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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΛΗΘΝΙΑΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 
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 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

   Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

   Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

   Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

   Καθξήο Αζαλάζηνο 

   Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

   Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

   Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

   Ιέθθαο Αλδξέαο 

   Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

   Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

   Αλπθαληήο Θσλ/λνο 

   Βιάρνο Γεκήηξηνο 

   Γηακαξέινο Γεψξγηνο 

   Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

   Ξάληνο Δπάγγεινο 

   Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

   Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 
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   Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

   Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

   Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

   Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

   Ιίηζαο Θσλ/λνο 

   Ονχζζεο Θσκάο 

   Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

   Γέδεο Θσλ/λνο 

   Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

   Εαραξηάο Ησάλλεο 

   Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

   Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

   Θαιχβαο Δπάγγεινο 

   Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

   Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

   Πηδέξεο Φίιηππνο 

   Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

   Καξγέηα Διέλε 

   Σαζηψηεο Κηραήι 

   Πηεξγίνπ Ησάλλα 

 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

   Γηαλλάο Ησάλλεο 

   Γάβξεο Γεψξγηνο 

   Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

   Ρζάθσλαο Αλδξέαο 
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ΘΔΚΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1ν : Ιήςε απφθαζεο γηα ην ζέκα ησλ 

δηνδίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

Ωξσπνχ, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

Λφκνπ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο 

άξλεζεο πιεξσκήο δηνδίσλ ζε 

παξάβαζε ηνπ Θ.Ν.Θ. 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα. Αξρίδνπκε ηελ 

ζπλεδξίαζή καο. Ρν απνςηλφ καο ζέκα πνπ είλαη θαη κνλαδηθφ, αθνξά ην ζέκα 

ησλ δηνδίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ηνπ Ωξσπνχ, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

λφκνπ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο άξλεζεο πιεξσκήο ησλ δηνδίσλ ζε παξάβαζε 

ηνπ Θ.Ν.Θ. 

 Ξξνηνχ κπνχκε ζηελ θπξίσο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζα παξαθαιέζσ 

ηνλ θ. Εαραξία λα θάλεη ρξέε Γξακκαηέσο απφςε, κηά θαη ν θ. Νηθνλφκνπ κε 

ηνπο Ππκβνχινπο ηνπ ιείπνπλ ζε θάπνην ζπλέδξην ηεο παξάηαμήο ηνπο, θαη 

εηδνπνίεζαλ φηη ζα έξζνπλ θάπσο θαζπζηεξεκέλα. Λα θάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ. Ζιηάζθνο παξψλ, ν θ. Φνξγηάξεο παξψλ, ν θ. 

Ξαπαγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γηαλλάο απψλ, ν θ. Καθξήο παξψλ, ε θ. Θνληνγηάλλε 

παξνχζα, ν θ. Ρζεθξεδήο παξψλ, ν θ. Γάβξεο απψλ, ν θ. Ιεκπνχζεο παξψλ, ν 

θ. Ιέθθαο παξψλ, ν θ. Ξέππαο παξψλ, ν θ. Ληθνιάνπ παξψλ, ν θ. Αλπθαληήο 

παξψλ, ν θ. Βιάρνο παξψλ, ν θ. Γηακαξέινο παξψλ ν θ. Βαζηιάθνο παξψλ, ν θ. 
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Ξάληνο παξψλ, ε θ. Κίρα παξνχζα, ν θ. Ιάκπξνπ παξψλ, ν θ. Κπφξζεο παξψλ, 

ν θ. Πσηήξρνο παξψλ, ν θ. Ρζάδαξεο παξψλ, ν θ. Κπαηδάθαο παξψλ, ν θ. 

Νηθνλφκνπ Γξεγφξεο απψλ, ν θ. Ιίηζαο παξψλ, ν θ. Ονχζζεο παξψλ, ν θ. 

Βειηαληψηεο παξψλ, ν θ. Γέδεο παξψλ, ν θ. Θαξαγηάλλεο παξψλ, ν θ. Εαραξίαο 

παξψλ, ν θ. Γηαζεκάθεο παξψλ, ν θ. Αξκπξηψηεο παξψλ, ν θ. Θαιχβαο παξψλ, 

ν θ Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο απψλ, ε θ. Βαξλάβα απνχζα, ν θ. Πηδέξεο απψλ, ν θ. 

Ρζάθσλαο απψλ, ν θ. Θηνχζεο παξψλ, ε θ. Καξγέηα παξνχζα, ν θ. Σαζηψηεο 

παξψλ, ε θ. Πηεξγίνπ παξνχζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε απνςηλή ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππέβαιαλ πξνο ην Ξξνεδξείν 26 ζπλάδειθνη ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ ζπδεηείηαη. Ρν δήηεκα, ζχκθσλα κε ηελ αίηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ, 

θξίλεηαη σο θαηεπείγνλ. Δρεη ζηαιεί πξνο ην Ξξνεδξείν κία εηζήγεζε ηεο θ. 

Πηεξγίνπ ε νπνία έρεη θαη δηαλεκεζεί θαη πξνθαλψο ππνζέησ φηη νη αηηνχληεο 

ζπκθσλνχλ φηη εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο ζα είλαη ε θ. Πηεξγίνπ. 

 Αθφκε πξέπεη λα ζπκπιεξψζσ φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο ζνβαξφηεηνο ηνπ 

ζέκαηνο, θαη θπζηθά θαη ηνπ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζεκαζίαο γχξσ 

απφ απηφ, θαη ζχκθσλα κε ηελ αίηεζε ησλ αηηνχλησλ ην ζέκα ραξαθηεξίδεηαη 

σο θαηεπείγνλ, απφςε ζην Ππκβνχιην δελ ζα γίλνπλ αλαθνηλψζεηο αιιά ζα 

κπνχκε ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνβαζκηζηεί θαη ην 

ζέκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα πνηφ ιφγν δελ ζα γίλνπλ αλαθνηλψζεηο; Απιά λα είλαη 

ζχληνκεο, ψζηε λα δψζνπλ ηνλ ρξφλν... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηφζν θαηεπείγνπζεο; Πε ιίγεο εκέξεο ζα έρνπκε Ππκβνχιην. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηά πνπ ζέισ λα πσ εγψ είλαη ζχληνκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη κνλαδηθφ ην ζέκα ζήκεξα. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, λα πείηε φηη έρεηε ιάβεη θαη δχν ζέζεηο ηεο 

ΙΑΗΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖΠ. Αλαθέξεηέ ην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θ. Σαζηψηε. Δρσ ιάβεη θαη δχν επηζηνιέο ζαο, γχξσ απφ 

ηηο νπνίεο πηζηεχσ ζα ηνπνζεηεζείηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα ηνπνζεηεζνχκε θαη ζα κπνχλε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην βάζεη 

ηνπ θαλνληζκνχ. Πην Πψκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε θ. Πηεξγίνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλαθνηλψζεηο θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα είπακε, ην ζέκα είλαη θαηεπείγνλ. Πε ιίγεο εκέξεο, 

πάξα πνιχ ζχληνκα, 3 κε 5 εκέξεο... 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ην θέξακε θ. Ξξφεδξε, γηαηί εκείο ην ζεσξνχζακε θαηεπείγνλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα θαη εζείο ζέιεηε λα ην ππνβαζκίζεηε θαη λα θνπξάζνπκε ηνλ 

θφζκν; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ην ππνβαζκίδνπκε θαζφινπ. Δκείο ην αλαδείμακε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην θέξαηε εζείο. Νη πεξηζζφηεξνη Πχκβνπινη πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη απφ θάησ λα θέξνπλ ην ζέκα, είλαη δηθνί κνπ. Πε παξαθαιψ πάξα 

πνιχ, κελ πξνζβάιιεηο ηελ ππνγξαθή ησλ Γεκνηηθψλ κνπ Ππκβνχισλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο. Δίλαη δηαπαξαηαμηαθφ. Αιιά 

δψζηε καο ην δηθαίσκα λα πνχκε δπφ παξαηεξήζεηο πνπ ζέινπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 15 Πχκβνπινη δηθνί κνπ έρνπλ ππνγξάςεη λα έξζεη ην ζέκα, κε 

ηηο επινγίεο θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ελλνείηαη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, πνηνί ζπλάδειθνη ζέινπλ λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο; Ν 

θ. Ιίηζαο, ν θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. Γέδεο θαη ν θ. Ζιηάζθνο, ν θ. Βειηαληψηεο θαη 

ν θ. Ονχζζεο. 

 Θχξηε Ιίηζα ζχληνκα ζαο παξαθαιψ. Δρεηε ηνλ ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξεξίκελα ζήκεξα λα ππάξρεη κία απάληεζε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν γηα 

ην ζέκα ηεο ρσκαηεξήο ηνπ Θαιάκνπ. Δπίζεο, πεξίκελα ηνπιάρηζηνλ λα 

ππάξρεη έλαο ζεβαζκφο θαη λα κελ ζπλερίζνπλ λα πέθηνπλ ζθνππίδηα. 

 Αλη' απηνχ ινηπφλ είδακε φρη απιψο λα πέθηνπλ ζθνππίδηα. Λα πέθηνπλ 

πάξα πνιιά θνξηεγά πνπ δελ είλαη κφλν ηνπ Θαιάκνπ. 

 Δίδακε ... ηνπ εξγνιάβνπ εθεί πέξα θαη εηιηθξηλά δελ κπνξείηε λα 

ζπλερίζεηε λα θάλεηε θάηη ηέηνην, ηε ζηηγκή πνπ θαη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο έρεη 

πάξεη απφθαζε λα θιείζεη ηε ρσκαηεξή. Ρν έλα ζέκα είλαη απηφ, θ. Γήκαξρε. 

 Θαη επίζεο ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Ξξφεδξν εαλ ε απφθαζε πνπ 

πήξακε γηα ηα Γεκνηηθά Πρνιεία θαη γεληθά γηα ηα ζρνιεία, πνπ μελπρηήζακε, 

καο πήξε 2.00, 3.00 ε ψξα ηε λχρηα, πνπ ηαιαηπσξεζήθακε λα ζαο πείζνπκε 

γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, αλ απηή ηελ απφθαζε ηελ κεηαβηβάζαηε ζην 

πνπξγείν. Γηαηί εγψ ελεκεξψζεθα απφ ηηο πεξεζίεο φηη δελ έρεη θαλ 

θαζαξνγξαθεί ε απφθαζε. Θαη ήζεια λα θαηαιάβσ ηνλ ξφιν ηνπ Γ.Π. φηαλ 

παίξλνπκε απνθάζεηο θαη δελ ηηο ζηέιλνπκε εθεί πνπ πξέπεη λα ηηο ζηείινπκε 

φηαλ επείγεη. Γηαηί ην πνπξγείν πήξε ζέζε ζην ηί ζα γίλεη. Δκείο γηαηί 

μελπρηχζακε 3.00 ε ψξα ηε λχρηα γηα λα κελ ζηείινπκε ηελ απφθαζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ην πξψην ζέκα ην νπνίν ζέισ λα ζίμσ θαη είλαη 

θαηεπείγνλ, γη' απηφ επέκελα λα κηιήζσ, αθνξά ην "ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ" θαη 

ηηο Κνλάδεο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. Δρεη αλνίμεη ην κέηξν πάιη θαη ππάξρεη 

εκεξνκελία ζηελ νπνία μεθηλνχλ λα γίλνληαη νη αηηήζεηο. Δίλαη 18 Καξηίνπ ηελ 
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Ξαξαζθεπή θαη ιήγνπλ ζηηο 6 Απξηιίνπ. Ρν είρακε ράζεη κηά ρξνληά ην 

"ΒΝΖΘΔΗΑ ΡΝ ΠΞΗΡΗ" ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ην 

ράζνπκε θαη ηψξα. Θαη επεηδή ππάξρεη θάπνηα δηαδηθαζία γηα λα θηηαρηεί απηφο 

ν θάθεινο θαη λα ζηαιεί γηα λα πξνιάβνπκε ηηο εκεξνκελίεο, Γήκαξρε 

επαλαιακβάλσ, είλαη 6 Απξηιίνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Θαη ππάξρεη κία 

δηαδηθαζία. Εεηάεη λα έρνπκε πξνζσπηθφ κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Εεηάεη 

λα έρνπκε θάλεη κία απνγξαθή ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη ρξεηάδνληαη απηή ηε 

θξνληίδα. Γελ έρνπκε θαη πνιχ ρξφλν. Γελ είλαη 3 κέξεο. Μεθηλάεη 18 θαη ιήγεη 

6 Απξηιίνπ. Ρα λέα είλαη άζρεκα, ζα ηα πνχκε ζηελ πνξεία. Αλνίγεη ηελ 

Ξαξαζθεπή ην κέηξν. Κέρξη θαη αχξην έρνπκε δηθαίσκα λα ππνβάιινπκε 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο ή φ,ηη άιιν ζέινπκε, δηεπθξηλίζεηο. 18 ηνπ κήλα 

Ξαξαζθεπή αλνίγεη ην κέηξν, μεθηλάλε νη αηηήζεηο θαη ιήγεη 6 Απξηιίνπ θαη ψξα 

14.30. 

 Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά έλα ζέκα πνπ είρα ζίμεη ζε παιαηφηεξν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη είρα δεηήζεη απφ ηνλ θ. Γήκαξρν λα καο ελεκεξψζεη 

γηα ην ηί παξέιαβε απφ ηνπο ΝΡΑ νη νπνίνη θαηαξγήζεθαλ. Ρί ρξήκαηα ππήξραλ 

ζηα ηακεία ηνπο. Ρί ππνρξεψζεηο είρα ζε πξνκεζεπηέο. Ρί ππνρξεψζεηο είραλ 

ζε δάλεηα. Ρί ππνρξεψζεηο είραλ ζε εξγνιάβνπο. Ρί κειέηεο ππήξραλ ζηα 

ζπξηάξηα ηνπο. Ρί έξγα ήηαλ ζε εμέιημε. Ξνηά ήηαλ ηα ηαθηηθά ηνπο έζνδα. 

Δίρακε πεη 28.2 φηη ζα ηα είρακε ζηα ρέξηα καο. Πήκεξα έρεη 16 ν Κάξηεο θαη 

δελ ηα έρνπκε πάξεη αθφκα θαη δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα. 

 Απφ ηελ άιιε, γλσξίδσ φηη ν Γήκνο, θαη θαιά θάλεη, εηνηκάδεη ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη πξνυπνινγηζκφ. Ξψο ηα εηνηκάδεη απηά εαλ δελ έρεη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξναλέθεξα; Γελ γίλεηαη. 

 Ρί ζεκαίλεη απηφ. Διπίδσ θαη πηζηεχσ φηη δελ έρεηε ηελ δηάζεζε γηα 

ζπγθάιπςε. Γηφηη θαη ε ζπγθάιπςε είλαη αδίθεκα. Θαη  κάιηζηα, ζνβαξφ 
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αδίθεκα. Θαη φπσο ιέεη θαη ν θίινο κνπ ν Βαζίιεο, δηαθάλεηα παληνχ θαη 

ζχληνκα, θ. Γήκαξρε. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Νζνλ αθνξά ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, αζθαιψο 

θαη ην ζέκα ησλ δηνδίσλ είλαη θαηεπείγνλ. Απιά ζε επφκελε θνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη θάηη θαηεπείγνλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε φηη είλαη 

θαηεπείγνλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ππνγξάςεη ηελ αίηεζε θαη ην ραξαθηεξίδεηε έηζη, θ. Γέδε. 

Δζείο έρεηε ππνγξάςεη ηελ αίηεζε. Ρελ ππνγξαθή ζαο έρεη εδψ. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ. Ρψξα είπαηε φηη είλαη θαηεπείγνλ. Δγψ δελ δηαθσλψ φηη 

είλαη... 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: ... (παξεκβαίλεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αλ ζέιεηε λα πεξηκέλεηε λα ηειεηψζσ θαη λα 

ηνπνζεηεζείηε. Θχξηε Ξξφεδξε, λνκίδσ φηη κνπ έρεηε δψζεη ηνλ ιφγν. 

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ρσκαηεξήο, ην επαλαθέξνπκε γηα 

αθφκα κία θνξά θαη πεξηκέλνπκε λα δνχκε σο πνχ ζα ηξαβήμεη απηή ε ηζηνξία. 

Θα θαιέζσ απφ απηφ εδψ ην βήκα ην Πψκα θαη ηδηαίηεξα ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ 

Γήκαξρν λα ηεζεί ην ζέκα ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, νχησο ψζηε φινη 

λα γλσξίδνπκε ηί γίλεηαη θαη λα ιεθζεί κία απφθαζε. Δρεη ππνγξάςεη ν 

Γήκαξρνο ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 απφθαζε γηα ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο 

ρσκαηεξήο ηνπ Θαιάκνπ. Δλεκεξψλσ ην Πψκα γηα κία αθφκε θνξά φηη ε 

ρσκαηεξή ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαη αλεμέιεγθηα, θαη νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο είλαη ηεξάζηηεο. Ινηπφλ, εαλ ζέιεηε λα ζπλερίζεηε, λα ζπληεξήζεηε 

κία ηέηνηα θαηάζηαζε, είλαη δηθφ ζαο ην ζέκα. Δγψ πξνηείλσ θαη ζαο θαιψ λα 

ην θέξεηε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξνο ζπδήηεζε, νχησο ψζηε 
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νξηζηηθά απηφ ην ζέκα λα θιείζεη. Λα αθνχζνπκε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο δηθέο 

ζαο, λα αθνχζεηε θαη ηηο δηθέο καο θαη ηεο ππφινηπεο αληηπνιίηεπζεο, νχησο 

ψζηε λα γλσξίδεη ν θφζκνο πνηφο ζέιεη ε ρσκαηεξή ηνπ Θαιάκνπ λα είλαη 

αλνηρηή, θαη πνηφο ζέιεη λα είλαη θιεηζηή. 

Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα είκαη ζχληνκνο θ. Ξξφεδξε, αιιά 

νπσζδήπνηε ην ζέκα ησλ δηνδίσλ είλαη επείγνλ, επείγνληα φκσο είλαη θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ. 

 Ξξψηα απ' φια ζα ήζεια λα ζπγραξψ πνπ επηηέινπο έκαζα φηη 

ζπζηήζεθε ζε Πψκα ε Δπηηξνπή Ξεξηβάιινληνο. Λα ζπκίζσ φκσο θαη λα 

ππνγξακκίζσ πάιη φηη ππάξρνπλ ζε εμέιημε έξγα πνπ ηα πεξηζζφηεξα είλαη κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θηλδπλεχνπλ λα ραζνχλε. Νζεο θνξέο 

πξνζπάζεζα λα ελεκεξσζψ κνπ ιέλε φηη δελ ιεηηνπξγεί ε Ρερληθή πεξεζία 

ηνπ Γήκνπ. Ξήγα, επηζθέθζεθα ηελ Ξεξηθέξεηα θαη λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη 

ε πξψελ ΡΓΘ, Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ νλνκάδεηαη πιένλ 

Ρκήκα Ρερληθήο Δμππεξέηεζεο ΝΡΑ. Κφλν ν ηίηινο, θαηαιαβαίλεηε. Θα 

κπνξνχζακε δειαδή γηα φια απηά πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα λα είρακε θάλεη 

κία πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη λα είραλε πξνρσξήζεη ηα έξγα. Γη' απηφ πάιη 

ππνγξακκίδσ ηνλ θίλδπλν λα ραζνχλ ρξήκαηα, ρξήκαηα πνπ έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί κε αγψλα ησλ πξψελ Θνηλνηαξρψλ θαη Γεκάξρσλ, θαη ζα είλαη 

θξίκα. 

 Θαη έλα δεχηεξν ζέκα πνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθφ, ππάξρεη έλα κεγάιν 

πξφβιεκα κε ην γηαηξφ ηνπ ΗΘΑ ζην Θαπαλδξίηη. πήξρε εθεί έλαο γηαηξφο ν 

νπνίνο έθαλε ηαηξείν γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΘΑ, ν νπνίνο απ' φηη κε 

πιεξνθφξεζαλ νη θάηνηθνη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί ην 
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ηαηξείν ηνπ ζαλ ηαηξείν ηνπ ΗΘΑ. Θαηαιαβαίλεηε φηη γηα ην Θαπαλδξίηη πνπ είλαη 

ην θέληξν ησλ ρσξηψλ Ξνιπδελδξίνπ θαη Βαξλάβα θαη Αθηδλψλ θαη δελ ππάξρεη 

άιινο γηαηξφο ηνπ ΗΘΑ, θαη κε ην ζθεπηηθφ φηη ην Θέληξν γείαο δελ εμππεξεηεί 

νχηε ζπληαγνγξαθεί ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΘΑ, θαηαιαβαίλεηε πφζν 

επείγνλ είλαη. 

 Ξαξαθαιψ πνιχ λα ελεκεξσζείηε απφ ηνλ θ. Βαξλάβα, ηνλ ζχδπγν ηεο 

Γεκνηηθήο Ππκβνχινπ, λα δνχκε ηί κέιιεη γελέζζαη, γηα λα ιχζνπκε απηφ ην 

πξφβιεκα. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βειηαληψηε. 

Θχξηε Ζιηάζθν έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο θαη ζα θάλσ δχν κηθξέο παξαηεξήζεηο. 

Κία γεληθή ε νπνία αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνηλψζεηο. Ξηζηεχσ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο αλαθνηλψζεηο - δειψζεηο ή ππνδείμεηο ζα κπνξνχζαλ λα έξρνληαη 

θαη λα γίλνληαη ζηηο ίδηεο ηηο πεξεζίεο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο αξκφδηνπο 

Αληηδεκάξρνπο θαη ζηνλ ίδην ηνλ Γήκαξρν, έηζη ψζηε λα κελ ηαιαηπσξνχκε 

νχηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νχηε λα ηηο θάλνπκε γηα λα ηηο θάλνπκε. Θαη 

κηιάσ γεληθά, γηα λα κελ παξεμεγεζεί θαλέλαο. Θεσξψ φηη απηφ ην πξάγκα έρεη 

ζπκβεί εδψ πέξα πάκπνιιεο θνξέο ζε απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην ζέκα 

ησλ αλαθνηλψζεσλ λα ιχλεηαη ζηηο ίδηεο ηηο πεξεζίεο. Λνκίδσ φηη απηή είλαη 

θαη ε δνπιεηά καο, φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, είηε ηεο ζπκπνιίηεπζεο, 

είηε ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δλα είλαη απηφ. 

 Ρν δεχηεξν, θαη ζέισ λα απεπζπλζψ ζηνλ θίιν κνπ ηνλ θ. Γηαζεκάθε, 

φζνλ αθνξά ηελ απνγξαθή θαη γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά θαη γηα ηα 

πεπξαγκέλα είλαη θάηη ην νπνίν μέξεηε φηη θαη απφ ην λφκν είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα ηα δείμνπκε. Λα ηα δψζνπκε. Θαη βάζεη απηψλ ... Κα επεηδή 
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εκείο Γηψξγν έρνπκε ηελ εκπεηξία ηεο ζπλέλσζεο θαη μέξνπκε φηη νη πξψελ 

Θνηλφηεηεο έρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηα νηθνλνκηθά ηνπο, μέξεηε φηη ζήκεξα 

νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο έρνπλ θαηαβάιιεη ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηα κε 

Παββαηνθχξηαθα, κε βξάδηα, κε μελχρηηα γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπιιέμνπλ 

ζηνηρεία θαη λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ αληηπαξάζεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

πεξηζζφηεξν, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ηα βξνπλ ζηηο ίδηεο ηηο Θνηλφηεηεο, είηε 

γηαηί δελ ηα μέξνπλ νη ππάιιεινη είηε γηαηί δελ κπνξεί λα ηα δψζεη ην Γεκφζην 

Ρακείν. 

 Θα πξέπεη ινηπφλ απηφ ην πξάγκα πξαγκαηηθά λα ην αζπαζηνχκε φινη, 

λα ην επηθξνηήζνπκε θηφιαο θαη νπνηαδήπνηε απνξία έρνπκε ζα  κπνξνχζακε 

λα έξζνπκε ζηελ ίδηα ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ή θαη ζηελ Ρερληθή, γηα λα 

πάξνπκε ζηνηρεία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βαγγέιε, εκείο δελ κπνξνχκε λα ςάρλνπκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηψξγν, δελ ζε δηέθνςα. Θαη εγψ θάλσ ηελ αλαθνίλσζή κνπ, 

φπσο εγψ ηελ πηζηεχσ. Δκείο ην έρνπκε μαλαθάλεη, ην ιέσ θαη ην ηνλίδσ. Θαη 

ην ηνλίδσ κε κεγάια γξάκκαηα απηφ ην πξάγκα. Δκείο, εγψ θαη εζχ. Δκείο ην 

έρνπκε μαλαθάλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν παξαθαιψ, κελ απεπζχλεζζε πξνζσπηθά. Κελ 

αλνίγεηε δηάινγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε δηαθφπηνπλ θαη εκέλα ζα μαλαπαξαηεξείηε; Διενο δειαδή! Πε 

παξαθαιψ ηψξα Ξξφεδξε! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζηνλ θ. Γηαζεκάθε έθαλα ηελ παξαηήξεζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, απηφ ινηπφλ ην πξάγκα είλαη πξαγκαηηθά έλα πνιχ 

δχζθνιν εγρείξεκα, θαη γηα φζνπο απφ εκάο μέξνπλε, ζα πξέπεη θαη λα ην 

αζπαζηνχλ θαη λα ην επηθξνηήζνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη 

πεξεζίεο. Νζνη ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα ην κέρξη 
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ζηηγκήο απνηέιεζκα θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη, νη πεξεζίεο 

εδψ είλαη γηα λα ελεκεξσζείηε αλ κε ηη άιιν, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξνζπάζεηα. 

Δπραξηζηψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα πσ θάηη θ. Ξξφεδξε, επεηδή απεπζχλζεθε ζε εκέλα 

πξνζσπηθά. Λα πσ δπφ θνπβέληεο θαη λα ηειεηψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ. Γηαζεκάθε, δελ κπνξείηε λα επαλέιζεηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε εκέλα απεπζχλζεθε, θαη εζείο ην δηεπθξηλίζαηε φηη 

απεπζχλεηαη ζε εκέλα. Κα εζείο ην είπαηε θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Κέηξεζα ηξεηο ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο ζαο ρσξίο 

ηελ άδεηα ηνπ Ξξνεδξείνπ. Ρψξα... 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δζείο ην είπαηε φηη απεπζχλζεθε ζε εκέλα. Γελ ην είπα εγψ. 

Ρν εληνπίζαηε φηη απεπζχλεηαη ζε εκέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε ηνλ ιφγν. Παο παξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, δελ κπνξνχκε εκείο ζαλ Πχκβνπινη λα ςάρλνπκε ηνπο 

Αληηδεκάξρνπο. Θαη θαιφ ζα είλαη λα καο ηα θέξλεηε εδψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ κε ζπγρσξείηε, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Θχξηε 

Ληθνιάνπ, είπε ν θ. Γήκαξρνο φηη ζα κηιήζνπλ νη θνξείο. Γηα λα κελ γίλεη απηφ 

πνπ γίλεηαη ηψξα, λα ζπληαρζεί έλαο θαηάινγνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θαη ζα ζπληαρζεί θαηάινγνο. 

Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο 

άιιε κία θνξά ζε απηφ ην κεγάιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα πσ ιίγα πξάγκαηα 

γηα ηηο αλαθνηλψζεηο γηαηί γλσξίδσ πνιχ θαιά θαη ζέβνκαη ηελ επηζπκία ζαο 

ζήκεξα πνπ ήξζαηε εδψ φηη ήξζαηε γηα ην κεγάιν ζέκα ησλ δηνδίσλ. Νια ηα 

ππφινηπα ζέκαηα πνπ είλαη πάξα πνιιά θαη ζεκαληηθφηαηα βεβαίσο ζα 
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αζρνιεζνχκε ζπλέρεηα. Γελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ φια ζήκεξα. Κπνξεί λα πσ 

δπφ θνπβέληεο γεληθέο, αιιά δελ ζα ηα εμαληιήζσ απηά ηα ζέκαηα. 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο κεηνςεθίαο, απ' φηη γλσξίδεηε, ζαο είπα πξηλ 

10 εκέξεο φηη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ζαο απαληήζσ ζηα ίδηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέζαηε. Δίλαη ζίγνπξν φηη ζα ζαο απαληήζσ. Θα θάλσ ην παλ 

λα ζαο απαληήζσ. Βάζεη ηνπ Θψδηθα θαη ηνπ θαιιηθξαηηθνχ λφκνπ 3852 κπνξψ 

λα απαληήζσ πξνθνξηθά ή γξαπηά κέζα ζε έλα κήλα. Ζδε δελ έρεη πεξάζεη 

έλαο κήλαο. Λα είζηε ζίγνπξνη, ζα θάλσ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα ζαο 

απαληήζσ. 

