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ΘΔΚΑ ΖΚΔΟ. ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1ν : Ππδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε 

ςεθίζκαηνο γηα ην δήηεκα 

ησλ δηνδίσλ, ελφςεη ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ εμειίζζεηαη 

ζηε Βνπιή θαη ηελ ππφ 

ςήθηζε ηξνπνινγία. 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία 

ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

ΑΟ. ΑΞΦ. 

15 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ λα πξνζέιζνπλ νη θχξηνη ζπλάδειθνη ζηηο ζέζεηο ηνπο 

λα μεθηλήζνπκε. 

 Θαιεζπέξα ζε φινπο. Ξαξ' φηη ε εκέξα θαη ε βξαδηά είλαη γηα άιινπ 

είδνπο εθδειψζεηο, ιφγσ ηνπ έθηαθηνπ ηνπ γεγνλφηνο πνπ αθνξά ην ςήθηζκα 

ηεο απξηαλήο ηξνπνινγίαο απφ ηνλ θ. Οέππα, πνπ κεηαηξέπεη ηελ άξλεζε 

πιεξσκήο ησλ δηνδίσλ ζε αδίθεκα ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο, είκαζηε 

αλαγθαζκέλνη λα μεθηλήζνπκε ην Ππκβνχιηφ καο ην απνςηλφ κε ην ζέκα απηφ, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ε θ. Βαξλάβα αλαγλψζεη ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο απψλ 

(αζζελήο), Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο παξψλ, Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, Γηαλλάο 

Ησάλλεο απψλ, Καθξήο Αζαλάζηνο παξψλ, Θνληνγηάλλε Αιέθα παξνχζα, 

Ρζεθξεδήο Σξήζηνο παξψλ, Γάβξεο Γεψξγηνο απψλ, Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

παξψλ, Ιέθθαο Αλδξέαο παξψλ, Ξέππαο Ξαλαγηψηεο παξψλ, Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

παξψλ, Αλπθαληήο Θσλ/λνο παξψλ, Βιάρνο Γεκήηξηνο παξψλ, Γηακαξέινο 

Γεψξγηνο παξψλ, Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο παξψλ, Ξάληνο Δπάγγεινο απψλ 

(αζζελήο), Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε παξνχζα, Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο παξψλ, 
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Κπφξζεο Βαζίιεηνο παξψλ, Πσηήξρνο Γεκήηξηνο παξψλ, Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

απψλ, Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο παξψλ, Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο απψλ, Ιίηζαο 

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

θσλ/λνο παξψλ, Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο παξψλ, Εαραξηάο Ησάλλεο παξψλ, 

Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο παξψλ, Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο παξψλ, Θαιχβαο  Δπάγγεινο 

παξψλ, Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο απψλ, Βαξλάβα Διέλε παξνχζα, Πηδέξεο Φίιηππνο 

παξψλ, Ρζάθσλαο Αλδξέαο παξψλ, Θηνχζεο Γεκήηξηνο παξψλ, Καξγέηα Διέλε 

απνχζα, Σαζηψηεο Κηραήι παξψλ θαη Πηεξγίνπ Ησάλλα παξνχζα. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ζπληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ αγψλα ελάληηα ζηα δηφδηα, απνθαζίζηεθε ε έθηαθηε ζπλεδξίαζή 

καο απφςε ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο πνπ εμειίζζεηαη ζηε Βνπιή, θαη ηελ ππφ 

ςήθηζε ηξνπνινγία. 

 Δγθξίλεη ην Πψκα ην έθηαθην ηεο ζπλεδξίαζεο; Δγθξίλεη. 

 

 

 ΘΔΚΑ   1ο 

 

Πςδήηεζε και λήψε απόθαζερ για ηεν έκδοζε ψεθίζμαηορ για ηο 

δήηεμα ηων διοδίων, ενόψει ηερ ζςδήηεζερ πος εξελίζζεηαι ζηε Βοςλή 

και ηεν ςπό ψήθιζε ηποπολογία. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ αληαπφθξηζε ηελ 

ζεκεξηλή. Λα δειψζσ φηη ν Ρζάδαξεο ν Πσηήξεο, ν Βαγγέιεο ν Ξάληνο, ν 
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Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο θαη ν Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο πνπ απνπζηάδνπλ γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο, επηθνηλσλήζαλε καδί κνπ θαη κνπ είπαλ φηη ςεθίδνπλ ην 

ςήθηζκα πνπ ζα θαηαζέζνπκε. 

 Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ αληαπφθξηζε ηελ ρζεζηλή ζηελ ζπγθέληξσζε 

ζηα δηφδηα, πνπ ζαο θάιεζε ε Γεκνηηθή Αξρή. Αηζζάλνκαη φηη ζε απηφλ ηνλ 

αγψλα εδψ θαη πνιχ θαηξφ είκαζηε φινη καδί, φινο ν Γήκνο ηνπ Υξσπνχ, 

αλεμάξηεηα θνκκάησλ, αλεμάξηεηα παξαηάμεσλ, αλεμάξηεηα φισλ, αηζζάλνκαη 

φηη είκαζηε φινη καδί ζε απηφλ ηνλ αγψλα θαη έρνπκε ζπλαληεζεί πάξα πνιιέο 

θνξέο παξέα ζηα δηφδηα ζε απηέο ηηο θηλεηνπνηήζεηο. 

 Δίλαη έλαο αγψλαο πνπ δπζηπρψο ε Ξνιηηεία θσθεχεη θαη δελ έρεη δψζεη 

ιχζεηο. Γηαηί ηα δηφδηα φπσο γλσξίδεηε, δελ ζα κπσ ζε κεγάιεο θνπβέληεο θαη 

πνιιά ιφγηα, γηαηί ην γλσξίδνπκε ην ζέκα πνιχ θαηξφ, πιήηηεη νηθνλνκηθά θαη 

ηνπξηζηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ καο. Δρεη παξαλνκίεο πνιενδνκηθέο, έρεη 

παξαλνκίεο ζηελ ζχκβαζή ηνπ ην Θξάηνο κε ηελ ηδησηηθή εηαηξεία, θαη πνιιά 

άιια. 

 Δίλαη έλαο αγψλαο πνπ πξέπεη λα ηνλ ζπλερίζνπκε αζηακάηεηα. Δίλαη 

έλαο αγψλαο πνπ αθνξά ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Θαη ζε απηή ηελ πεξίνδν πνπ 

δνχκε, αθνξά αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο απηή ε πίεζε ε νηθνλνκηθή ηνπο αθνξά 

θαη ηνπο ζηνηρίδεη. Γη' απηφ πξέπεη λα ζπλερίζνπκε φινη καδί ηνλ αγψλα καο γηα 

λα δηθαησζνχκε. 

 Πήκεξα ην ςήθηζκα απηφ λα είζηε ζίγνπξνη, ζα θηάζεη απφ ηνλ 

Ξξσζππνπξγφ, ηνλ πνπξγφ, ηνπο Βνπιεπηέο φινπο ζήκεξα ην βξάδπ, απηφ ην 

ςήθηζκα πνπ ζέισ λα είλαη νκφθσλν, ζα θηάζεη ζε φινπο. Γηα λα αθνχζνπλ 

επηηέινπο θαη ηνλ Γήκν Υξσπνχ. Ρνλ κεγάιν Γήκν πνπ ζήκεξα 

ηνπηθναπηνδηνηθεηηθά είλαη φιε ε βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή ε νπνία έρεη ζρέζε κε 

ηα δηφδηα. Θαη θπξίσο ηνλ Γήκν Υξσπνχ αθνξνχλ ηα δηφδηα απηά, ηα 7-8 δηφδηα 

πνπ επαλεηιεκκέλα ιέκε ζε έλαλ Γήκν. 
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 Παο δηαβάδσ ην ςήθηζκα, ην νπνίνλ... Κνπ έθεξε θαη έλα ςήθηζκα ε 

ζέζε ηεο ζπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ησλ δηνδίσλ, ε αξρηθή Δπηηξνπή, θαη έλα 

ςήθηζκα ην νπνίν έθηηαμε ν Γήκνο. Θα ζαο ηα δηαβάζσ θαη ηα δχν ςεθίζκαηα. 

Γελ έρνπκε θακία δηαθνξά. Αθνξά θπξίσο ηελ ηξνπνινγία πνπ πξνζπαζνχκε λα 

πξνιάβνπκε, λα ηνπο βάινπκε πξν ησλ επζπλψλ ηνπο άκεζα, επεηδή πνιχ 

ζχληνκα ςεθίδεηαη. Αχξην κεζαχξην δειαδή. 

 Παο δηαβάδσ πξψηα ην ςήθηζκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ην νπνίν ιέεη: 

 "Ζ βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή πνπ επηβαξχλεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

δηνδίσλ νλνκάδεηαη πιένλ θαη θπξίσο εθθξάδεηαη ηνπηθά θαη απηνδηνηθεηηθά απφ 

ηνλ κεγάιν Γήκν Υξσπνχ. Ν Γήκνο καο πνπ είλαη πξνέθηαζε ηεο πξσηεχνπζαο 

πθίζηαηαη ζπλερείο επηδξνκέο απφ δηφδηα θαη ππφ εμέιημε ηξνπνινγίεο φπσο 

απηή πνπ εηνηκάδεηαη λα ζεζπίζεη σο παξάβαζε Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο 

ηελ άξλεζε θαηαβνιήο δηνδίσλ. 

 Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Υξσπνχ ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςηλ απηέο ηηο 

εμειίμεηο εθδίδεη ην αθφινπζν ςήθηζκα: 

 1) Αηηνχκεζα ηελ άκεζε απφζπξζε ηεο ηξνπνινγίαο πνπ πνηληθνπνηεί ηελ 

ζπλεηδεηή θαη έζραηε άκπλα ησλ πνιηηψλ ζηελ αδηθία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

κε εθαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή καο εμαζιίσζε, πθαξπάδνληαο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνζά δηνδίσλ ηα νπνία δελ δηθαηνχηαη, γηαηί νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 

ρξεψλνληαη δπζαλάινγα πςειά, ζε ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ. 

 2) Θαινχκε ηνπο Βνπιεπηέο θαη ηδηαίηεξα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο λα θαηαςεθίζνπλ ηελ ελ ιφγσ ηξνπνινγία. 

 3) Εεηνχκε άκεζα ηελ ζπλάληεζή καο κε ηνλ αξκφδην πνπξγφ γηα ην 

κείδνλ ζέκα ηεο θνηλσληθήο ππνβάζκηζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ππαλάπηπμεο πνπ 

επηθέξεη ε ιεηηνπξγία ησλ δηνδίσλ ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. 
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 Θεσξνχκε αληηζπληαγκαηηθή ηελ ηξνπνινγία πνπ ζεζπίδεη σο παξάβαζε 

ηνπ ΘΝΘ ηελ άξλεζε θαηαβνιήο δηνδίσλ, δηφηη ν ΘΝΘ ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά 

ζηελ εμππεξέηεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη θάζε άιιε ρξήζε ηνπ απνηειεί 

θαηάρξεζε θαη απφπεηξα πνιηηηθήο δίσμεο." 

 Απηφ είλαη ην ςήθηζκα πνπ πξνηείλνπκε εκείο. Κηιάκε γηα ςήθηζκα πάλσ 

ζηελ ηξνπνινγία πνπ είλαη λα ςεθηζηεί. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κία παξάγξαθν ζην ςήθηζκα 

απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα δηαβάζσ θαη ην άιιν; Λα δηαβάζσ θαη ην άιιν θαη ζεκεηψζηε 

φ,ηη ζέιεηε, λα πξνζζέζνπκε. Αιιά πάλσ ζηα ζέκαηα απηά πνπ είπακε, έηζη; 

 Τήθηζκα ηεο Δπηηξνπήο Γηνδίσλ: 

 "Γηακαξηπξφκαζηε έληνλα γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη 

Γεκνζίσλ Δξγσλ θ. Οέππα λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία ζηε Βνπιή γηα ηελ 

κεηαηξνπή ηεο άξλεζεο πιεξσκήο δηνδίσλ ζε παξάβαζε ηνπ Θψδηθα Νδηθήο 

Θπθινθνξίαο. 

 Κπξνζηά ζην θίλεκα δηακαξηπξίαο ελάληηα ζην ραξάηζη ησλ δηνδίσλ πνπ 

έρνπλ πεξηθπθιψζεη θαη ηνλ Γήκν καο κε ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία ησλ 8 

ζηαζκψλ κέζα ζε απηφλ, αληί ε Θπβέξλεζε λα δψζεη ιχζεηο θαη λα απαιχλεη ηελ 

θαηάθνξε ιεζηεία πνπ γίλεηαη απφ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο, νπζηαζηηθά 

πνηληθνπνηεί ηελ δηθαηνινγεκέλε άξλεζε πιεξσκήο παξάλνκσλ δηνδίσλ απφ 

ηνπο πνιίηεο, πνπ αγαλαθηηζκέλνη δελ αληέρνπλ λα θαηαβάιινπλ δχν - ηξεηο 

κηζζνχο ην ρξφλν γηα λα θηλνχληαη κέζα ζηνλ Γήκν καο. 

 Θαινχκε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνχ Θνηλνβνπιίνπ λα κελ 

ζπλαηλέζνπλ ζηελ κεηαηξνπή ηεο ηξνραίαο θαη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζε 

εηζπξάθηνξεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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 Θαινχκε ηνπο Βνπιεπηέο κε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο ηνπο λα κελ 

λνκηκνπνηήζνπλ κε ηελ ςήθν ηνπο κία ηξνπνινγία πνπ ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία 

ζαλ ππφδεηγκα θαηάθνξεο αληηζπληαγκαηηθήο εθηξνπήο θαη πνπ κε ηηο 

πξνζθπγέο καο ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή δηθαηνζχλε ζα αγσληζηνχκε λα 

θαηαξγεζεί. 

 Θαινχκε ηνπο Βνπιεπηέο φισλ ησλ θνκκάησλ λα θαηαςεθίζνπλ ηελ 

απαξάδεθηε θαη αληηδεκνθξαηηθή απηή ηξνπνινγία. 

 Νρη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηφπνπ καο.  

 Νρη ζηελ απνκφλσζε απφ ηελ πεξηθχθισζε κε 8 ζηαζκνχο δηνδίσλ. 

 Νρη ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ καξαζκφ. 

 Νρη ζην ραξάηζη γηα δξφκνπο πνπ έρνπκε ρξπζνπιεξψζεη." 

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

 Δίλαη αθξηβψο πεξίπνπ απ' φηη θαηαιάβαηε, παξφκνηα ηα ςεθίζκαηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έλα ςήθηζκα αθφκα, ην νπνίν λα δηαβαζηεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ηνλ ιφγν, θ. Σαζηψηε. 

Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ζα παξαθαινχζα φζνπο ζπλαδέιθνπο επηζπκνχλ... 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κία πξνζζήθε κφλν ζε απηφ ην ςήθηζκα πνπ είπε ν Γήκαξρνο. 

Λα ην πξνζζέζνπκε ηψξα εδψ. Νηη ν Γήκνο Υξσπνχ δελ ζα εηζπξάηηεη θαη δελ 

ζα βεβαηψλεη ηα πξφζηηκα ζηελ αξκφδηα ΓΝ γηα φζν δηάζηεκα ην πξφβιεκα 

ησλ δηνδίσλ ζα παξακέλεη άιπην γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

 Δίλαη ζην ρέξη καο απηφ, λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα, λα πεξλάλε ηα 

δηφδηα νη θάηνηθνη, νη κφληκνη θάηνηθνη, νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θαη 

επεηδή ηα πξφζηηκα κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 10 εκεξψλ ζα έξρνληαη ζηνλ 

Γήκν, θαη ν Γήκνο κέζα ζε 2 κήλεο ζα πξέπεη λα ηα εηζπξάμεη, θαη κεηά ην 

δίκελν έρεη 3 κήλεο θαηξφ λα ηα ζηείιεη ηελ αξκφδηα ΓΝ, λα ηα βεβαηψζεη. Δίλαη 
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ζην ρέξη καο λα βνεζήζνπκε απηφλ ηνλ αγψλα θαη λα κελ βεβαηψλνπκε απηά ηα 

πξφζηηκα, νχηε λα ηα εηζπξάηηνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ζπκθσλψ Γηψξγν ζε απηφ, αιιά κήπσο πξέπεη λα 

ξσηήζνπκε έλαλ λνκηθφ ζχκβνπιν πξψηα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ απφθαζε είλαη πνιηηηθή, έηζη; Κηιάκε γηα πνιηηηθή βνχιεζε 

εδψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην ζπδεηάκε. Λα εηζπξάηηνπκε εκείο δηφδηα απφ ηνπο δηθνχο 

καο αλζξψπνπο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαίξλνπκε ηελ απφθαζε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη δεηάκε 

λα εθηειεζηεί απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ. Γηαζεκάθε. Θα επαλέιζεηε πηζηεχσ. 

Θα παξαθαινχζα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ, λα ην 

δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε ζπδήηεζε... Ν θ. Ιίηζαο, ν 

θ. Σαζηψηεο, ν θ. Βειηαληψηεο. 

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θεσξψ φηη θαη ηα δχν θείκελα είλαη πνιχ θαιά. Απιψο ζην πξψην 

θείκελν αλαθέξζεθε θάπνπ, αλ ην άθνπζα θαιά, ζρεηηθά φηη πιεξψλνπκε πςειφ 

ηίκεκα ζε ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπκε αλαινγηθά. Απηφ δελ είλαη 

θάηη πνπ ζπκθσλνχκε εκείο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ αγψλα. Δίλαη έμσ απφ ηελ 

ζηξαηεγηθή καο. Ξηζηεχσ φηη δελ είλαη ζσζηφ λα κπεη κέζα ζε απηή ηελ 

απφθαζε. 

 Αλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο... Ρν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη αλ ζέιεηε, θ. 

Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέζα ζε παξέλζεζε είλαη απηφ. θαξπάδνληαο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνζά δηνδίσλ ηα νπνία δελ δηθαηνχληαη γηαηί νη θάηνηθνη ηνπ 
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Γήκνπ ρξεψλνληαη πνζά δπζαλάινγα πςειά ζε ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο πνπ 

δηαλχνπλ. θαξπάδνληαο. Γειαδή καο παίξλνπλ ηα ρξήκαηά καο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα θ. Γήκαξρε. Απιψο, ε πνιηηηθή κέρξη ζήκεξα ησλ Γήκσλ, 

ησλ Θνηλνηήησλ, ηεο Λνκαξρίαο θαη ηνπ ζπληνληζηηθνχ είλαη φηη εκείο δελ 

ζπδεηάκε ηα δηφδηα κέζα ζηνλ Γήκν θαζφινπ. Απφ θεη μεθηλάκε. Απηή είλαη ε 

βάζε πνπ μεθηλάκε.  

 Δπίζεο, επεηδή δελ ππάξρεη κία απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ελψ ππήξρε ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ, πνιχ απιά δεηάκε ηελ άκεζε 

θαηάξγεζε ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή θαη εηδηθά ζηνλ 

Γήκν Υξσπνχ, θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο γηα ηελ 

κειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε 

ηνπ έξγνπ "Απηνθηλεηφδξνκνο ΗΝΛΗΑ ΝΓΝΠ" πξνο Αληίξην - Ησάλληλα - ΞΑΘΔ - 

Αζήλα - ΑΘ Κεηακφξθσζεο - Καιιηαθφο - Πθάξθεηα θαη ζπλδεηήξηνο ηνπ ΞΑΘΔ 

Πρεκαηάξη - Σαιθίδα. Απηφ είλαη κία ζέζε ζπγθεθξηκέλε ε νπνία δειψλεη ηελ 

ζέζε πνπ είρακε ζαλ θαη ηνπηθέο Αξρέο αιιά θαη ζαλ ζπληνληζηηθφ. 

