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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Αρχίζουμε την 

αποψινή μας έκτακτη συνεδρίαση και παρακαλώ την Γραμματέα μας, την κα 

Βαρνάβα Ελένη να προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων 

συναδέλφων.  

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευχαριστώ. Καλησπέρα λοιπόν από μένα. Ηλιάσκος. Λοιπόν 

Ηλιάσκος; Απών. Φοργιάρης παρών. Παπαγιάννης παρών. Γιαννάς παρών. 

Μακρής παρών. Κοντογιάννη παρούσα. Τσεκρεζής παρών. Δάβρης παρών. 

Λεμπούσης απών. Λέκκας παρών. Πέππας παρών. Νικολάου παρών. Ανυφαντής 

παρών. Βλάχος απών. Γιαμαρέλος απών. Βασιλάκος παρών. Πάντος απών. Μίχα 

παρούσα. Λάμπρου παρών. Μπόρσης παρών. Σωτήρχος παρών. Τσάδαρης 

παρών. Μπατζάκας παρών. Οικονόμου απών. Λίτσας παρών. Ρούσσης απών. 

Βελτανιώτης απών; Εντάξει, όταν θα έρθει .. Δέδες παρών. Καραγιάννης παρών. 

Ζαχαρίας απών; Παρών; Πούντος; Α, μας εγκατέλειψες. Λοιπόν, Γιασημάκης 

παρών. Αρμυριώτης παρών. Καλύβας παρών. Οικονόμου απών. Βαρνάβα 

παρούσα. Λέκκας παρών. Τσάκωνας παρών. Κιούσης παρών. Μαργκέτα απούσα. 

Χασιώτης παρών. Στεργίου παρούσα. 

 Κλήθηκαν και παρεβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων 

κα Οικονόμου από το Καπανδρίτι. Πολυδενδρίου; Οχι. Αυλώνα; Ο κ.Πάντος 

παρών. Αφιδνών, ο κ.Κεπεσίδης, παρών. Σκάλας Ωρωπού απών. Νέων Παλατίων 

ο κ.Ζαφείρης απών. Μαρκοπούλου απών. Μαλακάσας απών. Καλάμου, ο 

κ.Κιούσης; Ωρωπός Μακρυγιάννης; Και Συκαμίνου ο κ.Τζεβελέκος. Απών.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. Η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση, 

όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση που έχετε λάβει, αποφασίστηκε διότι τα 

θέματα που προτείνονται θεωρούνται κατεπείγοντα λόγω της επικείμενης λήψης 
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των σχετικών αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς. Υπάρχει κάποια 

αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά το κατεπείγον των θεμάτων;  

 Προχωρούμε κύριοι συνάδελφοι. Εγκρίνεται το έκτακτο του Συμβουλίου 

και το κατεπείγον των θεμάτων. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά 

με τη δημιουργία κέντρου φύλαξης παράνομων λαθρομεταναστών στο 

Δήμο Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Επί της διαδικασίας; Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτα απ' όλα κ.Πρόεδρε θέλω να, πραγματικά να ευχαριστήσω  γιατί 

ύστερα από μια αίτηση δική μου προσωπική σας σας και την κατάθεσα και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, έρχονται 3 θέματα στο Συμβούλιο που ζητήσαμε σαν 

παράταξη να έρθουν. Απλώς εμείς ζητήσαμε σαν παράταξη το εξής: στο θέμα 

που αφορά τα διόδια να παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά θα 

τοποθετηθώ στο θέμα να σας πω γιατί θέλαμε να πάρουμε απόφαση και το 

θέλαμε λίγο πιο γρήγορα, πριν την Κυριακή και όσον αφορά για το άλλο το 

θέμα, την περίπτωση να θέλει η κυβέρνηση να κάνει εδώ φυλακές για τους 

λαθρομετανάστες και εκεί εμείς έχουμε ζητήσει να υπάρξει απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Δε θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Το ίδιο θα γίνει 

όταν θα έρθει το θέμα. Για το 3ο θέμα, εκεί μιλάμε για μια στρατηγική και μια 
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λήψη πρωτοβουλιών, για το θέμα του Καπανδριτίου και του Ειρηνοδικείου.  

 Αυτό που θέλω να πω λοιπόν εγώ είναι για τα 2 τα σημερινά τα θέματα, 

ότι εμείς σαν παράταξη ζητήσαμε να παρθεί απόφαση του Δ.Σ. και όχι βάσει της 

δικής σας της αίτησης, συζήτηση και κατάθεση απόψεων. Η δική μας η αίτηση 

μίλαγε για απόφαση και εμμένουμε σ' αυτήν την αίτηση γιατί θεωρούμε πολύ 

σημαντικό να υπάρξει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως υπάρχει 

από άλλα Δημοτικά Συμβούλια και ότι πρέπει να τρέξουν και οι εξελίξεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα, για να μη βρεθούμε πίσω. Πάντως εγώ θεωρώ 

ότι ικανοποιήθηκαμε που ήρθε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να είχε έρθει πιο 

γρήγορα, πριν την Κυριακή όσον αφορά τα διόδια. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι ήτανε και απόφαση του Δημάρχου να 

συζητηθούν τα θέματα αυτά και μάλιστα το Συμβούλιο να γίνει κατεπείγον, 

πράγμα το οποίο δε ζήτησε η παράταξη σας. Οσον αφορά για τις αποφάσεις που 

αναφέρεστε, αυτό θα προκύψει από τη συζήτηση μέσα στο Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή τα θέματα είναι πολύ σοβαρά, δεν μπαίνω σε διαδικασία 

διαδικαστικών και αντιπαραθέσεων γιατί θα προσπαθήσω να συνθέσουμε την 

ενότητα όλων των πολιτών και των Συμβούλων σήμερα για τα μεγάλα θέματα 

του Δήμου μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λοιπόν κύριοι συνάδελφοι 

είναι: Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με 

τη δημιουργία κέντρου φύλαξης παράνομων λαθρομεταναστών στο Δήμο 

Ωρωπού. Πάνω στο θέμα αυτό κύριοι συνάδελφοι έχει συνεδριάσει και το 

Τοπικό Συμβούλιο των Αφιδνών και έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση την οποία 

θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο του να την αναγνώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
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προκειμένου να λάβει γνώση. 

ΚΕΜΠΕΣΙΔΗΣ: Κατ' αρχάς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεμπεσίδη, έχετε το λόγο. 

ΚΕΜΠΕΣΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Κατ' αρχάς καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα 

να ενημερώσω ότι η κινητοποίηση όταν ακούστηκαν αυτές οι φήμες, ήταν 

άμεση τόσο από πλευράς των κατοίκων που είναι φυσιολογικό, αλλά και από 

όλη τη Δημοτική Αρχή. Συγκυριακά, την Παρασκευή, που, δεν ξέρω αν είδατε, 

υπήρχε και ένα ρεπορτάζ από το ΣΚΑΙ γιατί έχει ξεκινήσει κυρίως από την 

τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε μας 

κάποιο επίσημο έγγραφο δεν έχει έρθει, δεν ξέρω αν έχει φτάσει πουθενά, 

συγκυριακά είχαμε την Παρασκευή Τοπικό Συμβούλιο και θα ήθελα να 

ευχαριστήσω που μεγάλο μέρος, τόσο ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί 

Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ήρθαν πάνω στις Αφίδνες και δείξαμε όλοι ότι 

υπάρχει μια δυναμική και ότι πλέον υπάρχουν θέματα που ενώνουν όλο το Δήμο 

και μπορούμε να αντιδράσουμε όλοι μαζί. Γιατί νομίζω αυτό το θέμα δεν αφορά 

μόνο τις Αφίδνες, παρόλο που βρίσκεται στην περιοχή των Αφιδνών, αλλά όλο 

το Δήμο και νομίζω η παρουσία και η συμπαράσταση όλων θα δείξει και τη 

δυναμική που έχει αυτός ο Δήμος. Θα ήθελα να σας διαβάσω την απόφαση που 

πήραμε εμείς μετά τη συγκέντρωση που είχαμε στο χώρο του στρατοπέδου, 

παρουσία όλων αυτών που είπα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δείτε τις 

διαστάσεις που έχει το θέμα.  

 Κατ' αρχάς είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία αυτού του 

στρατοπέδου στα όρια της Κοινότητας μας. Το στρατόπεδο βρίσκεται εντός 

Σχεδίου Πόλεως μέσα στον οικισμό Αγ.Τριάδα, Ιπποκράτειος Πολιτεία της 

Κοινότητας μας και γειτνιάζει με τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας. Οσον αφορά 

στο καθεστώς προστασίας της έκτασης που καταλαμβάνει το στρατόπεδο που 

περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα περί καθορισμού ζωνών προστασίας 
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του ορεινού όγκου Πάρνηθας Νομού Αττικής, με το ΦΕΚ, δε σας λέω τον 

αριθμό, δεν έχει νόημα, ανήκει στην κατηγορία Δ1, ζώνη αναψυχής και 

υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οπως γνωρίζετε στην παρ. 7 του 

άρθρου 1, του παραπάνω Π.Δ., η ζώνη Δ περιγράφεται ως ζώνη αναψυχής και 

υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η 

κατασκευή περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την 

περιοχή και η λειτουργία αναψυκτηρίων στα ήδη υφιστάμενα βοηθητικά κτίρια 

του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοϊου. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική μελέτη για όλη 

τη ζώνη Δ1 που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού 

Αθήνας μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπρόσθετα στο ίδιο άρθρο καθορίζονται 

συγκεκριμένες δυνατότητες πρόσθετων δραστηριοτήτων εντός των ζωνών 

προστασίας.  

 Εντός των άνω ζωνών επιτρέπονται επίσης δημόσια έργα που 

εξασφαλίζουν την επιβίωση και την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, 

έργα αντιπυρικής προστασίας, τα απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής 

για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του εθνικού δρυμού, υπόγειες 

υδατοδεξαμενές και υπόγεια αντλιοστάσια, μετά από έγκριση της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς την 

αναγκαιότητα και τη χωρητικότητα τους για την προστασία της περιοχής. Οι 

απαραίτητες εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών που 

εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Εργων και των συναρμόδιων Υπουργών. Επιπλέον των ανωτέρω 

επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις εντός των ζωνών. Επιτρέπονται σε διάφορες 

ζώνες, εκτός από αυτή, απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής, έργα για 

εγκαταστάσεις ενέργειας, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, Υδρευσης Αποχέτευσης, μεταφορών, 
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ΟΣΕ, μετά από γνώμη του φορέα διαχείρησης των αρμόδιων Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των εκάστοτε συναρμοδίων 

Υπουργείων και έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 

Επίσης εντός των παραπάνω ζωνών του παρόντος επιτρέπονται στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες για την άμυνα της 

χώρας. 

 Συνεπώς η όποια αξιοποίηση του στρατοπέδου για τη δημιουργία 

κέντρου κλειστής φιλοξενίας λαθρομεταναστών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 

το παραπάνω Π.Δ., αλλά πρωτίστως με την κοινή λογική που επιτάσσει την 

προστασία της τελευταίας σημαντικής δασικής έκτασης Αττικής και τούτο διότι 

πέραν της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η δημιουργία του 

Κέντρου, το ενδεχόμενο της .. μιας δασικής πυρκαγιάς εξαιτίας των 

δραστηριοτήτων του Κέντρου θα είναι καταστροφικό και μη αναστρέψιμο. Πλην 

των ανωτέρω θεμελιωδών εμποδιών, το εν λόγω στρατόπεδο δεν έχει και δεν 

μπορεί να αποκτήσει τις απαιτούμενες υποδομές για να φιλοξενήσει 1.000 άτομα 

σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό έγινε και διαπίστωση το Σάββατο, την επόμενη μέρα 

από τη συγκέντρωση πήγαμε στο στρατόπεδο μαζί με το Δήμαρχο και αν και 

δεν μπορέσαμε να μπούμε, οι πληροφορίες που αντλήσαμε τόσο από τον 

αξιωματικό υπηρεσίας είναι ότι δεν έχει δυνατότητες αυτό το στρατόπεδο να 

καλύψει πάνω από 50 - 100 στρατιώτες. Η περιοχή δεν έχει - να συνεχίσω - η 

περιοχή δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα θα υπάρξει σοβαρό θέμα 

διαχείρισης των λημμάτων που θα παράγονται από τη στέγαση των 1.000 και 

πλέον ατόμων. Η ύδρευση της περιοχής είναι ανεπαρκής. Ακόμα και σε 

χαμηλότερα υψώματα εντός του οικισμού της Αγ.Τριάδας παρατηρούνται 

συνεχείς πολύωρες 2- 12 ωρών διακοπές στις παροχές νερού, που οφείλονται 

στην ανεπάρκεια του δικτύου ύδρευσης. Τουλάχιστον για λόγους υγιεινής είναι 

αδιανότητο τα 1.000 έγκληστα άτομα να παραμένουν χωρίς παροχή νερού για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  Επιπλέον των προαναφερθέντων δημιουργούνται μια 
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σειρά τόσο από περιβαλλοντικά όσο και προβλήματα δημόσιας ασφάλειας, όπως 

παρακάτω. Η δημιουργία του στρατοπέδου θα δημιουργήσει τεράστια 

προβλήματα στην προστασία του δάσους, αφού οι συνθήκες δεν επιτρέπουν 

την φιλοξενία τόσων ανθρώπων. Οι κάτοικοι μέσα από τον εθελοντισμό κατά 

κύριο λόγο, έχουν προστατεύσει για πολλά χρόνια τον τελευταίο πνεύμονα της 

Αττικής και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τον κίνδυνο που θα διατρέξει 

το δάσος μας. Μόνο στην περσινή θερινή περίοδο, χωρίς αυτό τον όγκο των 

επισκεπτών, είχαμε πάνω από 50 περιστατικά για δασική πυρκαγιά. Το 

στρατόπεδο δεν έχει την υποδομή να κρατήσει τόσο κόσμο εντός των ορίων 

του και φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταθούμε σε υποσχέσεις, ότι 

θα υπάρξουν βελτιώσεις από το κράτος που ποτέ δεν ήταν συνεπές σ' αυτές. 

Εκτός της πυρασφάλειας δημιουργείται μεγάλο θέμα και με την ασφάλεια των 

κατοίκων. Η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει τους λαθρομετανάστες που 

κυκλοφορούν στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα να έχει ανέβει η 

εγκληματικότητα στα ύψη. Πολλές κατοικίες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής 

από το στρατόπεδο. Πιθανή απόδραση αυτών των ανθρώπων από το 

στρατόπεδο θα βάλει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων. Επίσης θα ήθελα 

να τελειώσω με ένα θέμα το οποίο, δεν ξέρω αν φάνηκε σε κάποιους 

υπερβολικό, σήμερα δημοσιεύματα στον τύπο δείχνανε ότι έχουμε αύξηση 

1.000% στα κρούσματα AIDS, αναφερόμενο κυρίως στους λαθρομετανάστες. 

Αυτό όπως καταλαβαίνετε όταν υπάρχουνε στη μάνδρα του στρατοπέδου 

σπίτια, αποτελεί μεγάλο φόβο για τους κατοίκους και δε νομίζω ότι κανένας θα 

ήτανε ευχαριστημένος να είχε μια κατάσταση τέτοια δίπλα τους.             

 Τέλος, θέλω να σας εκφράσω ότι αν και ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο, η 

κινητοποίηση που θέλουμε να κάνουμε θα είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ότι μπορεί 

να φανταστεί κάποιος. Δεν ξέρω, κάποιοι είπανε για Κερατέα, ότι μπορεί να 

έχουμε μια νέα Κερατέα. Το δάσος, όπως ανέφερα και πριν, αν καεί δεν 

ξαναφτιάχνει. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στους κατοίκους θα είναι 
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δύσκολο να επανορθώσει ο οποιοσδήποτε έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει ένα 

ασφαλές στρατόπεδο. Εμείς ζητάμε την συμπαράσταση όλου του Δήμου και 

θέλουμε να δηλώσουμε ότι σαν Αφίδνες, κάτι που νομίζω αφορά όλο το Δήμο 

πλέον, έχουμε από τη μια μεριά τα διόδια, στη μια είσοδο της Κοινότητας και 

στην άλλη θα έχουμε ένα στρατόπεδο. Δε θα επιτρέψουμε να γκετοποιηθούμε 

εμείς. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κεμπεσίδη για την ενημέρωση και τις θέσεις σας.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω το Τοπικό 

Συμβούλιο Αφιδνών, τους Τοπικούς Συλλόγους της περιοχής, εκεί που αμέσως 

αντέδρασαν άμεσα, όλους τους Συλλόγους της περιοχής και τους Δημοτικούς 

Συμβούλους γι' αυτή τη σύμπνοια και τη διάθεση να στηρίξουμε το δίκαιο αυτό 

αγώνα γενικότερα με τα νέα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Δήμο μας. 

Την Πέμπτη πρωτοακούσαμε αυτά τα νέα, ευχάριστα γεγονότα. Αμέσως, την 

Παρασκευή, στείλαμε για απόφαση για Δημοτικό Συμβούλιο, μιλήσαμε σε 

κανάλια, σε τηλεοράσεις, σε εφημερίδες, στο ΝΕΤ, στο ΒΗΜΑ, στην 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, σε δεκάδες ραδιόφωνα τοπικά και εφημερίδες. Ητανε πλούσια η 

δράση μας το 3ήμερο αυτό. Αυτοί που κατέστρεψαν την Αθήνα, όπως είχα πει 

στην εισήγηση μου για το Ρυθμιστικό, με μαθηματική ακρίβεια προσπαθούν να 

καταστρέψουν και την περιοχή μας, προσαρμόζοντας τις πολιτικές τους 

προεκλογικά πάντα με μόνο στόχο να κρατήσουν την καρέκλα τους. Βγήκα το 

είπα δημόσια, το υποστηρίζω, δε δεχόμαστε αποφάσεις μια βδομάδα προ της 

προκήρυξης των εκλογών γιατί εμφανώς 2,5 χρόνια παρακολουθούσαν από 

μακριά την υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και 5 μέρες πριν την 

ανακήρυξη των εκλογών είδαν το μεγάλο πρόβλημα των λαθρομεταναστών και 

των υγειονομικών βομβών οι κύριοι πολιτικοί. Δεν τους δέχομαι ούτε καν για 

συζητητές. Δεν υπάρχουν για μένα.  
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 Η περιοχή μας είναι τελειωμένη. Θα βγούμε μπροστά, δεν τους 

αφήνουμε να κάνουνε τίποτε τώρα. Τουλάχιστον δεν είχαν την πολιτική 

ευγένεια να πούνε, να προκύψει κυβέρνηση και να συζητήσουμε κάτι. 