 Ζ Λίθε Κπνπηζηθάθε πνπ ηελ βιέπεηε εδψ, ε θνπέια δελ έρεη θχγεη 

πνηέ πξηλ απφ ηηο 10.00 ην βξάδπ. Απηή ηε ζηηγκή ην νηθνλνκηθφ επηηειείν 10 

άηνκα δνπιεχνπλε, είλαη απηή ηε ζηηγκή άιινο ζην Θαπαλδξίηη θαη άιινο ζηελ 

Απιψλα απηή ηε ζηηγκή, απηή ηελ ψξα, γηα λα ζηεζεί έαλο Γήκνο. Νξίζηε; 

Δρεηε θακία ακθηβνιία; Ξεγαίλεηε επάλσ λα ηνπο δείηε. Ινηπφλ, γίλεηαη κία 

ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα ζηεζεί έλαο Γήκνο, ν δπζθνιφηεξνο Γήκνο ηεο 

Διιάδνο. Απνδεθηφ απφ φιν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Απφ φινπο ηνπο Γεκάξρνπο, 

ζπλαδέιθνπο, ζπιιφγνπο Γεκάξρσλ θιπ., ζπκπαξίζηαηαη ζε εκάο. Θέισ λα 

δψζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ απιφ πνιίηε, ζηνλ απιφ δεκφηε πνπ 

θαζεκεξηλά ζπλαληψ θαη κνπ δίλεη θνπξάγην θαη δχλακε θαη εκέλα θαη ζηελ 

Γεκνηηθή Αξρή θαη ζηνπο Ππκβνχινπο κνπ λα παιέςνπκε γηα λα ζηήζνπκε 

απηφ ην θαηλνχξγην θξάηνο, ην πνιχ δχζθνιν ζαο δηαβεβαηψ, ζε κία λέα δνκή, 

ζε κία λέα δηνηθεηηθή δνκή πνπ δνθηκάδεηαη ην θξάηνο καο, ν Γήκνο καο, νη 

πνιίηεο καο θαη ηα παηδηά καο. 

 Ζ ρσκαηεξή ηνπ Θαιάκνπ είλαη 52 ρξφληα. Κφλν απηφ δειψλσ ζήκεξα. 

 Ζ "ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ" δπζηπρψο είλαη παξακειεκέλε εδψ θαη πνιχ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζεκείν κεγάισλ παξαιείςεσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε 
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Γεκνηηθή Αξρή ψζηε λα κελ κπνξνχκε εχθνια λα ηελ πάξνπκε πίζσ, Γηψξγν. 

Γελ πξνρσξάσ ζε άιια. Θα ζνπ πσ ιεπηνκέξεηεο άιιε ψξα. 

 Γηα ηελ απνγξαθή πνπ ιεο, καο δίλεη ην δηθαίσκα ν λφκνο ηειηθά κέρξη 

31.3 λα ηα θαηαζέζνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νπνηαδήπνηε ζηηγκή φκσο, 

θαη είλαη εδψ ε Δπηηξνπή, κέρξη ηφηε κπνξνχκε λα πάξνπκε κία εηθφλα. 

Κπνξείο λα έξζεηο λα πάξεηο κία εηθφλα φπνηε ζέιεηο. Λα ζε θσλάμσ θηφιαο λα 

πάξεηο κία εηθφλα ηί γίλεηαη εδψ. Αβπζζνο. Ξνιιή δνπιεηά. Θαη ρξσζηάκε θαη 

πνιιά. Θα ηα πνχκε φια. Θα ηα κάζεηο φια, γξαπηά. Θα παξαδσζεί θαλνληθά, 

κε ππνγξαθή. 

 Γηα πνηφ άιιν ζέκα ηψξα κπνξψ λα πσ δπφ θνπβεληνχιεο; Γηα ην γηαηξφ 

ηνπ ΗΘΑ ζα επηθνηλσλήζσ, ζην ππφζρνκαη. Δίλαη θίινο θαη ν Βαξλάβαο θαη ν 

άιινο ν πξντζηάκελνο ν Βνπγηνχθαο ζηνλ Αγην Πηέθαλν, κήπσο κπνξέζνπκε 

λα θάλνπκε ηίπνηα. Γελ είλαη αξκνδηφηεηα δηθή καο λα πάξνπκε κία απφθαζε 

αιιά λα πηέζνπκε ζε κία θαηάζηαζε, ζα πηέζνπκε φζν κπνξνχκε γηαηί είλαη θαη 

ζπλάδειθνί κνπ 25 ρξφληα απηνί. Ξηζηεχσ φηη ζα εηζαθνπζηνχκε, λα κπνξέζεη 

ην Θαπαλδξίηη λα ζπλερίζεη ηνπιάρηζηνλ λα ζπληαγνγξαθεί θάπνηνο εθεί πέξα. 

Αιίκνλν. Γελ ην ζπδεηάκε απηφ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θχξηε Γήκαξρε. 

Ξξνρσξνχκε ζην θπξίσο ζέκα. 
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ΘΔΚΑ   1ο 

 

Ιήυη απόθαζης για ηο θέμα ηφν διοδίφν ζηην περιοτή ηοσ Γήμοσ 

Υρφπού, μεηά ηην υήθιζη ηοσ νόμοσ για ηην μεηαηροπή ηης άρνηζης 

πληρφμής διοδίφν ζε παράβαζη ηοσ Θ.Ν.Θ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θ. Πηεξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ εκέλα. Θα ήζεια εηζαγσγηθά πξηλ αξρίζσ 

λα δηαβάδσ ηελ εηζήγεζε, ηελ νπνία έρεηε βέβαηα ζηα ρέξηα ζαο, λα πσ φηη νη 

ζέζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε απηή ηελ εηζήγεζε δελ είλαη νη ζέζεηο ηεο 

παξάηαμεο ηελ νπνία εθπξνζσπψ. Δίλαη νη ζέζεηο ηνπ θηλήκαηνο ελάληηα ζηα 

δηφδηα, ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ πξνζπαζήζακε λα βξνχκε έλα ηέηνην 

κέζν φξν, λα ην πνχκε έηζη, ησλ αηηεκάησλ καο, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε 

κία θνηλή απφθαζε, κία απφθαζε ε νπνία ζα καο δψζεη ηελ δχλακε θαη ην 

έλαπζκα φινη καδί λα αγσληζηνχκε γη' απηφ ην δήηεκα ην κεγάιν. 

 Θεψξεζα θαιφ λα γίλεη έλα ζθεπηηθφ, δειαδή λα γίλεη κία ελεκέξσζε, 

γηαηί πηζαλφλ πνιινί απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο πνπ ζα θιεζνχλ λα 

απνθαζίζνπλ, δελ μέξνπλ φιν ην πιαίζην. Μέξεηε ίζσο θάπνηεο δξάζεηο μέξεηε 

θάπνηα επηκέξνπο ζηνηρεία. Θαη κε απηή ηελ έλλνηα έρεη γίλεη απηή ε εηζήγεζε, 

θαη ζα παξαθαιέζσ λα κε αθνχζεηε, παξά ην γεγνλφο φηη ην έρεηε δηαβάζεη. 

 Ξξηλ απφ δπφ ζρεδφλ ρξφληα, ηνλ Κάξηην ηνπ 2009 νη θάηνηθνη θαη νη 

εξγαδφκελνη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο αληηδξάζακε φηαλ δηαπηζηψζακε φηη 

άξρηζαλ λα καο δψλνπλ απφ παληνχ ζηαζκνί δηνδίσλ ζε εθαξκνγή ησλ 

απνηθηνθξαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ςήθηζαλ ζηε βνπιή απφ θνηλνχ ηφηε, ε ΛΔΑ 

ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ αιιά θαη ην ΞΑΠΝΘ θαη ν ΙΑΝΠ ηνλ Απξίιε ηνπ 2007 θαη 

παξαρψξεζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εζληθψλ νδψλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. 
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 Πηελ βφξεηα Αηηηθή, ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα θαιχπηεη ν θαιιηθξαηηθφο 

καο Γήκνο, ιεηηνπξγνχλ 8 ζηαζκνί δηνδίσλ, ην γλσξίδεηε απηφ, δχν πιεπξηθά 

ζε είζνδν θαη έμνδν Απιψλα, δχν ζε είζνδν - έμνδν Καιαθάζαο, δχν ζε είζνδν 

- έμνδν Θαπαλδξηηίνπ θαη κεησπηθά δχν ζηηο Αθίδλεο ζηελ είζνδν θαη έμνδν 

απφ θαη πξνο Αζήλα. 

 Πχκθσλα επίζεο κε ηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξνο ηελ θνηλνπξαμία 

"ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ" πξνβιέπεηαη θαη εγθαηάζηαζε λέσλ πιεπξηθψλ ζηαζκψλ 

ζηνπο θφκβνπο Κεηακφξθσζεο, Θαιηθηάθε, Βαξπκπφπεο, Αγίνπ Πηεθάλνπ θαη 

Πρεκαηαξίνπ. Ρν ίδην έγηλε ζηελ Ξηεξία, ζηελ Φζηψηηδα, ζηε Θεζζαιία θαη ζε 

ιίγν δηάζηεκα ε Διιάδα γέκηζε ζηαζκνχο δηνδίσλ απφ ηελ Θαιακάηα κέρξη ηελ 

Θεζζαινλίθε, θαη έξρεηαη ε ζεηξά ηεο Δγλαηίαο, ε νπνία απφ Γηάλλελα κέρξη 

Δβξν ζα έρεη θάπνηνπο δεθάδεο ζηαζκνχο δηνδίσλ. 

 Πην ηκήκα δε ηεο εζληθήο νδνχ απφ Αζήλα κέρξη Θεζζαινλίθε, ήδε 

ιεηηνπξγνχλ 10 ζηαζκνί κεησπηθψλ δηνδίσλ, εθηφο απφ ηνπο πιεπξηθνχο. 

 Δίλαη δηθαηνινγεκέλε ινηπφλ ε αγαλάθηεζε θαη ε αληίδξαζε ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ μεθίλεζε ζαλ κία ζπίζα απφ ηελ 

βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή θαη ηελ Ξηεξία θαη ζήκεξα έρεη γίλεη έλα πνιχ κεγάιν 

θίλεκα πνπ κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ επηηαγψλ ηνπ 

Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Ρακείνπ θαη ηεο Ρξφηθα αληηζηέθεηαη ζην ραξάηζη ησλ 

δηνδίσλ θαη θαιείηαη λα πιεξψλεη γηα δξφκνπο πνπ έρεη ρξπζνπιεξψζεη απφ ηα 

δηφδηα θαη ηε θνξνινγία ηφζα ρξφληα. 

 Νζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή καο, ην Διιεληθφ Γεκφζην κεηά απφ 

δηαγσληζκφ αλέζεζε ζηελ εηαηξεία ΛΔΑ ΝΓΝ Α.Δ. ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

απηνθηλεηνδξφκνπ απφ Κεηακφξθσζε κέρξη Πθάξθεηα πνπ είλαη έμσ απφ ηε 

Ιακία, θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο δπηηθήο Διιάδαο, ηελ 

Ηνλία Νδφ. Ζ πεξίνδνο παξαρψξεζεο είλαη 30 ρξφληα, απφ ην 2007 έσο ην 

2037. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηε ΛΔΑ ΝΓΝ ηα ιεθηά πνπ πξέπεη λα δαπαλήζεη γηα 
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λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ε παξαπάλσ εηαηξεία είλαη 1,4 δηο επξψ θαη 

ηα πξνβιεπφκελα έζνδα απφ είζπξαμε δηνδίσλ ηα 30 απηά ρξφληα αλέξρνληαη 

ζηα 6,5 δηο επξψ. 

 Πην θφζηνο ηνπ έξγνπ έρεη ζπλεηζθέξεη θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην κε 

330.000.000 επξψ εθ ησλ νπνίσλ ην 50%, ηα 165.000.000 δειαδή είλαη 

ζπλρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε. 

 Ρνλίδνπκε ινηπφλ φηη έλα κεγάιν έξγν ππνδνκήο πνπ αθνξά φινπο ηνπο 

πνιίηεο ηεο ρψξαο καο, ε Ηνλία Νδφο δειαδή, πξνθαηαβνιηθά ρξεκαηνδνηείηαη 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ κία θαηεγνξία πνιηηψλ, ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ Αζελψλ - Ιακίαο. Αξα, φζνη θηλνχληαη κεηαμχ Αζήλαο - 

Ιακίαο, δελ πιεξψλνπλ ηέιε ρξήζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηνλ νπνίνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά έκκεζνπο θφξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο Ηνλίαο Νδνχ. 

 Απφ ην 2013 έσο ην 2037 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εηζπξάμεσλ απφ ηα 

δηφδηα 65% έσο 93% (κέζν φξν 80%) πεγαίλεη ζην θξάηνο. Γειαδή, 

επηβάιιεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ έκκεζε ηνπηθή θνξνινγία, 

ην νπνίν είλαη θαη αληηζπληαγκαηηθφ. 

 Ρα έζνδα απηά ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πξνυπνινγίδνληαη ζηα 4,5 δηο 

επξψ. 

 Δπίζεο, ε επηβνιή ηνπηθνχ θφξνπ ζηηο εηζπξάμεηο ησλ δηνδίσλ είλαη 

αληίζεηε θαη κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ηα έζνδα απφ ηα 

δηφδηα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή ησλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ θαη γηα ηίπνηε άιιν. 

 Κε ηηο ζπκβάζεηο ηηο απνηθηνθξαηηθέο απηέο πνπ παξαρσξήζεθαλ νη 

δξφκνη καο, έρνπλ δψζεη ην δηθαίσκα ζηηο εθκεηαιιεχηξηεο εηαηξείεο λα βάδνπλ 

δηφδηα φπνπ θαη φζα ζέινπλ, θαη κεησπηθά θαη πιεπξηθά, κε θξηηήξην ηηο 

πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο. 
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 Ζ εηαηξεία επέιεμε ην αλνηρηφ ζχζηεκα πνπ ηεο απνθέξεη 28.000.000 

επξψ πεξηζζφηεξα ηνλ ρξφλν ζηνλ άμνλα Κεηακφξθσζε - Θήβα απ' φηη αλ είρε 

επηιέμεη θιεηζηφ ζχζηεκα, αιιά ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο πιεπξηθνχο ηαπηφρξνλα. 

 Ξξαθηηθφ παξάδεηγκα. Αλ ππήξρε θιεηζηφ ζχζηεκα ν θάηνηθνο Αθηδλψλ 

ζα πιήξσλε Αθίδλεο - Κεηακφξθσζε 0,70 επξψ, ζήκεξα κε ην αλνηρηφ 

πιεξψλεη 2,05. Απηή είλαη ιεζηεία. 

 Πε εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ, αθφκα θαη νη παξάδξνκνη ηεο εζληθήο 

νδνχ ζα γεκίζνπλ κε ζηαζκνχο δηνδίσλ, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζή ηεο λα απνθνκίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θέξδε 

ζε κία ζηηγκή πνπ ε αθξίβεηα θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηνπλ ην ιατθφ 

εηζφδεκα. 

 Δηζη, ε ηδησηηθή εηαηξεία ΛΔΑ ΝΓΝΠ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο Κεηακφξθσζε - Πθάξθεηα Καιιηαθνχ ζα θιείζεη 

φιεο ηηο εηζφδνπο ηεο εζληθήο, θάλνληαο ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ γηα φζνπο 

κέλνπλ ή δνπιεχνπλ ζε θάπνηα απφ απηέο ηηο πεξηνρέο, απαγνξεπηηθφ.  

 Θαη ζα ζαο πσ εδψ πνπ δελ ην γξάθσ ζηελ εηζήγεζε, φηη ζε ζπδήηεζε 

πνπ είρε γίλεη ζην πνπξγείν, ν δηεπζπληεο ηέινο πάλησλ ελφο ηκήκαηνο εθεί ν 

θ. Ιακπξφπνπινο, ν νπνίνο ήηαλ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζηελ εηαηξεία ΛΔΑ 

ΝΓΝΠ, καο είπε φηη ην πνπξγείν ζθέθηεηαη λα βάιεη θαη δηφδηα ζηνπο 

παξάδξνκνπο γηα ηα θνξηεγά. Ξνπ ζεκαίλεη νηη ηα θνξηεγά ζα αλαγθάδνληαη 

είηε απφ ηνλ παξάδξνκν είηε απφ ηελ εζληθή λα πιεξψλνπλ δηφδηα έηζη θαη 

αιιηψο. 

 Ζ ζχκβαζε πξνβιέπεη δηαρξνληθά λέεο ππέξνγθεο απμήζεηο δηνδίσλ 

πέξαλ απφ ηελ επίζεο πξνβιεπφκελε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή, αλάινγα κε ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηελ αχμεζε ηνπ ΦΞΑ. Ζδε ζηα κεησπηθά Αθηδλψλ ε ηηκή απφ 

2,05 κέζα ζην 2011 εληφο ησλ πξνζερψλ κελψλ ζα θηάζεη ζηα 3,00 επξψ. 
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Δλαο θάηνηθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί κία θνξά κφλν ηελ εκέξα ηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν, ζα πιεξψλεη κέζα ζην 2011 2.160 επξψ ην ρξφλν, πνπ είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ δχν κηζζνχο πεξίπνπ.  

 Γηα λα απνθχγνπλ ηα δηφδηα ησλ Αθηδλψλ ζρεδφλ φια ηα θνξηεγά 

δηεζλψλ κεηαθνξψλ θηλνχληαη ζηνλ εκηηειή θαη επηθίλδπλν παξάδξνκν. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη πξνδηαγξαθέο ηνπ δελ αθνξνχλ βαξηά θπθινθνξία, δελ έρεη 

δηαρσξηζηηθή ισξίδα αιιά νχηε θαη θαηάιιειε ζήκαλζε, κε απνηέιεζκα 

ζπλερή πξφθιεζε αηπρεκάησλ θαη πνιχ κεγάιε ηαιαηπσξία. 

 Ν παξάδξνκνο αληί λα εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ ηνπηθή 

θπθινθνξία έρεη απνθηήζεη θίλεζε επηπέδσλ εζληθήο νδνχ. Γελ πθίζηαηαη 

επίζεο πξφβιεςε γηα θαηαζθεπή λένπ παξάδξνκνπ, αιιά κφλν πξφβιεςε γηα 

κπαιψκαηα ζην πθηζηάκελν αθαηάιιειν δίθηπν. 

 Δπηπξφζζεηα θαη ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ ΞΔΣΩΓΔ, ιφγσ ησλ αθξηβψλ 

δηνδίσλ, 1.200.000 απηνθίλεηα ηνλ ρξφλν ζηνλ άμνλα Αζελψλ - Θεβψλ ζα 

εγθαηαιείπνπλ ηνλ απηνθηλεηφδξνκν θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αθαηάιιεινπο 

θαη επηθίλδπλνπο παξάδξνκνπο. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηεο βφξεηαο Αηηηθήο, ηδηαίηεξα 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ φπσο είλαη ν εζληθφο δξπκφο ηεο Ξάξλεζαο αιιά θαη ησλ 

νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά, παξ' φηη είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ησλ ζέζεσλ 

ησλ λέσλ δηνδίσλ θαη ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ αθαηάιιεινπ 

ελαιιαθηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ απφ κεγάια νρήκαηα δηεζλψλ κεηαθνξψλ, δελ 

έρεη ιεθζεί ππφςηλ, κε πξνθαλείο επηπηψζεηο ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη 

καθξνπξφζεζκα. 

 Θαη εδψ ζέισ λα πσ φηη ήδε ην ΞΔΘΑ, ε Δπηζεψξεζε Ξεξηβάιινληνο 

έρνπλ ζηείιεη έγγξαθν θαη δεηνχλ λα γίλνπλ επηπιένλ ελέξγεηεο γηα λα δνπλ αλ 
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είλαη ζσζηέο νη ζέζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηηο ζέζεηο ησλ δηνδίσλ, κε ην 

θαηλνχξγην έγγξαθν πνπ έρεη ζηείιεη ην ΞΔΘΑ. 

 Νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δηθαηνινγεκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο 

απνηθηνθξαηηθέο ζπκβάζεηο μεπνπιήκαηνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Νη πνιίηεο 

πιεξψλακε ηεηξαπιάζηεο ηηκέο απφ φιε ηελ Δπξψπε ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

δξφκσλ κέρξη ζήκεξα, θαη πάλσ απφ κία εηθνζαεηία. Ρφζα ρξφληα πιεξψλακε 

δηφδηα ζην Ρακείν Δζληθήο Νδνπνηίαο, θαη δελ κάζακε πνηέ πνχ πήγαλ απηά ηα 

ρξήκαηα. Ζ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ησλ δξφκσλ πιεξψλεηαη κε ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο, ηνλ θφξν ζηα θαχζηκα θαη ηε θνξνινγία. Κε ηηο ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο ε θχξηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ είλαη ε είζπξαμε ησλ 

δηνδίσλ.  

 Νη εηαηξείεο ινηπφλ, κε κεδεληθφ θφζηνο επέλδπζεο δεηάλε απφ ηνλ 

ρξήζηε ηνπ δξφκνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ην έξγν ηνπ, θαη απηφο κεηά λα 

ζπλερίζεη λα εηζπξάηηεη θαζαξφ έζνδν γηα ηα επφκελα 30 ρξφληα ρσξίο θαλέλα 

ξίζθν. Ν ρξήζηεο, δειαδή εκείο φινη, είλαη ζπλεηαίξνο ρσξίο λα έρεη θακία 

αμίσζε ζηα θέξδε, νχηε κεηέπεηηα φθεινο κε κείσζε ηνπ ηέινπο ησλ δηνδίσλ. 

 Νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο είλαη δηάηξεηεο απφ παληνχ. Θαη φπσο ζηελ 

δηθή καο πεξίπησζε, φπνπ επηβάιινληαη δηφδηα γηα λα  θαηαζθεπαζηεί έλαο 

δξφκνο ζε άιιε πεξηνρή, έρνπκε ζνβαξά λνκηθά επηρεηξήκαηα. 

 Κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαηεζεί ηξεηο αηηήζεηο αθχξσζεο ζην Ππκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο απφ Γήκνπο ηεο πεξηνρήο καο θαη κία απφ ηε Λνκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε. 

 Δρνπλ γίλεη επίζεο κελχζεηο ζε ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ γίλεη 

εμψδηθα ζε Ρξνραία θαη ζην πνπξγείν πνδνκψλ. Δρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο 

ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, ζηνλ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

ζηνλ Δηδηθφ Δπηζεσξεηή Ξεξηβάιινληνο. Δρνπλ γίλεη επηζηνιέο αληηξξήζεσλ 
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ζηελ Αξρή Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Ξξνζθπγέο ζηελ Αξρή Ξξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ. Θαηάζεζε θαθέινπ ζηε Βνπιή θαη ελεκέξσζε Βνπιεπηψλ. 

Ξξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ κε επηηφπηα παξνπζία καο 

θαη θαηαγγειίεο ζηελ Ξνιενδνκία γηα πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ηεο ΛΔΑΠ 

ΝΓΝ. 

 Ζ εγεζία ηνπ πξψελ ΞΔΣΩΓΔ ιεθηηθά έρεη αλαγλσξίζεη ην δίθαην ησλ 

αηηεκάησλ καο. Θαη βέβαηα, ζε απηέο ηηο επαλεηιεκκέλεο ζπλαληήζεηο θαη κε 

ηνλ Καγθξηψηε θαη ηνλ Οέππα θαη ζηε Λνκαξρία θαη ζην πνπξγείν. 

 Γπζηπρψο ε ζέζε πνπ εθθξάδεηαη είλαη φηη ε Θπβέξλεζε δεζκεχεηαη 

απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο, θαη ηζρπξίδνληαη φηη ε 

θαηάξγεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζα επηθέξεη κεγάιν θφζηνο ζην Γεκφζην απφ ηελ 

θαηαβνιή ξεηξψλ αιιά θαη απφ ηελ δηαθνπή ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε ζήκεξα. 

 Ζ κφλε παξαρψξεζε πνπ έρεη αλαθνηλψζεη είλαη ε πξφζεζε 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ 

θαηαβαιιφκελνπ ηηκήκαηνο, αθαηξψληαο κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο έκκεζεο 

ηνπηθήο θνξνινγίαο πνπ ζα εηζπξάηηεη, αιιά απφ ην 2013 θαη κεηά. Ρν νπνίν 

ζεκαίλεη φηη εκείο νη θάηνηθνη θαη εξγαδφκελνη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο ζα 

εμαθνινπζνχκε λα ρξεκαηνδνηνχκε ηελ θνηλνπξαμία θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη 

γηα λα θηλεζνχκε κέζα ζηνλ ίδην καο Γήκν θαη λα πάκε ζηα ζπίηηα καο, ζηηο 

δνπιεηέο καο, ηα παηδηά ζηα ζρνιεία εθεί πνπ ρξεηάδεηαη, ζηηο ππεξεζίεο, ζηελ 

εθνξία, ζην Θέληξν γείαο, λα πιεξψλνπκε δηφδηα. 

 Ξηζηεχνπκε φηη δελ  ππάξρεη δηάζεζε απφ ηελ εγεζία ηνπ πνπξγείνπ λα 

ζπγθξνπζηεί κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγαινεξγνιάβσλ θαη φζσλ ππνζηεξίδνπλ 

ην μεπνχιεκα ησλ εζληθψλ δξφκσλ ζηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο, θαη φζα έρνπλ 

αθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα, απηφ δείρλνπλ. 
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 Θπκίδνπκε φηη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππάξρνπλ ξήηξεο θαη γηα ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Γηαηί ινηπφλ αγσληνχλ ζπλερψο γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο εηαηξείεο, θαη φρη εθείλεο ησλ εηαηξεηψλ πξνο ην θξάηνο;  

 Θαη ελδεηθηηθά θαηαζέηνπκε ζηελ ζπλέρεηα κεξηθέο νθεηιέο ηεο ΛΔΑΠ 

ΝΓΝ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ εζληθή νδφ Αζελψλ - Ιακίαο, πξνο ην Γεκφζην: 

 Δίζπξαμε πνηληθψλ ξεηξψλ χςνπο 19.200.000 επξψ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θαζπζηεξήζεηο παξάδνζεο νθεηινκέλσλ έξγσλ ζηελ εζληθή νδφ Αζελψλ 

Ιακίαο. Ρν ζχλνιν ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ έπξεπε λα είρε νινθιεξσζεί κέρξη 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009. 

 Δπηζηξνθή ζην Γεκφζην σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 82.500.000 

επξψ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ην Γεκφζην ζαλ ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή. Ζ 

ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη ηα ρξήκαηα απηά έπξεπε λα είραλ δσζεί κφλν εθφζνλ 

ε εηαηξεία νινθιήξσλε ην ζχλνιν ησλ θαηαζθεπψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, γεγνλφο πνπ δελ έρεη γίλεη. 

 Δίζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ χςνπο 7.485.000 θαη 8.362.184 επξψ πνπ 

επέβαιε ε Ξνιενδνκία Θαπαλδξηηίνπ ζηε ΛΔΑ ΝΓΝ γηα θαηαζθεπή απζαίξεησλ 

θηηζκάησλ παξάπιεπξα ηεο εζληθήο νδνχ ζην χςνο ηεο Καιαθάζαο θαη 

Αθηδλψλ αληίζηνηρα, πνπ έρνπλ θξηζεί θαηεδαθηζηέα. 

 Γηα φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ, έρεη γίλεη θαηαγγειία απφ θαηνίθνπο θαη 

θνξείο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο ζηνλ πξντζηάκελν ησλ ειεγθηψλ 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, θαη ήδε δηελεξγείηαη 

πξναλάθξηζε, καο έρνπλ θαιέζεη θαη έρνπκε δψζεη θαηαζέζεηο γη' απηή ηελ 

ηζηνξία. 

 Νζνλ αθνξά ινηπφλ ην δφγκα "ν ρξήζηεο πιεξψλεη", πνπ νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο είζπξαμεο δηνδίσλ ππνζηεξίδνπλ, απαληάκε θαη εκείο φηη κε 

ηε ινγηθή απηή ζα έπξεπε λα πιεξψλνπλ νη ρξήζηεο φισλ ησλ δξφκσλ, 
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δειαδή θαη ηεο Ξαλεπηζηεκίνπ, θαη ηεο Πηαδίνπ, θαη ηεο Βνπιηαγκέλεο κέζα 

ζηελ Αζήλα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή.  

 Γηαηί ζα πξέπεη λα ηζρχεη απηφ κφλν γηα ηνπο εζληθνχο δξφκνπο, θαη 

κάιηζηα φηαλ δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κεηαθίλεζεο, δειαδή 

αζθαιείο παξαδξνκνη, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο,  πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη 

ζηελ πεξηνρή καο. 

 Απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ησλ εζληθψλ καο δξφκσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί, ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο άιινζη ηελ άξλεζε θαηαβνιήο ησλ ιεζηξηθψλ θαη 

παξάλνκσλ δηνδίσλ θαη ην θίλεκα αληίζηαζεο ησλ πνιηηψλ γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ θαηάξξεπζε ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο θαη ηελ άζθεζε πίεζεο 

ζηελ Θπβέξλεζε γηα λα πεηχρνπλ θαη άιιεο παξαρσξήζεηο. 

 Ζ ζπλέρηζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ κπνξεί θαη 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί, θαη εκείο είκαζηε ππέξ ηνπ λα ζπλερηζηνχλ νη δξφκνη 

αιιά κε επζχλε ελφο δεκφζηνπ θνξέα κε θνηλσληθφ έιεγρν θαη φρη κε 

ακθηβφινπ λνκηκφηεηαο ζπκβάζεηο θαη ιεζηξηθά δηφδηα. 

 Ζ Γεκνηηθή Αξρή Ωξσπνχ πξέπεη λα είλαη κπξνζηά ζηνλ αγψλα ησλ 

θαηνίθσλ πνπ ζρεδφλ δχν ρξφληα ηψξα κε ηνλ αγψλα ηνπο αληηζηέθνληαη θαη 

κε θάζε ηξφπν απνθαιχπηνπλ ηελ ιεζηεία πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπο, ηδηαίηεξα 

ζήκεξα κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη λα πηνζεηήζεη ηα 

αηηήκαηα ηνπ θηλήκαηνο ελάληηα ζηα δηφδηα. 