 Γειαδή, εκείο δελ ζπδεηάκε θαζφινπ ζηνλ Γήκν πνπ είλαη φξηα θαη ηνπ 

Λνκνχ δηφδηα, αλεμάξηεηα κε νηηδήπνηε άιιν. Θαη ε ζηξαηεγηθή ήηαλ κέρξη 

ζήκεξα λα ιέκε απηφ. Θαη ζα παξαθαιέζσ λα κείλνπκε ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή 

πνπ λνκίδσ είλαη νκφθσλε θαη κε ην Ππληνληζηηθφ. Γελ έρεη θαλέλαο θάπνηα 

αληίξξεζε. Νκφθσλε. Νξηα ηνπ Γήκνπ. Γελ ζπδεηάκε θαζφινπ φια ηα άιια. 

Νια ηα άιια είλαη αξγφηεξα. 

 Δπίζεο, ην λα δεηάκε ηελ θαηάξγεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο είλαη θάηη πνπ 

ην είρακε μεθηλήζεη απφ αξρή, έρνπκε θάλεη πξνζθπγέο, άξα κέλνπκε ζε απηά 

πνπ ιέγακε απφ ηελ αξρή. Δλψ απηή ε κηθξή παξάγξαθνο πνπ είραηε βάιεη 

αλαινγηθά κε ηηο απνζηάζεηο, είλαη έμσ απφ ηελ ηαθηηθή ηελ δηθή καο. 

 Κφλν απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ηνλ ιφγν. 

Ξξέπεη λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη πξνζήιζε ε ζπλάδειθνο θ. Καξγέηα Διέλε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πήκεξα φινη καο θαη ζηνλ ηφπν καο αιιά θαη ζε φιε ηελ Διιάδα 

είκαζηε κάξηπξεο ηεο επίζεζεο πνπ έρεη εμαπνιπζεί θαη λνκηθά θαη πνιηηηθά ζε 

νηηδήπνηε αληηζηέθεηαη, ζε νηηδήπνηε πάεη ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεγαινεξγνιάβσλ πνπ ηδησηηθνπνηνχληαη ηνπο δξφκνπο, δξφκνπο πνπ έρνπλ 

ρηηζηεί απφ ην αίκα θαη ηνλ ηδξψηα ηνπ θαζέλα απφ εκάο. Ρνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ. 

 Απηφ πνπ καο ιέεη ζήκεξα ε Θπβέξλεζε ηνπ ΞΑΠΝΘ ρσξίο ελδνηαζκνχο 

είλαη φηη ζεσξεί δεκνθξαηηθφ νη εξγνιάβνη λα παηάλε πάλσ ζην ιατθφ δηθαίσκα, 

ην νπνίν είλαη πνιχ ζσζηφ, γηα αζθαιείο θαη γξήγνξνπο δξφκνπο, θαη καο καο 

ιέεη μεδηάληξνπα φηη ζα ζηέθεηαη ελάληηα ζην δηθαίσκα απηφ, ζηελ δηεθδίθεζή 

ηνπ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή πάιεο επηιέμεη ην θίλεκα. Ξνηληθνπνηεί νπνηαδήπνηε 

κνξθή πάιεο ζήκεξα επηιέγεη ην θίλεκα. 

 Απξνθάιππηα ινηπφλ ζήκεξα κηιάλε γηα αλνκία. Κηιάλε γηα απζαηξεζία 

θαη απηνδηθία. Βάδνπλ ην θίλεκα απέλαληη ζηνλ θφζκν, θαη ιέλε φηη εζείο πνπ 

παιεχεηε γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ είζηε εζείο πνπ επηβαξχλεηε 

ηνπο ππφινηπνπο ηππηθά λφκηκνπο θνξνινγνχκελνπο. 

 Δίλαη βεβαίσο θαη μεθάζαξν φηη ζηελ αγσλία ηνπο κπξνζηά ζηηο ζπλερψο 

δηνγθνχκελεο ιατθέο αληηδξάζεηο πξνζπαζνχλ λα ηζνπβαιηάζνπλ απφ ηε κία ηελ 

αλνκία ηεο δηαπινθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δηθηάο ηνπο πνιηηηθήο κε ηελ 

ηαθηηθή πνπ επηιέγεη ην θίλεκα. 

 Ιέεη ν Ξξσζππνπξγφο φηη γηα ηα δηφδηα ε ίδηα ε Θπβέξλεζε δεζκεχεηαη 

απφ πξνεγνχκελε ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ΛΔΑ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ. Θαη καο 

ιέεη επίζεο φηη αλ απηή ε ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ΛΔΑ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

θαηαξγεζεί, πιένλ δελ ζα κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ νη δξφκνη. 
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 Δγψ ζαο ιέσ ζήκεξα φηη καο θνξντδεχνπλε. Καο θηχλνπλε κπξνζηά ζηα 

κνχηξα καο. Πήκεξα ηνπο εζληθνχο δξφκνπο ηνπο ειέγρνπλ κεγαινεξγνιάβνη νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο κέρξη 10%. Πηελ πξάμε 

εθκεηαιιεχνληαη έλα νδηθφ δίθηπν ην νπνίν έρεη ρηηζηεί εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ 

ηδξψηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. 

 Βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηε κεγάιε αληίθαζε, δξφκνπο πνπ έρνπλ 

πιεξψζεη νη εξγαδφκελνη πνιιαπιά, κέζα απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, ηελ έκκεζε 

θαη ηελ άκεζε θνξνινγία, ηελ βελδίλε, λα θαινχληαη ζήκεξα γηα λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλε λα μαλαπιεξψλνπλε. 

 Θαη έρνπκε θηάζεη βεβαίσο θαη ζην ζεκείν ε Θπβέξλεζε καδί κε ηε ΛΔΑ 

ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ θαη ηνπο βαζηάδνπο ηεο λα είλαη έηνηκνη λα πνηληθνπνηήζνπλ ζαλ 

θαινί ππνηαθηηθνί νηηδήπνηε ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ... ησλ δξφκσλ. 

 Γλσξίδεηε φινη ζαο φηη νη 269 Βνπιεπηέο θαη ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο ΛΔΑΠ 

ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ επηθχξσζαλ ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Καδί κε απηνχο θαη ν 

θ. Νηθνλφκνπ, πνπ είλαη κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κε ηηο ζπκβάζεηο 

απηέο νπζηαζηηθά λνκηκνπνηνχλ ηα θέξδε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ αθφκα 

θαη ζε δξφκνπο πνπ ρηίζηεθαλ εμ νιφθιεξνπ απφ θξαηηθά ηακεία, φπσο ε 

Δγλαηία Νδφο θαη φπσο ην πέηαιν ηνπ Καιιηαθνχ, πνπ ζήκεξα αλήθεη ζε ηδηψηεο 

θαη εθκεηαιιεχνληαη απιά θαη κφλν ηα θέξδε νη ηδηψηεο. 

 Γελ ζα ζαο θνπξάζσ. Αιιά λα είλαη μεθάζαξν ζε φινπο καο. Αο κελ 

γειηφκαζηε. Ρα δηφδηα είλαη ε κφλε κνξθή ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ηνπ Θξάηνπο. Πήκεξα πνπ απμάλνπλ ηνπο άκεζνπο θαη ηνπο 

έκκεζνπο θφξνπο, ηα εηζηηήξηα ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηεο βελδίλεο, πνπ έρνπλ βάιεη δηφδηα θαη ζηα Θέληξα γείαο θαη 

ζηα Ξεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, 5 επξψ γηα λα κπεηο θαη λα θάλεηο εμέηαζε θαη λα 

γξάςεηο θάξκαθα ζήκεξα. Δδψ πέξα θηλνχληαη ζην βαζηθφ άμνλα ηεο ιεειαζίαο 

ηνπ εηζνδήκαηφο καο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 
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 Θαη μέξεηε, νη εξγαδφκελνη έρνπκε ρνξηάζεη απφ θξνθνδείιηα δάθξπα. 

Δδψ φινη γχξσ καο θιαίλε θαη ιππνχληαη. Ξιένλ, ή ζα νξζψζεηο ην αλάζηεκά 

ζνπ ζηελ πνιηηηθή απηή θαη ζα μεζεθψζεηο ηνλ θφζκν λα νξζψζεη ελάληηα ζηελ 

εθαξκνγή ηεο, ελάληηα, ζην δξφκν, ζην θίλεκα, ή ζα είζαη κηά δσή ππεξέηεο 

ηεο. 

 Θαινχκε ζήκεξα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ςεθίζεη ηελ πξφηαζε πνπ 

θαηαζέηνπκε γηα θαηαδίθε ηεο πνηληθνπνίεζεο ησλ ιατθψλ αγψλσλ πνπ επηρεηξεί 

λα ζεζκνζεηήζεη ε Θπβέξλεζε, θαη λα ππεξαζπηζηεί ην απηνλφεην. Νηη νη 

δξφκνη είλαη ιατθή πεξηνπζία θαη ηδηνθηεζία ηνπ, θαη φρη ηδηνθηεζία ηνπ θάζε 

κεγαινεξγνιάβνπ. Δίλαη πεξηνπζία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πνπ έρεη πιεξψζεη κε 

ηνλ θφπν ηνπ θαη ηνλ ηδξψηα ηνπ. 

 Δρνπκε θαηαζέζεη ζήκεξα δχν ςεθίζκαηα, έλα πνπ πεξηγξάθεη αθξηβψο 

απηφ, θαη έλα πνπ θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη ζέζε έκπξαθηα 

δίπια ζην θίλεκα, θαη λα πάκε ζπκβνιηθά κε νκφθσλε απφθαζε, ππάξρνπλ δχν 

ζηαζκνί απηή ηε ζηηγκή ζηε Καιαθάζα, ζπκβνιηθά λα ηνπο μειψζνπκε. Θαη ζα 

είλαη πνιηηηθή απφθαζε θαη πνιηηηθή πξάμε λα ηνπο μειψζνπκε. Αχξην 

πνηληθνπνηνχλε, αχξην θαη εκείο ζην δξφκν μειψλνπκε. 

 Θαη ελ θαηαθιείδεη, δελ ππάξρεη ιφγνο θαλέλαο απφ καο λα κελ ζηεξίμεη 

απηφ ην ςήθηζκα. Δθηφο βέβαηα θαη αλ ζπκθσλεί κε ηελ παξαρψξεζε ησλ 

εζληθψλ νδψλ, ησλ δξφκσλ πνπ έρνπκε πιεξψζεη, ζε ηδηψηεο. Δγψ κφλν απηφλ 

ηνλ ιφγν βξίζθσ ζήκεξα θαη βιέπσ γηα λα κελ ςεθίζεη θάπνηνο ππέξ ηεο 

θαηάξγεζεο φισλ ησλ δηνδίσλ. 

Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, επί ηεο νπζίαο εδψ ζπδεηάκε γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα πνπ αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε απξηαλή ελέξγεηα ηεο 

Θπβέξλεζεο. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ γη' απηφ κίιεζα, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη ππφινηπεο πξνηάζεηο, ην λα μειψζνπκε ζηαζκνχο θιπ., δειαδή 

πνηά ζα είλαη ε πεξαηηέξσ αληίδξαζή καο, δε λνκίδσ φηη είλαη ζέκα ηνπ 

ζεκεξηλνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ΙΑΗΘΖΠ 

ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ, κνπ δίλεηαη ην δηθαίσκα λα βάδσ πξνηάζεηο ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα παίξλεη ζέζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, αιιά θαιφ είλαη λα είκαζηε ζην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίκαζηε κέζα ζην ζέκα. Λνκίδσ φηη λα θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα αλ 

ηα δηφδηα θχγνπλ απφ δσ θαη πάλε ζηα Νηλφθπηα, ηδησηηθνπνηψληαο ηνπο 

δξφκνπο, ην αλ ζα θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα πνχ ζα ... ηνλ εξγνιάβν κε 

θαιχηεξε ζχκβαζε λα έρεη ζήκεξα ηνλ δξφκν πνπ έρνπκε πιεξψζεη... Γηαηί κε 

ζπγρσξείηε πνιχ, θαη πξηλ απφ 15 εκέξεο φηαλ ε Γεκνηηθή Αξρή έζηεηιε 

έγγξαθν ζηελ Αξρή Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, νπζηαζηηθά ηί έιεγε 

ζηελ εηαηξεία; Ξψο ζα ηεξεί ηελ ζχκβαζε θαιχηεξα γηα λα είλαη λφκηκε ε 

ζχκβαζε γηα λα έρεη λφκηκα ηα δηφδηα ε εηαηξεία ζην δξφκν. Απηά έιεγε.  

 Δίλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα, είλαη ζεκεξηλφ δήηεκα, είλαη γηα ην ηψξα, θαη ην 

ηψξα αθνξά εκάο θαη ην ηί ζα θάλνπκε. Ξνιηηηθφ είλαη ην δήηεκα, θαη πνιηηηθά 

απαληάκε. Θαη παξαθαιψ πνιχ λα πάξεη ζέζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε απηά 

ηα δχν δεηήκαηα πνπ βάδνπκε. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βειηαληψηεο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ λα θαηαζέζσ ηξεηο 

πξνηάζεηο. Γελ ζα ζαο θνπξάζσ βέβαηα, είλαη νιηγφινγεο. 
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 Ξξψηνλ, πξνηείλσ λα είλαη μεθάζαξν ζην ςήθηζκα ε πξφηαζε γηα 

κεηαθνξά ηνπ ζηαζκνχ δηνδίσλ ζηα φξηα ηνπ Λνκνχ, γηαηί ν ζηαζκφο δηνδίσλ 

απηφο θάλεη ηνλ Γήκν καο αληί λα είλαη Γήκνο ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο, λα είλαη 

Γήκνο ηνπ Λνκνχ Βνησηίαο. 

 Γεχηεξνλ. Ξξνηείλσ λα απνθαζίζνπκε ψζηε ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ 

κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα κελ πιεξψλνπλ δηφδηα. 

 Θαη ηξίηνλ. Λα απνθαζίζνπκε πάιη ζήκεξα γηα ηε λνκηθή θάιπςε ησλ 

θαηνίθσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δησρζνχλ απηνί πνπ πεξλάλε θαη δελ πιεξψλνπλ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θ. Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ εκέλα. Γεγνλφο είλαη φηη εγψ ζε απηή ηελ 

ζπλεδξίαζε έρσ έλα δηηφ ξφιν, θαη ζαλ κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αιιά 

εγψ πεξηζζφηεξν ζα κηιήζσ ζαλ κέινο ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

μεθηλήζακε εδψ θαη ζρεδφλ δχν ρξφληα απηή ηελ ηζηνξία, ηνπ λα αγσληζηνχκε 

θαη λα βάινπκε ηηο πιάηεο καο, λα ην πσ έηζη, ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεγάισλ εηαηξεηψλ θαη ησλ κεγάισλ εξγνιάβσλ. Θαη γηα φζνπο δελ ην μέξεηε, 

είκαη θαη απφ απηνχο πνπ είκαη ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο, καδί κε ηνλ θ. Ιίηζα 

πνπ καο έρεη αζθεζεί ελ πάζε πεξηπηψζεη δίσμε, γηαηί κπήθακε κπξνζηά ζε 

απηφλ ηνλ αγψλα. 

 Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θάπνηα ζηηγκή, δελ ζέισ ηψξα λα ην βάισ, ζα 

πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη θαη απφθαζε λα ζηεξίμεη θαη λα είλαη 

θνληά ζηνπο δησθφκελνπο γη' απηφλ ηνλ αγψλα. 

 Δδψ ινηπφλ θαη 1,5 ρξφλν... Θαη' αξρήλ φηαλ είπακε λα γίλεη απηφ ην 

Ππκβνχιην, είπακε λα κελ επεθηαζνχκε. Νκσο θαιφ ζα είλαη λα πνχκε κεξηθά 

πξάγκαηα, γηαηί λα πεηάκε κφλν έηζη ηηο θνξψλεο καο, δελ... Ξξέπεη λα δνχκε 
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θαη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Γηαηί εγθαινχκαζηε γηα θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία 

δελ είλαη ζσζηά. 

 Δηζη, φηαλ αξρίζακε λα ρηππάκε απηέο ηηο εηαηξείεο θαη λα ηηο μειψλνπκε 

ιίγν ιίγν, πήξακε ηηο ζπκβάζεηο ηνπο θαη είδακε φηη νη ζπκβάζεηο απηέο είλαη 

δηάηξεηεο απφ παληνχ. Νχηε πνιενδνκηθέο κειέηεο, νχηε πεξηβαιινληηθέο 

κειέηεο, νχηε ζπγθνηλσληαθέο κειέηεο, νχηε ηήξεζε ησλ ίδησλ ησλ ζπκβάζεσλ, 

ησλ ππνγξαθψλ ηνπο θαη κφλν λα είραλε ηεξήζεη, δελ ζα ήηαλ απηφ ην ράιη πνπ 

γίλεηαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, γηα λα κελ πσ κφλν ζηνλ Γήκν καο. 

 Πηγά ζηγά ινηπφλ, μεθχηξσζαλ ηφζνη ζηαζκνί δηνδίσλ ζαλ ηα καληηάξηα 

ζηελ πεξηνρή καο, θαη λα κελ πσ θαη παξαπάλσ. Αο κείλσ ζηελ πεξηνρή καο 

κφλν. 

 Απνηέιεζκα ινηπφλ ήηαλ φηη θεξδίζακε. Δίρακε θάπνηεο δίθεο. Νη δίθεο 

ήηαλε ηα πξφζηηκα ηεο Ξνιενδνκίαο. Θαη εδψ είλαη έλα δήηεκα. Ν Γήκνο έρεη 

ηελ Ξνιενδνκία ζήκεξα ζηνλ έιεγρφ ηνπ. Θέκα πξψην: Ν Γήκνο λα βεβαηψζεη 

ηα πξφζηηκα θαη λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα απφ ηε Λέα Νδφ.  

 Γεχηεξν δήηεκα. Λα δεηήζεη δεκνηηθά ηέιε απφ ηελ ρξήζε ησλ 

παξάπιεπξσλ, φρη ηνπ δξφκνπ, αιιά ησλ ηκεκάησλ εθείλσλ πνπ είλαη κέζα 

ζηνλ Γήκν καο, πξέπεη λα δεηήζεη δεκνηηθά ηέιε γηα ηνπο ρψξνπο πνπ θαηέρνπλ 

ηα θηίξηά ηνπο, γηα εθεί πνπ έρνπλ βάιεη ηα κεραλήκαηά ηνπο, ηα απηνθίλεηά 

ηνπο. Νπνπ ινηπφλ κέζα ζηνλ Γήκν καο ε Λέα Νδφο, πξέπεη λα δεηήζνπκε ηέιε, 

λα δεηήζνπκε αληηζηαζκηζηηθά σθέιε. Κέρξη λα θχγνπλ. Γηαηί εκάο απηφο είλαη 

ν ζηφρνο καο. Λα θχγνπλ απφ ηελ Αηηηθή πξψηα ηα δηφδηα, θαη κεηά 

ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζηνλ αγψλα φιεο ηεο Διιάδαο, γηα λα θχγνπλ απφ φιε ηελ 

Διιάδα. 

 Ιέκε γηα ηελ Αηηηθή. Γελ είλαη κία ζέζε ηελ νπνία ηελ ιέκε γηα λα πνχκε 

φηη, αο θχγνπλ απφ δσ λα πάλε παξαθεί, αιιά εκείο ζαλ Γήκνο απηφ ην θνκκάηη 
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κπνξνχκε λα ειέγμνπκε θαη απηφ ιέκε. Αλ κε ξσηήζεηε ζαλ παξάηαμε, αλ κε 

ξσηήζεηε ζαλ θάηη άιιν, ζα ζαο πσ λα θχγνπλ ηα δηφδηα παληνχ, θαη λα κελ 

ππάξρνπλ δηφδηα. Θαη απηή είλαη ε ζέζε κνπ. 

