζνπκε ζηελ νπνηαδήπνηε θαη λα είλαη, δελ ππάξρνπλε δηιήκκαηα αλ 

ιεο ηελ αιήζεηα ζηνλ θφζκν. Πηνλ θφζκν πξέπεη λα ιεο ηελ αιήζεηα. Λα 

μεθαζαξίζνπκε, αλ θάπνηνο πέζεη θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ, ζηα 200, 500 κ., 

ζηα 800 κ., ζα γπξίζεη λα πεη φρη; Δάλ εδψ κέζα ππάξρνπλε ηέηνηνη άλζξσπνη 

πνπ ζα πνχλε φρη ζε νηηδήπνηε, ηφηε λα κελ πξνρσξήζνπκε θχξηνη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ μεθαζάξηζα θ.Γηαζεκάθε, μεθαζάξηζα θαη ζε φζνπο 

βξίζθνληαη δίπια φηη κε αθνξά ην έξγν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο ζην Γήκν, ην 

δηεπξπκέλν Γήκν Υξσπίσλ θαη απηφ έρεη ζεκαζία. Υξσπνχ. Θαη απηφ έρεη θαη 

κηα άιιε ζεκαζία. Δρνπλε κπεη θαη άιιεο πεξηνρέο κέζα, δελ μέξσ αλ απηέο νη 

ιεθάλεο γηαηί ήηαλε πνιχ δχζθνιν γηα κέλα φια απηφ πνπ δηάβαζα, δελ μέξσ ζ' 

απηέο ηηο ιεθάλεο αλ ζα πξέπεη θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλε θαη φιεο νη 

άιιεο νη πεξηνρέο. Γειαδή, ην ίδην πξφβιεκα εδψ ιέκε, γηαηί είλαη πξφβιεκα, 

φηη κε ραξά είπακε λαη, ηερληθφ δειηίν γηα ηνλ Θάιακν. Ακ ζηνλ Θάιακν δε ζα 

έξζεη ψξα λα πάηε λα θάλεηε ρσξνζέηεζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηνλ Θάιακν. Σσξνζέηεζε. Δ ηψξα κελ ηξειαζνχκε. Ινηπφλ, θαη 

ιέκε ηψξα θαη ζηνλ Απιψλα θαη ζηνλ Απιψλα θαη ζα θιείζσ, δε ζα ζαο 

θνπξάζσ άιιν, εγψ, Θνηλφηεηα Καιαθάζαο .. Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε. 
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Θνηλφηεηα Καιαθάζαο είρε κπεη κέζα ζε έλα έξγν, έρεη ππνγξάςεη. Μέξεηε πνην 

κεγάιν έξγν; Πην Πηελφ. Μέξεηε πφζα εθαηνκκχξηα επξψ είραλε πιεξψζεη ε 

παιηά Θνηλφηεηα Λέσλ Ξαιαηίσλ γηα λα γίλνπλε απηέο νη κειέηεο; Θαη φια απηά 

θχγαλε ζε έλα βξάδη ζηνλ αέξα. Δρσ εδψ ηηο εγθξίζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο απφ 

Ξεξηθεξεηάξρεο, πξάγκαηα, δηαδηθαζίεο, ππνγξάθακε, ηερληθά δειηία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, επηηξέςηε κνπ φκσο λα ζαο πσ θάηη. Ρν πην ηδαληθφ κέξνο δε 

ζα ην πσ εγψ. Λα ην πεη έλαο εηδηθφο. Θα ζπκθσλήζνπκε φκσο φηη, πξνζέμηε 

ιίγν, κε αμηνπξέπεηα ζα ζπκθσλήζνπκε φηη ζα δερηνχκε απηφ πνπ ζα πεη ή αλ 

είλαη θνληά ζηελ πεξηνπζία κνπ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, αο μεθαζαξίζνπκε ινηπφλ φηη είκαζηε ηίκηνη κεηαμχ καο 

πξψηα, ιέκε ηελ αιήζεηα κεηαμχ καο .. Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ, λα 

ηειεηψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ηειεηψζσ, λα ηειεηψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δάλ μεθαζαξίζνπκε κεηαμχ καο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θχξηε, εληάμεη θχξηε. Νινθιεξψζηε αλ ζέιεηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε. Ινηπφλ, μεθάζαξα ινηπφλ, ε πξνζσπηθή ζέζε είλαη, φρη 

λα θξχβεηαη ν Γήκαξρνο, λα βγεη κπξνζηά ν Γήκαξρνο, πξέπεη λα ην 

μεθαζαξίζεη θαη λα πεη, φηη εγψ δηεθδηθψ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ άιιν 

ηξνπν, ην παιηφ, ην θαηλνχξγην, ην νηηδήπνηε. Δγψ ζα είκαη καδί ηνπ ζε απηφ 
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πνπ ζα απνθαζίζεη κηα κειέηε θαη ζα ππνδείμεη θαη πξνζέμηε ηη ιέσ, γηα ην λέν 

κεγάιν Γήκν. Γειαδή, λα δνχκε θαη άιιεο πεξηνρέο πνπ ζην κέιινλ πξφθεηηαη 

λα κπνπλ, αλ ζα βνιεχεη εθείλε ε πεξηνρή. Γειαδή, εγψ δελ μέξσ λα 

απαληήζσ, επεηδή παιηά ιέγακε λα ηα πάκε φια θάπνπ ζην Πηελφ ζηνλ 

Απιψλα, δελ μέξσ λα απαληήζσ ηψξα αλ ν Απιψλαο ζα πξέπεη λα θάλεη θαη 

απηφο έλα Βηνινγηθφ ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είλαη άιιν έλα εξγνζηάζην πνπ ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ρξήκαηα πνπ ζα πιεξψλνπκε φινη καο. Αιιν έλα ν 

Θάιακνο. Λα μεθαζαξίζνπκε ινηπφλ ην ζρεδηαζκφ ζ' απηφ ην κεγάιν λέν Γήκν 

πνπ ζα είλαη απηή ε πεξηνρή. Αιιά λα απνθαζίζνπκε, ζέινπκε Βηνινγηθφ ή αλ 

είλαη θάπνπ θνληά ζην ρσξάθη καο δε ζέινπκε. (παξεκβάζεηο εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δμεγψ θαη ζαο ιέσ, εγψ ζα πεξηκέλσ λα αθνχζσ θαη ην Γήκαξρν θαη 

ιέσ λαη ζε έξγν Βηνινγηθφ γη' απηφλ ην Γήκν Υξσπνχ. Απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Ζ αιήζεηα είλαη φηη φιε ηε εβδνκάδα 

πξνζπάζεζα, κίιεζα θαη κε ηνλ Ξξφεδξν Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν θάθεινο 

ζρεηηθά κε ηε κειέηε ήηαλε ηεξάζηηνο, πξαγκαηηθά δελ κπνξνχζα λα βγάισ 

άθξε. πήξρε θαη πξφβιεκα γηαηί δελ πήξακε έγθαηξα εηζήγεζε ζηα ρέξηα καο 

γηα ην ζέκα, λνκίδσ φηη ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο θάιπςε ην ζέκα φπσο ην 

έθεξε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα. Δδψ ππάξρεη φκσο κηα κεγάιε αιήζεηα 

ηελ νπνία ζπκθσλψ θαη εγψ, φηη θάζε απφθαζε πνπ ζα παίξλεηαη απφ θάζε 

πνιηηηθφ φξγαλν ζα έρεη θφζηνο. Γχν παξαδείγκαηα ζα θέξσ, άκα πνπκε 

ζήκεξα ζην λέν Γήκν Υξσπίσλ φηη ην δάζνο είλαη δάζνο θαη δελ είλαη 

βνζθφηνπνη, βεβαίσο ζα ζίμνπκε ηνπο κηθξνθηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο, ζα 
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ηνπο ζίμνπκε, βεβαίσο. Ακα πνχκε ζήκεξα φηη ν γηαιφο ζα είλαη αλνηθηφο γηα 

φιν ην ιαφ θαη δε ζα ην εθκεηαιιεχνληαη κηθξνέκπνξνη ή καγαδηά, βεβαίσο ζα 

ζίμνπκε απηνχο πνπ επελδχνπλ ζηνλ αηγηαιφ ζήκεξα. Θάζε απφθαζε έρεη 

θφζηνο θαη εδψ κηιάκε θαη γηα έλα έξγν πλνή. Κηιάκε γηα έλα έξγν ηεξάζηηαο 

ππνδνκήο. Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη άκα ζέιεηε θαη είλαη ε πνιηηηθή καο ζέζε 

γηα ην δήηεκα απην, απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δλσζε, γηα καο είλαη ιεθηά ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, γηαηί ε Δπξσπατθή 

Δλσζε ρξεκαηνδνηεί αθνχ έρεη πάξεη πξψηα απφ καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: 70 - 30 ην θξάηνο θαη ν .. Δίλαη ρξήκαηα ηα νπνία έρνπλ 

πξνυπνινγηζηεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δλσζε. Ρν δήηεκα ηψξα πνην είλαη. Δίλαη δπζάξεζην γεγνλφο φηη ζήκεξα 

θνπβεληηάδνπκε γηα κηα πεξηνρή πνπ είλαη ήδε επηβαξπκέλε κε ηε ρσκαηεξή. 

30 ρξφληα ρσκαηεξή ππήξρε. Ζ πεξηνρή, ην πεξηβάιινλ εθεί πέξα ζίγνπξα ζα 

είλαη επηβαξπκέλν. Νπσο μέξνπκε πνιχ θαιά, φηη άκα γίλεη .. άκα ε 

ρσξνζέηεζε γίλεη ςειά, πην ςειά απφ ηε ζάιαζζα, ζα ππαξρεη θαη θφζηνο 

κεηαθνξάο ησλ .. ζα ππάξρνπλ θέληξα δηακεηαθνκεδήο θαη βνπξ πάιη πίζσ λα 

γπξίζνπλ ηα ιχκαηα ζηε ζάιαζζα. πάξρεη πιένλ, κηιάκε γηα έλαλ Γήκν 

Υξσπνχ θαηλνχξγην θαη γηα έλα λέν Γεκνηηθν Ππκβνχιην. Δδψ πέξα εκείο 

παξαιακβάλνπκε κειέηεο, παξαιακβάλνπκε έξγα ηα νπνία έρνπλε 

πξνυπνινγηζηεί, είηε κειεηεζεί θαη εκείο απνθαζίδνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ζπλερίζνπλε θαη αλ ζα ζπλερίζνπλε. Δγψ απηφ πνπ έρσ λα πξνηείλσ απφ ηε 

ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ, είλαη λα βξνχκε, λα ην βάινπκε ην δήηεκα απφ ηελ αξρή 

θαη λα δνχκε λέα ρσξνζέηεζε. Κηα ρσξνζέηεζε ε νπνία ηνπιάρηζηνλ ζα 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ζην κέγηζην βαζκφ. Θα έρεη θφζηνο ε απφθαζε πνπ ζα 

πάξνπκε βεβαίσο, δε λνκίδσ φηη .. είλαη μεθάζαξν γηα φινπο καο. Γε λνκίδσ φηη 

ζα ππάξρεη κηα ηέηνηα απφθαζε πνπ δε ζα ζίμεη θάπνηνλ. Πε θάπνηνπ ηελ 
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πεξηνπζία ζα πεζνπλ πάλσ, ζηα ρσξηάθηα ηνπ ή ζην ζπίηη ηνπ θνληά. Αιιά λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε ινηπφλ λα μεθηλήζνπκε απηφ. Λα γίλεη ν βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο.  

 Θαη ππάξρεη θαη εδψ πέξα θαη ε πνιηηηθή επηινγή. Ρν πφζν γξήγξα ζα 

ηξέμνπκε γηα ην θνλδχιη ηνπιάρηζηνλ πνπ έρεη ήδε εγθξηζεί. Δίκαζηε ελάληηα, 

ηειείσο ζηε ινγηθή, κεηά απφ 3 ρξφληα, απηφ πνπ εηπψζεθε, είλαη πνιχ ζσζηφ, 

κεηά απφ 3 ρξφληα ζα ζε ππνρξεψλεη ε Δπξσπατθή Δλσζε λα ηα θάλεηο απηά ηα 

έξγα ππνδνκήο θαη ζα πιεξψλεηο ή ην ρεηξφηεξν, ζα βάδεηο θαη ηδηψηεο κεζα, 

κε ΠΓΗΡ. Απηφ πξαθηηθά ηη ζεκαίλεη; Ρη ζεκαίλεη πξαθηηθά; Νηη ν ίδηνο ν ηδηψηεο 

ζα ρξεψλεη ην Γήκν θαη ζα πιεξψλεη ν θφζκνο γηα έξγα ηα νπνία έρεη ήδε 

πιεξψζεη κε αληαπνδνηηθφηεηα θαη κε ηνπηθή θνξνινγία. Ηδνχ ε ξφδνο ινηπφλ, 

ηδνχ θαη ην πήδεκα. Θα έρεη θφζηνο αιιά λα πξνρσξήζνπκε. Ξάκε γηα λέα 

ρσξνζέηεζε; Ξάκε. Δδψ ζα απνθαζίζνπκε, εκείο απνθαζίδνπκε. Γελ ππάξρεη 

θάηη δεδνκέλν απηήλ ηε ζηηγκή. Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ην ζέκα μεθίλεζε απφ ην πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην, φπνπ νχηε ιίγν νχηε πνιχ καο είπαηε φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ 

ηα έξγα ηεο απνρέηεπζεο ζηνλ Θάιακν, ζηα ρσξηά πνπ ζα πάλε ζηνλ παξα-

Θεθίζην πνπ ζπκθσλήζακε απφιπηα γηα θαηαζθεπή Βηνινγηθνχ ζηνλ Απιψλα 

θαη δε ζπδεηάκε φπσο είπακε γηα ηνλ Υξσπφ, γηαηί ήδε έρεη πξνρσξήζεη ην 

έξγν. Δπνκέλσο ήηαλε δεδνκέλν θαη λνκίδσ γη' απηφλ ην ιφγν ήξζακε λα ην 

ζπδεηήζνπκε. Ινηπφλ, ηψξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο απνρέηεπζεο, είλαη 

γεγνλφο φηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαη αλ είκαζηε ζνβαξνί, ζα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ απηά ηα 3 ρξφληα πνπ κέλνπλ αθφκε θαη θάηη, πνπ ζα ιήμεη ε 

ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πξνρσξήζνπκε γξήγνξα ζε θάπνηα έηζη 

ιχζε. Δδψ ππάξρεη έλα δήηεκα. Βιέπνληαο θαη απηά φια, ηηο κειέηεο θαη φια ηα 

ζρεηηθά έρνπκε, εγψ ζα πσ νξηζκέλα ηερληθά δεηήκαηα πνπ φζα κπφξεζα λα 
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πηάζσ, δελ είκαη ηερληθφο, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα λα αθήζσ θαη εγψ ηηο 

αηρκέο κνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα. Ζ ζέζε πνπ πξνηείλεηαη έρεη 

πςφκεηξν 92 κ. πάλσ απφ ηε ζάιαζζα. Ρν Πηελφ Απιψλα έρεη 40, ζπγλψκε, 

έρεη 50, 52, δειαδή 40 πην θάησ απφ ην αξρηθφ πνπ πξνηείλεηαη. Ρν δεχηεξν 

δήηεκα είλαη φηη ην έξγν γίλεηαη ή πξνηεηλφηαλ λα γίλεη, δελ μέξσ ηψξα ηηο 

πξνζέζεηο ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο, κειέηε θαη θαηαζθεπή κε απεπζείαο 

αλάζεζε, γηαηί κειεηνθαηαζθεπή ζεκαίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε. Νπφηε θαη 

εδψ ππάξρεη έλα εξσηεκαηηθφ ιίγν πνλεξφ. Νζνλ αθνξά ην ζέκα κειεηεηέο 

πνπ είπαλε δηάθνξνη φηη ζα πξέπεη νη κειεηεηεο λα καο ππνδείμνπλε θαη ζηελ 

Θεξαηέα θαη ζην Γξακκαηηθφ, κειεηεηέο ηα ππνδείμαλε. Ρν ζέκα είλαη πφζν 

πήξαλ ππ' φςε ηνπο ηελ θνηλσλία, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη πφζν ζπλαίλεζαλ νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δηζη; Γελ είλαη κφλν ζέκα κειεηεηψλ, είλαη θαη πνιηηηθήο 

βνχιεζεο. Θαη κειεηεηψλ θαη πνιηηηθήο βνχιεζεο.  

 Θαη ην δήηεκα ηψξα εγψ, απηφ πνπ έβαια θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά 

θαη δελ κεηαθηλνχκαη ηνπιάρηζηνλ απ' απηήλ ηε ζέζε, είλαη φηη, ζ' απηφ ην 

Γήκν πνπ ζηηο 4 ηνπ κήλα, 4.11.10, δειαδή 3 κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο, ην 

Γεκνηηθφ, ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ πήξε 

απφθαζε λα πξνρσξήζεη, ήμεξε απφ πξηλ φηη δελ είλαη κφλν ν Υξσπφο, είλαη 

έλαο λένο Γήκνο, έλαο "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο. Αξα ινηπφλ πσο πξνρψξεζε 

κνλνκεξψο ή λα ιχζεη κφλν ην ηνπηθφ πξφβιεκα θαη δελ πήξε ππ' φςε ηνπ φιε 

ην Γήκν; Θαη ιέσ θαη πάιη θαη απηφ πνπ είπα θαη ηελ άιιε θνξά, φηη 

αληηθεηκεληθά ζα θνιιήζνπκε θαη δε ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ηίπνηα αλ ζ' 

απηήλ ηελ απφζηαζε απφ ηνλ Θάιακν κέρξη ηνλ Απιψλα θηηάμνπκε 3 

βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο. Γελ κπνξεί ν Γήκνο λα ζεθψζεη ηέηνην βάξνο, 3 

βηνινγηθνη θαζαξηζκνί. Θαη αο πνχκε φηη ν Θάιακνο βγαίλεη απ' έμσ θαη θάλεη 

θάηη άιιν, πέζηε κνπ, έηζη ηψξα ην βάδσ θαη έλα εξσηεκα, εθεί πνπ πξνηείλεηε 

ζην 40άξη, κε ην Πηελφ ηνπ Απιψλα, άκα ην δείηε ζε επζεία γξακκή, 

παξαπάλσ απφ 3, 4 ρικ. δελ είλαη. Δζείο έρεηε αθνχζεη πνπζελά ζηελ Διιάδα ή 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 10ε 8 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  121 

ζε παγθφζκην επίπεδν ζε κηα απφζηαζε 4, 5 ρικ. λα ιεηηνπξγνπλ 2 Βηνινγηθνί; 

Λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζνβαξφ δήηεκα απηφ. Δκείο εδψ, ην Ππκβνχιην ην δηθφ 

καο, πξέπεη λα δεη ζπλνιηθά ην δήηεκα ηεο απνρέηεπζεο ζε φιν ην Γήκν. Θα 

πξέπεη λα γίλεη έλαο λένο ζρεδηαζκφο. Δίπακε, ηα ρσξηά Αθίδλεο, Ξνιπδέλδξη, 

Θαπαλδξίηη, ίζσο θαη ε Καιαθάζα αλ κπνξέζνπκε λα ηελ εληάμνπκε, λα πάλε 

ζηνλ παξα-Θεθίζην θαη λα γίλεη έλαο γηα ηα ππφινηπα ρσξηά. Ρν πνπ ζα γίλεη, 

ζα είλαη ζέκα θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, κειεηεηψλ, πνιηηηθήο βνχιεζεο, ηνπ 

θφζκνπ, ηεο θνηλσλίαο, λα ην δνχκε. Θαη κπνξεί λα είλαη θαη ην Πηελφ ηνπ 

Απιψλα, δελ μέξσ, δελ είκαη εηδηθή αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο Βηνινγηθφο. 

Γελ κπνξεί λα ππάξμνπλ 3 Βηνινγηθνί ζ' απηφλ ηνλ, ζ' απηήλ ηελ 

ππθλνθαηνηθεκέλε ηνπξηζηηθή πεξηνρή καο. Λνκίδσ πξέπεη πνιχ ζνβαξά λα ην 

ιάβνπκε ππ' φςηλ καο. Θαη ηψξα γηα ηα ρξήκαηα θαη φια απηά, αλ έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα κε κηα λέα, κε έλα λέν ηερληθφ δειηίν, ρσξίο λα ιέκε ηε 

ρσξνζέηεζε, αλ κπνξνχκε λα ην πξνρσξήζνπκε, θαιψο. Αλ δελ κπνξνχκε, 

έηζη θαη αιιηψο ην ΔΠΞΑ ζα πάξεη παξάηαζε θαη λνκίδσ φηη ζα κπνξέζνπκε λα 

ην βάινπκε ζηε ζπλέρεηα. Λα κελ θνιιήζνπκε δειαδή ζην φλνκα ηνπ λα 

πάξνπκε ηα ρξήκαηα, λα θαηαζηξέςνπκε απηή ηελ πεξηνρή, απηή ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή πνπ δνχκε θαη πνπ ζε φιν ην κήθνο ηεο έρεη ζπίηηα. 

Γειαδή, ζα πάκε ζήκεξα λα δηψμνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήξζαλε 

ζηελ πεξηνρή καο, επελδχζαλε, θεξλνπλε, απμάλνπλε αο πνχκε ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο πεξηνρήο καο θαη εληζρχνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ, λα ηνπο δηψμνπκε 

απφ ηελ πεξηνρή. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δνχκε θάπσο έηζη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ηη είλαη απηά ηψξα; Θχξηε Ξέππα, έρσ δψζεη ην 

ιφγν ζηνλ θ.Αξκπξηψηε αλ ην αθνχζαηε. Θχξηε Ξέππα, ζεβαζηείηε ηε 

δηαδηθαζία.  
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αγαπεηνί 

θίινη, αθνπζα ηνπο πξνιαιήζαληεο θαη ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα κε θαιχπηνπλ, 

θαη ηνλ θ.Νηθνλφκνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνλ θ.Ιίηζα, ηελ θα Πηεξγίνπ, ηνλ 

θ.Σαζηψηε. Γε ζα ήζεια λα κπσ ζε ηερληθά ζέκαηα αιιά είκαη αλαγθαζκέλνο 

λα ην θάλσ. Κηιάκε γηα ρσξνζέηεζε, πνπ πξνυπνζέηεη φηη έρνπκε επηιέμεη ηελ 

ηερληθή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Θαη εδψ ζα ζέζσ έλα εξψηεκα, ζήκεξα 

θπθινθνξνχλ πέξαλ ησλ ηξηψλ, ηεζζάξσλ, πέληε, ίζσο θαη παξαπάλσ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Δάλ δελ θαηαιήμνπκε ζε πνηνλ απ' 

απηνχο ζα πάκε, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ρσξνζέηεζε, νχηε αθφκα θαη γηα 

ηελ έθηαζε ηεο ρσξνζέηεζεο. Γη' απηφ πξνηείλσ ζηνλ θ.Γήκαξρν, ζηνπο 

αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ θαη ζηελ πιεηνςεθία λα ην δνχκε ην ζέκα κε 

ηερληθνχο δηαθφξσλ ηερληθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα. Αθνχκε πιεξνθνξίεο 

φηη ζην Βεξνιίλν ιεηηνπξγεί δίπια ζε παηδηθφ ζηαζκφ, ζην Ξαξίζη, ζηε Καξζαί 

είλαη θάησ απφ ην γήπεδν ηεο Καξζαί, δίπια ζε παηδηθή ραξά, ζε άιζνο θαη δε 

θαίλεηαη ηίπνηα θαη εκείο εδψ πεξλάκε απφ ηε Κεηακφξθσζε θαη γηα 3 ρικ. 