 Κε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πεξηνρήο καο απφ ηα δηφδηα δελ πιήηηνληαη κφλν 

νη θάηνηθνη θαη νη εξγαδφκελνη πνπ θαηαβάιινπλ ην αληίηηκν, αιιά θαη ε 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο καο πνπ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 
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ζηνπο επηζθέπηεο πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ην ιεθαλνπέδην πξνο ηηο παξαιίεο καο 

αιιά θαη ηα άιια αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Θαζίζηαηαη επίζεο απαγνξεπηηθή ε εγθαηάζηαζε λέσλ θαηνίθσλ πνπ 

επηιέγνπλ ηνλ Γήκν καο γηα θαηνηθία θαη κεηαθηλνχληαη πξνο ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

 Πνβαξφ επίζεο πξφβιεκα πξνθχπηεη γηα ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο καο, 

δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Ρν αίηεκά καο ινηπφλ πνπ πξνηείλνπκε θαη πνπ βέβαηα ην πξνηείλνπκε 

λα κπεη ζε κία απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε εδψ ζήκεξα πξέπεη λα είλαη ε 

θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ ζηελ πεξηνρή καο θαη ε ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε 

ζηνλ αγψλα ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ. 

 Γελ κπνξεί λα ππάξμεη άιιε ιχζε. Θαη ε νπνηαδήπνηε εθπησηηθή θάξηα 

πνπ κπνξεί λα πξνηαζεί, λνκηκνπνηεί ηελ χπαξμε ησλ δηνδίσλ, θαη νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή κπνξεί λα θαηαξγεζεί, φπσο έγηλε ζε άιιεο πεξηνρέο, ζηελ Ξηεξία. 

 Γελ κπνξνχκε λα δερζνχκε νπνηαδήπνηε θάξηα γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη 

λα απνθιείζνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δηαθηλνχληαη απφ ηελ πεξηνρή καο, 

αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία καο. 

 Λα κελ έρνπκε βέβαηα θαη θακία απηαπάηε φηη ε θνηλνπξαμία ΛΔΑ ΝΓΝΠ 

ζα δερζεί λα δψζεη θάξηεο ζε θαηνίθνπο, θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ε ηνπνζέηεζε 

ησλ δηνδίσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηνρεχνπλ ζηα έζνδα απφ ηηο ηνπηθέο 

θαη ζπρλέο δηειεχζεηο ησλ θαηνίθσλ. 

 Γεχηεξν δήηεκα. Ζ Γεκνηηθή Αξρή λα ζηεξίμεη ην θίλεκα ηεο άκεζεο 

πιεξσκήο δηνδίσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο, θαη λα ην θαιχςεη θαη λνκηθά. Λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζεζε θαη λέαο αίηεζεο αθχξσζεο ζην Ππκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

επηρεηξνχκελεο επηβνιήο πξνζηίκσλ ηνπ Θψδηθά Νδηθήο Θπθινθνξίαο. 
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 Ρξίην. Λα ζηεξίμεη ηνλ αγψλα ησλ πνιηηψλ κε ηελ άξλεζε είζπξαμεο 

ησλ πξνζηίκσλ απφ απηέο ηηο παξαβάζεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. θαη λα κελ θαηαβάιιεη 

δηφδηα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ρέηαξηνλ. Λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο θαη 

πξνβνιή ησλ αηηεκάησλ καο ζην Διιεληθφ θαη Δπξσπατθν Θνηλνβνχιην θαη ζε 

θάζε αξκφδην θνξέα. Ζδε ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ζηηο 30 ηνπ Κάξηε ζα 

κεηαβεί ζηηο Βξπμέιιεο φπνπ ζα ζπλαληήζνπκε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα λα πξνβάιινπκε ην δήηεκά καο. 

 Θαη πέκπηνλ, λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θνηλή δξάζε καο κε 

ηνπο Γήκνπ Γηνλχζνπ, Θεθηζηάο θαη Ιπθφβξπζεο - Ξεχθεο γηα ηελ απνηξνπή 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ λέσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ πνπ πξνβιέπνληαη, γηαηί αλ 

δελ θηλεηνπνηεζνχκε φινη καδί, ζα κπνπλ θαη απηά ηα δηφδηα, θαη θπζηθά απηφ 

επεξεάδεη θαη εκάο. Γελ είλαη θάηη πνπ είλαη έμσ απφ ηελ δηθή καο πεξηνρή. 

Δπραξηζηψ πνιχ, ηειείσζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Πηεξγίνπ. 

Δλεκεξψλσ φηη ζην Πψκα πξνζήιζε ν θ. Πηδέξεο Φίιηππνο. 

 Δθηφο απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ, νη ζπλάδειθνη πνπ 

επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο, λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. 

Ν θ. Θαιχβαο, ν θ. Θηνχζεο, ν θ. Ζιηάζθνο, ν θ. Βαζηιάθνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέισ λα πξνηείλσ λα κηιήζνπλ θαη απφ ηελ Ππληνληζηηθή 

Δπηηξνπή, πνπ παξεπξίζθνληαη εδψ ζήκεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα είζηε κέινο ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, εγψ είκαη Πχκβνπινο ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ωξαία. Πην ηέινο ινηπφλ ησλ ζπλαδέιθσλ. Απφ ηελ Ππληνληζηηθή 

Δπηηξνπή πνηφο θχξηνο παξεπξίζθεηαη; Ξνηφο ζα κηιήζεη; Ν θ. Ινππάηαηδεο. 
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 πάξρνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο επί ηεο εηζεγήζεσο; Νρη. 

Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ζέκα ησλ δηνδίσλ είλαη θάηη πνπ καο έρεη απαζρνιήζεη θάπνηνπο 

πάξα πνιχ. Θάπνηνη κάιηζηα, έρνπκε θαηεγνξεζεί θηφιαο γη' απηφ, φηη ην 

θάλακε γηα πξνζσπηθή πξνβνιή. Θάπνηνη φκσο ην θάλακε θαη γηαηί ην 

πηζηεχνπκε, θαη φρη φπσο καο θαηεγνξνχλε θάπννη ζηα blogs φηη αζρνινχκαζηε 

κε φια ηα θηλήκαηα. Αζρνινχκαζηε κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηφπνπ καο. 

 Μεθηλήζακε λα ιέκε φρη ζηα λέα δηφδηα θαη φηαλ είδακε απηή ηελ 

απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζχκβαζεο, είδακε απηή ηε ζχκβαζε πνπ είλαη 

πξαγκαηηθά ιεζηξηθή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, εθεί πήγακε θφληξα ζε 

φια απηά ηα δηφδηα, ζε φιε απηή ηε κπάξα πνπ ππνβαζκίδεη ηνλ ηφπν καο. 

 Νη εζλνπαηέξεο ινηπφλ ην ςήθηζαλ ζηε Βνπιή, ησλ δχν κεγάισλ 

θνκκάησλ θαη ηνπ ΙΑΝΠ, κε έλα ζελάξην ε ζεκεξηλή Θπβέξλεζε φηαλ ήηαλ 

πξηλ θπβέξλεζε, φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θηηάμεη ην νδηθφ δίθηπν ηεο 

Διιάδαο, ήξζε θαη ε επφκελε Θπβέξλεζε ζπκθψλεζε πάλσ ζ' απηφ θαη αληί λα 

είλαη κε ραξαθηήξα φηη ν παξαρσξεζηνχρνο πιεξψλεη ην έξγν, θηάζακε ην 

ζχζηεκα λα είλαη φρη κφλν απφ ηελ είζπξαμε αιιά λα είλαη θαη εκπξνζζνβαξέο. 

Γειαδή ην Διιεληθφ Θξάηνο έξρεηαη θαη πιεξψλεη κπξνζηά γηα λα γίλνπλ 

θάπνηα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ. Νη ζήξαγγεο ζηα Ρέκπε, θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

θνκκάηηα. 

 Ζ εηαηξεία ινηπφλ, φηαλ είρε κία ηέηνηα ζχκβαζε, έςαμε λα βξεη πνχ 

είλαη ηα πνιιά ηα ιεθηά. Ρα πνιιά ηα ιεθηά ήηαλ ζηελ πεξηνρή ηελ δηθή καο. 

Ρα πνιιά ηα ιεθηά ήηαλ ζηελ Αηηηθή κέζα.  Απηφ πνπ ίζσο δελ ζθέθζεθε 

πνιχ θαιά, είλαη ηελ αληίδξαζε. Γελ πεξίκελε κία αληίδξαζε. Κία αληίδξαζε 

πνπ ήξζε θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη απφ ηνπο θνξείο. Μεθίλεζε φιν απηφ κε 

ηελ ζπλάληεζε ζηνλ Αγην Πηέθαλν φηαλ έγηλε, θαηάθεξε ηφηε ε πεξηνρή ηνπ 
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Αγίνπ Πηεθάλνπ λα κελ πξνρσξήζνπλ εθεί ηα δηφδηα. Πηελ δηθή καο πεξηνρή ηα 

πξάγκαηα δελ ήηαλ ηφζν απιά. Κπήθαλ ηα δηφδηα, θαηαθέξακε λα ηα 

ζηακαηήζνπκε, δελ νινθιεξψζεθαλ ηα έξγα ζηε Καιαθάζα, ηα δηφδηα φκσο 

κπήθαλ. Βέβαηα πεξλάλε θαη δελ ηα πιεξψλεη θαλέλαο, δελ έρεη κπεη κπάξα 

εθεί. Πε άιιεο πεξηνρέο κπήθαλ.  

 Θάλακε ηηο πξνζθπγέο, δεκηνπξγήζεθε έλα ηεξάζηην θίλεκα πνπ πήξε 

παλειιαδηθφ ραξαθηήξα. Απφ εκάο μεθίλεζε ην θίλεκα, απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

 Ππλέβεζαλ πάξα πνιιά. Φζάζακε ζην ζεκείν λα δνχκε εηζαγγειέα 

ππεξεζίαο λα δίλεη εληνιή ζηα ΚΑΡ λα καο δηψμνπλ απφ ην ζηαζκφ ησλ 

δηνδίσλ, κε ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αθφκε θαη κε ηε ζχγθξνπζε. Δίδακε 

απαξάδεθηεο θαηαζηάζεηο. Δίδακε φκσο θαη έλα θφζκν πνπ παζηαζκέλα πίζηεπε 

πξαγκαηηθά φηη ηνλ θιέβνπλ. Θαη γη' απηφ βξεζήθακε εθεί άλζξσπνη απφ άιινπο 

πνιηηηθνχο ρψξνπο, απφ άιιεο παξαηάμεηο, κε άιιεο ηδενινγίεο κε κφλν ζθνπφ 

φρη φηη είκαζηε ηδακπαηδήδεο θαη δελ ζέινπκε λα πιεξψζνπκε θάπνπ δηφδηα. 

Νηη ππνβαζκίδεηαη ε βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. 

 Δδψ ινηπφλ έγηλαλ ελέξγεηεο, θαη ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ νη ελέξγεηεο 

πνπ έγηλαλ θαη λα ζπλερηζηνχλ.  

 Ξαιηά ππήξραλ νη Ρνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο, Θνηλφηεηεο, πνπ είρακε θάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Δρνπλ κείλεη πάξα πνιιά ζέκαηα ηα νπνία αλακέλεηαη 

λα έρνπλ εμειίμεηο ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. πάξρνπλ νη ελζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο θαηά ησλ εθζέζεσλ ηεο ζθξάγηζεο. Δθεί ινηπφλ ν λένο θαιιηθξαηηθφο 

Γήκνο έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ε Ξνιενδνκία λα αλήθεη ζε απηφλ, ζα πξέπεη 

λα έρεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν. Δρνπλ κείλεη ελέξγεηεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο 

απζαίξεηνπ θαη γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ κεησπηθψλ ζηαζκψλ, αηηήζεηο ηεο 

αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο πνπ εθθξεκνχλ, θαη εθεί ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπκε φζνλ αθνξά γηα ηα πξφζηηκα. Πηηο 11.5 λνκίδσ φηη έρεη 
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πάεη ην δηθαζηήξην ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Δλα δηθαζηήξην πνπ ην 

έρνπκε αλαζέζεη νη πξψελ Θνηλφηεηεο ζην γξαθείν ηεο θ. Σαξνθφπνπ. 

 πάξρεη, απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Ξεξηβάιινληνο εθθξεκεί λα βγάινπλ φηη 

δελ ηεξνχληαη νη πεξηβαληνινγηθνί φξνη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 πάξρεη έλα ζέκα πνπ ζα ήζεια λα ην αθνχζεηε ιίγν. Ρν Θνηλνηηθφ 

Ππκβνχιην Καιαθάζαο έρεη επηβάιιεη ηέιε ζε απηή ηελ εηαηξεία. Θα πξέπεη λα 

ην παξαθνινπζήζεηε δηθαζηηθά, γηαηί έρεη θάλεη έλζηαζε ε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξεία. Θαη επίζεο λα κπνπλ ηέιε γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Απιψλα, ηνπ 

Ξνιπδελδξίνπ θαη ησλ Αθηδλψλ. 

 Ρέινο, λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζθφπηκν ν Γήκνο κε δηθφ ηνπ απηνθίλεην, 

κε ππάιιειν, κε θχιιν θαλνληθά, λα έρεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε πξνο 

ηελ Αζήλα, λα πξνζπαζήζεη λα δερζεί έλα πξφζηηκν απφ απηφ ην πεξηβφεην 

πξφζηηκν πνπ έγηλε ηξνπνπνίεζε ζηνλ Θ.Ν.Θ., θαη εθεί λα πξνζπαζήζνπκε πάιη 

ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο λα ξίμνπκε ηελ ζπγθεξηκέλε απφθαζε.  

 Δγψ δελ είπα λα πάξνπκε θάπνηα απφθαζε. Απηφ δελ είλαη θάηη 

παξάλνκν. Απιψο λα κελ πιεξψλνπλ ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ, πνπ λνκίδσ ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην έρεη θάλεη απηφ, αθνχ δελ αγνξάζακε ηέιε δηέιεπζεο, 

θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα πάκε θαηεγνξνχκελνο ν Γήκνο ζαλ παξάβαζε ηνπ 

Θ.Ν.Θ., γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαζέζνπκε θηφιαο ζε έλαλ δηθεγφξν λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ Γήκν. Γειαδή ν Γήκνο λα είλαη ελάγσλ κε ηελ εηαηξεία. Νρη 

θάπνηνο ηδηψηεο. 

 Νπσο μέξεηε, είκαζηε πάξα πνιινί φζνη θαηεγνξνχκαζηε απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία γηα φιεο ηηο δξάζεηο πνπ είρακε εθεί, θαη πξνζπαζνχλ λα 

καο ρξεψζνπλ θαη άιιεο δξάζεηο πνπ δελ θάλακε πνηέ, κφλν θαη κφλν γηα λα 

θάκςνπλ ην εζηθφ. 
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 Ρέινο, πηζηεχσ φηη είλαη κία θαηάθνξε αδηθία γηα ηελ πεξηνρή καο. Δίλαη 

πξαγκαηηθή ππνβάζκηζε. Θα παξαθαιέζσ λα ππάξρεη κία νκφθσλε απφθαζε 

πνπ λα ιέεη φρη δηφδηα ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. Νρη ζηελ ππνβάζκηζε 

απηή. Θαη λα ζηεξίμνπκε πξαγκαηηθά ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο, πνπ γηα κέλα 

έρνληαο κία κπάξα πνπ ζα ππνβάιιεη ζε κία δαπάλε ησλ 6 επξψ πήγαηλε - έια 

ζηελ Αζήλα, δελ ζα έρεη θακία λέα επέλδπζε ε πεξηνρή καο. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ελεκεξψζνπκε ην Πψκα φηη πξνζήιζαλ ν θ. Νηθνλφκνπ 

Βαζίιεηνο θαη ε θ. Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν έλα ιεπηφ; Γηαηί 

ζέισ λα δψζσ κία εμήγεζε πξνο ηνπο αγαπεηνχο εδψ ζπκπνιίηεο γηα ηνλ ιφγν 

ηεο αξρηθήο απνπζίαο ηεο δηθηάο κνπ ηεο θ. Βαξλάβα θαη ηνπ θ. Πηδέξε, φηη δελ 

ήηαλ κε δηθηά καο επζχλε. Λα δηακαξηπξζψ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εθηάθηνπ 

Ππκβνπιίνπ παξαηχπσο, πξνζπεξλψληαο απηφ πνπ ιέεη ν λφκνο, ηηο 6 εκέξεο. 

Θα έπξεπε λα γίλεη ζηηο 14 ηνπ κελφο ηε Γεπηέξα θαη ην βάιαηε ζηηο 16.  

 Ρελ ψξα πνπ ε ΓΖΠΩ, ε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΩΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΩΟΩΞΝ, ε 

παξάηαμε ζηελ νπνία εκείο ζπκκεηέρνπκε θαη εγψ εγνχκαη είρε ηελ 

πξνζπλεδξηαθή ηεο δηαδηθαζία, βάιαηε ην έθηαθην Ππκβνχιην, αλαγθάδνληάο 

καο εκάο θαη εζπεπζκέλσο λα ζηακαηήζνπκε ηελ δηαδηθαζία καο γηα λα 

έξζνπκε εδψ, θαη ην ζεσξνχκε γηα άιιε κία θνξά απηφ ερζξηθή ελέξγεηα γηα 

ηελ παξάηαμή καο θ. Ξξφεδξε, θαη ιππνχκαη βαζχηαηα, θαη γηα εζάο θαη γηα ηνλ 

θ. Γήκαξρν. 

 Θαη βέβαηα, εγψ ζα είκαη εδψ θαη ζα κηιήζσ, γηαηί δελ ππήξρε 

πεξίπησζε λα ιείπεη ε παξάηαμή καο. Αιιά φκσο καο αλαγθάδεηε θαη εκείο λα 

κελ θάλνπκε απηά πνπ δεκνθξαηηθά κπνξνχκε θαη πξέπεη κία πξνζπλεδξηαθή 

δηαδηθαζία ηεο παξάηαμήο καο, θαη εζείο παξαβηάδεηε ηνλ λφκν, γηαηί ν λφκνο 
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ιέεη ην αξγφηεξν 6 εκέξεο. Παο θαηαηέζεθε ην αίηεκα 8 ηνπ κελφο... Δηζη δελ 

είλαη, θ. Ιίηζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 4 ηνπ κελφο θαηαηέζεθε ην αίηεκα. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: 4 Καξηίνπ, ηφζν ην ρεηξφηεξν, θαη ην θάλεηε 16, ηελ εκέξα 

πνπ θάλνπκε εκείο ην πξνζπλέδξην, θαη ην έρνπκε αλαθνηλψζεη, θαη ην έρνπκε 

βάιεη θαη ζηα blogs θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο καο. Ρελ ψξα... Γηαηί; Γελ ζέιαηε λα 

έξζνπκε εκείο νη ηξεηο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε, θ. Νηθνλφκνπ; Θαη' αξράο, δελ είλαη 6 εκέξεο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη 6 εκέξεο λα απνζηαιεί ε πξφζθιεζε. Θαη 

κεηά ηελ πξφζθιεζε, ην κίληκνπκ ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη 5 εκέξεο. Γειαδή, 

κπνξνχκε θαη πεξηζζφηεξν απφ 5 εκέξεο, απφ ηελ ζηηγκή ηεο έθδνζεο ηεο 

πξφζθιεζεο. 

 Θα ζαο έιεγα αθφκε φηη, θαη αλ  ππνζέζνπκε φηη ην Ξξνεδξείν έρεη 

απζαηξεηήζεη, ν λφκνο φπσο μέξεηε, δίλεη ην δηθαίσκα λα ζπγθαιέζεηε εζείο ην 

Ππκβνχιην. 

 Αιιά δελ ζα ζηαζψ εθεί. Ξξνζσπηθά, θαη αλ ζέιεηε ζην ζχλνιφ ηνπ ην 

Ξξνεδξείν θαη ην γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ, δελ είρε ελεκέξσζε θ. Νηθνλφκνπ γηα 

ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο. Γελ ζα ραλφηαλ ν θφζκνο κία εκέξα πξηλ ή 

κία εκέξα κεηά, λα γίλεη ην Ππκβνχιην. Γπζηπρψο, φηαλ ελεκεξσζήθακε γηα ην 

απνςηλφ ζαο ζπλέδξην, είρε απνζηαιεί ε πξφζθιεζε. Γελ ππήξμε θακία 

πξφζεζε... 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ ζέισ άιιν λα απαζρνιήζσ ην Πψκα θαη ηνπο 

ζπκπνιίηεο, αιιά ζέισ λα μέξνπλ γηα πνηφ ιφγν δελ ήκαζηαλ απφ ηελ αξρή 

εδψ, θαη δελ ήηαλ γηα δηθή καο ππαηηηφηεηα. Απηφ ζέισ λα εμεγήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά, επραξηζηψ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ρξσζηψ θαη εγψ κία απάληεζε. Γελ εγλψξηδα 

βέβαηα ηίπνηε, νχηε γηα ηελ ζπγθέληξσζή ζαο νχηε γηα ην ζέκα ηεο εκέξαο 

αθξηβψο, θαη λα είζηε ζίγνπξνο γη' απηφ. Αιίκνλν. Θα πξνζπαζνχζα λα ζαο 

εμππεξεηήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γηαζεκάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, γηα λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα, ζε πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν έγηλε κία εκέξα πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηεο 

ηξνπνινγίαο πνπ αθνξά ηα πξφζηηκα ζε απηνχο πνπ δελ πιεξψλνπλ ηα δηφδηα, 

ζε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ είρακε θάλεη, είρακε θάλεη κία ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε. Ζ πξφηαζε απηή είρε σο εμήο. Λα κελ εηζπξάηηνληαη θαη λα κελ 

βεβαηψλνληαη ζηελ εθνξία ηα πξφζηηκα ηα νπνία επηβάιινληαη ζηνπο δεκφηεο 

καο γηα ηελ κε πιεξσκή δηνδίσλ. Ζηαλ κία πξφηαζε ε νπνία είρε δχν ζηφρνπο. 

Ν πξψηνο ζηφρνο ήηαλ λα εθθξάζεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, δειαδή λα γίλεη θαλεξφ ζε φινπο απηνχο νη νπνίνη απζαηξεηνχλ, 

ζην Θξάηνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη ζηνπο εξγνιάβνπο, φηη ν Γήκνο ζα 

ζηαζεί δίπια ζηνπο δεκφηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

 Αθνχζηεθαλ ηφηε πνιιά, γξάθηεθαλ θαη θάπνηα άιια, φηη ε πξφηαζε δελ 

ήηαλ ζχλλνκε, φηη δελ ζπκθσλνχζε κε ηνλ "Θαιιηθξάηε", θαη δηάθνξα άιια. 

 Γηα καο, εαλ ππνζηεξίμεηο κε αληδηνηειή θαη ηίκην ηξφπν πσο απηφο ν 

λφκνο ν ζπγθεθξηκέλνο ζπγθξνχεηαη κε ηελ εζηθή ζνπ, ζπγθξνχεηαη κε ηελ 

θνηλή ινγηθή, κπνξείο λα πξνβείο ζηελ αλππαθνή. Κέζα απφ ηελ αλππαθνή θαη 

απφ ηνλ αγψλα ζα γελλεζεί ε πξφνδνο. Γελ γίλνληαη φια... Γελ καο ηα 

ραξίδνπλε. Θάηη πξέπεη λα γίλεη. 

 Ν δεχηεξνο ζηφρνο ηεο πξφηαζεο πνπ είρακε θάλεη ήηαλ λα βνεζήζνπκε 

ψζηε λα κελ ζβήζεη απηφο ν αγψλαο πνπ γίλεηαη γηα ηα δηφδηα. Νηαλ ν δεκφηεο 

γλσξίδεη φηη ν Γήκνο είλαη δίπια ηνπ, ν Γήκνο ζα ηνλ βνεζήζεη, ζα ηνλ 
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θαιχςεη εαλ ρξεηαζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα ηνπ θαη 

ζην ηέινο ζα ληθήζεη. 

 Νηαλ φκσο έγηλε απηή ε πξφηαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θάπνηνη ελψ 

αξρηθά ζπκθψλεζαλ, ζηελ ζπλέρεηα δελ ζέιεζαλ λα ζπκπεξηιάβνπκε απηή ηελ 

πξφηαζε ζην ςήθηζκα. Θάπνηνη άιινη έθιεηζαλ ηα κηθξφθσλα θαη ζπλσκνηηθά 

κνπ είπαλ φηη απηφ είλαη έλα φπιν ην νπνίν ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε αξγφηεξα. 

Ξφζν αξγφηεξα δειαδή; Νηαλ ζα αηνλίζεη ην θίλεκα; Θαη απηφ ην αξγφηεξα 

πνηφο ζα ην επηιέμεη, αλ δελ ην επηιέμεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνπ ζην θάησ 

θάησ έρεη θαη ηελ επζχλε; 

 Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζθνπφ έρνπλ 

λα πξναζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ. Νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη δελ είλαη επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί. Γελ δνπλ, ή ηνπιάρηζηνλ δελ 

πξέπεη λα δνπλ απφ απηφ. Γελ είλαη απηνί νη νπνίνη ζα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

παλειιαδηθά. Δαλ θάπνηνη αηζζάλνληαη επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί ή εαλ θάπνηνη 

είλαη επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί, ή εαλ θάπνηνη λνκίδνπλ φηη εδψ εθπξνζσπνχλ ηα 

θφκκαηά ηνπο, θαιφ ζα είλαη απηά λα ηα αθήζνπλ ζε άιιεο αίζνπζεο. Πηελ 

αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθπξνζσπνχκε ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ 

Ωξσπνχ θαη ππεξαζπηδφκαζηε ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ. 

 Θα πξέπεη ινηπφλ λα εζηηάζνπκε ην ζέκα ζηνλ ηφπν καο. Λα δψζνπκε 

ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνλ Ωξσπφ. Πηνλ Γήκν πνπ έρεη 8 

ζηαζκνχο δηνδίσλ. Πηνλ Γήκν πνπ φπνπ παο πιεξψλεη ραξάηζη. Πηνλ κνλαδηθφ 

Γήκν πνπ φηαλ θπθινθνξείο ζηα φξηά ηνπ πιεξψλεηο δηφδηα.  

 Θα πξέπεη ινηπφλ θαηά ηελ γλψκε καο λα δηαρσξίζνπκε ην ζέκα ησλ 

δηνδίσλ ζηνλ Γήκν ηνπ Ωξσπνχ απφ ην δελ πιεξψλσ ζην κεηξφ, απφ ην δελ 

πιεξψλσ ζηα ιεσθνξεία ή φπνπ αιινχ δελ ζέισ λα πιεξψλσ. 
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 Θα πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ην πξφβιεκα ησλ δηνδίσλ ζηνλ Γήκν ηνπ 

Ωξσπνχ απφ ην κλεκφλην αιιά θαη απφ ηνλ επηκεξηζκφ ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

ηηο επζχλεο. Δίλαη έλα παιηφ παηρλίδη ηνπ ιατθηζκνχ λα αληηθαζηζηά ηα 

πξνβιήκαηα κε ελφρνπο. Θαη λα θαιιηεξγεί ηελ επηθίλδπλε εληχπσζε φηη ηα 

πξνβιήκαηα ζα ιπζνχλ... 

 (γίλεηαη παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: ... Δθηφο εαλ εζχ αηζζάλεζαη φηη ζίγεζαη. Ρφηε πνιχ 

επραξίζησο λα ζε αθνχζσ. Δζχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, γηαηί ηψξα απηφο ν πξνζσπηθφο ηξφπνο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απεπζχλζεθε ζε εκέλα θ. Ξξφεδξε. Γελ μέξσ αλ ηνλ 

αθνχζαηε. Απεπζχλζεθε. 

 Δίλαη επηθίλδπλε ινηπφλ ε εληήπσζε φηη ηα πξνβιήκαηα ζα ιπζνχλ εαλ 

ηηκσξεζνχλ απηνί πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ. Βεβαίσο θαη ζα πξέπεη λα 

ηηκσξεζνχλ. Βεβαίσο θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φινη ηί έρεη θηαίμεη θαη γηαηί 

θηάζακε σο εδψ. Αιιά ην πξφβιεκα ησλ δηνδίσλ ζηνλ Γήκν ηνπ Ωξσπνχ δελ 

ζα ιπζεί έηζη. Ξξέπεη ζήκεξα λα πάξνπκε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Ξξέπεη λα 

δεζκεπζνχκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα δεζκεπζεί ε Γεκνηηθή Αξρή, λα 

δεζκεπζεί ν Γήκαξρνο φηη απηή ε πξφηαζε ηνπ λα κελ εηζπξάηηεη ηα πξφζηηκα, 

λα κελ ηα βεβαηψλεη ζηελ εθνξία γηα φζνπο δελ πιεξψλνπλ ηα δηφδηα, είηε 

δεκφηεο, είηε επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ, ζα γίλεη πξάμε. Κφλν έηζη ζηελ 

πξάμε ζα θαηαξγεζεί απηφο ν λφκνο. 

 Νζν γηα ηελ επηβνιή ηειψλ ζηα θηίζκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ 

εηζπξάηηνληαη ηα δηφδηα, ην είρακε μαλαπεί ηελ άιιε θνξά, λνκίδσ φηη έηζη ηα 

λνκηκνπνηνχκε, εαλ ηνπο επηβάιινπκε ηέιε. 

Δπραξηζηψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: ... (παξεκβαίλεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Σαζηψηε. Θα έρεηε ηνλ ιφγν. Παο παξαθαιψ. 

Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε ηψξα επί ηνπ ζέκαηνο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππγγλψκε, ηνλ λφκν ηνλ έρεηο κπξνζηά; Γελ έρεη πηλαθίδεο. 

Ξάξε ην λφκν θαη ηα μαλαιέκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, λα κελ ππάξμεη δηάινγνο. Ρνπνζεηεζήθαηε. 

 Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ δελ έρσ εηνηκάζεη γξαπηή εηζήγεζε, αιιά κε ηα 

δεδνκέλα ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζε ζρέζε κε ηελ 

ζχγθιηζε ηνπ εθηάθηνπ Ππκβνπιίνπ, έρσ λα πσ ηα εμήο. Γηαβάδνληαο εδψ 

απηή ηελ εηζήγεζε απφ ηελ θ. Πηεξγίνπ, βιέπσ κε πνιχ ελδηαθέξνλ ην 

αθξνηειεχηην θνκκάηη θαη λνκίδσ φηη κπνξεί λα είλαη κία θαιή βάζε απνθάζεσο 

ην θνκκάηη πνπ ζέηεη κε ηξφπν ζαθή ηελ ζέζε ηνπ Γήκνπ γη' απηφ ην θιέγνλ 

δήηεκα πνπ ιέγεηαη δηφδηα.  Δγψ ινηπφλ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα λα 

ζπληαρζψ ζε απηέο ηηο απνθάζεηο... Γηάβαζα ην ηειεπηαίν θνκκάηη. Λνκίδσ φηη 

πεξηγξάθεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηί πξέπεη λα δηεθδηθήζεη  ν Γήκνο.  Δγψ 

ινηπνλ είκαη ππέξ ελφο Γήκνπ πνπ δηεθδηθεί. Γηεθδηθεί λα κελ ππάξρεη 

κλεκφλην, δηεθδηθεί λα κελ ππάξρνπλ ηα δηφδηα φπσο απηή ηε ζηηγκή 

ιεηηνπξγνχλε. Γηεθδηθεί λα κελ θφβνληαη ηα ζρνιεία, δηεθδηθεί λα κελ θφβεηαη 

ην πξνζσπηθφ. Δκείο βγάιακε θαη ηελ αλαθνίλσζή καο. Δρνπκε πάξεη ζαθή 

ζέζε. Δκείο ζεσξνχκε φηη φια ζπλδένληαη. Νια ζπλδένληαη. 

 Αιιά απφ θεη θαη κεηά φκσο, γηα ην εηδηθφ ζέκα ησλ δηνδίσλ, λνκίδσ φηη 

απηά ηα ζηνηρεία πνπ κπαίλνπλ ζε απηή ηελ πξφηαζε, είλαη ζπγθεθξηκέλα, είλαη 

εηδηθά θαη αθνξνχλ ηνλ Γήκν καο. Θαη ηψξα αλ θάπνηνο άιινο Γήκνο 

αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηφ ην δήηεκα, πνιχ θαιψο λα γίλεηαη. Αιιά 

εκάο, ζαλ Γήκνο Ωξσπνχ, λνκίδσ καο θαιχπηεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Νηθνλφκνπ. 
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Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια ζέισ λα ραηξεηήζσ φινλ απηφλ ηνλ θφζκν πνπ 

είλαη εδψ ζήκεξα. Απηφο ν θφζκνο ν νπνίνο είλαη θάζε κέξα ζην δξφκν. Δλαλ 

θφζκν ν νπνίνο ζίγεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. 

 Ρν δήηεκα ζήκεξα ησλ δηνδίσλ είλαη κφλν κία πιεπξά πνπ ραξίδεη 

ιηκάληα ζηελ ΘΝΠΘΝ, αεξνδξφκηα ζηε ΣΝΦΡΗΣ, ηνπο αηγηαινχο ζηνπο Ιάηζεδεο 

θαη ηνπο Βαξδηλνγηάλλεδεο, ην Διιεληθφ ζην Θαηάξ. Θαη δπζηπρψο, εαλ 

μεθηλήζσ λα απαξηζκψ ηα παξαδείγκαηα, δελ έρνπκε ηειεησκφ. 

 Δκείο ζαλ ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ έρνπκε μεθάζαξν φηη ν ερζξφο καο είλαη 

ε πνιηηηθή πνπ αλνίγεη δξφκν ζηνπο ηδηψηεο λα ιπκαίλνληαη δεκφζηα πεξηνπζία 

πνπ παξαρσξεί δάζε θαη αθηέο, δξφκνπο θαη ιηκάληα, γε θαη χδσξ ζην 

πνιπεζληθφ θεθάιαην. θαη πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη γηα λα αλαηξαπεί ε 

πνιηηηθή απηή ρξεηάδεηαη ε αηνκηθή αγαλάθηεζε πνπ ληψζνπκε φινη, ε 

αλππαθνή πνπ ληψζνπκε θαη εθθξάδνπκε ζήκεξα αξθεηνί απφ καο, λα γίλεη 

νξγαλσκέλε αληίζηαζε θφληξα ζηελ πνιηηηθή απηή, κε ζθνπφ λα ηελ 

αλαηξέςεη ζην ζχλνιφ ηεο. 

 πνγξάςακε ζήκεξα ην θείκελν λα γίλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη 

αλαγθαηφηεηα ε ζεκεξηλή δνπιεηά, γηαηί ζαλ ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ζεσξνχκε φηη 

ε Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα είλαη κπξνζηάξεο. Ξξέπεη λα είλαη νξγαλσηήο θαη 

θαζνδεγεηήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο, γηα ηελ ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. Νηη πξέπεη λα είλαη εκςπρσηήο ησλ ιατθψλ αγψλσλ 

ελάληηα ζηε βαξβαξφηεηα πνπ καο έρνπλ εηνηκάζεη. 

 Γηα ηελ ζέζε ινηπφλ ηνπ ζεκεξηλνχ Γεκάξρνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν 

πνπ εθηηκνχκε φηη πξέπεη λα ππεξεηεί, δελ έρνπκε θακία απηαπάηε. Ν 

Γήκαξρνο ην κφλν πνπ θάλεη κέρξη ζήκεξα ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα είλαη λα 

πξνσζεί κε επιάβεηα ηελ πνιηηηθή ηνπ "Θαιιηθξάηε", πνπ φινη γλσξίδεηε εδψ 
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κέζα φηη έρεη ζαλ αθξνγσληαίν ιίζν ηελ παξαρψξεζε ιατθήο πεξηνπζίαο ζε 

ηδηψηεο γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Ξνπ έρεη ζθνπφ ηελ δηάιπζε 

νπνησλδήπνηε εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ απνκείλεη. Ξξφζθαηα 

ινηπφλ είλαη θαη ηα παξαδείγκαηα κε ηηο πξνζιήςεηο ηηο νθηάκελεο, ηηο δίκελεο 

θαη ηα κπινθάθηα, γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα, φηαλ ςεθίζαηε εδψ πέξα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα παξαρσξήζεη. Πηε ινγηθή ηεο παξαρψξεζεο βεβαίσο 

ζε απηά πνπ κηιάκε ζήκεξα, λα αθήζνπκε επηρεηξεκαηίεο ρνξεγνχο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο λα εκπιαθνχλ ζε απηά ηα αγαζά. 

 Ρν πψο αληηιακβάλεηαη ν θ. Γήκαξρνο θαη ε παξάηαμή ηνπ ζήκεξα ηελ 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δηνδίσλ, φηαλ ζην έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

γηα ηα δηφδηα καο κίιεζε επαλεηιεκκέλα κέζα απφ ηελ πξφηαζή ηνπ, γηα 

ρηιηνκεηξηθή ρξέσζε, ιέγνληαο καο φηη είλαη δπζαλάινγν ην πνζφ πνπ 

θαηαβάιινπκε ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχνπκε. 

 Ζ ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ινηπφλ, δελ έρνπκε θακία απηαπάηε φηη ε 

Γεκνηηθή Αξρή κπνξεί θαη ζέιεη λα ζπκβάιιεη. Νηη κπνξεί θαη ζέιεη λα εγεζεί 

ηνπ αγψλα πνπ έρνπκε λα δψζνπκε. 

 Ραπηφρξνλα, δηαθσλνχκε κε ηελ πνιηηηθή ζέζε πνπ εθθξάδεηαη απφ κία 

κεξίδα Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ πνπ ηε κία κέξα ππνζηεξίδνπλ λα θχγνπλ ηα 

δηφδηα απφ ηνλ Γήκν Ωξσπνχ, θαη ηελ άιιε κέξα λα θχγνπλ απφ φιε ηελ 

Αηηηθή. Δίλαη ινηπφλ απηή ε άιιε πιεπξά ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο πνπ αζσψλεη ην 

ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο ησλ πξνεγνχκελσλ Θπβεξλήζεσλ. Δθθξάδεη ζέζε 

παξαρψξεζεο. Ξαξαρψξεζεο ηδηνθηεζίαο ζηνπο δξφκνπο, ρσξίο λα θαηαδηθάδεη 

ηελ πνιηηηθή πνπ μεπνπιά απηή ηελ πεξηνπζία ηελ δεκφζηα. 

 Αιισζηε, ε ζέζε απηή δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα ζήκεξα απφ ηελ πνιηηηθή 

πνπ εθθξάδεη ε ίδηα ε Θπβέξλεζε κε ην ζηφκα ηνπ Ξάγθαινπ. 'Ζ δελ δηαθέξεη 

ζε ηίπνηα απφ απηά πνπ ιέεη ν θ. Οέππαο φηη, ζα βάινπκε ζήκεξα δηφδηα 
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παληνχ, ζε φιε ηελ Διιάδα, θαη κεηά ζα δνχκε θαηά γεσγξαθηθή πεξίπησζε 

θαη πεξηνρή ην πνχ ζα θφςνπκε θαη πνχ ζα κεηψζνπκε. 

 Κε ηελ ζέζε ινηπφλ απηή θαιιηεξγείηαη ε απηαπάηε φηη ην πξφβιεκα ζα 

ιπζεί κφλν γηα εκάο. Ιεο θαη ηα δηφδηα δελ κπήθαλ γηα λα ηα πιεξψλνπκε εκείο, 

δελ κπήθαλ λα ηα πιεξψζεη ν θάζε εξγαδφκελνο ζηελ πεξηνρή πνπ θηλείηαη, 

αιιά γηα λα ηα πιεξψλνπλ νη ηαμηδηψηεο θαη νη μέλνη. Ρελ δηθά καο ηζέπε 

ζέινπλ λα αξκέγνπλ. Ρνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πεξηνρήο 

ζέινπλ λα θαηαιεζηεχνπλ θπβεξλήζεηο πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηελ πνιηηηθή. 

 Δκείο μεθαζαξίδνπκε. Γελ ζέινπκε ηα δηφδηα νχηε πην πάλσ, νχηε πην 

θάησ. Γελ ηα ζέινπκε νχηε γηα ηνπο θαηνίθνπο, γηα εκάο, αιιά νχηε θαη γηα 

ηνπο ηαμηδηψηεο. 

 Αθνχζακε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΠΛ-ΠΟΗΕΑ. Κία 

παξαηήξεζε έρνπκε κφλν λα θάλνπκε. Δλψ είπε φια απηά ζήκεξα, ζην 

έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 14.2.2011 πξφηεηλε ηελ είζπξαμε δεκνηηθψλ 

ηειψλ απφ ηνλ Γήκν γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηνλ Γήκν καο. 

Νπζηαζηηθά δειαδή πξφηεηλε απηφ πνπ είπε ν θ. Γηαζεκάθεο, ηε λνκηκνπνίεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ Γήκν. 

 Δκείο μεθαζαξίδνπκε. Γελ ζέινπκε θαζφινπ παξαδξφκνπο. Γελ καο 

λνηάδεη γηα ηα δηφδηα. Γελ θνπβεληηάδνπκε αλ ζα πάλε παξαθάησ ή παξαπάλσ. 

Δκείο ζέινπκε δξφκνπο, αθηέο, ιηκάληα, αεξνδξφκηα δσξεάλ, γηαηί ηα έρνπκε 

πιεξψζεη. Θαη ηα ζέινπκε δσξεάλ γηα φιν ην ιαφ. 

 Πήκεξα απηφ πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ εηζήγεζε είλαη ην πφζν 

δηθαηψλεηαη ε ζέζε ηνπ ΘΝΚΚΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΝΚΚΑΡΝΠ ΔΙΙΑΓΝΠ πνπ 

εμαξρήο θαη ηνπιάρηζηνλ κία 20εηία ηψξα θαη ζηα δηφδηα έιεγε φηη ην πξφβιεκα 

είλαη πνιηηηθφ. Ξφζν δίθην είρε φηαλ ππνζηήξηδε φηη ζηελ πξνζπάζεηα 

ππεξάζπηζεο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ε Θπγέξλεζε ζα πνηληθνπνηήζεη, 
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θαη πνηληθνπνηεί ηνπο ιατθνχο αγψλεο. Ρν πφζν δίθην είρε φηη ήηαλ πνιηηηθή 

επηινγή ηεο Θπβέξλεζεο ηεο ΛΔΑΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ θαη ησλ βαζηάδσλ ηνπο, ζηα 

πιαίζηα αλ ζέιεηε θαη ηνπ γεληθφηεξνπ μεπνπιήκαηνο λα λνκνζεηήζεη ππέξ ηεο 

παξαλνκίαο, ππέξ ηεο αζιηφηεηαο ηεο ζεκεξηλήο ζηνπο δξφκνπο. 

 Νη δξφκνη είλαη ιατθή πεξηνπζία θαη πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. Αξα ε ζέζε 

πνπ ζα πάξνπκε ζήκεξα πξέπεη λα είλαη φρη ζε φια ηα δηφδηα. Θαη απφ θνηλνχ 

κε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παιεχνπλ απηή ηελ πνιηηηθή, 

λα παιέςνπκε. Καδί αλ ζέιεηε κε ηνπο εξσηθνχο θαηνίθνπο ηεο Θεξαηέαο, ηνπ 

Γξακκαηηθνχ, αχξην κε ηνπο θαηνίθνπο ζηα Θηνχξθα, πνπ έξρεηαη ζήκεξα ε 

Θπβέξλεζε κε ηελ ΡΔΣΛΝΞΝΙΖ λα ηζηκεληνπνηήζεη ηνλ ηειεπηαίν πλεχκνλα 

πξαζίλνπ πνπ έρεη κείλεη ζηελ Αηηηθή. 

 Διπίδα δηεμφδνπ ινηπφλ είλαη ε ιατθή νξγάλσζε. Ζ πνιηηηθή πίεζε θαη 

απφ φινπο εζάο ζήκεξα, ζηελ θαηεχζπλζε λα παξζεί απφθαζε πνπ φρη κφλν 

λα θαηαδηθάδεη ηελ πνιηηηθή απηή, αιιά ζα πξνρσξάεη θαη ζε θηλεηνπνίεζε 

άκεζα ελάληηά ηεο. 

 Δίρακε πεη θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηα δηφδηα φηη 

έρνπκε ρνξηάζεη απφ ππνζρέζεηο θαη εκείο αιιά θαη φινη νη εξγαδφκελνη. 

Πήκεξα πξέπεη λα πάξνπκε ηελ απφθαζε απηή ινηπφλ, λα δψζνπκε αλάζηεκα 

ζηελ πνιηηηθή απηή, λα βγνχκε κπξνζηά γηα λα μεζεθψζνπκε ηνλ θφζκν, γηα 

λα παιέςνπκε ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. Λα απνδείμνπκε φηη δελ είκαζηε 

ππεξέηεο ηεο. 

 Πηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο θαηαδίθεο απηήο ηεο πνιηηηθήο θαηαζέηνπκε 

ςήθηζκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην έρεη παξαιάβεη ν Ξξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην νπνίν ιέεη λα πάξνπκε απφθαζε ππέξ ηεο 

θαηάξγεζεο φισλ ησλ δηνδίσλ θαη θαηαδίθε ηεο πξνζπάζεηαο πνηληθνπνίεζεο 

ησλ αγψλσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. 
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 Δρνπκε θαηαζέζεη θαη κία δεχηεξε πξφηαζε, πνπ αλ ζέιεηε είλαη 

θνκκέλε θαη ξακκέλε θαη ηα κέηξα ζαο. Πε φινπο εζάο πνπ ιέηε φηη, ηα δηφδηα 

έμσ απφ ηνλ Ωξσπφ, ηα δηφδηα έμσ απφ ηελ Αηηηθή, αιιά φρη ζε φιε ηελ 

Διιάδα. Δδσ πέξα λα ην παιέςνπκε. Κία πξφηαζε πνπ απεπζχλεηαη ινηπφλ ζε 

εζάο, πνπ ζα ζαο ιέεη αλ έρεηε ζθνπφ θαη πηζηεχεηε απηφ πνπ ιέηε, πάκε 

ινηπφλ λα πξνρσξήζνπκε ζε απφθαζε ζπκβνιηθή, ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα ην 

γθξέκηζκα ησλ παξαπιεχξσλ δηνδίσλ ζηε Καιαθάζα. Λα δείμνπκε ινηπφλ ζηνλ 

θφζκν φηη εκείο βγαίλνπκε κπξνζηά, παιεχνπκε θαη μειψλνπκε ηα δηνδηα. Απηφ 

πεξηκέλεη ν θφζκνο απφ εκάο. 

 Θχξηε Γήκαξρε, είζαη ε Γεκνηηθή Αξρή. Ν θφζκνο εζέλα έθιεμε θαη 

ςήθηζε λα βγεηο κπξνζηά. Θαη έρεηο θαη φια ηα κέζα. Δρεηο κπνπιληφδεο, 

κεραλήκαηα. Δρεηο θαη ληνπληνχθεο. Ρξάβα ζηα ρσξηά, βξεο έμσ. Κίια ζηνλ 

θφζκν ζνπ. Μεζήθσζέ ηνπο. 

 Πήκεξα ζηα δηφδηα πεγαίλνπλ 150 κε 300 άηνκα. Ακα βγεηο εζχ 

κπξνζηά θαη ηνπο μεζεθψζεηο, ζα βγνχλε 30.000 θάηνηθνη. Θαη ηφηε λα είζαη 

ζίγνπξνο φηη δελ καο ζηακαηάεη ηίπνηα. Θαη απφ αγσληζηηθέο εκπεηξίεο θαη λίθεο 

εδψ πέξα ε πεξηνρή καο έρεη λα δείμεη πξάγκαηα. Αλέθεξα ηηο πξνάιιεο γηα 

φζνπο ήηαλ παξψλ, ην παξάδεηγκα ηνπ θ. Θπξηαθνχ ζηελ Απιψλα, πνπ κε 61 

δηθαζηήξηα θαηάθεξε λα αλαηξέςεη κία πνιηηηθή απφθαζε ηεο Θπβέξλεζεο ηνπ 

ΞΑΠΝΘ ην 1995-1996. Δηζη παιεχνληαη ινηπφλ νη αγψλεο. 

 Δδψ πέξα είλαη ινηπφλ ην πνηφο κε πνηφλ. Κπνξνχκε λα θνπβεληηάδνπκε 

ψξεο γηα λα βγάινπκε κία δήζελ νκφθσλε απφθαζε αλ ζέιεηε, κε απηνχο πνπ 

ςήθηζαλ ππέξ ησλ δηνδίσλ, κε απηνχο πνπ ιέλε φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη 

πνιηηηθφ, αιιά πνιηηηθή εθαξκφδνπλ ζηνλ ηφπν καο. Ακα ζέιεηε, κε απηνχο νη 

νπνίνη θιείλνπλ ηα κάηηα ζην πξφβιεκα, ιέγνληαο φηη ην πξφβιεκα είλαη ε 

ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε. Κπνξνχκε λα θνπβεληηάδνπκε ψξεο. Ν,ηη 
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απνθαζίζνπκε εδψ, λα μέξεηε φκσο φηη ζα καο ζπλνδεχεη θαη κεηέπεηηα ζηνλ 

θφζκν. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε. 

Ρνλ ιφγν έρεη ν θ. Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο θ. Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Ππκκεηέρσ θαη εγψ ζην ζέκα ησλ δηνδίσλ, ζρεδφλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

μεθίλεζε.  

 Θα ήζεια λα θάλσ κία παξαηήξεζε πξνο ηελ θ. Πηεξγίνπ. Θα ήηαλ θαιφ 

φπνηε ζέιεη λα θέξεη κία εηζήγεζε ηελ νπνίαλ ζέιεη λα ππνγξάςνπκε, ζα 

έπξεπε λα καο είραηε θαιέζεη λα ην ζπδεηήζνπκε  φινη καδί, ζπκπνιίηεπζε θαη 

αληηπνιίηεπζε, λα καο ελεκεξψζεηε, θαη λα ιάβνπκε κέξνο θαη εκείο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζεο. Δηζη πηζηεχσ ζα είρακε θαιχηεξν απνηέιεζκα θαη 

πην νκφθσλν. 

 Γηα ην ζέκα ηεο εηζήγεζεο εγψ δελ ζπκθσλψ ζην δεχηεξν ζέκα πνπ 

ιέεη "ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ζηνλ αγψλα ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε 

φισλ ησλ δηνδίσλ". Δγψ είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο εθιεγκέλνο απφ ηνλ 

θαιιηθξαηηθφ Γήκν Ωξσπνχ, νπφηε νη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα παίξλσ ζα 

πξέπεη λα είλαη γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν Ωξσπνχ. 

 Ν θ. Σαζηψηεο αλαθέξζεθε πξνο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, νηη νη 

απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε γηα ην ζέκα ησλ δηνδίσλ δελ ζπλεγνξνχλ ζε απηφ 

πνπ απνθαζίδεη ην θίλεκα - θφκκα πνπ ππνζηεξίδεη. Θα πξέπεη λα θαηαιάβεη 

φηη είκαζηε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ. Γελ είκαζηε εδψ πέξα 

εθιεγκέλνη λα ιχζνπκε, λα απνθαζίζνπκε γηα φια ηα πξνβιήκαηα ηεο 

Διιάδνο. Καθάξη λα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε. Καθάξη. Γπζηπρψο δελ 

κπνξνχκε. Δδψ πέξα δελ είλαη Βνπιή. Δδψ είλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν έρσ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 8ε 16 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  45 

μαλαπεί ζηνλ θίιν κνπ θαη ζπλδεκφηε ηνλ θ. Σαζηψηε, φηη ζα πξέπεη εδψ πέξα 

λα παιεχνπκε γηα ην θαιφ ησλ δεκνηψλ καο, θαη φρη γηα φιεο ηεο Διιάδνο. 

Καθάξη λα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε. 

 Αλαθέξζεθε γηα ην ζέκα ηνπ ζπγρσξεκέλνπ Θπξηαθνχ, πνπ έιπζε ην 

ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ. Ρν έιπζε ν πνιίηεο ηνπ Απιψλα ην ζέκα ησλ 

ζθνππηδηψλ, φρη ην ΘΘΔ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: ... (παξεκβαίλεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Ππγγλψκε θ. Σαζηψηε, δελ ζαο δηέθνςα. Παο άθνπζα κε επιάβεηα. 

Αθνχζηε κε θαη εζείο. Ινηπφλ, δελ ην έιπζε ην ζέκα ην ΘΘΔ. Θαη εγψ ήκνπλα 

εθεί πνπ αλήθσ ζε άιιν θφκκα, θαη ν κπιε, θαη ν πξάζηλνο, θαη ν θίηξηλνο θαη ν 

θφθθηλνο. Θαη ν Γήκαξρνο κπξνζηά, βεβαίσο. Δίρακε ζέκα φινο ν Απιψλαο γηα 

ηα ζθνππίδηα. Γηαηί ηφηε ην θφκκα ζαο δελ είπε λα πάκε λα ζηακαηήζνπκε φιεο 

ηηο αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο, αιιά αζρνιεζήθακε ηφηε, θαη θαιά θάλακε 

θπζηθά, γηα ην πξφβιεκα πνπ έθαηγε ηνλ ηφπν καο; Γελ καο ελδηέθεξε, θαιψο 

ή θαθψο. Θα κπνξνχζακε αλ είκαζηε ζηε Βνπιή λα απνθαζίδνπκε θαη γηα ηηο 

άιιεο ρσκαηεξέο. 

 Δγψ πηζηεχσ φηη εδψ πέξα ζα πξέπεη επιαβηθά λα πξνζπαζνχκε λα 

ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ καο. 

 Ππκθσλψ θαηά ηα άιια κε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ θαη ηελ 

ςεθίδσ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Θαιχβα. 

Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα θχξηε Ξξφεδξε, θαιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Δγψ γηα 

κία θνξά αθφκα ζα πάξσ ηνλ ιφγν γηα λα απεπζπλζψ θαη ζηνλ θφζκν, ν νπνίνο 

καο ηηκά ζήκεξα κε πάξα πνιχ κεγάιε παξνπζία. Ξξέπεη απφ απηφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ ζέιεηε λα πεηχρνπκε θάηη γηα ηνλ ηφπν, λα ιείςνπλ 
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δχν πξάγκαηα. Ξξψηνλ ηα θφκκαηα. Νπνηαδήπνηε θφκκαηα. Γελ εθθξάδνπλ ηα 

θφκκαηα απηή ηε ζηηγκή εδψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νινη έρνπκε ηαπηφηεηα, 

αιιά λα κείλεη έμσ απφ απηή ηελ πφξηα.  

 Θαη δεχηεξνλ, νη κηθξνθνκκαηηζκνί. Θα έθαλα κία κηθξή απζάδεηα θαη ζα 

ζαο έιεγα, Γηάλλε, Θψζηα, Γηψξγν, Βαζίιε, Κηράιε, Ησάλλα θαη Αλδξέα πνπ 

ιείπεη, λα αθήζνπκε έμσ ηνπο κηθξνθνκκαηηζκνχο γηα λα ηηκήζνπκε απηφλ ηνλ 

θφζκν πνπ καο έρεη ηηκήζεη θαη είκαζηε εδψ, θαη λα απνθαζίζνπκε κία 

νκφθσλε απφθαζε πνπ λα είλαη πνιπζπιιεθηηθή, πνπ λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

παξαηάμεηο κέζα, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα πάληα, αιιά λα είλαη γηα ηνλ ηφπν. 

 Ξξέπεη λα ζαο πσ, επεηδή απηή ηε ζηηγκή, θαη πξέπεη λα ην πσ απφ 

κηθξνθψλνπ γηα λα θαηαγξαθεί, ν αξρεγφο ηνπ ζπλδπαζκνχ καο ν θ. 

Ρζάθσλαο είλαη άξξσζηνο, επεηδή έρεη πάξεη ηελ εηζήγεζε, ζπκθσλεί απφιπηα 

κε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ θαη αλ ήηαλ εδψ ζα ηελ ςήθηδε. 

 Δλα δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα ζαο πσ, είλαη ην εμήο. Δγψ θαηαιαβαίλσ 

ηα λνκηθά. Θαηαιαβαίλσ ηα πνιενδνκηθά. Ρν πην βαζηθφ φκσο πνπ έρεη 

πξφβιεκα απηφο ν θφζκνο θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη φηη ηελ Θαζαξά Γεπηέξα 

θάπνηνη απφ καο θαη θάπνηνη απφ ηνπο θηινμελνχκελνχο καο θαη θάπνηνη απφ 

απηνχο ηνπο πνιίηεο ηνπο έξκνπο ήηαλ 8 ψξεο γηα 5 πφληνπο ρηφλη. Θαη γη' απηφ 

επζχλεηαη ε ΛΔΑ ΝΓΝΠ. Ζηαλ απαξάδεθην έλαο λένο Γήκνο θαιιηθξαηηθφο -ην 

απαξάδεθην εληφο εηζαγσγηθψλ θ. Γήκαξρε, πφλην ζαο δίλσ- λα έρεη αλνηρηνχο 

ηνπο κέζα δξφκνπο κε πνιχ ιίγα κέζα, θαη ε ΛΔΑ ΝΓΝΠ λα έρεη κηα εζληθή νδφ 

απνθιεηζκέλε. Αξα, πξέπεη λα ζαο δψζνπκε ηελ πξνεδξία ηεο ΛΔΑΠ ΝΓΝ. 

 Δλα άιιν πνπ ζέισ λα πσ, είλαη ην εμήο. Θαη ζέισ λα απεπζπλζψ ζηνλ 

πξνζσπηθφ κνπ θίιν, ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ζιηάζθν. Δίλαη Αληηδήκαξρνο 

ππεχζπλνο. Λα ιάβεη κέηξα ε Ξνιενδνκία. Κπνξεί λα κνπ πεη φηη ππάξρνπλ 

λνκηθά ζέκαηα πάξα πνιιά. Ππκθσλψ. Αιιά έρεηε δεη ζηελ ηειεφξαζε, 

αγαπεηνί ζπκπνιίηεο κνπ, λα γθξεκίδνπλ ηελ παξάγθα ηνπ θησρνχ γηαηί δελ 
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είρε άδεηα; Γηαηί δελ γθξεκίδνπκε θαη εκείο...; Δγψ δελ είκαη ηφζν εμηξεκηζηήο 

φζν ν θ. Σαζηψηεο, αιιά ζαο δειψλσ φηη ζα είκαη παξάλνκνο. Αλ απηφ είλαη 

λφκνο, εγψ είκαη παξάλνκνο. Θαη ην δειψλσ κέζα απφ έλα κηθξφθσλν, ην 

δειψλσ επψλπκα, θαη δελ ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ, πηζηέςηε κε εηιηθξηλά, 

θαηψηεξν ηνπ θ. Οέππα, πνπ πήξε απηή ηελ απφθαζε γηα λα πνηληθνπνηήζεη 

θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ απνθάζηζαλ λα θάλνπλ θάπνηα θίλεζε. 

 Νινθιεξψλνληαο γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ, ζα ήζεια λα πσ ην εμήο. Πε 

εκάο ηνπο 41, γηαηί ν θ. Γήκαξρνο δελ ςεθίδεη, ζα ζεξκνπαξαθαινχζα λα 

ςεθίζνπκε νκφθσλα έλα, φρη ςήθηζκα. Κία απφθαζε. Γελ είλαη ςήθηζκα. Λα 

κελ κπνχκε ζηελ πεξηπέηεηα ηνπ ςεθίζκαηνο. 

 Δθεί παξέλζεζε, ε Γεκνηηθή Αξρή πνπ εγψ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηα ιέσ ρχκα ζηνλ Γήκαξρν, είρε ην ζάξξνο, θαη ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη ηελ 

πιεηνςεθία, λα κελ ςεθίζεη ηα απηνθίλεηα. Ρα απηνθίλεηα πιένλ ηνπ Γήκνπ 

δελ έρνπλ δηφδηα. Αξα, έλα πξάγκα πνπ δεηάεη ε..., ήηαλ απφθαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο. Θαη ηεο κεηνςεθίαο βέβαηα. 