 Απφ θεη θαη πέξα, δερζήθακε κία ζεηξά επηζέζεσλ πνιχ κεγάισλ. Ν 

θφζκνο γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη ηδηαίηεξα απφ ηηο Αθίδλεο, Θαπαλδξίηη, 

Ξνιπδέλδξη πεξλάεη πνιιέο θνξέο ηα δηφδηα αληηθεηκεληθά γηαηί δελ έρεη 

παξάδξνκνπο ζε φιν ην κήθνο ηεο Δζληθήο Νδνχ, γηαηί δελ έρεη άιιν κέζνλ 

αζθαιέο λα κεηαθηλεζεί, γηαηί δελ έρνπκε ζπγθνηλσλία ζηελ πεξηνρή καο, γηαηί 

δελ έρνπκε ηξέλν ζηελ πεξηνρή καο. Γελ έρνπκε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζνχκε 

δηαθνξεηηθά. Δπνκέλσο ν εζληθφο δξφκνο ήηαλ νπζηαζηηθά έλαο δξφκνο πνπ καο 

έιπλε... Ζηαλ έλαο αζηηθφο αο ην πνχκε δξφκνο, πνπ καο δηεπθνιχλεη ζηηο 

κεηαθηλήζεηο καο. 

 Δξρφκαζηε ινηπφλ ηψξα θαη απηφο ν δξφκνο θιείλεη γηα καο. Γηαηί γίλεηαη 

απαγνξεπηηθφ λα πεξλάκε δχν θαη ηξεηο θαη ηέζζεξηο θαη πέληε θνξέο. 

 Δπνκέλσο ήηαλ θπζηθφ ινηπνλ ην θίλεκα "ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ" λα μεθηλήζεη 

απφ εκάο θαη λα πνχκε φρη ζε απηφ ην ραξάηζη, φρη ζε απηή ηελ θνξντδία. Δκείο 

δελ πιεξψλνπκε γηαηί ηα δηφδηα είλαη παξάλνκα, γηαηί απηνί είλαη παξάλνκνη, θαη 

εκείο δελ είκαζηε παξάλνκνη. 

 Θαη εδψ έγθεηηαη θαη έλα δήηεκα ην Ππκβνχιην λα δερζεί φηη απηή ε ζέζε 

καο θαη ε ζηάζε καο ηνπ δελ πιεξψλνπκε, είλαη ζσζηή. Γηαηί ζαο ιέσ, ν Κψξνο 

γηα παξάδεηγκα πνπ έρεη ηα θνξηεγά θαη πεγαηλνέξρεηαη, κεηαθέξεη ηνπο 

ηζηκεληφιηζνπο ζηελ Αζήλα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηεο Αηηηθήο, είρακε 

ππνινγίζεη φηη ζέιεη 33.000 ην ρξφλν κφλν γηα δηφδηα. Γηα ζθεθζείηε ινηπφλ γηα 

ηνλ νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ καξαζκφ ηεο πεξηνρήο καο. Ρα απηνθίλεηα, νη 

κεηαθνξέο πνπ γίλνληαη πξνο ηελ πεξηνρή καο, δελ έρνπλ ηεξάζηην θφζηνο; Γελ 

ιέσ κφλν ηηο κεηαθηλήζεηο καο λα πάκε θαη λα έξζνπκε. 
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 Δπνκέλσο ινηπφλ ε ζηάζε καο ηνπ "ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ" ήηαλ κία 

παιεθαξίζηα ζηάζε, κία ζηάζε ε νπνία ήηαλε ηηκή καο θαη θακάξη καο, πνπ ιέεη 

ν ιφγνο, πνπ ηελ πηνζεηήζακε, θαη φηη βγήθαλ λα καο κηιάλε γηα ηδακπαηδήδεο 

θαη γηα δηάθνξα άιια πνπ καο ζηνιίζαλε, ήηαλ βξηζηέο θαη ζπθνθαληίεο γηα ην 

θίλεκά καο. 

 Ξξνζέμηε. Δπαλεηιεκκέλα, θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο λα πεη φηη 

δελ θάλακε πξνζπάζεηεο, γηαηί ιέεη ν θ. Γήκαξρνο, λα βάινπκε δήηεκα λα 

ζπλαληεζνχκε κε ην πνπξγείν. Ξήγακε ζαλ Λνκαξρία. Ξήγακε ζαλ θίλεκα. 

Ζξζε ν Οέππαο κε ηνλ Καγθξηψηε ζηε Λνκαξρία. Ππδεηήζακε. 

Μαλαζπδεηήζακε. Νινη ζεθψλαλε ηα ρέξηα: Δίλαη νη ζπκβάζεηο. Δίλαη νη 

ζπκβάζεηο θαη είλαη νη ζπκβάζεηο θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα. Δρεηε 

δίθην, είλαη νη ζπκβάζεηο. 

 Θαη ζαο ιέσ, κφιηο νη εηαηξείεο ζηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θάλαλε 

ζπλέληεπμε ηχπνπ θαη ζαο είπαλε, ηξαβήμηε ηνπο ην αθηί, θάληε ην παξάβαζε 

ηνπ Θψδηθα, νη εηαηξείεο ππνδείμαλε ζηνλ Οέππα λα ην θάλεη, ηελ άιιε κέξα ν 

Οέππαο θαηέζεζε ηελ ηξνπνινγία. Απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ απ' φια. Ν 

Οέππαο, ην πνπξγείν πνδνκψλ, ην πνπξγείν Γεκφζηαο Ράμεο κε ηνλ θ. 

Ξαπνπηζή θαη ν θ. Θαζηαλίδεο απηή ηε ζηηγκή θάλνπλ έλα κεγάιν πξαμηθφπεκα 

ην νπνίν είλαη θαη αληηζπληαγκαηηθφ θαη δεκηνπξγεί θαη εθηξνπή 

αληηζπληαγκαηηθή. Γελ κπνξεί ζην φλνκα ηεο αλαινγηθφηεηαο ηνπ ζπληάγκαηνο 

γηα άξλεζε πιεξσκήο 2,5 δηφδην, λα βάδνπλ πξφζηηκν 200 επξψ. Αληίθεηηαη 

ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

 Δκείο ζα πάκε ζηα δηθαζηήξηα, ζα ην θεξδίζνπκε, θαη ζηα επξσπατθά θαη 

ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα. Απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ. 

 Θαη απηφ πνπ ζέισ λα δψζσ ζαλ κήλπκα ζηνλ θφζκν είλαη, πέξα απφ ηελ 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ε πξφηαζή κνπ είλαη λα καδεπηεί ζην 

θείκελν απηφ θαη λα γίλεη εληαία, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη εκείο δελ ζηακαηάκε λα 
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αξληφκαζηε λα πιεξψλνπκε. Γελ ηνπο πιεξψλνπκε. Αο καο γξάςνπλε. Θα πάκε 

ζην δηθαζηήξην κφιηο καο γξάςνπλε, αλ ηνικήζνπλ λα καο γξάςνπλε. Γηαηί αλ 

πάκε φινη καδί θαη ζπλερίζνπκε λα κελ πιεξψλνπκε, δελ ζα ηνικήζνπλ λα ην 

θάλνπλ. Δίλαη κία θαηάθηεζή καο. Δίλαη θαηάθηεζε ηνπ θηλήκαηφο καο. Αλ εκείο 

ηψξα θάλνπκε πίζσ, ράζακε φ,ηη έρνπκε κέρξη ηψξα θάλεη. 

 Θαη θνηηάμηε λα δείηε. Ν Οέππαο είπε φηη, ζαο θάλσ ηψξα ηελ παξάβαζε, 

αιιά κεηά ζα ζπδεηήζσ καδί ζαο. Γηαηί δελ ζπδεηάεη καδί καο πξψηα; Γηαηί δελ 

ζπδεηάεη ηί ζα γίλεη κε ηηο ζπκβάζεηο θαη κεηά λα θάλεη ηελ παξάβαζε; Αιιά 

ζέιεη λα καο ζπάζεη ην θίλεκα θαη κεηά αλελφριεηνο λα πάεη λα θιείζεη φια ηα 

λνκηθά θελά πνπ έρνπλ νη ζπκβάζεηο ηνπο, γηαηί απηφ ζα πάεη λα θάλεη. Κελ 

έρεηε ηελ απηαπάηε φηη ζα θάλεη θάηη γηα ηνλ θφζκν θαη γηα καο. Θα πάεη λα 

θιείζεη ηα λνκηθά θελά, απηά πνπ βξήθακε θαη ηνπο ζηήζακε ζηνλ ηνίρν. Απηά 

ινηπφλ ηα λνκηθά θελά. Γηαηί αλ είρε πξφζεζε ην πνπξγείν, ε Θπβέξλεζε λα ην 

ιχζεη ην ζέκα, ή έζησ λα δψζεη θάπνηεο ιχζεηο, πξψηα ζα ζπδεηνχζε απηφ θαη 

κεηά ζα πήγαηλε λα θάλεη παξάβαζε. Γηαηί ην θάλεη πξηλ; Ξξέπεη ινηπφλ λα 

ππνςηαζηνχκε φινη καο. 

 Θέισ επίζεο λα πσ φηη ζα έιεγα φηη ζην αξρηθφ θείκελν πνπ θαηαζέζακε 

εκείο πνπ είλαη ιίγν πην καδεκέλν, λα πξνζζέζνπκε ην ζέκα ηεο... Λα 

ζπλαληεζνχκε ηψξα είπακε. Δκείο δελ ιέκε λα κελ θάλνπκε απηή ηε 

ζπλάληεζε. Θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο πξνηάζεηο. 

 Θαη λα πσ εθηφο κηθξνθψλνπ ηψξα γηα λα κελ θαηαγξαθεί... 

 (γίλεηαη ζπδήηεζε εθηφο πξαθηηθψλ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεηήζεη λα ηνπνζεηεζεί θαη ν θ. Βαζηιάθνο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε ζα ήζεια, απηή ε κεγάιε ζπγθέληξσζε πνπ είρε 

ερζέο ν Γήκνο καδί κε ηηο Δπηηξνπέο, καδί κε ηνπο Ππιιφγνπο Υξσπνχ, 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

24 

Θαιάκνπ, ηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν ελάληηα ζηα δηφδηα θιπ., λα είλαη ε πξψηε 

επηηπρία ηνπ Γήκνπ. 

 Αιιά γηα λα θάλνπκε ηνλ θφζκν λα κελ πιεξψλεη, πξέπεη κε θάπνηνλ 

ηξφπν λα ζπκπιεξψζνπκε φηη θαλέλα απηνθίλεην ηνπ Γήκνπ δελ πξέπεη λα 

πιεξψλεη, θαη λα ην μέξεη ν θφζκνο απηφ, γηαηί ηα δηφδηα είλαη παξάλνκα. Ξξέπεη 

λα ην γξάςνπκε κε θάπνηνλ ηξφπν απηφ. Λα δεηήζνπκε ηελ άκεζε κεηαθνξά, 

ζπκθσλψ, ησλ δηνδίσλ, ηε λνκηθή θάιπςε ησλ παξαβαηψλ απφ ην λνκηθφ 

ηκήκα ηνπ Γήκνπ φηαλ ζπζηαζεί, ηελ βεβαίσζε ησλ πξνζηίκσλ απφ ηελ 

Ξνιενδνκία πνπ έρνπλ πξνο ηελ εηαηξεία, θαη λα πξνζπαζήζνπκε απφ δσ θαη 

πέξα, απφ αχξην, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πηζαλφλ πνπ ζα γίλεη, λα 

έρνπκε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε απφ πιεπξά καο. Γειαδή ν 

Γήκνο λα είλαη απηφο πνπ ζα πξσηνζηαηεί, θαη φρη θάπνηνο άιινο. Ξξέπεη λα 

θαιχπηνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δηψθνληαη. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη ελέξγεηεο είλαη θάηη πνπ ζα ην ζπδεηήζνπκε. Ππκθσλνχκε 

άιισζηε ζε φιεο, ζρεδφλ νη πεξηζζφηεξνη. Αο εζηηαδφκαζηε ζην ςήθηζκα. 

 Θχξηε Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ. Οέππα ζην δειηίν εηδήζεσλ 

δελ απιά πξνθαιεί, δελ απιά εηξσλεχεηαη ιέγνληαο ηελ θξάζε φηαλ βιέπνπκε 

πνιπηειή απηνθίλεηα λα κελ πιεξψλνπλ, φηαλ ζήκεξα πξηλ απφ ιίγν θαηξφ νη 

ίδηεο νη ηξάπεδεο καο πξνέηξεπαλ λα πάξνπκε πνιπηειή απηνθίλεηα, θαη ηα 

ρξσζηάκε νη πεξηζζφηεξνη. Απηφο δελ είλαη ιφγνο γηα λα ππάξρνπλ εληφο ηνπ 

Λνκνχ Αηηηθήο θαη ζηελ πεξηθέξεηα, ε νπνία πεξηθέξεηα βγάδεη λνκίδσ γχξσ 

ζηνπο 10-11 Βνπιεπηέο, λα έρνπκε κέζα ζηνλ Γήκν ηνπ Υξσπνχ δηφδηα. Θαη 

λνκίδσ έλα πξέπεη λα βάινπκε ζηφρν. Λα είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ ηα δηφδηα. Κφλν κε απηφ εγψ κπνξψ λα ζπκθσλήζσ. 
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 Γηα ηα ππφινηπα, κε θαιχςαλε πιήξσο νη ζπλάδειθνί κνπ. Γειαδή λα 

κελ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ δηφδηα. Λα ππάξρεη λνκηθή θάιπςε ζε 

πεξίπησζε πνπ εκείο ζπξψμνπκε ηε κπάξα, απφ ηνλ Γήκν. Λα κελ 

βεβαηψλνληαη νη παξαβάζεηο απφ ηνλ Γήκν ζηε ΓΝ, ζπκθσλψ, γηαηί είλαη πνιχ 

ζσζηέο ζθέςεηο, θαη λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα, Θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

αχξην πεξαζηεί απηφ ην δεκνςήθηζκα, πνηληθνπνίεζε δειαδή ζε φπνηνλ δελ 

πιεξψλεη, εκείο λα έξζνπκε, λα έρνπκε ζθιεξή θηλεηνπνίεζε, αλ ρξεηαζηεί 

αθφκε θαη λα θαηαξγήζνπκε ηηο κπάξεο κε ζθιεξφ ηξφπν. Κφλν έηζη κπνξνχλ 

λα θαηαιάβνπλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα. 

Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπεηδή νη ζπλάδειθνη εδψ έζεζαλ ην ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ή 

ηεο κεηαθνξάο, ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ θαη λα δεηήζσ θάηη. Δρεη κεγάιε 

ζεκαζία ν ηξφπνο πνπ ζα ζπληαρζεί ην ςήθηζκα. Ξηζηεχσ φηη ε θαηάξγεζε 

είλαη ε ζσζηφηεξε κε ηελ έλλνηα φηη εκείο δελ ζα πξέπεη λα έξζνπκε ζε 

αληίζεζε κε άιινπο Λνκνχο κε ην λα θχγνπλ απφ δσ θαη λα πάλε ζηε Βνησηία. 

Δκείο δεηάκε λα θαηαξγεζνχλ απφ ηνλ Γήκν καο. Αλ ζα πάλε θαη πνχ ζα πάλε, 

ζα απνθαζίζνπλ άιινη. 

 Θεσξψ ινηπφλ φηη δελ είλαη ζσζηφ λα γξάςνπκε ζην ςήθηζκά καο λα 

κεηαθεξζνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Δκείο δεηάκε λα θαηαξγεζνχλ απφ εδψ. Ρν 

ηί ζα πξνβιέςεη ε Ξνιηηεία θαη γηα ην πνχ ζα πάλε, είλαη ζέκα ζχληαμεο. Ρν 

αλαθέξσ γηα λα κελ ππάξρνπλ παξεμεγήζεηο. Δκείο ζπκθσλνχκε φηη πξέπεη λα 

θαηαξγεζνχλ απφ ηνλ Γήκν καο. Λα θαηαξγεζνχλ απφ ηελ Αηηηθή. Γελ ζα 

πξνηείλνπκε εκείο λα πάλε ζηε Ιακία ή ζηε Βνησηία. Θα μεζεθσζνχλ νη Βνησηνί 

θαη ζα ιέλε, μαλαπάξηε ηα ζηελ Αηηηθή. Απηφ ζα θάλνπκε; Θα πέζνπκε κεηαμχ 

καο ζε αληηπαξαζέζεηο; Δκείο ιέκε λα θαηαξγεζνχλ. Ρν ηί ζα απνθαζίζεη κεηά, 
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ζα ην δνχκε θαη ζα ελεξγήζνπκε αλάινγα. Ρν λα πξνηείλνπκε εκείο λα 

κεηαθεξζνχλ λνκίδσ φηη δελ είλαη ζσζηφ, έηζη; Απηφ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δγψ ζέισ λα ζπκθσλήζσ κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Νη 

πξνηάζεηο είλαη νη πεξηζζφηεξεο ρηιηνεηπσκέλεο θαη απφ ηε Λνκαξρία 

παιαηφηεξα, θαη απφ ηνλ Γήκν Υξσπίσλ παιαηφηεξα, θαη απφ ηηο Θνηλφηεηεο φιεο 

ηνπ λπλ Γήκνπ Υξσπνχ. Λνκίδσ φηη είλαη κέζα ζην πιαίζην ησλ αγψλσλ πνπ νη 

πνιίηεο ηεο βφξεηαο Αηηηθήο, νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ εδψ θαη 2 ρξφληα θαη 

πιένλ αζθνχλ απηή ηελ πίεζε πξνο ηελ νπνηαδήπνηε Θπβέξλεζε. Μεθίλεζαλ ηνλ 

αγψλα επί ηεο πξνεγνχκελεο Θπβεξλήζεσο ηεο ΛΔΑΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ, θαη 

ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα απηή ε πίεζε. Θαη λνκίδσ φηη δελ κπνξεί ν θάηνηθνο, ν 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα λα πεγαίλεη απφ γεηηνληά ζε γεηηνληά ηνπ πιένλ, 

απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ πξηλ, λα πιεξψλεη 5 θαη 6 θαη 7 επξψ, πνπ ζεκαίλεη φηη αλ 

ην κεηαθξάζνπκε ζε δξαρκέο, λα πιεξψλεη πνζά 3.000 θαη 4.000 θαη 5.000 

δξρ. εκεξεζίσο, γηα λα θάλεη κεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ Γήκνπ ηνπ, απφ νηθηζκφ ζε 

νηθηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ. 

 Νη πξνηάζεηο ινηπφλ απηέο πνπ έζεζαλ θαη νη ζπλάδειθνη, είλαη θαηά 

βάζε φιεο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε ζε έλα θνηλφ πιαίζην, ζε έλα θνηλφ 

ςήθηζκα. Θαη ζα πξφηεηλα θαη αθφκα θάηη θ. Γήκαξρε. Δζείο πξνζσπηθά ζαλ 

εμνπζηνδνηεκέλνο απφ φινπο καο λα απεπζπλζείηε πιένλ ζε δχν άλδξεο ηνπ 

Διιεληθνχ Θνηλνβνπιίνπ, ηνπο πιένλ ηζρπξνχο ζηελ ζεκεξηλή Θπβέξλεζε. Ρνλ 

Αληηπξφεδξν ηεο Θπβέξλεζεο ηνλ θ. Ξάγθαιν θαη ηνλ ίδην ηνλ Ξξσζππνπξγφ, 

ηνλ Γεψξγην Ξαπαλδξένπ, πνπ είλαη Βνπιεπηέο Αηηηθήο. Λνκίδσ φηη ε επζχλε 

πνπ βαξχλεη θαη ηνπο δχν απηνχο άλδξεο γηα ηα δηφδηα εληφο ηεο Αηηηθήο είλαη ε 

κφλε δπλαηή θαη πηζαλή δηέμνδφο καο λα κπνξέζνπκε λα ηνπο πείζνπκε. Αλ 
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πεηζηνχλ. Δαλ δελ πεηζηνχλ, ζα πξέπεη λα έξζνπλ σο ππφινγνη λα καο 

απαληήζνπλ γηαηί ηνπιάρηζηνλ δελ αληηδξνχλ. 