θξαηάκε ηε κχηε καο. Κα ηη θάλνπλ απηνί εθεί πέξα θαη έρνπλ πεηχρεη ηέηνηα 

ηερλνινγία; Θα έιεγα ινηπφλ φηη πξψηα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ζε πνηα 

ηερλνινγία ζα πάκε. Κε θνηλσληθή ζπλαίλεζε, κε ζπλαίλεζε ησλ αξρεγψλ 

παξαηάμεσλ ή εθπξνζψπσλ ηνπο, λα ηα δνχκε θαη ζηελ πξάμε φπσο 

πξνηάζεθε απφ ζπλαδέιθνπο θαη ηφηε λα θαηαιήμνπκε.  

 Ξηζηεχσ φηη δελ είλαη θαλέλαο εδψ κέζα πνπ δε ζέιεη λα γίλεη βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο ζηνλ ηφπν καο. Δπίζεο Γήκαξρε επεηδή άθνπζα ηνλ πξνεγνχκελν 

Γήκαξρν, ηνλ θ.Γαβξηήι, νχηε ιίγν νχηε πνιχ ζαο πξφηεηλε ηέηνηεο απνθάζεηο, 

νχηε ιίγν νχηε πνιχ λα ηηο θάλεηε ζην ζθνηάδη γηαηί ζα βξείηε αληηδξάζεηο απφ 

ην ιαφ θαη λα ζπάζεηε απγά.  Δγψ είκαη θάζεηα αληίζεηνο ζ' απηή ηε ινγηθή. 

Νια ζην θσο, ν θφζκνο λα μέξεη ηη πξέπεη λα θάλνπκε, φινη εκείο καδί 

ζπλαηλεηηθά γηα λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα. Γελ ππάξρεη, ππάξρνπλ ηερληθέο 

πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ, πνπ είλαη πξάζηλε αλάπηπμε ηειεπηαίαο 
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ηερλνινγίαο θαη ζα πξέπεη, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνπκε, λα ελεκεξσζνχκε 

πξψηα εκείο θαη ν θφζκνο, νχησο ψζηε λα κελ ηνπ κείλεη ε παξακηθξή 

ακθηβνιία φηη εάλ γίλεη εθεί θάπνηνο Βηνινγηθφο ζα επηβαξπλζεί ε ηδηνθηεζία 

ηνπ. Απηφ θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ θ.Ξξφεδξε είρα ηελ επηζπκία λα κηιήζσ κεηά ην Γήκαξρν. Πην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην πνπ έγηλε, θέξαλε απηφ ην ζέκα νη Πχκβνπινη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, δελ ήκνπλ εδψ, ήκνπλ άξξσζηνο, ήκνπλ ζην θξεββάηη. 

Φπζηθά ζα ην ππέγξαθα θαη εγψ. Ζζεια λα κηιήζσ κε ην Γήκαξρν γηα λα 

αθνχζσ ηελ πνιηηηθή ηνπ άπνςε, ηη άπνςε είρε ζην ζέκα. Δληάμεη, θαίλεηαη ν 

θ.Γήκαξρνο ζέιεη λα ελεκεξσζεί πεξηζζφηεξν απφ καο. Απηφ θαηαιαβαίλσ εγψ 

θίιε Γήκαξρε. Θα ζαο ελεκεξψζνπκε ηφηε. Θα είκαη ζχληνκνο. Ξηζηεχσ 

Ξξφεδξε φηη έρνπκε θνπξάζεη, έρνπκε θνπξαζηεί θαη εκείο κε ην ζέκα ηνπ 

Βηνινγηθνχ. Θα είκαη ζχληνκνο θαη πεξηζζφηεξν ζα κηιήζσ ηερλνθξαηηθά θαη 

παξαθαιψ λα πξνζέμεηε ηα ιφγηα κνπ γηαηί δε ζέισ λα δηαζηξεβισζνχλ. 

Ξνιιά ιέγνληαη εδψ θαη έμσ βγαίλνπλ ηειείσο ηα αληίζεηα. Δίκαη θαη εγψ ππέξ 

ηνπ έξγνπ. Ρν έξγν πξέπεη λα γίλεη. Αιιά ζέισ λα ζαο πσ κε ηελ ηερλνθξαηηθή 

κνπ γλψζε ην ηη ερεη γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη απηή ε γλψζε έρεη έξζεη κεηά απφ 

κηα, πεξίπνπ 17 ρξφληα πνπ αζρνινχκαη κε ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δίκαη ν 

δεχηεξνο ζε αξραηφηεηα κεηά ηνλ θ.Αξκπξηψηε. Γη' απηφ θ.Ξέππα, ζεβαζκφ ζα 

ήζεια. Ρη έρεη γίλεη κέρξη ηψξα;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, δελ είλαη παηδηθή ραξά Ξέππα, δελ είλαη παηδηθή ραξά. 

Ινηπφλ, ηη έρεη γίλεη κέρξη ηψξα; Ρη έρεη γίλεη κέρξη ηψξα; Δρεη θαηαηεζεί έλα 

ηερληθφ δειηίν έξγνπ. Δ θαη; Ρη έγηλε; Θαηαηέζεθε έλα ηερληθφ δειηίν έξγνπ. 

Μέξεηε πφζα έρσ θαηαζέζεη εγψ θαη δε ρξεκαηνδνηήζεθαλ; Πηηο κειέηεο ηη 

ππήξρε; Πηηο άιιεο κειέηεο, ηηο θνηλέο; Κειέηεο χδξεπζεο, κειέηεο .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Αζε κε ηψξα λα ηειεηψλνπκε. Γηα ην Βηνινγηθφ ηνπ Υξσπνχ. Δλα 

ηερληθφ δειηίν έξγνπ έρεη θαηαηζεί. Θαη ηη έγηλε; Δρσ θαηαζέζεη εγψ ρηιηάδεο. 

Γελ έρεη ζεκαζία. Πηα άιια έξγα ηη γηλφηαλε. Ξξφζεμε Γήκαξρε, πξνζέμηε κε. 

Πηα άιια έξγα ηη γηλφηαλε. Πε έλα έξγν νδνπνηίαο. Ξξψηα θάλακε ηελ ηερληθή 

κειέηε θαη κεηά ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Πηα έξγα φκσο ησλ 

βηνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, επεηδή πνιιά έξγα 

εληαζζφληνπζαλ θαη δελ ππήξρε απνξξφθεζε γηα ην ιφγν ηνπ φηη δελ ππήξρε 

ε πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο θαη εθεί πνπ πεγαίλαλε λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ 

βηνινγηθφ θαζαξηζκφ είραλ αληηδξάζεηο, δελ ππήξρε απνξξνθεηηθφηεηα, ηα 

ιεθηά γπξίδαλε πίζσ θαη πεγαίλαλε Ηζπαλία, Ηηαιία θιπ. Θαη ηη έθαλε ην ΔΞΔΟ; 

Ρν ΔΞΔΟ είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, 

ζήκεξα ΞΔΟΑ. Ρη έθαλε; Ιέεη, γηα λα εληαρζεί θάπνην έξγν, ζα πξέπεη πξψηα 

λα ππάξρεη ε πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. Υξαία. Ζ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ έθαλε κηα πξνκειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, γηα λα 

έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη θάθειν ζην ΞΔΟΑ. Δίλαη απηή εδψ πνπ έρσ 

κπξνζηά κνπ. Θέισ λα θαζεζπράζσ ηνλ θφζκν θαη ζέισ λα ηνπ πσ φηη λαη, 

κέζα ζ' απηήλ ηελ πξνκειέηε ππάξρεη έλα ζρέδην, ππάξρεη έλαο ράξηεο πνπ 

νξίδεη έλαλ ρψξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη έλαλ 

ρψξν πνπ ζα δηαζέζεη ηα βηνινγεκέλα, δε ζα ηα πσ απφβιεηα, ηα βηνινγεκέλα 

λεξά ζηνλ Δπβντθφ. Αλ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά απηή ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηελ πξνκειέηε, ζηελ πξνηειεπηαία παξάγξαθν 

ιέεη ην εμήο, ε παξνχζα πξνκειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη 

αμηνιφγεζε θιπ., ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζε θαη' αξράο 

γλσκνδφηεζε. Γλσκνδνηεί σο πξνο ηε ζέζε, ην κέγεζνο, ην είδνο θαη ηελ 

εθαξκνδφκελε ηερλνινγία. Ιέεη θαη άιια, δε ζα ηα δηαβάζσ. Ζ νξηζηηθή κειέηε 

πνπ ζα γίλεη κεηά ηελ αλάζεζε, ε νξηζηηθή κειέηε πνπ ζα γίλεη κεηά ηελ 

αλάζεζε ιέεη, φηη ζα έρεη δεζκεπηηθή άπνςε γηα ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο, ην 
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εξγνζηάζην βηνιφγεζεο δειαδή θαη ηε δηάζεζε ησλ λεξψλ, ησλ βηνινγεκέλσλ 

λεξψλ ζηνλ Δπβντθφ. Ρν θαηαιάβαηε;  

 Θέισ λα πσ, αλ δελ πξνρσξήζνπκε ηψξα, ζα ραζεί ην έξγν. Γε ζα 

μεθηλήζεη .. Γελ έρεη γίλεη ηίπνηα κέρξη ηψξα. Παο ην ιέσ εγψ, κ' απηήλ ηελ 

κηθξή πείξα πνπ έρσ. Παο ην ιέσ, δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Ζ κειέηε, ε κειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα αλαζέζνπκε, απηή ζα επηιέμεη ην ρψξν. Δ 

θαη; Δπηιέγεη ην 40άξη. Θαη ηη έγηλε; Αχξην ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ επεηδή κπαίλεη ζε πην ελδειερή έιεγρν, απνθαζίδεη λα πάεη θάπνπ 

αιινχ. Πεκαζία έρεη ην εμήο, ην ζέινπκε ην έξγν ή δελ ην ζέινπκε; Ρν 

ζέινπκε. Γελ πηζηεχσ θαλέλαο λα είλαη κέζα εδψ ζηελ αίζνπζα πνπ λα κελ ην 

ζέιεη. Ρν ζέινπκε. Αξα ην έξγν πξέπεη λα γίλεη. Ξξφηαζε κνπ, γηα λα 

ηειεηψλνπκε γηαηί θνπξάδνπκε ηνλ θφζκν. Ξηζηεχσ φηη ζαο ελεκέξσζα. 

ηνζεηψ ηελ άπνςε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ ε νπνία ήηαλε λα γίλεη κηα Δπηηξνπή πνπ 

καδί κε ηνλ κειεηεηή πνπ ζα αλαζέζνπκε ζα ελεκεξσλφκαζηε ζπλερψο, ζα 

είκαζηε ζπλερσο ζε επαθή κε ηνπο κειεηεηέο θαη κε ηνπο ηερλνθξάηεο θαη ζα 

έρνπκε ηνλ πξψην ιφγν εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Θαη ε Δπηηξνπή απηή θίιε Βαζίιε, πξνηείλσ λα είλαη ε 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πνπ απνηειείηαη απφ πνιιά άηνκα, απφ 50 θαη, θαη 

ζπκκεηέρνπλ θαη πνιινί δεκφηεο, πνιινί πνιίηεο. Γηα πνην ιφγν λα κελ έρνπλ 

θαη απηνί ην ιφγν;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: 26 άηνκα είλαη 26 άηνκα. Αλ ζε κηα Δπηηξνπή πνπ ζα είλαη 5 

άηνκα, ζα είλαη 3 Πχκβνπινη θαη 2 δεκφηεο δε ιέεη ηίπνηα. 26 θσλέο είλαη 26 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Αιιά, αιιά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζησ πνιχ. Αιιά πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε κε απηφ ην 

ζρεδηαζκφ. Παο δηαβεβαηψ, ξσηήζηε φπνηνλ ζέιεηε, απηνί πνπ .. Κπνξεί λα κνπ 

ην επηβεβαηψζεη θαη ν θίινο ν Ζιηάζθνο ν νπνίνο ην γλσξίδεη θαιά ην ζέκα. Λαη 

κελ έγηλε απηή ε πξνθαηαξθηηθή, δελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα. Δγηλε δελ έγηλε, ην 

ίδην πξάγκα είλαη. Δγηλε κφλν θαη κφλν γηα λα θαηαηεζεί ν θάθεινο. Γηαηί ζαο 

εμήγεζα, δελ κπνξνχζε λα θαηαζέζεη ηερληθφ δειηίν έξγνπ, δελ κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί αλ δελ είρε ηελ πξνκειέηε. πήξρε έλαο ρψξνο. Ρέξκα, 

ηειείσζε. πήξρε ρψξνο. Γη' απηφ πξνηείλσ, λα πξνρσξήζνπκε Γήκαξρε. Ζ 

άπνςε ε δηθή κνπ είλαη απηή, ε ηαπεηλή κνπ άπνςε. Γελ μέξσ αλ ζαο 

ελεκέξσζα, αιιά ε απφθαζε είλαη δηθή ζαο. Ζ απφθαζε είλαη πνιηηηθή. Δζείο 

πξέπεη λα ηελ πάξεηε. Παο επραξηζηψ πνιχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θπξία κνπ, εγψ ζα ην είρα θάλεη, αιιά δπζηπρψο ζε νηθηζκνχο 

θάησ απφ 2.000 θαηνίθνπο, θάησ απφ 2.000 θαηνηθνπο δελ κπνξνχζα. Ρψξα, 

πξνζέρηε κε, πξνζέρηε, πξνζέρηε, αθήζηε ηνπο ηερλνθξάηεο λα επηιέμνπλ, 

εθηφο αλ δε ζέιεηε, εθηφο αλ ελνριεί. Αθήζηε, αθήζηε ηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο λα απνθαζίζεη πνπ πξέπεη λα γίλεη απηφ, καδί κε ηνπο 

ηερλνθξάηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ειπίδσ λα είζηε ζχληνκνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πχληνκνο θαη δηεπθξηληζηηθφο πάιη. Ινηπφλ, είπε ν Θσκάο ν 

Ονχζζεο φηη δελ κπνξνπκε λα θαηαζέζνπκε ηερληθφ δειηίν εάλ δελ έρνπκε 

ρσξνζέηεζε θαη εγψ ζέισ λα ξσηήζσ, πσο θαηαζέζακε ηερληθφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: ΞΞΔ. Ξσο θαηαζέζακε ηερληθφ δειηίν γηα ηνλ Θάιακν, πσο 

θαηαζέζακε ηερληθφ δειηίν γηα ηνλ Απιψλα, πνπ δελ ππήξρε ηίπνηα; Γεχηεξνλ, 

ζηνλ Θάιακν .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δληάμεη, φρη, γηα ηνλ Θάιακν κηιάσ. Πηνλ Θάιακν δελ ππήξρε 

ηίπνηα θαη θαηαζέζακε ηερληθφ δειηίν. Γελ ππήξρε ΞΞΔ ζηνλ Θάιακν. Ρν 

δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ αθνξά ηνπο νηθηζκνχο ηνπο επηιέμηκνπο ηεο Γ' 

θαηεγνξίαο. Θα πξέπεη λα κάζνπκε φινη φηη νη νηθηζκνί νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Βηνινγηθφ είλαη ηξεηο. Ρα Λέα Ξαιάηηα, ην Σαιθνχηζη θαη 

ην Καξθφπνπιν. Ρν Ππθάκελν .. Δλα ιεπηφ Βαγγέιε λα ηειεηψζσ. Ρν 

Ππθάκελν, ην Κήιεζη, ην ρσξηφ ν Υξσπφο ζηνλ νπνίν ρσξνζεηείηαη ν 

Βηνινγηθφο δε ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Βηνινγηθφ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ηειεηψζσ, λα ηειεηψζσ, έλα ιεπηφ. Λα ηειεηψζσ έλα 

ιεπηφ. Λα ηειεηψζσ έλα ιεπηφ. Δδψ ππάξρνπλε νηθηζκνί, εδψ ππάξρνπλε νη 

νηθηζκνί, εδψ ππάξρνπλε νη νηθηζκνί νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη θαη είλαη 

επηιέμηκνη. πάξρνπλε νη νηθηζκνί νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη, είλαη ην ραξηί 

απφ ην ΞΔΟΑ, αμηνιφγεζε ηεο πξψηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ 

έξγσλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Νηθηζκνί Γ' θαηεγνξίαο, Γ' πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη βάζεη ηεο 

πξψηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ λα ζπλδεζνχλ κε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απαηηνχληαη έξγα δηθηχνπ απνρέηεπζεο είλαη νη 

θάησζη: Αλαηνιηθήο Αηηηθήο Απιψλνο, νηθηζκφο Απιψλνο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

Γήκνο Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ, νηθηζκφο Καξθνπνχινπ, νηθηζκφο Λέσλ 

Ξαιαηίσλ, νηθηζκφο Σαιθνπηζίνπ, Αγ.Απνζηφισλ θαη Θαιάκνπ. Απηνί είλαη 

απηνί πνπ κπνξνχλε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ρν Κήιεζη, ην Ππθάκελν, ε Πθάια 

Υξσπνχ θαη ην ρσξηφ ην Υξσπφ ζην νπνίν ρσξνζεηνχλ, δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Θα πεξάζνπλ, ζα πεξάζνπλ κφλν ηα 

δίθηπα ηα θεληξηθά θαη δε ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηα ζπίηηα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ, εδψ βιέπσ φηη ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ. Νξίζηε 

θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, θαη' αξρήλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, έρεηο δίθην, δε ρξεκαηνδνηνχληαη. Θα πξέπεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ, δελ ηειείσζα Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ρξεκαηνδνηνχληαη ελλνψ. Νρη φηη δελ κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ. Κε ηδίνπο πφξνπο ζα κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ .. λα κπνπλ 

ζην Βηνινγηθφ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί λα κελ θάλσ αλάιπζε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, απηφ θίιε Γηαζεκάθε, ίζρπε πξηλ ηνλ "Θαιιηθξάηε". Ρψξα 

ηα δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη. Νζνλ αθνξά γηα ηνπο νηθηζκνχο πνπ ιεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρνπκε θαπνην ραξηί πνπ λα ην ιέεη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δλλνείηαη. Ξηζηεχσ φηη απηφ είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπνηθνδνκεηηθφο είλαη ν δηάινγνο, εληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, λα ζπλερίζσ;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νζνλ αθνξά ην ηερληθφ δειηίν έξγνπ πνπ θαηαζέζακε γηα ηνλ 

Θάιακν θαη γηα πνην άιιν κνπ είπεο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ν Απιψλαο έρεη θαηαζέζεη ηερληθφ δειηίν. Δζείο ην θαηαζέζαηε; 

Υξαία. Ινηπφλ, θαη εγψ είρα θαηαζέζεη φπσο είπα πξνεγνπκέλσο πνιιά ηερληθά 

δειηία έξγνπ, ρσξίο ραξηηά κέζα. Απηφ μέξεηε ηη ζεκαίλεη; Αέξα. Λα πάξνπκε 

έλαλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, κφλν. Λνκίδεηε φηη έρεη ηχρε απηφ ην ηερληθφ 

δειηίν ηνπ Θαιάκνπ; Αλ δελ πξνρσξήζνπκε γξήγνξα ζε κηα ππνηππψδε, ζε 

κηα πηζαλή, δελ μέξσ πνηα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ δε ιέσ ξε Βαγγέιε;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ίδην πξάγκα ιέκε φινη .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλ δελ θάλνπκε κηα .. Δίπεο γηαηί .. ηερληθά δειηίνπ έξγνπ ξε 

Γηψξγν.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, είπα φηη θαηαηέζεθαλ ηερληθά δειηία ρσξίο ΞΞΔ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Γελ έρεη .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρεη ηχρε απηφ. Δλαο θελφο θάθεινο ζα είλαη. Δίλαη έλαο θελφο 

θάθεινο. Γελ έρεη ηχρε αλ δελ πξνρσξήζνπκε γξήγνξα ζε πξνκειέηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ξσηήζσ θάηη ..  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βαζίιε, έλα ιεπηφ. Κηα εξψηεζε ζηνλ θ.Ζιηάζθν ζέισ λα 

θάλσ. Κηα εξσηεζε ζηνλ θ.Ζιηάζθν. Δίπε ν πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο ν 
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θ.Γαβξηήι φηη έβγαιε 48 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Βηνινγηθνχ. Θέισ λα 

ξσηήζσ, ζέισ λα ξσηήζσ ηελ λπλ Γεκνηηθή Αξρή εάλ πηζηεχεη φηη κπνξεί ν 

Βηνινγηθφο ησλ Υξσπίσλ λα ρξεκαηνδνηεζεί απ' απηφ ην ΔΞΔΟΑ, απ' απηφ ην 

πξφγξακκα πνπ έρεη αλνίμεη ή εάλ βάδεη ηηο βάζεηο γηα ην επφκελν πνπ ζα 

αλνίμεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα ξσηήζσ θάηη; Γηαηί δελ θαηάιαβα πφζν είλαη .. Κηα 

εξψηεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γηαζεκάθε απηά πνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνπο εηδηθνχο λα καο 

ελεκεξψζνπλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηά πνπ είπαηε, ε Πθάια Υξσπνχ απφ πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη; Απφ ηα 48 εθαη. ή .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη θάησ απφ ηα 2.000 θαηνίθνπο πιεζπζκφ θαη δε 

ρξεκαηνδνηείηαη.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνηα ρσξηά δειαδή απ' απηά δε ρξεκαηνδνηνχληαη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ρξεκαηνδνηείηαη ε Πθάια Υξσπνχ, ην Κήιεζη, ην 

Ππθάκελν θαη ην ρσξηφ Υξσπφο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηά ηα 4 απφ πνηνλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ; Απφ ην Γήκν; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ ηδηνχο πφξνπο κφλν κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αμίαο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νχηε κειέηε, ηίπνηα δελ ππάξρεη ..; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Νηθνλφκνπ.. Γψζηε κηα απάληεζε θ.Ζιηάζθν.      