 Γη' απηφ ζα δεηνχζα απφ ηνπο 41 λα πάξνπκε κία νκφθσλε απφθαζε. 

Θαη ζα δεηήζσ απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνλ νπνίν εθηηκψ, κε κία κηθξή παξαβνιή 

λα απνθαζίζεη ην εμήο. Θχξηε Γήκαξρε, ζα είζηε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο, ή κε ηα 

ιηνληάξηα; Δκείο ζα είκαζηε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο. Ρα ιηνληάξηα θαηαιαβαίλεηε 

πνηνί είλαη. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Θηνχζε. 

Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα θαιεζπεξίζσ θαη εγψ ζήκεξα ην Πψκα θαη ην θνηλφ πνπ 

βξίζθεηαη εδψ πέξα, θαη λα δεηήζσ θαη απφ ηε κεξηά καο κία ζπγγλψκε γηα ηνλ 
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ρψξν θαη γηα ηελ δπζθνιία πνπ ππάξρεη, αιιά ζχληνκα ζα πάκε ζε θαηλνχξγην 

ρψξν. 

 Πήκεξα ην ζέκα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. Ρν μέξεηε φινη, δελ ρξεηάδεηαη 

λα ην ηνλίζσ γηα άιιε κία θνξά. Δρνπλ εηπσζεί πάξα πνιιά γηα ηα δηφδηα, 

έρνπλ γίλεη πάξα πνιιά πξάγκαηα. Θαη ζέισ λα ζπγραξψ φιν ηνλ θφζκν απηφλ 

πνπ έρεη αζρνιεζεί θαη έρεη δνπιέςεη ηφζν πνιχ. Γελ ζα αλαθέξσ θαλέλαλ 

μερσξηζηά. Δρεη γίλεη απφ πνιιά άηνκα πξαγκαηηθά πνιχ ζνβαξή δνπιεηά, ηελ 

νπνία φκσο θαη εκείο έρνπκε πξνζπαζήζεη λα εθκεηαιιεπηνχκε. Γελ ηελ 

έρνπκε αθήζεη έηζη λα πάεη ζηξάθη. Θαη απηφ ζα πξέπεη λα ην ηνλίζσ θαη λα ην 

ηνλίζσ πνιχ ζνβαξά, γηαηί πξαγκαηηθά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη ν Γήκαξρνο 

θαη εγψ πξνζσπηθά ήξζακε ζε επαθή κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη 

έρνπλ αζρνιεζεί. Κέζα ζε απηνχο ήκνπλα θαη εγψ ζηελ αξρή, γηα θάπνηνπο 

ιφγνπο απνηξαβήρηεθα. Ν,ηη ινηπφλ ζηνηρείν θαη φπνηα δνπιεηά, φπνηα 

πξάγκαηα έρνπλ γίλεη ηα έρνπκε εθκεηαιιεπζεί, θαη έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ηα 

ρεηξηζηνχκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

 Θα αλαθεξζψ ζε δχν - ηξία πξαγκαηάθηα. Κάιινλ πξηλ ην θάλσ απηφ 

ζα ήζεια θαη εγψ λα πσ φζνλ αθνξά ηε ζχκβαζε. Ξξαγκαηηθά ε ζχκβαζε 

απηή είλαη κία ιεζηξηθή ζχκβαζε ε νπνία δελ καο ηηκά νχηε ζαλ θξάηνο αιιά 

νχηε θαη ζαλ δηνίθεζε θξάηνπο. Ξνιχ πεξηζζφηεξν δε φηαλ απηή ε ζχκβαζε 

θαηά ηνλ έιεγρφ ηεο θαη φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δελ 

εθαξκφζηεθε ζρεδφλ ηίπνηα. Νινη απηνί πνπ ήηαλ αξκφδηνη γηα λα ειέγμνπλ 

φιε απηή ηελ δηαδηθαζία, πξαγκαηηθά θιείζαλε ηα κάηηα θαη ηα αθηηά θαη 

πξνζπαζήζαλε λα εθαξκφζνπλ ζηνλ θφζκν κία θνξνκπερηηθή πνιηηηθή ε 

νπνία πξαγκαηηθά καο θάλεη λα ληξεπφκαζηε φινπο. 

 Γηα λα κελ αλαθεξζψ ζε ιεπηνκέξεηεο, ηα πεξηζζφηεξα ηα είπαλ νη 

πξνιαιήζαληεο, έρνπλ εηπσζεί, έρνπλ μαλαεηπσζεί. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ απφ 

ηε κεξηά κνπ είλαη φηη πξαγκαηηθά ε δνπιεηά καο είλαη λα κπνξέζνπκε λα 
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ζίμνπκε φιε απηή ηελ ηζηνξία θαη λα κπνξέζνπκε λα γιηηψζνπκε ηνπο δεκφηεο 

ηνπ Ωξσπνχ απφ απηφ ην επηπιένλ νηθνλνκηθφ βάξνο ην νπνίν δελ βαξχλεη 

κφλν ηηο ηζέπεο ηηο δηθέο καο. Βαξχλεη θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. 

Γπζηπρψο ε πεξηνρή καο ε νπνία είλαη κηά απφ ηηο θαιχηεξεο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο, βάιιεηαη απφ φιεο ηηο κεξηέο. Θαη βάιιεηαη εδψ θαη ρξφληα. Βάιιεηαη 

γηαηί δελ είρακε πνηέ κία ρσξνηαμηθή, πνιενδνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, θαη ίζσο θαη εκείο ή νη πξνθάηνρνί καο 

απηνδηνηθεηηθνί άξρνληεο δελ κεξίκλεζαλ γη' απηφ. 

 Νπσο μέξεηε, ε πεξηνρή καο είλαη κία πεξηνρή ε νπνία δελ έρεη νχηε 

ρξήζεηο γεο νχηε ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, θαη απηφ ην πξάγκα πξαγκαηηθά έρεη 

ζίμεη ηελ πεξηνρή, θαη φινη γη' απηφ έρνπκε λα πνχκε θάηη. Πήκεξα έξρεηαη 

άιινο έλαο θφξνο ελ πάζε πεξηπηψζεη ζηελ πεξηνρή, ν νπνίνο ιέγεηαη δηφδηα, 

θαη ν νπνίνο απνζαξξχλεη ηνλ θφζκν λα πιεζηάζεη ζηνλ Ωξσπφ. Γηαηί πνιχ πην 

εχθνια ζα πάεη ζην Καξαζψλα, ζην Πρνηληά, θαη δελ ζα έξζεη ζηνλ Ωξσπφ. 

 Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο πξαγκαηηθά πξέπεη λα είκαζηε απέλαληη 

απφ φιε απηή ηελ ηζηνξία. Γελ κπνξνχκε δειαδή λα ζηεθφκαζηε, θαη δε 

λνκίδσ φηη εθεί δηαθσλεί θαλείο απφ εκάο. 

 Νζνλ αθνξά ηψξα ηε δηαδηθαζία θαη φια απηά πνπ εηπψζεθαλ γηα ηα 

ζέκαηα ηεο Ξνιενδνκίαο, θαη γηα άιια, ζα πσ δπφ - ηξία πξαγκαηάθηα. Απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή ην ζέκα ηεο αλαζηνιήο πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία θαηά ησλ 

πξνζηίκσλ, αληηκεησπίζηεθε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Ρν έρσ μαλαζίμεη, θαη 

πξαγκαηηθά ην ζεσξψ αλ ην ζέιεηε θαη πξνζβιεηηθφ λα μαλααλαθέξεηαη απηφ 

ην πξάγκα, γηαηί έρεη ζηρηεί. Νη αλαθνπέο θαηαηεζήθαλε εκπξφζεζκα θαη κε 

ηερληθέο εθζέζεηο. Δρεη μαλαεηπσζεί. Δρεη γίλεη θαη ην μέξεηε. Νη αλαθνπέο ζηηο 

αλαζηνιέο ησλ πξνζηίκσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη ε εηαηξεία απφ ηελ Ξνιενδνκία. 

Ρν έρνπκε μαλαπεί πξηλ απφ 20 εκέξεο πεξίπνπ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αο κελ κπαίλνπκε ζε δηάινγν. Ρνπνζεηήζνπ. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα απαληήζεηο. Ξάιη ζηα ίδηα ζα κπνχκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρί λα θάλσ ηψξα, Ξξφεδξε; Νη αλαθνπέο ινηπφλ θαηαηεζήθαλε 

ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν θαη έρνπλ πάξεη ηνλ δξφκν ηνπο γηα λα ηηο 

εμεηάζεη ε δηθαηνζχλε. Απηή ήηαλ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Ξνιενδνκίαο 

θαη ηελ έρεη θάλεη. 

 Νη πξνζθπγέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, θαη 

απηέο έρνπλ ππνζηεξηρζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηνλ ίδην δηθεγφξν.  

 Λα κε κπσ ζε άιιεο ιεπηνκέξεηεο. Θέισ λα πσ θαη λα θαηαιήμσ φηη φια 

απηά πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ απφ πιεπξάο λνκηθήο απφ ηνλ Γήκν κέρξη 

ζηηγκήο έρνπλ γίλεη. Γελ έρνπκε νιηγσξήζεη ζε ηίπνηα. 

 Νζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε ζήκεξα, ζα 

ζπκθσλήζσ θαη εγψ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο φηη πξαγκαηηθά ην ζέκα αθνξά 

ηνλ Γήκν Ωξσπίσλ θαη εκάο πνπ ιεγφκαζηε ηνπηθναπηνδηνηθεηηθνί. Ρν 

πξφβιεκα είλαη δηθφ καο, θαη πξέπεη λα ην ιχζνπκε εκείο. Θαη πξέπεη λα 

αζρνιεζνχκε κε ην δηθφ καο πξφβιεκα. Θαη δελ ην ιέσ απαμηψλνληαο ηνπο 

αγψλεο ησλ άιισλ, αιιά εκείο είκαζηε εδψ γηα λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ, θαη απηφ πξέπεη λα θάλνπκε. Ρν αλ ζέινπκε ν θαζέλαο 

καο ζαλ θπζηθφ πξφζσπν λα ζηεξίμεη νπνηνλδήπνηε άιιν αγψλα, θπζηθά θαη 

κπνξεί λα ην θάλεη. Ν Γήκνο Ωξσπνχ θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φκσο, είλαη 

ππνρξεσκέλν λα πάξεη απφθαζε γηα ηνλ Γήκν ηνπ. Θαη απηφ ζα θάλεη. Θαη 

απηφ πξέπεη λα θάλνπκε.  

 Λνκίδσ φηη δελ έρσ λα πσ ηίπνηε άιιν. Δρνπλ εηπσζεί πνιιά πξάγκαηα. 

Γελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ. Ζ απφθαζή καο πξέπεη θαη ζα είλαη νκφθσλε, θαη 

θπζηθά ζα πξέπεη λα αθνξά ηνλ Γήκν ηνπ Ωξσπνχ θαη ηα δηφδηα κέζα ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. 
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Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Ζιηάζθν. 

Θχξηε Βαζηιάθν, έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη θ. Ξξφεδξε, αιιά δελ ζπδεηήζακε επί ηεο νπζίαο  πνπ είλαη 

ε εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ. Γελ ζπδεηήζακε γηα ηελ εηζήγεζε. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη λνκίδσ φηη είλαη κία θαιή εηζήγεζε. Νηαλ μεθηλήζνπκε λα ζπδεηάκε 

γη' απηφ λα πάξσ ζέζε. 

 Πίγνπξα ν Γήκνο φπσο θαη νη Πχκβνπινη είλαη κε ην θίλεκα ελάληηα ζηα 

δηνδηα. Δίλαη θαη ν ίδηνο ν Γήκνο ελάληηα ζηα δηφδηα, πηζηεχσ. Γήκνο ζεσξείηαη 

νη δεκφηεο, εκείο δειαδή, νη Πχκβνπινη, θαη φζνπο αθνξά απηφ ην πξάγκα. 

 Πίγνπξα ην θίλεκα ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο ελέπλεπζε πάξα πνιιά 

θηλήκαηα, θαη φρη κφλν δηνδίσλ. Ξνιινί ην εθκεηαιιεπζήθαλε θαη πνιηηηθά, θαη 

θνκκαηηθά, θαη ηνπηθηζηηθά θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γελ καο ελδηαθέξεη. 

 Ξάλησο, φηαλ μεθηλήζνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο ηεο εηζήγεζεο 

ζα ήζεια λα πξνζπαζήζνπκε πξψηνλ λα κελ "καιψζνπκε" κεηαμχ καο, λα 

έρνπκε έλα θαζαξφ ςήθηζκα, φρη παξάλνκν ή παξάηππν, λα ην πσ θάπσο έηζη, 

αιιά ζίγνπξα λα κελ έρεη ζθνπηκφηεηεο κέζα. Θαη λνκίδσ φηη ζα είλαη έλα 

ςήθηζκα ην νπνίν ζα είλαη γηα ην κήλα Κάξηε. Γηαηί ε εηαηξεία ειίζζεηαη. 

Ξηζηεχσ φηη θαη εκείο πξέπεη λα ειηζζφκαζηε. Γε λνκίδσ φηη ζηακαηάεη εδψ. 

Δίλαη έλαο αγψλαο πνπ ζα ζπλερίδεηαη γηα κήλεο, ρξφληα, κέρξη πνπ λα 

θαηαξγήζνπκε ηα δηφδηα πνπ έρνπκε ζηνλ Γήκν καο. 

 Νηαλ μεθηλήζνπκε, παξαθαιψ θ. Ξξφεδξε, ηελ ζπδήηεζε πάλσ ζηελ 

εηζήγεζε, ζα ήζεια πάιη ηνλ ιφγν. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιάθν. 
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Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζέισ λα ζαο θνιαθέςσ, αιιά ε κία εηζήγεζε ήηαλ 

θαιχηεξε απφ ηελ άιιε. Νισλ ζαο. Ζ κία ηνπνζέηεζε πξαγκαηηθά ήηαλ 

θαιχηεξε απφ ηελ άιιε. Θαη γηα πνηφ ιφγν; Γηαηί φινη είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηα 

ηα δηφδηα, γηαηί φινη παιεχνπκε, γηαηί φινη είκαζηε απέλαληη ζηα δηφδηα. Πε 

έλαλ αγψλα έληηκν, ζε έλαλ αγψλα δίθαην, Γελ ππάξρεη θαλείο πνιίηεο, θαλείο 

παξάγνληαο, θαλείο Πχκβνπινο πνπ λα κελ είλαη απέλαληη ζηα δηφδηα. Κπνξεί 

λα καο ρσξίδεη θάηη. Κπνξεί θάπνηνο δξφκνο, θάπνηνο λα απνθαζίδεη έηζη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ή κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θάλεη ηνλ αγψλα ηνπ. Αιιά ζίγνπξα 

είκαζηε φινη καδί. Γη' απηφ θαη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη νη ηνπνζεηήζεηο 

ηνπ θνζκνχλ ηνλ Γήκν Ωξσπνχ ζήκεξα. 

 Θέισ λα πσ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή θαηά ησλ δηνδίσλ. Πηελ Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ. Πηνλ θ. 

Ξαλαγφπνπιν θαη κε ηηο ζπγθεληξψζεηο θαη φιε ηελ νκάδα. Πηνλ θ. 

Ινππάηαηδε, ηνλ θ. Θνπξή πνπ βιέπσ. Κία απίζηεπηε πξνζθνξά ζε απηφλ ηνλ 

κεγάιν αγψλα ησλ δηνδίσλ. Θαη φισλ ησλ άιισλ, επσλχκσλ θαη αλσλχκσλ ζε 

απηφλ ηνλ αγψλα. Ππγραξεηήξηα. 

 Θαη εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή φκσο ήκαζηαλ πξηλ γίλνπκε Γεκνηηθή 

Αξρή, καδί ηνπο. Κε ην πνπ ε θ. Πηεξγίνπ απνθάζηζε λα θάλεη έθηαθην 

Ππκβνχιην, λα θάλεη ηελ πξφηαζε, γηαηί θάπνηα ζηηγκή είρα ππνζρεζεί φηη ζα 

ηελ θάλσ θαη εγψ ζηνπο Γεκνηηθνχο κνπ Ππκβνχινπο, ζε 3 ιεπηά είρε καδέςεη 

10-15 ππνγξαθέο απφ ηνπο Γεκνηηθνχο κνπ Ππκβνχινπο. Ππλεηέιεζαλ φινη 

ακέζσο γηα λα γίλεη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 Κπαίλσ ζην θπξίσο ζέκα θαη ιέσ ηα εμήο, φηη είλαη γλσζηφ... Κεηά 

βέβαηα απφ φια απηά πνπ ειέρζεζαλ δελ κπνξψ λα βξσ θάηη λα πσ παξαπάλσ 

ή παξαθάησ. Διέρζεζαλ ζρεδφλ φια. Ζ εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ ήηαλε απηή 
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πνπ έπξεπε λα γίλεη, νχηε κηθξή νχηε κεγάιε. Ζηαλ εκπεξηζηαησκέλε, πάξα 

πνιχ θαιή εηζήγεζε. Δλεκεξσηηθή θαη πνιχ θαιή εηζήγεζε. 

 Δίλαη γλσζηφ φηη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη εκείο ζπληαρζήθακε 

επνκέλσο. Ν Γήκνο Ωξσπνχ φκσο ηψξα ζπκπίπηεη πιένλ κε φιε ηε 

βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. Δίλαη ε βφξεηα πχιε ησλ Αζελψλ θαη κία ζπνπδαία 

πεξηνρή αζηηθήο εμάπισζεο ηεο πξσηεχνπζαο. 

 Ωζηφζν, ε ιεηηνπξγία ησλ δηνδίσλ σο ζεζκφο δηαθφπηεη ηελ θπζηθή θαη 

απξφζθνπηε είζνδν θαη έμνδν ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πξσηεχνπζα θαη 

εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

δηνδίσλ ζηηο Αθίδλεο, ζηε λφηηα είζνδν ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ θαη άιισλ 7 

ζηαζκψλ δηνδίσλ ζε φιν ηνλ Γήκν θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο, ν 

νπνίνο απνηειεί πιένλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο, παξαβηάδεη ην 

δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ γηα ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ηφζν ζην 

αζηηθφ θέληξν φπνπ εξγάδνληαη πνιινί θάηνηθνη, φζν θαη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ 

Γήκν Ωξσπνχ, γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ππνζέζεηο θαζεκεξηλφηεηαο αζηηθήο 

κεηαθίλεζεο, φπσο λα πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο, λα πάλε ζην γηαηξφ, λα πάλε ζην 

αζιεηηθφ θέληξν, λα πάλε ζην ζρνιείν. Θαη πιεξψλνπκε δηφδηα. 

 Ζ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ εζληθή νδφ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία 

ησλ νρεκάησλ ησλ δεκνηψλ κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο, θάηη πνπ απνηειεί 

αξλεηηθή πξσηνηππία. Ζ ίδηα ε εηαηξεία δελ ζέβεηαη έζησ ηηο ζπκβαηηθέο ηηο 

ππνρξεψζεηο φπσο ιεπηνκεξψο αλέθεξαλ νη πξνεγνχκελνη Πχκβνπινη. Δλψ δελ 

ηεξεί θαλ ηα πξνζρήκαηα, κε εθαξκφδνληαο νχηε θαλ ηελ ρηιηνκεηξηθή 

ρξέσζε. 

 Γηαβάδνληαο θάπνηνο ηε ζχκβαζε πνπ ηζρχεη θαη έρεη ςεθηζηεί απφ ηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη ιεφληεηνο. Αληίθεηηαη 

ζηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδνο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο, ελψ δεζκεχεη πνιχηηκνπο 

πφξνπο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 
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 Γελ ζα ζαο θνπξάζσ. Ζ ΛΔΑ ΝΓΝΠ έρεη απνθηήζεη δπζαλάινγα 

δηθαηψκαηα θαη παξαβηάδεη αθφκα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ν Γήκνο Ωξσπνχ 

δηεθδηθεί ηελ νξηζηηθή δηθαίσζε ησλ θαηνίθσλ θαη παξάιιεια ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ηφπνπ απφ ηελ ηδηφηππε απηή νηθνλνκηθή νκεξία. Ιφγσ ηεο 

θαηάζηαζεο πθηζηάκεζα έλαλ αζέκηην αληαγσληζκφ απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Αηηηθήο, π.ρ. Καξαζψλαο, Λέα Κάθξε, Βνπιηαγκέλε, Πνχλην, ζε ηνπξηζηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, νηθηζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ επίπεδν. παίηηνο γηα ηελ θαηάζηαζε 

απηή είλαη θαη ηα δηφδηα, θαη βαζηθφο ππαίηηνο πιένλ γίλεηαη.  

 Νη επηρεηξήζεηο καο πιήηηνληαη. Ζ δεκφζηα δσή θησραίλεη. Ζ θνηλσλία 

καο δεη ζε απνκφλσζε. 

 Δδψ αμίδεη λα πξνζζέζεη θαλείο φηη ε πεξηνρή καο δελ επηχρεζε πνηέ λα 

δεη έλα έξγν. Δλα έξγν νιπκπηαθφ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, έλα έξγν 

ππνδνκήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κεγάιν. Θαη ζε απηή ηελ πεξηνρή 

πξνζζέηνπλ δηφδηα, δειαδή ραξάηζη επηπιένλ.  

 Γελ πάεη άιιν. Γη' απηφ είκαζηε φινη καδί, γη' απηφ είλαη φινο ν θφζκνο 

εδψ, γηαηί δελ αληέρεη άιιν ζε απηή ηελ εμαζιίσζε πιένλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

καο θηάζνπλ. 

 Ζ πξφζθαηε θαθνθαηξία, φπσο είπε πνιχ εχζηνρα ν Γεκήηξεο ν 

Θηνχζεο, απέδεημε πφζα κπνξεί λα πεηχρεη έλαο δεκφζηνο θνξέαο φηαλ είλαη 

θαιά ζπληνληζκέλνο θαη νξγαλσκέλνο. Ξαξά ηελ έληνλε ρηνλφπησζε, ν Γήκνο 

Ωξσπνχ δηαηήξεζε φινπο ηνπο δξφκνπο αλνηρηνχο θαη πξνζβάζηκνπο, ψζηε κε 

αζθάιεηα λα κεηαθηλνχληαη νη δεκφηεο. Ζ ΛΔΑ ΝΓΝΠ δελ θαηάθεξε λα 

θξαηήζεη αλνηρηή κία εζληθή νδφ, θαη επηδφζεθε ζε θαηαινγηζκφ επζπλψλ πξνο 

ην Θξάηνο. Κπνξέζακε λα θξαηήζνπκε αλνηρηέο ηηο δηφδνπο ζε δχζβαηα θαη 

νξεηλά ζεκεία, δελ κπφξεζαλ ηελ άλεζε εληφο απηνθηλεηνδξφκνπ. 
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 Θα απαληήζσ ζε θάπνηα ζέκαηα πνπ έζημαλ νη ζπλάδειθνη. Νπσο ζαο 

είπα, ε εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ είλαη πάξα πνιχ θαιή. Θα πξνηείλσ βέβαηα 

ζηελ πνξεία λα ςεθηζηεί κε δχν παξεκβάζεηο καο. Κε δχν πξνηάζεηο καο πάλσ 

ζηελ εηζήγεζε. Ρε κία ηελ εμάληιεζαλ πάξα πνιχ θαιά αξθεηνί Πχκβνπινη. Ν 

θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. Θαιχβαο, ν θ. Ζιηάζθνο. Πηελ πξψηε παξάγξαθφ ηεο ιέεη, 

ζηνλ αγψλα ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ, ππνλνψληαο 

φισλ ησλ δηνδίσλ ηεο Διιάδνο ίζσο, ή δελ μέξσ θαη πνηψλ άιισλ. Λα ην 

δηαβάζσ φιν: "Ρν αίηεκά καο πξέπεη λα είλαη ε θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ ζηελ 

πεξηνρή καο, θαη ε ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ζηνλ αγψλα ηνπ θηλήκαηνο γηα 

ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ". Γελ είπακε λα κελ ζηεξίμνπκε εκείο ηα 

θπζηθά πξφζσπα. Ιέκε ζαλ απφθαζε. Ρέινο πάλησλ. 

 Δλα άιιν ζέκα ζηελ εηζήγεζε, έλα κηθξφ ζεκαηάθη πνπ δηαθσλνχκε, ζε 

φια ηα άιια δελ ην ζπδεηάκε, έλα άιιν ζέκα πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη ην 

εμήο. Γπζηπρψο ή επηπρψο ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ιέεη φηη ν Γήκαξρνο θαη ν 

Γήκνο λα κελ θαηαβάιιεη δηφδηα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ απηνθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ. Δδψ έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα λα πάξνπκε ζαλ απφθαζε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ή κε απφθαζε έγγξαθε Γήκαξρνο λα νξίδεη θαη λα επηβάιιεη ζε 

νδεγφ λα κελ πιεξψλεη δηφδηα.  

 ... Ρσλ δχν δηθεγφξσλ πνπ καο εθπξνζσπνχλ. Ζ θ. Σαξνθφπνπ καο 

εθπξνζσπεί ζην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο θαη ν θ. Θαξακέηνο πνπ είλαη γηα ην 

Δθεηείν, γηα ηηο αλαζηνιέο. 

 Λα δηαβάζσ ηεο Αγγειηθήο ηεο Σαξνθφπνπ. Δίλαη δηζέιηδν, λνκίδσ δελ 

ρξεηάδεηαη λα ην δηαβάζσ φιν. Παο έρσ θνπξάζεη. Ρν αλαιχεη πάξα πνιχ θαιά, 

κε λφκνπο πάξα πνιχ... Ππλεπψο, ιέεη, δελ επηηξέπεηαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα εθδφζεη πξάμε ε νπνία δελ είλαη λφκηκε θαηά ηα αλσηέξσ, πνιιψ 

κάιινλ λα απνθαζίζεη λα δψζεη εληνιή ζηνπο ππαιιεινπο ηνπ Γήκνπ λα 
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αζθήζνπλ παξάλνκε πξάμε. Νχησο ή άιισο δε, ε παξάλνκε απφθαζε ζα 

ειεγρζεί πξνιεπηηθψο θαη θαηαζηαηηθψο, θαη ζα ερεη θαη πνιιά άιια. 

 Ζ Σαξνθφπνπ καο εθπξνζσπεί ζην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο. Γξάθεη 

παξαθάησ θαη πνιιά άιια. 

 Ν θ. Θαξακέηνο έρεη ηξηζέιηδε γλσκάηεπζε γηα ην ζέκα απηφ θαη 

θαηαιήγεη ζαλ ζπκπέξαζκα: Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε απάληεζή κνπ ε 

απάληεζε πνπ αξκφδεη ζην αλσηέξσ ηεζέλ εξψηεκα είλαη φηη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην δελ δχλαηαη λα απνθαζίζεη λφκηκα ηελ κε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ 

ησλ δηνδίσλ απφ ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ. 

 Ξην πάλσ ιέλε νη δηθεγφξνη απηνί... 

ΙΗΡΠΑΠ: Κπνξείηε λα δηαβάδεηε θαη ηελ εξψηεζε πνπ απαληάεη απηφο; Γηαηί 

εκείο δελ είπακε λα πάξνπκε απφθαζε νη δεκφηεο λα κελ πιεξψλνπλε. 

Απαληάεη γηα ηνπο δεκφηεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Γηα ηνπο ππαιιήινπο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεκφηεο είπαηε, θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνπο ππαιιήινπο κηιάσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίπαηε δεκφηεο, θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν εξψηεκα είλαη αλ κπνξνχκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην... Γηα 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κηιάκε. "Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε απάληεζε  πνπ 

αξκφδεη ζην αλσηέξσ ηεζέλ εξψηεκα είλαη φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ 

δχλαηαη λα απνθαζίζεη λφκηκα ηελ κε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ησλ δηνδίσλ 

απφ ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ" Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα ζηελ εξψηεζε πνπ έρεηε θάλεη γηα λα απαληήζεη θαη λα 

γλσκαηεχζεη, κηιάηε γηα δεκφηεο. Απηφ πνπ δηαβάδεηε ιέσ. Γελ ιέσ θάηη άιιν. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαπάλσ ιέεη πνιιά, θ. Θψζηα. Ξεξαηηέξσ ν ειεγθηήο 

λνκηκφηεηνο άξζξν 214 θαη... 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ εξψηεζή ζαο πνηά είλαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο εμήγεζα, ε εξψηεζή κνπ είλαη εαλ κπνξνχκε εκείο ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζαλ Γήκαξρνο λα επηβάιινπκε ζηα νρήκαηά καο θαη 

ζηνπο νδεγνχο λα κελ πιεξψλνπλ δηφδηα. Δαλ κπνξνχκε. Απηφ είλαη ην 

εξψηεκά κνπ. 

 Ν ειεγθηήο λνκηκφηεηαο ινηπφλ, άξζξν 214 θαη ηα επφκελα ηνπ Λ. 3852 

κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνπο Γεκάξρνπο θαη ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηηο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο αξγίαο έσο 6 κελψλ θαη ηεο έθπησζεο, εαλ δηαπηζηψζεη 

φηη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή ππέξβαζε ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο θιπ. 

 Ρέινο πάλησλ, έρνπκε πξφβιεκα. Δρνπκε πξφβιεκα επίζεκα. Δρσ 

δεηήζεη γλσκάηεπζε απφ ηνπο δχν δηθεγφξνπο. Δίλαη πάξα πνιχ θαινί 

δηθεγφξνη. Δίλαη νη δηθεγφξνη νη νπνίνη καο εθπξνζσπνχζαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

ζπληνληζηηθέο Δπηηξνπέο ή Θνηλφηεηεο φπσο ε Καιαθάζα ή νη Αθίδλεο. Δίλαη νη 

ίδηνη δηθεγφξνη. Γελ έρνπκε αιιάμεη ηίπνηε. Ζηαλ επραξηζηεκέλεο νη 

πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο απφ ηνπο δηθεγφξνπο απηνχο. Γλψξηδαλ ηα ζέκαηα. 