 Νη Βνπιεπηέο, φπσο ιέλε θαη ηα ςεθίζκαηα πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη 

ππφινηπνη ζπλάδειθνη... Ρα ςεθίζκαηα πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη πξνιαιήζαληεο 

ζπλάδιεθνη λνκίδσ φηη ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ εκάο, απφ ηελ παξάηαμή καο, 

θαη είκαζηε ζχκθσλνη ζην θνηλφ ζα έιεγα θαη πάιη ςήθηζκα, γηα λα δείμνπκε 

ηελ δπλακηθή πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ςεθίζκαηα. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειηθά ζπληάζζεηαη έλαο θαηάινγνο απφ ην Ξξνεδξείν γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ, ν νπνίνο ηειηθά δελ ηεξείηαη. Θαη 

εληάμεη, δελ ηνλ ηεξψ θαιή ηε πίζηε, γηα λα γίλεηαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε. 

Αιιά θάπνπ μερεηιψλεη απηφ ην πξάγκα. Αο ην ηεξήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ζε 

επφκελεο ζπλεδξηάζεηο. 

 Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε έρεηε δίθην, αιιά ζηγά ζηγά ζα κπνχκε ζην 

πξφγξακκα απηφ. 

 Δγψ ζέισ λα ζαο πσ έλα βαζηθφ πξάγκα. Δαλ δελ κπεη κπξνζηά ν Γήκνο, 

απηφ πνπ είπε ν θ. Γηαζεκάθεο, θαη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ, ζα 

ζηακαηήζεη ην "ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ". 

 Δγψ ζπγθεθξηκέλα έρσ κία επηρείξεζε θαη θαηεβάδσ 5 απηνθίλεηα ηελ 

εκέξα ζηελ Αζήλα. Δαλ ζηακαηάσ ζην πήγαηλε θαη ζην έια θαη ηξψσ θιήζε, 

ζεκαίλεη 1.000 επξψ ηελ εκέξα. Ρνπηέζηηλ δειαδή 20.000 κε 25.000 αλάινγα, 

εαλ θιεζνχλ φιεο νη εκέξεο. Δ, ζα ζηακαηήζσ λα ζπκκεηέρσ. Θαη ζπκκεηέρσ 2 

ρξφληα ζρεδφλ. Απφ ηνπο πξψηνπο είκαη, θαη ζηηο θαηαιήςεηο ζηα δηφδηα, θαη ζην 

"ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ". Δαλ δελ καο πξνζηαηεχζεη ν Γήκνο, ζηγά ζηγά ν θφζκνο ζα 

ζηακαηήζεη. Ρν ιέσ εγψ ζαλ επηρεηξεκαηίαο, αχξην ζα ην πεη ν απιφο 
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εξγαδφκελνο, γηαηί ζα είλαη ην ίδην δπζβάζηαρην θαη γη' απηφλ λα πιεξψζεη 200 

+ 200, 400 επξψ. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δηεπθξηληζηηθά ιίγν. Πηελ ηνπνζέηεζή κνπ ζαο 

αλέθεξα πνιχ αλαιπηηθά άκεζε θαηάξγεζε ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ζηνλ Γήκν 

καο. Δκείο δελ είπακε λα ηα κεηαθέξνπκε θάπνπ αιινχ. Θαη πξαθηηθά ππάξρνπλ 

δηφδηα φηαλ βγαίλεηο ζην Πρεκαηάξη. Γειαδή δελ είπακε λα ηα πάκε θάπνπ 

παξαπέξα. πάξρνπλ άιια δηφδηα παξαθάησ, ζε 3-4 ρηιηφκεηξα. Ινηπφλ, είλαη 

μεθάζαξν απηφ. Πην Πρεκαηάξη δελ δνπιεχνπλ; Απηά κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ, 

γηα λα πάλε ζηε Σαιθίδα. Δλα είλαη απηφ ινηπφλ. Δκείο δελ ιέκε λα ηα 

κεηαθέξνπκε θάπνπ αιινχ. Ιέκε θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ. 

 Θαη ζε απηφ πνπ αλέθεξε ε θ. Πηεξγίνπ, ζπκθσλψ ζε φζα είπε, απιψο λα 

πσ θάηη θαη λα ελεκεξψζσ θηφιαο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηνλ Γήκαξρν, 

φζνλ αθνξά ηελ επηινγή θνξνινγίαο, ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην Καιαθάζαο έρεη 

επηβάιεη θνξνινγία γηα φια ηα ηεηξαγσληθά πνπ θαιχπηεη ε Λέα Νδφο. Νιν ην 

κήθνο. πάξρεη ε λνκηθή θφξκνπια γηα επηβνιή ηέινπο, θαη ππάξρεη θαη 

δηθαζηήξην, γηαηί δελ ην δέρζεθε ε Λέα Νδφο, θαη ζα πξέπεη θαη ν Γήκνο λα έηλαη 

ζην δηθαζηήξην απηφ λα δηεθδηθήζεη ηα έζνδα απφ ηα ηέιε.  

 Θαη επίζεο ζα πξέπεη λα κπνπλ ηέιε φζνλ αθνξά ηνλ Απιψλα, 

Ξνιπδέλδξη θαη Αθίδλεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Δδψ μεθηλήζακε θαη θνπβεληηάδνπκε απ' φηη θαίλεηαη, ην 

ηί είλαη λφκηκν θαη ηί είλαη παξάλνκν. Θαη έρνπκε απέλαληη κία Θπβέξλεζε ε 

νπνία πνηληθνπνηεί νηηδήπνηε ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγαινεξγνιάβσλ. Κε 

λφκν ζήκεξα καο βάδνπλ ζηα 500 επξψ, κε λφκν πνηληθνπνηνχλ θαη ηελ αλαπλνή 
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καο. Ρί θνπβεληηάδνπκε; Θνπβεληηάδνπκε αλ ζα γίλεη θαιή ε Θπβέξλεζε ή ν θ. 

Ξάγθαινο, ή αλ ζα γίλεη θαιφο ν θ. Ξαπαλδξένπ, ν Ξξσζππνπξγφο; Πηελ 

εληεηαικέλε ππεξεζία είλαη. Δπηινγή πνιηηηθή έρνπλ θάλεη. Ρν μέξνπκε φινη καο. 

Θαζφκαζηε θαη θνξντδεπφκαζηε εδψ κέζα. Θαη θνξντδεπφκαζηε γλσξίδνληαο ην 

πξφβιεκα θαη ηελ νπζία ηνπ.  

 Ρν λα πάξνπκε ζέζε ζήκεξα... Θαη απηφ είπαηε θ. Ιίηζα, ζπκθσλψ. Ξάκε 

ζηε Καιαθάζα λα μειψζνπκε ηα δηφδηα. Ξάκε λα θηλεηνπνηήζνπκε ηνλ θφζκν 

εθεί πέξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν πξνζπαζήζακε, αιιά δελ κεηαθηλείηαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξάκε θαη ζα ηα μειψζνπκε, θ. Ιίηζα. Νινη καδί πάκε... Δδψ πέξα 

ππάξρνπλ 150 άηνκα πνπ αθνχλε κε πξνζνρή απηά πνπ ιέκε. Ν θφζκνο απηφο 

είλαη 2, 2,5, 3 ρξφληα ζην δξφκν. Θαη ηί ηνπ πνχκε εκείο ζήκεξα; Θα πάκε λα 

ρηππήζνπκε ηελ πφξηα ηνπ πνπξγείνπ; Νηη ζα πεξηκέλνπκε ην ΞΑΠΝΘ λα γίλεη 

θαιφ; Νηη ζα κηιήζνπκε ζε απηνχο ηνπο Βνπιεπηέο θαη λα κελ ηνικήζνπλ λα 

παηήζνπλ ην πφδη ηνπο ζην ρσξηφ καο; Κε ζπγρσξείηε πνιχ δειαδή! Γηαηί θαη ν 

θφζκνο πνπ αθνχεη λνεκνζχλε έρεη. Θαη θπζηθά θξηλφκαζηε φινη γη' απηφ πνπ 

ιέκε. 

 Γελ είλαη δήηεκα αλ ζα πάλε ηα δηφδηα εδψ ζηνλ Υξσπφ ή... Νπνπ έβαιε 

ην θίλεκα πνιχ πςειά ηνλ πήρε, θέξδηζε ην ιατθφ θίλεκα. Πε εξγαηηθά 

δηθαηψκαηα, θέξδηζε. Ξαληνχ. Ξαηδεία, πγεία, θνηλσληθή πξφλνηα. Αιιά έβαιε 

ηνλ πήρε ςειά. Γελ ππήξρε πνηέ γξακκέλν ζηελ ηζηνξία θάπνπ φηαλ ν πήρεο 

ήηαλ ρακειά λα δηεθδηθήζαλε θαη λα θεξδίζαλε θάηη. Ξνπζελά. Ξνπζελά. 

 Κελ θνπβεληηάδνπκε γηα ην πξφβιεκα ην νπνίν ην δνχκε θαζεκεξηλά. Ρελ 

νπζία θαη ηελ πνιηηηθή λα βάδνπκε. Θαη λα είλαη μεθάζαξν φηη πνιηηηθή 

εθαξκφδεηαη. Ξνιηηηθή.  

 Ρν ςήθηζκα ππάξρεη θαη ζα ηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, γηα λα μαλαγπξίζνπκε ιίγν ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

φζνλ αθνξά ζηελ επηβνιή δεκνηηθψλ ηειψλ ζηνπο ζηαζκνχο δηνδίσλ, πηζηεχσ 

φηη απηφ ζα ηνπο λνκηκνπνηήζεη, έηζη; Δκείο ηζρπξηδφκαζηε φηη απηνί είλαη 

απζαίξεηνη, είλαη παξάλνκνη. Δαλ εκείο ηνπο βάινπκε... 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε άιιν αλαθέξνκαη, θ. Γηαζεκάθε. Αιιν πξάγκα είλαη, ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ απηφ πνπ ιέσ εγψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ηειεηψζσ. Δγψ δελ αλαθέξζεθα ζηελ απφθαζε πνπ πήξεο 

εζχ ζηε Καιαθάζα. Θάπνηνο πξηλ έθαλε κία πξφηαζε λα βάινπκε ζε φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο δηνδίσλ δεκνηηθά ηέιε. Θαη λνκίδσ φηη ήηαλ ε θ. Πηεξγίνπ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εκείο ηα ζεσξνχκε απζαίξεηα θαη δεηνχκε απφ ηελ Ξνιενδνκία λα 

επηβάιεη πξφζηηκα, πψο απφ ηελ άιιε εξρφκαζηε λα ηνπο επηβάιινπκε δεκνηηθά 

ηέιε; Γεκνηηθά ηέιε πιεξψλνπλ ηα λφκηκα θηίξηα.  

 Θχξηε Ξξφεδξε, απηά ηα θηίζκαηα είλαη απζαίξεηα, θαη ηνπο επηβάιινπκε 

πξφζηηκα πνιενδνκηθά. Απηή είλαη ε γλψκε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Αλπθαληή. 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θαιεζπέξα ζε φινπο. Δγψ δελ ζα ρξσκαηίζσ 

νχηε ζα θνκκαηηθνπνηήζσ ηελ θνπβέληα, αιιά ζα ήζεια λα πσ ην εμήο. Νηη 

επεηδή αχξην ζα ςεθηζηεί ην ζέκα ζηε Βνπιή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επφκελε 

θηλεηνπνίεζε ε νπνία ζα είλαη ηελ Θπξηαθή, λα είλαη δπλακηθή. 

 Αχξην ινηπφλ πνπ ζα είλαη ε επφκελε θηλεηνπνίεζε, λα είλαη δπλακηθή. 

Ρελ αξρή λα ηελ δψζνπκε εκείο απφ εδψ. Λα δψζνπκε αθεηεξία έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο, θαη λα μεθηλήζνπκε απφ εδψ. Ρελ Θπξηαθή πνπ πέξαζε, 

ερζέο δειαδή, ζηα δηφδηα δελ ήηαλ πάλσ απφ 500 άηνκα. Ν Γήκνο καο είλαη 

25.000 απηή ηε ζηηγκή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ζπκθσλήζνπκε ζην ςήθηζκα λα είλαη νκφθσλν, θαη... 
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Ξνιχ επραξίζησο θ. Θσκά, νξίζηε.  

ΘΥΚΑΠ (ΚΔΙΝΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΑΓΥΛΑ): Θχξηε Γήκαξρε, θχξηε Ξξφεδξε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θπξίεο θαη θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 1,5 ρξφλν ηψξα 

κε ηνλ αγψλα καο ελάληηα ζηα δηφδηα θαηαθέξακε λα αλαδείμνπκε ην πξφβιεκα 

ηεο κεγάιεο απάηεο ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ. Δπηζεκάλακε ην κεγάιν θαθφ πνπ 

πξνθαινχλ ζηελ πεξηνρή καο νη 8 ζηαζκνί δηνδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη 

12.  

 Ρειηθά γίλακε Γάδα. Δίκαζηε ε απιή ηεο Αζήλαο, είκαζηε ε πχιε ηεο 

βηνκεραληθήο δψλεο φπνπ ρηιηάδεο εξγαδφκελνη θαζεκεξηλά βγάδνπλ ην ςσκί 

ηνπο. Καο απφθνςαλ. Καο επέβαιαλ θφξν ππνηέιεηαο, φρη θφξν δηέιεπζεο 

ηειηθά. 

 Δίκαζηε πεξηνρή Β' θαηνηθίαο. Ξάλσ απφ 200.000 άλζξσπνη θηλνχληαη ζε 

απηή ηελ πεξηνρή. Ρελ θαηαδίθαζαλ ζην καξαζκφ θαη ζηελ αλέρεηα.  

 Ξψο απαληάκε ζε απηή ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε; Δκείο ζ' απηή ηελ 

θαηάζηαζε πνπ καο επέβαιαλ, απαληήζακε πξαθηηθά, κε ην "ΓΔΛ 

ΞΙΖΟΥΛΝΚΔ". Γελ πιεξψλνπκε ηα παξάλνκα δηφδηα. Γπφ θνξέο έρεη αλαβάιεη 

ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ηελ ζπδήηεζε απηήο ηεο απαξάδεθηεο 

απνηθηνθξαηηθήο ζχκβαζεο ε νπνία είλαη δηάηξεηε λνκηθά θαη παξαβηάδεη θαη δχν 

άξζξα ηνπ ζπληάγκαηνο, ην 4 θαη ην 5. Απηφ είλαη δεκνθξαηηθή εθηξνπή. Απηή 

είλαη ε δεκνθξαηηθή εθηξνπή, λα κελ ζέβεζαη ην ζχληαγκά ζνπ, ηνλ ππέξηαην 

λφκν ηνπ θξάηνπο ζνπ. Ρί άιιν είλαη ε δεκνθξαηηθή εθηξνπή; 

 Βέβαηα, νη ηξνπνινγίεο είλαη πηα φρη δεκνθξαηηθή εθηξνπή, είλαη 

πξαμηθνπήκαηα θνηλνβνπιεπηηθά. 

 Γελ πιεξψλνπκε ινηπφλ ηα παξάλνκα δηφδηά ηνπο, πνπ καο 

θαηαδηθάδνπλε. Πηελ πξάμε ηα έρνπκε θαηαξγήζεη. Σηιηάδεο ζπκπνιίηεο καο 
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θάζε κέξα ζεθψλνπλε ηε κπάξα. Θαη έξρεηαη ζήκεξα ε Θπβέξλεζε ζαλ 

εηζπξάθηνξαο ησλ εηαηξεηψλ θαη επηηίζεηαη ζηνλ αγψλα ησλ πνιηηψλ.  

 Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απαληήζνπκε. Θαη ζα απαληήζνπκε δπλακηθά 

θαη καδηθά. Θαλείο θάηνηθνο ή εξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ δελ πξέπεη λα 

πιεξψλεη δηφδηα κέρξη λα θαηαξγεζνχλ.  

 Δκείο ζαλ Δπηηξνπή αγψλα δεηάκε απφ ηνλ Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην φρη κφλν ηελ απφιπηε ζηήξημε ζηνλ αγψλα ησλ ζπκπνιηηψλ καο, 

αιιά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή πάιε κε φια ηα κέζα, γηα λα 

απνθξνπζζεί ε θπβεξλεηηθή απηή επίζεζε ελάληηα ζηε δσή καο. Κέρξη βέβαηα λα 

θαηαξγεζνχλ ηα δηφδηα ζηε βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. Γηα καο είλαη 

αδηαπξαγκάηεπην. Γελ ζέινπκε λα ηα πάκε νχηε ζηε Κεηακφξθσζε, νχηε ζηε 

Βαξπκπφπε, νχηε ζηνλ Αγην Πηέθαλν, νχηε ζηα Νηλφθπηα. Διιελεο ζπκπνιίηεο, 

ζπκπάζρνληεο θαη ζπλεξγαδφκελνη είλαη φινη. Αιίκνλν αλ δερζνχκε ηα δηφδηα 

απηά. Θαηαδηθάδνπκε ηνλ ηφπν καο, θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο. Γελ ππάξρεη 

άιινο δξφκνο παξά λα ζπλερίζνπκε λα κελ πιεξψλνπκε. 

 Ζ Θπβέξλεζε βέβαηα καο εκπαίδεη. Ξφηε ιέεη έρνπκε δίθην, πφηε 

ππφζρεηαη δηάθνξεο αιιαγέο, πνηέ φκσο δελ απαληά ζε απηφ ην βαζηθφ αίηεκα, 

λα θαηαξγεζνχλ ηα δηφδηα ζηε βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή, φπσο ην είραλ δεηήζεη 

νη πξψελ Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο, ε Δπηηξνπή αγψλα, ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνπιην. 

Θαη αλη' απηψλ πξνζπαζεί άκεζα λα πνηληθνπνηήζεη ηνλ αγψλα καο, θαη απεηιεί 

δηαξθψο κε θπξψζεηο. 

 Γελ ζα ηνπο γίλεη ην ραηίξη. Δκείο ζα ζπλερίζνπκε. Ρν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην απφςε θαηά ηελ άπνςή καο ην ζέινπκε, σο πνιίηεο ην απαηηνχκε, 

πξέπεη λα θαηαδηθάζεη απηή ηελ θπβεξλεηηθή ηαθηηθή θαη λα απαηηήζεη ηελ 

απφζπξζε απηήο ηεο απαξάδεθηεο ηξνπνινγίαο πνπ κεηαηξέπεη ηελ Ρξνραία ζε 

εηζπξάθηνξα. Ξνπ κεηαηξέπεη ηνλ ΘΝΘ ζε φρεκα είζπξαμεο παξάλνκσλ ηειψλ 

θαη ζε κέζν θαηαζηνιήο ησλ πνιηηψλ. Απαμηψλεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ραξίδεη 
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ηα πξφζηηκα ησλ πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ δήζελ 

αλεμάξηεην κεραληθφ σο ζεκαηνθχιαθα ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ελψ 

ζηελ νπζία ηνλ δηνξίδνπλ νη εηαηξείεο.  