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα απαληήζσ δπφ ιεπηά ζε φια απηά πνπ έρνπλε ηεζεί πεξί 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θιπ. Απηφ πνπ είπε ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο θαη βάζεη απηήο 

ηεο πξφζθιεζεο πνπ έρεη βγεη απφ ην ΔΞΔΟΑ, φλησο έηζη είλαη. Πήκεξα ην 

ΔΞΔΟΑ ρξεκαηνδνηεί θαη έρεη βάιεη ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηνπο νηθηζκνχο 

θαηεγνξίαο Γ' πνπ είλαη νηθηζκνί πάλσ απφ 2.000 θαηνίθνπο. Ν αγσγφο ινηπφλ 

πνπ ζα πάεη ζηε κνλάδα πνπ ζα εγθξηζεί, ηελ ππνηηζέκελε ζεκεξηλή, ζα 

δηειζεη απφ ηνπο νηθηζκνχο, απιά δε ζα θηηαρηνχλ ηα δίθηπα ηα εζσηεξηθά. 

Νκσο, φκσο, απηφ θάλεη ην ΔΞΔΟΑ. Δθηφο απφ ην ΔΞΔΟΑ, ην ΔΠΞΑ έρεη άιιν 

κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο δηθηχσλ νηθηζκψλ θάησ απφ 2.000, ηα νπνία ηα 

ρξεκαηνδνηεί ην ΔΠΞΑ, αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη εγθεθξηκέλε 

ρσξνζέηεζε. Γειαδή, ππάξρεη πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθηχσλ ησλ νηθηζκψλ, φπσο είλαη ε Καιαθάζα, φπσο είλαη ην Κήιεζη, φπσο 

είλαη ν Υξσπφο, φπσο είλαη .. απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη εγθεθξηκέλε 

ρσξνζεηεζε. Πηελ παξνχζα θάζε ινηπφλ ε κφλε αο ην πνχκε βαδίδεη θάπσο 

είλαη απηή πνπ έρνπκε, αιιά δελ είλαη εγθεθξηκέλε θαη κε πξφιαβε θαη ν 

Θσκάο, γηαηί πξαγκαηηθά απηφ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ. Ξίζσ, απηφ πνπ είπε, 

ιέεη, επηζεκαίλεηαη φηη φια ηα αληίγξαθα ηεο κειέηεο, νξηζηηθήο κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ .. ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ: ιέεη θάπνηα πξάγκαηα, 

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζην δηα ηαχηα ιέεη φηη ε πεξεζία γλσκνδνηεί θαη 

εγθξίλεη ηελ πξνκειέηε, γλσκνδνηνχκε ζεηηθά, δελ ην ζπκάκαη ηψξα πνπ 

αθξηβψο είλαη, αιιά ζα ην βξσ, κηζφ ιεπηάθη, κηζφ ιεπηάθη, κηζφ ιεπηάθη. 

Ινηπφλ, ηέινο επηζεκαίλεηαη φηη φια ηα αληίγξαθα ηεο κειέηεο .. Ξνπ ην έρεη; 

Νρη, εδψ είλαη.  Κηζφ ιεπηάθη κφλν γηαηί .. Α, ε γλσκνδφηεζε ηεο 

πεξεζίαο καο δίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Δδψ αλ ζα 

δηαβάζεηε, ππάξρεη πνιχ πνξεία κπξνζηά, κεγάιε πνξεία γηα λα γίλνπλ απηά 

ηα πξάγκαηα, φια πνπ ιέγνληαη εδψ κέζα. Παο δηαβάδσ ελδεηθηηθά, φηη δελ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ πεξηνρή πνπ έρνπλ ηεζεί κε 
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εηδηθέο δηαηάμεηο, φηη εθφζνλ αθνξά ζηε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ, απηή δελ αληίθεηηαη ζε φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί ή 

πξφθεηηαη λα ηεζνχλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο. Νηη ζα εμαζθαιηζηεί ε ηειηθή έγθξηζε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ησλ ζπλαξκφδησλ πεξεζηψλ πνπ 

ζα ηεξεζνχλ θαη ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηεζνχλ.  Νηη 

ζα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερνκέλσο 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε θπζηνγλσκία θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, 

θαζψο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα φια απηά .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βαγγέιε, απηή είλαη ε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηή είλαη, φρη, είλαη, ιέεη, ε γλσκνδφηεζε ηεο πεξεζίαο καο 

δίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη ηα αλαθεξεη 

αλαιπηηθά. Νκσο, ζαο ιέσ θαη πάιη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ πνηα πεξεζία. Απηφ ξσηάσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απφ ην Ιηαθφπνπιν, ππνγξάθεη ν Ιηαθφπνπινο. πνγξάθεη ν 

Ιηαθφπνπινο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Νκσο ην ιέσ, γηα λα 

μεθαζαξίζνπκε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, γηα λα πξνρσξήζεη θαη ε δηαδηθαζία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα λα μεθαζαξίζνπκε θαη ην ζέκα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ρα 48 

εθαη. πνπ αλαθέξεη ν θχξηνο κειεηεηήο, ηα 48 εθαη. πνπ αλαθέξεη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρα 48 εθαη. πνπ αλαθέξεη ν θχξηνο κειεηεηήο είλαη έλαο 

ζρεδηαζκφο ζηνλ νπνίνλ απηφο ππνζεηηθά έρεη ζπκπεξηιάβεη φια απηά ηα 

εζσηεξηθά δίθηπα θαη ησλ νηθηζκψλ πνπ δε ρξεκαηνδνηνχληαη. Απηφο απηφ έρεη 

θάλεη. Ζ νξηζηηθή κειέηε, ε κειέηε ησλ δηθηχσλ πνπ ζα εθπνλεζεί θαη ζα ηε 
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δεκνπξαηήζνπκε εκείο, ε νξηζηηθή κειέηε ζα έρεη κέζα κφλν ηα δίθηπα ηα 

νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη. Απηφ ζα γίλεη. Γηα ηα ππφινηπα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νια απηά ηα ρσξηά ηα νπνία αλέθεξα; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηα ππφινηπα ινηπφλ, γηα ηα ππφινηπα ινηπφλ ζα επέιζνπκε 

εκείο αλ ζέινπκε θαη ζα πάκε ζην ΔΠΞΑ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί κφλν δίθηπα, 

κε επηκέξνπο κειέηε, ή κ' απηφ πνπ φζνη.. θαη έρνπκε θάλεη κε εηδηθφ 

πξνυπνινγηζκφ απφ ηελ αξρηθή κειέηε. Κελ πάκε ζε ςηιά γξάκκαηα. Γε ζα ηα 

θαηαιάβνπκε. Απηφ ζπκβαίλεη απηήλ ηε ζηηγκή. Πήκεξα δειαδή εκείο ζην 

ΔΞΔΟΑ δεηάκε λα ρξεκαηνδνηεζνχλε νη νηθηζκνί θαηεγνξίαο Γ' άλσ ησλ 2.000 

θαηνίθσλ. Αλ ζέινπκε λα πάκε θαη ζηνπο άιινπο, ζα πάκε κε μερσξηζηή 

πξφηαζε ζην ΔΠΞΑ πιένλ, γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπκε εθφζνλ έρνπκε 

εγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε. Ρν ΔΠΞΑ δε ρξεκαηνδνηεί αλ δελ ππάξρεη 

εγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηα δίλεη ηα ιεθηά, ππάξρνπλε. Δγψ ζήκεξα κηινχζα κε ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Ππγγξνχ 100, ζηνλ θ.Ιέκα, θαη 

ππάξρεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: 98 - 100. Θαη ππάξρεη ην κέηξν απηφ θαη ππάξρεη εδψ θαη θαηξφ 

θαη ην μέξεηε θαη εζείο. Δίλαη παιηφ ην κέηξν απηφ. πάξρεη ρξεκαηνδφηεζε 

δηθηχσλ κηθξψλ νηθηζκψλ αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ε ρσξνζέηεζε 

εγθεθξηκέλε. Απηή είλαη ε φιε ηζηνξία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα ην άιιν φηη ηα ρξήκαηα έρνπλ εμαζθαιηζηεί θ.Ζιηάζθν; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, δελ ππάξρεη .. Θαη' αξρήλ είπα, ηα 48 εθαη. είλαη ην 

επρνιφγην απηφ εδψ πέξα πνπ έρεη ζηεζεί. Ζ κειέηε, ε κειέηε ζα ππνδείμεη, ε 

κειέηε ζα ππνδείμεη πφζα δίθηπα ζα γίλνπλε θαη πφζα ζα θνζηίζνπλε. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηή ε γλσκνδφηεζε ε νπνία έρεηε κπξνζηά ζαο θ.Ζιηάζθν, 

έρεη πεξάζεη Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, λνκίδσ λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη ςεθηζηεί απφ ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαη έρεη 

δεκνζηεπηεί ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ψζηε λα ιάβνπλε .. ; Δρεη πεξάζεη Λνκαξρηαθφ 

.. ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λνκίδσ λαη, λνκίδσ λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ακα έρεη πεξάζεη Λνκαξρηαθφ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ην δηαβάζσ θαη ζα ζνπ πσ, δελ ην ζπκάκαη. Αο ηνπνζεηεζεί ν 

Γήκαξρνο θαη ζα ζνπ απαληήζσ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίρε έξζεη ζην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην Βαγγέιε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηα εξψηεζε, κηα εξψηεζε επεηδή κηιάεη ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Π' απηφ ζηελ νξηζηηθή κειέηε επηηξέπεη θαη ηελ αιιαγή ηεο 

ρσξνζέηεζεο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, θ.Ιακπαδαξίδε, αο κελ επαλεξρφκαζηε. Δρσ 

δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ.Γέδε. Αο πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ιηγάθη θαη ζα 

επαλέιζνπκε. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρεη πεξάζεη πάλησο, ζπγλψκε, απφ πνιιέο πεξεζίεο ηεο 

Λνκαξρίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ζιηάζθν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην πέξαζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζα αθήζεηε λα πξνρσξήζνπκε; Θχξηε Γέδε, 

έρεηε ην ιφγν. Παο παξαθαιψ, ζπλερίζηε. Θχξηε Βειηαληψηε, αθήζηε ην 

ζπλάδειθν λα μεθηλήζεη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξξνρσξήζηε θ.Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Γε ρσξάεη ακθηβνιία φηη πξέπεη ν Γήκνο Υξσπνχ λα απνθηήζεη 

βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Ρν αλ ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε έθαλε ζσζηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ή φρη θαη θηάζακε κέρξη εδψ, είλαη έλα άιιν θεθάιαην, πνπ ζην 

θάησ θάησ εκείο δελ είκαζηε εδψ νχηε γηα λα ην θξίλνπκε, νχηε γηα λα 

θάλνπκε ηνλ αλαθξηηή, νχηε λα δηθάζνπκε. Ν ηφπνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη. 

Νπσο παξάιιεια κε ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ πνπ πξέπεη λα γίλεη 

ζπλνιηθά γηα φιν ην Γήκν, θάηη παξφκνην ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κε ην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ. Δρνπκε πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη πάξα πνιχ επηβαξπκέλεο θαη νη 

Αγ.Απφζηνινη, ην θέληξν, θαη ην Σαιθνχηζη θαη ηα Λέα Ξαιάηηα, φιεο νη 

πεξηνρέο, ζα πξέπεη λα ην θνηηάμνπκε κε πάξα πνιχ κεγάιε ζνβαξφηεηα. Γηα 

λα κελ, γηα λα κελ ηαιαηπσξνχκε άιιν ηνλ θφζκν, εγψ βιέπνληαο ην ζέκα 

δήηεζα λα είλαη εδψ ν κειεηεηήο, αιιά λνκίδσ φηη δελ ππήξρε ιφγνο λα είλαη 

εδψ ν κειεηεηήο, δελ κπήθακε ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Ζ πξφηαζε κνπ είλαη 

ε εμήο, δηφηη θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε θαη κε πξνηάζεηο θαη λα 

αθήζνπκε ηη έγηλε ζην παξειζφλ, αλ έγηλε ζσζηά ή δελ έγηλε. Βέβαηα απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη δίλνπκε θάζαξζε ή ζπγρσξνράξηη ή δελ μέξσ εγψ ηη άιιν, ν 

θφζκνο, πάιη ζαο ιέσ, ζα θξίλεη. Ζ πξφηαζε κνπ είλαη ε εμήο, ζα πξέπεη ν 
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Γήκνο Υξσπνχ λα επηιέμεη απηήλ ηε ζηηγκή ηνλ θαηαιιειφηεξν θνξέα πνπ 

ππάξρεη ζηελ Διιάδα, λα ηνλ έρεη σο Πχκβνπιν γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνρσξήζεη ζην ζέκα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Απηφο ν θνξέαο ιέγεηαη 

Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Δρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο θαη είλαη ζίγνπξν φηη ζα βνεζήζεη πάξα πνιχ ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

 Ρν κφλν πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Γήκνπ, είλαη ην εμήο, λα ππάξμνπλε ηα αξκφδηα ππεχζπλα φξγαλα, ηα νπνία ζα 

ζπληνλίζνπλ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Ξξέπεη φινη λα θαηαιάβνπκε, 

ζπκπνιίηεπζε, αληηπνιίηεπζε, φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε. Ν άμνλαο καο 

είλαη, ην πακε κπξνζηά θαη βάζεη απηνχ ηνπ άμνλα, εθεί ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψζνπκε φιεο καο ηηο πξνζπάζεηεο. Ρν κφλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε 

είλαη λα αλαινγηζηνχκε ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζέζεο πνπ φινη βξηζθφκαζηε. Παο 

επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε, ν ραξαθηεξηζκφο 

ησλ νηθηζκψλ ζε Β' θαη Γ' θαηεγνξία δελ πξνβιέπεη κφλν .. Θχξηε Γηαζεκάθε, αλ 

ζέιεηε κπνξείηε λα καο αθνχζεηε θαη καο κε ηα ιίγα πνπ μέξνπκε. Αλ ζέιεηε. 

Παο παξαθαιψ. Θαη ν θ.Ονχζζεο θαη ζ' απηφλ θάλσ παξαηήξεζε. Ινηπφλ, δε 

ζεκαίλεη κφλν φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απηνί νη νηθηζκνί, 

ππάξρνπλ θαη πξνζεζκίεο, πνπ αλ δελ πινπνηήζνπκε απνρεηεχζεηο ζα 

ππάξρνπλε ηα πξφζηηκα. Βέβαηα ηψξα εγψ δε ζα κηιήζσ .. πήξρε έλα, ππήξρε 

φηαλ έγηλε ν ζρεδηαζκφο, ππήξρε κηα πξνζεζκία κέρξη ην 2006. Απηφ έρεη 

δψζεη παξάηαζε, έρεη πάξεη παξάηαζε. Θάπνηα ζηηγκή ζα έξζεη ε ΔΝΘ θαη ζα 

πεη, θχξηνη, ξίρλεηε ηα ιχκαηα ζηε ζάιαζζα; Γηαηί ζηε ζάιαζζα πέθηνπλε. 

Γειαδή άκα μεθηλήζνπκε ηψξα, αλ θσλάμνπκε θάπνηνπο παιηνχο πδξαπιηθνχο 

ζηελ πεξηνρή θαη πηάζνπκε απφ ην Σαιθνχηζη κέρξη ηνλ Θάιακν, ζε 10 ιεπηά 
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ζα μέξνπκε 30 πνιπθαηνηθίεο πνπ ξίρλνπλε ηα ιχκαηα απεπζείαο ζηε ζάιαζζα. 

Δηζη; Λα κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιν. Βέβαηα εγψ δελ είκαη ν 

θαηάιιεινο λα ππνδείμσ ηη ζα γίλεη αθξηβψο ζηνλ Υξσπφ. Ππληάζζνκαη κε ηελ 

πξφηαζε ηνπ θ.Ιίηζα, δεζκεχνκαη θαη πνιηηηθά φηη φπνηα θαη λα είλαη ε κειέηε 

ζα ηε ζεβαζηνχκε θαη ζα ηε ζηεξίμνπκε θαη ε πξφηαζε ηνπ θ.Ονχζζε γηα ηελ 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ζέισ λα ζαο θέξσ δχν παξαδείγκαηα, γηα λα δείηε 

φηη δελ ην ιέσ έηζη ηπραία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη καδί ζαο θ.Νηθνλφκνπ, ζην κέηξν πνπ ζπκθψλεζε ν 

θ.Ονχζζεο καδί ζαο. Αιιά ζα δηαθσλήζσ καδί ζαο σο πξνο ηα 38 ή ηα 48. 

Θαιφ είλαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έρσ πεη επαλεηιεκκέλσο, επεηδή ηα έξγα 

πνπ γίλνληαη θαη πινπνηνχληαη γίλνληαη κε κηα λνκνζεζία ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ, εθεί βγαίλνπλ νη πξνυπνινγηζκνί, εθεί γίλνληαη νη κειέηεο, γίλνληαη 

νη εξγαζίεο, εκείο ζα πξέπεη λα θαηαγγέινπκε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κφλν φηαλ 

είλαη παξάλνκεο. Απνςε κνπ είλαη απηή, έηζη; Πήκεξα κηιάκε γηα ην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ. Οσηάσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ αζθήζεη κέρξη ζήκεξα 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη λα κε κηιήζνπκε ηψξα γηα ζθνππίδηα, βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ, λα έξζεη ε ΓΔΖ ζήκεξα, ν θ.Κπεξηφιεο θαη λα πεη φηη ζηε Πθάια 

πξέπεη λα κπεη έλαο λένο πνζηαζκφο ΓΔΖ.   

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, γηα ελίζρπζε δηθηχνπ. Δκείο .. ζην Θαπαλδξίηη ην 

κεηαθέξακε γχξσ γχξσ 2 ρξφληα. Δηζη; Ρνλ πνζηαζκφ ηεο ΓΔΖ δε ζέινπκε, 

αιιά ην ξεχκα ην ζέινπκε φινη φκσο. Δηζη;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: πνζηαζκφο ΓΔΖ. Ζκνπλ, ζπκάκαη, ζα ζαο πσ θαη έλα άιιν 

πεξηζηαηηθφ, γηαηί απηφο ν ηφπνο έρεη κείλεη πίζσ. Νηαλ πήγα ζηελ 1ε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

138 

Γεκνηηθνχ ζπκάκαη κηα θαζαξία πνπ γηλφηαλ ζην ρσξηφ, αλ ζέιεηε αθνχζηε 

κε, κηα θαζαξία πνπ γηλφηαλ ζην ρσξηφ κέρξη πνπ είρε γίλεη επεηζφδην ζηελ 5ε 

θαη ηελ 6ε, δχν παηδηά είραλ πιαθσζεί κεηαμχ ηνπο, ν παηέξαο ηνπ ελφο πνπ 

ήζειε λα παξεη ηα ρσξάθηα ηνπ αιινπλνχ. Γηα έλα ζρέδην πνπ είρε πξνηείλεη ν 

ηφηε, ν ηφηε Ξξφεδξνο, ν αείκλεζηνο ν Λίθνο ν Νηθνλφκνπ, θαη κειεηεηηθφ 

γξαθείν ήηαλε ηνπ θ.Μαγνξάξε, δελ μέξσ αλ δεη ν άλζξσπνο, Μαγνξάξεο. Ρν 

2003 φηαλ κπήθακε ζηελ Θνηλφηεηα, έλα βξάδη εθεί ηαθηνπνηψληαο θάπνηα 

ζρέδηα, θάπνηεο κειέηεο, έπεζε ζηα ρέξηα κνπ απηή ε κειέηε. .. ζην αξρείν 

κέζα, ηα πξάζηλα ζρέδηα. Αλνίρηε ηα, θέξηε ηα λα ηα δεη ν θφζκνο θαη αλ απηφ 

είρε πινπνηεζεί ηφηε, ζήκεξα ζα βιέπακε γηα ηη πφιε, ζα κηιάγακε γηα ην 

Θαπαλδξίηη. Αιιά είηε ζην θνληφθζαικν ζπκθέξνλ λα κε κνπ πάξνπλ 1 κέηξν, 

είηε γηαηί δελ κπνξνχκε λα δνχκε πην καθξηά, φια απηά ηα έξγα θαη βέβαηα εγψ 

έθεξα παξάδεηγκα ηη έγηλε ζην Θαπαλδξίηη, φια απηά ηα έξγα κείλαλε ζε 

ζπξηάξηα. Δρνπλ πιεξσζεί κειέηεο θαη έρνπλε κείλεη ζηα ζπξηάξηα θαη αθφκα 

ην Θαπαλδξίηη ην 2011 είλαη νηθηζκφο πξν ηνπ '23. Νηαλ βξέμεη, μέξεηε ηη 

παηάκε. Νρη κφλν εδψ. Ζκνπλ ζηε Καθξπλίηζα παξακνλέο Θενθαλείσλ θαη 

έβαια ζηνίρεκα θαη ην θέξδηζα κε ηελ παξέα κνπ φηη ηα λεξά πνπ ηξέραλε 

ήηαλε ιχκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο έξζνπκε ζην πξνθείκελν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, ηειεηψλσ, ηειεηψλσ, αιιά είλαη ην νπζηαζηηθφ. Γηαηί άκα 

δελ ην εκπεδψζνπκε απηφ θ.Ξξφεδξε δελ ζα κπνχκε ζηελ νπζία. Πηε 

Καθξπλίηζα πνπ δνπλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ παξακνλή Θενθαλείσλ αδεηάδαλε 

βφζξνπο. Πην ζεκείν πνπ ην είδακε ήηαλε θίηξηλα ηα λεξά, πνπ είρε βξέμεη θαη 

φηαλ πξνρσξήζακε 200 κ. παξαπάλσ κπξίδαλε. Αξα θαλέλαο δε ζα 

ακθηζβεηήζεη φηη ε απνρέηεπζε ζεκαίλεη πγεία πξψηα απ' φια θαη πνιηηηζκφο. 