Αποφασίσανε δηλαδή να κατέβουν να πάρουν έναν αριθμό ψήφων από το 

κέντρο της Αθήνας τώρα και ήρθαν να λύσουν τα προβλήματα εις βάρος του 

Δήμου μας. Τέτοιες αποφάσεις προσαρμοσμένες σε πολιτικές εκλογές 

καταστρέφουν τον τόπο. Αμέσως την Παρασκευή βέβαια αποφασίσαμε και 

βγήκαμε μπροστά και είπαμε, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Για το ιστορικό θα σας 

το διαβάσω. Χωρίς να είμαστε απόλυτα, ξέρετε ενημερωμένοι για το ειδικό 

καθεστώς της Ιπποκρατείου, για τις πολεοδομικές ιδιαίτερες διατάξεις. Αρχίσαμε 

από την Πέμπτη να ενημερωνόμαστε και με όλες τις επαφές που είχαμε και 

ευχαριστώ όλους και όλους τους πολίτες, τον Πατεράκη, που βγήκε μπροστά, 

ήτανε στη διάθεση τους το τηλέφωνο και όλους τους άλλους, τη .. ιδιαίτερα 

που βγήκαμε στα βουνά, πήγαμε από πάνω, είδαμε τα πάντα, ελέγξαμε την 

περιοχή και ενημερωθήκαμε σε πλήρη λεπτομέρεια για κάποια πράγματα τα 

οποία πιθανώς να μη γνωρίζαμε και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ένα 

κομμάτι τέτοιο το οποίον είναι όπως έχω πει τιμή για την Ελλάδα που έχει, η 

Ιπποκράτειος Πολιτεία, σαν τοποθεσία, σαν οργανωμένο Σχέδιο Πόλης, σαν 

προοπτική, ακριβώς αυτό το κομμάτι, ένα καλό που έχουμε στο Δήμο, να το 

καταστρέψουμε, με μαθηματική ακρίβεια καταστρέφεται με το χώρο αυτό και 

μόνο με το χώρο αυτό, που έχουνε σκοπό να κάνουνε.  

 Δεν υπάρχει περίπτωση, η πρόσβαση, η επικινδυνότητα να βγει έξω ο 

λαθρομετανάστης, η μεταφορά, όλοι οι κίνδυνοι αυτοί καταστρέφουν την 

Ιπποκράτειο Πολιτεία, πέρα από τη φωτιά, τον κίνδυνο της φωτιάς που δεκάδες 

άνθρωποι εθελοντές μέρα νύχτα στήνονται, δουλεύουν, λειτουργούν και 

κρατάνε αυτή την Ιπποκράτειο Πολιτεία και την Πάρνηθα γενικότερα σ' αυτήν 

την κατάσταση που είναι σήμερα, που είναι καμάρι για την Αττική ολόκληρη. 

Πέρα απ' ότι 100 μέτρα πιο πέρα αρχίζει το Τατόϊ. Καλά, εκεί βρήκαν να 
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κάνουνε και φυλακές; Λοιπόν, διαβάζω το δελτίο τύπου, έτσι για την ιστορία. Ο 

Δήμος Ωρωπού είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο εγκατάστασης και νέων 

φυλακών στην περιοχή μας. Σχετικά με τις πληροφορίες που διαρρέουν για τη 

δημιουργία κέντρων κράτησης σε στρατιωτικούς χώρους του Δήμου Ωρωπού, 

έχουμε να δηλώσουμε κατ' αρχήν ότι ο Δήμος μας σέβεται απεριόριστα την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταδικάζει τη λογική της πολιτικής που 

εφαρμόζεται, η οποία χτίζει αποθήκες ανθρώπινης δυστυχίας. Παρένθεση. Δεν 

μπορεί την αδυναμία του κράτους να ελέγξει τα σύνορα του, να ελέγξει τον 

πολίτη του, να ελέγξει το δημότη του ο καθένας, να την λύνουν με αιφνίδια, με 

αιφνιδιαστικά μέτρα ενάντια σε έναν Δήμο. Πιο συγκεκριμένα. Είμαστε ριζικά 

αντίθετοι σ' αυτήν τη χρήση των στρατοπέδων, διότι αυτοί οι χώροι ανήκουν 

στους δημότες του Ωρωπού, στους οποίους πρέπει να αποδοθούν για ελεύθερη 

κοινόχρηστη κοινωφελή και αναπτυξιακή δράση. 

  Ως προς το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου υποδοχής 

λαθρομεταναστών στη θέση Κατσιμίδη, είναι γνωστό ότι η Ιπποκράτειος 

Πολιτεία είναι μια κατάκτηση τόσο για την κεντρική, όσο και για την τοπική 

διοίκηση, αφού αποτελεί πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης με ειδικές πολεοδομικές 

διατάξεις, συνορεύει με τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας και συνιστά περιοχή 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η δημιουργία ενός κέντρου λαθρομεταναστών 

υπονομεύει τα χαρακτηριστικά αυτά και υποβαθμίζει τον τόπο και την περιοχή. 

Σχετικά με το ενδεχόμενο μεταστέγασης των φυλακών Κορυδαλλού στη 

Μαλακάσα, το γεγονός και μόνο ότι θα βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από 

τις υφιστάμενες φυλακές Αυλώνα, θα έφερνε άλλο ένα κέντρο κράτησης στο 

Δήμο μας, κάτι που θα επιβαρύνει και θα υποβαθμίσει την περιοχή αλλά θα 

δημιουργήσει και πρόβλημα ασφαλείας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς, γεμίσαμε. Ο,τι κενό χώρο είχαμε για ανάπτυξη, 
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Μαλακάσα Κατσιμίδη, το συμπληρώνουμε με τις προτάσεις των κυρίων. Είμαστε 

ένας "Καλλικρατικός" Δήμος, που αποτελεί πνεύμονα ζωής για όλο το 

λεκανοπέδιο και δίνουμε καθημερινά έναν αγώνα για καθαρότερο περιβάλλον. 

Ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης για όλους μας. Με αυτό το σκεπτικό, το στρατόπεδο της Μαλακάσας 

και άλλοι σχετικοί χώροι έχουν προταθεί στο Ρυθμιστικό για τη στέγαση 

νοσοκομειακών μονάδων, χώρων αναψυχής, άθλησης και ψυχαγωγίας, 

θεματικών πάρκων, καθώς και ήπιας ανάπτυξης. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα 

αγωνιστούμε για να προστατέψουμε τα δικαιώματα των δημοτών μας, όχι 

λέγοντας ναι στα κέντρα αλλά στην αυλή του γείτονα, όπως άστοχα ισχυρίστηκε 

προσφάτως κάποιος πολιτικός, αλλά με τη γνώση και την απαίτηση των πολιτών 

για σοβαρές και βιώσιμες λύσεις που προστατεύουν τις ανθρώπινες ψυχές, δεν 

επιβαρύνουν την κοινωνία και δε δοκιμάζουν τη συνοχή της. Δυστυχώς η 

πολιτική που ακολουθεί η κεντρική διοίκηση είναι αντίθετη με αυτές τις αρχές 

και γι' αυτό οφείλουμε να πράξουμε τα δέοντα. Ετσι έχουμε ζητήσει να 

συναντηθούμε με τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας για να συζητήσουμε διεξοδικά 

αυτά τα θέματα που άπτονται και σχετίζονται με την περιοχή μας.  

 Δε σας διαβάζω πολλά, μη σας κουράζω, συνεντεύξεις κλπ., ας διαβάσει ο 

Πρόεδρος το ψήφισμα που προτείνουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή σήμερα, μαζί 

με το ψήφισμα του Τοπικού, για να ξεκινήσει από σήμερα να δίνεται σε όλους 

τους αρμόδιους φορείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά με τις πληροφορίες που διαρρέουν 

για τη δημιουργία κέντρων κράτησης σε στρατιωτικούς χώρους στο Δήμο 

Ωρωπού, θα θέλαμε να δηλώσουμε κατ' αρχήν ότι ο Δήμος μας σέβεται 

απεριόριστα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταδικάζει τη λογική της πολιτικής 

που εφαρμόζεται η οποία χτίζει αποθήκες ανθρώπινης δυστυχίας. Είμαστε ριζικά 

αντίθετοι σε αυτήν τη χρήση των στρατοπέδων, διότι οι χώροι αυτοί ανήκουν 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η EKTAKTH 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

  19 

στους δημότες του Ωρωπού στους οποίους και πρέπει να αποδοθούν για 

ελεύθερη, κοινόχρηστη, κοινωφελή και αναπτυξιακή χρήση. Πιο συγκεκριμένα: 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν και την υπ' αριθμ. απόφαση 5/2012 της 

συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, είμαστε αντίθετοι ως προς το 

ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών στη θέση 

Κατσιμίδη στην περιοχή των Αφιδνών για τους παρακάτω λόγους. 1) Το εν λόγο 

στρατόπεδο βρίσκεται εντός των ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου της 

Πάρνηθας. Μιλάμε δηλαδή για την περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας η οποία 

γειτνιάζει με τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας και συνιστά περιοχή ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. 2) Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη που περιλαμβάνεται στο 

Π.Δ. περί καθορισμού ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας ανήκει 

στην κατηγορία Δ1, ζώνη αναψυχής και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. 

3) Παράλληλα αποτελεί κατάκτηση τόσο για την κεντρική, όσο και για την 

τοπική διοίκηση ο συγκεκριμένος οικισμός, αφού αποτελεί πρότυπο οικιστικής 

ανάπτυξης, με ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.  Επιπρόσθετα η φιλοξενία 1.000 

και πλέον ατόμων στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις κρίνεται ανεπαρκής, αφού 

η περιοχή δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρό 

πρόβλημα στη διαχείριση λημμάτων με απρόσμενες συνέπειες για τη δημόσια 

υγεία. Το υπάρχον δίκτυο ίδρευσης δεν μπορεί να επιβαρυνθεί επιπλέον, με 

αποτέλεσμα 1.000 έγκληστα άτομα να παραμένουν χωρίς παροχή νερού για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη, τίθεται σε κίνδυνο η χλωρίδα και η πανίδα της 

ευρύτερης περιοχής με συνέπειες ανυπολόγιστες για την ισορροπία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Αυξάνεται περαιτέρω ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών εξαιτίας 

των δραστηριοτήτων του κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο 

πρόκλησης πυρκαγιάς θα έχει καταστροφικά και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα 

για τη βιωσιμότητα ολόκληρου του λεκανοπέδιου της Αττικής. Δημιουργείται 

αύξηση της εγκληματικότητας και επιβάρυνση της φιλήσυχης διαβίωσης στην 

περιοχή λόγω της λειτουργικής ανεπάρκειας στους χώρους κράτησης και της 
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φιλοξενίας χιλιάδων λαθρομεταναστών αγνώστων στοιχείων. Συμπερασματικά, 

είμαστε ένας "Καλλικρατικός" Δήμος που αποτελεί πνεύμονα ζωής για όλη την 

Αττική και δίνουμε καθημερινά έναν αγώνα για καθαρότερο περιβάλλον, 

ουσιαστική ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος μας και διαμόρφωση καλύτερων 

συνθηκών διαβίωσης για όλους.  

 Με αυτό το σκεπτικό το Δημοτικό Συμβούλιο αρνείται να γίνει όχημα 

εξυπηρέτησης μιας πολιτικής που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

περιβάλλον, δεν προστατεύει τον πολίτη, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων 

και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των συνδημοτών μας. Στο πλαίσιο 

αυτό είμαστε διατεθιμένοι να κινήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να 

παρεμποδίσουμε οποιαδήποτε, οποιονδήποτε, συγνώμη, ύποπτο σχεδιασμό που 

θέλει να εγκαταστήσει στο Δήμο μας απάνθρωπες αποθήκες ψυχών και να 

υποθηκεύσει το μέλλον του τόπου μας. Γι' αυτό και προτείνουμε στον εν λόγο 

χώρο να δημιουργηθούν όλες οι απαιτούμενες υποδομές ώστε να αποτελέσει για 

το μέλλον ένα σύγχρονο κέντρο σπουδών για την προστασία του ιδιαίτερου 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ετσι η δημιουργία Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας καθώς και Σχολής Περιβαλλοντικών Σπουδών, αλλά και οποιαδήποτε 

άλλλη αξιοποίηση που θα σέβεται τον άνθρωπο και την προστασία του 

περιβάλλοντος, μας βρίσκει συμμάχους. 

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο 

θέμα, να το δηλώσουν στο Προεδρείο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηθελα να τοποθετηθούν ελεύθερα και συνάδελφοι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελεύθερα, βεβαίως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. αλλά και Πρόεδροι Συλλόγων που βλέπω εδώ και ανθρώποι 

μπορεί να τοποθετηθούν, να δεχτούμε προτάσεις να συνθέσουμε το καλύτερο 

που μπορούμε να κάνουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε με τους αρχηγούς των παρατάξεων. Ο κ.Λίτσας, ο 

κ.Γιασημάκης, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου. Ο κ.Δέδες, ο 

κ.Αρμυριώτης, ο κ.Κιούσης. Θέλετε .. ; Ο κ.Κεμπεσίδης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα, ναι και ο κύριος; Μας λέτε το όνομα σας; Ο 

κ.Πατεράκης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέχασα να πω ότι βγήκε και κάποιο ψήφισμα υποτίθεται από την 

Περιφέρεια προχθές, το οποίον δεν το διαβάζω γιατί είναι στα, είναι καλυμμένο 

δηλαδή μ' αυτά τα ψηφίσματα που έχουμε σήμερα προτείνει. Εχουμε και την 

Περιφέρεια μαζί μας δηλαδή, το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ.. Ποιος; Εσύ δεν μου το έφερες τώρα αυτό; Οχι. Οχι, όχι. 

Ψήφισμα για το στρατόπεδο από την Περιφέρεια. Δεν ήσασταν εκεί; Δεν 

τοποθετηθήκατε για το στρατόπεδο στην Περιφέρεια; Στο Συμβούλιο; Δεν 

πήραν θέση; Μου φέρατε το ψήφισμα .. Δεν ήμουνα παρών εγώ, ήμουνα στο 

Συμβούλιο Επικρατείας εκείνη την ημέρα. Παρεμπιπτόντως να σας πω .. Ναι, για 

τα διόδια και δεν, μου το φέρατε, κάποιος, για ψήφισμα της Περιφέρειας τώρα 

εδώ .. Ναι, για στρατόπεδα μόνο. Ψήφισμα από την Περιφέρεια, νάτο. Κάποιος 

το έφερε, ανώνυμα βέβαια, δεν έχει τίποτε. Θέλετε να το διαβάσω; Κάποιος μου 

το έφερε τώρα ρε παιδιά. Ποιος το έφερε; Οχι, όχι. Τέλος πάντων, δεν έχει 

σημασία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν επηρεάζει και τη δική μας συνεδρίαση. Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι τίποτε αυτό, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αναφορικά αυτό που είπε ο κ.Δήμαρχος θέλω να πω ότι την Τρίτη στις 
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27 του μηνός στην Περιφέρεια συνέβη το εξής: εκτός ημερησίας ήρθε και 

πάρθηκε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 2 θέματα, που και τα 2 

έχουν να κάνουν και με την περιοχή μας. Ελπίζω το ένα να μην έχει. Το 1ο θέμα 

λοιπόν ήτανε το θέμα κατασκευής τριών τέτοιων κέντρων φύλαξης των 

λαθρομεταναστών. Η Περιφέρεια λοιπόν με τις παρατάξεις της πλειοψηφίας 

πήρε την απόφαση να γίνουνε 3 στην Περιφέρεια Αττικής. Εκεί λοιπόν 

τοποθετήθηκαν οι Δήμαρχοι Ασπροπύργου και Μεγάρων, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι της Δυτικής Αττικής, η Αντιπεριφερειάρχης η κα Δήμου και είπαν 

ξεκάθαρα ότι η Δυτική Αττική δεν μπορεί να έχει άλλη υποβάθμιση γιατί τόσα 

χρόνια έχει εκεί τα σκουπίδια, έχει τα εργοστάσια τα μεγάλα, έχει, έχει, έχει, 

τέλος πάντων κάποια πράγματα που την υποβαθμίζουν. Εκεί προσωπικά ζήτησα 

και πήρα το λόγο και τοποθετήθηκα ότι και στη Βόρειοανατολική Αττική υπάρχει 

ο Δήμος Ωρωπού που δεν μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιον χώρο και ειδικά ο 

Δήμος Ωρωπού έχει ένα επιχείρημα ότι έχει ήδη φυλακές στον Αυλώνα και θα 

παρακαλέσω αυτό να το βάλετε στο ψήφισμα, γιατί δεν το έχετε βάλει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε άκουσα πολύ προσεκτικά. Δεν το έχετε βάλει. Το έχετε βάλει 

στο δελτίο τύπου, δεν το βάλατε στο ψήφισμα. Να μπει σας παρακαλώ πολύ, 

δεν είναι κακό. Λοιπόν, είναι ένα επιχείρημα λοιπόν, ότι εμείς προσφέρουμε στην 

κοινωνία ένα κομμάτι της περιοχής μας για τέτοιες χρήσεις. Δεν είναι δυνατόν 

να δώσουμε κάποια άλλη περιοχή. Εχοντας την εμπειρία από το παρελθόν, γιατί 

και στη Μαλακάσα υπήρχε ο σχεδιασμός για λαθρομετανάστες και δεν έχει 

αλλάξει ο σχεδιασμός, εγώ πραγματικά πιστεύω κ.Δήμαρχε και κύριοι 

Σύμβουλοι, το εξής: ότι ο Δήμος μας είναι στοχοποιημένος, πρώτον, για τους 

εκλογικούς λόγους που όλοι καταλαβαίνετε ότι θέλουν τα δύο μεγάλα κόμματα 

να χτυπήσουν κάποια άλλα κόμματα που ανεβαίνουν με το φόβο των 

λαθρομεταναστών και της κακής τήρησης της ασφάλειας στις περιοχές και ειδικά 
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στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό όμως δε μας αφορά τόσο όσο μας αφορά το 

αποτέλεσμα. Να μην έρθει μια τέτοια χρήση στην περιοχή μας. Ομως 

βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή με έναν Δήμο που πολιτικά δεν είναι τόσο 

ισχυρός, δεν έχει τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους σε σχέση με τις περιοχές της 

Αθήνας και δεν πουλάμε εμείς ενώ πουλάει το να φέρουν εδώ και να δείξουν ότι 

κάνουν κάτι κόντρα σε μια τοπική κοινωνία αλλά υπέρ της μεγάλης κοινωνίας 

των Αθηνών και επίσης ότι την προηγούμενη φορά στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο ήμασταν δυνατοί. Υπήρχε ο Θανάσης ο Μπαλής, υπήρχε η κα 

Στεργίου, ο κ.Τσάκωνας, η κα Μετοχιάτη, δε νομίζω να έχω ξεχάσει άλλους ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Και η κα Βράμη, μάλιστα, που δεν υπάρχει κανένας σήμερα. Αυτό 

λοιπόν είναι άσχημο για την περιοχή μας. Είχαμε 6 και δεν έχουμε 2, ούτε καν. 