 Ρειηθά δεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ςήθηζκά ηνπ λα δεισζεη 

πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη: Ν Γήκαξρνο θαη νη θάηνηθνη ζα ζπλερίζνπλ λα 

πεξλάλε ρσξίο λα πιεξψλνπλ δηφδηα. Νια ηα δεκνηηθά νρήκαηα δελ ζα 

πιεξψλνπλ δηφδηα. Λα θαιέζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ςήθηζκά ηνπ ηελ 

Θπβέξλεζε λα απνζχξεη απηή ηελ επαίζρπληε ηξνπνινγία, ζε δε αληίζεηε 

πεξίπησζε θαιεί ηνπο Βνπιεπηεο λα ηελ θαηαςεθίζνπλ. Δαλ θάπνηνη ηελ 

ππεξςεθίζνπλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη απηφο ν ηφπνο δελ είλαη γη' απηνχο. 

 Θαη βέβαηα, νη πξνηάζεηο απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο πνπ 

θαηαηέζεθαλ γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε φισλ εκψλ ησλ ζπκπνιηηψλ ζηνλ Γήκν 

Υξσπνχ πνπ δηψθνληαη ζήκεξα ή ζα δηψθνληαη αχξην γη' απηή ηνπο ηελ 

πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ, γηαηί δελ είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε 

θαλελφο καο, αιιά είλαη ππφζεζε φιεο ηεο θνηλσλίαο καο. 

 Δίκαζηε ζίγνπξνη κεηά απφ απηά πνπ αθνχζηεθαλ απφςε, φηη απηφο ν 

αγψλαο ζα είλαη θαη πην δπλακηθφο θαη πην καδηθφο. Θαη αχξην ζηηο 5.00 ην 

απφγεπκα δελ ζα είκαηε 500, δελ ζα είκαζηε 1.000. Θα είκαζηε ρηιηάδεο, πην 

δπλαηνί θαη πην απνθαζηζκέλνη. 

Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο ηνλ θ. Θσκά. 

Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ φινπο γηα ηηο σξαίεο ηνπνζεηήζεηο. Ιίγν πνιχ 1,5 

ρξφλν ηψξα γλσξίδσ ηηο ζέζεηο ηνπ θαζελφο θαη πξνζσπηθά αιιά θαη ζαλ νκάδα. 

Πήκεξα εδψ καο έλσζε φινπο απηή ε αδηθία, πξαγκαηηθή αδηθία πνπ πθίζηαληαη 

50.000 θάηνηθνη ζηνλ Γήκν Υξσπνχ. Πήκεξα καο έλσζε εδψ φκσο θάηη 
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ζπγθεθξηκέλν, θαη ζέισ λα ην πξνζέμεηε. Πε απφιπηε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγψλα ησλ δηνδίσλ, απνθαζίζακε έθηαθην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κέζα ζε κία εκέξα γηα λα θαηαδηθάζνπκε θαη λα πξνιάβνπκε θαη λα 

ζηείινπκε ηελ αληίδξαζή καο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, θαη πνηληθνπνίεζε ηεο 

δηέιεπζεο άλεπ ρξεκάησλ ησλ δηνδίσλ. 

 Γελ λνείηαη, επαλαιακβάλσ, κία ζπλεηδεηή πξάμε αληίζηαζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή καο εμαζιίσζε λα γίλεηαη πνηληθφ αδίθεκα. Ζξζακε ζήκεξα εδψ λα 

καο ελψζεη απηφ.  

 Ξάξα πνιιά ζσζηά είπαηε. Ξάξα πνιιά. Ζ ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

είλαη φρη ζηα δηφδηα. Ζ ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη, δελ ζα εηζπξάμεη πνηέ 

πνιηηηθά ρξήκαηα απφ άλζξψπνπο πνπ ζα ηηκσξεζνχλ απφ ηα δηφδηα. Νη ζέζεηο 

καο νη πνιηηηθέο είλαη απηέο. Δίκαζηε θνληά ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, είκαζηε 

θνληά ζηα δηφδηα.  Εεηψ θαη εγψ αχξην φινη καδί 5.00 ε ψξα ην απφγεπκα, 

αιιά δεηψ ελφηεηα. Ρν κφλν φπιν πνπ κπνξνχκε λα ράζνπκε γηα λα καο 

θεξδίζεη, είλαη ε δηάζπαζε. Λα κελ βιέπνπκε ην δάζνο θαη λα βιέπνπκε ην 

δέλδξν. Δαλ δηαζπαζηνχκε ηψξα ηί ζα ςεθίζνπκε, ηνχηε ε παξάγξαθνο ή ε 

άιιε, ράζακε ην παηρλίδη. Δκείο μεθηλήζακε. Γελ έρσ θακία δηαθσλία κε ηελ 

Δπηηξνπή, ην έλα ςήθηζκα ή ην άιιν. Δίλαη παξφκνηα.  

 Εεηψ φκσο, κηάο θαη εθθξάδνπκε ηελ πιεηνςεθία απηή ηε ζηηγκή ζηνλ 

Γήκν Υξσπνχ λα ςεθίζεηε ην ςήθηζκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ηεο πιεηνςεθίαο, 

θαη λα πξνρσξάκε κπξνζηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνηνχ ην ζέκα ηεζεί ζε ςεθνθνξία, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ θ. 

Νηθνλφκνπ, ήζειε ε θ. Βαξλάβα λα ζπκπιεξψζεη θάηη, θαη λα ηεζεί ην ζέκα ζε 

ςεθνθνξία. 
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ΒΑΟΛΑΒΑ: Δκείο βέβαηα ςεθίδνπκε ηελ θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ, θαη πξέπεη, 

επεηδή δελ παξεπξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ν θ. Νηθνλφκνπ, λα δηνξζψζσ 

θάλνληαο κία παξέκβαζε, φηη δελ έρεη ςεθίζεη γηα ηα δηφδηα, φπσο έρεη εηπσζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Παο ξψηεζα θ. Πηεξγίνπ, αλ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε 

θάηη, θαη κνπ είπαηε φρη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη ζέκα λα πνχκε ή ην έλα ή ην άιιν θαη λα ςεθίζνπκε. 

Γειαδή καδεχηεθε ε πιεηνςεθία, έβγαιε έλα ςήθηζκα θαη ιέεη ςεθίζηε ην; 

Αθνχζηεθαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο. Ρν ςήθηζκα ζεκαίλεη φηη απηφ πνπ έρεηε 

θηηάμεη σξαία, ζαλ θνξκφ κπνξνχκε λα ην δερζνχκε θαη λα πξνζζέζνπκε απηέο 

ηηο πξνηάζεηο πνπ εηπψζεθαλ. Γελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε απηφ πνπ πξηλ απφ 

2 ψξεο απνθαζίζαηε εζείο ή εκείο. πάξρεη κία ζπδήηεζε. Απηή ε ζπδήηεζε 

θάηη έβγαιε. Γηαηί ηελ θάλακε ηφηε; Ρφηε αο θαζφηαλ ν θαζέλαο ζην γξαθείν 

ηνπ θαη αο έβγαδε ην ςήθηζκά ηνπ. 

 Λα εκπινπηηζζεί ή ην έλα ή ην άιιν, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο φισλ 

ησλ πιεπξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, αθνχ ηίζεηαη ην ζέκα ησλ ηξηψλ ςεθηζκάησλ, αο 

απνθαζίζεη πιένλ ην Πψκα γηα ηξία ςεθίζκαηα. Θαιφ ζα ήηαλ... 

 Ξαξαθαιψ θ. Ιίηζα. Θάλαηε κία παξαηήξεζε. Δρεη θαηαγξαθεί. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ κπνξεί λα είλαη ην έλα ή ην άιιν. Γελ ην θαηαιαβαίλσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ παξαηήξεζε άκα κπεη κέζα... Αλ ζέιεηε λα ην βγάιεηε, εγψ ζαο 

παξαθαιψ λα βγάιεηε κία ιέμε κφλν πνπ ιέεη ζρεηηθά κε ην ηίκεκα, γηαηί εκείο 

δελ έρνπκε θαλέλα ηίκεκα λα πιεξψζνπκε. Γελ δερφκαζηε λα πιεξψλνπκε. 

Απηφ ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ κφλν. 

 Θαη επίζεο, απηά ηα άιια δχν πνπ είπα είλαη θαηάξγεζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ησλ δηνδίσλ. Ρίπνηε άιιν. Πε απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο εγψ ην ςεθίδσ. 

Θαλέλα πξφβιεκα. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγγλψκε θ. Ξξφεδξε, είλαη ηφζν δχζθνιν απηή ηε ζηηγκή λα 

θάλνπκε έλα ςήθηζκα νκφθσλν θαη λα ην ςεθίζνπκε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγηλε ε πξφηαζε απφ ηνλ θ. Ονχζζε. Νπσο είλαη ην ςήθηζκα 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, κε ηελ πξνζζήθε πέληε πξνηάζεσλ. Ρειεηψζακε. Γε 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θάηη άιιν. Νη πξνηάζεηο φιεο πνπ θάλακε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ςήθηζκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, θαη λα πξνρσξήζνπκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα πξνρσξήζνπκε. Θα κπεη ην ςήθηζκα φπσο ην δηακνξθψζαηε 

ζην ηέινο, θαη ππάξρνπλ θαη άιια δχν ςεθίζκαηα, ην έλα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε 

ζηελ Καιαθάζα θαη έλα θαηάξγεζε ζε φια ηα δηφδηα. Λα κπνχλε πξνο 

ςεθνθνξία ζην Γεκνηηθφ Ππκβνπιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ απνθαζίδεη θ. Σαζηψηε ην Ππκβνχιην γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο. 

Τεθίδεη γηα ηελ απξηαλή ηξνπνινγία ζηε Βνπιή. Νη θηλεηνπνηήζεηο είλαη έλα 

άιιν ζέκα. Γελ αθνξνχλ ην ςήθηζκα. Λα κπνξέζνπκε λα ζπλελλνεζνχκε ζε 

απηή ηελ αίζνπζα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Δρσ θαηαζέζεη δχν 

ςεθίζκαηα. Ρν έλα είλαη μεθάζαξν θαηεγνξεκαηηθά, θαηάξγεζε φισλ ησλ 

δηνδίσλ θαη φρη ζηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ αγψλα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Θαη ην 

δεχηεξν είλαη λα δνχκε ηελ βνχιεζε ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ εδψ ζηνλ 

Υξσπφ, φζνη έρνπλ ηελ βνχιεζε, λα πάκε ζπκβνιηθά λα μειψζνπκε ηα δηφδηα. 

Θαη απηφ λα ην απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζχζζσκν. 41 είκαζηε, θ. 

Ληθνιάνπ. Λα κπεη θαη λα ςεθίζνπκε. Θαη φζνη δηαθσλνχλε λα πνχκε φηη, 

δηαθσλνχκε, θ. Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κία πξφηαζε πνπ αθνξά δηαδηθαζία θηλεηνπνηήζεσλ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Αο ςεθίζεηε θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εληάζζεηαη ζην ςήθηζκα. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Τεθίζηε θαηά. Θχξηε Ληθνιάνπ, ηί ιέηε; Δπηθεθαιήο είκαη θαη βάδσ 

ςήθηζκα. Αο ςεθίζνπλ φινη θαηά. Λα κπεη, θαη αο είκαη ν κφλνο πνπ ζα ςεθίζεη 

ππέξ. Βάιηε ην θαλνληθά. Απηφ πνπ ιέηε δελ πξνβιέπεηαη νχηε απφ ηνλ Θψδηθα. 

Λα κπεη θαη λα ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Δίλαη 

έμσ απφ ηνλ Θψδηθα απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζαο αθνχκε θ. Νηθνλφκνπ. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ήζεια λα δεηήζσ ζπγγλψκε απφ ην Πψκα γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε, αιιά φπσο θαηαιαβαίλεηε, θακηά θνξά νη ππνρξεψζεηο καο 

δπζθνιεχνπλ λα είκαζηε ζηελ ψξα καο. Εεηψ ζπγγλψκε γη' απηφ. 

 Δπεηδή ην ζέκα είλαη έθηαθην θαη είλαη θιέγνλ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα μέξεη ν θαζέλαο ηί ιέκε θαη ηί θάλνπκε θαη πνηέο είλαη νη ζέζεηο καο, 

εθπξνζσπψληαο ινηπφλ ηελ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ, ηελ 

παξάηαμε ηελ δεκνηηθή πνπ θαηήιζε ζηηο εθινγέο ηνπ Υξσπνχ αιιά θαη σο 

Βνπιεπηήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ηελ δηπιή ηδηφηεηα απηή, αλεμάξηεηνο απηή 

ηε ζηηγκή, πξψελ Βνπιεπηήο ηνπ ΞΑΠΝΘ... 

 (παξέκβαζε απφ ην αθξναηήξην εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Σαιάξσζε ιίγν. Ξνηφο είλαη ν ήξσαο απηφο; Ν ήξσαο 

πνηφο είλαη απηφο εδψ; Ξνηφο είλαη απηφο; Ξνηφο κηιάεη; Δρεη φλνκα; Ρν φλνκά 

ζνπ. Ρί ζέιεηο εζχ; Δζείο θχξηε κε ηνλ παηέξα ζαο θαη ηελ Γεκνηηθή Αξρή κε 

απηά πνπ θάλαηε, ζα ηα πνχκε ιίαλ ζπληφκσο. Αθήζηε ηηο πξνβνθάηζηεο. Δζχ 

κε ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηελ Θνηλνηηθή Αξρή Θαπαλδξηηίνπ, ζα ηα πνχκε 

ζπληφκσο. Ππληφκσο. Θαη ζα ηα αθνχζεηο φια. Νια ζα ηα αθνχζεηο εζχ. Κέρξη 

ηφηε φκσο... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαθφπηεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα 2 ιεπηά. Ξαξαθαιψ. Θχξηε 

Νηθνλφκνπ, κελ αλνίγεηε δηάινγν παξαθαιψ. 

 (Αθνινπζεί νιηγφιεπηε δηαθνπή) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο θπξίνπο ζπλαδέιθνπο λα επαλέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο. Νπσο παξαθαιψ θαη ην θνηλφ λα εξεκήζεη θαη κελ θέξλεη ζε δχζθνιε 

ζέζε ην Ξξνεδξείν. Θα παξαθαιέζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζέβνληαη ηνπο 

νκηιεηέο θαη λα κελ αλνίγνπλ δηαιφγνπο κεηαμχ ηνπο, ην δε θνηλφ θαη απηφ λα 

βνεζάεη ζηελ δηαδηθαζία κε ην λα κελ παξεκβαίλεη άζθνπα θαη κε φρη θφζκην 

ηξφπν. 

 Νξίζηε θ. Νηθνλφκνπ. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ θ. Ξξφεδξε ζέβνκαη θαη θαηαλνψ θαη ηηο αληηδξάζεηο 

θαη ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο έληνλεο..., ηνπο δηαπιεθηηζκνχο. Αιισζηε, απφ ηα 

ακθηζέαηξα πνπ έρσ μεθηλήζεη, δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα ζε πνιχ κεγάιεο 

εληάζεηο ζπδεηήζεσλ. Πε πνιχ κεγάιεο. 

 Νκσο παξά ηαχηα, αλ κνπ επηηξαπεί, λα πσ θαη εγψ ηελ άπνςή κνπ, ε 

νπνία είλαη ε εμήο. Θαη εθπξνζσπψ θαη ηελ ιέσ, φρη ιέγνληαο εγψ ηελ 

πξνζσπηθή κνπ αηνκηθή κνπ άπνςε. Θέινληαο λα εθθξάζσ ηελ παξάηαμε ηελ 

δεκνηηθή ηεο νπνίαο εγνχκαη απηή ηε ζηηγκή, θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, 

ζαλ αλεμάξηεηνο Βνπιεπηήο, θαη εθπξνζσπψληαο ηελ Δλσζε Αλεμαξηήησλ 

Ξνιηηψλ, κία λέα πνιηηηθή θίλεζε πνπ έρνπκε θαηαζέζεη εγψ κε ηνλ Γηάλλε ηνλ 

Γεκαξά, ζε επίπεδν Θνηλνβνπιίνπ. Γηαηί αχξην εκείο, εγψ ηνπιάρηζηνλ, ζα 

θιεζψ λα ςεθίζσ ή λα κελ ςεθίζσ κία ηξνπνινγία, γηα ηελ νπνία ζπδεηάκε 

εδψ, θαη ζα πάξσ εγψ ίζσο, θαη εδψ έξρεηαη ε θαιή ζπγθπξία λα είκαη έλαο 

Βνπιεπηήο εδψ πνπ λα θέξεη ζηε Βνπιή απεπζείαο έλα ςήθηζκα ηνπ Υξσπνχ 

εηδηθά, πνπ ηελ θαίεη ηελ πφιε καο θαη ηελ πεξηνρή καο απηφ ην πξάγκα, θαη λα 

κηιήζσ φρη γεληθά θαη αφξηζηα, αλ είκαη γεληθά θαη αφξηζηα ελαληίνλ ησλ δηνδίσλ 

αιιά κε αθνξκή θαη ηνλ Υξσπφ, ηνλ νπνίνλ θαηάγνκαη θαη είλαη θαη ε πεξηνρή 

κνπ. 

 Ιέσ ινηπφλ ην εμήο. Νηη είκαη αληίζεηνο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δηνδίσλ έηζη 

φπσο εθαξκφδεηαη. Απηφ γηα λα κελ έρνπκε ζπδεηήζεηο θαη παξεξκελείεο. 
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 Γεχηεξνλ. Νηαλ εςεθίζζε ε ζχκβαζηο ην 2007, φλησο σο κέινο ηεο 

Θνηλνβνπιεπηηθήο Νκάδαο ηνπ ΞΑΠΝΘ ην ςήθηζα ηελ ζχκβαζε ηφηε πνπ έθεξε 

ε ΛΔΑ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ. Ρελ ςήθηζα θαη εγψ. Ξήξε επξπηάηε πιεηνςεθία. Ζ 

ζχκβαζε ήηαλ ην ζρεδην ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

Απηνρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ιέγνληαη, ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Ρν θφκκα κνπ ηφηε 

ζην νπνίν αλήθα, είρε ζπκθσλήζεη ζηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ. Νχηε 

παξαπάλσ, νχηε παξαθάησ. 

 Ξάκε φκσο έλα βήκα παξαθάησ. Ζ ζχκβαζε απηή εθαξκφδεηαη εδψ πέξα 

ζηνλ Υξσπφ π.ρ., ζηελ πεξηνρή καο, ή γεληθά φπσο ιεηηνπξγνχλ ηα δηφδηα; Νινη 

ιέκε φρη, δελ εθαξκφδεηαη. Αθφκα θαη απηή ε θαθή ζχκβαζε, ε ιεφληηνο 

ζχκβαζηο ππέξ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ε νπνία ηνπο δίλεη πνιιά δηθαηψκαηα. 

Δθαξκφδεηαη φκσο φπσο πξέπεη, εδψ πέξα ζηνλ Υξσπφ; Νρη. 8 δηφδηα ζηελ 

πεξηνρή καο, παξάπιεπξν νδηθφ δίθηπν αλχπαξθην. Κάιηζηα, ππεχζπλν γηα λα 

έρνπλ ράζεη ηελ δσή ηνπο θαη λα έρνπλ ηξαπκαηηζηεί δεθάδεο ζπκπνιίηεο καο. 

Θαη λα κελ ιέσ ηα απηνλφεηα, θαη ηειηθά ηέινο πάλησλ θιπαξνχκε. 

 Φπζηθά δελ έρεη εθαξκνζηεί ε ζχκβαζε. Δίκαη απφ απηνχο πνπ ιέεη ηί; 

Νηη ηέινο πάλησλ εθείλε ε θαθή ζχκβαζε πνπ ππεγξάθε λα εθαξκνζηεί θαη απφ 

ηνλ θχξην θαηαζθεπαζηή.  