Θαη ρσξίο θακία ακθηβνιία απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπλ λα εθπξνζσπνχλ ηνλ 

Γήκν καο.  

 Θαη νη δχν δηθεγφξνη δπζηπρψο ζπκθσλνχλ φηη εκείο δελ κπνξνχκε λα 

πάξνπκε απφθαζε, νχηε ν Γήκαξρνο νχηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λφκηκε, θαη 

λα ηξέμνπκε. Νχηε κπνξνχκε λα θαηαιχνπκε ηνπο λφκνπο. Ιέλε δηάθνξα. Παο 

ηα δίλσ λα ηα δηαβάζηε φπνηε ζέιεηε. Λα ηα επηζπλάςεηε. 

 Δπνκέλσο ζαλ ςήθηζκα ζπκθσλψ ζε φια, ζε φιε ηελ εηζήγεζε, 

εθηφο... Δίπα, λα μεθαζαξίζνπκε ην πξφβιεκα, ην Ωξσπηψηηθν πξφβιεκα, ην 
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πξφβιεκα ηνπ Ωξσπνχ δειαδή.Λα γξάςνπκε φηη εκείο αγσληδφκαζηε γηα ην 

Ωξσπηψηηθν πξφβιεκα, γηα ηα Ωξσπηψηηθα δηφδηα, θαη απηφ λα κελ ην βάινπκε 

κέζα, λα κελ δψζνπκε εκείο εληνιή ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ κπνξνχκε 

λα ην πεξάζνπκε απηφ λφκηκα γηαηί έρνπκε πξφβιεκα. Δίλαη παξάλνκν. Γελ 

κπνξεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα παίξλεη παξάλνκεο απνθάζεηο. Θιείλνπκε ηα 

κηθξφθσλα θαη ιέκε φηη ηξέρνπκε θάησ ζηνπο δξφκνπο. Αιιά λα πάξνπκε 

απφθαζε θαη λα ηελ θαηαγξάςνπκε, δελ κπνξνχκε. 

ΠΚΒΝΙΝΠ: Κπνξνχκε θάιηζηα φκσο λα πνχκε ζηνπο νδεγνχο θ. Γήκαξρε, 

ζπγγλψκε γηα ηελ δηαθνπή, λα κελ πιεξψλνπλε... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν ην ηί κπνξνχκε λα πνχκε εθηφο κηθξνθψλνπ θαη λα 

θάλνπκε αγψλα. Αιιν ην έλα άιιν ην άιιν. Παλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επίζεκν 

γξακκέλν ζηα πξαθηηθά, δελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Δρσ 

ξσηήζεη φιν ηνλ θφζκν. Ρν μέξεηο φηη κνπ ιείπεη κία πηλαθίδα 

απνξξηκκαηνθφξνπ δχν ρξφληα; Αλ είλαη λα κνπ πάξεη, κε θαηέζηξεςε. 

ΠΚΒΝΙΝΠ: Γηα ηα πξφζηηκα Γήκαξρε δελ καο είπεο θάηη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δαλ έξζνπλ ζε εκάο ηα πξφζηηκα θαη έρνπκε ην δηθαίσκα λα κελ 

ηα πιεξψζεη ν πνιίηεο, λα ηα θξαηήζνπκε, δελ ζα πιεξψζεη ν πνιίηεο θαλέλα 

πξφζηηκν ζε εκάο. Ακα νη δηθεγφξνη ζνπ ιέλε θ. Ιίηζα, θ. Γηαζεκάθε, φηη εγψ... 

ΙΗΡΠΑΠ: Ακα θάλακε εκείο πνιηηηθή ηί καο ιέγαλε νη δηθεγφξνη, ε 

Απηνδηνίθεζε ζα ήηαλε... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. Δγψ δελ κπνξψ λα θαηαιχσ ηνπο λφκνπο. Γελ κπνξψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή, ππάξρεη δηθεγφξνο πνπ ζνπ ιέεη λα πεηάο ζθνππίδηα ζηνλ 

Θάιακν, ηα πεηάο εζχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αιιά δελ παίξλσ απφθαζε γξαπηή. Γελ παίξλσ απφθαζε 

γξαπηή λα ην θάλσ. Αιιν ην έλα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε θ. Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Θέισ λα πσ παηδηά, άιιν νη θηλεηνπνηήζεηο, άιιν ε 

απφθαζε πνπ παίξλνπκε ζαλ ςήθηζκα ζήκεξα. Δίλαη δχν δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα. Δλλνψ φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο, πνπ ζα ηξέμεη ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Φνξγηάξε, ηί ζέιεηε λα δηεπθξηλίζεηε; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γχν ιφγηα θ. Ξξφεδξε ζέισ λα πσ θαη εγψ γηα ηα πξφζηηκα. 

Δίπακε γηα ηα πξφζηηκα. Ρν ζέκα ήηαλ λα κελ πεξάζεη ε ηξνπνινγία γηα ηα 

πξφζηηκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πέξαζε ε ηξνπνινγία γηα ηα πξφζηηκα, ζέισ λα 

απαληήζσ θαη ζηνλ θ. Γηαζεκάθε, ηα πξφζηηκα φηαλ ζα θφβνληαη πξέπεη κέζα 

ζε 10 εκέξεο ν πνιίηεο λα ηα πιεξψζεη, γηαηί πιεξψλεη ην κηζφ. Ωο επί ην 

πιείζηνλ νη πνιίηεο ην 80% πεγαίλνπλ θαη πιεξψλνπλ ηα πξφζηηκα. 

 Κηζφ ιεπηφ θχξηνη, γηαηί απηέο νη δηεπθξηλίζεηο πξέπεη λα γίλνληαη, γηα λα 

γίλνληαη θαη γηα εκάο, γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ απφθαζε ε ηξνπνπνίεζε πνπ 

πήγε θαη πέξαζε ζηνλ ΘΝΘ, ν ΘΝΘ ιέεη 200 επξψ πξφζηηκν θαη 20 εκέξεο 

πηλαθίδεο θαη δίπισκα. Ρψξα αλ είλαη παξάλνκν ή φρη... Δγψ απιά ζέισ λα πσ 

φηη ην 80% πιεξψλνπλ ηα πξφζηηκα. Απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πψο κπνξνχκε 

λα ηνπο βνεζήζνπκε; Κπαίλεη έλα εξψηεκα εδψ. Απηνί πνπ δελ έρνπλ 

πιεξψζεη ηα πξφζηηκα θχξηνη, θαιψο ζα θάλεη ν Γήκνο λα κελ ηα πηζηψζεη. 

Θαιψο ζα θάλεη. Ρν 80% φκσο απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ηα 

πιήξψζνπλ, ηί ζα γίλεη; Δδψ είλαη ην πξφβιεκα. Δκείο ζέινπκε λα βνεζήζνπκε 

θαη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Ξψο ζα ηνπο βνεζήζνπκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζν εμαξηάηαη απφ ηνλ Γήκν λα θαζπζηεξήζεη ηηο εηζπξάμεηο ή 

λα κελ ηηο πάξεη πνηέ, ζα ην θάλεη. Ρέινο. 

 Γεχηεξνλ. ... (κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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 ... Νη απνθάζεηο καο δε λνκίδσ φηη λνκηκνπνηείηαη θαλείο καο λα 

θαηεγνξεί θάπνηνπο άιινπο. Κπνξεί λα ην βιέπεη θαη θάπσο δηαθνξεηηθά. Γε 

λνκίδσ. Δίκαζηε θνηλνί ζηνλ αγψλα θαη νη απνθάζεηο καο πξέπεη λα είλαη 

νκφθσλεο. Νκφθσλεο. Λα αθήζνπκε ιίγν ηα κηθξνπαξαηαμηαθά καο, αλ 

ππάξρνπλ. Γελ ην βιέπσ λα ππάξρνπλ, θαη δελ ππήξραλ ζηα δηφδηα γεληθά 

πξνβιήκαηα ηέηνηα. Δγψ δελ είδα εθκεηάιιεπζε θνκκαηηθή απφ θαλέλαλ. 

Ξαιεχακε γηα ηα δηφδηα ν θφζκνο. Ρν δνχζα. Δρσ πάεη δεθαπέληε θνξέο. Θαη γη' 

απηφ κπνξεί λα είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθσλίεο. Θαη ινγηθφ λα 

ππάξρνπλ. Αιιά θάπνηα ζηηγκή πξέπεη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη Γήκνο εδψ 

λα πάξνπκε απηή ηελ απφθαζε. Ρελ εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ λαη, εθηφο απφ 

ηα δχν απηά ηα νπνία ζπκθσλνχκε φινη. Γε λνκίδσ φηη είλαη ηίπνηε. Κελ 

θαηαθχγνπκε ζε δηαθσλίεο ηψξα, ιεπηνκέξεηεο. Θέισ λα πάκε νκφθσλα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. Λα εληνπίζνπκε ην πξφβιεκα ζηνλ Γήκν ηνπ Ωξσπνχ θαη 

λα πάκε νκφθσλα ζην ςήθηζκα απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη λα κελ θαηαγξάςνπκε φηη δίλνπκε εληνιή λα πεξλάλε ηα 

απηνθίλεηα. 

ΠΚΒΝΙΝΠ: Γήκαξρε, έρνπκε έλαλ δηθεγφξν εδψ πέξα ν νπνίνο αλήθεη ζην 

θίλεκα, θαη ζα ήζειε λα ξσηήζεη θάηη φζνλ αθνξά απηφ. Κπνξνχκε λα ηελ 

θάλνπκε ηελ εξψηεζε; Γηαηί δελ έρεη ζρέζε ιέεη απηφ λα πάεη ζην Ππκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο. Νζνλ αθνξά ηελ θιήζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ δχν εηζεγήζεηο. 

ΓΖΚΝΡΖΠ: ... (κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, γηαηί ζα... Πην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο 

απεπζείαο γηα λα γίλεη ζχληνκα. Αιιηψο κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ζα ηξαβνχζε 5 ρξφληα. Γη' απηφ ην θάλακε απηφ αθξηβψο, 
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γηαηί ππάξρεη κία εηδηθή δηάηαμε. Αξρίδσ λα γίλνκαη λνκηθφο κε ηα δηθαζηήξηα. 

Κία εηδηθή δηάηαμε, ε πξφηππνο... 

ΓΖΚΝΡΖΠ: ... (κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ... Πε απηνηειή ζα πάεη μερσξηζηά. Πε απηνηειή δίθε, κε 

ηελ ίδηα δηθεγφξν πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κία εξψηεζε πάλσ ζ' απηφ. Θα βεβαηψζεηε ην 

πξφζηηκν πάλσ ζηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ; Γηαηί δελ ππάξρεη... 'Ζ είζαη 

παξάλνκνο, ή είζαη λφκηκνο. Ιίγν παξάλνκνο, δελ ππάξρεη. Θα βεβαηψζεηε; Αλ 

δελ πιεξψζεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη πεξηζψξην 6 κήλεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη, επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζην κέινο ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, 

ηνλ θ. Ινππάηαηδε Δπζηξάηην. 

ΙΝΞΑΡΑΡΕΖΠ: Λνκίδσ φηη ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε πξαγκαηηθά ζα είλαη 

ηζηνξηθή ζπλεδξίαζε γηα ηνλ Γήκν. Λνκίδσ φηη ζε γεληθέο γξακκέο έγηλε κία 

αλάιπζε. Θέισ λα γλσξίδεηε φηη ε εηζήγεζε απφ ηε κεξηά ηεο Ησάλλαο 

Πηεξγίνπ ζπδεηήζεθε ζηελ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή 

εδψ θαη δχν ρξφληα ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ πνιιά κέιε πνπ βξίζθνληαη εδψ ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα, απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο. Θαη απηφ δείρλεη ηε 

ινγηθή ηεο ελφηεηαο. Απηφ αλ ζέιεηε είλαη ε δχλακή καο πνπ έρνπκε θζάζεη ζε 

απηφ ην ζεκείν. 

 Θα γλσξίδεηε πηζηεχσ νη πεξηζζφηεξνη, φηη ην Οφηηεξο έζηεηιε 

ηειεγξάθεκα θαη ιέεη φηη ην θίλεκα ηνπ "Γελ πιεξψλσ ηα δηφδηα" πνπ έρεη 

μεθηλήζεη απφ ηηο Αθίδλεο, είλαη πην επηθίλδπλν αθφκα θαη απφ ηνπο αλαξρηθνχο 

κε ηηο κνιφηνθ. 
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 Δπίζεο ζα έιεγα ην εμήο. Νηη αλ ζα καο δηθαίσλε έλαο λφκνο, ζα ηνλ 

αιιάδαλε. Ξξέπεη λα μέξεηε θαη λνκίδσ ην γλσξίδεηε, φηη απηή ηε ζηηγκή ζην 

πνπξγείν πνδνκψλ δχν ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ είλαη Γεληθνί Γξακκαηείο. 

Ξίζσ απφ φια απηά πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε είλαη ηα κεγάια ηζρπξά 

ζπκθέξνληα ζηελ Διιάδα. 

 Θα ζπκθσλνχζα απφιπηα κε ηελ εηζήγεζε πνπ έθαλε θαη ν θ. 

Σαζηψηεο. Αιιά επεηδή πξέπεη λα πάκε ελσκέλνη ζην επφκελν βήκα, πξέπεη ε 

απφθαζε απηή ηεο εηζήγεζεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ, θαη αλ είλαη δπλαηφλ 

θαη νκφθσλε. Θαη ζα έιεγα γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπκπιεχζνπκε, ζην ηειηθφ 

θείκελν, φηαλ ιέκε φρη ζηα δηφδηα ζηελ πεξηνρή καο, είλαη θάηη ην νπνίν ην 

έρνπκε δπκψζεη εδψ θαη δχν ρξφληα κέζα ζηελ Δπηηξνπή, έρνπκε αληηκεησπίζεη 

ηηο απφςεηο... 

 Γηαηί ζα έπξεπε λα πιεξψλνπκε θαη' αξρήλ δηφδηα ζήκεξα ζηελ πεξηνρή 

καο. Γλσξίδεηε φηη νη εηαηξείεο απηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνπο δξφκνπο έρνπλ 

πάξεη σο ρξεκαηνδφηεζε θξαηηθή ηελ ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ. Αξα, ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ δξφκνπ πνπ πεξλάκε, ηνπ δξφκνπ απηνχ πνπ εκείο ζα ζέιακε 

λα είλαη ε Ιεσθφξνο Θεθηζίαο, ζα ζέιακε λα είλαη έλαο δξφκνο ζηνλ νπνίνλ λα 

κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ αζηηθά ιεσθνξεία. Δίκαζηε κέζα ζηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ 

ηεο Αζήλαο. Αξα ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε, ζπληνλίδνπκε ηε δξάζε καο κε 

ηηο άιιεο Ρνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο γηα θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ. Γηαηί, αλ θχγνπλ 

ηα δηφδηα απφ δσ θαη πάλε ζηνλ Αγην Πηέθαλν ή ζηε Κεηακφξθσζε, δελ 

άιιαμε ηίπνηε γηα εκάο. Ρίπνηε δελ άιιαμε. 

 Ππλαγσληζηή Θσζηή, λνκίδσ φηη απηά πνπ ιέσ είλαη θαηαλνεηά ζε 

φινπο. Αλ απφ ηελ άιιε κεξηά θχγνπλ θαη πάλε ζηα Νηλφθπηα, ζην Πρεκαηάξη, 

πνιινί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Ωξσπνχ πάλε. 
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 Πίγνπξα αληηιακβάλνκαη απηνχο πνπ ιέλε νηη πξέπεη λα παξζεί κία 

απφθαζε γηα ηνλ Γήκν καο. Αξα ινηπφλ, ειάηε λα πάκε ελσηηθά. Ππληνλίδνπκε 

ηελ δξάζε καο κε ηηο άιιεο Απηνδηνηθήζεηο πνπ έρνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. 

ΠΚΒΝΙΝΠ: Αλαθέξεηαη ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε. 

ΙΝΞΑΡΑΡΕΖΠ: Κπξάβν. Κα ην ιέσ αθξηβψο γηα λα κπνξέζνπκε λα πάκε 

φινη καδί. 

 Νπσο ζαο είπε ε Ησάλλα, ζηηο 30 ηνπ κήλα βάδνπκε ην ζέκα ζηελ 

Δπξψπε. Θα κπνξνχζε θαη ν Γήκαξρνο, θαη πξνηείλσ θαη αληηπξνζσπεία απφ 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έξζεη. Θα δνχκε Δπηηξνπέο. Αληηιακβάλεζζε φηη ε 

απάηε απηή ησλ δξφκσλ θαη ησλ δηνδίσλ, γηαηί κηιάκε γηα απάηε, έηζη; Γψζαλε 

δξφκνπο θαηαζθεπαζκέλνπο θαη βάιαλε ραξάηζη ζε κία πεξηνρή λα πιήξψλεη 

γηα λα θηαρηεί αιινχ έλαο δξφκνο ηνλ νπνίνλ φηαλ ηνλ πεξλάκε πάιη ζα 

πιεξψλνπκε. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Ρειηθά ηί είλαη λφκηκν θαη ηί είλαη 

παξάλνκν; Ξνηφο είλαη απηφο πνπ θηηάρλεη ην λφκν θαη πνηφο είλαη απηφο πνπ 

ηνλ θαηαπαηάεη;   

 Δκείο πνπ έρνπκε πιεξψζεη κε ηνπο θφξνπο καο, κε ην αίκα καο απηφ 

ην δξφκν, ζε κία πεξηνρή πνπ έρεη ρηππεζεί απφ ηνμηθά απφβιεηα, πνπ πεξλάεη 

ν αγσγφο αεξίνπ, έρνπκε ηφζα πξνβιήκαηα ζαλ πεξηνρή θαη καο έρνπλ 

απνκνλψζεη. Δίκαζηε ε παγθφζκηα πξσηνηππία, κε 8 ζηαζκνχο δηνδίσλ κέζα 

ζε έλαλ Γήκν. Απνθιεηζκέλνη. 

 Αλ ινηπφλ δελ δνχκε έλαλ Γήκν αγσληζηή, καρεηή, πνπ λα κπεη 

κπξνζηά θαη αχξην ζε φια ηα απνξξηκκαηνθφξα, ζε φια ηα απηνθίλεηα ηνπ 

Γήκνπ λα ππάξρεη "Νρη ζηα δηφδηα"...  

 Θα πξέπεη λα βγνχκε κε θηλήζεηο καρεηηθέο. Νρη κφλν λνκηθέο.  Ρν 

λνκηθφ, ζαο ιέσ θαη πάιη, είδαηε, φηαλ δπλάκσζε ην θίλεκα "Γελ πιεξψλσ"... 

Πηελ αξρή καο ιέγαλε νη ππάιιεινη, ζα ζαο βγάινπκε θάξηεο. Κα ζηνλ 
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Νιπκπν ηηο πήξαλ ηηο θάξηεο πνπ βγάιαλε. Θαη αλ ηηο θάξηεο καο ηηο δψζνπλ 

ζήκεξα, αχξην ζα καο ηηο πάξνπλ πίζσ κφιηο θάηζνπκε πάιη ζηνλ θαλαπέ. Απηφ 

πνπ ηνπο έρεη βάιεη θαη ζπδεηάλε ζήκεξα καδί καο, είλαη αθξηβψο ε δπλακηθή 

ηνπ θηλήκαηνο. Δρεηε δεη άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηφζν πνιχ θφζκν; Θα 

κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη. Απηφ δείρλεη πξαγκαηηθά ην πξφβιεκα 

πνπ έρεη ε πεξηνρή καο. Δίλαη κεγάιν ην πξφβιεκα ησλ δηνδίσλ. Γελ είλαη ηα 2 

επξψ. Νηαλ θάπνηνη δελ πεξλάλε θαζεκεξηλά απφ ηα δηφδηα, φπσο εγψ θαη πάξα 

πνιινί, πνπ ζέινπκε δχν κηζζνχο ην ρξφλν... Θαη δελ ην ιέκε έηζη. Πήκεξα δχν 

κηζζνχο. Κε ηηο ζπκβάζεηο απηέο αχξην ζα ζέινπκε ηξεηο θαη ηέζζεξηο κηζζνχο, 

αλ ηνπο αθήλακε. 

 Μέξεηε φηη κία απφ ηηο ελζηάζεηο πνπ θάλακε, γηαηί είλαη θαη απηφ κία 

απφ ηηο πξσηνηππίεο ηεο λνκηκφηεηαο. πνγξάθεη ην έξγν ν αλεμάξηεηνο 

κεραληθφο. Θαη απηφ κία πξσηνηππία. Γελ παξαιακβάλεη ην έξγν κέρξη ηψξα ν 

δεκφζηνο ηνκέαο, πνπ εξρφηαλ ν κεραληθφο θαη ππέγξαθε θαη κπνξεί λα ηα 

έπαηξλε. Ρψξα εδψ πέξα έρνπκε 6 θαη 7 θνξέο πάλσ ηνπο δξφκνπο. Δίπε ε θ. 

Πηεξγίνπ, ην 1.200.000 ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζα έξζεη 6 δηο. 

Αληηιακβάλεζζε ην φηη απηνί πηα δελ μέξνπλ πνχ ζα ζηακαηήζνπλ. Γηαηί δεηάλε 

ζπλέρεηα θαη άιια ιεθηά. Ξφζν ζα θηάζεη ηειηθά ην θνζηνιφγην απηνχ ηνπ 

δξφκνπ; Ξνηαλνχ δξφκνπ; Ρνπ πιεξσκέλνπ ηνπ δηθνχ καο; Ρνπ πιεξσκέλνπ 

αθφκα θαη ε ζπληήξεζή ηνπ γηα ηα επφκελα 30 ρξφληα; 'Ζ ελφο άιινπ δξφκνπ 

πψο ηζάκπα κάγθεο έξρνληαη λα ηνλ δηαρεηξηζηνχλε θάπνηνη. Νη πνηνί; Νη 

ηζρπξνί ζηελ ρψξα καο; Νη ηξεηο κεγάινη θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη; Θαη 

πεξηκέλεηε λα ην αληηκεησπίζνπκε πνηνί; Νη πνιίηεο ηνπ Ωξσπνχ πνπ 

αγσλίδνληαη; Θαη ν Γήκνο κπξνζηάξεο. Θαη νη Γήκνη φιεο ηεο πεξηνρήο καδί, γηα 

λα δψζνπκε έλαλ αγψλα ζε απηνχο πνπ ζεσξεηηθά θαίλνληαη κεγάινη αιιά κε 

ηελ δηθή καο έλσζε είλαη πάξα πνιχ κηθξνί. 
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 Παο ζέινπκε κπξνζηά. Αγσληζηηθά, δηεθδηθεηηθά. Νρη κφλν δηθαζηηθά θαη 

λνκηθά. Ρνπο λφκνο ηνπο αιιάδνπλε. Θάλαλε έλα ΦΔΘ θαη καο βγάιαλε 

παξάλνκνπο. Νηαλ ε ίδηα ε ζχκβαζε πξνέβιεπε φηη νη εηζπξάμεηο ησλ δηνδίσλ 

είλαη ππνρξεσκέλε κφλν ε εηαηξεία. Νηαλ ινηπφλ ε εηαηξεία δελ έπηαζε νχηε 

έλαλ απφ καο... Γηαηί μέξεηε, πνιινί δίλαλε θαη ηα ζηνηρεία. Γελ ρξεηάδεηαη 

άδεηα απφ ηελ Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ γηα λα ζηείιεη ε εηαηξεία ραξηί. 

πήξραλ πνιινί πνπ ζπκπιεξψλαλε αδπλακία θαηαβνιήο θαη ιέγαλε ην φλνκά 

ηνπο, ην επίζεηφ ηνπο, ηελ δηεχζπλζή ηνπο. Πε θαλέλαλ δελ έζηεηιε ε εηαηξεία 

ραξηί. Γηαηί; Γηαηί δελ ζέιεη λα πάκε ζηα δηθαζηήξηα γηα ην ζέκα ηεο θαηαβνιήο 

ησλ δηνδίσλ. Θαη δελ είλαη αλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο δελ ηηο έρεη 

εθπιεξψζεη φπσο είλαη. Πίγνπξα δελ ηηο έρεη θάλεη. Θαη εθεί πέξα εκείο παηάκε 

θαη ηελ ρηππάκε. Ζ νπζία είλαη φηη ε απάηε είλαη ζπλνιηθή. Ππλνιηθή απάηε.  

 Ν παξάπιεπξνο δξφκνο κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο κειέηεο ην 2007 πεξλάλε 

16.000 απηνθίλεηα. Ρν 40% είλαη ληαιίθεο. Θα ζηακαηήζεη απηφ αθφκα θαη αλ 

ην θηηάμνπκε; Νρη. Αλ βάινπκε ινηπφλ δηφδηα παληνχ ή ε ιχζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ, ε ιχζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθειψκαηνο, ζεκαίλεη φηη 

ζα ππάξρνπλ δηφδηα ζε θάζε είζνδν θαη έμνδν ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ πνπ ζα καο 

παξαθνινπζνχλ απφ δνξπθφξν. Απηφ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ κεηά απφ θάπνηα 

ρξφληα. Πηελ αξρή ζα καο δίλνπλ ραξηάθη γηα ην δηθαηφηεξν. Ρί ζεκαίλεη 

δηθαηφηεξν; Αθνχ ηνλ έρνπκε πιεξψζεη απηφ ην δξφκν. Θα κπνξνχζακε λα 

βάινπκε δηφδηα έμσ απφ ηελ πφξηα ζαο, ζην ζηελάθη ηνπ δξφκνπ πνπ εζείο 

κέλεηε θαη λα ζαο ιέγακε λα ην μερξεψζεηε, φηαλ ην έρεηε πιεξψζεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ινππάηαηδε, κελ επαλεξρφκαζηε. Δρνπλ θαιπθζεί απφ ηελ 

εηζήγεζε απηά. 

ΙΝΞΑΡΑΡΕΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Νινθιεξψλσ. Θα ήζεια ινηπφλ... 

Ζ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ 

ηφπνπ. Νζν πην καρεηηθή θαη απνθαζηζηηθή είλαη, ηφζν θαιχηεξε, θαη θπζηθά 
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ελσηηθή. Λνκίδσ φηη ε εηζήγεζε απηή κπνξεί λα καο θαιχςεη φινπο. Απ' φηη 

αθνχζακε κπνξνχλ λα κπνπλ θαη άιιεο ηδέεο ζην ηξαπέδη ηεο πξφηαζεο απηήο, 

αιιά πάληα πξνο αγσληζηηθή θαηεχζπλζε θαη θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο.  

Γελ επηηξέπνληαη επηδνθηκαζίεο κέζα ζην Ππκβνχιην, παξ' φιε ηελ θαιή 

ηνπνζέηεζε. 

 Ρνλ ιφγν έρεη ν θ. Θνπξήο. 

ΘΝΟΖΠ: Ιίγα πξάγκαηα αθφκα γηα λα ην θιείζνπκε ην ζέκα απφ πιεπξάο. 

Λνκίδσ ην έρνπκε θαιχςεη. Αθφκα θαη αλ θάπνηνο δερφηαλ ηνλ ζεζκφ ησλ 

ΠΓΗΡ, απηφ ην πξάγκα πνπ γίλεηαη ηψξα κε ηελ δηθή καο πεξίπησζε, δελ είλαη 

ΠΓΗΡ. ΠΓΗΡ είλαη φηη ν αλάδνρνο, ν εξγνιάβνο βάδεη ηα θεθάιαηά ηνπ, θηηάρλεη 

ην έξγν θαη κεηά ζηγά ζηγά απφ ηνπο ρξήζηεο παίξλεη πίζσ ηα ιεθηά ηνπ. Δδψ 

πέξα ζηα 6 ρξφληα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε Ηνλία Νδφο ζα έρεη πάξεη ν 

αλάδνρνο ην 95% ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ απφ ηα δηφδηα θαη απφ ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ. Δπνκέλσο απηφ είλαη παξσδία ΠΓΗΡ, 

απάηε φπσο ην είπαλε, θαη ζε ρψξεο ηχπνπ κπαλαλίαο γίλνληαη απηά κφλν. 

Δηζη; 

 Δπίζεο, έλα δεχηεξν ζηνηρείν αξηζκεηηθφ κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 

έρνπκε θάλεη φηη ην 40% ηεο Ηνλίαο Νδνχ ζα ην έρνπκε πιεξψζεη εκείο. 

Γειαδή καο αλήθεη ζηνλ Γήκν Ωξσπνχ ην 40% ηεο Ηνλίαο Νδνχ. Νπφηε λα ην 

ιάβεηε ππφςηλ, θ. Γήκαξρε. 