Δεν έχουμε έναν. Λοιπόν, η υποβάθμιση της περιοχής είναι ό,τι χειρότερο και 

εγώ θα ήθελα στο ψήφισμα αυτό, γιατί ζητήσαμε να πάρουμε κάποια εισήγηση, 

δεν την πήραμε να την έχουμε μελετήσει για να κάνουμε και εμείς μια πρόταση, 

να μπει ακόμα και ένας ισχυρισμός, που είναι και για τις δύο περιοχές, τόσο η 

περιοχή των Αφιδνών, Ιπποκράτειος, όσο και η περιοχή της Μαλακάσας όμως 

έχουνε τον ίδιο παρανομαστή, είναι δύο περιοχές που βρίσκονται σε ανάπτυξη. 

Ο ερχομός μια τέτοιας δραστηριότητας θα σταματήσει αυτόματα την ανάπτυξη 

και θα οδηγήσει στην υποβάθμιση. Θα παρακαλέσω λοιπόν να μπει αυτό το 

επιχείρημα μαζί με όλα τα άλλα και να ξέρετε ότι υπάρχουν αποφάσεις και από 

τη Μαλακάσα πολύ παλιότερες, που δε θέλουν τέτοιες χρήσεις, όπως και για το 

θέμα το δικαστικό και μπορεί να σας παίξουν και μπαλάκι το Δήμο Ωρωπού και 

να μας βάλουνε μεταξύ μας να τρωγόμαστε. Το πρόβλημα είναι των Αθηνών και 

εκεί έχουν πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες και σε μας κλέβουνε τα σπίτια 

μας, άρα την φοβία του κόσμου δεν θα την κάνουνε υποβάθμιση της περιοχής 

του Δήμου Ωρωπού.  
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 Εμείς δε συμφωνούμε να γίνει κάτι τέτοιο. Το φυσιολογικό στην περιοχή 

μας, έχουμε επιχειρήματα, τον έχουμε ξανακάνει τον αγώνα στον παρελθόν, θα 

είμαστε δίπλα σε όλες τις περιοχές του Δήμου και είμαστε από την πρώτη 

στιγμή γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά είναι αδικία για την περιοχή μας, όμως θα 

παρακαλέσω πάρα πολύ όλη την προσπάθεια να αγκαλιαστεί από το Δ.Σ. με ένα 

σκεπτικό ότι ο Δήμος είναι ενιαίος, είναι ένας και θα πρέπει να πάμε ομόφωνα, 

ότι αυτές οι χρήσεις στην περιοχή δεν μπορούν να προσφέρουν. Εμείς δε θα 

πούμε κάτι διαφορετικό, θα σας παρακαλέσουμε κάποιες προτάσεις να τις 

περάσετε μέσα στο κείμενο, θέλουμε να δείξουμε την ενότητα και να ξέρετε ότι 

προσωπικά στον Περιφερειάρχη τοποθετήθηκα και του είπα ότι δεν 

αποδεχόμαστε τέτοιες χρήσεις στην περιοχή μας και θα μας βρει απέναντι, όπως 

το είπαν και άλλοι Δήμαρχοι, των Μεγάρων, των άλλων περιοχών, οι οποίοι 

βέβαια είχανε εσωτερική ίσως ενημέρωση, ότι πρόκειται να πάνε εκεί αυτές οι 

χρήσεις και είχανε δουλέψει λίγο περισσότερο. Εμείς όμως δεν πρέπει να 

χάνουμε χρόνο, πρέπει να βγούμε δυνατά ότι είμαστε αντίθετοι και επειδή 

λαϊκίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απέναντι μας, μας λένε δηλαδή ότι 

θέλετε να πάει κάπου αλλού, εμείς έχουμε επιχειρήματα και την ανάπτυξη και 

ότι έχουμε ήδη φυλακές. Δε θα γίνουμε φυλακοχώρι. Να τα τονίσουμε αυτά.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ τον Κώστα τον Λίτσα, ο οποίος πραγματικά τον βλέπω 

πάντα μπροστά μου όπου πάω, στις Αφίδνες, από εδώ, στα Τοπικά και για τη 

θέση του αλλά και σίγουρα για τις προτάσεις του. Θα μπει σαν επιχείρημα για τις 

φυλακές του Αυλώνα. Το δεύτερο όμως που είπε για ανάπτυξη το έχουμε στην 

1η παράγραφο και λέμε: είμαστε ριζικά αντίθετοι στην χρήση στρατοπέδου διότι 

.. στους οποίους και πρέπει να αποδοθούν για ελεύθερη, κοινόχρηστη, 

κοινωφελή και αναπτυξιακή χρήση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε, εγώ μιλάω για τις περιοχές ότι 
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βρίσκονται σε ανάπτυξη. Δηλαδή, θέλουν να ενταχθούνε επέκταση Σχεδίου, να 

γίνουν κάποια πράγματα που μόνο και μόνο χρήση στρατοπέδου τέτοια να πάει 

εκεί, τα αποκλείει. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό που λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Δε θα σταθώ στα επιχειρήματα και τους λόγους για 

τους οποίους δεν θα πρέπει να γίνει αυτό το κέντρο φύλαξης λαθρομεταναστών 

στο Κατσιμίδη, κοντά στην Ιπποκράτειο, δίπλα δηλαδή στην Ιπποκράτειο, διότι 

καλύφθηκε από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, τον κ.Κεμπεσίδη και από 

την εισήγηση που μας διάβασε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα 

ήθελα όμως να πω ότι για άλλη μια φορά μας δίνεται η ευκαιρία για να δούμε 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κεντρική εξουσία την ανάπτυξη στην 

Βόρεια Αττική, την ανάπτυξη στο Δήμο Ωρωπού. Είμαστε το μέρος της Αττικής, 

στο οποίο όσο και να ψάξει κανείς, όσο και να προσπαθήσει να θυμηθεί, δεν θα 

βρει ούτε ένα αναπτυξιακό έργο, το οποίο να έχει σχεδιασθεί και να έχει 

υλοποιηθεί από την κεντρική εξουσία. Μας θυμούνται μόνο όταν θέλουν να 

κάνουν κάποιο έργο το οποίο θα υποβαθμίσει μια περιοχή ή κάποιο έργο το 

οποίο δεν το θέλει κανείς άλλος. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε θέλανε να φέρουνε τα 

σκουπίδια στον Αυλώνα ή οτιδήποτε άλλο δε δεχόταν κάποιο άλλο μέρος, η 

λύση της περιοχής του Ωρωπού ήταν η πρώτη που προτείναν.  

 Ετσι μετά την πρωτιά του Δήμου μας πανελλαδικά να έχει 8 σταθμούς 

διοδίων μέσα στα όρια του, να μην μπορείς να κινηθείς να πας στο σπίτι σου ή 

στη δουλειά σου και να πρέπει να πληρώσεις, μετά από το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθήνας το οποίο σχεδιάστηκε για εμάς χωρίς εμάς και θέλει να μας κάνει τον 

λαχανόκηπο των Αθηνών ή ακόμα χειρότερο να φέρει τις φυλακές στη 

Μαλακάσα, μετά τη συνεχή υποβάθμιση του Ασωπού ποταμού, διότι αυτοί που 

κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια και δεν εξαιρούμε κανέναν, δεν έχουν την τόλμη 

να τα βάλουν με τους εργοστασιάρχες, έρχεται τώρα να δώσει ένα ακόμα 
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χτύπημα στο Δήμο μας, στην Βόρειο Αττική γενικότερα, με τη χωροθέτηση του 

κέντρου φύλαξης λαθρομεταναστών στο ομορφότερο κομμάτι του Δήμου μας 

και στο ομορφότερο κομμάτι της Αττικής κατ' επέκταση. Ενα χτύπημα το οποίο 

σε συνδυασμό με την απομάκρυνση του Ειρηνοδικείου του Καπανδριτίου το 

οποίο θέλουν να το πάνε και αυτό στον Μαραθώνα, θα υποβαθμίσει ακόμα 

περισσότερο μια περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη και αν τη δούμε σε 

σύγκριση με τα Μεσόγεια ή με την υπόλοιπη Αττική, θα καταλάβουμε αμέσως 

ότι θέλουν να αποσυμφορήσουν αυτό το τερατούργημα το οποίο έχουν κάνει 

εκεί και να μεταφέρουν όλα τα κακά στην Βόρεια Αττική και κατ' επέκταση στο 

Δήμο το δικό μας.  

 Πιστεύω λοιπόν ότι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

μπει μπροστά να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κάνει παρουσίες εκεί που πρέπει 

και να αναφέρει αυτό που όλοι λέμε μεταξύ μας στους δύο ανθρώπους οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι γι' αυτό και αναφέρομαι στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και στον 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι ναι μεν αυτοί θέλουν να επανεκλεγούν 

στην Αθήνα, αλλά δε θα πρέπει να ρίχνουνε και όλα τα κακά στο Δήμο του 

Ωρωπού.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Γιασημάκη.  

 Να ενημερώσουμε ότι στο Σώμα προσήλθαν οι συνάδελφοι ο κ.Ηλιάσκος 

και ο κ.Βελτανιώτης.  

 Το λόγο έχει ο κ.Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλοντας να 

συμμετέχουμε στην όλη προσπάθεια του Δήμου, θα συμφωνήσουμε με την 

τοποθέτηση του Δημάρχου απόλυτα. Οπως είπε και ο κ.Γιασημάκης δεν είναι 

ανάγκη να λέμε συνεχώς τα ίδια πράγματα, μόνο θέλω να επικεντρωθώ σε δύο 
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ορισμένα σημεία. Για μας η αντιμετώπιση του προβλήματος των 

λαθρομεταναστών δε λύνεται με εγκαταστάσεις τύπου άρπα κόλλα, βρήκαμε 

ένα στρατόπεδο, φέρτε χίλιους εδώ, χίλιους παραπέρα και εντάξει, τελειώσαμε. 

Αν ήταν το πρόβλημα για 30.000 λαθρομετανάστες όλο και όλο στην Ελλάδα, 

νομίζω ότι το φιλόξενο πνεύμα του .. θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει ακόμα 

ακόμα αυτούς τους 30.000 που πρόκειται να στεγαστούν υποτίθεται σ' αυτά τα 

30 κέντρα φιλοξενίας, εντός εισαγωγικών. Για μας νομίζω ότι η αντιμετώπιση 

που πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

πρέπει επιτέλους η Ευρώπη να καταλάβει ότι είμαστε σύνορα της και όχι μόνο 

τα πειραματόζωα της, πρέπει στη σύγχρονη δεδομένη στιγμή που ζούμε 

έχοντας πάνω από το κεφάλι μας όλη αυτή την οικονομική πίεση, την 

οικονομική εξαθλίωση που περνάει η τοπική κοινωνία αλλά και η ευρύτερη 

κοινωνία της Ελλάδας, θα πρέπει να αντιταχθούμε ως πολίτες, ως μονάδες, ως 

σύνολα, ως οικογένεια κατ' αρχήν και κατόπιν ως Δήμος.  

 Θα πρέπει να τονίσουμε ότι προβλήματα δε δημιουργούνε στις τοπικές 

κοινωνίες μόνο η εγκατάσταση των λαθρομεταναστών, γιατί σας είπα, αν το 

δούμε τον ελληνικό χώρο σαν ενιαίο χώρο, οι 30.000 που λένε, οι 40.000, είναι 

πάρα πολύ μικρή σαν πληθυσμιακή αξία. Θα κοιτάξουν όμως οι κύριοι που 

κυβερνούν τις τελευταίες δεκαετίες τη χώρα μας μην ψηφίζοντας νόμους που 

επιτρέπουν τον ερχομό των λαθρομεταναστών, την είσοδο των 

λαθρομεταναστών σε ένα αμπέλι που δεν έχει σύνορα, να φροντίσουν να 

φτιάξουν νόμους να μην έρχονται μέσα οι λαθρομετανάστες ούτως ώστε να 

ψάχνουμε μετά να βρούμε τι πρόβλημα δημιουργούν. Ας κάνουμε νόμους όπως 

έχουν οι άλλες ευνομούμενες πολιτείες της Ευρώπης, του κόσμου, ποιους 

μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες, μπορούμε να δεχθούμε που θα μας 

βοηθήσουνε και στην ανάπτυξη, γιατί αυτό επικαλούνται οι περισσότεροι απ' 

αυτούς, ότι μας βοηθούνε οι λαθρομετανάστες λέει, έρχονται στην Ελλάδα και 

μας προσφέρουν οικονομικά. Ναι, αλλά είναι αλόγιστη, είναι πάνω από κάθε όριο 
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αυτή η είσοδος των λαθρομεταναστών. Αυτά τα μέτρα που εξήγγειλε σήμερα με 

την πράξη νομοθετικού περιοχομένου ο κ.Λοβέρδος με τον κ.Χρυσοχοϊδη, 

νομίζω ότι κ.Δήμαρχε θα πρέπει να τονίσουμε, ότι θα πρέπει σαν Δήμος εμείς 

τουλάχιστον και το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και η Περιφέρεια που επικαλείστε 

κ.Δήμαρχε, δεν το είδα αυτό το ψήφισμα που λέτε, μακάρι οι κινητοποιήσεις οι 

δικές μας και των υπολοίπων Δήμων που μάλλον θίγονται, να δώσουνε και στην 

Περιφέρεια το νόημα της κινητοποίησης, θα πρέπει να προσληφθεί στο 

Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό είναι το έννομο νομίζω μέσο που θα μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε.  

 Τώρα, δε φτάνει όμως η νομική κάλυψη της υπόθεσης. Πρέπει ο κόσμος 

να ξεσηκωθεί. Πρέπει γειτονιά γειτονιά, σπίτι σπίτι να βγούμε .. σήμερα να 

λάβουμε μια απόφαση ότι θα πρέπει να βγούμε μαζικά έξω. Πως; Με εκδηλώσεις 

που εδώ σήμερα θα αποφασίσουμε και αυτές οι εκδηλώσεις θα ήθελα να έχει 

την πρωτοβουλία ο κόσμος να μας προτείνει τις κινητοποιήσεις. Από απόψε το 

βράδι αν θέλετε. Από απόψε το βράδι θα πρέπει από εδώ αν είναι δυνατόν να 

φύγουμε και να πάμε να κάνουμε παράσταση στο Υπουργείο. Κύριε Δήμαρχε 

νομίζω ότι στη δευτερολογία μας, αφού ακούσουμε και τον κόσμο, θα 

μπορέσουμε να προτείνουμε και άλλους τρόπους αντίδρασης. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα.  

 Το λόγο έχει ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα αρχικά να τοποθετηθώ πάνω στο ζήτημα σχετικά με 

τους μετανάστες έτσι όπως έχει ανοίξει εδώ πέρα στη χώρα μας το τελευταίο 

διάστημα και έπειτα να μιλήσουμε και να το ψηφίσουμε .. η Δημοτική Αρχή εν 

σχέση με το πρόβλημα το οποίο ανήκει στην περιοχή μας τώρα. Κουβεντιάζουμε 

πάρα πολύ, μάλλον στα κανάλια κάθε μέρα, κουβεντιάζουνε για τους 
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λαθρομετανάστες ότι δεν έχουν χαρτιά, δεν είναι νόμιμοι και αυτά. Εγώ θέλω να 

ξεκινήσω και να κουβεντιάσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λαθρομετανάστες και από 

που προέρχονται. Τα τελευταία 4 χρόνια η πλειοψηφία των μεταναστών που 

έχει περάσει το Αιγαίο ή τον Εβρο και έχει έρθει στην Ελλάδα σαν χώρα 

υποδοχής για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι υπηκοότητας 

Ιρακινής, πολλοί από το Αφγανιστάν, Παλαιστίνιοι και πάρα πολλοί από την 

Κεντρική Αφρική, εκεί πέρα που γίνονται οι εμφύλιοι πόλεμοι για το χρυσό και 

το πετρέλαιο που στήνουνε οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως και από την 

Νιγηρία. Και το λέω αυτό γιατί. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε ξυπόλυτοι και 

περνάνε 5 ηπείρους και 2 θάλασσες για να φτάσουν στην Ελλάδα ως χώρα 

εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, γιατί στις χώρες τους γίνεται πόλεμος και 

γίνεται πόλεμος, έτσι; από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και όχι 

μόνο, από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, για το μοίρασμα της κάθε χώρας 

των πλουτοπαραγωγικών πηγών της.  

 Σ' αυτούς τους πολέμους λοιπόν η χώρα μας, η Ελλάδα, συμμετέχει. 

Αλλες φορές ενεργά, αποστολή στρατού και άλλες φορές στα πλαίσια του 

ΝΑΤΟ, αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι ανθρωπιστική βοήθεια, παραχώρησης 

λιμανιών και αεροδρομίων και ούτω καθεξής. Μιλάνε όλοι πολύ έντονα αυτή την 

εποχή και προεκλογικά και έχεις δίκιο κ.Δήμαρχε, για το πρόβλημα. Το ανοίξανε 

τώρα το πρόβλημα, προεκλογικά. Αλλά για να δούμε ποιοι το δημιούργησαν και 

ποιοι ευθύνονται γι' αυτό. 1990. Σύσσωμη η κυβέρνηση της ΝΕΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στα σύνορα της Αλβανίας, άλλοι βουλευτές με περιοδίες και 

Υπουργοί σε αλβανικό έδαφος και καλούσαν τότε τον κόσμο οι ίδιοι αυτοί που 

σήμερα λένε ότι υπάρχει πρόβλημα και θα το λύσουμε, αυτόν τον κόσμο να 

έρθει στην ελεύθερη Ελλάδα, να γνωρίσει την πραγματική δημοκρατία. 

Ολυμπιακοί αγώνες λοιπόν 2004. Γεμάτα για γιαπιά των ολυμπιακών έργων με 

ανασφάλιστους μετανάστες. Μόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο είχαμε 13 θανάτους. 

Το έμαθε κανείς; Κανείς. Αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Οποτε χρειαζόμαστε, 
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χρειάζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι, οι βιομηχανίες, φτηνό 

εργατικό δυναμικό για να κάνουν τη δουλειά τους, ανοίγουμε τη στρόφυγγα και 

φέρνουμε ψυχές από παντού για να κάνουν τη δουλειά τους. Εχει ξεκινήσει 

λοιπόν αυτός ο διάλογος στα κανάλια και μας λένε ότι οι λαθρομετανάστες 

ευθύνονται για την κατάσταση αυτή. Για μας θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχει 

λαθραία ψυχή, λαθραία ζωή και δε θεωρούμε κάποιον λαθραίο. Είναι άνθρωποι 

που έρχονται από εμπόλεμη κατάσταση, από τη φωτιά και τη λάβα, για να 

βρούνε καλύτερες μέρες να βγάλουν ένα μεροκάματο. 