Ρν είπε θαη ν πξψελ Γήκαξρνο, ην είπε θαη ν θ.Ιίηζαο, είλαη θαη επηηαθηηθή 

νηθνλνκηθή αλάγθε ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΞΑ ή ην ΔΞΔΟΑ. Γηαθνξεηηθά 
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ζα γίλεη θαη ζα ην πιεξψζνπκε. Ρν 2006 έγηλε έλα ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε 

Λνκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Πην ζπλέδξην απηφ έγηλε ν ζρεδηαζκφο πνπ ζα 

γίλνπλ βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη πνηνη ζα ζπλεδεζνχλε κε ηνλ παξα-Θεθίζην 

θαη είπα θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, ν Βαξλάβαο, ην Θαπαλδξίηη, ην 

Ξνιπδέλδξη θαη ηα Θηνχξθα ην φηη καο δέρεηαη ε ΔΓΑΞ λα ζπλδεζνχκε ζηνλ 

παξα-Θεθίζην είλαη γηαηί είκαζηε ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο ηνπ 

Καξαζψλα θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνδέθηεο απφ ηα πξντφληα, ηνλ 

θαζαξηζκέλν ηέινο πάλησλ λεξφ, πνπ ζα παξάγεη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο. 

Απφ εθεί θαη πέξα γηα φιε ηελ άιιε Αηηηθή, φπσο γίλεηαη θαη ζηα Κεζφγεηα, ζα 

γίλνπλ βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη θάπνπ ζα γίλνπλε. Δπαλαιακβάλσ θαη πάιη, 

φηη ε δέζκεπζε ηνπ θ.Ιίηζα είλαη θαη πξνζσπηθή κνπ ε δέζκεπζε θαη πηζηεχσ 

φινπ ηνπ ζπλδπαζκνχ καο, φηη φ,ηη απνθαζίζνπλ νη κειεηεηέο εκείο ζα ην 

ζηεξίμνπκε. Παο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Λνκίδσ φηη έγηλε έλαο πνιχ γφληκνο 

δηάινγνο, αθνχζηεθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο, ηηκνχλ λνκίδσ ην Γήκν 

Υξσπνχ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νη ηνπνζεηεηήζεηο φισλ ησλ νκηιεηψλ. 

Ξξφθεηηαη γηα ην κέγηζην ζέκα ηεο πεξηνρήο καο, ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ησλ 

ιπκάησλ θαη φπσο ιέγαλε θαη νη αξραίνη καο, πεξί ησλ κεγίζησλ δεη πνιιάθηο 

βνπιεχεηαη. Αθνχζηεθαλ ινηπφλ πνιιέο πξνηάζεηο, πξέπεη θ.Γήκαξρε λα ηηο 

αμηνινγήζεηε. Ζ γλψκε κνπ είλαη, βέβαηα είκαη θαη λένο Πχκβνπινο ζην Γήκν, 

είρα κηα ελεκέξσζε, ε πξνηεηλφκελε ιχζε επάλσ εθεί ςειά λνκίδσ φηη 

αληηζηξαηεχεηαη ηε ινγηθή θαη απμάλεη πνιχ ην θφζηνο. Εήηεζα λα είλαη εδψ ν 

θ.Θαξίλνο, πνπ είλαη ν Γ/ληεο ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ ην Γήκνπ θαη λα ηνλ 

παξαθαιέζσ λα κνπ πεη πφζν είλαη πεξίπνπ ην θφζηνο λα κεηαθηλεζνχλ, λα 

κεηαθεξζνχλ ηα ιχκαηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πνπ ζε πιεξε αλάπηπμε ζα είλαη 

πεξίπνπ 15.000 θπβηθά κέηξα εκεξεζίσο, ηνπιάρηζηνλ ην θαινθαίξη, φηαλ ζε 
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πιήξε αλάπηπμε ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζχζηεκα, κηιάκε γηα έλαλ πιεζπζκφ 

πεξίπνπ 150.000 ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ππνινγίδνπκε 

φηη θάζε κέξα 1 θπβηθφ κέηξν λεξνχ αληηζηνηρεί ζε 10 θαηνίθνπο. Απηφ ην 

θφζηνο αλ ζεσξήζνπκε φηη γηα λα δηαλχζνπλ ηα ιχκαηα 1 θ.κ. ιπκάησλ κηα 

απφζηαζε πεξίπνπ 7 ρικ. γηα λα θηάζνπλε ζηε δεμακελή, 1 επξψ λα ζέιεη 

θφζηνο απηή ε κεηαθνξά, έρνπκε 15.000 επξψ εκεξεζίσο θφζηνο ιεηηνπξγίαο.  

 Δπεηδή φκσο ππάξρεη θαη κηα δεχηεξε πξνηεηλφκελε ιχζε, ζέζε, πνπ 

εγψ ηε βξίζθσ πεξηζζφηεξν θαηάιιειε, εάλ δε βξνχκε θάπνηα άιιε 

θαηαιιειφηεξε, είκαη ππέξ ηεο άπνςεο θαη εθφζνλ νη πξνζεζκίεο πηέδνπλ θαη 

δελ πξέπεη λα ράζνπκε ηα ρξήκαηα, λα επηιέμνπκε ηε δεχηεξε πξνηεηλφκελε 

ζέζε. Ρελ επηζθέθηεθα πξνζσπηθά, είρακε ζπκθσλήζεη λα πάκε θαη άιινη καδί, 

δελ κπφξεζε λα γίλεη, πήγα κφλνο κνπ. Γελ είδα λα ππαξρεη θάπνην ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα. Δίλαη βέβαηα απαξαίηεην απηφ πνπ είπε ν θ.Ιίηζαο, λα δηεπθξηληζηεί 

ηη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο έρεη απηφ ην έξγν, λα θάλνπκε ινηπνλ κηα 

εκεξίδα απφ εηδηθνχο θαη απφ ην Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν θαη απφ άιια 

ίζσο ηδξχκαηα θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, λα είλαη θαη νη Ξεξηθεξεηάξρεο εδψ θαη 

νη βνπιεπηέο ηεο πεξηνρήο καο θαη ν θφζκνο, λα ελεκεξσζνχκε, λα δνχκε ηη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο έρεη απηφ ην έξγν θαη λα απνθαζίζνπκε. Ζ 

θνηλσλία καο είλαη ψξηκε, εκείο ζαλ Πχκβνπινη λνκίδσ φηη έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπκε θαη λα εθηειεζηεί απηφ ην έξγν κε ηηο θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο θαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη γηα 

ηελ πεξηνρή γεληθφηεξα. Απηά ήζεια λα πσ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ βέβαηα 

θαη ηνλ πξψελ Γήκαξρν Υξσπίσλ, ηνλ θ.Γαβξηήι, πνπ κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

βνήζεζε ζ' απηφλ ην δηάινγν. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Θχξηε Θαξίλν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή ηέζεθε ην εξψηεκα απφ ηνλ θ.Γηακαξέιν ζηνλ θ.Θαξίλν.  
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη' αξράο δελ είλαη εχθνιν λα απαληεζεί απηφ. Δρεη κηα 

επηβάξπλζε γχξσ ζηα 4, 5 επξψ αλά θάηνηθν αιιά παίδεη ξφιν ην πνπ ζα 

δηαζέζεηο ηα επεμεξγαζκέλα. Γειαδή, εάλ ηα επεμεξγαζκέλα πάλε γηα 

πνηίζκαηα ζε αλαδαζσηέεο πεξηνρέο έρεηο έλα θέξδνο απφ εθεί ελ ζρέζε κε ην 

λα θάλεηο έλα Βηνινγηθφ ρακειά πνπ πξέπεη ηα επεμεξγαζκέλα λα ηα αλεβαζεηο 

γηα λα παο λα πνηίζεηο. Ξάλησο δε ζεσξψ φηη είλαη πνιχ κεγάιε επηβάξπλζε, 

δειαδή φηη ην θξηηήξην ηεο επηβάξπλζεο είλαη ηφζν κεγάιν γηα λα αιιάμεηο ην 

ρψξν.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ξάλησο αληηζηξαηεχεηαη ηε ινγηθή. Φεχγνπλ ηα ιχκαηα απφ 

έλα ρακειφ πςφκεηξν θαη .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη κε αθνξκή απηφ, εθείλν πνπ ζέισ λα πσ, κελ ην ιέκε 

ζπλέρεηα Βηνινγηθφ, δηφηη πξφθεηηαη γηα κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Κπνξεί 

λα κελ είλαη Βηνινγηθφο, κπνξεί λα είλαη ειεθηξνιπηηθφο, κπνξεί λα είλαη κε 

άιιε κέζνδν.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δληάμεη, ζε εηζαγσγηθά. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γειαδή, ν Βηνινγηθφο είλαη έλαο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ 

ιπκάησλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. Θέιεηε, κηζφ 

ιεπηφ, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θ.Σαζηψηε; Νξίζηε, εληάμεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απφ ηνπο πνιίηεο δε ζα κηιήζνπλε θ.Ξξφεδξε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ ζα πάξνπλ ην ιφγν κεηά νη πνιίηεο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κεηά απφ ζέλα; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Α, εληάμεη. Δγψ ζα ήζεια λα αθνχζσ ηνπο πνιίηεο ιίγν. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

142 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θαηάινγνο θ.Εαθείξε. Γελ .. Πε φινπο καο γελληέηαη ε 

επηζπκία. Ρψξα, δε ζα ηειεηψζνπκε πνηέ. Θχξηε Σαζηψηε.  

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε, είκαη Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο ησλ 

Λέσλ Ξαιαηίσλ. Ρεο θαηά γεληθή νκνινγία πην επηβαξπκέλεο Θνηλφηεηαο ζ' 

απηφ ην ζέκα. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα ηνπνζεηεζψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δεηήζαηε. Δληάμεη. 

..: Γελ ην δήηεζα. Αλ δελ ην δήηεζα, ιάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζα έρεη ζπλέρεηα, εληάμεη. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Γηα λα μεθαζαξίζνπκε θάηη εδψ πέξα 

ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ππκθσλνχκε θαη βεβαίσο λα γίλεη ην έξγν. 

Νκσο, φπσο αλαθέξζεθε αξρηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ρξεκαηνδνηεζεί 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε. Θαη ην 

μεθαζαξίδσ γηαηί ηα ιεθηά ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ιεθηά ηα νπνία 

έρνπκε πιεξψζεη εκείο νη εξγαδφκελνη κέζα απφ θφξνπο, άκεζα ή έκκεζα θαη 

ηα ιεθηά ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πξνέξρνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο. Δλα δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ είλαη απηφ πνπ 

αθνχζακε γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. Ρελ έβαιε ν θ.Ονχζζεο. Ζ 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δελ είλαη έλαο ιατθφο ζεζκφο, δε δεκηνπξγήζεθε απφ 

ιατθά φξγαλα, φξγαλα ηεο βάζεο ε νπνία ζα έξζνπλε εδψ πέξα ν θφζκνο, νη 

εξγαδφκελνη θαη ζα δηεθδηθήζνπλε, ζα δεηήζνπλε, ζα πηέζνπλε, αλ ζέιεηε. Δίλαη 

κηα Δπηηξνπή ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ησλ Γήκσλ 

ζηελ πνιηηηθή εθαξκνγή ηνπ "Θαιιηθξάηε". Σξεηάδεηαη εδψ πέξα ζπλαηλεζε γηα 

λα κπνξέζνπλ αχξην λα εθαξκφζνπλ θαη αληαπνδνηηθφηεηα θαη ηνπηθή 

θνξνινγία, ΠΓΗΡ θαη πείηε ην φπσο ζέιεηε εζείο. Θαη λα κελ μερλάκε φηη ζ' 

απηήλ ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ην πσο θαηεπζχλεηαη πνιηηηθά, θαη θξίλεηε 
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ην εζείο, θαηεπζχλεηαη πνιηηηθά βεβαίσο απφ ηα πνιηηηθά πξφζσπα, ηνπο 

εθιεγκέλνπο νη νπνίνη είλαη εθεί πέξα θαη απφ ην Γήκαξρν, απφ ηνλ Ξξφεδξν 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε φηη αληίθηππν έρεη .. ζηελ επηινγή ηνπο. Γηα καο 

είλαη έλα φξγαλν ζπλαίλεζεο θαη πείηε κνπ, ζήκεξα κηιάκε γηα έλαλ βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ, έλα ζέκα ην νπνίν ζπκθσλνχκε, αχξην φηαλ ζα θνπβεληηάζνπκε 

γηα .. θαη δάζε θαη ζα θνπβεληηάζνπκε θαη ζα ιέκε φηη ε Δπηηξνπή ζπκθψλεζε, 

ηη ζα ιέκε; Λνκηκνπνηνχκε ην φξγαλν; Κε ζπγρσξείηε πνιχ δειαδή.  

 Δηπψζεθε θαη θάηη αθφκα φηη γηα ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ πξέπεη λα, ππάξρεη πεξίπησζε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηδίνη πφξνη. Δκείο αξλνχκαζηε απηήλ ηε ινγηθή. Ηδίνη πφξνη 

ζεκαίλεη φηη ν θφζκνο, εκείο, ζα πιεξψζνπκε πάιη γηα έξγα ηα νπνία έρνπκε 

πιεξψζεη ήδε θαη κελ ςάρλνπκε λα βξνχκε ηψξα αλ ππάρνπλ ρξήκαηα θαη 

πξνιαβαίλνπκε δελ πξνιαβαίλνπκε. Θαη ρξήκαηα ππάξρνπλε θαη κε ζπγρσξείηε 

πνιχ, λα ην βάινπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα γηα λα μέξνπκε πσο ζα 

παίξλνληαη θαη νη απνθάζεηο θαη απφ εδψ θαη πέξα θαη γηα ην νηθνλνκηθφ ζέκα, 

θάζε έξγν ην νπνίν ζα κπαίλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 12 δηο ραξίζηεθαλ 

πέξζη ζηελ ΘΔΓΘΔ, 12 δηο ηα νπνία ζα εξρφληνπζαλ απφ ηε Λνκαξρία, απφ ηηο 

Λνκαξρίεο, ιεθηά ηνπ θξαηνπο, ζηνπο Γήκνπο θαη ραξίζηεθαλ πνιηηηθά απφ ην 

ΞΑΠΝΘ θαη ηε ΛΓ ζην ΓΠ θαη ηνλ ΠΛΑΠΞΗΠΚΝ εθεί κέζα. Απηφ έγηλε θαη 

φπνηνο ζειεη λα ρηππήζεη ην θεθάιη ηνπ θαη λα ζπγθξνπζηεί, γηαηί θαη ηειηθά 

επρνιφγην είλαη ην λα ιέκε ζα θάλνπκε έλα έξγν, λα δηεθδηθήζεη ρξήκαηα θαη 

απφ εθεί πέξα. Γηαηί απηά ηα ρξήκαηα ππάξρνπλε. Ρν ζέκα είλαη πσο ηα αγγίδεηο 

θαη πφζν ρηππηέζαη κε ηελ πνιηηηθή απηή. Γηα καο απηή είλαη ε πνιηηηθή αμία, 

απηφο είλαη ν πνιηηηθφο ηζακπνπθάο. Κπνξνχκε λα θνπβεληηάζνπκε ψξεο. 

Θέιεηε έξγα; Λα, λα έξγα. Θα έξζνπλ αχξην ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Θα 

θνπβεληηάζνπκε πφζν σξαία είλαη; Ξνηνο ζα ηα θάλεη; Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Εαθείξε, γηα λα κελ 

παξαπνληέζηε. Λαη, παξαβαίλσ Θαλνληζκφ ηψξα. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Λνκίδσ φηη δηθαηνχκαη κηα θνξά λα κνπ παξαβείηε ηνλ Θαλνληζκφ. 

                      

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δμ ηδίσλ ηα βέιε, εμ ηδίσλ. Δγψ θαη' αξράο ζα ήζεια λα 

μεθαζαξίζσ θάηη. Γε ζα κηιήζσ, δε ζα κηιήζσ ηερλνθξαηηθά φπσο ν θίινο κνπ 

ν Θσκάο, γηαηί δελ είκαη ηερλνθξάηεο. Θσκά γηα ζέλα ιέσ. Θα κηιήζσ, ζα 

πξνζπαζήζσ λα κηιήζσ πνιηηηθά, αλ θαη δε ιέσ φηη είκαη πνιηηηθφο, δε ζεσξψ 

φηη είκαη πνιηηηθφο. Ξηζηεχσ φηη ζήκεξα γηα πξψηε θνξά ζηα παγθφζκηα 

δεκνηηθά δξφκελα παξαθνινπζήζακε έλα κεγάιν παξάδνμν. Πχζζσκε ε 

αληηπνιίηεπζε αληηπνιηηεχηεθε ζην πξφζσπν ηεο παιηάο Γεκνηηθήο Αξρήο ηε 

λέα Γεκνηηθή Αξρή. Ρη ζέισ λα πσ κ' απηφ. Δγψ δελ άθνπζα ή δε δηάβαζα 

πνπζελά πσο ε λέα Γεκνηηθή Αξρή ζα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο πξνεγνχκελεο. Ρη 

έρεη ζπκβεί ινηπφλ θχξηνη; Ρη έρεη ζπκβεί θχξηνη; Ιατθίδνπκε ή κήπσο πάκε λα 

πξνιάβνπκε ηηο θνβίεο καο; Ξνηνο έρεη ελεκεξψζεη ιάζνο απηφλ ηνλ θφζκν; 

Ξνηνο έρεη ελεκεξψζεη ιάζνο απηφλ ηνλ θφζκν;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν .. ΥΟΥΞΝΠ ΑΟΗΝ,  ζπλαίηεξνο ηνπ Νηθνλφκνπ, δε ζα καο κηιάεη 

έηζη εδψ κέζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ' φηη θαίλεηαη δελ αληέρεηε λα αθνχζεηε. Απ' φηη θαίλεηαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρνλ Εαθείξε φρη, δελ ηνλ αληέρσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρν .. ΥΟΥΞΝΠ ΑΟΗΝ δελ κπνξεί λα κηιάεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, εληάμεη. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ιίηζα, επραξηζηψ πνπ ζπλερίδεηε λα κε δηαθεκίδεηε, 

επραξηζηψ. Λα είζαζηε θαιά, ζαο επραξηζηψ πνιχ. Ξνηνο έρεη ινηπφλ 

ελεκεξψζεη ιάζνο φιν απηφλ ηνλ θφζκν; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν ΥΟΥΞΝΠ ΑΟΗΝ έρεηε θ.Εαθείξε; Γηα λα ην μέξσ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Κάιηζηα, ην ΥΟΥΞΝΠ ΑΟΗΝ, λαη. Ξνηνο έρεη ελεκεξψζεη ιάζνο 

απηφλ ηνλ θφζκν; Ξνηνο ηνλ έρεη αγξηέςεη θχξηνη απηφλ ηνλ θφζκν; Δθηηκψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ππγλψκε θ.Γέδε, ζαο άθνπζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, κηιήζαηε κε απφιπην ζεβαζκφ απ' φινπο. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Παο άθνπζα θ.Γέδε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ' φηη θαίλεηαη δελ αληέρεηε λα αθνχηε. Γελ αληέρεηε λα 

αθνχηε. Παο παξαθαιψ, δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεηε.  

ΓΔΓΔΠ: Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε δηθαίσκα λα παξεκβαίλεηε. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεηε. 

ΓΔΓΔΠ: Θαη εζείο δελ είραηε ην δηθαίσκα λα ηνπ δψζεηε ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ ηψξα. 
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ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, ν θ.Γήκαξρνο έπξεπε λα είρε ηνπνζεηεζεί πξψηνο απ' φινπο. 

Γηαηί είλαη Γήκαξρνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνςε ζαο, άπνςε ζαο. 

ΓΔΓΔΠ: Γελ είλαη άπνςε κνπ. Δηζη πξέπεη λα γίλεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζα κνπ ππνδείμεηε πσο πξέπεη λα γίλεηαη. Θάληε έληζηαζε. 

ΓΔΓΔΠ: .. ζην ηέινο ηψξα λα καο θάλεη ηνλ έμππλν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε έλζηαζε θ.Γέδε, έλζηαζε, κπνξείηε λα θάλεηε. Ππλερίζηε 

θ.Εαθείξε. 

ΓΔΓΔΠ: Δθζέηεηε ηνλ θ.Γήκαξρν θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Γέδε, λνκηδσ απηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα ζπλερίζεη λα ηνλ εθζέζεη, αθήζηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Λνκίδσ θ.Γέδε, απηά, θαη ν θ.Ιίηζαο θαη εζείο, ηα ιέγαηε θαη 

πξνεθινγηθά. Δθεί είλαη ν Γήκαξρνο .. 

ΓΔΓΔΠ: Ξξνεθινγηθά ιάζπε πεηνχζαηε εζείο.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε .. 

ΓΔΓΔΠ: Δκείο θνηηάμακε ηνλ θφζκν ζηα κάηηα θαη ηνπ είπακε ηελ αιήζεηα θαη 

ηελ αιήζεηα ζα ηνπ ιέκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηα ςέκαηα θαηαθέξαηε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπξαβν θ.Ιίηζα, θ.Ιίηζα .. Θχξηε Γέδε .. 

ΓΔΓΔΠ: Ππθνθάληεο θαη ιαζπνιφγνη είζαζηε εζείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε .. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 10ε 8 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  147 

ΓΔΓΔΠ: Δζείο είζαζηε ζπθνθάληεο θαη ιαζπνιφγνη. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Γέδε, ζα ηνλ αθνχζεηε ην Γήκαξρν, ήξζε ε ψξα ηψξα. 

Ξεξηκέλεηε λα αθνχζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα θηκψζεηε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ην Ππκβνχιην. Ρν Ππκβνχιην 

πεξηκέλεη λα αθνχζεη.  