 Αξα ινηπφλ, πνηφ είλαη ην ζέκα; Λα πνχκε "θ. Νηθνλφκνπ ςήθηζεο ηελ 

ζχκβαζε ηνπ 2007;" Λαη, ηελ ςήθηζα. Ξαξαθάησ. Δίκαη εγψ ή φρη ππέξ; Δρσ 

θέξεη ζηε Βνπιή ην ζέκα ηξεηο θνξέο απφ ηφηε; Θαη φρη γηα λα πάξσ ςήθνπο. 

Νρη γηα λα πάξσ ςήθνπο, φπσο θάπνηνη ηζρπξίδνληαη εδψ πέξα. Θαη γη' απηφ ην 

ιφγν δελ έξρνκαη επάλσ ζηηο ζπγθεληξψζεηο. Δλψ έξρνληαη φινη νη ζπλάδειθνί 

κνπ, νη ζπλαγσληζηέο κνπ ηεο παξαηάμεψο κνπ. Δγψ ν ίδηνο δελ έξρνκαη, γηα λα 

κελ ζεσξήζνπλ θάπνηνη θαη πνχλε φηη, παο λα πάξεηο ςήθνπο απφ απηή ηελ 

ηζηνξία. Δγψ δελ έρσ θηηάμεη ηελ πνιηηηθή κνπ παξνπζία ζηνλ Υξσπφ απφ ην 
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θίλεκα γηα ηα δηφδηα. Θαη ζαο ιέσ φηη είκαη αλαθαλδφλ ππέξ. Αο ράζσ θαη 

ςήθνπο, γηαηί δελ έξρνκαη πάλσ ζηα δηφδηα. 

 Αιιά φκσο εθεί πνπ κπνξψ θαη πξέπεη, θαη εθεί ζα κε θξίλεηε, "ην έθεξεο 

ζηε Βνπιή ην ζέκα;" "Πηξηκψρλεηο ηνλ Οέππα;" Γελ ζέιεηε λα θάλσ θαη απηφ; 

Γελ ζέιεηε δειαδή ηα ζέκαηα λα έξρνληαη ζηε Βνπιή, λα αλαδεηθλχνληαη; Γελ 

ηα ζέινπκε; Λα κελ ην θάλνπκε; Λα ην πείηε φκσο. 

 Ρψξα, αλ εζχ πνπ ήζνπλα ΞΑΠΝΘ ή ήζνπλα ΛΔΑ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ή 

ήζνπλα δελ μέξσ, θάπνην άιιν θφκκα, θαη ην ςήθηζεο ηφηε, κία ζχκβαζε ε 

νπνία δελ εθαξκφδεηαη ζσζηά κάιηζηα, δελ δηθαηνχζαη λα  αλαπλέεηο θαη λα 

ππάξρεηο, γηαηί κφλν ην Θνκκνπληζηηθφ Θφκκα ή δελ μέξσ πνηφο άιινο απηφο ζα 

έρεη δηθαίσκα λα κηιάεη, εγψ ην ζεσξψ απηφ φρη ζσζηφ. Απηφ ιέσ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αμηνο ν κηζζφο ζνπ θ. Νηθνλφκνπ. Κπξάβν ζνπ. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξνιχ. Θαη ν δηθφο ζνπ ν κηζζφο άμηνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, είλαη απαξάδεθηνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

ιεηηνπξγείηε. Νηαλ νκηιείηε εζείο, ζέιεηε ηνλ απφιπην ζεβαζκφ θαη ηνλ έρεηε. 

Θέιεηε λα... 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε ν θφζκνο λα θξίλεη. Αθήζηε ηνλ θφζκν λα θξίλεη. 

Δγψ ιέσ ινηπφλ θάηη πνιχ απιφ. Ρί ζέινπκε εδψ φινη; Δλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. Νινη καδί λα δηεθδηθήζνπκε απηή ηελ 

ηζηνξία, ε ζχκβαζε λα εθαξκνζηεί ή λα κελ εθαξκνζηεί θαη λα ηειεηψλεη απηή 

ε ηζηνξία. 

 Λα θαηαξγεζεί. Λα θαηαξγεζεί, ζε ζρέζε... Ξξνζέμηε. Δγψ ζέισ λα είκαη 

εηιηθξηλήο, θαη ζα ην πσ θαη ηψξα, γηαηί δελ ζα θξπβφκαζηε. Δγψ ινηπφλ ζέισ 

λα είκαη εηιηθξηλήο. Πην "ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ" γηα ηελ δεκφζηα 

ζπγθνηλσλία, δελ ζπκθσλψ. Παο ην ιέσ δειαδή φηη... 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν, θ. Νηθνλφκνπ. Ρνπνζεηεζείηε ρσξίο λα θάλεηε 

δηάινγν. Παο παξαθαιψ. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Υξαία. Αλ ζέιεηε θαη ηελ άπνςή κνπ επηπιένλ, ηί ιεο γηα 

ην θίλεκα "ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ ΓΔΛ ΞΙΖΟΥΛΥ" ζε ζρέζε κε ηελ δεκφζηα 

ζπγθνηλσλία, ιεσθνξείν ή κεηξφ, ζαο ιέσ φηη δηαθσλψ. Αιιά φκσο ην ιέσ θαη 

επηπιένλ, γηα λα κε θξίλεηε πην απζηεξά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, απεπζπλζείηε ζην Ππκβνχιην. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη θ. Ξξφεδξε. Ρν ιέσ παξάδεηγκα, γηα λα κε θξίλεηε πην 

απζηεξά. Θέισ λα πσ δειαδή φηη δελ δηζηάδσ λα πσ ηελ άπνςή κνπ θαη ηελ 

γλψκε κνπ, γηαηί δελ κε ελδηαθέξεη λα θάλσ ςεθνζεξία. Αιισζηε, αλ είλαη λα 

ινπζηείο ηνλ ςήθν, ηνλ ινχδεζαη φ,ηη θαη λα θάλεηο. 

ΠΚΒΝΙΝΠ: Ρελ αχμεζε ηελ δέρεζηε; 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ δέρνκαη ηίπνηα. Διενο. Γηαηί κε ξσηάηε; Γηαθσλψ 

ξηδηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ... 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, επεηδή κπαίλεη ην εξψηεκα. Νκσο, αθνχζηε λα 

ζαο πσ θπξία κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ ζαο παξαθαιψ πνιχ. Δίλαη αηέξκνλεο απηέο νη 

ζπδεηήζεηο. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, είλαη φκσο θαη νπζηαζηηθέο, γηαηί πξέπεη λα δψζσ 

ιφγν θαη λα κπνξψ θαη λα απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πίγνπξα, αιιά κπνξείηε λα απαληήζεηε έκκεζα. Δκπεηξνο είζηε, 

μέξεηε. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, έρεηε δίθην ζην πνχ πξέπεη λα απεπζχλνκαη. 

Νκσο, επεηδή αχξην εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά ζα θξηζψ ζε ζρέζε κε ην ηί ζα 
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θάλσ ζηελ ςεθνθνξία... Νλνκαζηηθή. Θα θξηζψ θαη φρη κφλν ζα ςεθίζσ, αιιά 

ζα πάξσ θαη ηνλ ιφγν. Δγψ καδί κε ηνλ Γηάλλε ηνλ Γεκαξά πνπ ζέινπκε λα 

εθθξάζνπκε θάηη δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν ηνπ ΞΑΠΝΘ, ζα πάξνπκε 

ηνλ ιφγν. Ρί άιιν λα πσ; Νκσο, αλ απηφ δελ ηθαλνπνηεί θάπνηνπο, δελ κπνξψ λα 

θάλσ θάηη άιιν. Λα θάλσ ραξαθίξη γηα λα ζαο ηθαλνπνηήζσ; Λα απηνκαζηηγσζψ;  

 Δίπα φηη δελ ζα ςεθίζσ ηελ ηξνπνινγία, θ. Πηεξγίνπ, θαη απηφ ζα ην 

θάλνπκε, γηαηί ε κεηάδνζε ηεο Βνπιήο ζα είλαη θαη ζα ηελ δείηε φινη ηε Βνπιή, 

ηελ κεηάδνζή ηεο απφ ηελ ηειεφξαζε, θαη βέβαηα ζα θάλνπκε θαη δειψζεηο, ζα 

θάλνπκε θαη ηνπνζεηήζεηο ζηνλ Ρχπν. Θα είκαζηε δηάθαλνη θαη δεκφζηνη ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο καο. 

 Αξα ινηπφλ, ε ηνπνζέηεζή κνπ είλαη απηή. Αλ δελ ηθαλνπνηεί θάπνηνπο, 

δελ μέξσ ηί δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη. Νηη δελ είκαη ππέξ; πέξ είκαη ζ' απηή 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε. Ρψξα, ηί  έθαλα ην 2007; Παο ιέσ κε παξξεζία 

φηη έθαλα απηφ. Απηή ήηαλ ε αληίιεςε ηφηε. Ιέσ ινηπφλ φηη φλησο δελ βγήθε ε 

ππφζεζε. Απηέο νη ζπκβάζεηο δελ ιεηηνπξγήζαλε ζσζηά. Γελ ιεηηνπξγήζαλε 

ζσζηά. 

 Αξα ινηπφλ εγψ θ. Ξξφεδξε ζε ζρέζε κε ην επί ηνχηνπ θαη ην πξνθείκελν 

ιέσ φηη ζπληάζζνκαη, ην είπα θαη ζηνλ Γήκαξρν πξνρζέο πνπ κε πήξε 

ηειέθσλν, φηη ζπληάζζνκαη κε ην ςήθηζκα πνπ ν Γήκνο ζα βάιεη θαη ζα 

θαηαζέζεη, κε ην νπνίν δηαθσλνχκε θαη δελ δερφκαζηε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

δηνδίσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηθνλφκνπ. 

πελζπκίδσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζην Πψκα φηη εδψ έρνπκε έλα ςήθηζκα πνπ 

αθνξά ηελ απξηαλή ςεθνθνξία ζηε Βνπιή, γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνινγίαο ή 

φρη. Γελ έρνπκε ςήθηζκα πνπ αθνξά πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ε 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη ν Γήκνο καδί. Δαλ δελ ζπκθσλνχλ νη ζπλάδειθνη 
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ζην ςήθηζκα πνπ θαηαζέηεη ν Γήκνο, ζα πξνρσξήζνπκε ζε νλνκαζηηθή 

ςεθνθνξία. 

 Νξίζηε, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή ζπγγλψκε, δεηάκε δχν ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, θαη έλα 

αθφκα, ηξία, πνπ έρεη ζρέζε λα θάλεη κε απηνχο ηνπο πνιίηεο πνπ αχξην κπνξεί 

λα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ έλα πξφζηηκν, φπσο είπε εδψ ν θ. Γηαζεκάθεο. 

 Θέισ φκσο λα ζαο ξσηήζσ θάηη. Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, λα δεηάκε 

ηελ άκεζε θαηάξγεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζηαζκνχ ησλ δηνδίσλ, ζε ηί ζαο 

ελνριεί; Θάλακε θακία ζπκθσλία ζήκεξα φηη δελ ζα κηιήζνπκε γη' απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά αγσληδφκαζηε ηφζα ρξφληα; Δίκαζηε θαηεγνξνχκελνη εκείο. Γελ 

μππλήζακε έλα πξσί. Αιιά δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ κπνπλ δχν απιά πξάγκαηα 

πνπ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε φινη.  

 Κα δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ κπνπλ απηά ηα δχν. Ακεζε θαηάξγεζε ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη άκεζε θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ. Αιιηψο δελ έρεη 

λφεκα, θ. Ξξφεδξε. Δλα αληηθείκελν, αζρνινχκαζηε δχν ρξφληα κε απηφ ην 

πξάγκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξέπεη λα κπνπλ νη παξεκβάζεηο απηέο, Ξξφεδξε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ε αλαινγηθφηεηα πνπ ζαο είπα λα βγεη απφ εθεί κέζα, γηαηί είλαη 

θάηη ελάληηα ζην Ππληνληζηηθφ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα δερζεί απηφο ν αγψλαο 

μαθληθά κία άιιε πξφηαζε. Γελ είλαη δπλαηφλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνηηάμηε θ. Ιίηζα, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο πάλσ ζε απηφ 

ην ζέκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δαλ είλαη δηαθνξεηηθή άπνςε ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φηη 

ζα πξέπεη λα πιεξψλνπκε έζησ θαη ην νηηδήπνηε αληίηηκν ζηα δηφδηα, λα 

ηνπνζεηεζείηε. Δγψ πξνζσπηθά δηαθσλψ, θαη ζα δεηήζσ απφ ηελ παξάηαμή κνπ 

λα δηαθσλήζεη. Δκείο ιέκε, έμσ ηα δηφδηα απφ ηνλ Γήκν Υξσπνχ. Απηφ ην έρεη 
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πεη ε Λνκαξρία, ην έρνπλ πεη νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο. Γελ κπνξεί ν Γήκνο 

ηνπ Υξσπνχ λα θέξλεη ηέηνηα πξφηαζε. Ξνηφο είλαη ν εηζεγεηήο; Γελ ην 

δερφκαζηε. Γελ ην δερφκαζηε θ. Ξξφεδξε απηφ. Γελ ην δέρνληαη θαη νη πνιίηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ θ. Ιίηζα δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο, νπφηε ην ζέκα ζα 

πάεη ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα βγάιεηε έλα ζπγθεθξηκέλν θείκελν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Δίπαηε ηελ άπνςή ζαο. Θα αθνχζεηε θαη ηελ 

αληίζεηε. Ζ αληίζεηε είλαη φηη ζε απηφλ ηνλ δξφκν έρνπλ ραζεί αλζξψπηλεο 

δσέο. Απηφ ζα ην θξίλνπλ νη πνιίηεο, θχξηε. Πηνλ δξφκν απηφ έρνπλ ραζεί 

αλζξψπηλεο δσέο. Ρν γεγνλφο φηη βειηηψζεθε απηφο ν δξφκνο θαη δελ ζξελνχκε 

ζχκαηα, νθείιεηαη ζε απηά ηα δηφδηα, γηαηί απηή ε ζπκκφξθσζε... 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε φιν ην ζεβαζκφ θ. Ξξφεδξε ηί είλαη απηά πνπ ιέηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ παξάηαμή καο δεηάεη λα εθαξκνζηεί επαθξηβψο ε ζχκβαζε. 

Ρίπνηα παξαπάλσ θαη ηίπνηα παξαθάησ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαθσλνχκε θάζεηα. Γηαθσλνχκε. Δίλαη απαξάδεθηα απηά... Ιέηε θ. 

Ξξφεδξε αθξηβψο απηφ πνπ είπε ν θ. Νηθνλφκνπ. Απηφ ιέεη ν θ. Νηθνλφκνπ, απηφ 

ιέηε θαη εζείο. Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Νηθνλφκνπ. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ θ. Ξξφεδξε, άθνπζα κε πξνζνρή απηφ πνπ είπε ν θ. 

Ιίηζαο θαη λνκίδσ φηη έρεη απφιπην δίθην. Λνκίδσ φηη εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Πψκα 

θαη σο Γήκνο κπνξνχκε θαη έρνπκε δηθαίσκα λα πξνρσξήζνπκε θαη έλα βήκα 

παξαπέξα. Θαη απηφο είλαη ν ιφγνο θαη ηεο δηεθδίθεζεο. Γηαηί άκα έρνπκε 

ακπληηθή ζηάζε, ίζσο δελ δίλνπκε θαη θαζαξφ κήλπκα. 

 Λνκίδσ φηη ην ςήθηζκα ην νπνίν ζα ήζεια λα κνπ ην δψζεηε γηα λα ην 

εθθσλήζσ θαη αχξην ζηε Βνπιή, λα έρεη ζηνηρείν δπλακηθήο δηεθδίθεζεο, θαη 
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απφ θεη θαη κεηά αο πάξεη ε Θπβέξλεζε ηελ επζχλε, ηί ζέιεη λα θάλεη. Αιιά ην 

ςήθηζκα θαη απηφ πνπ δηεθδηθνχκε, θ. Γήκαξρε, λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρεη θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ βάδεη ν θ. Ιίηζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ ιφγν έρεη ν θ. Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα είζηε ζίγνπξνη φηη ε Γεκνηηθή Αξρή δελ δέρεηαη θαη' αξράο 

απεηιέο. Γεχηεξνλ, ε Γεκνηηθή Αξρή πξνρσξάεη κε ζηαζεξφηεηα, κε αξρέο θαη 

κε αμίεο. 

 Γηαβάδσ. Δρζέο θάλακε κία ζπγθέληξσζε κεγάιε, ζα ήζεια λα ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξε, ζηα δηφδηα γηα ηελ ηξνπνινγία πνπ έξρεηαη αχξην. Θαη 

ζπληνλίδνπκε ηελ ελέξγεηά καο γηα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηελ Ππληνληζηηθή 

Δπηηξνπή. Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή κνπ θέξλεη απηφ ην ςήθηζκα ην νπνίν δελ 

ιέεη γηα θαηάξγεζε δηνδίσλ, δελ εκπιέθεη γεληθά ηα δηφδηα. Κηιάεη λα δψζνπκε 

ζηνλ θ. Νηθνλφκνπ αχξην ην πξσί, ζε φινπο ηνπο Βνπιεπηέο, ζηνλ 

Ξξσζππνπξγφ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε. Γη' απηφ καδεπηήθακε ζήκεξα.  Ν 

θαζέλαο κπνξεί λα ιατθίδεη φπνηε ζέιεη, θαηαζηξέθνληαο ηελ πνξεία ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπκε ηνλ δξφκν ηνπ λα κελ γίλεη 

ηίπνηε, πνηέ, επεηδή ζέινπκε λα ιατθίδνπκε φπνηε ζέινπκε, εθηφο ζέκαηνο θαη 

φπνηε λνκίδνπκε. 

 Κα έρσ ην ςήθηζκα εδψ ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

πξαγκαηηθά είλαη αθξηβψο ή ειαθξψο δηαθνξεηηθφ απφ ην ςήθηζκα... Δγψ 

ςεθίδσ ην δηθφ ζαο. Γελ έρσ πξφβιεκα. Αθνχ είλαη ην ίδην. Αθξηβψο ην ίδην 

είλαη. 

ΓΖΚΝΡΖΠ: Γηάβαζέ ην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο ην ίδην είλαη, απηφ πνπ ζπκθσλήζακε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπεηδή ην έρσ ζπληάμεη, λα πσ δπφ πξάγκαηα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ. Γελ θάλνπκε δηάινγν. Λα θαηαιήμνπκε θάπνπ. 

Νπνηε ζέιεηε ν Γήκνο ζα είλαη αλνηρηφο, ζε νπνηνδήπνηε κεγάιν ή κηθξφ ζέκα. 

Αιιά δελ κπνξεί ν θαζέλαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λνκίδεη θαη γηα εληππψζεηο, 

θαη ηδηαίηεξα γηα ιατθηζκνχο, λα καο νδεγεί φπνπ ζέιεη απηφο. 

 Αχξην ην πξσί έρνπκε κία ηξνπνινγία γηα ηα δηφδηα. Ρα δηφδηα έρνπλ έλα 

καθξηλφ δξφκν. Θαη ζα ζπλερίζνπκε ηνπο αγψλεο καο. Θαη ζαο είπα, ν κφλνο 

ηξφπνο πνπ ζα ράζνπκε είλαη αλ δελ είκαζηε ελσκέλνη. Δπνκέλσο, ζε κία 

εβδνκάδα, ζε 10 εκέξεο, φπνηε ζέιεηε, θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα 

θαζνξίζνπκε ηελ πνξεία ηνπ αγψλα, ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, ησλ ζέζεσλ. Νπνηε 

ζέιεηε.  