 Αλλά κοιτάχτε τώρα, είναι αιτία οι λαθρομετανάστες όπως τους 

ονομάζουνε, αυτοί η αιτία που ψηφίστηκαν τα μνημόνια; Είναι αιτία οι 

λαθρομετανάστες, όπως τους ονομάζουνε, που .. τις κλαδικές συμβάσεις; Είναι 

αιτία οι λαθρομετανάστες που ανέβηκε ο συντελεστής του ΦΠΑ, που ανέβηκαν 

τα τιμολόγια στη ΔΕΗ, που έγινε η μείωση του αφορολογήτου; Είναι αιτία οι 

λαθρομετανάστες για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 

καθημερινά στη δημόσια υγεία και παιδεία; Προφανώς όχι. Αυτά τα στρατόπεδα 

λοιπόν τι θα είναι; Μιλήσαμε και κάποιοι συνάδελφοι είπανε για το κέντρο της 

Αθήνας και ότι είναι πρόβλημα των Αθηνών και μας το φέρνουνε σε μας. 

Προφανώς γκετοποιήσανε ένα κομμάτι του ιστορικού κέντρου της Αθήνας για 

να του υποβαθμίσουν την αξία του για να μπορούν να το αγοράσουνε οι 

μεγάλοι όμιλοι μπιρ παρά και το κάνανε. Τώρα πλέον αυτό το κομμάτι το οποίο 

υποβαθμίσανε, έχει γίνει και αλλού αυτό, στο Μαϊάμι, τώρα το αγοράσανε μπιρ 

παρά και θα το ανοικοδομήσουνε και βεβαίως τώρα που το πήραν οι μεγάλοι 

όμιλοι, δε χρειάζονται εκεί πέρα μετανάστες. Συνειδητό. Ξέρετε πολύ καλά 

έχουν πάει και στο κέντρο της Αθήνας το μεγαλύτερο κέντρο Αστυνομικό, το .. 

κέντρο είναι στην Ομόνοια. Μέσα στην Ομόνοια είναι. Αρα άμα θέλανε να 

χτυπήσουν όπως αυτό που ονομάζουνε εγκληματικότητα, πορνεία, εμπορία 

ναρκωτικών, θα μπορούσαν να το κάνουν άμεσα.  
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 Αλλά αυτά τα ζητήματα της πορνείας και της εκγληματικότητας δεν 

έχουν σχέση με το αν κάποιος είναι μετανάστας ή Ελληνας. Η ίδια η πολιτική 

τους τα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Μια πολιτική την οποία την 

εφαρμόζουνε και βεβαίως μας καταδικάζουνε σε καταστάσεις φτώχιας και 

ανέχειας. Οταν δεν έχει ο άλλος, Ελληνας ή ξένος, τι θα κάνει; Δε θα κλέψει; 

Πως θα ταϊσει το παιδί του; Υπάρχει και κάτι τελευταίο και θα περάσουμε στην 

πρόταση του κ.Δημάρχου. Λένε όλοι ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει με μετανάστες 

απ' όλες τις, από τους 5 ορίζοντες γύρω μας και από τις 40 φυλές, 100 φυλές 

του Ισραήλ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ευρωπαϊκή Ενωση, Συνθήκη Σέγκεν και 

Δουβλίνο ΙΙ και εδώ απευθύνομαι και σε όλους αυτούς οι οποίοι ευαγγελίζονται 

τον παράδεισο και την καλή Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ενωση που 

συμμετέχουμε και προφανώς είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες για την 

κατάσταση τη σημερινή, είναι αυτή με την οποία έχουμε υπογράψει συνθήκη 

Σέγκεν και τη συμφωνία του Δουβλίνου, η οποία απαγορεύει να δώσουμε στους 

μετανάστες χαρτιά να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Στην Πάτρα κάθε μέρα συνωστίζονται 5- 10.000 μετανάστες και πιάνονται σαν 

τα τσαμπιά κάτω από τα φορτηγά και θέλουν να περάσουν Ιταλία. Δώστους 

χαρτιά λοιπόν να πάνε. Και όμως έχεις δεσμευτεί και έχεις υπογράψει γι' αυτό 

που γίνεται σήμερα εδώ. Εν κατακλείδι, αυτοί που δημιουργήσανε το πρόβλημα 

έρχονται σήμερα και μας λένε ότι θα μας το λύσουνε. Αυτό γίνεται.  

 Τώρα κ.Δήμαρχε σχετικά με την πρόταση σας. Ευχάριστο είναι το 

γεγονός ότι ξεκινώντας .. Εγώ θα ήθελα και προτείνω να γίνει, να πάρουμε 

απόφαση σήμερα. Το ψήφισμα δε λέει τίποτα. Είναι άλλο πράγμα να 

κουβεντιάζουμε εδώ πέρα και να πάρουμε μια απόφαση καταδίκης της υπόθεσης 

του Υπουργείου και της κυβέρνησης να δημιουργήσει αυτό που είπες Δήμαρχε 

και συμφωνούμε, στρατόπεδα ανθρώπινων ψυχών και άλλο πράγμα να 

βγάλουμε ένα ψήφισμα. Ενα ψήφισμα είναι ένα ψήφισμα, ένα χαρτί είναι, δεν 

είναι τίποτα άλλο και θα σας παρακαλέσω κ.Δήμαρχε .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απόφαση πρέπει από κάποιον να εκτελεστεί. Τέλος πάντων, δεν 

έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ 

πως θα συντάξει ο Πρόεδρος την εντολή. Ο,τι θέλουμε κάνουμε, απόφαση, δεν 

έχω κανένα πρόβλημα σ' αυτό, έτσι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θα εκτελεστεί από τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο 

σύσσωμο να παρθεί αυτή η απόφαση, σε περίπτωση που έρθουν και 

τολμήσουνε να κάνουνε στρατόπεδο. Αλλά κοιτάχτε, κ. Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε 

κοιτάχτε, άκουσα και τον κ.Κεμπεσίδη. Βεβαίως στο λειτουργικό κομμάτι 

κ.Κεμπεσίδη αυτά που λέτε είναι πραγματικά. Τα αντιμετωπίζουμε όλοι. Ομως το 

να μπαίνουμε σήμερα και να κουβεντιάζουμε απέναντι στο Υπουργείο και αυτήν 

την κυβέρνηση, η οποία έχει δημιουργήσει όλη αυτήν την κατάσταση, για το αν 

έχουμε ή δεν έχουμε δίκτυο ύδρευσης ή αν χωράνε ή δε χωράνε 1.000 άτομα, 

κ.Δήμαρχε μπορεί να σας πούνε αύριο ότι εγώ θα σας δώσω λεφτά για να τα 

φτιάξετε άμεσα. Τι θα πείτε; Οταν θα σου πει .. 'Η σε έναν άλλο χώρο του 

Δήμου. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε, αυτό που βάζετε εισηγητικά και είναι η 

πρώτη πρόταση στο ψήφισμα σας, σε απόφαση λοιπόν να πείτε και να πούμε 

όλοι μας εδώ πέρα, ότι καταδικάζουμε τα σχέδια της κυβέρνησης και ζητάμε να 

ματαιωθούν τα σχέδια της για τη δημιουργία στρατοπέδου συγκέντρωσης 

μεταναστών, γιατί αυτό θα εξασφαλίσει Δήμαρχε εσάς ως προς την πρόταση της 

κυβέρνησης και του Υπουργείου για τη δημιουργία του στρατοπέδου σε έναν 

άλλο χώρο ή στον ίδιο χώρο αύριο. Από τη στιγμή που θα βγει το Υπουργείο και 

θα μπορεί να σου πει ότι εγώ πάρε τα λεφτά και στο φτιάχνω άμεσα.  

 Θα ξεκινάς και θα καταδικάζεις την πολιτική αυτή και βεβαίως να μπούνε 

και στο ψήφισμα και όλα αυτά που αναφέρει ο κ. Κεμπεσίδης  βεβαίως, να 

περιγράψει για ποιο λόγο σήμερα στο Κατσιμίδη δε γίνεται, όμως όταν δεν 

καταδικάζεις την πολιτική αυτή, να μπει πρώτο εννοώ σε μια απόφαση που θα 

γίνει. Αυτό λέω, αυτό προτείνω Δήμαρχε. Θα σου πει το Υπουργείο και θα το 
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κάνει, πάρε τα λεφτά κ.Δήμαρχε και φτιάξε τη Μαλακάσα ή το Κατσιμίδη όπως 

σου λέμε εμείς και θα στα λύνω τα προβλήματα εγώ αυτά που μου βάζεις 

σήμερα. Υπό αυτήν την προϋπόθεση λοιπόν εμείς έχουμε τη διάθεση να 

ψηφίσουμε λοιπόν και να πάρουμε απόφαση γι' αυτό, αλλά αν μπει πρώτα η 

καταδίκη της πολιτικής αυτής. Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο για τη θέση τη δικιά 

μας σαν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, έχει σχέση και με 

το αύριο της περιοχής μας αυτό. Είναι άλλο πράγμα συνάδελφοι να πούμε 

σήμερα στον Υπουργό, δεν έχουμε ύδρευση ή δεν έχουμε χώρο για να βάλουμε 

κ.Κεμπεσίδη και σωστά, αλλά αύριο θα έρθει να σου πει, σου δίνω και 4.000.000 

ευρώ να το κάνεις. Τι θα του πεις; Οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Οταν λες λοιπόν 

και .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και ποιος θα το εκτελέσει; Η Δημοτική Αρχή και μαζί όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό παίρνουμε απόφαση και δεσμευόμαστε κιόλας. 

Αυτό είχα να προτείνω και θα δευτερολογήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα.  

 Κυρία Στεργίου έχετε το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (γέλιο) Εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Αυτό που ασφαλώς, μ' αυτό 

που θέλω και εγώ να ξεκινήσω είναι ακριβώς το πρόβλημα των μεταναστών. 

Κατ' αρχήν διαφωνώ και με το θέμα της εισήγησης. Τους αναφέρετε ως 

παράνομοι λαθρομετανάστες. Οι άνθρωποι δεν είναι λαθραίοι. Τα τσιγάρα είναι 

λαθραία, τα πράγματα είναι λαθραία και οι πολιτικές είναι λαθραίες. Οι άνθρωποι 

είναι άνθρωποι, είναι ανθρώπινες ψυχές, είναι παράνομοι γιατί έχουν μπει στην 

Ελλάδα, αλλά είναι παράνομοι μετανάστες και όχι λαθραίοι, λαθρομετανάστες 
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και νομίζω είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διαχωρισμός και να μην το 

αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα αυτό που .. κατ' αρχήν όλοι συμφωνούμε στο 

αρχικό, δηλαδή ότι δε θέλουμε να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο το στρατόπεδο. 

Ωστόσο όμως και με το συλλογισμό που βάλατε και ο κ.Κεμπεσίδης από τη 

μεριά του Τοπικού Συμβουλίου και η εισήγηση του Δημάρχου, αναφέρει γιατί 

δεν πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Αν αύριο μας υποδείξουν ένα άλλο 

σημείο, μας υποδείξουν το άλλο στρατόπεδο του Αυλώνα ή ένα άλλο χώρο που 

δεν είναι αυτά που λέτε, δεν είναι μέσα σε δάσος, δεν είναι δίπλα στην 

Ιπποκράτεια Πολιτεία που είναι τα ωραία σπίτια και οι νοικοκυραίοι και μας το 

κάνουν κάπου αλλού, θα πούμε ναι;  

 Αρα λοιπόν το πρόβλημα μας δεν είναι που θα γίνει αλλά ότι δεν  πρέπει 

να γίνουν αυτά τα κέντρα κράτησης όπως τα λένε μεταναστών. Δεν  μπορούμε 

σήμερα, 60 χρόνια μετά τη Μακρόνησο, να μιλάμε για στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, γιατί αυτό γίνεται και είναι μια φασιστική νοοτροπία την οποία 

την προσπαθούν σήμερα να βάλουν το λαό να ασχοληθεί μ' αυτό το, μ' αυτήν 

τη συζήτηση και να στρέψουνε το λαό σ' αυτές τις ρατσιστικές και φασιστικές 

νοοτροπίες. Αυτό λοιπόν που νομίζουμε ότι είναι περισσότερο σημαντικό, είναι 

να αρνηθούμε να γίνουν αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης γιατί ακριβώς 

ανεξάρτητα από τα στρατόπεδα φύλαξης που λένε, είναι στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, ότι εδώ και πολύ καιρό, τα 

προηγούμενα δηλαδή χρόνια και οι παρατάξεις, τουλάχιστον η δική μας η 

παράταξη στην ΚΕΔΚΕ έβαζε ζήτημα ότι να αποδοθούν τα εγκαταλειμμένα 

στρατόπεδα στους Δήμους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

βάζει ζήτημα τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα να περάσουνε στους Δήμους για 

να τα αξιοποιήσουνε. Να κάνουνε χώρους που έχουνε ανάγκη να κάνουν οι 

Δήμοι. Υπήρχαν τα στρατόπεδα στο Μενίδι, στην Αττική έχει πάρα πολλά. Θα 

μπορούσαμε και εμείς και εγώ επανειλημμένα έχω βάλει ζητήματα και όταν 

κάναμε τη συζήτηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για το Ρυθμιστικό, 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η EKTAKTH 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

  35 

χρειάζεται να αποδοθούν. Αρα λοιπόν αν είχαν αποδοθεί και τα αξιοποιούσε ο 

Δήμος δε θα μπορούσε να μπει τέτοιο ζήτημα, σήμερα να γίνονται τέτοιες 

προτάσεις.  

 Από εκεί και πέρα αυτό που σήμερα γίνεται και όλοι το είπατε, δε θέλω 

να ξαναπώ πράγματα που έχουν ακουστεί και συμφωνώ, είναι το ότι σήμερα μια 

βδομάδα πριν από τις, ουσιαστικά από τη διάλυση τους Βουλής, 15 μέρες έστω 

γιατί έχει ξεκινήσει η ιστορία αυτή, προσπαθούν και λέω προσπαθούν να 

λύσουν, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το 

μεταναστατευτικό πρόβλημα μέσα σε μια βδομάδα ή 1 μήνα πριν τις εκλογές, 

ένα πρόβλημα που εδώ και 20 χρόνια και παραπάνω από 20 χρόνια δεν 

κατάφεραν να λύσουν, γιατί δε θέλησαν να λύσουν και δε θέλησαν να βάλουν, 

να σπάσουν αυγά που λέμε και να λύσουν αυτό το πρόβλημα του 

μεταναστευτικού, έχουν βάλει λοιπόν τον Ελληνικό λαό να συζητάει να 

αλλάξουν την προεκλογική ατζέντα και αντί να συζητάμε τα προβλήματα και τις 

πολιτικές που δημιούργησε η τρόϊκα, τα προβλήματα που δημιούργησε στους 

εργαζόμενους η φτωχοποίηση, η πλήρης φτωχοποίηση τους, όταν βλέπουμε τη 

νεολαία μας να έχει πάρει τους δρόμους της ξενιτιάς, όταν υπάρχουν πάνω από 

1,5 εκατ. άνεργοι και αντί να συζητάμε αυτά προεκλογικά και να προτείνουμε 

λύσεις και να λέμε, πως θα ξεμπλέξουμε απ' αυτήν την ιστορία του μνημόνιου 

και της τρόϊκα, μας έχουν βάλει να συζητάμε για το μεταναστευτικό και το αν 

θα φτιάξουμε ή όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης.  

 Είναι κάποιος νοήμων άνθρωπος να πιστεύει ότι μέσα σε 1 μήνα μπορεί 

να λυθεί αυτό; Ακόμη και αν αυτά που λένε και αν προχωρήσουν, μπορούν να 

γίνουν; Είναι κανείς, πιστεύει κανείς ότι μπορούν να γίνουν; Βέβαια και πρέπει 

να το καταλάβει ο Ελληνικός λαός και να μην τσιμπήσει αυτό που λέμε, γιατί .. 

Βέβαια αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ τους και έχουν φτιάξει και το μετεκλογικό 

σενάριο, το μετεκλογικό σενάριο συγκυβέρνηση πάλι κλπ., άρα λοιπόν ξέρουν 
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ότι θα είναι ίσως στα πράγματα πάλι και συνεχίζουν, θα συνεχίζουν αυτήν την 

πολιτική. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να μπούμε σ' αυτήν τη λογική να συζητάμε 

σήμερα αυτό που πάνε να μας περάσουνε. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να 

πω είναι ότι μέσα σ' αυτό το ψήφισμα ή όποια απόφαση πάρουμε θα πρέπει 

σαφώς να λέει ότι είμαστε ενάντια στα κέντρα κράτησης, στα στρατόπεδα 

μεταναστών όπως τα προτείνει η κυβέρνηση. Αντίθετα υπάρχουν τρόποι που 

μπορούν, μπορούμε αν θέλετε και μέσα στα ψηφίσματα να τα βάλουμε αλλά 

εγώ θα πω τις θέσεις της παράταξης μου. Κατ' αρχήν πρέπει να δοθούνε 

ταξιδιωτικά έγγραφα σ' αυτούς τους που θέλουν να φύγουν. Υπάρχουν χιλιάδες 

άνθρωποι, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των μεταναστών των παράνομων 

θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Στην Ελλάδα 

έρχονταν πριν από κάποια χρόνια όταν υπήρχε δυνατότητα να βρουν δουλειά. 

Σήμερα και αυτοί που έχουν έρθει και έχουνε δουλέψει στην Ελλάδα, γυρίζουν 

πίσω και πρέπει αυτό να δείτε ότι πράγματι ισχύει στην πραγματικότητα.  

 Αρα λοιπόν καταδίκη της συνθήκη Σέγκεν, ανυπακοή στη συνθήκη 

Σέγκεν και του Δουβλίνου ΙΙ που είναι η συνθήκη αυτή που απαγορεύει το να 

φεύγουν οι μετανάστες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Χρειάζεται να 

δημιουργηθούν ανοιχτοί αξιοπρεπείς δημόσιοι χώροι φιλοξενίας, όπου θα μπορεί 

να παρέχεται φαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση και στέγαση για όλους αυτούς 

τους ανθρώπους που υποφέρουν και κ.Δήμαρχε όταν παίζατε μπάλα με τους 

μετανάστες την άλλη φορά, ή κρίκετ, ο κ.Βλάχος, δε ζητήσατε από κανέναν τα 

χαρτιά του αν είναι παράνομος ή νόμιμος και μπράβο σας και έτσι πρέπει να 

αντιμετωπίζουμε στις κοινωνίες αυτόν τον κόσμο, όχι να τους απομονώνουμε 

και να τους περιθωριοποιούμε. Χρειάζεται λοιπόν επίσης να δοθεί άσυλο σε 

αυτούς που έχουν ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει από χώρες που 

γίνεται πόλεμος, που δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω. Δεν 

μπορούν να γυρίσουν γιατί θα τους εκτελέσουν και το κράτος είναι αυτό που δε 

δίνει τη δυνατότητα σ' αυτόν τον κόσμο να γυρίσει πίσω. Να ανατεθεί ένα 
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μέρος της φρούρησης των συνόρων στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, όπως έχουν υπογράψει με τις συμβάσεις τους. Να μονιμοποιηθούν οι 

μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι 

που έχουν οικογένειες, παιδιά, που δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Τα παιδιά τους 

είναι παράνομα. Δεν υπάρχουν στα χαρτιά πουθενά. Αυτοί λοιπόν τους βάζουμε 

στην κατηγορία, παράνομοι μετανάστες και τέλος, να δοθούνε και σ' αυτούς 

που έχουν άδειες, που έχουν σήμερα άδειες, αλλά λόγω του γεγονότος ότι λόγω 

της μεγάλης ανεργίας δεν έχουν κατορθώσει να έχουν τα ένσυμα εκείνα τα 

οποία χρειάζονται, γίνονται στην πράξη παράνομοι.  