..: Ν θ.Εαθείξεο έρεη ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δθηηκψ, εθηηκψ ινηπφλ πσο εδψ φζα ιέγνληαη ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζηαπξσκέλα θαη λα είλαη θαη ππεχζπλα. Δίλαη εχθνιν λα πσ εγψ ζε φινπο 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίθζθνληαη απφ θάησ, φηη παηδηά, δελ ζα ην 

θάλνπκε ζηελ πεξηνρή ηε δηθηά ζαο θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο δεηάσ λα 

δεζκεπηνχλε φηη αλ απνθαζίζεη ν κειεηεηήο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή, ζα 

πνχκε λαη. Θαη αλ ν κειεηεηήο απνθαζίζεη ζηε δηθηά ηνπο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δλα εχινγν .. Γελ ηα κπεξδεχσ θαζφινπ, δελ ηα κπεξδεχσ 

θαζφινπ. Ινηπφλ, απφ ηελ άιιε αγαπεηνί θίινη, δελ κπνξείηε λα ιέηε ζην 

Γήκαξρν, Γήκαξρε έρεηο ηελ πνιηηηθή επζχλε ηεο απφθαζεο θαη απφ ηελ άιιε 

λα ηνπ ιέηε, ζα απνθαζίζεη ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. ∞ ζα απνθαζίζνπκε 

φινη καδί .. Γειαδή ζα απνθαζίζνπκε φινη καδί θαη ν Γήκαξρνο ζα έρεη ηελ 

πνιηηηθή επζχλε;  

.......: Γελ είλαη έηζη. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δηζη αθξηβψο. 

.......: Ηζα ίζα πνπ ηνπ κείλακε γηα ζπλαίλεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ην δηθαίσκα λα πεη ηελ άπνςε ηνπ .. 
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(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξσ ηηο επαηζζεζίεο ζαο. Γελ ρξεηάδεηαη λα αγαλαθηείηε. Γηα 

φλνκα ηνπ Θενχ ιέσ θαη εγψ, κελ αγαλαθηείηε άιιν. Παο παξαθαιψ θχξηε. Ν 

θαζέλαο θξίλεηαη απ' απηά πνπ ιέεη. Ππλερίζηε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Γπζηπρψο ή επηπρψο ινηπφλ θίινη, γηα λα θιείζσ, Γήκαξρνο είλαη 

ν Γηάλλεο ν Νηθνλνκάθνο. Ν Γηάλλεο ν Νηθνλνκάθνο, φπσο έθαλε θαη πξηλ ζηελ 

αληηπνιίηεπζε, ηα ιφγηα ηνπ δηάβαζε πξνεγνπκέλσο ν θ.Γηαζεκαθεο, έρεη θαη 

ηε γελλαηφηεηα θαη ηε γλψζε θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα πάξεη ηελ απφθαζε 

ηε ζσζηή κε ηε κέγηζηε ιατθή ζπλαίλεζε. Λα είζηε ζίγνπξνη γη' απηφ. Απηά 

ήζεια λα πσ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δγψ είπα ηε γλψκε ηε δηθηά κνπ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπί πξνζσπηθνχ θ.Ξξφεδξε, επί πξνζσπηθνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη πξνζσπηθφ θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Θα ζνπ εμεγήζσ ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο εθηηκψ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα είκαη .. 10 δεπηεξφιεπηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ππήξρε έζησ ην παξακηθξφ, δελ άθνπζα θάπνηα λχμε γηα 

θάπνηνλ ζπλάδειθν .. 

ΟΝΠΠΖΠ: 10 δεπηεξφιεπηα κφλν. Θέισ λα απνθαηαζηαζεί ε αιήζεηα. 10 

δεπηεξφιεπηα, ρξνλνκεηξήζηε κε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή, επεηδή .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Σξνλνκεηξήζηε κε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή μέξεηε ζαο εθηηκψ θαη φ,ηη ιέηε ην ηεξείηε, απηφ είλαη 

αιήζεηα, αθήζηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Σξνλνκεηξήζηε κε, 10 δεπηεξφιεπηα, ζα είρα ηειεηψζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Εαθείξεο. Θχξηε Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρειείσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρειείσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κνπ είπε φηη νινθιήξσζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Νινθιήξσζε, έθιεηζε ην κηθξφθσλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, αλ ηειείσζε, έρεηε ην ιφγν. Νξίζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Φίιε Εαθείξε ζα ζνπ εμεγήζσ. Δγψ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νινη θίινη είλαη ξε παηδηά εδψ πέξα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Νινη, φινη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νη ερζξνί πνπ είλαη; 

.......: Δμσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, θίιε Εαθείξε ζα ζνπ πσ ην εμήο, εγψ ε πξφηαζε πνπ 

έθαλε ήηαλε, νη ηερλνθξάηεο καδί κε ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο λα 

ππνδείμνπλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνηα ζα είλαη ηειηθά ε νξηζηηθή ζέζε. Δγψ 

απηφ είπα. Αλ δελ ην θαηάιαβεο, ην μαλαιέσ, εκείο ζα απνθαζίζνπκε. Ρν 

θαηάιαβεο; Δκείο ζα απνθαζίζνπκε, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη. 

Νρη εζχ, εκείο. Δηζη; Δκείο ζα απνθαζίζνπκε. 

.......: Θαη εγψ ζα απνθαζίζσ Θσκά. Θσκά θαη εγψ ζα απνθαζίζσ γηα ηνλ 

Υξσπφ. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Αιιά κεηά απφ κηα ζεηηθή, κεηα απφ κηα ζεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο. Απηφ είπακε, ηίπνηα άιιν. Κε δηαζηξεβιψλεηε ηα 

πξάγκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. Ξαξαθαιψ. 

Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κηιήζεηε θχξηνη, ζα κηιήζεηε, κελ αλεζπρείηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεηά απφ κέλα. Κεηά ζα κηιήζεηε, κεηά, κεηά, ζα κηιήζνπκε 

φινη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηα απ' φια, πξψηα απ' φια ζέισ λα παξαδερηψ φηη είραηε 

δίθην.  

.......: Ξην δπλαηά. Γελ αθνχγεζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηα απ' φια ζέισ λα παξαδερηψ φηη είραηε δίθην ζηελ αξρή 

φηαλ είπαηε ηα δχν ζέκαηα ηα άιια λα ηα βγάινπκε, γηαηί δελ ζα αληέρακε 

ζηελ πνξεία.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο άθνπζα θαη ηα πήγα πξψηα ζέκαηα ζηελ Ρξίηε. Θαη αλ ζέιεηο 

λα ην επεθηείλσ θ.Ονχζζε θαη απηή είλαη ζεσξψ εηδνπνηφο δηαθνξά καο, φηη 

εγψ αθνχσ θαη κνπ αξέζεη λα αθνχσ θαη κνπ αξέζεη θαη λα αιιάδσ θαη γλψκε 

θαη λα αιιάδσ θαη γλψκε θαη λα δέρνκαη ην ζσζηά αλά πάζα ζηηγκή απ' φπνπ 

πξνέξρεηαη. Απηφο ν ηφπνο γηα λα νδεγεζεί ζέιεη ζνβαξφηεηα, ζέιεη 

ππεπζπλφηεηα, ζέιεη πνξεία ζηαζεξή θαη δε ζέιεη πνξεία απφ έλαλ. Πήκεξα ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε έρεη αλεβάζεη εκέλα πξνζσπηθά πνιχ ςειά, ζηα 

νπξάληα. Απ' φηη θαηάιαβα εθηφο απφ κηα ηνπνζέηεζε πνπ δε ιέσ αλ είλαη 
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ζσζηή ή ιάζνο, νχηε κε ελδηαθέξεη, ην πηζαλφηεξν λα είλαη θαη ζσζηή, ηνπ 

Γηαζεκάθε, ε νπνία έιεγε φηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ε πξνεγνχκελε 

Γεκνηηθή Αξρή δελ ήηαλε ε θαηάιιειε, φινη νη άιινη είπαηε ηα ίδηα πξάγκαηα. 

Γηαθάλεηα, ζπλαίλεζε, λαη ζην Βηνινγηθφ, λαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψκε πνπ ζα 

καο νξίζεη ην κέξνο, λαη ζε φια απηά. Πήκεξα, φπσο είπαλε πνιινί, φηη 

σξίκαζε, αηζζάλζεθα φηη σξίκαζε ε θνηλσλία, σξίκαζε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Νηη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη έηνηκν λα πάεη κπξνζηά ην 

Γήκν. Ρν έλησζα ζήκεξα βαζηά θαη ηδηαίηεξα, δελ ληξέπνκαη λα ην πσ, απφ ηνλ 

Θψζηα ηνλ Ιίηζα. Αξα, απ' φηη βιέπεηο Θψζηα Ιίηζα δελ αλήθσ ζε θαλέλα 

κπινθ, αλήθσ κφλν ζηνλ εαπηφ κνπ. Ν Θψζηαο ν Ιίηζαο ζήκεξα κε θάιπςε 

πιήξσο, κα πιήξσο. Ζηαλε αθξηβψο πεξίπνπ ηα ίδηα πνπ είρα πεη ζηελ 

αληηπνιίηεπζε, φηαλ ήκνπλα. Πήκεξα γηα πξψηε θνξά ην ηξίκελν θαηάιαβα φηη 

ήξζε δεχηεξνο δηθαηνινγεκέλα.  

(γέιην) 

.......: Ρψξα γηαηί ην ιεο; Γηα λα ηνπ θφςεηο ηελ φξεμε; Αζε λα πάκε λα θάκε 

κεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, δε ράιαζε ν θφζκνο. .. ε αηκφζθαηξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη αλ θαη αλ ζπλερίζεη έηζη ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Αλ ζπλερίζεη έηζη ζα ηνλ πάξνπκε ζηνλ Θάιακν λα ηνλ ιέκε 

Θσηζειίηζα.  

(γέιην) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη αλ ζπλερίζεη έηζη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή ζέιεηε απ' έμσ πνπ αθνχγαηε ηφζε ψξα ηνλ θ.Ιίηζα, δε 

κηιάγε επί ηεο νπζίαο; Ρη κίιαγε; Ρέινο πάλησλ. Αθήζηε λα κηιήζσ ξε παηδηά, 

αθεζηε λα κηιήζσ θαη εγψ, ζαο αθνχσ 2 ψξεο. Λα κηιήζσ, 10 ιεπηά. Παο 

δηαβάδσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο δηαβάδσ 5 γξακκέο γηα λα ζηνηρεηνζεηήζσ απηά πνπ ιέσ. 

Πηηο 15 Ηνπιίνπ 2008 έιεγα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ ηα δηάβαζε. Θα δηαβάζσ απηά πνπ είπε ν Ιίηζαο, πνπ 

ιέσ, ηφηε. Δίλαη απαξαίηεηνο πξνυπφζεζε λα γίλεη θνηλσληθή ζπλαίλεζε γηα λα 

πξνρσξήζεη ην έξγν θαη ζέινληαο λα βνεζήζσ ζ' απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ιέσ 

ηα εμήο, ηελ Ξαξαζθεπή 9:00, 10:00 ε ψξα λα θσλάμνπκε ηνπο κεραληθνχο 

εδψ λα καδεπηνχκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο 

κειεηεηέο θαη πνιιά άιια ηα νπνία είλαη παξφκνηα .. Λαη, ινηπφλ, λα βάινπκε 

εηδηθνχο, λα βάινπκε πνχικαλ, λα ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν. Απηά αθξηβψο 

είραλε ιερζεί απφ κέλα. Δπνκέλσο, γηα λα γίλεη απην ην κεγάιν έξγν, 

ρξεηάδεηαη κεγάιε ζπλαίλεζε. Γηα λα γίλεη απηφ ην κεγάιν έξγν, ρξεηαδφκαζηε 

φινη ζηελ πνξεία. Δγψ ζαλ Γήκαξρνο ζεσξψ φηη πξέπεη απηφ ην θιίκα ην 

ζεκεξηλφ λα ζπλερίζεη γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. 

Γελ έρσ θακία, κα θακία δηαθσλία κε θαλέλαλ ζαο ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε 

πνπ αθνξά, δηαθάλεηα, Δπηηξνπή, πξνψζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θνηλή 

ζπλαίλεζε, καδί απφθαζε, νινη καδί. Θεσξψ ηηκή κνπ ηηο πξνηάζεηο πνπ κνπ 

θάλαηε. Ξξνηείλσ, κίιεζε γηα Δπηηξνπή θαη ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Νηθνλφκνπ θαη νη 

άιινη κηιήζαλε γηα Δπηηξνπή γηα λα πξνρσξήζνπκε ην ζέκα, πξνηείλσ 

επνκέλσο, έιεγα λα πσ άιια πξάγκαηα, αιιά κε αηθληδηάζαηε θαη είπαηε πνιχ 

σξαία θαη ην αιιάδσ θαη εγψ, πξνηείλσ επνκέλσο λα θάλνπκε κηα Δπηηξνπή θαη 

λα απνθαζίζνπκε, φπσο ήζαζηαλ πξνεγνπκέλσο φινη, λα θάλνπκε Βηνινγηθφ 
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ζηνλ Υξσπφ. Ξξψηνλ. Γεχηεξνλ, λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο. Λα κελ έρεη 

ηελ επζχλε νχηε ν Γήκαξρνο φηη έθαλε ην έξγν, νχηε ν Αληηδήκαξρνο, νχηε ε 

Γεκνηηθή Αξρή. Λα έρνπκε ηελ επζχλε, ηελ απνιαβή φινη καδί. Κηα Δπηηξνπή ε 

νπνία ζα αλαιάβεη ην Βηνινγηθφ ηνπ Υξσπνχ, αθξηβψο φινη καδί, ηζφηηκνη 

ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε. Ρν δέρνκαη απνιχησο. Απφ αχξην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ αχξην ην πξσί .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν Αξκεξηψηεο ιέεη, νη επηθεθαιείο ησλ ζπλδπαζκψλ φινη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ αχξην ην πξσί, πξνηείλσ, πξνηείλσ επνκέλσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα θάλεη ηελ πξφηαζε ηνπ ν Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηείλσ, λα θαη κηα Δπηηξνπή ε νπνία θαιείηε λα αιιάμεη ην 

ηφπν απηφλ, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέρξη ηψξα θαη 

δεηάκε εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή λα απνδείμνπκε φηη πάκε ζε κηα αιιαγή 

επνρήο, ζε κηα αιιαγή λννηξνπίαο θαη κφλν έηζη κπνξεί λα γίλεη. Δάλ 

απνδείμνπκε φηη ζπλαηλνχκε, φηη πάκε γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, ρσξίο πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα, κηθξφηεηεο θαη κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα, ζα έρνπκε επηηπρία 

ζηνλ ηφπν καο. Απηή ε Δπηηξνπή πνπ πξνηείλσ, είλαη φρη Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο, γηαηί ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο έρεη έλα άηνκν απφ ηνλ Υξσπφ, 

ην ρσξηφ, πνπ αθνξά ην ρσξηφ ηνλ Υξσπφ, είλαη φινη απφ αιινχ θαη πηζαλψο 

λα πνχλε πνιχ εχθνια λαη ζην Βηνινγηθφ θαη εθεί πνπ έρνπλε πεη δχν 

επηζηήκνλεο. Νρη, ζα ην θέξνπκε θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο αιιά ζα 

είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε, λα ην πεξάζσ εγψ εχθνια, λα επεξεάζσ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη λα πάξσ ηε ρσξνζέηεζε πνπ ήζεια. Νρη, δε ζα ην 

θάλσ έηζη, δε ζα ην θάλσ έηζη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ, λα ηειεηψζσ. Θα ην θάλσ, ζα ην θάλσ λα 

εθπξνζσπήζνπκε, ζα ην θάλσ πξαγκαηηθά λα ππαξρεη ζπλαίλεζε, πξαγκαηηθά 

λα ππάξρεη ζπλαίλεζε θαη ιέσ, φηη πξάγκαηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαηδεληνικά, παξαθαιψ, παξαθαιψ. Θαζίζηε θχξηε, 

θαζίζηε θχξηε, εξεκήζηε, πξνζπαζήζηε λα εξεκήζεηε. Ξξνζπαζήζηε λα 

εξεκήζεηε, πξνζπαζήζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην λα πάξσ πίζσ;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα κπσ, δε ζα κπσ .. Απ' φηη θαηαιαβαίλεηε, βιέπεηε ηψξα ηη 

γίλεηαη, έηζη; Γε ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο ηερλνθξαηηθέο. Ξαξφιεο ηηο κηθξέο 

γλψζεηο κνπ, είρα ζθνπφ ζηελ αξρή λα ζαο πσ, παηδηά, ηελ αιήζεηα κνπ, ζαλ 

πξαγκαηηθά εηιηθξηλήο, φηη αθνχ ην θέξαηε εζείο εθβηαζηηθά ην ζέκα θαη ηελ 

ψξα πνπ έρσ εγψ λα πεξάζσ ηερληθφ πξφγξακκα, πξνυπνινγηζκφ ζε 10 κέξεο 

πξηλ ην Ξάζρα φιε απηή ε ηζηνξία ε απίζηεπηε πνπ ηξαβάκε ζην Γήκν θιπ., 

εγψ ην αλαβάιισ ην ζέκα γηα ηελ άιιε θνξά θαη παίξλακε απφθαζε θαη 

ηειεηψλακε, φκσο - ζα κπνξνχζα λα ην θάλσ απηφ ζαλ πιεηνςεθία - δελ ην 

έθαλα, γηαηί είδα φηη πξάγκαηη θαη εζείο πνλάηε ηνλ ηφπν φπσο θαη εκείο, νχηε 

παξαπάλσ, νχηε παξαθάησ, φπσο είπε ζηελ εηζήγεζε ηνπ ν Γηαζεκάθεο. 

Δπνκέλσο, ε θαιχηεξε Δπηηξνπή πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα λα αλαιάβνπκε ηηο 

επζχλεο καο απέλαληη ζηνλ ηφπν, είλαη νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ λα γίλνπλε 

Δπηηξνπή. Γε ζπκάκαη, ν Αξκπξηψηεο ην είπε απηφ; Νη αξρεγνί ησλ 

παξαηάμεσλ λα απνθαζίζνπλε, νχηε ν έλαο παξαθάησ, νχηε ν άιινο 

παξαπάλσ, λα θάλνπλε ηελ Δπηηξνπή απηή, λα θάλνπλε ην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ κε ζπλππεπζπλφηεηα .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αξρίδεηο θαη εμειίζζεζαη Γήκαξρε, βιέπσ. .. θαη ην πηάλεηο 

ην ζέκα. 

(γέιην) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ζπλππεπζπλφηεηα, κε ζπλππεπζπλφηεηα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θχξηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη απνιαβή θαη απνιαβή ηνπ έξγνπ φρη Γεκνηηθή Αξρή αλ 

μεθηλήζεη θαη γίλεη Βηνινγηθφο. Ζ πεξίπησζε λα γίλεη Βηνινγηθφο ζηνλ Υξσπφ 

αλεβάδεη ηηο πηζαλφηεηεο αλ γίλεη απηή ε Δπηηξνπή θαη δνπιέςεη ζσζηά. Κφλν 

ηφηε έρνπκε θάπνηεο ειπίδεο λα θάλνπκε Βηνινγηθφ. Ρψξα, φπσο είλαη ηα 

πξάγκαηα, άζρεηα αλ έρεη γίλεη θάπνηα πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, ε 

δπλαηφηεηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιακπαδαξίδε. Παο αθνχζακε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ δπλαηφηεηα λα θάλνπκε επεμεξγαζία ιπκάησλ είλαη κηθξή 

ήδε. Παο ην ιέσ. Δίλαη κηθξή ήδε. Δλα είλαη βέβαηνλ, φηη ζα θιεζνχκε θάπνηα 

ζηηγκή φπσο ιέλε λα θιείζνπκε ηε ρσκαηεξή ηψξα, ζα καο πνχλε, ηψξα ζα 

θάλεηε ην Βηνινγηθφ ή ζα πιεξψλεηε. Απην είλαη βέβαηνλ. Νπσο πξέπεη ηε 

ρσκαηεξή λα ηελ θιείζνπκε ακέζσο θαη έρσ δψζεη εληνιή λα θιείζεη, αιιά 

ηέινο πάλησλ έρνπλε παξεη κηα ακαξησιή παξάηαζε. Ινηπφλ, λαη ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηελ ΔΝΘ ιίαλ ζπληφκσο ζα θιείζεη, λαη. Θα θιείζεη νξηζηηθά, 

λαη. Ρέινο πάλησλ, ην ίδην, ην ίδην θαη ν Βηνινγηθφο, ην ίδην θαη ν Βηνινγηθφο, ζα 

είλαη ζε 1 ρξφλν κε 2. Θα καο επηβάιινπλ.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γηαζεκάθε, βνεζήζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ξσηάκε, ζα πιεξψλεη ν Γήκνο ή ε θεληξηθή εμνπζία ηελ κε 

χπαξμε Βηνινγηθνχ ζε έλαλ ηέηνην κεγάιν νηθηζκφ; Ν Γήκνο ζα ηα πιεξψλεη ηα 

ιεθηά θαη αλ ν Γήκνο, ιέκε ηψξα, έρνπκε θάλεη θαπνηεο ελέξγεηεο γηα ην 

Βηνινγηθφ θαη δελ έρεη εγθξηζεί ν Βηνινγηθφο, ζα έρεη ηελ επζχλε ν Γήκνο πνπ 

δελ έρεη Βηνινγηθφ ν Υξσπφο θαη ζα πιεξψλεη θαη ηφηε ν Γήκνο;  

.......: Ν δεκφηεο Γήκαξρε ζα πιεξψλνπλ, φρη ν Γήκνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη δεκφηεο, ν Γήκνο ζα πιεξψλεη, νη δεκφηεο. 