 Θαη ηέινο γηα λα κελ θνπξάζσ άιιν, είκαζηε απηή ηελ πεξίνδν αθξηβψο 

κία πνιχ θξίζηκε πεξίνδνο πνπ ζπδεηάκε φια απηά, ν ΘΝΘ, ην Ππκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο, νη ζπκβάζεηο... Θα πξέπεη απηή ηε ζηηγκή λνκίδσ, θαη ζέισ λα 

θάλσ κία παξάθιεζε ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη ζηνπο 
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παξεπξηζθνκέλνπο, πξέπεη λα δείμνπκε φηη κεηά απφ 18 κήλεο έρνπκε γίλεη 

αθφκα πην πνιινί. Αξα ζηηο φπνηεο θηλεηνπνηήζεηο ζεξκή παξάθιεζε λα 

δηπιαζηαζηνχκε, λα ηξηπιαζηαζηνχκε. Κφλν έηζη ζα θαηαιάβνπλε φηη δελ 

πξφθεηηαη λα θάλνπκε πίζσ θαη ζα ζπλερίζνπκε κέρξη λα δηθαησζνχκε. 18 

κήλεο ζηνπο δξφκνπο είκαζηε. Θαη ζα ζπλερίζνπκε λα είκαζηε κέρξη λα θιείζεη 

απηή ε ππφζεζε. Δλλνείηαη κε ηνλ Γήκν κπξνζηά. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα θηάζνπκε ζην ςήθηζκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη ππάξρεη ε εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ ζαλ βαζηθή 

πξφηαζε κε ηηο δχν παξαηεξήζεηο. Θαη ε παξαηήξεζε ηνπ θ. Σαζηψηε, πνπ 

λνκίδσ φηη ζην πξψην αίηεκά ηεο γηα θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ θαιχπηεηαη απφ 

ηελ θ. Πηεξγίνπ, αιιά επηπιένλ ν θ. ... 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: ... (παξεκβαίλεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ. Σαζηψηε, λνκίδσ φηη ζα ζαο εξκελεχζσ ζσζηά. 

Ιέηε εδψ πέξα ζηελ πξψηε πξφηαζή ζαο... Πσζηά ζα ην δηαβάζσ, θ. Σαζηψηε. 

Ιέηε, θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα απφθαζε ππέξ ηεο θαηάξγεζεο 

φισλ ησλ δηνδίσλ, θαη θαηαδίθεο ηεο πξνζπάζεηαο πνηληθνπνίεζεο ησλ αγψλσλ 

ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Γελ δηαθσλεί θάπνηνο εδψ.  

 Θαη ππάξρεη θαη ε δεχηεξε πξφηαζή ζαο. Λνκίδσ φηη θαιχπηεζζε ζηελ 

πξψηε απφ ηελ θ. Πηεξγίνπ. Θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πξνρσξήζεη 

ζε απφθαζε ζπκβνιηθήο θηλεηνπνίεζεο γηα ην γθξέκηζκα ησλ παξάπιεπξσλ 

δηνδίσλ ζηε Καιαθάζα. 

 Αξα αλαθεθαιαηψλσ, είλαη ε εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ κε ηηο δχν 

παξαηεξήζεηο... 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη θ. Ληθνιάνπ, δελ ζα κπεη ην ςήθηζκα απηφ καδί κε ηα 

ππφινηπα. Δρσ δηθαίσκα φπσο κπήθε ε δηαδηθαζία βάζεη ηνπ Θψδηθα, λα 
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κπνχλε ρψξηα. Δρσ ην δηθαίσκα απηφ; Ρν έρσ. Βάιηε ηα ρψξηα, ζαο παξαθαιψ 

πνιχ. Βάζεη ηνπ Θψδηθα έρσ ην δηθαίσκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ωξαία. Απηέο είλαη νη πξνηάζεηο. Λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα 

μαλαηνπνζεηεζνχλ νη ζπλάδειθνη επί ηεο ςεθνθνξίαο.  

 Θέιεηε θ. Πηεξγίνπ, ή ζα θιείζεηε σο εηζεγεηήο; Θπξία Πηεξγίνπ, εζείο 

θαλνληθά πξέπεη λα ην θιείζεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, λα βάινπκε κεξηθά ζέκαηα αθφκα κέζα αλ κπνξνχκε 

λα καδέςνπκε ηηο απφςεηο καο θαη λα πάξνπκε, λα πξνζπαζήζνπκε φζν ην 

δπλαηφλ κε πιεηνςεθία λα είλαη απηφ ην ςήθηζκα. Ζ απφθαζε. Γελ είλαη 

ςήθηζκα. Απφθαζε. Λα ηνπνζεηεζνχκε γηα λα θιείζεηε ζην ηέινο; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγγλψκε, λα πσ θάπνηα πξάγκαηα; Γελ ζέισ λα δεπηεξνινγήζσ. 

Απιψο λα θάλσ κία παξαηήξεζε. Γελ δεπηεξνινγψ απηή ηε ζηηγκή. Δίπα εμ 

αξρήο φηη απηέο είλαη ζέζεηο ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία... Γηα λα 

απαληήζσ ζε απηφ πνπ είπαλ, φηη δελ είλαη δηθή κνπ εηζήγεζε. Δίλαη νη ζέζεηο 

ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ θηλήκαηνο. Δλα. 

 Γεχηεξν δήηεκα. Κε απηά πνπ αθνχζηεθαλ κπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε 

ηηο απφςεηο απηέο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε έλα θνηλφ. Δγψ ζπκθσλψ κε απηφ 

πνπ ιέεη ν θ. Ιίηζαο. Λα πείηε ηί άιιεο πξνηάζεηο έρεηε θαη λα ηηο 

ελζσκαηψζνπκε. Λα κε κπεη μερσξηζηά απηφ ή θάηη άιιν. Λα ην 

ελζσκαηψζνπκε θαη λα γίλεη έλα θείκελν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ, θ. Πηεξγίνπ. 

Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη έλα ζέκα ζην νπνίν έρσ αζρνιεζεί πάξα πνιιέο ψξεο 

πξνζσπηθά. Ξάξα πνιιέο ψξεο. Ρνλ πξνβιεκαηηζκφ αλ κηιάκε γηα ηελ πεξηνρή 

καο ή αλ κηιάκε γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ, ηνλ έρνπκε δήζεη πάξα 

πνιιέο θνξέο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Ππληνληζηηθψλ. 
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 Δκέλα κε βξίζθνπλ ζχκθσλν θαη ηα δχν, γηαηί έρσ ηελ άπνςε φηη 

πξέπεη λα κηιήζνπκε κφλν γηα ηελ πεξηνρή καο. Απφ ηελ άιιε θάπνηνη 

άλζξσπνη λα πηζηεχνπλ φηη θαη θάπνηα άιια δηφδηα είλαη παξάλνκα θαη πξέπεη 

λα θαηαξγεζνχλε. Ρν λα πάξεηο έλα ςήθηζκα ή κία απφθαζε δελ ζεκαίλεη φηη 

ζψλεη θαη θαιά ζα θάλεηο ελέξγεηεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα. Δκείο θάλνπκε 

ελέξγεηεο ζπγθεθξηκέλεο θαη αζρνινχκαζηε γηα ηα δηθά καο δηφδηα. Πην 

Ππληνληζηηθφ βξέζεθε ν ηξφπνο θαη ππάξρνπλ κέιε ηνπ δηθνχ καο 

Ππληνληζηηθνχ πνπ εθπξνζσπνχλ ζην παλειιαδηθφ. 

 Αξα, λα κε βξεζεί εδψ ην ζέκα πνπ ζα έρνπκε δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

Δγψ δειαδή ζέισ εδψ λα ζπκθσλήζνπκε καδί, γηαηί πξέπεη λα είκαζηε 

νκφθσλνη ζε απηφ ην ζέκα. 

 Θέισ λα πσ θάηη. Κηιψληαο θαη κε ηελ θ. Πηεξγίνπ είρακε έλαλ 

πξνβιεκαηηζκφ. Λνκίδσ φηη ζα είλαη ζθφπηκν λα δεκηνπξγεζεί κία Δπηηξνπή ε 

νπνία ζα αζρνιείηαη κε απηφ ην αληηθείκελν. Γηαηί ηα κέιε ηνπ Ππληνληζηηθνχ 

έρνπλε πάξα πνιχ εξγαζζεί θαη παξαθνινπζνχλ πάξα πνιχ θνληά ην ζέκα. 

Γειαδή βγαίλεη ν πνπξγφο, κηιάεη ζε έλα θαλάιη φηη ζπκβαίλεη θάηη; Δίλαη 

ελεκεξσκέλνη. Κε e-mail ελεκεξψλνπλ ηνπο ππφινηπνπο. πάξρεη δειαδή κία 

ηεξάζηηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ εξγάδεηαη. 

 Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα ππάξρεη κία Δπηηξνπή δηαπαξαηαμηαθή κέζα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζίγνπξα ζα πξέπεη λα είλαη ν Αληηδήκαξρνο ν θ. Ζιηάζθνο 

επεηδή είλαη θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ξνιενδνκία, έηζη ψζηε λα έρεη 

εθπξνζψπεζε ην θίλεκα ζε απηή ηελ Δπηηξνπή θαη λα κπνξεί άκεζα λα δίλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο κέζα εθεί πνπ πξέπεη. Γειαδή ζηνλ θ. Αληηδήκαξρν θαη ζηα άιια 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα είλαη παξαηαμηαθά.  

 Γειαδή λα κελ ην αθήζνπκε. Θαη εηδηθά θαη ηνλ θ. Γθηκίζε λα  είλαη 

δίπια ζ' απηή ηελ Δπηηξνπή, πνπ είλαη ν άλζξσπνο πνπ πξαγκαηηθά αλάδεημε 

ηελ παξάινγε θαη ηελ παξάλνκε ζχκβαζε απηή, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία 
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παξαθνινχζεζε φιεο ηεο ηζηνξίαο απηήο πνπ ζα μεθηλάεη απφ ηελ Γεκνηηθή 

Αξρή, πνπ δελ ζα κπνξέζεη πξνθαλψο λα αζρνιείηαη ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο, ζα 

ππάξρεη ν ζπγθεθξηκέλνο Αληηδήκαξρνο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ζηα 

πνιενδνκηθά, θαη αλ ζέιεη θαη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο θαη έρεη ηνλ ρξφλν. Θα κπνξεί 

λα είλαη κέζα εθεί ν δηθεγφξνο πνπ ζα κπνξέζεη λα αθνχζεη θαη ηηο απφςεηο 

εθπξνζψπνπ απφ ην θίλεκα. Γηαηί μέξεηε, εκείο βνεζεζήθακε πάξα πνιχ απφ 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Νινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ είλαη εδψ έρνπλ εξγαζηεί 

πάξα πνιιέο ψξεο. 

 Δηζη ινηπφλ ε Γεκνηηθή Αξρή ζα έρεη πάξα πνιινχο αλζξψπνπο πνπ ζα 

εξγάδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Θαη επίζεο ε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή, ην 

θίλεκα ζα έρεη ηνλ Γήκν ζπκπαξαζηάηε θαη ηελ λνκηθή ππνζηήξημε πνπ ηελ 

είρε. Γηαηί ζαλ Λνκηθφ Ξξφζσπν εθπξνζσπψληαο ηε Καιαθάζα εγψ θαη 

έρνληαο ηελ επαθή κε ηελ θ. Σαξνθφπνπ, είρε ην θίλεκα ηελ πιεξνθνξία θαη 

ηελ ελεκέξσζε θαη βνεζνχζακε θαη ηελ θ. Σαξνθφπνπ κε ζηνηρεία πνπ είρακε, 

ψζηε λα θάλνπκε ηηο πξνζθπγέο. 

 Γηα λα ππάξρεη ινηπφλ απηή ε ζχλδεζε θαη λα κελ κείλνπκε κφλν ζηα 

ςεθίζκαηα θαη ζηηο απνθάζεηο θαη ζηα ιφγηα, πξνηείλσ λα δεκηνπξγήζνπκε θαη 

απηή ηελ Δπηηξνπή, ν Γήκνο ζα έρεη κέζα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη εηδηθά ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Αληηδήκαξρν, δηαπαξαηαμηαθά θάπνηνη πνπ ζέινπλ λα 

αζρνιεζνχλε, ζα ζπλεδξηάδεη θαηά ζπγθεθξηκέλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη ζα ππάξρεη εθεί κέζα ε εθπξνζψπεζε απν ην θίλεκα θαη ζα ππάξρεη θαη ε 

ελεκέξσζε πψο πάλε ηα πξάγκαηα. 

 Γειαδή πψο πάλε ηα πξάγκαηα: Ξέξαζε θάπνηνο ζήκεξα απφ ηα δηφδηα 

θαη μαθληθά είδακε φηη άιιαμε ε αληίδξαζε ηεο εηαηξείαο. Αιιαμε ε αληίδξαζε 

ηεο ηξνραίαο. Δπάλσ ζ' απηφ ινηπφλ ζα έρνπκε θαη ηελ δπλαηφηεηα άκεζα ν 

Γήκνο λα κπνξεί λα πάξεη κέηξα ην θίλεκα λα είλαη ζε επαθή κε ηνλ Γήκν, θαη 

φινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ αγσλίδνληαη θαη έρνπλ θαη κελχζεηο ελαληίνλ ηνπο 
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θάπνηνη, θαη έρνπλ θαηεγνξεζεζεί γηα απίζαλα πξάγκαηα, λα έρνπλ απηή ηε 

ζπλνρή. Λα γίλεη δειαδή κία Δπηηξνπή πνπ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη 

παξάιιεια, ηαπηφρξνλα θάηη πνπ ππήξρε θαηά θάπνηνλ ηξφπν πξηλ λα 

ζπλερηζηεί λα γίλεηαη θαη ηψξα. 

 Θα ήζεια λα ην δείηε απηφ. Λα κπεη δειαδή φηη δεκηνπξγείηαη θαη απηή 

ε Δπηηξνπή κε εθπξφζσπν έλα κέινο απφ θάζε παξάηαμε, θαη απφ θεη θαη πέξα 

ν Γήκνο κπνξεί λα έρεη φζνπο ζέινπλ, φζνη ελδηαθέξνληαη. πάξρνπλ δειαδή 

ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη κέιε ηνπ θηλήκαηνο. Ν θ. Βαζηιάθνο, πνπ 

έξρεηαη ζε φια. Θαη άιινη πάξα πνιινί πνπ έξρνληαη ζε απηφ. 

 Ινηπφλ, ζα ήζεια λα ην δεη ην Πψκα απηφ, ην λα ζπγθξνηεζεί απηή ε 

Δπηηξνπή. Λα μεθχγνπκε απφ ην αλ ζα είλαη γηα φιε ηελ Διιάδα ή γηα 

θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ γηα ηελ πεξηνρή καο. Λα κπνξέζνπκε λα ην 

μεπεξάζνπκε. 

 Θαη επίζεο ζε φηη αθνξά ηνλ Γήκν, αλ κπνξεί λα πάξεη απφθαζε ή φρη, 

λα μέξεηε φηη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη ην απηνδηνίθεην. Νηη έιεγρν 

ζθνπηκφηεηαο δελ κπνξνχλ λα ηεο θάλνπλε. Ξαίξλεηο κία απφθαζε. Αλ είλαη 

παξάλνκε, ζνπ ηελ ξίρλνπλε. Δζχ ηελ απφθαζε ηελ έρεηο πάξεη. Γειαδή, θαη 

αλ πάξνπκε κία απφθαζε θαη καο θάλνπλε... Ξνπ δε λνκίδσ λα καο θάλεη 

θάπνηνο πξνζθπγή λα καο ηελ ξίμεη, απηή ε απφθαζε ηί έρεη;  

 Ρνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο έρεη λα θάλεη... Ξξέπεη λα γίλεη πξνζθπγή. 

Δρνπκε πάξεη απνθάζεηο...  

 Ινηπφλ, γηα λα έρνπκε ηελ θάιπςε ηνπ νδεγνχ, εκείο ινηπφλ ζηελ 

απφθαζε... Διεγρνο ζθνπηκφηεηαο ζηελ Απηνδηνίθεζε κέρξη ζήκεξα... Διεγρνο 

ζθνπηκφηεηαο ζηελ απφθαζε πνπ παίξλνπκε πξέπεη λα είλαη... Γειαδή, αλ φιεο 

νη απνθάζεηο πνπ είρακε πάξεη ήηαλ λφκηκεο, νη απνθάζεηο πνπ ιέγαλε φηη, 

θιείλνπκε ην δξφκν, θάλνπκε εθείλν, θάλνπκε ην άιιν, θάλνπκε ην παξάιιν, 
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δελ ζα ήηαλ θακία απν απηέο λφκηκε. Νιεο νη απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη, 

παξάλνκεο ήηαλε. Γελ κπφξεζε λα καο θάλεη πξνζθπγή θαλέλαο. Αιιά θαη 

ζηελ νπζία αλ εθαξκφζηεθαλ, είλαη πνιηηηθέο απνθάζεηο απηέο. Ξνιηηηθή 

απφθαζε είλαη. Θαη ζην θάησ θάησ, είλαη θάιπςε θαη γηα ηνλ νδεγφ. Θαη 

ζίγνπξα φηαλ ζα είλαη θαη νκφθσλε, δελ ζα κπνξεί θαλέλαο λα πεηξάμεη νχηε 

ηνλ Γήκαξρν νχηε θαλέλαλ άιινλ. Ξνιηηηθή απφθαζε είλαη. Ξνιηηηθφ είλαη ην 

ζθεπηηθφ. Αξα, κπνξεί ην νηηδήπνηε λα πάξεηο απφθαζε. Διεγρνο ζθνπηκφηεηαο 

ζηελ Απηνδηνίθεζε ηνπιάρηζηνλ, δελ γίλεηαη. Δθεί κπνξνχκε δειαδή λα 

ζηεξίμνπκε απηά πνπ ιέκε, δίρσο λα έρεη πξφβιεκα θαλέλαο. 

 Νη λνκηθνί, ηνπο δψζαηε κία εξψηεζε, ζαο απαληήζαλε αλ είλαη λφκηκν 

ή φρη. Γελ είλαη λφκηκν. Ρν μέξνπκε φηη δελ είλαη λφκηκν. Δκείο πεξλάκε ηφζα 

ρξφληα, δχν ρξφληα εθεί πέξα, θαη μέξνπκε φηη απηφ πνπ θάλνπκε ε εηαηξεία 

δηεθδηθεί φηη δελ είλαη λφκηκν. Αιιά δελ ηφικεζε ε εηαηξεία λα καο πάεη ζηα 

δηθαζηήξηα. Ρν πξνθαιέζακε, δελ καο πήγε ζηα δηθαζηήξηα. Δκείο ηελ πήγακε 

ζηα δηθαζηήξηα. 

 Ινηπφλ, βαζηδφκελνη ζην φηη είλαη κία πνιηηηθή απφθαζε, κπνξνχκε λα 

ηελ πάξνπκε δίρσο λα ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Θαη ρσξίο λα έρεη θαλέλαο 

θαλέλα θφζηνο. Αξα, θαη εδψ κπνξεί λα είκαζηε ζχκθσλνη. 

 Νρη, δελ είλαη γηα παιακάθηα εδψ. Δίλαη πξαγκαηηθά γηα λα ην ιχζνπκε 

ην ζέκα. 

 Θαη ηελ άξλεζε, ηελ είζπξαμε ή κε, πάιη είλαη κία ηνπνζέηεζε πνπ θ. 

Φνξγηάξε, έρεηε πλίμεη θαη θιήζεηο, θαη εγψ, θαη μέξεηε πψο γίλεηαη. Γελ είλαη 

δπλαηφλ ηψξα απηή ηελ θιήζε λα έρνπκε πξφβιεκα. Ρν μέξεηε ην έξγν. Θα 

ηελ πλίμνπκε θαη απηή. Γηα ην θαιφ ησλ δεκνηψλ καο θαη ην θαιφ ηνπ Γήκνπ. 
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 Θαη ζην θάησ θάησ, φπσο νη άιινη πνλεξνί θάλνπλ απηά πνπ θάλνπλ θαη 

αιιάδνπλ ηνπο λφκνπο, έηζη θαη εκείο δελ ζα πάκε λα εηζπξάμνπκε. Γελ ζα 

πιεξψζεη θαλέλαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θάπνηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη απηφ θαη λα ζεβφκαζηε  

θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ππάξρνπλ εδψ κέζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, δελ είλαη γηα ρεηξνθξνηήκαηα, είλαη φκσο λα πάκε νκφθσλα 

ζε κεξηθά ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Θαη ηηο δξάζεηο απηέο, φηαλ ιέκε ν Γήκνο, 

δελ κπνξεί ν Γήκνο λα αζρνιεζεί κφλν κε ηα δηφδηα. Δρεη άιια 50 πξάγκαηα λα 

θάλεη. Απηή ε Δπηηξνπή πνπ πξνηείλσ εγψ λα δεκηνπξγεζεί, αζρνιείηαη ήδε. 

Νινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ είλαη εδψ ζήκεξα, έρνπλ ηελ ηξέια ηνπο θαη 

αζρνινχληαη κε ηα δηφδηα. Θάζε Ρξίηε κε είραλε ηξειάλεη ζηε Καιαθάζα 2 

ρξφληα ηψξα. Δ ινηπφλ, νη ίδηνη αο ζπλερίζνπλ λα αζρνινχληαη. Θα έρνπλ 1-2 

εθπξνζψπνπο ζηελ Δπηηξνπή, ν Γήκνο ζα έρεη ην θεθάιη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε. Ν Γήκνο ζα έρεη ηελ δηνίθεζε θαη ηηο απνθάζεηο απηέο γηα λα πάλε 

παξαπέξα. Γελ είπακε φηη ζα παίξλεη κία απφθαζε, ζα ιέλε θάηη ην θίλεκα θαη 

ζα ηελ εθαξκφδεη ν Γήκνο, αιιά ζα έρεη ηελ ελεκέξσζε, ηελ ζπκπαξάζηαζε, 

ηελ βνήζεηα. 

 Θαη λα μέξεηε θάηη θ. Γήκαξρε, πνπ είπαηε γηα ηνλ θ. Θνπξή θαη γηα 

φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη εδψ ζήκεξα. Πηελ θ. Σαξνθφπνπ κεηά 

απφ παξέκβαζε ηνπ θ. Θνπξή πήγα εγψ. Νχηε ηνλ θ. Θνπξή ήμεξα ηφηε, νχηε 

ηελ θ. Σαξνθφπνπ, νχηε θαλέλαλ. Κε ην Πηξάην ηνλ Ινππάηαηδε, κε ηελ 

Ησάλλα ηε Πηεξγίνπ, φινη απηνί νη άλζξσπνη γλσξηζηήθακε ζην θίλεκα θαη 

μεθηλήζακε κία δηαδηθαζία πνπ έρεη θηάζεη θάπνπ. Απηνχο ηνπο αλζξψπνπο δελ 

ζα πξέπεη λα ηνπο απνθιείζεη ν Γήκνο. Θα πξέπεη λα ηνπο έρεη δίπια, αιιά ζε 

κία Δπηηξνπή πνπ λα ζπλεδξηάδεη θαη λα πξνρσξάεη ηα ζέκαηα. Λα κελ ηα 

αθήζνπκε κφλν ζηα ραξηηά. Λα ηα πξνρσξήζνπκε. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζα ηνπνζεηεζείηε; 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ηζρχεη ε ηνπνζέηεζε ε πξψηε πνπ έρνπκε. Γηα ηελ 

Δπηηξνπή δελ έρσ αληίξξεζε, άκα ην δέρεηαη ε θ. Πηεξγίνπ. Θαη ην ιέσ απηφ 

γηαηί είρε εηνηκάζεη ηελ εηζήγεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ωξαία. Αιινο ζπλάδειθνο;  

Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αλαθέξζεθε εδψ πέξα πάξα πνιχ ην δήηεκα ησλ δηθεγφξσλ, ησλ 

λνκηθψλ, πψο ζα εκπιαθνχλε ζηελ ππφζεζε, πψο ζα πάλε ζηα δηθαζηήξηα, ηί 

ηαθηηθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Αλαθέξζεθε απφ ηελ θ. Πηεξγίνπ πξηλ φηη έρνπλ 

γίλεη θαη κελχζεηο, έρνπλ γίλεη θαη παξαζηάζεηο θαη πνιιά άιια. 

 Δκείο ην θξίλνπκε πνιηηηθά θαη ιέκε φηη δελ έρνπκε απηαπάηε φηη ε 

Θπβέξλεζε ζήκεξα ζα πάεη λα δηθάζεη ηνλ εαπηφ ηεο. Ζ Θπβέξλεζε λνκνζεηεί 

ζήκεξα ππέξ ησλ δηνδίσλ, είλαη απηή ε νπνία είλαη λνκνζέηεο, θαη δελ ζα πάεη 

λα δηθάζεη ηνλ εαπηφ ηεο. Πε απηφ δελ έρνπκε απηαπάηε. 

 Κε ην πνπ αθνχζηεθε ηί είλαη λφκηκν θαη ηί είλαη παξάλνκν, μαθληθά 

θιείζαλε ηα κηθξφθσλα απφ απηνχο πνπ ηνπνζεηνχληαλ εθείλε ηελ ψξα. Γηα 

καο, θαη φπσο ην θαηαιαβαίλνπλ εδψ πέξα θαη νη εξγαδφκελνη παλειιαδηθά, ην 

λφκηκν είλαη απηφ ην νπνίν δνχκε ζήκεξα θαη κε ηα δηφδηα, θαη ην παξάλνκν 

είλαη απηφ πνπ ζίγεη εκάο. Θαη εδψ πέξα είλαη πψο ζα απαληήζεηο. Ξάκε κε ηα 

δηθαζηήξηα; Ξεγαίλεηε κε ηα δηθαζηήξηα. Θέιεηε; Ξεγαίλεηε. 

 Δκείο εθηηκάκε θαη ιέκε φηη εθεί πνπ ζα δπλακψζεη ην ιατθφ θίλεκα θαη 

ζα αληηπαιέςεη ζην ζχλνιν ηελ πνιηηηθή απηή, εθεί ζα ππάξρνπλ λίθεο. Γελ 

έρνπκε απηαπάηε ζρεηηθά κε ηνλ δξφκν θαη ηί ζπκβαίλεη. Νζν ζα ππάξρεη 

ηδηνθηεζία ζηνπο δξφκνπο θαη ζα ηνλ έρνπλ ηδηψηεο, κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

εθαξκφδεηαη ην πξφβιεκα ησλ δηνδίσλ δελ ζα ιπζεί. 
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 Δδψ πέξα κπαίλνπλ θαη απφ ηελ εηζήγεζε... Θα ζαο ηα πσ πεξηγξαθηθά, 

δελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ. Ιέεη ε εηζήγεζε ζε έλα θνκκάηη ηεο, αλ ε ζχκβαζε 

είλαη ιεζηξηθή. Γειαδή, αλ ήηαλ θαιή ε ζχκβαζε ζα ζπκθσλνχζακε; Ιέεη φηη 

είλαη παξάλνκε. Αλ ήηαλ λφκηκε, ζα ζπκθσλνχζακε; Ιέεη φηη δελ έρνπκε 

παξαδξφκνπο. Αλ είρακε παξαδξφκνπο, ζα ζπκθσλνχζακε; Ιέεη λα πάκε ζηελ 

Δπξσπατθή Δλσζε, θαη ηί ξφιν παίδεη ε Δπξσπατθή Δλσζε. Κα ε Δπξσπατθή 

Δλσζε είλαη εδψ πέξα ζήκεξα. Ζ Δπξσπατθή Δλσζε ειέγρεη ην 65% ηνπ 

κεραληζκνχ ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Ρακείνπ θαη απηή ε πνιηηηθή 

εθαξκνδεηαη ζπλνιηθά, φρη κφλν εδψ. 

 Ιέκε, ιέεη εδψ θαη ηνπηθά. Ρν πξφβιεκα δελ ζα ιπζεί κφλν εδψ, θαη ην 

επαλαιακβάλνπκε. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Νχηε έρνπκε θακία πξεκνχξα κε 

απηνχο πνπ ςεθίζαλε ηα δηφδηα λα πάκε λα ςεθίζνπκε νκφθσλεο απνθάζεηο. 

Δρνπκε θέξεη άιια δχν ςεθίζκαηα ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νπσο ζα 

κπεη απηφ ζα κπνπλ θαη ηα ππφινηπα δχν θαη ζα καο θξίλεη ν ιαφο γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηεξεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ πνπ πήξαλ ηνλ ιφγν. Γελ 

κπνξνχκε ηψξα λα επεθηαζνχκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κία δηεπθξηληζηηθή κπνξψ λα έρσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ αθνξά θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ... 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια λα πσ ην εμήο. Αθνχζηεθαλ νπσζδήπνηε πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο. Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πάξνπκε έλα 

ςήθηζκα νκφθσλα απφ ην Ππκβνχιην θαη ήζεια λα ξσηήζσ, επεηδή ε Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε έρεη δχν βαζκνχο, ηνλ Α' θαη ηνλ Β' βαζκφ, έρεη ν Β' βαζκφο, 

δειαδή ν Ξεξηθεξεηάξρεο, πάξεη ζέζε ζηνλ ζέκα απηφ; Ζ Ξεξηθέξεηα. Κεηαμχ 

ησλ δχν βαζκψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη ζπλαιιειία. Δηζη αλαθέξεη 
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ν λφκνο. Απηή ηε ζπλεξγαζία ηελ δεηήζακε; Απηή ηε ζπλαιιειία ηελ 

δεηήζακε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ηζσο ζα πξέπεη θαη εθεί λα θάλνπκε κία παξέκβαζε πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Ξνιχ ζσζηά αλαθέξεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θ. Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λνκίδσ φηη επεηδή αθνχζηεθαλ δηάθνξεο παξαηεξήζεηο θαη φια 

απηά, εγψ ηα έρσ ζεκεηψζεη θαη ζα έιεγα λα θάλσ ηελ πξφηαζε κε κία άιιε 

δηακφξθσζε. 

 Γηα παξάδεηγκα, ην πξψην ζέκα φινη ζπκθσλνχκε φηη ην αίηεκά καο 

πξέπεη λα είλαη ε θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ ζηελ πεξηνρή καο. Πε απηφ λνκίδσ 

ζπκθσλήζακε φινη, δελ έρνπκε αληίξξεζε. Νκσο εμαθνινπζψ λα... Δπεηδή 

αθνχζηεθαλ θαη νη άιινη, θαη ην θίλεκα βέβαηα πνπ κίιεζε, φηη σξαία, εαλ 

αχξην εκείο ηα δηψμνπκε, πνπ είλαη έλα δήηεκα αο πνχκε ηδεαηφ, θαη βάινπκε 

θαη πάεη ζην Πρεκαηάξη, ν θφζκνο πνπ... 