 Υπάρχουν λοιπόν πολλές κατηγορίες παράνομων μεταναστών, τους 

οποίους τους βάζει ο κ.Χρυσοχοϊδης και ο κ.Σαμαράς και οι έγκριτοι 

δημοσιογράφοι των καναλιών που από το πρωί μέχρι το βράδι μας μιλάνε για τη 

λαθρομετανάστευση, τους βάζουν σε ένα τσουβάλι σαν ανθρώπινα σκουπίδια 

για να τα πετάξουν κάπου που οι νοικοκυραίοι οι διπλανοί αντιδρούν. Δεν είναι 

έτσι όμως τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε, τουλάχιστον το ανθρωπιστικό 

στοιχείο της πολιτείας θα πρέπει εμείς να το τονίσουμε. Δεν μπορεί να λυθεί το 

μεταναστατευτικό ζήτημα έτσι και όχι σαφώς με στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα 

ψηφίσουμε το ψήφισμα αυτό που βάζετε αλλά με την προσθήκη ότι θα πρέπει, 

ότι είμαστε ενάντια γενικά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που πάει να φτιάξει η 

κυβέρνηση οπουδήποτε στην Ελλάδα και όχι μόνο για το Κατσιμίδη ή 

οπουδήποτε αλλού στο Δήμο μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, συγνώμη, η πρώτη παράγραφος που 

προτείνουμε, είναι ακριβώς αυτό που λέτε τόση ώρα. Ονομάζουμε αποθήκες 

ανθρώπινης δυστυχίας, συμφωνούμε απολύτως επομένως, και το δεύτερο, δεν 

ξέρω αν το λέτε ειρωνικά, ότι παίζαμε μπάλα με τους μετανάστες κλπ. γιατί 

θέλω να πω ότι .. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι Δήμαρχε, θετικά το είπα, θετικά το είπα. Θετικά το είπα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαν γιατρός έχω υπηρετήσει τους μετανάστες και .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θετικά το είπα, θετικά το είπα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. περιστατικά πολύ δύσκολα έχω αντιμετωπίσει σαν γιατρός μαζί 

τους βράδια ολόκληρα και να περιαυτολογήσω αν μου επιτρέπετε μια, θα το πω 

τότε, επειδή με προκαλέσατε, κάποια στιγμή έρχεται σε προηγούμενη 

υποψηφιότητα ένας Δημοτικός Σύμβουλος και μου λέει, Γιάννη, θέλω να κατέβω 

μαζί σου. Γιατί. Γιατί 3- 6 το βράδι πάλευα να σώσω έναν μετανάστη με 

αιμορραγίες, χωρίς να τον ξέρω, ούτε να τον ξαναδώ ποτέ. Δε συνεχίζω. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, το είπα θετικά, με την έννοια ότι στις κοινωνίες μέσα οι 

άνθρωποι αυτοί που τους δίνουμε τη δυνατότητα ενσωματώνονται και ζούνε 

μαζί μας. Μ' αυτήν την έννοια το είπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Μετά από το θέμα των διοδίων, μετά από το 

Ρυθμιστικό, έρχεται ακόμα ένα χτύπημα για την περιοχή μας το οποίο μας 

βρίσκει απροετοίμαστους, όπως είναι φυσικό, αλλά όχι και τόσο γιατί εδώ και 

πολλά χρόνια εγώ απ' όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δε θυμάμαι και κάτι θετικό, 

κάτι να γίνει, κάτι δυνατό από την πολιτεία που να προσφέρει στην περιοχή μας. 

Το μόνο που βλέπουμε κατά καιρούς είναι χτυπήματα και χτυπήματα δυστυχώς 

κάτω από τη ζώνη. Για μένα πιστεύω ότι ο νέος "Καλλικρατικός" Δήμος του 

Ωρωπού είναι η μεγάλη ευκαιρία επιτέλους να αποδείξουμε στην πολιτεία και 

στην κεντρική διοίκηση πλέον ότι έχουμε φωνή, ότι είμαστε δυνατοί και ότι 

μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Είναι φανερό και το έχω 

ξαναπεί επανειλημμένως ότι αυτός ο Δήμος δεν είναι μόνο τεράστιος και έχει 

προβλήματα και ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και όλα τα άλλα τα 
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αρνητικά, αυτός ο Δήμος πρέπει να τον δούμε και θετικά. Είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής. Εχουμε δύναμη, έχουμε φωνή πλέον. Αυτό 

που πρέπει να κάνουμε, να το εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα 

γίνεται και αυτό που πρέπει να γίνει κατά την άποψη μου, είναι ότι η Αρχή και 

όλοι μας εμείς που εκτελούμε κατ' εντολήν των πολιτών που μας έφεραν σ' 

αυτές εδώ τις θέσεις, είναι να εμπνεύσουμε τους πολίτες και να δώσουμε αυτό 

που πρέπει να δώσουμε, έτσι ώστε να ξεφύγουμε πλέον και να είμαστε για την 

πολιτεία έτσι αυτό που μας αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια.  

 Δε χωράει αντιπολιτευτικός λόγος σε τέτοια ζητήματα. Εγώ το μόνο που 

θα ζητήσω και το μόνο που θα πω, είναι ότι πρέπει ενωμένοι και δυνατοί να μην 

κοιτάξουμε πολιτικές σκοπιμότητες και να σταθούμε απέναντι με το ύψος μας, 

έτσι ώστε για τους πολίτες και για μας και για το μέλλον του Δήμου να 

πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα πράγματα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Το λόγο έχει ο κ.Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί 

συνάδελφοι και αγαπητό κοινό, συμφωνώ εν πολλοίς με τους προλαλήσαντες 

και δε θα σταθώ σ' αυτό καθ' αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να δώσω μια άλλη 

διάσταση. Επειδή τυχαίνει, για όσους δε γνωρίζουν, να έχω υπηρετήσει την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια 

προβλήματα, όπως και σήμερα, πάντα μας προτείνουν για το κομμάτι το δικό 

μας τις πρώην Κοινότητες και σήμερα τον ενιαίο Δήμο, η κεντρική εξουσία 

υποβαθμισμένες προτάσεις και απόψεις και εμείς τρέχουμε πάντα ουραγοί να 

λέμε όχι και να παλεύουμε να τα αποτρέψουμε. Βέβαια για το σημερινό θέμα 

δεν υπάρχει αντίρρηση και αυτό θα κάνουμε. Ομως πιστεύω ότι θα πρέπει να το 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

40 

δούμε και από άλλο πρίσμα κ.Δήμαρχε και το βάρος πέφτει σε σας, με τη δική 

μας τη βοήθεια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων μας. Δηλαδή να 

αρχίζουμε να συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο θέσεις και απόψεις για το τι 

οραματιζόμαστε για τον τόπο μας, να προλαβαίνουμε εμείς την κεντρική εξουσία 

για το τι θέλουμε στον τόπο μας πριν αυτοί μας προτείνουν ό,τι χειρότερο για 

την περιοχή μας. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να περιμένουμε την εξουσία να 

προτείνει κάτι για τον τόπο μας και τότε να τρέχουμε να προλάβουμε, όπως 

ξεκίνησε από το 1985 η εθνική, η πολεοδομική ανασυγκρότηση και φωνάζαμε 

και τρέχαμε, όχι και μετά από 22 χρόνια στις Κοινότητες και στο σημερινό Δήμο 

μια περιοχή μας δεν έχει μπει στο Σχέδιο, εξαιρουμένης της Ιπποκράτειου 

Πολιτείας. Γι' αυτό βέβαια δεν ευθύνεται η κεντρική εξουσία. Ευθυνόμαστε όλοι 

εμείς που εξυπηρετήσαμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρώτου του ομιλούντος.  

 Θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε για τα επόμενα 20, 30 χρόνια 

που είναι προβλέψιμα τι προβλέπεται και τι θέλουμε εμείς για τον τόπο μας και 

να προτείνουμε εμείς την κεντρική εξουσία  και όχι η κεντρική εξουσία να μας 

φέρνει ουραγούς και να τρέχουμε και να μας βγάζει στους δρόμους. Επάνω σ' 

αυτό θα ήθελα, εκτός από αυτό που πρότεινα και είπα κ.Δήμαρχε, να ζητήσουμε 

άμεσα όπως ειπώθηκε από τους προλαλήσαντες τις κοινόχρηστες εκτάσεις των 

Υπουργείων, όλων των Υπουργείων και κυρίως αυτήν τη φορά για το 

συγκεκριμένο θέμα το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας να παραχωρηθούν στο Δήμο. 

Υπάρχει θεσμοθετημένα και με τον "Καλλικράτη" για να αποφασίζουμε εμείς το 

τι θέλουμε στον τόπο μας. Το επόμενο είναι αυτό που ζήτησα, κάποιες  

συνεδριάσεις του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου για το τι εμείς ζητάμε και 

δρομολογούμε για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι του παρόντος και μπορεί να μην 

είναι της μιας εξουσίας, της μιας Δημοτικής Αρχής ή της επόμενης ή της 

μεθεπόμενης. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα τον αείμνηστο Χαρίλαο 

Τρικούπη. Οραματίστηκε το Ριο - Αντίρριο. Ο Σημίτης το εγκαινίασε. Εγινε όμως. 

Εγώ θα ήθελα να δρομολογήσουμε, να οραματιστούμε κάτι και να το 
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εγκαινιάσουν και να το βρουν τα παιδιά μας, αλλά πρώτοι εμείς για μας πριν από 

τους άλλους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Το λόγο έχει η κα Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, μιλάμε για εγκατάσταση κέντρου κλειστής 

φιλοξενίας. Είναι ένας ευπρεπής όρος για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των 

μεταναστών. Υπόσχονται ότι με τη δημιουργία κέντρων εγκατάστασης κλειστής 

φιλοξενίας θα απορροφηθούν κονδύλια 200.000 ευρώ και θα δημιουργηθούν 

θέσεις εργασίας. Δηλαδή μας χρυσώνουν το χάπι σε μια περίοδο όπου υπάρχει 

δυστυχία σε μας τους ίδιους τους Ελληνες, προσθέτουν και τη δυστυχία, ακόμα 

και την μιζέρια στους μετανάστες. Λοιπόν, επομένως ανακυκλώνεται το 

πρόβλημα των μεταναστών χωρίς να δίνεται πραγματική λύση. Είμαστε λοιπόν 

αντίθετοι με τη δημιουργία των κέντρων κράτησης των μεταναστών. Πρέπει να 

βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος λύσης του προβλήματος. Δεν είναι δυνατόν 1 

μήνα πριν από τις εκλογές η κυβέρνηση να προτείνει τέτοιες λύσεις χωρίς 

προγραμματισμό και χωρίς μελέτη. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες τις ώστε 

να φέρει μια πρόταση πραγματικά που να λύνει το πρόβλημα. Οσον αφορά 

τώρα το συγκεκριμένο θέμα που αφορά το Κατσιμίδη, οπωσδήποτε στο 

στρατόπεδο της Αεροπορίας όπως έχει ήδη ειπωθεί και από τον κ.Κεπεσίδη και 

από τους υπόλοιπους, είμαστε αντίθετοι για τους ίδιους λόγους, είναι ένας 

χώρος όπου υπάρχει πρόβλημα με τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας, η ύδρευση 

και η αποχέτευση δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, αλλά 

προπάντων ο χώρος αυτός θα πρέπει να διατεθεί για να γίνει πραγματικά ένας 

χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που να έχει κάποιο πολιτιστικό 

αποτέλεσμα και όχι να γίνει ένα .. να δώσει ανάπτυξη στον τόπο και όχι να γίνει 

ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. 
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 Επομένως ψηφίζουμε το ψήφισμα, με το οποίο θα πρέπει να 

διεκδικήσουμε και εμείς ό,τι καλύτερο για το Δήμο.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα κ.Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομιλία 

μου θα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος, δε θα μπω στη διαδικασία που είπαν 

οι προλαλήσαντες, θα σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, 

εφημερίδα οικονομική και πολιτική, σήμερα 2 Απριλίου 2012. Λέει, ο 

κ.Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε ότι σήμερα στέλνει στη Βουλή την πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου με το πρώτο, πρώτο εννοεί στρατόπεδο 

συγκέντρωσης, να δημιουργείται στην Αττική πριν από εκλογές και γράφει και 

συνεχίζει να λέει τα λόγια του, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή αυτά είναι λόγια του 

κ.Χρυσοχοϊδη. Δε θα υποκύψω και δε θα υποχωρήσω σε λαϊκισμούς από ένα 

κομμάτι της Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο 

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Εγώ πρέπει να δηλώσω εδώ κατηγορηματικά 

και νομίζω ότι πρέπει να το δηλώσουμε όλοι κατηγορηματικά, ότι από σήμερα 

για τον κ.Χρυσοχοϊδη είμαι λαϊκιστής, θα λαϊκίζω. Αν νομίζει ο κ.Χρυσοχοϊδης ότι 

όποιος δε θέλει έξω από το σπίτι του τέτοια κέντρα, είναι λαϊκιστής, καλύτερα 

να λαϊκίζουμε. Να γίνουμε παράνομοι, να κάνουμε ό,τι πρέπει για να δούμε τι θα 

κάνει ο κ.Χρυσοχοϊδης. Δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω.  Εχουμε μια ευθύνη 

και εμείς όμως κ.Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε σαν Δήμος. Από τον 

Φεβρουάριο του '11 έχω υποβάλλει 2, 3 ερωτήσεις για το τι γίνεται με την 

Ιπποκράτεια Πολιτεία. Δηλαδή ωραία ακούω τους συναδέλφους εδώ να λένε ότι 

πρέπει να πάμε να ζητήσουμε τα στρατόπεδα, συμφωνώ. Μήπως πρέπει να δει ο 

Δήμος τι έχει εκεί; Εγώ δεν μπαίνω σε καμία αντιπαράθεση, εγώ θα σας πω ότι 

συμμετείχα πριν 14 μήνες μαζί με τη συνάδελφο, την κα Βαρνάβα, και με 2 
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Προέδρους Συλλόγων, τον κ.Κραβανίτη και τον κ. .. σε μια συζήτηση στο 

ΥΠΕΚΑ. Είδαμε τη Γενική Γραμματέα, μας είπε κάποια πράγματα, είναι αυτό που 

συζητάμε τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε να λέμε, δώστε μας το στρατόπεδο και 

δεν .. Στο Ε9 δεν αναφέρεται κάτι στην περιουσία του Δήμου. Αρα προτείνω, 

όχι για το στρατόπεδο, για τα άλλα, προτείνω να γίνει μια ξεχωριστή, ένα 

ξεχωριστό θέμα, ένα ξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο για ό,τι αφορά την 

Ιπποκράτειο Πολιτεία. Να έρθουν εδώ οι Νομικοί κ.Αντιδήμαρχε να μας 

ενημερώσουν .. Δεν είναι άλλο θέμα κ.Δήμαρχε, είναι το ίδιο. Αν είχαμε λάβει 

υπ' όψη ακριβώς εκεί τι συμβαίνει, ίσως αυτήν τη στιγμή θα ήμασταν πιο έτοιμοι 

να τους απαντήσουμε.  

 Καταλήγω στο εξής: εγώ είμαι άνθρωπος της πιάτσας, του εμπορίου. Δεν 

είμαι ούτε αυτοδιοικητικός, ούτε σκοπεύω να γίνω, να μείνω μόνιμος 

αυτοδιοικητικός. Εχω να σας προτείνω ένα, ότι με ψηφίσματα δε γίνεται τίποτα. 

Αν δε βγει ο κόσμος μπροστά, όχι Κερατέα, χειρότερα, αν δεν μπορέσουμε εμείς 

να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, αν αυτός ο κόσμος δεν δεκαπλασιαστεί για 

πλάκα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα μιλάμε για το ίδιο θέμα, ο 

κ.Χρυσοχοϊδης με τον κ.Λοβέρδο, γιατί αυτοί οι δύο βλέπω στη φωτογραφία και 

χωρίς γραβάτα λέει, έτσι, θα μας κάνουν επίθεση, στην εφημερίδα, λοιπόν, 

αυτοί οι δύο θα ξέρετε ότι πριν τις εκλογές θα το έχουν κάνει αυτό. Μόνο ένα 

πράγμα φοβούνται. Τον κόσμο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Να δώσουμε το λόγο τώρα σε δύο .. Α, έχουμε άλλο συνάδελφο;  

Κύριε Κεμπεσίδη θέλετε να προσθέσετε κάτι; Ορίστε. 

ΚΕΜΠΕΣΙΔΗΣ: Κατ' αρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις τοποθετήσεις 

που έχουνε κάνει μέχρι τώρα και βλέπω ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο 
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είναι στο πλευρό των κατοίκων των Αφιδνών. Μια τελευταία παρατήρηση λίγο 

στον κ.Κιούση. Συμφωνώ ότι είναι θέμα Ιπποκρατείου Πολιτείας, εμείς δεν το 

βλέπουμε στα όρια της Ιπποκρατείου Πολιτείας, αλλά σε ότι αφορά τη Δημοτική 

Κοινότητα στο σύνολο των Αφιδνών. Δηλαδή το στρατόπεδο δεν αποτελεί 

σχέση, δεν έχει σχέση με την Ιπποκράτεια Πολιτεία μόνο αλλά με όλες τις 

Αφίδνες. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό θέμα τα περιουσιακά μας στην 

Ιπποκράτειο Πολιτεία σαν όρια συναιτερισμού και άλλο το στρατόπεδο. Μπορεί 

να συζητηθεί στα πλαίσια αυτά και το στρατόπεδο εφόσον πλέον δούμε και τι 

θα γίνει. Ηδη υπάρχουνε, εμείς σαν Τοπικό Συμβούλιο άμεσα θα κάνουμε και 

προτάσεις γιατί θέλουμε να, σε τι θέλουμε να αξιοποιηθεί αυτό το στρατόπεδο, 

το θέλουμε αυτό το στρατόπεδο σαν χώρο στα όρια μας και το θέλουμε για 

τους κατοίκους των Αφιδνών και θα φέρουμε και εμείς μια πρόταση.  