.......: Νη δεκφηεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ιεθηά ησλ δεκνηψλ είλαη ηνπ Γήκνπ. Ξνηαλνχ είλαη. Ινηπφλ, 

νη δεκφηεο ζα πιεξψλνπλε θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. Ξιένλ 

κεηαθέξνπλε ην ζέκα ζε καο. Ξξέπεη λα ζθχςνπκε δπλαηά ζην ζέκα. Νπσο 

ήζαζηαλ επνκέλσο ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζέισ ζήκεξα λα 

ζπλερίζηε απηή ηελ απφθαζε ζαο λα θαλνπκε Βηνινγηθφ θαη λα θάλνπκε απηή 

ηελ Δπηηξνπή.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νξηζε θαη κέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζήκεξα, φξηζε 

ηελ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καδί κε ηνλ Εψε ηνλ Θαξίλν ν νπνίνο είλαη Πχκβνπινο θαη ζα 

καο θαηεπζχλεη, καδί ζηα πνπξγεία φια, καδί ζε νπνηνδήπνηε, λα θαηαιήμνπκε 

θάπνπ θαη λα πάκε λα θάλνπκε Βηνινγηθφ επηηέινπο ζηνλ Υξσπφ. Ρέινο ηα 

ςέκαηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νξηζε εκεξεκνλία. Γηάλλε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Απηή ζαο ιέσ, έιεγα θαη ηφηε θαη 

απηφ ιέσ θαη ηψξα, φηη πξέπεη κε δηαθάλεηα μεθάζαξα ζην ηξαπέδη, δελ έρσ λα 

θξχςσ θάηη. Ξηζηεχεηε φηη κεηά φηαλ γίλεη ν Βηνινγηθφο, ζα πξέπεη λα 
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πεξηκέλνπκε κε πνηνλ ζα γίλεη, λα θαηεπζχλσ εξγνιάβνπο. Γε κνπ πάεη, δελ 

κπνξψ, θνθθηλίδσ, δελ κπνξψ λα θάλσ ηέηνηα πξάγκαηα, ινηπφλ, λα θαηεπζχλσ 

εγψ θάπνηνλ κεραληθφ ή λα θσηνγξαθίζσ θάπνηνλ. Γε κε ελδηαθέξνπλε νη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα έρεηε γξαθηεί θαη νκηιεηήο, εξεκήζηε ιηγάθη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη θσηνγξαθηθέο κεραλέο δε κ' αξέζνπλε. Ρν απιψλνπκε ην 

παηρλίδη, ηζφηηκνη φινη θαη πάκε λα θάλνπκε Βηνινγηθφ. Ξεξηκέλσ ηελ απφθαζε 

ζαο λα θάλνπκε απηή ηελ Δπηηξνπή. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, φξηζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεκαξρηαθήο, φξηζε 

ηε ζήκεξα .. ηεο Δπηηξνπήο. Νξηζε ηε ζήκεξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα αθνχζσ θαη ηνπο άιινπο. Δπραξηζηψ πνιχ Γηψξγν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. φινη νη εθπξφζσπνη φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ ξε παηδηά. Θα 

είλαη φινη νη εθπξφζσπνη φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θχξηνο .. Ξαξαθαιψ θχξηνη. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζπγραξεηήξηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαο. Θα 

ήζεια .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη γηα ηε δηθή ζαο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ, επραξηζηψ πνιχ. Θα ήζεια φκσο λα πσ φηη ζ' 

απηή ηελ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηήζεηε δελ κπνξεί λα απνπζηάδεη ε Δπηηξνπή 

Ξνηφηεηαο Εσήο. Ξξέπεη λα είλαη θαη ε Δπηηξνπή Ξνηφεηαο Εσήο καδί. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

.......: Ν Ξξφεδξνο θαη ν Ξέππαο καδί ζηε Δπηηξνπή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Πηδεξήο ερεη ην ιφγν. 
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.......: Νπσο θ.Γήκαξρε, ζπγλψκε ιίγν, φπσο θαη γηα λα πξνιάβνπκε απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ Θάιακν παξάδεηγκα, πνπ ήδε έρεη γίλεη ρσξνζέηεζε, ζηνλ 

Θάιακν ήδε έρεη γίλεη ρσξνζέηεζε, γηα λα πξνιάβνπκε θαηαζηάζεηο, ε 

Δπηηξνπή λα αλαιαβεη θαη ην ζέκα ηνπ Θαιάκνπ, λα αλαιάβεη θαη ην ζέκε ηνπ 

Καξθνπνχινπ, λα αλαιάβεη θαη ηνπο ππφινηπνπο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηδεξή, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, δηαδηθαζηηθά, δηαδηθαζηηθά. Δπί ηεο 

δηαδηθαζίαο λα ξσηήζσ πφζνη είλαη νη νκηιεηέο απφ ηνπο πνιίηεο. Θχξηε 

Ξξφεδξε, λα ξσηήζσ πφζνη είλαη νη νκηιεηέο απφ ηνπο πνιίηεο;  ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 

Δίλαη ν θ.Πηδεξήο, ν θ.Κπαιφθαο, ν θ.Σξηζηφπνπινο θαη ε θα Φαθνχηε - 

Γηακαξέινπ Διιε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Υξαία, κεηά ηνπο 4 πνιίηεο ζέισ λα ιάβσ ην ιφγν γηα λα 

ηνπνζεηεζψ επί ηεο πξνηάζεσο ηνπ Γεκάξρνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε ην .. Απφ ηνλ Θαλνληζκφ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κεηά, κεηά ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηδεξή, ζαο αθνχκε. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Γηα φζνπο δε κε μέξνπλ, είκαη θάηνηθνο ηνπ 

Παξαληάξε, δεκφηεο εδψ. Δίκαη θπζηθφο πεξηβαιινληνιφγνο, έρσ αθνχζεη εδψ 

κέζα θαη ζπγλψκε γηα ηε θξάζε κνπ, πνιιέο αεδίεο θαη πνιιά ζνβαξά 

πξάγκαηα, πνιχ ζνβαξέο απφςεηο. Νζνλ αθνξά ηεο αεδίεο, δε ζα ηηο θξίλσ, 

απιά ζαο ιέσ, πεγαίλεηε, κειεηήζηε γηα ηε κέζνδν vacuum θαη γηα θάζε 

κέζνδν πνπ πέηαηε εδψ πέξα ζαλ θνκήηε θαη δελ μέξεηε ηη ιέηε. Ππγλψκε πνπ 

κηιάσ έηζη αιιά φηαλ δηαβάζεηε, ζα θαηαιάβεηε. Ινηπφλ, γηα ηε κέζνδν 

vacuum πνπ δηαθεκίδνπλε θαη κειεηεηέο θαη εδψ πέξα θάπνηνη άιινη, εγψ έρσ 

ζνβαξέο ελζηάζεηο γηα ην αλ ζα κπξίδεη ή φρη θαη ζαο θέξλσ γηα παξάδεηγκα, 

θαινθαίξη πξσί θαηά ηηο 7:00, 8:00 ε ψξα, ηα βπηηνθφξα βγάδνπλ ηα ιχκαηα 
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θάησ ζηα Ξαιάηηα, θάλνπλε κέζνδν vacuum γηα λα αδεηάζνπλε ηνπο βφζξνπο 

ησλ θαηαζηεκάησλ. Ρνλ αέξα κέζα απφ ην βπηηνθφξν πνπ ηνλ αληιεί γηα λα 

θάλεη θελφ θαη λα αλέβεη ην ιχκα απφ ην βφζξν ζην βπηηνθφξν, απηφο ν αέξαο 

είλαη κνιπζκέλνο θαη ηνλ αλαπλένπκε θαη θιείλνπκε ηε κχηε. Ζ κέζνδνο 

vacuum ινηπφλ πνπ ζα γίλεη εδψ, φηαλ ζα γίλεη, φπνπ γίλεη, δε ζα είλαη θάηη 

θαηλνχξγην, ζα θάλεη κέζα ζε έλαλ αγσγφ θάπνησλ ρηιηνκέηξσλ θελφ, ζα 

ξνπθάεη ηνλ αέξα γηα λα αλέβεη ηελ αλπθφξα ην ιχκα. Ινηπφλ, απηφλ ηνλ αέξα 

ζέισ λα κνπ πείηε πνπ ζα πάεη. Θάπνηνη είπαλε φηη ζα γίλεηαη απφ φζκσζε ή 

μέξσ εγψ ζα θαζαξίδνπλε ηνλ αέξα. Απηή ε κέζνδνο απ' φζν μέξσ, έρεη 

δνπιέςεη θαιά κφλν ζηελ Απζηξία, ζην Γήκν ηεο Βηέλλεο. Πε θάπνηεο άιιεο 

ρψξεο κπνχξδεο, κεηά ζπγρσξήζεσο, δε δνπιεχεη γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ιφγνπο.  

 Ξξνρσξψ ηψξα ζην γξάκκα ηνπ Λφκνπ. Παο δηαβάδσ εδψ πέξα ην Λφκν 

1650/1986 ζηνλ νπνίν έγηλε κηα πνπξγηθή Απφθαζε, αξηζκφο 69269/5387 θαη 

αλαθέξεη θαη ιέεη: Ξεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Κέζα ζ' απηά ιέεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη ράξηεο πεξηνρήο 

άκεζεο επηξξνήο φηαλ γίλεη δειαδή, εθεί πνπ ζα γίλεη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο. 

Ινηπφλ, ζε ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο θιίκαθαο ηάδε, ζα ζεκεηψλνληαη νη αθξηβήο 

ζέζε  ζηελ νπνία ζα γίλεη ην ππφ κειέηε έξγν θαη κπια κπια κπια θαη ε 

πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ζε απφζηαζε απφ ην εξγν, απφ κεδέλ κέηξα απφ ην έξγν, 

απφ ην ζηφρν δειαδή, κέρξη πεξίπνπ θαη 1000 κέηξα ζηνπο ράξηεο, ζ' απηνχο 

ζα γίλεηαη ιεπηνκεξήο απεηθφληζε ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηβάιιεη ην έξγν ή ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα θαίλεηαη ζ' απηνχο ιεπηνκεξψο ν ραξαθηήξαο θαη νη 

πθηζηάκελεο ρξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη εδψ φηη ζηνπο παξαπάλσ ράξηεο πξέπεη λα θαίλνληαη 

νηθηζκνί κφληκεο ή επνρηαθήο θαηνηθίαο, πάξθα, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη 

κεκνλσκέλεο θαηνηθίεο. Παο δείρλσ έλαλ ράξηε, είλαη ζηε δηάζεζε ζε φπνηνλ 
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ζέιεη, ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Α.Δ., απφ ην google ην θαηέβαζα, ηνπ 2004 ή 2005 

είλαη, εδψ θσηνγξαθία απφ ην δνξπθφξν, πςφκεηξν 147 κέηξα, νη 

ζπληεηαγκέλεο, δείρλεη ηελ πεξηνρή φπνπ πξνηείλνπλ θάπνηνη λα γίλεη ν 

βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη δείρλεη θάπνηα ζπίηηα εδψ. Ρν έρσ θαη ζε κεγέζπλζε 

γηα φπνηνλ δελ κπνξεί λα ηα δεη εδψ. Πηε δηάζεζε ζαο, έηζη; ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ 

Α.Δ., δελ είλαη κατκνχ ν ράξηεο. Νπνηνο ζέιεη, εδψ είλαη, θαη έρσ θαη ηνλ 

κεγάιν. 

 Ινηπφλ, εγψ ζήκεξα γηαηί ζαο δηαβάδσ απηφ εδψ πέξα ην Λφκν, εγψ 

ζήκεξα .. πάλσ θαη δήηεζα απφ ηνλ θ.Ληθνιάνπ θαη είλαη πξνο ηηκήλ ηνπ πνπ 

κνπ ηα έδσζε, φιε ηε κειέηε θαη κάιηζηα κνπ ππνζρέζεθε λα ηα πάξσ ηε 

Γεπηέξα, λα ηα θσηνηππήζσ ζαλ απιφο δεκφηεο θαη λα ηα θέξσ Γεπηέξα 

κεζεκέξη θαη ηνλ επραξηζηψ γη' απηφ. Ινηπφλ, ζηε κειέηε πνπ έρεη θάλεη 

θάπνηνο θ.Γεσξγφπνπινο, ζνβαξή κειέηε, κε ζθξαγίδεο, κειεηεηηθφ γξαθείν, 

κεραληθφο, εθεί ιέεη φηη νη πιεζηέζηεξνη νηθηζκνί ζηελ πξνηεηλφκελε ζέζε είλαη, 

ην Κήιεζη, ην ρσξηφ Υξσπφο θαη ε Λέα Ξνιηηεία, αληίζηνηρα 1.200 κ., 1.400 κ. 

θαη 2.000 κ. πάξρεη πάλσ ε κειέηε, έηζη; Θχξηε Ληθνιάνπ, δελ ηελ είδακε καδί 

ην κεζεκέξη; Ινηπφλ, εγψ μέξσ φηη αλάκεζα ζην Κήιεζη θαη ζην ρσξηφ Υξσπφο 

ππάξρεη θαη ην Παξαληάξη ζην νπνίν ππάξρνπλ θαηά ηχρε θαπνηα ζπίηηα, ηα 

νπνία ζπίηηα δε ρηηζηήθαλε γηα πιάθα. Δκέλα ν παηέξαο κνπ θαηέζεζε 40 

ρξφληα δνπιεηάο, έδσζε φιν ην εθάπαμ θαη δαλείζηεθε γηα λα καο πάξεη έλα 

θσινθηήκα εδψ πέξα. Δηζη; Απφ ηνλ θ.Κάκαιε. Δρνπκε δψζεη ηε δσή καο εθεί 

κέζα θαη είκαη ζε ιηγφηεξα απφ 1.000 κ. απφ ηνλ ππνηηζέκελν βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ πνπ ζέινπλ θάπνηνη λα θάλνπλ. Γηαηί ν κειεηεηήο δε δείρλεη ην ζπίηη 

κνπ; Κήπσο ήξζε ν κειεηεηήο θαη ηνλ πήγαλε γηα ςαξάθη ζηελ παξαιία θαη δελ 

αλέβεθε εθεί πάλσ; Αθνπζα θαη ηνλ θ.Γηακαξέιν πνπ είπα φηη εγψ πήγα, 

επηζθέθηεθα ην ρσξν θαη είδα φηη δελ ηξέρεη ηίπνηα. Ππγλψκε θ.Γηακαξέιν, 

αιιά δηαθσλψ. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

.......: Γελ είπα απηφ .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Α, κε ζπγρσξείηε, θαηαιάβα γη' απηφ.  

.......: Γηα ηε ζέζε .. κίιεζε .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θαηάιαβα ιάζνο, κε ζπγρσξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ.Πηδεξή ζπλερίζηε, εληάμεη. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ξνιχ σξαία. Απηή ε κειέηε πνπ δηάβαζα εγψ ζήκεξα είλαη ηνπ 

θ.Γεσξγφπνπινπ θαη είλαη κειέηε ηνπ 2009, ε ηειεπηαία, ε επηθξαηέζηεξε. 

πάξρεη θαη κηα κειέηε πνπ ήξζε θαηά ηχρε ζηα ρέξηα κνπ ε νπνία 

θπθινθνξνχζε θξπθά, δνχιεπε ππφγεηα, θάπνηνπ θ.Θνπξάθνπ, αλ δελ θάλσ 

ιάζνο, ν νπνίνο θαη απηφο νχηε γηα ςάξη δελ ηνλ θέξαλε εδψ, θνηκφηαλε θαη 

έθαλε ηε κειέηε, δελ μέξεη κάιινλ πνπ είλαη ν Υξσπφο. Γελ μέξεη πνπ είλαη ην 

Παξαληάξη. Γελ εκθαλίδεη νχηε έλα θεξακχδη, νχηε έλα θνηέηζη ζηελ πεξηνρή. 

Απηνί νη κειεηεηέο ινηπφλ ζα πξέπεη αθνχ βάιαλε ηε ζθξαγίδα ηνπο θαη ιέλε 

αξινχκπεο, λα πάλε θπιαθή. Ξήξαλε ιεθηά γηα λα θάλνπλε κηα αξινχκπα. 

Δγψ έρσ ζπίηη εθεί θαη είκαη πεξίπνπ ζην 1.000 κ. Ν θ.Γηαζεκάθεο είλαη πην 

θνληά. Θάπνηνη θχξηνη πνπ είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Κε ζπγρσξείηε, θάπνηνη θχξηνη, θπξία, θαη θάπνηνη άιινη νη νπνίνη 

ίζσο θχγαλε γηαηί βαξεζήθαλε, βαξεζήθαλε πηα, θνπξαζηήθαλε λα είλαη φξζηνη, 

κέλνπλ ζηα 200 κ. θαη έρνπλε δψζεη ιεθηά, έρνπλε 4, 8 ζηξ., έρνπλε δψζεη 

άδεηεο, έρνπλε πιεξψζεη νηθφπεδα, έρνπλε πιεξψζεη άδεηεο ζηελ Ξνιενδνκία, 

έρνπλε πιεξψζεη κεξνθάκαηα, ηνπο πήξαηε, ηνπο πνπιήζαηε νηθφπεδα, 

είζαζηε εδψ κέζα θάπνηνη πνπ πνπιήζαηε, έηζη; ηνπο πνπιήζαηε νηθφπεδα 

φπσο θαη ζε κέλα, ν θ.Γηαλλάο μέξεη πνιχ θαιά ηη ιέσ, μέξεη, έρεη έξζεη ζην 

θηήκα κνπ, έρεη δνπιέςεη ζην θηήκα κνπ, μεξεη ηη έρσ θαηαζέζεη εθεί κέζα. 
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Ινηπφλ, καο πνπιήζαηε νηθφπεδα, καο πνπιήζαηε πιηθά νηθνδνκψλ, 

κεξνθάκαηα θαη απφ εθεί θαη πέξα ιέλε, απφ ην Παξαληάξη ηειεηψζακε, ηα 

πήξακε φια, ηψξα ζα ηνπο πάκε ην ζθαηφ ηεο άιιεο πεξηνρήο. Δγψ δηαθσλψ. 

Ξάξηε ην ράξηε, δέζηε ηα ζπίηηα, κεηξήζηε απνζηάζεηο, θάληε ηνλ θφπν λα 

πάηε εθεί πάλσ θαη κεηά ειάηε λα θνπβεληηάζνπκε γηα ην πνπ ζα γίλεη ν 

Βηνινγηθφο, φρη αλαγθαζηηθά ζην Παξαληάξη. Απηή .. γηα κέλα είλαη κπνχξδεο. 

Ππγλψκε πνπ κηιάσ έηζη αιιά είλαη κπνχξδεο θαη φπνηνο κειεηεηήο ην θάλεη 

απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζνβαξφο, γηαηί έρεη γξαθείν θαη βάδεη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ. Αιιηψηηθα είλαη απαηεψλαο. Απηά, επραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Πηδεξή. Ν θ.Κπαιφθαο. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ππγλψκε γηα ην έληνλν χθνο πνπ είρα, εηδηθά θ.Ληθνιάνπ δεηάσ 

ζπγλψκε, αιιά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Πηδεξή.  

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Θαιεζπέξα. Ξαηδηά ιίγν εζπρία γηα λα αθνπζηνχκε θαη εκείο. 

Θχξηε Ιακπαδαξίδε, θ.Ιακπαδαξίδε, 4 ρξφληα ζαο αθνχκε. Ρα έρνπκε 

εκπεδψζεη απηά πνπ έρεηε πεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα, μεθηλήζηε ηελ νκηιία ζαο. 

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Καδί μεθηλήζακε αιιά ρσξίζαλ νη δξφκνη καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα, μεθηλήζηε ηελ νκηιία ζαο.  

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Ινηπφλ, ζηελ πξνεγνχκελε 4εηία φπσο γλσξίδεηε φινη, ήκνπλ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. Αληηκεησπίζακε κηα θαηάζηαζε ε νπνία νπζηαζηηθά δελ 

επλνεί ηε δεκνθξαηία, δηφηη θαη ν θ.Νηθνλνκάθνο θαη ν θ.Ζιηάζθνο θαη ν 

Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο θαη εγψ θαη άιινη ζπλάδειθνη, είρακε εθθέξεη πνιιέο 

αληηξξήζεηο γηα ηηο κειέηεο πνπ βγαίλαλε θαη έηζη φπσο θπθινθνξνχζαλε. Γελ 
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είρακε πνηέ θαη ζε θαλέλα επίπεδν θακία ελεκέξσζε. Ξάληα 

δηακαξηπξφκαζηαλ θαη πάληα καο έιεγαλ, νη κειέηεο γίλνληαη, νη πξνκειέηεο 

γίλνληαη. Νινη ςάρλακε λα βξνχκε ηη γίλεηαη, θαλέλαο δε καο έιεγε αιιά 

παξάιιεια βιέπνπκε ηψξα φηη ππάξρνπλε απνθάζεηο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

ιέλε, απνθάζεηο ρσξνζεηήζεσλ νξηζηηθέο ιέλε, δηάθνξα πξάγκαηα ηα νπνία 

εκείο ηνπιάρηζηνλ σο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νθείιακε λα απνθαζίζνπκε θαη δελ 

απνθαζίζακε. Κελ θάλεηε ινηπφλ θαη εζείο ζήκεξα ην ίδην ιάζνο. Βάιηε έλα 

ηέινο ζε φ,ηη έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα, πξνρσξήζηε ζπλαηλεηηθά ζηελ πξφηαζε 

ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ Δπηηξνπή ησλ αξρεγψλ θαη μεθηλήζηε απφ ην κεδέλ γηα 

λα είλαη βηψζηκε ε πξφηαζε. Αλ δελ μεθηλήζεηε απφ ην κεδέλ, θάπνηνη ζα 

αθνινπζνχλ ηηο ξεηζηληέο ηνπ παξειζφληνο. Δίλαη κηα λέα αξρή ν "Θαιιηθξάηεο" 

θαη αθνινπζήζηε ηε ινγηθή ηνπ ιεπθνχ θχιινπ, ηεο ιεπθήο ζειίδαο. Αλ 

ππάξρνπλε ζθηέο, ζα ηηο βάινπκε θαη ζα ηηο θνπβάιακε. Κελ ακαπξψζνπκε ηνλ 

"Θαιιηθξάηε" πάλσ ζ' απηφ ην επίπεδν. Θάπνηε έιεγα εδψ ζ' απηήλ ηελ 

αίζνπζα θαη νη πεξηζζφηεξνη κε ιέγαλε ηξειφ, έιεγα, ζρεδηάζηε αθνχ ζέιεηε 

λα θάλεηε θαη ζέινπκε φινη λα θάλνπκε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, φρη ζηα ζηελά 

φξηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Πε 4 ρξφληα - ηφηε ήηαλε ν δηεπξπκέλνο 

"Θαπνδίζηξηαο" θαη έγηλε "Θαιιηθξάηεο" - ηφηε φινη ινηπφλ ιέγαλε, έια κσξέ, 

αζηεία πξάγκαηα απηά. Ρψξα φκσο δελ είλαη αζηεία. Ρψξα ήξζακε ζην παξά 

πέληε, δεηάκε ρξεκαηνδφηεζε, ελψ αλ ηφηε είρακε μεθηλήζεη απ' απηέο ηηο 

βάζεηο ησλ ζπδεηήζεσλ, ηψξα ζα 

ήκαζηαλ κε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα ηνπ Υξσπνχ. 