 Ππγγλψκε, αθνχζηε κε. Ξαξάδεηγκα. Ρν ιέσ ηψξα έηζη ζρεκαηηθά. 

Γειαδή νη δηθνί καο πνπ πεξλάλε θαη πάλε ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ησλ 

Νηλνθχησλ, δελ καο επεξεάδεη; 

 Δπνκέλσο έρεη κία ζεκαζία λα δείμνπκε θαη ηελ αιιειεγγχε καο. 

Πίγνπξα ν Γήκνο ηνπ Ωξσπνχ δελ ζα πάξεη απφθαζε λα θχγνπλ ηα δηφδηα ηεο 

Ρξαγάλαο, νχγε λα θχγνπλ ηα δηφδηα δελ μέξσ ηί. Νκσο φηη ζπληνλίδνπκε θαη 

ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ αγσλίδνληαη... Θαη δε 

λνκίδσ φηη δελ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε απηφ ζαλ απφθαζε. Λα πνχκε ινηπφλ 

φηη ζπληνλίδνπκε ηνλ αγψλα καο κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, ην άιιαμα ιίγν, γηα ηελ 

θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ, ζα ππάξρεη πξφβιεκα λα ην ςεθίζνπκε κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν; Δλα. 

ΠΚΒΝΙΝΠ: Νισλ, πνηψλ ελλνείηε; 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Πηε ρψξα καο ξε παηδηά. Κηιάκε γηα ηελ ρψξα καο. Γελ κηιάκε γηα 

ηε Βνπιγαξία. Γηα ηελ Διιάδα κηιάκε. 

 Ινηπφλ, λα ηηο πσ φιεο ηηο παξαηεξήζεηο, θαη κεηά λα ηειεηψλνπκε. Πην 

δεχηεξν δήηεκα δε λνκίδσ φηη ππάξρεη... Ρν ζπκθσλήζαηε φινη, φηη ε Γεκνηηθή 

Αξρή λα ζηεξίμεη ην θίλεκα θιπ.  

 Πην ηξίην δήηεκα, λα ζηεξίμεη ηνλ αγψλα ησλ πνιηηψλ κε ηελ άξλεζε 

είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ απφ απηέο ηηο παξαβάζεηο ηνπ ΘΝΘ πνπ ιέκε, εγψ 

ιέσ λα ζπκπιεξψζνπκε εθεί... Ωξαία, λα ην θφςνπκε ην ππφινηπν, εληάμεη. Θαη 

λα βάινπκε θαη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Σαζηψηεο, "θαη θαηαδηθάδεη ηηο πξνζπάζεηεο 

πνηληθνπνίεζεο ησλ αγψλσλ ηνπ θηλήκαηνο". Θαη λα ην ζπκπεξηιάβνπκε θαη 

απηφ. 

 Ρν ηέηαξην θαη ην πέκπην δελ έρνπκε δηαθνξά. 

 Θαη ε ηειεπηαία πξφηαζε είλαη λα δεκηνπξγεζεί Δπηηξνπή 

δηαπαξαηαμηαθή γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο καο γεληθφηεξα. 

Γηαπαξαηαμηαθή θαη κε ηελ ζπκκεηνρή θνξέσλ ηνπ θηλήκαηνο, λαη. Θαη λνκίδσ 

φηη απηφ καο θαιχπηεη, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην ςεθίζνπκε φινη καδί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γπφ θνπβέληεο ζέισ λα πσ φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε θαη ην 

λφκηκν ηεο απφθαζεο θαη ηελ ζθνπηκφηεηα, θίιε Θψζηα. Απηή ηε ζηηγκή δε 

κηιάκε γηα λνκηκφηεηεο θαη γηα ζθνπηκφηεηεο. Απηή ηε ζηηγκή παίδνπκε έλα 

παηρλίδη θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Θαη αλ ζέινπκε λα είκαζηε ξεαιηζηέο 

δελ κπνξνχκε λα απνθαζίδνπκε λα θάλνπκε ιενληαξηζκνχο κε πξάγκαηα ηα 

νπνία ζήκεξα καο θαίλε θαη ηελ πεξηνρή ηελ έρνπλ ηαιαηπσξήζεη 2,5 ρξφληα. 

 Πήκεξα αλ έλαο ππάιιεινο απνθαζίζσ εγψ ή εζχ ή ν Γήκαξρνο ή 

νπνηνζδήπνηε απφ εκάο λα ηνλ ζηείιεη εθεί πάλσ θαη λα κελ πιεξψζεη, κπνξεί 
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λα ράζεη ην δίπισκά ηνπ θαη ηηο πηλαθίδεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Απηφ ιέεη ν λφκνο, 

θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ιέκε ηίπνηε άιιν. 

 Απηφ ινηπφλ βάδεη ζε έλα κεγάιν θίλδπλν ηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα 

παηδεχεηαη θαη ηπξαλληέηαη κε ηα ζθνππίδηα, θαη αχξην κπνξεί λα κελ έρνπκε 

απνξξηκκαηνθφξα θαη νδεγνχο λα ηνπο βγάινπκε ζην δξφκν. Απηφο είλαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο καο. Γηα ην αλ έρνπκε πάεη ζηα δηθαζηήξηα, έρνπκε πάεη φινη 

φζνη έρνπκε ρξεζηεί ζηελ Απηνδηνίθεζε ζηα δηθαζηήξηα, θαη πνιιέο θνξέο θαη 

γηα ινγνπο πνπ δελ θηαίκε. Γελ ππάξρεη ζήκεξα ζέκα λνκηκφηεηαο ή αλ 

θνβφκαζηε θαη αλ ζέινπκε λα είκαζηε ζχλλνκνη κε θάπνηα πξάγκαηα. Ξνιιέο 

θνξέο δελ έρνπκε θνβεζεί, θαη πνιιέο θνξέο έρνπκε πάεη κέζα. Απηά ηα 

πξάγκαηα ηα έρνπκε πεη εθαηφ ρηιηάδεο θνξέο. 

 Πήκεξα ην πξφβιεκά καο είλαη απηφ. Ρν πξφβιεκά καο είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην αλ αχξην ζηρηεί είηε ν νδεγφο είηε ην 

απνξξηκκαηνθφξν πνπ ζήκεξα καο ιείπνπλε θαη δελ κπνξνχκε λα καδέςνπκε 

ηα ζθνππίδηα, ηελ ζπκβαηηθή καο ππνρξέσζε ηελ απιή ζηνλ θφζκν. Θαη ηί ζα 

πνχκε ζηνλ θφζκν αχξην; Θα βγάισ έμσ ηνλ Πάιαξε ρσξίο δίπισκα; Ρν 

απηνθίλεην ρσξίο πηλαθίδεο; Θαη λα καδέςεη ηα ζθνππίδηα;  

 Απηφο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο καο θαη φρη γηα ην αλ θνβφκαζηε ηε 

λνκηκφηεηα κηάο απφθαζεο κφλν. Ζ δηθθεγφξνο κέζα ην αλαθέξεη γηαηί απηή 

είλαη ε δνπιεηά ηεο. Λα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα θάπνηαο απφθαζεο, θάπνηαο 

ελέξγεηαο. Απηφ φκσο δελ είλαη ιφγνο λα ιέκε φηη απηφ θνβφκαζηε. Γελ 

θνβφκαζηε απηφ. Φνβφκαζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ απηή ηε ζηηγκή πνπ 

ζήκεξα ν Γήκνο ηπξξαληέηαη έηζη φπσο έρεη ζηεζεί θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα, Θψζηα. 

Ρέινο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα. Πήκεξα δελ έρνπκε απνξξηκκαηνθφξα απηά 

πνπ ζα έπξεπε λα έρνπκε, ηα επαξθή απνξξηκκαηνθφξα, γηα λα καδέςνπλ ηα 

ζθνππίδηα καο. Θα ηα πάξνπκε ζε 6 κήλεο, ζε έλα ρξφλν. Γηα αχξην κηιάκε. Γηα 
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αχξην, γηα 10 κέξεο, γηα 20 κέξεο. Πε έλα κήλα έρνπκε Ξάζρα. Θαη δελ είλαη... 

Λα ζαο πσ θάηη; Ξνιχ εχθνια ιέκε πξάγκαηα φηαλ είκαζηε έμσ απφ ηελ 

Γηνίθεζε, ζηελ νπζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν παηξησηηζκφο δελ είλαη πξνλφκην θαλελφο. Δίλαη φισλ καο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο καο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνβιεκαηηζκφο φισλ καο απηή ηε ζηηγκή, φζνλ αθνξά απηή ηε δηαδηθαζία. 

Γηα κέλα απηφ ζεκαίλεη πξνβιεκαηηζκφο θαη απηφ ζεκαίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Ρν 

λα ιέσ εχθνια φηη πάσ λα παξαλνκήζσ... 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηνπο ληαβαηδήδεο ζα παο κε ηζακπνπθά. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ζνπ πσ Θψζηα, ζε παξαθαιψ πνιχ. Ρζακπνπθάο δελ ππάξρεη 

φηαλ έρσ απνξξηκκαηνθφξα λα καδέςσ ζθνππίδηα. Ρί ηζακπνπθάο είλαη απηφο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ζα ζνπ πεηξάμεη απνξξηκκαηνθφξν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ζα ζην πεηξάμεη; Γηάβαζε ην λφκν. Λα κελ ηξειαζνχκε ηψξα 

θηφιαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν... Απηά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζσπηθήο 

ζπδήηεζεο. Θχξηε Ζιηάζθν, απεπζπλζείηε ζην Πψκα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα πσ εγψ δειαδή ζηνλ ηξνρνλφκν, κελ πάξεηο ηηο πηλαθίδεο; 

Ξψο ζα ην πσ; Ν εηδηθφο ζα ην πεη; 'Ζ ζα είλαη ν Γήκαξρνο; Αξα δειαδή ν 

Γήκαξρνο ζα είλαη θάζε κέξα ζηα απνξξηκκαηνθφξα πήγαηλε - έια. Ρί είλαη 

απηά πνπ ιέκε ηψξα κσξέ; Γελ ζαο απαζρνιεί απηφ ην ζέκα. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηφ δελ κε απαζρνιεί; Θνηηάμηε, φηαλ ζα ιεο θάηη θ. Ζιηάζθν λα 

κπνξείο λα ην ππνζηεξίμεηο. Απηά πνπ ιεο είλαη άζηνρα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα ζαο παξαθαιψ. Γελ έρεηε ηνλ ιφγν. Κήπσο ζέιεηε 

λα απνκαθξπλζείηε κε ηνλ θ. Ζιηάζθν απφ ηελ αίζνπζα; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δπί πξνζσπηθνχ κηιάεη θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βγαίλεηε. Κπνξείηε λα ιχζεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο δηαθνξέο, 

γηαηί απηφ βιέπσ φηη εμειίζζεηαη ε θαηάζηαζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφο είλαη ηξφπνο δηθφο ζαο, θ. Ξξφεδξε. Δγψ έρσ ζέζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ ηξφπν ηνλ δηθφ κνπ, θ. Ιίηζα. Δίλαη κία θαηάζηαζε 

πνπ βνιεχεη θάπνηνπο. 

Ξαξαθαιψ θ. Θηνχζε έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ζα κηιήζσ απηή ηε ζηηγκή κε δηπιή ηδηφηεηα. Ζ πξψηε 

ηδηφηεηα εθπξνζσπψληαο ηνλ αξρεγφ ηεο παξάηαμεο ηνλ θ. Ρζάθσλα. Δκείο 

δερφκαζηε λα παξαιεηθζνχλ θάπνηα πξάγκαηα γηα λα γίλεη νκφθσλε ε 

απφθαζε θαη γηα λα δείμεη απηφ. Δπίζεο, ζαλ παξάηαμε απνδερφκαζηε ηελ 

Δπηηξνπή, γηαηί δελ πξέπεη λα θξχβνπκε ηίπνηα. 

 Αιιά πξέπεη λα πάξσ ηνλ ιφγν, ηψξα πηα ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη 

φρη εθπξνζσπψληαο ηνλ αξρεγφ κνπ, θαη λα πσ ην εμήο, θαη λα απαληήζσ ζηνλ 

θίιν κνπ ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ζιηάζθν. Θα ζαο πσ ην απιφ. Δγψ είκαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δγηλε ερζέο κία Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Κπήθε καηλφκελνο 

έλαο ππάιιεινο πνπ δελ ηνλ γλσξίδσ θαη είπε, θαη κάιηζηα δέρζεθε θαη 

επίζεζε, θηιηθή επίζεζε απφ θάπνηνλ θίιν Γεκνηηθφ Πχκβνπιν, φηη 50 

απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ δελ έρνπλ ΘΡΔΝ. Θχξηε Ζιηάζθν, απηφ ζεκαίλεη 

αθαίξεζε δηπιψκαηνο ηνπ νδεγνχ. Ξνηλή ζηνλ νδεγφ. Ξάξα πνιιά ζεκαίλεη. 

 Παο πιεξνθνξψ απφ κεγάιε εκπεηξία, γηαηί είκαη απηνθηλεηηζηήο, φηη 

είλαη κεγαιχηεξε πνηλή αλ ην απηνθίλεην δελ έρεη πεξάζεη ΘΡΔΝ απφ ηελ πνηλή 

πνπ επηβάιιεη απηή γηα ηα δηφδηα. 

 Δγψ ζέβνκαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο. Θα είκαη θνληά ζαο. Αιιά φκσο 

κελ κπαίλνπκε πίζσ απφ δπφ απνθάζεηο ή δπφ γλσκνδνηήζεηο λνκηθψλ πνπ 

απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, θαη κε δνχκε ηελ αιήζεηα. 
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 Ζ αιήζεηα θ. Γήκαξρε, θαη απεπζχλνκαη ζε εζάο, πξνο ηηκήλ ζαο, ήηαλ 

φηη 5 Πχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φρη. 

Απηφ ζα ςεθίζνπκε θαη ζηελ άιιε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Πεβαζζείηε ηελ 

απφθαζή ηνπο, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Απηφ ζα ςεθίζνπκε θαη ζηελ άιιε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 Θαη δειψλσ γηα κία αθφκα θνξά κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιηην: 

Ξαξάλνκνο, δεκφζηα. Γελ ην θνβάκαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Θηνχζε. 

Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Διιάδα αληηκεησπίδεη έλα ζνβαξφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη ην 

γλσξίδνπλ φινη. Ζ απάληεζε ζην πξφβιεκα φκσο πξέπεη λα είλαη βηψζηκε. 

Γειαδή λα απνθέξεη κειινληηθέο αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Γελ είλαη βηψζηκε 

ιχζε ε δηαξθήο θνξνιφγεζε, ε αθαίκαμε ηνπ πνιίηε, ε κφληκε 

ππνρσξεηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ καο, απέλαληη ζηηο κεγάιεο ηδησηηθέο 

εηαηξείεο. Δίκαη ζην ζέκα. Γελ έρσ θχγεη. 

 Ζ ζχκβαζε πνπ καο ηαιαηπσξεί είλαη πέξα γηα πέξα επηδήκηα γηα ηα 

ειιεληθά ζπκθέξνληα, θαη φκσο θαινχκαζηε εκείο λα ππνζηνχκε ηηο ζπλέπεηεο. 

 Ξξνζθαινχκε ηελ Θπβέξλεζε λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε ην ζέκα. Λα 

επηδείμεη ηελ πξέπνπζα κέξηκλα θαη επαηζζεζία. Θαη θπξίσο λα ελεξγνπνηήζεη 

ηα φπνηα ειαηήξηα θνηλσληθνχ παξεκβαηηζκνχ δηαζέηεη γηα λα ζπληειέζεη ζηελ 

πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ηνπ απηνλφεηνπ. Λα αθήζεη ηηο κηθξέο θνηλσλίεο λα 

επεκεξήζνπλ, λα απνθηήζνπλ ηζρχ θαη λα εμειηρζνχλ πςψλνληαο καδί θαη ηελ 

εζληθή νηθνλνκία. 

 Αλ πέζεη ην θίλεκα πνπ έρνπκε μεθηλήζεη, ζα πέζεη θαη ν Ωξσπφο. Λα 

είζηε βέβαηνη φηη κεηά απφ ιίγν ζα πέζεη θαη ν επφκελνο Γήκνο θαη ν επφκελνο 
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Λνκφο θαη ε ρψξα καο. Πήκεξα είκαζηε ζαλ ηνπο πνιηνξθεκέλνπο ηνπ 

Κεζνινγγίνπ κε απηά ηα δηφδηα, θαη θαινχκαζηε λα βγνχκε έμσ. 

 Δδψ φκσο πξέπεη λα απαληήζσ ζε θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο θαη εξσηήκαηα. 

Δθείλν πνπ εηέζε είλαη ην εμήο. Ξξνζέμηε κε ιίγν θ. Ιίηζα. Ηδηαίηεξα γηα εζάο. 

Μεθηλάκε έλα πνιχ κεγάιν ζέκα θαη ιέγεηαη δηφδηα. Καο έξρεηαη κία εηζήγεζε 

πάξα πνιχ θαιή γηα φινπο καο. Ρελ κειεηάκε. Ρελ δηαβάδνπκε. Ρελ 

απνδερφκαζηε θαηά πιείζηνλ, θαηά ην 99%, θαηά ην 98%. Θάλνπκε 

πξνζπκβνχιην. Ρν ζπδεηάκε, ερζέο ην βξάδπ εγψ κε ην ζπλδπαζκφ κνπ, 

κήπσο έρεη θάπνηα αληίξξεζε. Ξξαγκαηηθά ζπκθσλήζακε, εθηφο απηά ηα δχν 

κηθξά ζεκεία πνπ ζαο είπα. 

 Δξρφκαζηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηε δεπηεξνινγία, ελψ είλαη 

κέιε ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδνο πνπ έθηηαμαλ ηελ εηζήγεζε, κνπ θέξλνπλ 

θαηλνχξγηα ζέκαηα. Δπηηξνπψλ, άιισλ λα ςεθίζνπκε... Γελ είλαη ινγηθφ. Γελ 

είλαη ζέκα απηφ... Δίλαη ζέκα κφλν θαη κφλν γηα λα κελ θηάζνπκε ζε νκφθσλε 

απφθαζε. Δίλαη ζέκα ην νπνίνλ θέξεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πίζσ. Ζ 

εηζήγεζε απηή... Δδψ έπξεπε λα έρεη πξνηαζεί Δπηηξνπή, νλφκαηα θιπ. Δδψ 

ζήκεξα... 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, θέξ' ην ζέκα ζην άιιν Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δδψ δελ είλαη ζέκα αλ ζπκθσλψ ή δελ ζπκθσλψ, αιιά αλ δελ 

θέξλαηε ηελ Δπηηξνπή ζα θέξλαηε θάηη άιιν, λα θαηαιήμνπκε θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχκε ηειεπηαία ζηηγκή ζε νηηδήπνηε, αξθεί λα κελ πάκε 

νκφθσλα. 

 Δκείο ζπκθσλνχκε. Δγηλε κία εηζήγεζε ζην ζέκα θαη δελ αιιάδνπκε. Θαη 

δελ πξνζζέηνπκε νχηε αθαηξνχκε. Δίκαζηε λαη ζηελ εηζήγεζε θαη ζηελ 

ηειεπηαία αιιαγή ηελ νπνία έθαλε ε θ. Πηεξγίνπ θαη έρεη ζπκθσλήζεη καδί καο, 
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θαη ιέκε λαη ζηελ εηζήγεζε ηελ δηνξζσκέλε απφ ηελ θ. Πηεξγίνπ, θαη δεηψ απφ 

ην Πψκα λα ηελ ςεθίζεη σο έρεη. Θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ε Δπηηξνπή... 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαηί δηαθσλείηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ. Γελ έθαλα δηάινγν καδί ζνπ. Ρνπνζεηνχκαη ηψξα 

θαη ηειεηψλνπκε. Γηάινγν δελ θάλνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θνηηάμηε, εγψ είκαη θαηεγνξνχκελνο ζηνλ εηζαγγειέα. Γελ κπνξεί... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζε ζηεξίμσ. Θα ζε ζηεξίμσ, αλνηρηά. Θαη ην δήισζα. Κε φιν 

ην θαιχηεξν λνκηθφ επηηειείν, πιεξσκέλν απφ ηνλ Γήκν. Δληάμεη; Θαη φινπο 

ηνπο πνιίηεο. Θαη λνκηθή ππνζηήξημε ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Ρν γξάθνπκε θαη 

ην ζηεξίδνπκε. Ξάκε παξαθάησ φκσο. Γελ κπνξεί ν Γήκνο απηφο λα 

πξνρσξήζεη έηζη, φηαλ ζθεθηφκαζηε θάηη λα ην ιέκε θαη λα ην θέξλνπκε ζε 

ςήθηζε θαη λα αηθλδηάδνπκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 Δίκαη ζηελ Δπηηξνπή, αλ είκαη λαη ή φρη; Γελ κπνξψ λα πάξσ απφθαζε 

ζε έλα ιεπηφ. Λα ζαο πσ γηαηί; Γηαηί ππάξρεη κία Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή πνιχ 

πεηπρεκέλε, θαη δελ είκαη ζίγνπξνο αλ κε λέα Δπηηξνπή δηεκβνιίδνληαο ηελ 

άιιε Δπηηξνπή, Δπηηξνπή ζηελ Δπηηξνπή θαη άιιεο  Δπηηξνπέο, ζα βνεζήζνπκε 

ηνλ ηφπν. Ν Γήκνο είλαη ζεζκφο. Γελ είλαη δεζκφο ηνπ θαζελφο λα ιέεη, θάλε 

ηνχην θαη θάλε ηνχην. Ν Γήκνο εθπξνζσπεί φιν ηνλ θφζκν. Δπηηξνπέο, ηα 

πάληα. Θαη αλεμάξηεηα θνκκάησλ. Θαη πξνρσξάκε δπλαηά θαη κπξνζηά. 

 Παο δεηψ, θαη λα μέξεηε φηη ην πξφβιεκα ησλ δηνδίσλ ζα ην παιέςνπκε 

δπλαηά, θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε ιχζε. Παο δεηψ ηελ Θπξηαθή 

11.00 ε ψξα λα μεθηλήζνπκε απφ ηνλ Φάξν ηεο Ξαξαιίαο Καξθνπνχινπ φινη, 

11.00 ε ψξα λα πάκε ζηα δηφδηα. Θαη εθεί, είκαζηε 100 άηνκα εδψ, 10 - 15 

άηνκα ν θαζέλαο, λα είκαζηε 1.500. Λα είκαζηε 2.000. Δπηηέινπο ζα πξέπεη κε 

ηνλ Γήκν κπξνζηά λα πάκε 11.00 ε ψξα ην  πξσί, μεθηλάκε κε 

απηνθηλεηνπνκπή απφ ην Φάξν φια ηα απηνθίλεηα λα αλέβνπλ ζηελ εζληθή 
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νδφ. Δπηηξνπέο θαη νπνηνλδήπνηε ηξφπν αγψλα ζηελ πνξεία πνπ κπνξνχκε λα 

ζθεθηνχκε, ζα ην θέξνπκε, θαη είκαζηε καδί λα ζπλεξγαζηνχκε κε 

νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή. Ν Γήκνο είλαη θνληά. Ρνλ ζέινπκε, ηνλ δεηάκε. 

Ππλεξγαζία, θαη φινη καδί. Πήκεξα ήξζε κία εηζήγεζε. Ρελ ςεθίδνπκε θαη 

ζπκθσλνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, επί ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ηελ δηαβάζνπκε άιιε κηά θνξά, πνηά είλαη ε ηειηθή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ εηζήγεζε ε ηειηθή είλαη αθξηβψο φπσο είπε ε θ. Πηεξγίνπ. Λα 

δηαβαζηεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ πξψηε πξφηαζε ηεο εηζεγήζεσο ηεο θ. Πηεξγίνπ αθνξά: Ρν 

αίηεκά καο είλαη ε θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ ζηελ πεξηνρή καο. Κέρξη εθεί. Πηελ 

πεξηνρή καο, θ. Πηεξγίνπ. Ρψξα αο κελ... 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Θαη ζπληνληδνπκε ηνλ αγψλα καο κε ηηο άιιεο πεξηνρέο γηα 

ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πάκε νκφθσλα. 

 2) Ζ Γεκνηηθή Αξρή λα ζηεξίμεη ην θίλεκα ηεο άξλεζεο πιεξσκήο ησλ 

δηνδίσλ θαη λα ην θαιχςεη θαη λνκηθά. 

 3) Λα ζηεξίμεη ηνλ αγψλα ησλ πνιηηψλ κε ηελ αξλεζε είζπξαμεο ησλ 

πξνζηίκσλ απφ απηέο ηηο παξαβάζεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο, θαη λα 

θαηαδηθάζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνηληθνπνίεζεο ηνπ θηλήκαηνο. 

 4) Λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο θαη 

πξνβνιή ησλ αηηεκάησλ καο ζην Διιιεληθφ θαη Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ζε 

θάζε αξκφδην θνξέα. 
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 5) Λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θνηλή δξάζε καο κε ηνπο Γήκνπο 

Γηνλχζνπ, Θεθηζηάο θαη Ιπθφβξπζεο - Ξεχθεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ησλ λέσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ πνπ πξνβιέπνληαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Εεηψ ηελ νκφθσλε ςήθηζή ηνπ. Παο παξαθαιψ δειαδή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ππάξρεη κία εθθξεκφηεηα εδψ ζηελ πξψηε 

πξφηαζε. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα βνεζήζεηε θαη εζείο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, αθνχζηε κε ιίγν. πάξρεη εδψ πέξα ν Θψδηθαο 

πνπ πξνβιέπεη ην απηνλφεην. 26 άηνκα κπνξνχλ λα βάινπλ 26 εηζεγήζεηο θαη 

λα κπνπλ ζε ςεθνθνξία. Ξνιχ ζπγθεθξηκέλα. Παο παξαθαιψ πνιχ. Νη 26 

άλζξσπνη πνπ ππνγξάςαλε, κπνξνχλ λα βάινπλ 26 εηζεγήζεηο, ιέεη ν Θψδηθαο.  

 Νρη, γηα άιιν πξάγκα κηιάεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Γηα ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Πηεξγίνπ, φπσο 

αλαγλψζηεθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, φιεο ηηο εηζεγήζεηο ζα ηηο βάιεηε καδί, θαη ν 

θαζέλαο ζα πεη κε πνηά εηζήγεζε είλαη. Νρη ηελ θάζε κία  μερσξηζηά. πάξρνπλ 

απηέο νη ηξεηο εηζεγήζεηο, θαη ν θαζέλαο παίξλεη ζέζε θαη ιέεη κε πνηά εηζήγεζε 

είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ωξαία. Ρφηε ζα πξνρσξήζνπκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Θάζε 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο παξαθαιψ λα ηνπνζεηείηαη γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

αλαγλσζζεί. Δίλαη κία ε εηζήγεζε πνπ δηαβάζηεθε, θαη ε πξφηαζε ηνπ θ. 

Σαζηψηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγγλψκε, είλαη απφθαζε ηψξα απηφ πνπ παίξλνπκε. Γελ είλαη 

ςήθηζκα. Ρν άιιν ηνπ θ. Σαζηψηε είλαη ςεθίζκαηα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γχν πξνηάζεηο. Ρνπ θ. Σαζηψηε θαη ηεο θ. Πηεξγίνπ; 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν έλα είλαη απφθαζε, ην άιιν είλαη ςήθηζκα. Θα βάιεηε ηελ 

απφθαζε πξψηα θαη κεηά ηα ςεθίζκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Κε ηελ απφθαζε ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; 

Γηαθσλεί θάπνηνο ζπλάδειθνο;  

ΙΗΡΠΑΠ: ... (παξεκβαίλεη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ. Ιίηζα, δελ είλαη ζηελ εηζήγεζε. Ρνπνζεηεζήθαηε. Ρψξα 

αλ ζέιεηε λα βάιεηε θαη λα δεκηνπξγήζεηε πάιη άιιε ςεθνθνξία... 

Γηαβάζηεθε ε απφθαζε. 

 Πηελ πξψηε γηα ηελ απφθαζε, ππάξρεη αληίξξεζε απφ θάπνηνλ 

ζπλάδειθν, επί ηεο ςεθνθνξίαο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νπσο δηαβάζηεθε απφ εζάο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο δηαβάζηεθε απφ εκέλα. πάξρεη αληίξξεζε; Νρη. 

Νκφθσλα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη, φρη. Γελ κπήθε νκφθσλα ξε παηδηά απηφ. Γελ κπήθε 

νκφθσλα. Θχξηε Ληθνιάνπ, ζαο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, επηηέινπο μεθαζαξίζηε ινηπφλ ηηο ζέζεηο ζαο. Νρη 

νκφθσλα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη. Ιεπθφ εκείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία δηαθσλνχληνο ηνπ θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. 

ΓΖΚΝΡΗΠΠΑ: Θχξηε Γήκαξρε, κε θεχγεηε. Δρσ κία απνξία. Ρα 

απνξξηκκαηνθφξα ζαο ηα ζηέιλεηε λφκηκα θαη λα πιεξψλνπλ. Θαη πξνηξέπεηε 

εκέλα, είκαη δεκφηεο Ωξσπνχ, λα κελ πιεξψλσ; Δδψ δελ ην θαηάιαβα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπδήηεζε θεξχζζεηαη πεξαησζείζα. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρα ςεθίζκαηα, θ. Ληθνιάνπ. Ρειείσζε ε δηαδηθαζία; Δπραξηζηψ θ. 

Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη, κηζφ ιεπηφ. Δληάμεη. Ρν Πψκα 

δελ εγθξίλεη ην ςήθηζκα. 

(αξ. απνθ. 36/2011) 

 

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