 Αυτό που νομίζω πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και το διαπιστώνουμε 

ίσως σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που είναι το επόμενο μας θέμα, είναι τα διόδια, 

είναι ότι βρίσκουν κάθε φορά κάποιον τρόπο με νομοθετικές ρυθμίσεις να 

λύνουν το όποιο θέμα θέσουμε εμείς. Δηλαδή μου είναι λίγο δύσκολο να 

καταλάβω πως ένα στρατόπεδο το παραχωρεί απ' ότι μάθαμε το Υπουργείο 

Εθνικής Αμυνας, το '10 στο δημόσιο, που ψάχνουμε να βρούμε και ποιος το έχει 

τώρα για να το διαχειριστεί, πως φυλάσσονται ακόμα από το στρατό εφόσον 

δεν ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Οταν επικοινωνήσαμε με το 

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας μας είπανε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα μας 

πλέον. Απ' όσο γνωρίζω, όταν τα στρατόπεδα παραχωρούνται, δε χρειάζονται 

πλέον στον Ελληνικό στρατό, επιστρέφουν στην πρωτύτερη κατάσταση τους 

που συνήθως είναι δασικές εκτάσεις, άρα θα έπρεπε να αναφέρονται ήδη  

δασική έκταση. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ενώ έχουνε θέσει .. όπως το 

Παρνηθαϊκό που έχει μπλοκάρει τα πάντα στην περιοχή μας και έχει 

δημιουργήσει προβλήματα, πόσο γρήγορα μπορούν να περάσουνε κάποια 

τέτοια, κάποιες τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως αυτή που ανέφερε ο 
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κ.Κιούσης και πόσο γρήγορα μπορούν να τις υλοποιήσουν. Δεν μπορώ να 

καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να χτίσουμε σχολεία, νοσοκομεία οτιδήποτε άλλο 

και πόσο εύκολα φτιάχνουμε στρατόπεδα γι' αυτές τις ψυχές, ακόμα και να μας 

τάξουνε αποχετευτικά, οτιδήποτε, νομίζω αυτό το κράτος δεν έχει αποδείξει 

ποτέ και τίποτα. Δηλαδή μόνο να τάζουν ξέρουνε, άρα και να μας πουν θα 

φτιάξουνε το αποχετευτικό στην περιοχή, πρέπει πρώτα να το υλοποιήσουνε. 

Αρα δεν ενδιαφέρει κανέναν τι τάζουνε και τι δεν τάζουνε.  

 Εγώ είμαι χαρούμενος που πρώτη φορά βλέπω, όχι πρώτη φορά μάλλον, 

το βλέπω καθημερινά αυτό αλλά είναι πιο εμφανές αυτό ότι πόσο μεγάλη 

δύναμη έχουν οι κάτοικοι, γιατί ήδη δραστηριοποιούνται όλοι και προσπαθούν 

με τις δικές τους δυνάμεις να δώσουν λύση σ' αυτό το πρόβλημα, να 

βοηθήσουν τη Δημοτική Αρχή και πάλι επισημαίνω ότι ίσως θα ψάξουν να 

βρούνε τη νομοθετική ρύθμιση που να τους καλύπτει. Βέβαια το μνημόνιο δεν 

το διαβάσανε κάποιοι, το ψηφίσανε και αυτήν τη στιγμή έρχονται και μας λένε 

λαϊκιστές, μας λένε χίλια δύο. Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να είμαστε 

μεθοδικοί. Σε ότι αφορά τα όρια των Αφιδνών ίσως να μας γίνει και μάθημα, 

αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε τα πάντα γιατί δε θα ανεχτούμε 

άλλο αυτή τη γκετοποίηση. Μας έχουνε κλείσει από παντού. Από τα διόδια, 

δηλαδή δεν μπορεί να είναι γνωστά ότι οι Αφίδνες για τις κινητοποιήσεις των 

διοδίων, για το στρατόπεδο, έχουν γίνει προσπάθειες αυτή η περιοχή να 

κρατηθεί ως ο τελευταίος πνεύμονας της Αττικής για το καλό αυτών που μας 

στέλνουν αυτή την κατάσταση, θα το καταλάβουν ίσως αν συμβεί κάτι κακό. Το 

έχουν δει με την Πάρνηθα από την άλλη μεριά τι έχει γίνει. Θα προσπαθήσουμε 

να τους μεταφέρουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς για τον τόπο μας και 

να είστε σίγουροι εφόσον έχουμε και την συμπαράσταση σας ότι εμείς δε θα το 

επιτρέψουμε με καμία νομοθετική ρύθμιση.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κεμπεσίδη. 

 Ορίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ. Μπράβο Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συμπαράσταση 

και τη δικιά σας αλλά και του Συμβουλίου σας. Συγχαρητήρια για τις θέσεις σας 

και τις σοβαρές τοποθετήσεις σας. Οσον αφορά για το Χρυσοχοϊδη, δε σας 

διάβασα εδώ πέρα, είναι της Αυτοδιοίκησης, ένα τηλέφωνο που μου κάνανε και 

το έχουνε δημοσιεύσει, απαντώ στον κ.Χρυσοχοϊδη με δύο, τρία λόγια. 

Αποφασίζουν χωρίς να μας ρωτήσουν, χωρίς να μας καλέσουν. Διαφωνούμε 

ρητώς και αυτό να το καταλάβει ο κ.Χρυσοχοϊδης. Από κάτω λέμε, απαντάμε 

στον κ.Χρυσοχοϊδη κλπ. Ερχονται να μιλήσουν για λαϊκισμό ποιοι; Αυτοί που μας 

φέρανε σ' αυτήν την κατάσταση ακριβώς γι' αυτόν το λόγο; Γιατί λαϊκιζαν 20, 

30 χρόνια, ήρθαμε εδώ και έρχονται να πούνε εμάς λαϊκιστές που προσπαθούμε 

να κρατήσουμε τον τόπο μας και να τον αναπτύξουμε; Δεν έπρεπε να έχουνε .. 

Επρεπε να .. εδώ να βγαίνουνε στην τηλεόραση καθόλου, όχι να μιλάνε για 

λαϊκισμούς οι πνιγμένοι στο λαϊκισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο σε δύο συμπολίτες μας. 

 Είναι ο κ.Πατεράκης. Ορίστε κ.Πατεράκη. 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Λέγομαι Πατεράκης Διονύσιος, είμαι Πρόεδρος 

του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας και πρώην Κοινοτικός 

Σύμβουλος στην Κοινότητα Αφιδνών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα 

τη Δημοτική Αρχή και τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Αντιδημάρχους οι 

οποίοι αφιέρωσαν αρκετό χρόνο για να γνωρίσουν την περιοχή, να καταλάβουν 

το πρόβλημα, να ενημερωθούν και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα 

το μέγα αυτό πρόβλημα, το οποίο μας το μεταφέρει η ανυπαρξία της 

κυβερνητικής πολιτικής, η ανυπαρξία μεταναστατευτικού σχεδίου για 20 χρόνια, 

το μεταφέρει πλέον τοπικά και έρχεται να υποβαθμίσει οποιοδήποτε περιβάλλον 
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και δε μιλάει για ανάπτυξη, μιλάει για υποβάθμιση, για υποβάθμιση όλης της 

Ελλάδος και ξεπούλημα όλης της Ελλάδος. Μας το λένε κάποιοι άνθρωποι οι 

οποίοι δεν έχουν διαβάσει νομοσχέδια, ψηφίσανε και υποθηκεύσανε το μέλλον 

των παιδιών μας μέχρι το 2042. Βέβαια θα του κάνουμε και μια ερώτηση του 

κ.Υπουργού. Το καινούργιο νομοσχέδιο το έχει διαβάσει; Για να δούμε. Εχουμε 

χρέος για τις επόμενες γενιές να αντισταθούμε, για τις επόμενες γενιές τις οποίες 

ήδη τις έχουμε υποθηκεύσει, τις έχουμε χρεώσει μέχρι το 2042, να 

αντισταθούμε και να σώσουμε το περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο 

είναι πνεύμονας για όλη την Αττική, είναι η καρδιά της Αττικής και εάν 

καταστραφεί έχασε όλη η Αττική και όλη η Ελλάδα.  

 Θα πρέπει οπωσδήποτε να αντισταθούμε. Το έχουμε υποχρέωση στα 

παιδιά μας. Από τα παιδιά μας το έχουμε δανειστεί το περιβάλλον και πρέπει να 

τους το αφήσουμε τουλάχιστον κατ' άτι καλύτερο. Εμείς θα τους το αφήσουμε 

χειρότερο έτσι όπως πάει η δουλειά. Θα ήθελα πριν γίνουμε παράνομοι κάτοικοι, 

γιατί αυτό θέλουν, να γίνουμε παράνομοι κάτοικοι, να γίνουμε παράνομοι 

Ελληνες και να νομιμοποιηθούν όλοι οι υπόλοιποι, να πολεμήσουμε και έχουμε 

αυτή τη δύναμη σαν κάτοικοι, είμαστε σφιγμένοι μια γροθιά όλοι και θα 

αντισταθούμε και έχουμε τρόπους και ξέρουμε να αντισταθούμε και δε θα 

παίξουμε το παιχνίδι τους. Θα αντισταθούμε με όλα τα μέσα.  

 Θέλω μόνο να κάνω δύο παραινέσεις προς την, ας τις πούμε παραινέσεις, 

προς τη Δημοτική Αρχή. Ας δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς διότι κυκλοφορεί 

ευρέως ότι υπάρχει ένας νόμος του 2008 ή 9, συγνώμη, 2009 του Βενιζέλου, ο 

οποίος παραχωρούσε όλα τα στρατόπεδα τα οποία δε χρειαζόντουσαν, στις 

τοπικές ΟΤΑ. Ας το κοιτάξουμε. Και θα παρακαλούσα αν είναι δυνατόν να μην 

είναι ψήφισμα αυτό. Να είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι σύμφωνα 

με τους νομικούς μας έχουμε περισσότερα όπλα για να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις, ίσως και προσφυγή στα Ευρωπαϊκά 
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Δικαστήρια για περιβαλλοντολογικούς κλπ., διότι όπως γνωρίζετε το έργο 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και δεν είναι έτσι εύκολα τα 

πράγματα. Θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Επαναλαμβώνα και 

πάλι ότι ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αφιέρωσε αρκέτες ώρες. 

Θα πω χαρακτηριστικά ότι την Παρασκευή ο Δήμαρχος μαζί με δύο ή τρεις 

Αντιδημάρχους, με συγχωρείτε αν κάνω λάθος, έτσι; ήτανε ο κ.Σωτήρχος, ήτανε 

ο κ.Βλάχος, ήτανε ο κύριος, ο Σωτήρης ο Τσάδαρης, ο Μάκης ο Κεμπεσίδης, ο 

οποίος δεν είναι Δημοτικός Σύμβουλος, είναι Τοπικός, ο κ.Ηλιάσκος, έτσι; 

αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο για να δουν την περιοχή να καταλάβουν τι γίνεται 

και τι δε γίνεται στην περιοχή μας και πως κλπ.  

 Και πάλι σας ευχαριστούμε και όποιος από τους υπόλοιπους Δημοτικούς 

Συμβούλους και της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή της συμπολίτευσης θέλει να 

δει την περιοχή μας να τη μάθει, είμαστε διατεθιμένοι και τους περιμένουμε ανά 

πάσα στιγμή να τους τη δείξουμε και να τους ενημερώσουμε για το κάθε τι. Σας 

ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε υπόχρεοι για τη συμπαράσταση που 

δείχνετε στην περιοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε κ.Πατεράκη. 

 Το λόγο έχει ο κ.Παναγόπουλος. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η περιοχή 

μας, ο Δήμος μας, δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα εδώ και 40 χρόνια. Δεν 

άκουσα λέξη για τον Ασωπό που έχει ισοπεδώσει την περιοχή μας. 

Επακολούθησε μετά άλλη επίθεση για τη χωματερή στον Αυλώνα. Η αντίσταση 

τότε των κατοίκων και του τότε Δήμαρχου με το Δημοτικό Συμβούλιο το 

απέτρεψαν. Εγινε άλλη επίθεση για τις φυλακές της Σκάλας, το θυμόσαστε. 

Αντισταθήκαμε. Αντί για φυλακές τις κάναμε Λύκειο και για να μη γίνει και άλλη 

επίθεση θα έπρεπε ακόμη να γίνει αξιοποίηση στα κτίρια των πρώην φυλακών 

της Σκάλας. Είχαμε πει τότε στον πρώτο Δήμαρχο, στον κ.Μέξη, εγκαταστείστε 
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εκεί το Δήμο για 4, 5 χρόνια, πάρτε και ένα δάνειο από Παρακαταθηκών & 

Δανείων και φτιάχτε διοικητήριο, όχι μόνο Δημαρχείο. Να μην πληρώνουμε 100 

και 120.000 το μήνα, το χρόνο. Τίποτα δεν έγινε και θα έρθει η ώρα που πάλι 

θα μας επιτεθούνε για τις πρώην φυλακές, γιατί τις έχουμε αφήσει 

αναξιοποίητες. Πήραμε με αγώνες τη χρήση και τη χρήση αυτή την έχουμε 

μεταβάλλει σε υποβάθμιση. Τα διόδια, 8 διόδια μέσα σε ένα Δήμο. 

Πρωτάκουστο, σε διεθνή κλίμακα.  

 Το κτήμα του ΙΚΑ. Εδώ και 10 χρόνια το δώσαμε και τρέξαμε εμείς όλοι 

οι δημοσιογράφοι και γράψαμε, σε 18 μήνες θα είναι έτοιμο το κτήριο. 10 

χρόνια περάσανε κ.Δήμαρχε και όπως πάμε μπορεί και να μας το πάρουν το 

κτήμα και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλουν να πάρουν και το ΙΚΑ, να διώξουν το ΙΚΑ 

από τον Ωρωπό, ενώ μας έχουνε πάρει το κτήμα και καμία κίνηση δεν έχει γίνει. 

Δεν μπήκε μια ρήτρα επιτέλους; Και σκέφτεται ο Δήμος τώρα, απ' ότι άκουσα το 

Δήμαρχο χθες στα διόδια, να τους φτιάξουμε και κτήριο του ΙΚΑ, εμείς ο Δήμος, 

να τους στεγάσουμε να μη φύγουνε. Σας δώσαμε κύριοι κτήμα, το καλύτερο 

κτήμα του Ωρωπού, του Δήμου. Γιατί δεν το αξιοποιείτε; Γιατί δεν το φτιάχνετε; 

Να σας φτιάξουμε και άλλο κτήριο όταν δεν έχουμε Δημαρχείο; Αυτό είναι ένα 

ερώτημα στον κ.Δήμαρχο.  

 Τέλος, εστιάζουμε την προσοχή μας στο συγκεκριμένο χώρο που θέλουν 

να πάνε οι παράνομοι μετανάστες. Εμείς θα πρέπει να πάρουμε απόφαση, σε 

κανένα σημείο του Δήμου και να απαριθμήσουμε την υποβάθμιση που έχει 

συντελεστεί στο Δήμο μας, να δώσουμε έμφαση. Δεν μπορεί ο Δήμος Ωρωπού 

να δεχτεί άλλο πλήγμα. Δηλαδή αν φύγει από εκεί και έρθει στη Μαλακάσα ή 

κάπου αλλού ή στις πρώην φυλακές ή δεν ξέρω που αλλού, θα είναι εντάξει; Να 

μην εστιάσουμε δηλαδή την προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο, που έχει 

λόγους να το αποτρέψουμε, να μη δεχτούμε σε κανένα μέρος του Δήμου 

Ωρωπού εφόσον έχουν σημειωθεί τόσο μεγάλες υποβαθμίσεις στο Δήμο μας. Ο 
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Δήμος έχει τη δύναμη, είναι μικρή κυβέρνηση. Αν την αξιοποιήσει θα το 

αποτρέψει. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Παναγόπουλε. 

 Να κλείσουμε με έναν ακόμη συμπολίτη μας. Κυρία Μετοχιάτη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε .. είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα, απαιτούν χρόνο, 

βοηθήστε και εσείς τη διαδικασία. Δε νομίζω ότι αποκλείεται κάποιος τώρα, απλά 

πρέπει να προχωρήσει και η διαδικασία. Ολοι οι συμπολίτες θέλουν να μιλήσουν, 

το καταλαβαίνω.  

 Κυρία Μετοχιάτη. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Καλησπέρα και από μένα. Με προσοχή άκουσα όλους σας και 

ειδικά την αντιπολίτευση για τις θέσεις που πήρατε στο θέμα αυτό το επίμαχο 

της εγκατάστασης του στρατοπέδου στην τοποθεσία Κατσιμίδη. Θα ήθελα να 

κάνω ορισμένες επισημάνσεις βέβαια και να μεταφέρω, έτσι, ορισμένα 

ερωτηματικά τα οποία μου έχουν τεθεί μέσα μου για το πως ας πούμε αντιδρούν 

οι άνθρωποι όταν έρχονται δίπλα στην πόρτα τους, στην αυλή τους ορισμένα 

προβλήματα που τους έρχονται από άλλους, γιατί όταν είναι λίγο μακριά τους 

δεν τα αγγίζουν, αλλά όταν έρχονται κοντά τους τότε ευαισθητοποιούνται. 

Βέβαια από τη μια πλευρά είναι καλό αυτό αλλά από την άλλη, λίγο να το 

κουβεντιάσουμε και θα σας μεταφέρω μια εμπειρία του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου στο οποίο ήμαστε η κα Στεργίου, ο κ.Τσάκωνας παρόντες, όταν 

συζητιότανε για το θέμα της Τεχνόπολης των Αφιδνών και 500 στρ. δάσους στις 

Αφίδνες αποψιλώνονταν για να δοθούν στα μεγάλα συμφέροντα, τον Μπόμπολα 

και τους άλλους, δυστυχώς δε θυμάται κανείς από μας και να με διαψεύσει αν 

θυμάται κάποιος άλλος κάτι άλλο, αν ήρθε κάποιος κάτοικος από την Κοινότητα 
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Αφιδνών να διαμαρτυρηθεί για το επίμαχο αυτό θέμα το οποίο 500 στρ. δάσους 

δινόταν στο βωμό των μεγάλων συμφερόντων, για να δημιουργηθούν τεράστια 

συγκροτήματα και να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα συμφόρησης 

κυκλοφοριακό από τις Αφίδνες μέχρι να μπουν μέσα στον κόμβο της 

Τεχνόπολης.  