 Δπεηηα, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, έηζη; φπσο μέξνπκε φινη, είλαη ε 

ρσξνζέηεζε. Δδψ άθνπζα φηη ζέιεηε ηελ επξχηεξε ζπλαίλεζε. Κα αλ 

καδέςεηε φιεο ηηο πεξηνρέο, εθεί πνπ δελ πέθηεη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, αλ 

ην ξσηήζεηε, ηη ζα ζαο πνχλε; Νηη δε ζέινπκε; Θέινπκε. Αξα ζέιεηε ηε 

ζπλαίλεζε ηελ πεξηνρήο πνπ ζα κπεη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη γηα λα 

επηιέμεηε απηή ηελ πεξηνρή, επεηδή ζα ζίγεηαη νπνηαδήπνηε πεξηνρή, ζα πξέπεη 
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λα ηηο δψζεηε επηηέινπο αληαπνδνηηθά νθέιε. Γελ κπνξείηε θχξηνη λα ιέηε φηη 

εγψ ζα βάισ κηα πεξηνρή ζην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη ζα ηελ έρσ γεσξγηθή 

γε, ζα ηεο πάσ θαη ηα ζθνππίδηα, ζα, ζα, ζα θαη ηειηθά φινη νη ππφινηπνη ζα 

επλννχληαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζα ππνβαζκίδεηαη. Απηνί δειαδή νη 

άλζξσπνη εθεί πέξα πάλσ πνπ έρνπλ επελδχζεη, ζην θάζε εθεί πάλσ, δε βάδσ 

ην Παξαληάξη, γηαηί κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή, έηζη πσο γίλεηαη 

ηψξα ην παηρλίδη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ονχζζε. Ζ ζέζε ζαο κπνξεί λα είλαη θαη πνιηηηθή, 

εγψ  είκαη πνιίηεο. Δγψ κπνξεί λα είκαη πνιίηεο θαη κηιάσ σο πνιίηεο ζήκεξα, 

γηαηί θάπνηε, γηαηί θάπνηε εγθαηέιεηςα ηε ζέζε κνπ σο πνιηηηθφο θαη κίιαγα σο 

πνιίηεο εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έβγαηλε ν θ.Γαβξηήι θαη επεηδή 

δηαθσλνχζα, ιέεη, έρεηο ζπκθέξνληα, φπσο ην είπε θαη ζήκεξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Θαη εζείο έρεηε θηήκα θ.Ξέππα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Κπαιφθα. Δπί ηεο νπζίαο. 

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Πην βηνινγηθφ πνπ ζα γίλεη ζηνλ Θάιακν εζείο έρεηε θηήκα.  Θαη 

ηειηθά ζε απηή ηε δεκνθξαηία είλαη ακαξηία ν ηδηψηεο πνπ ζίγεηαη λα 

ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ; Ζκαξηνλ πιένλ.  

ΞΔΞΞΑΠ: Φέξησ ζην θηήκα λα ζνπ πσ επραξηζηψ. 

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Γελ μέξσ. Δζείο είζηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, εζείο απνθαζίδεηε 

αιιά ιέσ .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ρν ζέισ ζην θηήκα κνπ .. 

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Ιέσ, είκαζηε ζηελ θνηλσλία ηνπ 2011 .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΚΞΑΙΝΘΑΠ: Γε δνχκε κε ηηο ινγηθέο ηνπ 1950 πνπ πξνζπαζήζαλε λα καο 

πάξνπλε απνθάζεηο. Δλα ηειεπηαίν θ.Ξξφεδξε θαη ηειεηψλσ. Ζ ζεκαληηθή 

δηαθσλία πνπ είρακε εμ' αξρήο ήηαλε ν ηξφπνο πνπ απνθαζίζηεθε θαη ε 

ρσξνζέηεζε κελ, αιιά θαη φιε ε ηερλνγλσζία θαη ε ηερλνινγία πνπ πνπ 

αθνινπζήζεθε. Γελ κπνξνχκε λα θηηάρλνπκε βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαη λα 

πξνηείλνπκε ηερληθέο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ηνπ 1950 θαη λα ηηο πιεξψλνπκε 

κε ιεθηά ηνπ 2011. Δρνπλε βγεη λέεο ηερλνινγίεο, κπνξείηε λα ηηο βάιεηε 

δίπια απφ ην ζπίηη ζαο λα κε κπξίδνπλε θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα κε 

ζίγεηαη νχηε ν γείηνλαο. Κπαίλνπκε ζε θαηλνχξγηα πεξίνδν θαη ζε θαηλνχξγηα 

ινγηθή. Νη ηηκέο πέθηνπλε, νη πνηφηεηεο αλεβαίλνπλ παγθνζκίσο. Αθνινπζήζηε 

ινηπφλ ζχγρξνλεο ινγηθέο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Κπαιφθα. Ν θ.Σξηζηφπνπινο.                

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, κε ζπγρσξείηε, κηα θνπβέληα αθφκα λα 

ζπκπιεξψζσ επεηδή άθνπζα θάηη πξηλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζαο αθνχκε.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δάλ ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο είλαη ηξηηνβάζκηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη 

κπνξεί λα είλαη απνδέθηεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ κπνχκε ηψξα ζε ηερληθά ζέκαηα.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Νρη, φρη, ηειεηψλσ, ηειεηψλσ, απιά γηα ελεκέξσζε, γηαηί θαη εθεί 

αθνχσ θαπνηεο αλαθξίβεηεο. Δάλ ινηπφλ είλαη ηξηηνβάζκηαο κνξθήο πνπ 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη απνδέθηεο ζάιαζζα, πνηάκη, ιίκλε, ηφηε ην 

απνηέιεζκα πνπ βγαίλεη, ηα πγξά πνπ βγαίλνπλε κπνξεί λα έρνπλε ζθνχξν 

ρξψκα αιιά είλαη αλελεξγά απφ κηθξνβηαθήο πιεπξάο, είλαη αβιαβή. Αλ ηα 

ξίρλνπκε βαζεηά ζηε ζάιαζζα, δελ ηξέρεη ηίπνηα, νχηε θαλ επηξνθηζκφο 
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θπθηψλ. Απηφ γηα θάπνηνπο πνπ ιέλε φηη ζα κνιπλζεί ε ζάιαζζα. Αλ δνπιέςεη 

ζσζηά ν βηνινγηθφο θαη εθφζνλ είλαη ηξηηνβάζκηαο, λαη, θαη εθφζνλ είλαη 

ηξηηνβάζκηαο κνξθήο. Απηά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σξηζηφπνπιε, ζαο αθνχκε.  

ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα. Δγψ ζα ζηαζψ ζε κηα παξάκεηξν ηελ νπνία ηε 

ζίμαλε θαη νη δχν ζπγθάηνηθνη ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, αο δείμνπκε ιίγε ππνκνλή θαη ιίγν ζεβαζκφ ζηνπο 

νκηιεηέο.  

ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ: Δκέλα ην ζπίηη κνπ είλαη κεηαμχ Παξαληαξίνπ θαη Υξσπνχ. 

Δίλαη ζε έλα θνκκάηη πνπ είλαη φιν αγξνηηθή πεξηνρή. Θα ζίμσ κηα παξάκεηξν 

ηελ νπνία ηελ είπαλ θαη νη δχν ζπγθάηνηθνη πην πξηλ θαη ζα θάλσ ηελ εμήο 

εξψηεζε: εάλ απηή ηε ζηηγκή ζην Γήκν καο ππήξρε νινθιεξσκέλν 

Ξνιενδνκηθφ Πρέδην πνπ θαζφξηδε ηελ αγξνηηθή δψλε, ηε βηνηερληθή, ηελ 

ηνπξηζηηθή, ην Πρέδην Ξφιεσο θιπ., ζα ηνικνχζε θαλέλαο λα θάλεη βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ ζε αγξνηηθή δψλε; Νρη. Θα ηνικνχζε; Φαληάδνκαη πσο φρη θαη 

μέξεηε γηαηί; Γηαηί ζα είραλ κπεη ηα φξηα. Θα είραλ κπεη ζσζηά ηα φξηα θαη ζα 

ππήξρε ν αλάινγνο ζεβαζκφο ζηνπο ζπκπνιίηεο πνπ ζα είραλε θάλεη ηελ 

επηινγή ηνπο. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα δήζεη ζηελ πφιε, ζα δήζεη ζηελ πφιε γηαηί 

πξέπεη λα είλαη κε θφζκν καδί. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη έλα αγξφθηεκα γηαηί 

ην επέιεμε, γηαηί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ππέξνρν θαη ην θαιχηεξν ζηελ 

Αηηηθή, ζα είρε ηνλ αλάινγν ζεβαζκφ. Γε ζεκαίλεη ηίπνηα επεηδή ζα είλαη 

κεηνλφηεηα, ζα ην παξαβίαδε θάπνηνο απηφ. Αξα ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 

ζθεθηνχκε κε απηφ ην πξίζκα απφ ηελ αξρή. Δίκαη θαηαθξηηένο, ελαληίνλ ηεο 

άπνςεο ηνπ πξνεγνχκελνπ Γεκάξρνπ. Γη' απηφ θαη κε αθνχζαηε θαη λα κηιάσ 

θαη ιίγν άζρεκα. Θαη μέξεηε γηαηί; Γηαηί ν άλζξσπνο απηφο ζθέθηεθε πνιχ 

ζηελά. Γηα λα εμππεξεηήζεη δειαδή ην 70% ησλ πνιηηψλ ηνπ, ζα έζηγε ην 30. 

Γηαηί απηφο ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο νπσζδήπνηε ζα κχξηδε ζε φιε ηελ 
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πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ. Δδψ κπξίδεη ε ρσκαηεξή. Θαη δε ζθέθηεθε ην 

απινχζηαην. Δθεί πνπ ζπλεξγάζηεθαλ θαη έθιεηζε ηελ ρσκαηεξή γηαηί 

ζπλεξγάζηεθε κε ηηο Θνηλφηεηεο φιεο, ζα κπνξνχζε λα θάλεη ην ίδην θαη γηα ην 

βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη λα πεη, μέξεηο θάηη; Κε ηε ζπλεξγαζία ζα βξνχκε έλα 

κέξνο πνπ λα κελ θαηνηθείηαη πνιχ, λα ππάξρεη εμνηθνλφκεζε θαη λα ηα 

θαηαθέξνπκε, λα δεη ιίγν κπξνζηά. Αιιά αληίζεηα, πέξαζε ζηελ επίζεζε θαη 

ην επέβαιιε. Κπαίλνπλ θάπνηα εξσηεκαηηθά.  

 Θαη εγψ είκαη πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνο θαη ζπκθσλψ κε ηνλ 

θ.Γήκαξρν γηαηί αξρηθά κνπ θάλεθε φηη εδψ ηζαθψλεζηε. Δγψ είκαη 

θαηλνχξγηνο ζηελ πεξηνρή θαη ιέσ, ρακφο, δσ θαη θαηαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο ζε 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ: Πρεηηθά. 7 ρξφληα κέλσ, έηζη; Κέλσ, δνπιεχσ θαη ζε 

άιινπο Γήκνπο θαη έρσ θαθή εκπεηξία θαη ιέσ, κηα απφ ηα ίδηα. Αιιά ηειηθά 

δηαπίζησζα θαη εγψ φηη θαηαθέξαηε ην αθαηφξζσην, έηζη; Αγαπάηε πάξα πνιχ 

ηνλ ηφπν θαη πείζεηε θαη καο ηνπο θαηλνχξγηνπο λα θάλνπκε ην ίδην. Δγψ ην 

βιέπσ ζαλ παξαηεξεηήο θαη νθείισ λα ζπκθσλήζσ, γηαηί ην ζέισ θαη εγψ 

καδί κε θάπνηνπο άιινπο. Γη' απηφ ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ επεηδή ππάξρνπλ 

ιχζεηο, αθφκα θαη νη εξγνιάβνη εάλ επηδηψμνπλ λα πάξνπλ ην έξγν, λα 

ζθεθηνχκε ην εμήο, φηη θαλέλαο απφ απηνχο δε ζα ζειήζεη λα ράζεη ηα 48 

εθαη. Αξθεί λα ηνπο πνχκε, θχξηνη, ζα ζαο ηα δψζνπκε, ζα αλαιάβεηε ην έξγν, 

αξθεί λα ην θάλεηε πξνο ζπκθέξνλ εκάο, ην δηθφ καο θαη λα επηιέμνπκε ηε 

ζσζηή ηνπνζεζία. Δπραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σξηζηφπνπιε. Ζ θα Φαθνχηε - Γηακαξέινπ Διιε. 
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ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Θαιεζπέξα ζαο. Αλήθσ ζηνπο ηζαγελείο απηνχ 

ηνπ ηφπνπ, ζηνπο ηζαγελείο απηνχ ηνπ ηφπνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Πηνπο ηζαγελείο απηνχ ηνπ ηφπνπ, 

επαλαιακβάλσ θαη δε ζα ην μαλαπψ, θαη ληξέπνκαη θάζε ηφζν λα ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο ρσξίο θαλείο λα καο ινγαξηάδεη. Θαη πξψηα απ' φια ζα μεθηλήζσ απφ 

ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη εδψ. Δίκαη απφ ηηο 7:00 ε ψξα φξζηα, θάζηζα κηα 

θνξά θαη ηψξα θαη βιέπσ, έρεηε δηαζέζεη θ.Γήκαξρε θαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη νη κελ θαη νη δε θαη νη παξαδέ κηα ηεξάζηηα αίζνπζα θαη φινπο ηνπο πνιίηεο 

θαη πνιχ απ' απηνχο είλαη θαη - εγψ είκαη θνπξαζκέλε απηή ηε ζηηγκή, 

πξαγκαηηθά, κηα ζην έλα πφδη, κηα ζην άιιν ζηεθφκνπλ θαη δελ ππάξρεη θνηλφ. 

Γειαδή βγάδεηε απνθάζεηο πνηνη; Δζείο γηα εζάο ή γηα εκάο; Θαη εζάο πνηνη ζαο 

ςήθηζαλ; Δζείο ή εκείο; Θαη γηα πνην ιφγν ζαο ςεθίζακε εδψ; Γηα λα 

πξνζθέξεηε θάηη. Ξξψηα απ' φια ζεβαζκφ ζηνλ θφζκν. Βξείηε έλα ρψξν, έλα 

ρψξν πνπ λα ρσξάεη πεξηζζφηεξνο θφζκνο. Καδεπηείηε εζείο, φρη εκείο. 

Θνηηάρηε πσο είλαη. Θνπβάξη, καιιηά, θνπβάξηα. Γηαηί; Γελ είλαη 

θνξνινγνχκελνη πνιίηεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα γίλεη ζχληνκα απηφ θα Φαθνχηε. 

ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Ξφηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιχ ζχληνκα. 

ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Απηφ γηλφηαλε επί Κέμε, επί Γαβξηήι θιπ. 

Γίλεηαη θαη επί Νηθνλνκάθνπ; Ινηπφλ, ηειεηψλσ κ' απηφ γηαηί απηφ δε κνπ άξεζε 

θαζφινπ απηφ πνπ είδα ζήκεξα θαη έξρνκαη ζην ζέκα ην πξνθείκελν. Γηαηί 

γειάηε; Ιέσ θάηη αζηείν; Ληξνπή ζαο λα γειάηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 
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ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Ινηπφλ, αλήθσ ζε κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο 

νηθνγέλεηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Ρα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ είλαη κνξθσκέλα 

κε ππνηξνθίεο ζην εμσηεξηθφ. Δίδακε ινηπφλ πσο είλαη θαη ε άιιε πιεπξά ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Θαη κε γειάηε θ.Νηθνλνκάθν γηαηί έρσ θαη εγψ 

Καληάηηθε ξίδα θαη ν αδειθφο κνπ, ν αδειθφο κνπ ηελ ηειεπηαία Ξέκπηε, κε 

γειάηε ζαο παξαθαιψ, ηελ ηειεπηαία Ξέκπηε ηνπ Φεβξνπαξίνπ ήηαλ κέζα ζην 

Ακεξηθάληθν Ξεληάγσλν, κπξνζηά ζε 250 γεξάθηα γηα λα πεη ηα πξνζφληα ηνπ 

αεξνπιάλνπ 787 ηεο Boeing θαη λα πάξνπλ παξαγγειίεο 150 δηο επηηφπνπ θαη 

ζε κηα βδνκάδα άιια 100 δηο θαη ζπλερίδνληαη θαη ν αδειθφο κνπ είλαη εθείλνο 

ν πξψηνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Δπεηδή γειάεη ν θ.Νηθνλνκάθνο, πνπ ζηέιλεη ην 

ξνκπφη ζηνλ Αξε. Δηζη; Ινηπφλ, απηνχο ηνπο επηζηήκνλεο ηνπο πεηάκε. 

πάξρνπλ επηζηήκνλεο ινηπφλ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο επαλέιζνπκε επί ηνπ ζέκαηνο. 

ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Λαη, επεηδή γειάεη ν θ.Νηθνλνκάθνο. Ινηπφλ, 

ηψξα, έρνπκε δήζεη θαη έρνπκε δεη θαη ηελ άιιε πιεπξά ηεο γεο. Γείηε, κπείηε 

κέζα ζην internet θαη δείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιήζηε γηα ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, ζαο παξαθαιψ. 

ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Λαη, ζην internet, απηφ κηιψ. Ινηπφλ, δείηε ην 

Las Vegas, ην Dubai κε θξπζηάιιηλα λεξά, ε Πηνθρφικε, ην Ξαξίζη πνπ 

πξνζπαζεί λα ζψζεη ην Πηθνπάλα, ε Βνπδαπέζηε πνπ πξνζπαζεί λα ζψζεη, λα 

θαζαξίζεη ην Γαιάδην Γνχλαβε πνπ δελ είλαη γαιάδηνο, είλαη ιαζπσκέλνο 

Γνχλαβεο πιένλ θαη έρεηε θνιιήζεη θαη αθνχσ θαθνκαξαρίεο, αθνχσ λα 

ηζαθψλεζηε φινη κεηαμχ ζαο, ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Δίπα, δελ είπα, είπεο, δελ 

είπεο, είπα, δελ ππέγξαςα θαη φιεο απηέο ηηο αλνεζίεο ρσξίο λα ζθεθηείηε θάηη 
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άιιν, φηη απηφ πνπ είπε ν θ.Αξκπξηψηεο πξψηα θαη ν θ.Κπαιφθαο κεηά, ηζρχεη. 

παξρνπλ άιιεο ηερλνινγίεο. Τάμηε ηεο θαη βξείηε ηεο, κπείηε ζην internet 

θάζε κέξα. Κελ ππνγξάςεηε θάηη πνπ ζα είλαη θαηαζηξνθή, γηαηί εζείο ζα ην 

παξαδψζεηε, ζε 5 ρξφληα φκσο πνπ ζα ζέιεη ζπληήξεζε, ζα ην ζπληεξήζνπλ; 

Θαη πνηνο κνπ ιέεη εκέλα φηη θάησ απ' απηέο ηηο ηεξάζηηεο βαξέιεο πνπ ζα 

ζπγθεληξψλνληαη ηα ιχκαηα, δε γίλεη κηα γεψηξεζε, κηα εμαγσγή κε 30 ηληζεο 

θαη λα θεχγνπλε ζηα ππφγεηα. Ξνηνο καο ην ιέεη απηφ; Κπνξείηε εζείο λα 

εγγπεζείηε; Κπνξείηε λα εγγπεζείηε φηη κεηά απφ 5 ρξφληα ην λεξφ ζα βγαίλεη 

θαζαξφ; Δπεηηα, πεγαίλεηε ζηε Σαιθίδα κηα βφιηα, βξσκάεη ρηιηφκεηξα θαη ζηε 

Σαιθίδα πιένλ ε θαηλνχξγεο νηθνδνκέο παίξλνπλ ηεξάζηεηο βαξέιεο, έρσ θαη 

θσηνγξαθίεο λα ζαο δείμσ. Απηά. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Δπραξηζηνχκε θα Φαθνχηε. Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε 

ην ιφγν. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη φινη θπξία κνπ, φρη φινη θπξία κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη φινη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θχξηε. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΦΑΦΝΡΖ - ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Ρν λα γειά θαλείο ζαλ ράραο, πξνζβάιιεη 

εθείλνλ φηαλ κηιάκε ζνβαξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, αθήζηε ηνπο .. 

ΦΑΦΝΡΖ: Δκείο φιεο ηηο ψξεο αθνχκε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Φαθνχηε αθνπζηήθαηε. 

ΦΑΦΝΡΖ: Δκείο ηφζεο ψξεο αθνχκε θαη είκαη πνιχ νξγηζκέλε καδί ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηψξα πιένλ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο.  

ΦΑΦΝΡΖ: Γηαηί γειάηε θ.Νηθνλνκάθν; Κπνξείηε λα θηάζεηε ηελ νηθνγέλεηα 

κνπ; Ξνηέ. Νιε ηε δσή ζαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΑΦΝΡΖ: 50 δσέο λα έρεηε, δελ κπνξείηε λα θηάζεηε. Δγψ είκαη γηαηξφο, 

έρσ ζπνπδάζεη ζην CITY UNIVERSITY ζηε Λ.φξθε. Παο παξαθαιψ θχξηε, ζαο 

παξαθαιψ. Δρσ ζπνπδάζεη δσγξαθηθή ζην Ξαξίζη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θα Φαθνχηε.  

ΦΑΦΝΡΖ: Δρσ δσγξαθηθή ζηε Βελεηία, κνπζηθή ζηε Βηέλλε θαη ζηε 

Βνπδαπέζηε θαη ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ θαη ν αδειθφο κνπ είλαη ζηε ΛΑΠΑ.  

.......: Γε ληξέπεζηε ιέσ ιίγν. 

ΦΑΦΝΡΖ: Δρεηε θάπνηνλ αιιν εδψ κέζα εθηφο απφ ηνλ θ.Γηακαξέιν, έηζη; 

Δρεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΦΑΦΝΡΖ: Νχηε εζείο. Δλα γηαηξνπδάθη ηεο επαξρίαο.  