 Πήκεξα καδεπηήθακε εδψ θαη θέξακε έηνηκα ςεθίζκαηα γηα ηελ απξηαλή 

ηξνπνινγία. Κελ ζαο παξαζχξνπλ φπνπ ζέιεη ν θαζέλαο γηα εληππψζεηο θαη 

ιατθηζκνχο. Απηφ είλαη ην ιάζνο πνπ θάλνπκε ζπλέρεηα, θαη δελ θαηαιήγνπκε 

πνηέ πνπζελά. 

 Δπνκέλσο, εγψ δεηψ απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη φινπο ζαο νκφθσλα λα 

ςεθίζνπκε ην ςήθηζκα απηφ πνπ θαηαζέηνπκε γηα ηελ ηξνπνινγία αχξην, πνπ 

ζα δηαβαζηεί ζηε Βνπιή. Γηα ηελ ηξνπνινγία ζα κηιήζνπλ αχξην ζηε Βνπιή. Θαη 

φπνηε ζέιεηε... 

 Θαη' αξράο κπνξείηε θ. Ιίηζα κε ην 1/3 λα πξνθαιέζεηε Ππκβνχιην. 

Νπνηε ζέιεηε. Γελ είλαη αλάγθε λα ην πξνθαιέζσ εγψ. Κπνξεί ε αληηπνιίηεπζε. 

Λα πξνθαιέζεηε ζπδήηεζε ζε 5 εκέξεο, γηα ηα δηφδηα. Πήκεξα φκσο ζα θξαηάκε 

ηνλ ιφγν ηεο ηηκήο καο, γηα ηνλ ιφγν πνπ ήξζακε εδψ. Θαη δελ ζα παίδνπκε κε 

ηνλ θφζκν, επεηδή έρνπκε θφζκν. Πε 3 εκέξεο θαη ζε 5 εκέξεο θάλνπκε 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πάιη, γηα φιν ην ζέκα ησλ δηνδίσλ, φιν ην θάζκα. Λα 

κηιήζνπκε γηα ηα λνκηθά, λα ζαο θέξσ ηα ζηνηρεία ηα πνιενδνκηθά πνπ θάλνπκε 

έθεζε θαη εκείο λα κελ πξνρσξήζεη ε αίηεζε αλαζηνιήο ηνπο, λα 

θαηαδηθαζηνχλ λα πιεξψζνπλ. Λα ζαο θέξσ φια ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. Αιιά 
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φρη φκσο φηαλ εξρφκαζηε γηα άιιν ζέκα λα ιατθίδνπκε γηα άιιν ζέκα. Απηφ είλαη 

ηειεησκέλν. Ν Γήκνο ζα θξαηάεη ηνλ ιφγν πνπ έρεη ην Ππκβνχιηφ ηνπ. Θαη δεηψ 

απφ ηελ πιεηνςεθία λα ςεθίζεη ην ςήθηζκα φπσο ην είπακε, λα ην δψζνπκε 

ζηνλ Βαζίιε ηνλ Νηθνλφκνπ, ζε φινπο ηνπο Βνπιεπηέο, ζηνλ Ξξσζππνπξγφ 

απφςε, λα πάεη παληνχ, θαη λα δηαβαζηεί ζηε Βνπιή. Γηα ηελ ηξνπνινγία. Θαη ζε 

5 εκέξεο πξνθαιέζηε Ππκβνχιην. Κπνξνχκε λα θάλνπκε Ππκβνχιην φπνηε 

ζέιεηε. 

 Λα ζπκθσλνχκε ζε θάηη, λα θέξλνπκε δχν ςεθίζκαηα παξφκνηα θαη 

κεηά λα ιέκε άιια; Νρη, δελ γίλεηαη ζηνλ Γήκν ηνπ Υξσπνχ ζήκεξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Ιίηζα. Θα δηαβάζσ ην ςήθηζκα... 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλαθέξζεθε ην φλνκά κνπ. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε λνκίδσ φηη ζαο έζημε θάηη. Ρειείσζε ε ζπδήηεζε. Γελ ζίρζεθε 

ην φλνκά ζαο, θ. Ιίηζα. Δίπαηε ηηο απφςεηο ζαο δηεμνδηθά. Ν θφζκνο ζαο άθνπζε. 

Νπσο είπαηε, θξίλεη. Θάπνηε πξέπεη λα ηειεηψζνπκε. 

 Αθήζηε θ. Πηεξγίνπ. Ξξνεγνπκέλσο ήζαζηε εδψ θαη είπαηε ηα δχν 

ςεθίζκαηα ηαπηίδνληαη. Δζείο ην είπαηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηζφ ιεπηφ κπνξψ λα πσ θάηη; Θέισ νπσζδήπνηε λα πσ θάηη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θάπνηε πξέπεη λα ηειεηψζνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθνχζηε λα ζαο πσ. Δγψ ζέισ λα πσ, ερζέο πξάγκαηη κηιψληαο κε 

ηνλ θ. Γήκαξρν είπακε ζήκεξα λα απαληήζνπκε, ζε έλα έθηαθην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα απαληήζνπκε γηα ηελ ηξνπνινγία. Ρα ιέεη πνιχ θαιά ν θ. 

Γήκαξρνο. Νκσο ε δηαθσλία καο είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα πνχκε έλα ςήθηζκα 

θαη άιιν έλα, θαη ςεθίζηε φπνην ζέιεηε. Δγψ ζαο είπα εμ αξρήο λα θάλνπκε κία 

ζχλζεζε ησλ δχν ςεθηζκάησλ, θαη δελ ζπκθσλείηε. Δίλαη απιφ λα θάλνπκε κία 
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ζχλζεζε. Θαη πξέπεη, γηαηί θνηηάμηε, ε Δπηηξνπή έρεη πην πξνσζεκέλεο ζέζεηο. 

Δγηλε απηφ ην ςήθηζκα ηφζν νπδέηεξν, αο ην πνχκε, γηα λα πηάζεη φιεο ηηο 

απφςεηο. Δζείο ζην δηθφ ζαο ςήθηζκα ιέηε γηα δπζαλάινγα δηφδηα, 

αλαινγηθφηεηα θιπ. Αξα εθεί δελ ζπκθσλνχκε... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Δρνπκε θαη ηελ επζχλε. Θα ςεθίζεη ην Πψκα αλ ζα 

εγθξίλεη ην ςήθηζκα πνπ θαηαζέηεη ν Γήκνο ή φρη. 

 Μεθηλήζηε θ. Βαξλάβα, νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Ξξηλ, κία ηειεπηαία 

αλάγλσζε ηνπ ςεθίζκαηνο ζην Πψκα: 

 "Ζ βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή πνπ επηβαξχλεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

δηνδίσλ νλνκάδεηαη πιένλ θαη θπξίσο εθθξάδεηαη ηνπηθά θαη απηνδηνηθεηηθά απφ 

ηνλ κεγάιν Γήκν Υξσπνχ. Ν Γήκνο καο πνπ είλαη πξνέθηαζε ηεο πξσηεχνπζαο 

πθίζηαηαη ζπλερείο επηδξνκέο απφ δηφδηα θαη ππφ εμέιημε ηξνπνινγίεο φπσο 

απηή πνπ εηνηκάδεηαη λα ζεζπίζεη σο παξάβαζε ηνπ Θψδηθα Νδηθήο 

Θπθινθνξίαο ηελ άξλεζε θαηαβνιήο δηνδίσλ. 

 Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Υξσπνχ ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςηλ απηέο ηηο 

εμειίμεηο εθδίδεη ην αθφινπζν ςήθηζκα: 

 1) Αηηνχκεζα ηελ άκεζε απφζπξζε ηεο ηξνπνινγίαο πνπ πνηληθνπνηεί ηελ 

ζπλεηδεηή θαη έζραηε άκπλα ησλ πνιηηψλ ζηελ αδηθία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

κε εθαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή καο εμαζιίσζε, πθαξπάδνληαο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνζά δηνδίσλ ηα νπνία δελ δηθαηνχηαη, γηαηί νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 

ρξεψλνληαη δπζαλάινγα πςειά, ζε ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ. 

 2) Θαινχκε ηνπο Βνπιεπηέο θαη ηδηαίηεξα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο λα θαηαςεθίζνπλ ηελ ελ ιφγσ ηξνπνινγία. 
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 3) Εεηνχκε άκεζα ηελ ζπλάληεζή καο κε ηνλ αξκφδην πνπξγφ γηα ην 

κείδνλ ζέκα ηεο θνηλσληθήο ππνβάζκηζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ππαλάπηπμεο πνπ 

επηθέξεη ε ιεηηνπξγία ησλ δηνδίσλ ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. 

 4) Θεσξνχκε αληηζπληαγκαηηθή ηελ ηξνπνινγία πνπ ζεζπίδεη σο 

παξάβαζε ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο ηελ άξλεζε θαηαβνιήο δηνδίσλ, 

δηφηη ν Θψδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη θάζε άιιε ρξήζε ηνπ απνηειεί θαηάρξεζε θαη 

απφπεηξα πνιηηηθήο δίσμεο." 

 Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, λα απνθαζίζνπκε νλνκαζηηθά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, δηαβάζηε θαη ηα άιια 

δχν. Απηφ πνπ θάλεηε είλαη πξαμηθνπεκαηηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ηεο θ. Πηεξγίνπ ην δηάβαζε ν ίδηνο ν θ. Γήκαξρνο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρα άιια δχν ηεο ΙΑΗΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ παξαθαιψ πάξα πνιχ 

δηαβάζηε ηα. Απηφ πνπ θάλεηε είλαη αληηδεκνθξαηηθφ. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, πνιχ επραξίζησο λα ηα δηαβάζσ.  

"Ξξφηαζε επί ηνπ εθηάθηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην ζέκα ησλ δηνδίσλ: 

 Θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα απφθαζε ππέξ ηεο θαηάξγεζεο 

φισλ ησλ δηνδίσλ, θαη θαηαδίθεο ηεο πξνζπάζεηαο πνηληθνπνίεζεο ησλ αγψλσλ 

ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο". 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ην δεχηεξν. πάξρεη άιιε κία. Παο παξαθαιψ πνιχ δηαβάζηε 

ηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρσ άιιν. Απηφ έρσ. Κία ζειίδα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη θ. Ληθνιάνπ. Δρεηε άιιε κία. Γψζηε κνπ ηελ άιιε κία κε ηε 

Καιαθάζα, παηδηά. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρί ζα θάλνπκε, ζπιινγή εγγξάθσλ ηελ ψξα ηνπ Ππκβνπιίνπ, θ. 

Σαζηψηε; Κία κνπ θέξαηε εδψ πέξα. Ρν θαμ πνπ κνπ θέξαηε δελ έρεη 

απνιχησο ηίπνηα. Απιά δηαβάδσ ηψξα ην θαμ. Θχξηε Σαζηψηε, απηφ εδψ 

ζηείιαηε ην πξσί κε ην θαμ, θαη απηφ ην θέξλεηε ηψξα, θαη πξνζπαζείηε λα 

εθζέζεηε ην Ξξνεδξείν. Παο παξαθαιψ πνιχ, δελ πεξίκελα απφ εζάο ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ δηαβάζηε ην. Παο παξαθαιψ πνιχ, απηφ πνπ 

θάλεηε είλαη πξαμηθνπεκαηηθφ. Γηαβάζηε ην. Γηαβάζηε ην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε... 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, είλαη πξαμηθφπεκα απηφ πνπ θάλεηε. Δδψ δε 

κηιάκε γηα δεκνθξαηία. Δδψ έρνπκε επηειήζεη ηα πάληα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνςή ζαο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχεη θαη ν θφζκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε θάηη, θ. Σαζηψηε. Ρν λα πξνζπαζείηε λα εθζέζεηε ην 

Ξξνεδξείν κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη ηίκην. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ, είκαζηε ε κφλε παξάηαμε πνπ 

θνηλνπνηνχκε ηα αηηήκαηά καο 4 εκέξεο πξηλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη 

εξρφκαζηε εδψ πέξα έρνληαο ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο καο ελψπηνλ ηνπ 

Ξξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θαη δηθαηνχκαζηε θαη βάζεη ηνπ Θψδηθα, 

νη δηθέο καο ηνπνζεηήζεηο, νη ζέζεηο, ηα ςεθίζκαηα λα κπαίλνπλ ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη λα απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εαλ ζα ςεθίζεη ππέξ ή 

θαηά ν θαζέλαο απφ εδψ πέξα. Παο παξαθαιψ πνιχ δηαβάζηε ην. Απηφ πνπ 

θάλεηε είλαη πξαμηθφπεκα. Δίλαη αληηδεκνθξαηηθφ. Ρέηνηα ζπκπεξηθνξά θ. 

Ληθνιάνπ δελ ηελ πεξίκελα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απφ εζάο. Αλ κε ηη άιιν 

πεξίκελα λα ππάξρεη εδψ πέξα κία δεκνθξαηία.  
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 Βεβαίσο θαη ν θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εθθέξεη φπνηα άπνςε ζέιεη 

κέζα απφ ηελ δχλακε πνπ έρεη κέζα απφ ην κηθξφθσλν ζαλ Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο πνπ ηνλ εμέιεμε άιισζηε ν θφζκνο. Παο παξαθαιψ πνιχ φκσο, απηφ 

πνπ θάλεηε είλαη θαζηζηηθφ. Γηαβάζηε ην, ζαο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δαλ δελ αλαθαιέζεηε... Κπνξεί λα ην ραξαθηεξίδεηε έηζη... 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ακα ην δηαβάζεηε, ζα αλαθαιέζσ. Ακα ην δηαβάζεηε ζα 

αλαθαιέζσ, θ. Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξεηε πνιχ θαιά φηη δελ έρσ πξφβιεκα λα ην δηαβάζσ. Ρν έρσ 

δείμεη. Ξαξ' φια απηά φκσο... 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρεη κπεη ζηε δηαδηθαζία λα δηαβαζηεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξ' φια απηά φκσο επηζεκαίλσ... 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ην "θαζηζηηθφ" αλαθαιψ. Θχξηε Ληθνιάνπ ζαο παξαθαιψ 

δηαβάζηε ην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ... φηη ηνπιάρηζηνλ απέλαληί κνπ δελ είζηε εηιηθξηλήο. Κφλν απηφ 

ζαο ιέσ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ θ. Ληθνιάνπ, δηαβάζηε ην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη άιιε θνξά θ. Σαζηψηε, επεηδή εδψ ηίζεηαη θαη έλα ζέκα 

θαζαξά αμηνπηζηίαο, ζα ζαο παξαθαινχζα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Ππκβνπιίνπ φ,ηη 

έγγξαθν έρεηε, θαη λνκίδσ φηη ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ, αιιά ζήκεξα εληάμεη, 

είλαη εηδηθή πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Ππκβνπιίνπ λα κνπ ηα 

δψζεηε απηά επηζήκσο. Γελ έρσ ιφγν λα ζαο δηαβάζσ ην έλα θαη λα θξχςσ ην 

άιιν. 

 "Ξξφηαζε πξνο ςήθηζε επί ηνπ εθηάθηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην 

ζέκα ησλ δηνδίσλ. 
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 Θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πξνρσξήζεη ζε απφθαζε 

θηλεηνπνίεζεο γηα ην γθξέκηζκα ησλ παξάπιεπξσλ δηνδίσλ ζηε Καιαθάζα". 

 Αθνξά ην ζεκεξηλφ καο ζέκα απηφ γηα ηελ ηξνπνινγία, θ. Σαζηψηε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: ... ε βνχιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θ. Ληθνιάνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέσ γηα ηειεπηαία θνξά λα ην ςεθίζνπκε νκφθσλα, θαη φπνηε 

ζέιεηε μαλαθάλνπκε Ππκβνχιην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα γίλεη ςεθνθνξία νλνκαζηηθή. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, αθήζηε λα ηειεηψζνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ζπλζέζνπκε ιηγάθη. Γελ πξφθεηηαη λα ηειεηψζεη έηζη. Ξξέπεη 

λα ζπλζέζνπκε ιηγάθη. Ν Γήκαξρνο ηφζε ψξα κηιάεη γηα λα πάκε ελσκέλνη ζε 

ςεθίζκαηα, κηιάεη γηα ζπλαίλεζε. Αιιά θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ην δείμνπκε 

θηφιαο. Δκείο δελ έρνπκε θακηά αληίξξεζε... Εεηήζακε λα θαηαγξαθνχλ... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Γηαζεκάθε. Αξθεί λα είζαζηε ζχληνκνο, γηαηί θάπνηε 

πξέπεη λα ηειεηψζνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ζα πξέπεη απηή ηε δηάζεζε πνπ δείρλεη ν Γήκαξρνο θαη 

ηελ εθθξάδεη γηα ζπλαίλεζε θαη γηα λα πάκε ελσκέλνη, λα ηελ δείμνπκε θαη 

έκπξαθηα. Θάλακε ηξεηο πξνηάζεηο θαη παξαθαινχκε απηέο λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζην ςήθηζκα. 

 Ρν ζέκα ηεο ηξνπνινγίαο κε ηα δηφδηα, είλαη ζπλπθαζκέλα. Δίλαη ην ίδην 

ζέκα. Γελ κπνξεί λα ιέκε φηη ην ςήθηζκα αθνξά κφλν ηελ ηξνπνινγία. Ρνλ 

αγψλα γηα ηα δηφδηα αθνξά. Νπφηε βάδνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θάλεη νη 

ππφινηπνη. 
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 Δληάμεη, δελ μέξσ ηί απνθαζίζαηε ζηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή, ην ζέκα 

ηνπ Ππκβνπιίνπ φκσο είλαη ηα δηφδηα. Θα παξαθαιέζσ λα βάιεηε ηηο ηξεηο 

πξνηάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Γήκαξρε, ζπγγλψκε πνπ παίξλσ ηνλ ιφγν, γηαηί 

δελ βγάδνπκε ην ζέκα ηνπ δπζαλάινγνπ, ηελ αλαινγηθφηεηα, γηα λα πάκε φινη 

καδί λα ηειεηψλνπκε; Αο ην βγάινπκε απηφ θ. Ξξφεδξε, θαη λνκίδσ φηη καο 

θαιχπηεη φινπο. Δληάμεη θ. Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Υξαία. Λα ςεθίζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δηαβάδσ ηί απεζχξζε. Γηαγξάθνληαη νη πξνηάζεηο πνπ 

ιέλε φηη "πθαξπάδνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνζά δηνδίσλ ηα νπνία δελ 

δηθαηνχληαη, γηαηί νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ρξεψλνληαη δπζαλάινγα πςειά ζε 

ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ". Απηφ δηαγξάθεηαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ζε έλα άιιν ζεκείν. Γηαβάζηε ην, γηαηί θαλνληθά ζα έπξεπε λα 

ην είρακε κπξνζηά καο εδψ. Γηαβάζηε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν. Θαη εθεί θάηη 

ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή ηειηθά θ. Ιίηζα θαη θ. Πηεξγίνπ... Γηαβάδσ θαη ηελ 

ηειεπηαία πξφηαζε αθνχ ζέιεηε δηεπθξίλεζε, θαη σο έηζη ην αληηιακβάλνκαη 

ηψξα, γηα λα ηειεηψζνπκε ηειηθά, θαη λα πάκε ζε ςεθνθνξία. 

 "Θεσξνχκε αληηζπληαγκαηηθή ηελ ηξνπνινγία πνπ ζεζπίδεη σο παξάβαζε 

ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο ηελ άξλεζε θαηαβνιήο δηνδίσλ, δηφηη ν 

Θψδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο θαη θάζε άιιε ρξήζε ηνπ απνηειεί θαηάρξεζε θαη απφπεηξα 

πνιηηηθήο δίσμεο". 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξξνρσξάκε αλ ζέιεηε ζηελ ςεθνθνξία. 
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Ν θ. Φνξγηάξεο, λαη. 