 Οταν έγιναν οι μεγάλες πυρκαγιές της Πάρνηθας και αποψίλωσαν 

τεράστιο κομμάτι του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, που είναι ο τελευταίος 

πνεύμονας του λεκανοπεδίου της Αττικής, δυστυχώς και εκεί δε θυμόμαστε 

ποτέ να ήρθαν από τους κατοίκους των Αφιδνών να διαμαρτυρηθούν. Θετικό 

είναι βέβαια που τώρα ευαισθητοποιούνται, εν μέρει θετικό, που τώρα 

ευαισθητοποιούνται και αντιδρούν στην εγκατάσταση του στρατοπέδου, όμως 

πάλι μου θυμίζει κάτι άλλο εμένα τουλάχιστον και πολλών από εδώ μέσα 

πιστεύω, ότι όταν μας αγγίζει το προβληματάκι μας μέσα στην πόρτα μας τότε 

αντιδρούμε. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά να μην κάνουμε 

επιλεκτική κινητοποίηση γιατί έτσι μας συμφέρει, γιατί επιλεκτική είναι η 

κινητοποίηση που γίνεται τώρα, θα μου επιτρέψετε, όπως την καταλαβαίνω 

εγώ. Δηλαδή βεβαίως και επιλεκτική είναι, γιατί όταν μεγάλο κομμάτι του 

εθνικού δρυμού της Πάρνηθας που αφορά όλους, δεν αντέδρασε κανείς, τότε 

λειτουργεί πάλι το εγώ και δεν πάμε στο εμείς. Ετσι; Ετσι τουλάχιστον εγώ το 

καταλαβαίνω.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Δεν πειράζει. Εγώ που είμαστε; Εσείς που είσαστε; Δε σας 

θυμόμαστε. Δε διαφωνούμε, με συγχωρείτε κύριοι, επιτρέψτε μου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι.   

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Επιτρέψτε μου τις απόψεις μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μετοχιάτη, ας εστιάσουμε στο θέμα.  
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ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Ωραία, εντάξει, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας αφήσουμε λιγάκι την Τεχνόπολη. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Ηθελα μια υπενθύμιση να κάνω. Μια στιγμή, μια στιγμή. Δεν 

πειράζει, μια υπενθύμιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Τις απόψεις μου λέω οι οποίες μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να 

είναι και λανθασμένες. Η δημοκρατία λέει να τις ακούτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μετοχιάτη, ας έρθουμε στο θέμα μας τώρα, στο 

στρατόπεδο και η Τεχνόπολη είναι ένα άλλο θέμα. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Θα έρθουμε στο θέμα μας. Θα έρθουμε στο θέμα μας 

κ.Πρόεδρε. Λοιπόν, όχι δεν είμαστε ενάντια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλογο κα Μετοχιάτη, είστε αρκετά έμπειρη σ' αυτά 

τουλάχιστον. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Εντάξει, εντάξει τώρα. Λοιπόν, εγώ απ' αυτά τα οποία άκουσα 

εδώ θα ήθελα το μήνυμα που θα δοθεί να είναι να κινητοποιήσουμε τους 

κατοίκους όχι μόνο για την εγκατάσταση του στρατοπέδου, που τη θεωρώ πολύ 

επιλεκτική, αλλά να κινητοποιήσουμε τους κατοίκους για μια σειρά προβλήματα, 

να κινητοποιήσουμε τους κατοίκους για το μνημόνιο το οποίο υποβαθμίζει τη 

ζωή μας και να αντισταθούμε σε αυτή τη λαίλαπα που έρχεται, γιατί διαφορετικά 

είναι επιλεκτική. Και όσον αφορά τους Συμβούλους της αντιπολίτευσης, εκείνο 

το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι καλά θα ήτανε .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μετοχιάτη, ολοκληρώστε. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Δε μ' αφήνουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε, καθίστε. 
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ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Δεν πειράζει κύριε. Λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω στους 

Συμβούλους της αντιπολίτευσης, όταν θεωρούν ότι το μεταναστατευτικό είναι 

μια καυτή πατάτα και δεν μπορεί να την αγγίξουν στα χέρια τους, εντάξει, ρε 

παιδιά ας πούμε, δώστε και μια υπέρβαση και μπείτε πιο πολύ στο θέμα και μη 

λέτε άλλα αντί άλλων εδώ μέσα. Μην υποτιμάτε τους άλλους, γιατί έτσι μας 

υποτιμάει και η πολιτεία.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Μετοχιάτη, μιλάτε για λογαριασμό σας, έτσι; Οχι για 

τους Συμβούλους .. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Οχι για όλους κ.Βελτανιώτη, όχι για όλους. Γνώμη μου είναι 

αυτή, δεν πειράζει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ.Βελτανιώτη .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν μπορείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υποτιμώ όλους τους Συμβούλους. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μετοχιάτη, επιτρέψτε μου αλλά δε μιλήσατε καν για το 

θέμα καθόλου, πέρα από τις συστάσεις σας.  

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Δεν πειράζει κ.Πρόεδρε. Το θέμα το αγγίζεις και παράπλευρα, 

δεν το αγγίζεις μόνο, δε συμπληρώνουμε ένα δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ, 1, 2, 3, λέμε και 

τη γνώμη μας σφαιρικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ: Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.  

 Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, πριν από τη δευτερολογία των 

αρχηγών των παρατάξεων ..  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε .. Αν μου επιτρέπετε, το όνομα σας. Υπάρχει κάποιος 

πολίτης που δε θέλει να μιλήσει; Δεν τελειώνει η διαδικασία έτσι. Ορίστε κάντε 

την πρόταση σας, αφού τη θεωρείτε τόσο απαραίτητη. 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Δυστυχώς δικαιώνομαι με τέτοιον τρόπο που πήραμε την 

πρωτοβουλία να ιδρύσουμε τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο για όλο το Δήμο 

Ωρωπού, ενόψει κρίσης. Ξέρουμε ότι η περιοχή μας έχει περιβαλλοντικά 

προβλήματα. Να πούμε τη λέξη Ασωπός; Βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Τι μένει 

κυρίες και κύριοι; Τι μένει πατριώτες; Μένει αγώνας καθαρός. Δηλαδή, η ισχύς 

εν τη ενώσει. Οχι ατομικό συμφέρον, γενικό. Προτείνω, αύριο θα επικοινωνήσω 

με την Περιφέρεια, με τον υπεύθυνο περιβάλλοντος, με τη WWF και άλλες 

περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αν θέλει και ο Δήμος, που πιστεύω όλοι θα πρέπει 

να θέλετε, να πάμε όλοι μαζί. Προτείνουμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε, γιατί η 

περιοχή όπως πάει θα υποβαθμιστεί και άλλο και πιστεύω ότι είναι ευκαιρία γιατί 

η Πάρνηθα όπως ξέρουμε είναι πνεύμονας της Αθήνας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαννακάκη, ας μην επανερχόμαστε. Αυτό είναι γενικότερη 

διαπίστωση ..  

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Ναι, δε θα αρνηθούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να 

αγωνιστούμε μαζί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είδατε κάτι αιρετικό εδώ; 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Αρα προτείνω να κινητοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και όλοι μαζί οργανωμένα, καθαρά να αγωνιστούμε.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως λέει και η σχετική διαφήμιση, όταν λέμε μαζί, εννοούμε όλοι 

μαζί. Δεν αποκλείονται οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.  Κύριοι 

συνάδελφοι, δεν υπάρχει αντίρρηση και από την συμπολίτευση το ψήφισμα να 
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αποτλέσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις προσθήκες των 

συναδέλφων. Υπενθυμίζω τις προτάσεις του κ.Λίτσα, να τονιστεί η ύπαρξη ήδη 

των φυλακών του Αυλώνα που επιβαρύνει περαιτέρω και με τη δημιουργία του 

στρατοπέδου, να τονιστεί επίσης ότι η περιοχή των Αφιδνών και της Μαλακάσας 

είναι σε αναπτυξιακή τροχιά και ότι αυτές οι χρήσεις δεν μπορούν να 

προσφέρουν. Να συμπεριλάβουμε και την πρόταση του κ.Χασιώτη, ότι 

καταδικάζουμε την κυβερνητική πολιτική και απόφαση για τη δημιουργία του 

στρατοπέδου και αποφασίζουμε και μαζικές κινητοποιήσεις του Δήμου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μια παρένθεση σ' αυτό που λέτε κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να μπει πρώτο με όλα αυτά τα οποία προτείνετε και εσείς, που 

συμφωνούμε και σας είπα και τη λογική για σας. Εγώ έχω ολοκληρωμένο 

πλαίσιο και πρόταση αλλά για τη λογική που μπαίνει και από το Δήμο μας, αυτό 

που είπα είναι ασπίδα για μας σήμερα. Στο πρώτο που θα βάλετε, 1, 2 θα 

απαριθμήσετε, στο πρώτο, να ματαιωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης για 

δημιουργία στρατοπέδων .. μεταναστών, γιατί πρώτο, το εξήγησα πριν, είναι 

ξεκάθαρο. Βάλτε πρώτα αυτό.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό, εντάξει και το έχει ζητήσει και η κα Στεργίου. Δεν έχει 

κάποιος αντίρρηση σ' αυτό.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και τα υπόλοιπα βάλτα .. Βάλε τα υπόλοιπα Δήμαρχε όπως θέλεις 

εσύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, πληροφοριακά σας το λέω, ότι επίσημα δεν έχει 

απευθυνθεί και δεν έχει ερωτηθεί ο Δήμος Ωρωπού, από κανέναν. Από κανέναν. 

Επίσημα από κανένα Υπουργείο, από καμία Περιφέρεια, δε δεχτήκαμε τηλέφωνο 

επίσημο ή κάτι, μια πρόσκληση για να πούμε τη γνώμη μας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. 

 Κύριε Λίτσα, θέλετε να δευτερολογήσετε; Ορίστε, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ζήτησε το λόγο ο κ.Λίτσας. Δεν μπορώ να μην 

τον δώσω. Εχει δικαίωμα να δευτερολογήσει. Τι να κάνουμε; 

Δεν επιτρέπεται .. Δεν ξέρω .. Θέλετε κ.Φοργιάρη να έρθετε να αναλάβετε εσείς 

το .. ; Λοιπόν, συγνώμη τώρα, να αναφέρω και επίσης ότι, να γραφτεί στα 

πρακτικά ότι στην αίθουσα έχει προσέλθει ο συνάδελφος ο κ.Βλάχος.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα ήθελα απλώς να παρατηρήσω το εξής, ότι όλα αυτά τα 

δημοσιεύματα που βγαίνουνε στον τύπο δεν είναι καθόλου τυχαία. Πολύ καλά 

κάνουνε οι φίλοι εδώ από τις Αφίδνες και είναι σε δραστηριότητα και σε 

εγρήγορση και επίσης θέλω να πω το εξής, ότι το σκεπτικό το δικό σας, το ότι 

δεν υπάρχουν κτίρια, δεν έχει να κάνει. Υπάρχει μια εμπειρία σε κάποιους 

ανθρώπους που το έχουνε ξανά, έχουνε ξανασχοληθεί. Τα κτίρια είναι προκάτ 

και τα φτιάχνουνε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Είναι το ένα πάνω στο 

άλλο, είναι διώροφα και τα φτιάχνουνε μέσα σε λίγες μέρες από προκάτ 

εταιρείες. Αυτό που είναι σημαντικό, δεν ξέρω, μου άρεσε αυτό που άκουσα ότι 

θα έχουν αντιδράσεις οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι Τοπικοί, που αυτό μου 

φωτογραφίζει πιο πολύ την περιοχή της Δυτικής Αττικής που έγινε πολύ μεγάλη 

τοποθέτηση από τους Δημάρχους και από τους Περιφερειακούς. Μακάρι να 

βοηθήσει ο Θεός να μην έχουν εδώ βλέψεις. Πάντως εμείς δεν πρέπει να 

σταματήσουμε και να στείλουμε απόφαση κ.Δήμαρχε, θα παρακαλέσω εγώ, ότι 

δεν το επιθυμούμε. Τίποτα, δε θέλω να κουράσω καθόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει αναφερθεί. Τώρα αν είναι προκάτ ή όχι, αφού λέμε 

στρατόπεδα στην ουσία πουθενά στο Δήμο, οπότε ..  
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 Κύριε Χασιώτη, είπατε θέλετε να προσθέσετε κάτι;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δύο λόγια μόνο στους αγαπητούς φίλους από τα Κιούρκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, στο Σώμα απευθυνόμαστε τώρα. Παρακαλώ. 

Απευθυνθείτε στο Σώμα και ακούνε οι φίλοι από τα Κιούρκα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θέλω να πω και δύο λόγια και στο Σώμα βεβαίως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Σώμα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρώτα και κύρια στο Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται διάλογος. Ετσι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δε θα κάνω διάλογο Πρόεδρε μου. Δύο κουβέντες θα πω οι οποίες 

είναι πολύ σημαντικές. Μπορούμε να βρούμε χίλιες δικαιολογίες για τη 

συγκεκριμένη περιοχή του Κατσιμιδίου, χίλιες δικαιολογίες. Αναφέρθηκαν και 

από τον κ.Κεμπεσίδη. Οπως .. Και τεχνικά θα μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε σαν, αν θέλετε, αποτροπή της δημιουργίας ενός κέντρου 

τέτοιου. Ομως το ζήτημα είναι τεχνικό; Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα. Εδώ μιλάμε 

για ανθρώπινες ψυχές, ζωές. Μιλάμε για 1.000 άτομα, θα στοιβάξουνε, μην 

έχουμε αυταπάτη, 8 - 10.000 σε κάθε στρατόπεδο. Εκεί μέσα χωρίς καμία 

υποδομή θα θερίζει η ελονοσία, θα θερίζουν οι αρρώστιες. Αν θέλετε να 

κάνουνε και .. οι πολιτικοί; Για τους μεγαλοεργολάβους και τους μεγάλους 

βιομηχάνους της περιοχής, αυτά τα κέντρα μπορεί να είναι και ένα πολύ ωραίο 

δουλεμπόριο. Να έρχονται να παίρνουνε κάθε μέρα με τα εργολαβικά τους 10, 

20, να κάνουν τη δουλειά τους οι βιομηχανίες και να τους γυρίζουν πίσω το 

βράδι. Κάνω και μια πρόβλεψη. Και σας το λέω γιατί. Αμα δεν μπει το ζήτημα 

απ' όλους μας, απ' όλους τους κατοίκους, ότι για μας δεν υπάρχουν λαθραίες 

ψυχές και ζωές, ότι αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα δεν έχουν τη διάθεση 

και δεν έχουν και τον τρόπο μ' αυτήν την πολιτική να το λύσουνε και δε θα το 

λύσουνε, γιατί δε θέλουνε να το λύσουνε, άμα δεν μπει από μας το ζήτημα, αν 
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θέλετε πως αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και την αξιοπρέπεια και δεν 

καταδικάσουμε συνολικά αυτό που ετοιμάζουνε και στον τόπο μας αλλά και 

συνολικότερα παντού, δε θα έχουμε αποτελέσματα.  

 Με εύκολες λύσεις ή αν θέλετε και με το εφικτό, βλέπουμε που έχουμε 

φτάσει, στη λογική του εφικτού, ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε. Εδώ πέρα 

υπάρχει μια ομοφωνία σχετικά με το ζήτημα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, αν μου επιτρέπετε, μέσα στο Συμβούλιο τώρα 

ομιλία στους πολίτες θα κάνουμε; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ομως, όμως τελικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν επιτρέπονται αυτά κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ομως τελικά, τελειώνω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ομως τελικά, όμως τελικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να κάνετε μια συνάντηση με τους πολίτες και να τα 

πείτε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως θα είμαι και εκεί από την επόμενη εβδομάδα. Και όμως 

τελικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε όλο το δικαίωμα να το κάνετε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και όμως τελικά .. Πρόεδρε μου τελείωσα σχεδόν. Και όμως τελικά 

το να πούμε σήμερα ότι καταδικάζουμε την εφαρμογή της πολιτικής αυτής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα όλο το Συμβούλιο συμφωνεί τώρα. Δεν .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτό λέμε Πρόεδρε. Γιατί το χαλάς; Τώρα γιατί το χαλάς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το χαλάω; Εσείς δεν εφαρμόζετε τον κανονισμό τώρα. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και όμως και όμως αν πούμε .. Ακούστε με, αν πούμε ότι 

καταδικάζουμε την πολιτική αυτή, θα δώσουμε αν θέλετε την ασπίδα και για τον 

τόπο μας αλλά και συνολικότερα στην εφαρμογή της και αυτό προτείνω να μπει 

πρώτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε δεκτό. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εντάξει. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, θα ήθελα επειδή ακριβώς και εγώ αυτήν την άποψη έχω, 

ότι πρέπει να πρώτο να λέμε ότι δε συμφωνούμε με τα στρατόπεδα όπως 

τουλάχιστον προτείνονται, αλλά να μας το διατυπώσετε πριν προχωρήσουμε 

στην ψήφιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι, να γράψουμε και το κείμενο τώρα εδώ μέσα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πριν προχωρήσουμε στην ψήφιση, να γράψουμε ότι καταδικάζουμε 

.. Ε πως θα γίνει; Μα πως θα ψηφίσουμε; Πως θα ψηφίσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καθίσουμε να γράψουμε και το κείμενο; Ορίστε, κάντε τη 

διατύπωση εσείς.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είπαμε την πρώτη παράγραφο, ότι και όχι μόνο για το Δήμο μας, 

ότι γενικώς καταγγέλουμε αυτήν την πολιτική η οποία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Δήμο μας παίρνουμε απόφαση. Απόφαση παίρνουμε. Να 

πάρουμε απόφαση για τη Λάρισα τώρα;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είμαστε υπέρ δηλαδή το να γίνουνε δίπλα σε .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Βγαίνει κάτι τέτοιο από την κουβέντα κα Στεργίου; Αλλά όταν 

παίρνουμε απόφαση για το Δήμο μας, να αποφασίσουμε για την Ελλάδα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και να σας πω και κάτι άλλο; Η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια 

Αττικής .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολο την μπάλα στην εξέδρα θα πετάμε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πήρε μια απόφαση, πήρε μια απόφαση κόντρα στους Δήμους και 

κόντρα στη μεγαλύτερη αν θέλετε πλειοψηφία των Συμβούλων. Πιστεύω ότι 

κανένας Δήμος της Αττικής αλλά και όλης της Ελλάδας, δε θα δεχθεί να γίνει 

δίπλα του κάποιο, να γίνει το στρατόπεδο αυτό. Οχι για τους ίδιους λόγους που 

λέμε εμείς .. Ακούστε με, όχι για τους λόγους που λέμε εμείς, αλλά για τους 

λόγους τους καθαρά τοπικιστικούς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρε παιδιά, ας αφήσουμε εμείς τις εντυπώσεις .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε να σας πω, πρόταση κάνω. Μα δε μ' αφήνετε να μιλήσω;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την πρώτη παράγραφο, διάβασε τη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μπορείτε να βάλετε και ένα θέμα συνεργασίας με τους Δήμους, την 

ΠΕΔΑ, την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής ή και με την ΚΕΔΕ ακόμα και να 

αντιδράσουνε συνολικά οι Δήμοι γι' αυτό το νομοσχέδιο, γι' αυτόν το νόμο που 

πάει να περάσει. Αυτό θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Εντάξει;  Κύριοι συνάδελφοι, το 

Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τη συγκεκριμένη απόφαση, για να μην ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διαβάσω τι κ.Χασιώτη; Εντάξει. 3 λεπτά διάλειμμα λοιπόν. 