.......: Παο παξαθαινχκε πνιχ, λα ζηακαηήζεη απηφ ηψξα, έηζη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, κεηά απφ ηα ελδηαθέξνληα .. Παο παξαθαιψ. Παο 

παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κεηά θαη απφ ηα ελδηαθέξνληα πνπ αθνχζακε απφ ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο, πξέπεη λα θάλνπκε κηα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην θιείζνπκε 
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θάπνπ ην ζέκα γηαηί αξρίδεη θαη γίλεηαη θιπαξία κεηά. Ινηπφλ, έθαλε κηα 

πξφηαζε ν θ.Γήκαξρνο ν νπνίνο ηέινο πάλησλ ζεηεχεη θαη δηαθνλεί βιέπσ ηελ 

πνιηηηθή κνπ. Δρεη θαιφ βαζκφ. Ξξνζέρηε ηψξα. Δδψ μαλαγπξλάκε ζην πξψην 

ζέκα. Ξξνθαλψο απνδερφκελνο, θάλνληαο απηή ηελ πξφηαζε θ.Γήκαξρε, 

δέρεζηε φηη δελ ππάξρεη ρσξνζέηεζε, δηφηη αλ ππήξρε ρσξνζέηεζε δε ζα 

ζπδεηάγακε ηίπνηα θαη κάιηζηα θάλακε έλα ςπρνινγηθφ, ζα θάλακε έλα .. 

Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Φαθνχηε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γε κηιάσ γηα ηερλνινγία, γηα ηε ρσξνζέηεζε, γηα ηε 

ρσξνζέηεζε κηιάσ. Ξξνζέρηε, πξνζέρηε, γηαηί είλαη θαη έλα ζέκα πνπ θαίεη ηνλ 

θφζκν. Αξα ινηπφλ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ην απαληήζεη γηαηί εγψ δε ζα ζπκκεηέρσ ζε Δπηηξνπή, 

πξνζέρηε λα δείηε, γηαηί ζέισ εγψ λα ην απαληήζεη ζέιεη δε ζέιεη, γηαηί θαιέο 

είλαη νη πνιηηηθέο ηξίπιεο θαη νη πνιηηηθέο, σξαίεο, είλαη θαη θαιφο 

πνδνζθαηξηζηήο έρσ κάζεη, δελ ηνλ έρσ δεη ν ίδηνο, φκσο, φκσο γηα λα 

ζπκκεηέρσ εγψ ζε κηα Δπηηξνπή, πξέπεη λα μέξσ ηη ζα θάλεη απηή ε Δπηηξνπή. 

Αξα ινηπφλ, είλαη κηα Δπηηξνπή πνπ δεκηνπξγείηαη θαη αο είκαζηε εδψ, εγψ δελ 

έρσ θαλέλα πξφβιεκα λα αλαιάβσ ηελ επζχλε, ηηο επζχλεο κνπ, είκαζηε 

άιισζηε εθιεγκέλνη εδψ, ζα πξέπεη λα ηηο αλαιάβνπκε, δελ έρεη ζεκαζία άκα 

είζαη ζπκπνιίηεπζε ή αληηπνιίηεπζε, πνπ ζεκαίλεη, φηη απηή ε Δπηηξνπή πξέπεη 

λα θάλεη δχν πξάγκαηα θαηά ηε δηθηά κνπ άπνςε. Ξξψηνλ, λα βξεη πνηα 

επηζηεκνληθή νκάδα ζα θάλεη ηελ εηζήγεζε ηεο ζε καο. Γηαηί είπακε ζα ππάξρεη 

δηαθάλεηα θαη ζσζηή θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ζηελ πξφηαζε γηα 

ρσξνζέηεζε. Γηαηί αλ πάκε εκείο ηψξα .. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε Βαζίιε, φρη πνηα, πνηεο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρη πνηεο; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, λαη, απηφ ελλνείηαη, λαη, λαη, απηφ, έηζη. Γηαηί εηιηθξηλά 

ζαο ιέσ, εγψ δε ληψζσ ηθαλφο θαη έηνηκνο θαη δελ έρσ ηελ επηζηεκνληθή 

επάξθεηα γηα λα ζηαζκίζσ ηα ζηνηρεία, λα θάλσ ρσξνζέηεζε. Γελ κπνξψ λα 

πσ. Ρη λα πσ; Λα πσ ηε κηα πεξηνρή, ηελ άιιε, λα αξρίδσ λα ην πεηάσ ζην 

ηπραίν. Γε γίλεηαη απηφ. Θέισ κηα επηζηεκνληθή πξφηαζε. Αξα ινηπφλ, ε 

Δπηηξνπή καο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πνιηηηθή επζχλε εηζεγήζεσο ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη ζην ιαφ, ζα πξέπεη λα έρεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 

πξφηαζε. Αξα θ.Γήκαξρε, ε επηακειήο, αθνχ ιέηε γηα ηνπο επηθεθαιείο 

παξαηάμεσλ, Δπηηξνπή, ζπλ 3, δελ μέξσ, 2, 3 κειεηεηέο νη νπνίνη ζα καο 

θάλνπλ ηελ εηζήγεζε, ζπδεηάκε απφ κεδεληθή βάζε θαη εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ελφο κελφο θέξλνπκε ηελ εηζήγεζε καο. Γηα λα κε ράζνπκε θαη 

ην έξγν. Αξα ινηπφλ, ζπδεηάκε απφ ιεπθή ζειίδα, πνιχ σξαία ην είπε ν 

θ.Κπαιφθαο, μεθηλάκε θαη θάλνπκε ην έξγν καο. Πε έλα κήλα εδψ πέξα ζα 

ερνπκε νινθιεξψζεη ην πφλεκα καο, ζα πνχκε φηη απηφ, κπνξεί λα πνχκε πάιη 

ην Παξαληάξη, εγψ ζέισ λα είκαη εηιηθξηλείο, εγψ δελ μέξσ πνην ζα πεη ε νκάδα, 

πνηα πεξηνρή. Θα είλαη κε δηαθάλεηα. Θαη ν θαζείο αο αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ. 

Δγψ δε ζα θξπθηψ λα πσ φηη, α, δε ζέισ λα ζπκκεηέρσ γηαηί ν Γήκαξρνο ζα 

πάξεη ηε δφμα θαη εγψ ζα πάξσ ηε θαζαξία θαη ηελ θξηηηθή. Νρη, ζα πάξνπκε 

θαη ηελ θξηηηθή, φια, θαη ν Γήκαξρνο ζα πάξεη δφμα γηαηί απηφο είλαη Γήκαξρνο. 

Νκσο πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε απηά ηα πξάγκαηα θ.Γήκαξρε γηαηί αιιηψο δε 

ζα ζπκκεηέρσ ηψξα ζε κηα θσκσδία λα θηηάμνπκε ηψξα κηα Δπηηξνπνχια γηα 

λα πνπκε ην έηζη θαη ην αιιηψο θαη ηειηθά πάιη απηά πνπ είρακε ηα έρνπκε, 

αιιά κπείηε θαη ιίγν ζπκκέηνρνη. Γηαηί εγψ δελ ήκνπλ ζπκκέηνρνο ζε Γεκνηηθά 

Ππκβνχιηα, ηα νπνία ηα καζαίλσ απφ ηα πξαθηηθά πνπ ηα είπε ν Γηψξγνο ν 
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Γηαζεκάθεο θαη ε κφλε κνπ ζρέζε κε ην ζέκα είλαη απηή, φηη ηα άθνπζα φπσο 

θαη εζείο ηη είπαλε. Γελ έρσ άιιε ζρέζε. 

 Δγψ γηα λα έρσ ζρέζε ζα απνθαζίζσ. Θα πάξσ ζέζε αιιά ζα είλαη απφ 

κεδεληθή βάζε. Αλ δερηνχκε ινηπφλ ην κεδεληθή βάζε θαη νη επηζηήκνλεο, 

ηξηκειήο Δπηηξνπή, ε νπνία ζα καο θάλεη ηελ εηζήγεζε, εγψ κπαίλσ ζηελ 

Δπηηξνπή θαη λνκίδσ φηη ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα κήλα ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ξέππα, δελ είλαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ άθνπζα ηη είπε ν θ.Ξέππαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη, δε ρξεηάδεηαη, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, κελ αλεζπρείηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα πάξεη απφθαζε, φρη ε Δπηηξνπή, 

πξνζέρηε. Δκείο εηζήγεζε ζα θάλνπκε. Αξα, Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν ζα 

είλαη αλνηρηφ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν λα ελεκεξσζνχλ νη θάηνηθνη. Θα 

ελεκεξσζνχλ νη θάηνηθνη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαηαλνεηή ε αγσλία, αιιά αο αθήζνπκε λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηαλ ιέκε θνηλσληθή ζπλαίλεζε, ελλνχκε ζα ελεκεξψζνπκε θαη 

ηνπο Ππιιφγνπο θαη ηα ρσξηά θαη ηα πάληα. Δίκαζηε ππέξ ηεο πιήξεο 
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ελεκέξσζεο θαη δηαθάλεηαο, ην ηνλίδσ πνιιέο θνξέο, γηαηί πηζηεχσ απφιπηα 

δελ κπνξεί λα γίλεη έλα έξγν δηαθνξεηηθά. Κε θαιχπηεη, κε θάιπςε απφιπηα 

θαη ν Βαζίιεο ν Νηθνλφκνπ πνπ είπε απηφ. Βεβαίσο ζα μεθηλήζνπκε απφ κηα 

βάζε φηη φια είλαη αλνηρηά. Ρίπνηε, αλ ζαο είρα δεζκεχζεη, πξνρσξάκε απφ 

εδψ θαη πέξα ζα ζαο έιεγα. Δίλαη αλνηρηά φια ζηε ζπδήηεζε. Μεθηλάκε λα 

δνχκε ηη ζα θάλνπκε γηα λα πεηχρνπκε ην Βηνινγηθφ ζηνλ Υξσπφ. Δλα 

εξψηεκα έρνπκε. Απνηέιεζκα επηηέινπο ζην κεγάιν ζέκα Βηνινγηθνχ ζηνλ 

Υξσπφ. Παο άθνπζα κε επιάβεηα, ζαο πίζηεςα θαη ζαο ζέισ θνληά κνπ, φπσο 

θαη εζείο λα κε ζέιεηε ηζφηηκα θνληά ζαο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ακα ζπκθσλείηε, εγψ ζπκκεηέρσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλψ απιχησο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ακα ζπκθσλείηε ινηπφλ έηζη, είκαη ζπκκέηνρνο ζηελ 

Δπηηξνπή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ζέισ λα δψζσ ζπγραξεηήξηα ζην Γήκαξρν γηα ηε 

ζεκεξηλή ηνπ ζηάζε, λα δεηήζσ ζπγλψκε αλ ηνπο έζημα κ' απηά πνπ αλέθεξα 

πξηλ, δελ είρα θακία δηάζεζε λα αθήζσ ππνλλννχκελν ηίπνηα, λα δεηήζσ 

ζπγλψκε απφ ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ζιηάζθν πνπ ηνλ απνθάιεζα Βαγγειάθε, δελ 

ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο κνπ λα ηνλ ζίμσ θαη πεξηκέλσ απφ ηνλ θ.Γήκαξρν λα 

νξίζεη ηελ πξψηε, ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο θαη λα ηελ νξίζεη 

ζήκεξα.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

176 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα φιεο 

απηέο ηηο ψξεο ρσξίο λα ηνπνζεηεζψ γηαηί ην ζέκα ήηαλε λνκίδσ ην 

κεγαιχηεξν πνπ θαιείηαη ε ησξηλή αιιά πηζηεχσ θαη λα ζπλερίζεη ε επφκελε 

Γηνίθεζε ηνπ λένπ κεγάινπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ, ηελ θαηαζθεπή θαη χπαξμε, 

ιεηηνπξγία ελφο βηνινγηθνχ ή πεξηζζνηέξσλ ιχζεσλ, φπσο απηφ πξνέθπςε απφ 

ηε κεγάιε πιαηηά ζπδήηεζε καο απφςε. Δίλαη έλα απφ ηα, είλαη ην κεγαιχηεξν 

ζέκα, είλαη ην κεγαιχηεξν δήηεκα γηα ηελ πεξηνρή καο, γηα ηα παηδηά καο. 

Αλαθέξζεθαλ θαη άιια δχν ηξία ζέκαηα ηα νπνία, κέζα ζηε ζπδήηεζε, ηα 

νπνία ζα ζπλεγνξίζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηελ κειινληηθή ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, 

φπσο ε έληαμε ζηα Πρέδηα, Γεληθφο Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο θιπ. Γελ κπνξεί 

παξά λα είκαη θαη εγψ ζχκθσλνο κε ηελ θαηάιεμε ηεο απνςηλήο ζπδήηεζεο, 

κφλν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε απηά ηα ζπκθέξνληα πνπ αλαθέξζεθαλ 

αιιά δελ νλνκαηίζηεθαλ, δηφηη πηζαλφλ λα κελ ηα γλσξίδνπκε ζε απφιπην 

βαζκφ, απιψο λα ππνςηαδφκαζηε θαη θακηά θνξά ε θαρππνςία φκσο κπνξεί λα 

θάλεη θαη θαθφ, λα κελ ππάξρεη θαη ηίπνηα, θακία ζθηά πίζσ απ' απηά. Ξξέπεη λα 

έρνπκε έλα αλνηρηφ κπαιφ ζηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ ζα θάλεη απηή ε Δπηηξνπή θαη 

λα ζπδεηήζνπκε επί ηε βάζε απηψλ πνπ είπε θαη ν Βαζίιεο ν Νηθνλφκνπ κε 

πνιιέο, κε πνιινχο θνξείο, κε πνιιέο νκάδεο εξεχλεο. Γηα λα κπνξέζεη ν 

θφζκνο πνπ απφςε είρε ηελ ππνκνλή λα παξίζηαηαη αιιά θαη φινη νη ππφινηπνη 

πνπ ζα είλαη απνδέθηεο απηνχ ηνπ επεξγεξηήκαηνο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο, λα ελεκεξσζνχλ απφ εκάο θαη φηαλ ιέσ εκάο, δελ ελλνψ κφλν ηνπο 

επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ, ελλνψ φια ηα κέιε ησλ ζπλδπαζκψλ, φρη κφλν 

ησλ εθιεγκέλσλ Ππκβνχισλ αιιά θαη ηνλ κε εθιεγκέλσλ πνπ ζπλαπνηέιεζαλ 

ηνπο ζπλδπαζκνχο καο πξνεθινγηθά θαη λα είλαη ζίγνπξνο ν θφζκνο φηη ζα 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα θάζε βήκα θαη ζα ελεκεξσζεί θαη ζα ελεκεξψλεηαη 

κεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε πνπ ζα θάλεη απηή ε Δπηηξνπή, ε θάζε ζπλάληεζε 

πνπ ζα έρεη κε ηνπο θνξείο πνπ πξναλαθέξακε, κε δηαθάλεηα θαη πηζηεχσ φηη 

θαιφ ζα ήηαλ θ.Γήκαξρε λα κελ πεξηκέλνπκε κφλν ην απνηέιεζκα ηεο 
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Δπηηξνπήο αιιά θαη λσξίηεξα λα έρνπκε θάπνηα ελεκέξσζε πάιη κέζσ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ηνλ θφζκν, γηα λα κπνξέζεη λα δηαζθαιηζηεί απηφ 

πνπ θαη εζείο είπαηε θαη φινη καο ζπκθσλήζακε, ε δηαθάλεηα ζην κεγαιχηεξν 

απηφ έξγν ηνπ Γήκνπ, λα είλαη ε θνξνλίδα ησλ πξάμεσλ καο.  

 Δπραξηζηψ θαη πηζηεχσ φηη θαη εγψ κε ηηο κηθξέο δπλάκεηο κνπ ζα 

ζπκβάιισ ζην έξγν απηήο ηεο Δπηηξνπήο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ επραξηζηψ Αλδξέα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζνπ. Αχξην, αχξην 

Πάββαην, αλ έρεηε ην ρξφλν, θαη' αξράο βηαδφκαζηε, θαη' αξράο βηαδφκαζηε θαη 

εγψ είκαη απφ ηε θχζε κνπ βηαζηηθφο θαη γξήγνξνο πνδνζθαηξηζηήο πνπ ιέεη 

θαη ν Νηθνλφκνπ, πνπ έραζε πνπ δε κε είδε, αχξην 1:00 ε ψξα ην κεζεκέξη 

κπνξνχκε λα καδεπηνχκε θαη λα έρνπκε καδί καο ηνλ Θαξίλν ην Εψε, ηνλ 

Βαγγέιε ηνλ Ζιηάζθν θαη λα κπνξέζσ αθφκε θαη ηνλ κειεηεηή, λα μεθηλήζνπκε 

ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο πιήξε γηα ην θάθειν ηη ππάξρεη, δελ ππάξρεη, λα 

μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Αλνηρηά .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλαλ κειεηεηή ξε παηδηά, έλαλ κειεηεηή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αχξην 1:00 ε ψξα ζην Γεκαξρείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεο ην λαη πξψηα θ.Ιίηζα, λα ην αθνχζνπκε, λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Μεθάζαξα απφ ηελ αξρή δήισζα φηη εγψ είκαη ππέξ ηνπ λα γίλεη έλα 

πνιχ ζνβαξφ έξγν, φπσο είλαη ν Βηνινγηθφο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ. Πε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέηαζε θαη ησλ άιισλ δχν πεξηνρψλ ζηελ νπζία πνπ 

έρνπλε κείλεη θαη κε φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, επηινγέο ην νηηδήπνηε 

κπξνζηά καο ειεχζεξν θαη αλνηρηφ, ζπκθσλψ. Ιίγν ζηελ ψξα ζα παξαθαιέζσ 

ιίγν πην αξγά φζν κπνξείηε, ζα θαζπζηεξήζσ θαη ιίγν. Δληάμεη. Δπραξηζηψ 

πνιχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 2:00 ε ψξα, 2:00 ε ψξα αχξην ζην Γεκαξρείν.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. Ππγλψκε, θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Λα μεθαζαξίζσ θάηη ζρεηηθά κ' απηά πνπ 

αθνχζηεθαλ πξηλ απφ ιίγν απφ φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ. Ρν θαζ' 

χιελ αξκφδην φξγαλν γηα λα απνθαζίδεη πνιηηηθά είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Ρψξα, ζα .. Θαη επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη πξψηα απ' φια ν θ.Γήκαξρνο. Λνκίδσ φηη 

απηφ είλαη μεθάζαξν ζε φινπο. Ρν γεγνλφο φηη δεκηνπξγείηαη κηα Δπηηξνπή 

ζήκεξα ε νπνία πξψηα θαη θχξηα ζα ελεκεξσζεί, δε ζεκαίλεη φηη δεζκεχεη 

θαλέλαλ απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ. Ρν νηηδήπνηε δνπιεχεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή, απφ ζέκαηα ελεκέξσζεο, ζα έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα παίξλεη ζέζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηελ εκεξνκελία ηνπ Βαζίιε ηνπ Νηθνλφκνπ, ζα πξέπεη ην 

αξγφηεξν λα έρνπκε πξνρσξήζεη. Λα θέξνπκε ηη έρνπκε θάλεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κε ηε ινγηθή απηή ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δπηηξνπή, ρσξίο λα 

ζεσξνχκε ηίπνηα δεζκεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε καο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε απφ εδψ θαη πέξα, γηαηί ηα πξάγκαηα είλαη έηζη ζήκεξα, αχξην 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. Θα ηνπνζεηεζείηε 

θ.Αξκπξηψηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη εγψ επίζεο ζέισ λα πσ φηη μεθηλψληαο απφ κεδεληθή βάζε θαη 

βιέπνληαο ζπλνιηθά ην ζέκα απνρέηεπζε ζηελ πεξηνρή καο, φρη κφλν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Βηνινγηθφ, αιιά θαη γηα ηνλ Απιψλα θαη γηα ηνλ Θάιακν, κε απηή 

ηελ πξννπηηθή πνπ βέβαηα πηζηεχσ φηη ζε έλα κήλα ζα είλαη δχζθνιν λα 

απνθαζίζνπκε, είλαη δχζθνιν λα έρεηο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα λα 

απνθαζίζεηο, ελ πάζε πεξηπηψζεη αο ην αθήζνπκε αλνηρηφ απηφ ην ζέκα, κ' 

απηήλ ινηπφλ ηελ πξνυπφζεζε ζπκκεηέρνπκε. Δγψ φκσο ζα έιεγα επίζεο λα 
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ζπκκεηέρεη θαη ζηελ Δπηηξνπή απηή ή έζησ παξαηεξεηέο, λα είλαη δίπια καο νη 

αληίζηνηρεο Νκνζπνλδίεο ηνπ Θαιάκνπ, ηνπ Υξσπνχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ αλνίγεη θαη ίζσο θαη θάπνηνη απφ ηνλ Απιψλα. Νη θάηνηθνη, λα 

κε ζπκκεηέρνπλ θάπνηνη θάηνηθνη; Λα μέξνπκε ηη ιέεη ν θφζκνο; Λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, ζαο αθνχκε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηνη, ραίξνκαη πνπ ν Γήκαξρνο πηνζέηεζε θαη' αξρήλ ηελ 

πξφηαζε ηε δηθηά κνπ θαη ζα ήζεια, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ζήκεξα 

απνθαζίδνπκε νκφθσλα ε Δπηηξνπή ησλ αξρεγψλ θαη γηα ηελ αγσλία ησλ 

πνιηηψλ, αθνχ εθπξνζσπνχληαη απν ηνπο αξρεγνχο φισλ ησλ παξαηάμεσλ, 

ρσξίο θαλείο λα δεζκεχεηαη γηα ηίπνηα αιιά ζπλνιηθά θαη θαηά πιεηνςεθία, λα 

θαηαιήμνπλε θάπνπ, δελ έρεη λφεκα λα ζπκκεηέρνπλ, γηαηί φζν ζα πιαηηάζεη δε 

ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Ξξφεδξε, ςεθίδνπκε ινηπφλ νκφθσλα ζήκεξα 

ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ζχζηαζε Δπηηξνπή ησλ αξρεγψλ γη' απηφ 

ην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε ζαο βιέπσ αλήζπρν. Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, απιψο γηα λα θιείζεη ην ζέκα, εγσ ζέισ λα επραξηζηήζσ ην 

Γήκαξρν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ, θαζίζηε ζαο παξαθαιψ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θέισ λα επραξηζηήζσ ην Γήκαξρν γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ καο 

έθαλε (γέιην). 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, λα γξαθηεί ζηελ απφθαζε απηά πνπ είπακε. Δηζη; 

Νηη ςεθίζακε νκφθσλα. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα κε θχγεηε ιίγν, νη αξρεγνί λα κε θχγεηε ιίγν, νη αξρεγνί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ε  ζπδήηεζε θπξχζζεηαη πεξαησζείζα. Θαιελχρηα 

ζε φινπο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα κε θχγεηε ιίγν νη αξρεγνί. 

(αξ. απνθ. 50/2011) 

 

 --------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΒΑΟΛΑΒΑ - ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ 
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