Ν θ. Ξαπαγηάλλεο, λαη. 

Ν θ. Καθξήο, λαη. 

Ζ θ. Θνληνγηάλλε, λαη. 

Ν θ. Ρζεθξεδήο, λαη. 

Ν θ. Ιεκπνχζεο, λαη. 

Ν θ. Ιέθθαο, λαη. 

Ν θ. Ξέππαο, λαη. 

Ν θ. Ληθνιάνπ, λαη. 

Ν θ. Αλπθαληήο, λαη. 

Ν θ. Βιάρνο, λαη. 

Ν θ. Γηακαξέινο, λαη. 

Ν θ. Βαζηιάθνο, λαη. 

Ζ θ. Κίρα - Θνιηαζηάζε, λαη. 

Ν θ. Ιάκπξνπ, λαη. 

Ν θ. Κπφξζεο, λαη. 

Ν θ. Πσηήξρνο, λαη. 

Ν θ. Κπαηδάθαο, λαη. 

Ν Θ. Ιίηζαο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο δήηεζα ηνλ ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα λαη ή έλα φρη, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα ζα κνπ πείηε θαη πψο ζα απαληήζσ; Αθνχζηε κε θ. Ξξφεδξε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα νη ηφζεο ηνπνζεηήζεηο δελ ζαο θάιπςαλ θαη ζέιεηε 

ηψξα, ζηελ ψξα ηεο ςεθνθνξίαο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, αλ κνπ ππνδείμεηε εζείο ην πψο ζα ςεθίδσ, είλαη κία 

θαηλνχξγηα αληίιεςε γηα ηελ δεκνθξαηία. Νπσο θαηλνχξγηα αληίιεςε γηα ηελ 

δεκνθξαηία είλαη, ζαο έρσ δεηήζεη κία ψξα ηνλ ιφγν, κίιεζαλ φινη νη άιινη... 

Δκέλα δελ κνπ δψζαηε ηνλ ιφγν, αιιά εγψ ηνλ δεηάσ ηνλ ιφγν. Απηφ είλαη ην 

άζρεκν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ αληίιεςε ηεο δεκνθξαηίαο ηελ πήξαηε απφ ηελ Θνηλφηεηα 

Καιαθάζαο θαη ηελ θέξλεηε εδψ; Θάλεηε κεγάιν ιάζνο θ. Ιίηζα. Ζ αληίιεςε 

γηα ηελ δεκνθξαηία ζα ηελ κάζεηε ζηγά ζηγά εδψ πέξα. Θαη ζε δηαβεβαηψ φηη 

ππάξρεη θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. 

ΓΔΓΔΠ: ... καζήκαηα δεκνθξαηίαο; Δίλαη εμππλάδα ηψξα; Δηζη ζέιεηε 

ζπλαίλεζε; Πε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα γηα κία αθφκα θνξά είζαζηε αδηάβαζηνη. 

Θαη νχηε πξφθεηηαη λα είζαζηε πνηέ ζσζηνί. Νπσο ην ίδην θάλαηε θαη κε ηνλ 

αγσγφ. Ρν ίδην θάλεηε θαη κε ηα δηφδηα. Θαη δελ έρεηε θαη ην ζζέλνο απέλαληη 

ζηνλ θφζκν, ηνπιάρηζηνλ λα παξνπζηάζεηε κία ζσζηή πξφηαζε θαη κία ζσζηή 

ζέζε.  

 Ινηπφλ, αθήζηε ηελ Θνηλφηεηα Καιαθάζαο. Αθήζηε ηελ Θνηλφηεηα 

Ππθακίλνπ. Δληάμεη; Δίκαζηε ζηνλ Γήκν Υξσπνχ. Θαη δελ κπνξείηε λα δεηάηε 

ζπλαίλεζε... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ γξάθνληαη ζηα πξαθηηθά απηά πνπ ιέεη ν θ. Γέδεο. 

 (ηαπηφρξνλεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα ζπλερίζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ςεθίζεηε; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, λα ςεθίζσ θ. Ξξφεδξε, αιιά δελ κε αθήλνπλ λα κηιήζσ. Ινηπφλ, 

αλ αθνχζαηε θαιά, φηαλ πήξα ηνλ ιφγν ηελ πξψηε θνξά πνπ κίιεζα είπα φηη 

δέρνκαη ην ςήθηζκα ηνπ Γήκνπ εαλ βγεη ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο. Αλ 

ινηπφλ κπνξνχζαηε λα μεπεξάζεηε φηη ην είπα εγψ, ζα είρακε ηειεηψζεη απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή.  

 Δπίζεο, είρα δχν ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Νη πξνηάζεηο ήηαλε, άκεζε 

θαηάξγεζε ηεο ζχκβαζεο θαη άκεζε θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ. 

 Δπίζεο, ν ζπλάδειθνο ν θ. Γηαζεκάθεο αλέθεξε κία ηξίηε παξάγξαθν: 

Πχλζεζε ησλ απφςεσλ θαη απνθάζεηο ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα πάκε φινη καδί 

κε έλα θνηλφ. Αλ ην ίδην αθξηβψο... 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε ... Απηή δελ είλαη ζπλεδξίαζε θαη δελ είλαη 

ςεθνθνξία. Αλ ζέιαηε λα είραηε ηνπνζεηεζεί απφ πξηλ. Απηφ είλαη... Κε ην ίδην 

ζθεπηηθφ θχξηνη έπξεπε φινη καο λα βγάινπκε ιφγν, φπσο βγάδεη ν θ. Ιίηζαο. 

Απηφ είλαη αληηδεκνθξαηηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βιέπεηε ηί αληηδξάζεηο πξνθαιείηε; Ρα είπαηε απηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, είλαη δπλαηφλ; Δίλαη μεθάζαξν. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

ζαο είπα φηη ζε απηφ ην ζέκα είλαη ιάζνο απηή ε παξάγξαθνο πνπ είραηε βάιεη. 

Θαη επίζεο έρνπκε άιια ηξία ζέκαηα πνπ αηηνχκεζα δχν παξαηάμεηο λα κπνχλε 

κέζα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρί ςεθίδεηε ηψξα θ. Ιίηζα ζην ζπγθεθξηκέλν; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρελ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ ρσξίο ηελ παξάγξαθν, θαη ηξεηο αθφκα 

παξαγξαθνπο: Θαηάξγεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ θαη φρη ζηα 

πξφζηηκα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γελ ππάξρνπλ νη παξάγξαθνη θ. Ιίηζα. Ξξνρσξήζηε ζε 

ςεθνθνξία. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη πξφηαζε γηα ςεθνθνξία ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη θακία πξφηαζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξψο δελ είλαη πξφηαζε; Γελ κπνξψ λα θέξσ πξφηαζε ζην Ππκβνχιην; 

Ρί πξάγκαηα είλαη απηά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη πξφηαζε. Φηάζακε ζε ςεθνθνξία. 

 (ηαπηφρξνλεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Ονχζζεο, ηάζζεηαη κε ηελ παξάηαμή ηνπ. 

Ν θ. Βειηαληψηεο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, εθφζνλ ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνηάζεηο ηνπ θ. Ιίηζα θαη 

ηνπ θ. Γηαζεκάθε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Γέδεο; 

ΓΔΓΔΠ: Νκνίσο κε ηνλ θ. Βειηαληψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο;  

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Νκνίσο κε ηνλ θ. Βειηαληψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Εαραξηάο; 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Νκνίσο κε ηνλ θ. Βειηαληψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Γηαζεκάθεο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα επαλαιάβσ απιά θαη κφλν ηελ πξφηαζή κνπ θαη ακέζσο 

κεηά ζα ςεθίζσ. Δίρα πξνηείλεη φηαλ μεθίλεζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ςήθηζκα ε εμήο πξφηαζε: "Ν Γήκνο Υξσπνχ δελ ζα 

εηζπξάηηεη θαη δελ ζα βεβαηψλεη ηα πξφζηηκα ζηελ αξκφδηα εθνξία γηα φζν 

δηάζηεκα ην πξφβιεκα ησλ δηνδίσλ ζα παξακείλεη αλνηρηφ γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ".  
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 Δθφζνλ ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνηάζεηο ηνπ θ. Ιίηζα θαη ε δηθή κνπ ζην 

ςήθηζκα, ςεθίδσ λαη. Βεβαίσο, λαη. Θαη ηνπ θ. Βαζηιάθνπ, γηα λνκηθή 

πξνζηαζία. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Αξκπξηψηεο; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: ζα ςεθίζσ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζε ν θ. Γηαζεκάθεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Θαιχβαο 

ΘΑΙΒΑΠ: Ρν ίδην. Τεθίδσ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θ. Γηαζεκάθε θαη ηνπ θ. 

Ιίηζα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο; 

ΒΑΠ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Τεθίδσ ηελ πξψηε πξφηαζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Βαξλάβα Διέλε, ςεθίδσ. 

Ν θ. Πηδέξεο, ηελ πξψηε πξφηαζε. 

Ν θ. Ρζάθσλαο; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη, κε ηελ ζχλζεζε φισλ ησλ πξνηάζεσλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Θηνχζεο; 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, αιιά επεηδή είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ εθιέγνκαη πξψηε 

θνξά, ζέισ λα ζαο πσ, θαη δελ θάλσ ςεθνζεξία, δελ είκαη επαγγεικαηίαο 

πνιηηηθφο, φηη ιππάκαη γηα ην ζεκεξηλφ Ππκβνχιην. Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα ζαο 

βάισ φινπο ζηηο ζέζεηο ζαο, θαη εδψ πξέπεη λα θάλνπκε ζχλζεζε. Θαη θ. 

Γήκαξρε, εαλ ζέιεηε αχξην ην πξσί λα είκαζηε φινη εθεί καδί, πξέπεη λα είλαη 

φιεο νη ζέζεηο θαηαγεγξακκέλεο.  

 Τεθίδσ λαη, κε ηελ επηθχιαμε φηη ζα είλαη θαη νη ζέζεηο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ζην ςήθηζκα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, δελ έρεηε θαηαιάβεη θαιά, παξ' φιε ηελ επηκνλή 

κνπ. Πην 99% ησλ ζέζεσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη Πχκβνπινη, ιέκε λαη. Αιιά 

ζήκεξα ςεθίδνπκε γηα ηξνπνινγία. Γελ ην έρεηε θαηαιάβεη απηφ. Ιέηε λα κελ 

ζπκθσλνχκε κε απηφ πνπ είπε ν θ. Γηαζεκάθεο; Δίπακε λαη. Αιιά ζήκεξα, αχξην 

ην πξσί ςεθίδνπλ ηξνπνινγία. Δρνπκε έλα ςήθηζκα γηα άιιν ζέκα. Γελ ην 

έρεηε θαηαιάβεη; Πε κία εβδνκάδα ζαο ιέσ, ζε 10 εκέξεο, ζε 5 εκέξεο 

πξνθαινχκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πεξλάκε φια απηά πνπ ιέηε ηα νπνία 99% 

ζπκθσλεί θαη ε Γεκνηηθή Αξρή. Διενο! 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ε πξφηαζή κνπ αθνξά ηξνπνινγία. Ιέκε φηη αλ 

πεξάζεη απηή ε ηξνπνινγία, εκείο δελ ζα δερζνχκε λα παίξλνπκε ηα πξφζηηκα 

θαη λα ηα βεβαηψλνπκε. Δίλαη θαζαξά ζέκα ηξνπνινγίαο. Ξψο ζα γίλεη; 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπί ηνπ πξνζσπηθνχ, γηαηί κνπ απάληεζε πξνζσπηθά ν θ. Γήκαξρνο. 

Αλ ν θ. Γήκαξρνο ζεσξεί φηη λα ηζρπξνπνηήζνπκε απηφ ην ςήθηζκα θαη λα 

ηζρπξνπνηήζνπκε ζην άιιν Ππκβνχιην, εγψ ην ζεσξψ θνξντδία. 'Ζ ηψξα, ή 

πνηέ! 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζ θ. Καξγέηα; 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπκθσλψ κε ην ςήθηζκα, ε δεκνθξαηία φκσο ιέεη 

φηη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο απφςεηο φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ έθαλαλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο. Θαη ηνπ θ. Ιίηζα θαη ηνπ θ. Γηαζεκάθε.  

Δπραξηζηψ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Σαζηψηεο; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο ςεθίδνπκε ιεπθφ πξψηνλ γηαηί πξνθαλψο κέζα απφ απηφ ην 

ςήθηζκα αλαγλσξίδεηε θαηεγνξεκαηηθά φηη ε ηδηνθηεζία ησλ δξφκσλ αλήθεη 

ζηνπο εξγνιάβνπο. Ξάκε θαη θνπβεληηάδνπκε ηελ ζχκβαζε θαη φρη ηελ 

ηδηνθηεζία. 
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 Γεχηεξνλ, γηαηί δελ πεξηκέλνπκε απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο 

ΛΔΑΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ ζηελ πεξηθέξεηά καο λα αιιάμνπλ θαη λα γίλνπλ 

θαιχηεξνη. Δίλαη απηνί πνπ νδήγεζαλ ην πξφβιεκα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

 Μεθάζαξα παιεχνπκε δίπια ζηνλ εξγαδφκελν ιαφ ρξφληα ηψξα ζηνλ 

δξφκν, γη' απηφ θαη βάιακε ηηο ζέζεηο καο πξνο ςήθηζε εξρφκελνη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ηψξα. 

Δπραξηζηψ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζ θ. Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ απηφ πνπ ζέισ θαη' αξρήλ λα θαηαγγείισ είλαη φηη πξηλ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην καδεχηεθε ε παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο, έγξαςε έλα 

ςήθηζκα, ην νπνίν φηαλ ήξζαηε εδψ καο ην δηαβάζαηε θαη είπαηε, απηφ είλαη θαη 

ςεθίζηε. 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δελ γίλνληαη έηζη ηα ςεθίζκαηα. Ρα ςεθίζκαηα 

γίλνληαη απφ ηελ ζχλζεζε φισλ ησλ απφςεσλ. Θα έπξεπε ινηπφλ λα είραηε 

κνηξάζεη ζε φινπο ηνπο Ππκβνχινπο ην ςήθηζκά ζαο, λα κπνξνχζακε 

ηαπηφρξνλα λα θάλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο, θαη λα είρακε δηακνξθψζεη απηή 

ηε ζηηγκή ην ηειηθφ θείκελν. Θαη είλαη ληξνπή ηψξα ζήκεξα, θαη είλαη βνχηπξν 

ζην ςσκί ηνπ Οέππα θαη ηεο Θπβέξλεζεο θαη νπνησλδήπνηε, λα βιέπνπλ απηή 

ηελ θαηάζηαζε εδψ ζην Ππκβνχιην, λα κελ έρνπκε κία νκφθσλε απφθαζε θαη 

κία απφθαζε πνπ ζα καο ηζρπξνπνηεί απέλαληη ζηελ επίζεζε πνπ δερφκαζηε. 

 Δγψ ςεθίδσ λαη, γηαηί ήκνπλ απηή πνπ είπα φηη ζα πξέπεη ζην κίληκνπκ 

ηεο ζπκθσλίαο λα θαηαιήμνπκε, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε λα κπνπλ θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ εδψ κέζα, θαη 

θπξίσο λα πάξεηε ππφςηλ ζαο ηηο ζέζεηο ηνπ θηλήκαηνο. Γηαηί ην θίλεκα έρεη 

δψζεη ςπρή ηφζνλ θαηξφ, θαη έρεη επεμεξγαζηεί φιεο απηέο ηηο ζέζεηο θαη έρεη 

δψζεη κάρεο θαη αγψλεο, θαη έπξεπε λα ιεθζεί ππφςηλ απηφ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιακβάλσ θ. Πηεξγίνπ, δηαβάζηεθε θαη ε άπνςε ηνπ 

θηλήκαηνο, ε νπνία πεξηέρεηαη κέζα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ γίλνληαη έηζη ηα ςεθίζκαηα θ. Ληθνιάνπ. Κε ζπγρσξείηε πνπ 

επεκβαίλσ, αιιά έπξεπε λα είραηε ηαπηφρξνλα δηακνξθψζεη... Δρεηε 

Γξακκαηέα, έρεηε Ξξνεδξείν, θαζίζηε επηηφπνπ θαη γξάςηε ηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

Λα αλαθνηλψζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην απνηέιεζκα δελ ζα 

είλαη νκφθσλν, έρεηε ππνρξέσζε απφ ηνλ Θψδηθα ζηελ απφθαζή ζαο λα 

αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο, γηαηί κεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Αξα 

εκκέζσο νη πξνηάζεηο καο ζα θαηαγξαθνχλ. Δηζη; 

ΓΖΚΝΡΖΠ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) Ν ιαφο απαηηεί ζχλζεζε. Γελ ζα βγείηε απφ 

δσ κέζα αλ δελ πάξεηε απφθαζε ζχλζεζεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, παξαθαιψ πνιχ πξνρσξήζηε ηελ δηαδηθαζία. 

πάξρνπλ άιια δχν ςεθίζκαηα. Ξξνρσξήζηε ηελ δηαδηθαζία ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε πιεηνςεθία. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δρνπκε 24 λαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δληάμεη θ. Ληθνιάνπ, ην θαηαιαβαίλσ. Ξξνρσξήζηε κφλν θαη ζηα 

επφκελα δχν ςεθίζκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ. πάξρνπλ άιια δχν ςεθίζκαηα 

αθφκε  απηή ηε ζηηγκή θ. Γήκαξρε. Απαμηείηε; Θχξηε Ληθνιάνπ... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Σαζηψηε. Δρνπλ θαηαγξαθεί φια αλεμαηξέησο, θαη ηα 

ςεθίζκαηα... Γελ ζα κπεη ζε ςεθνθνξία. Δρεη απνθαζηζηεί. Δγθξίζεθε ην 

ςήθηζκα. Ξαξαθαιψ λα αλαθνηλσζεί ην απνηέιεζκα. 

Ρν ςήθηζκα εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα θαηαγξαθνχλ ηα πξαθηηθά νη απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη λα 

γξαθνχλ ζηελ απφθαζε, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, θ. Γηαζεκάθε.  

 Ζ ζπδήηεζε θεξχζζεηαη πεξαησζείζα. 

(αξ. απνθ. 15/2011) 

 

 ---------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΒΑΟΛΑΒΑ-ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ 

 

 

 

 ΡΑ   ΚΔΙΖ 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ (απψλ)  ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ (απψλ) 

 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ  

 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ (απψλ) 

 

ΓΗΑΛΛΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)   ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 

 

ΚΑΘΟΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ    ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ  

 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ-ΒΝΡΠΑ ΑΙΔΘΑ  ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ    ΓΔΓΔΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ  

 

ΓΑΒΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ (απψλ)   ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ  

 

ΙΔΚΞΝΠΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ    ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

 

ΙΔΘΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ     ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

64 

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ    ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ    ΘΑΙΒΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

 

ΒΙΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΠΗΓΔΟΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ 

 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ    ΡΠΑΘΥΛΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

 

ΞΑΛΡΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ (απψλ)  ΘΗΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΚΗΣΑ-ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ  ΚΑΟΓΔΡΑ ΔΙΔΛΖ 

 

ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΣΑΠΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 

ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΠΡΔΟΓΗΝ ΗΥΑΛΛΑ 

 

ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

ΣΗΡΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΕΙ 
 

 

ΦΑΛΔΟΥΚΔΛΖΠ 4    15561 ΣΝΙΑΟΓΝΠ 
ΡΖΙ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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