 

3 λεπτά διάλειμμα 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση με την ανάγνωση 

της απόφασης που θα ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το κέντρο 

φύλαξης παράνομων μεταναστών. Διαβάζω την απόφαση κύριοι συνάδελφοι. 
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 Αναφορικά με τις πληροφορίες που διαρρέουν για τη δημιουργία κέντρων 

κράτησης σε στρατιωτικούς χώρους στο Δήμο Ωρωπού, θα θέλουμε να 

δηλώσουμε κατ' αρχήν ότι ο Δήμος μας σέβεται απεριόριστα την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και καταδικάζει τη λογική της πολιτικής που εφαρμόζεται η οποία 

χτίζει αποθήκες ανθρώπινης δυστυχίας. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σ' αυτήν τη 

χρήση των στρατοπέδων διότι οι χώροι αυτοί ανήκουν στους δημότες του 

Ωρωπού, στους οποίους και πρέπει να αποδοθούν για ελεύθερη, κοινόχρηστη, 

κοινωφελή και αναπτυξιακή χρήση. Συνεπώς πρέπει να ματαιωθούν τα σχέδια 

της κυβέρνησης για τη δημιουργία στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταναστών. 

Πιο συγκεκριμένα: Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. απόφαση 5/2012 της 

συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, είμαστε αντίθετοι ως προς το 

ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών, συγνώμη, 

παράνομων μεταναστών, στη θέση Κατσιμίδη στην περιοχή των Αφιδνών για 

τους παρακάτω λόγους.  

 Το εν λόγο στρατόπεδο βρίσκεται εντός των ζωνών προστασίας του 

ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Μιλάμε δηλαδή για την περιοχή της Ιπποκρατείου 

Πολιτείας η οποία γειτνιάζει με τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας και συνιστά 

περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη που 

περιλαμβάνεται στο Π.Δ. περί καθορισμού ζωνών προστασίας του ορεινού 

όγκου Πάρνηθας, Νομού Αττικής, ανήκει στην κατηγορία Δ1, ζώνη αναψυχής 

και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Αποτελεί κατάκτηση τόσο για την 

κεντρική, όσο και για την τοπική διοίκηση ο συγκεκριμένος οικισμός, αφού 

αποτελεί πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης με ειδικές πολεοδομικές διατάξεις. 

Επιπρόσθετα η φιλοξενία 1.000 και επιπλέον ατόμων στις συγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις κρίνεται ανεπαρκής, αφού η περιοχή δεν έχει αποχετευτικό 

δίκτυο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση 

λημμάτων με απρόσμενες συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Το υπάρχον δίκτυο 

ύδρευσης δεν μπορεί να επιβαρυνθεί επιπλέον, με αποτέλεσμα 1.000 έγκλειστα 
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άτομα να παραμένουν χωρίς παροχή νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τίθεται σε κίνδυνο η χλωρίδα και η πανίδα της ευρύτερης περιοχής, με 

συνέπειες ανυπολόγιστες για την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Αυξάνεται περαιτέρω ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών εξαιτίας των 

δραστηριοτήτων του κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο πρόκλησης 

πυρκαγιάς θα έχει καταστροφικά και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα για τη 

βιωσιμότητα ολόκληρου του λεκανοπεδίου Αττικής. Δημιουργείται αύξηση της 

εγκληματικότητας και επιβάρυνση της φιλήσυχης διαβίωσης στην περιοχή λόγω 

της λειτουργικής ανεπάρκειας στους χώρους κράτησης και φιλοξενίας χιλίαδων 

παράνομων μεταναστών αγνώστων στοιχείων.  

 Συμπερασματικά, είμαστε ένας "Καλλικρατικός" Δήμος που αποτελεί 

πνεύμονα ζωής για όλη την Αττική και δίνουμε καθημερινά έναν αγώνα για 

καθαρότερο περιβάλλον, ουσιαστική ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος μας και 

διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για όλους. Ηδη στο Δήμο 

φιλοξενούνται οι φυλακές του Αυλώνα και δεν μπορεί να υποστεί περαιτέρω 

επιβάρυνση και υποβάθμιση. Οι Αφίδνες και η Μαλακάσα είναι περιοχές που 

βρίσκονται σε ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη περιοχή του 

στρατοπέδου βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης του Μαραθώνα, 

ύδρευσης Αθηνών, η οποία διέπεται από ειδική νομοθεσία και γι' αυτόν το λόγο 

απαιτείται ειδική άδεια και ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.  

Με αυτό το σκεπτικό το Δημοτικό Συμβούλιο αρνείται να γίνει όχημα 

εξυπηρέτησης μιας πολιτικής που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

περιβάλλον. Δεν προστατεύει τον πολίτη, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων 

και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των συνδημοτών μας. Στο 

πλαίσιο αυτό είμαστε διατεθιμένοι να κινήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για 

να παρεμποδίσουμε οποιδήποτε ύποπτο σχεδιασμό που θέλει να εγκαταστήσει 

στο Δήμο μας απάνθρωπες αποθήκες ψυχών και να υποθηκεύσει το μέλλον του 
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τόπου  μας.  

 Γι' αυτό και προτείνουμε στον εν λόγο χώρο να διαμορφωθούν όλες οι 

απαιτούμενες υποδομές ώστε να αποτελέσει για το μέλλον ένα σύγχρονο κέντρο 

σπουδών για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής. Ετσι η δημιουργία Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και Σχολής 

Περιβαλλοντικών Σπουδών αλλά και οποιαδήποτε άλλη αξιοποίηση που θα 

σέβεται τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος, μας βρίσκει 

συμμάχους. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 1) Να μη δεχθεί τη δημιουργία 

στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταναστών σε κανένα σημείο του Δήμου. 2) Σε 

περίπτωση που η κεντρική εξουσία αποφασίσει αντίθετα στα συμφέροντα του 

Δήμου και των πολιτών του, θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις και σε 

όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την απόφαση. 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

    

Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά 

με το άρθρο 143 του νομοσχεδίου για το θέμα των διοδίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρόμοιο θέμα, έτσι; Θέλω να πω πραγματικά ότι ευτυχώς αυτός 

ο Δήμος δεν έχει μόνο τη Δημοτική Αρχή, έχει και πολίτες αλλά και επιτροπές οι 

οποίες τον βοηθούν πάρα πολύ. Στη σύσταση αυτή του "Καλλικρατικού" Δήμου 

οι αρμοδιότητες όπως ξέρετε που έχουν έρθει από τη Νομαρχία, ο όλος φόρτος 
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χωρίς μετατάξεις, έλλειψη προσωπικού, είναι τεράστιος και είναι ευπρόσδεκτοι 

μετά χαράς κάθε βοήθεια. Πραγματικά η Συντονιστική Επιτροπή "Αγώνα για τα 

διόδια" κάνει μεγάλη δουλειά, κρατάει ένα επίπεδο πίεσης συνεχόμενης και 

είμαστε όμως, το ξέρει πολύ καλά, βαθειά μαζί της. Πήγαμε στον Υποστράτηγο 

Τροχαίας μαζί, κλείσαμε στον Υπουργό ραντεβού για τα διόδια, μιλήσαμε και 

συνεργαζόμαστε άριστα και τους ευχαριστώ γι' αυτό ακόμη μια φορά. Δύο 

ενημερωτικά πράγματα, ότι στο Συμβούλιο έχουμε, απ' ότι ξέρετε, 2 θέματα στο 

Συμβούλιο Επικρατείας. Το ένα εκδικάστηκε πριν 5 μέρες, για την προσφυγή 

των 200 ευρώ, πως το λένε, πρόστιμο μη καταβολής τελών στα διόδια, μη 

καταβολής του τέλους και το οποίον προκάλεσα ο ίδιος τότε, ένα διακοσάρι, για 

να μπορέσει να γίνει πιλοτική δίκη που κερδίσαμε και πήγαμε στο Συμβούλιο 

Επικρατείας. Η εκδίκαση πήγε πολύ καλά, η εικόνα του Προέδρου ήτανε .. έως 

πολύ καλή. Ζήτησε από το Νομικό Σύμβουλο μας, την κα Χαροκόπου, που 

πράγματι ήτανε και εξαιρετική σ' αυτήν τη δική, ήμουν παρών σε όλη τη δίκη, 

ζήτησε λεπτομέρειες για το παράπλευρο δίκτυο, το οποίο η Τεχνική Υπηρεσία, 

μαζί με συγκοινωνιολόγους κλπ. χθες το κατέθεσε γιατί είχε δώσει καταλητική 

ημερομηνία 3 μέρες να τους καταθέσουμε και αυτό και το καταθέσαμε χθες και 

περιμένουμε τα αποτελέσματα εάν είναι συνταγματικό το θέμα αυτό προστίμου.  

 Το δεύτερο, η δεύτερη μεγάλη δίκη για τα διόδια γίνεται μέσα στο Μάιο, 

γενικά για τη νομιμότητα των διοδίων σε αστικό, περιαστικό Δήμο και 

μετακινήσεις χωρίς επαρκές πλήρες δίκτυο. Μια τεκμηριωμένη και εκεί θέση του 

Δήμου μας και ενώ αγωνιζόμαστε και περιμέναμε κάποια λύση, στην πορεία μας 

ήρθε αιφνιδιαστικά ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται στη Βουλή για ψήφιση, 

ένα σχέδιο μάλλον νόμου το οποίον λέει τα εξής: ότι ποινικοποιεί τη μη 

καταβολή τελών σε φυλάκιση και μπορεί με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο να 

πιστοποιηθεί αυτή η παράβαση, είτε .. Και από την ίδια την εταιρεία με 

ηλεκτρονικό μέσο. Το περίεργο όμως στην ιστορία αυτή είναι ότι ενώ όλοι, 

βουλευτές, Υπουργοί τώρα, πίστευαν στο δίκαιο του αγώνα μας τόσον καιρό, σε 
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προσωπική αλλά και παρουσία τους, έρχονται ξαφνικά και μας φέρνουν αυτό το 

έκτρωμα του νομοσχεδίου, για τον αγώνα μας. Γι' αυτό, να μην πολυλογώ, να 

μην μπούμε ότι είμαστε ο μοναδικός Δήμος με τα 8 διόδια, ότι η εμπορική 

οικονομική δραστηριότητα επιβαρύνεται πάρα πολύ, τα έχουμε πει πολλές 

φορές, δεν μπαίνω στην ουσία, το γνωρίζουμε, όλοι συμφωνούμε, δε μας μένει 

τίποτε άλλο, να μη βάλουμε την ουρά στα  σκέλια, επειδή βρεθήκανε κάποιοι 

τώρα να λύσουν τα προβλήματα μας. 

  Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τον αγώνα που κάναμε 2 χρόνια. Ολοι 

μαζί έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις εδώ πέρα, έχουμε δεσμευτεί. Εγώ 

ευλαβικά κράτησα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μην μπαίνοντας σε 

οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εκτός από την εντολή που είχα πάρει από το 

Δημοτικό Συμβούλιο το χρόνο αυτό και θα το κρατήσω και πάλι. Βέβαια 

αλλάζουν τα δεδομένα στην πορεία αλλά το ψήφισμα μας, θα σας το διαβάσω 

σε λίγο, είναι στα πλαίσια του αγώνα, του περαιτέρω αγώνα και όχι του 

ξεπουλήματος της περιοχής μας σε ιδιωτικές εταιρείες, με την ανοχή του 

κράτους. Το σχέδιο εισήγησης, το σχέδιο ψηφίσματος, που μπορούμε να 

συζητήσουμε πάλι είναι το εξής: Οι σταθμοί διοδίων που εγκαταστάθηκαν στην 

περιοχή μας έχουνε προκαλέσει τεράστια ζημιά στον τόπο και στους κατοίκους. 

Η ζωή μας υποβαθμίζεται διαρκώς, αφού εμποδίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση, 

όχι μόνο εντός του Νομού αλλά και εντός του Δήμου. Το κόστος για όσους 

επιθυμούν να πληρώνουν είναι δυσβάσταχτο και ξεπερνάει τους 3 μισθούς 

ετησίως. Η ανάπτυξη καθυστερείται δραματικά και ο ανταγωνισμός από άλλες 

περιοχές που δεν έχουν διόδια καθίσταται σχεδόν αθέμιτος. Πιο σημαντικά, για 

όσους επιθυμούν να επιλέξουν τον παράδρομο, εισέρχονται με ρίσκο σε ένα 

πατελώς ακατάλληλο δρόμο, μαζί με νταλίκες, επαγγελματικά οχήματα και 

πολλά Ι.Χ., ξοδεύοντας πολύ περισσότερο χρόνο. Η κατάσταση αυτή δε θυμίζει 

μια χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  
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 Η έμπνευση της πολιτείας είναι καταστροφική και αποδεδειγμένα 

αποτυχημένη. Ο λαός του Ωρωπού συγκρότησε εξ' αρχής το κίνημα κατά των 

διοδίων με σκοπό να αγωνιστεί εναντίον στην παράλογη αυτή πολιτική που 

υποθηκεύει όχι μόνο την εθνική περιουσία αλλά και την τοπική οικονομία. 

Δυστυχώς το έλλειμμα δημοκρατίας στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει ανεκτό 

ένα υγιές κύτταρο διαμαρτυρίας, ούτε να βρει μια οριστική λύση ουσίας. Στο 

σχετικό νομοσχέδιο που συζητάται στη Βουλή περιέχεται το άρθρο 143 που 

ποινικοποιεί τη δράση του κινήματος. Πρόκειται για μια στιγνή προσπάθεια να 

καταπνίξουν κάθε λαϊκή αντίσταση χωρίς έστω να διαβουλευτούν με τους 

πολίτες, όπως οφείλουν. Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, 

προτείνουμε να αποφασίσουμε, προσκαλεί το Υπουργείο Υποδομών και τον ίδιο 

τον Υπουργό, ο οποίος εκλέγεται στην Περιφέρεια μας να ασχοληθούν σοβαρά 

για την άμεση ρύθμιση του θέματος των σταθμών διοδίων, με γνώμωνα το 

όφελος των πολιτών και όχι των εταιρειών. Δηλώνει αντίθετο στο άρθρο 143 

του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών με το οποίο απαγορεύεται και 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με οποιοδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή 

ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σ' αυτό διοδίων, 

σταθμό διοδίων. Το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί μαζί με κάθε προσπάθεια 

τέτοιας ποινικοποίησης. Δηλώνει αντίθετο και στις υπόλοιπες διατάξεις που 

προβλέπουν ότι θα αφαιρούνται οι πινακίδες ειδικών κατηγορίων οχημάτων, 

όπως και η άδεια του οδηγού τους.  

 Δηλώνει αντίθετο στη δυνατότητα διαπίστωσης παραβάσεων στους 

οδικούς άξονες μέσω τεχνικών ηλεκτρονικών μέσων, δίοτι αυτό συνιστά 

παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αποφασίζει τη συνέχιση την 

κινητοποιήσεων και απαιτεί από τους βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής να 

καταψηφίσουν ανεπιφύλακτα τις σχετικές διατάξεις, διότι σε αντίθετη 

περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι νομοθετούν υπέρ των συμφερόντων των 

εταιρειών και αδιαφορούν για το αν θα μας κλείσουν ακόμη και φυλακή. 
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Προσκαλεί ανοιχτά τους βουλευτές Αττικής ενόψει των επικειμένων εκλογών να 

μας εκθέσουν εγγράφως και άμεσα τις απόψεις τους για την οριστική επίλυση 

του προβλήματος που πλέον απειλεί με κρατική βούληση τις περιουσίες, τις 

οικογένειες και τις ζωές μας.  

 Εννοείται εδώ ότι ζητάμε και την απόσυρση των ειδοποιητήριων και των 

προσφυγών που έχουνε κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το συμπληρώσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεχάσαμε να το βάλουμε, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα να το 

δηλώσουν στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Κιούσης.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Την Τρίτη που μας πέρασε, 27 του μηνός, στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο, το κίνημα, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και προσωπικά όλοι οι 

άνθρωποι του κινήματος, όσοι είχανε γνωριμίες σε Περιφερειακούς Συμβούλους, 

ακόμα και την ώρα που γινότανε η συζήτησητου θέματος, πιέστηκαν πάρα πολύ 

και τελικά πετύχαμε να υπάρχει μια απόφαση. Μια απόφαση από την Περιφέρεια 

που ήτανε πάρα πολύ σημαντική για την προσπάθεια νομίζω της περιοχής μας, 

αλλά και ειλικρινά πιστεύω ότι ήτανε και λίγο απρόσμενη να είναι τόσο θετική η 

εξέλιξη και έγινε με έναν τρόπο που δεν το περιμέναμε και ήμασταν πολύ 

ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. Δεν είναι μια απλή απόφαση, είναι 100τόσοι 

οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Στην περιοχή μας είναι ελάχιστοι, ειδικά στο Δήμο 

Ωρωπού δεν είναι κανένας, αλλά και ελάχιστοι όσοι είναι από τη Βορειο-

Ανατολική Αττική, θα μπορούσα να πω. Γι' αυτό και λοιπόν το να ψηφίζουν οι 

Σύμβουλοι της Αθήνας και με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία και μια παράταξη που 

διαφώνησε, δε διαφώνησε επί της ουσίας στο δικό μας αίτημα, απλώς μίλαγε για 
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όλα τα διόδια. Δηλαδή στην ουσία συμφωνούσε και με το δικό μας το αίτημα, 

αλλά απλώς ήθελε να θέσει την άποψη για όλα.  

 Λοιπόν, το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου μίλαγε για ελεύθερη 

μετακίνηση των πολιτών τα όρια της Περιφέρειας και επειδή ο Δήμος μας είναι 

το τελευταίο κομμάτι της Περιφέρειεας είναι, μιλάει δηλαδή, ξεκαθαρίζει, μιλάει, 

είναι φωτογραφία του δικού μας Δήμου ότι στα όρια του Δήμου θα πρέπει να 

πηγαινοερχόμαστε ελεύθερα. Ενα αίτημα που από την αρχή το έχουμε επιμείνει 

κάποιοι, ότι αυτό που ξεκινήσαμε να παλεύουμε είναι ότι μέχρι τα όρια 

τουλάχιστον, τουλάχιστον του Δήμου του δικού μας, δε θα πρέπει να έχει διόδια 

και όχι αυτό το απίθανο 8 σταθμοί διοδίων.  

 Το δεύτερο ήτανε σημαντικό, ήταν ότι πρότεινε να καταψηφίσει το 

άρθρο 143 και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό αυτό, μπήκε μετά την εισήγηση 

της κας .. με παρέμβαση ότι το ψήφισαν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες πάνε 

κόντρα ακόμα και στον Υπουργό το δικό τους. Ητανε πολύ σοβαρό πιστεύω. Και 

το τρίτο και τελευταίο, ήτανε αυτό που αναφέρατε στο τέλος και ο κ.Δήμαρχος 

ότι θα πρέπει να βρεθεί στήριξη στους ανθρώπους που διώκονται αυτήν τη 

στιγμή και στους ανθρώπους που τους πηγαίνει η συγκεκριμένη συμπεριφορά 

τόσο των ανθρώπων της κυβέρνησης των τελευταίων χρόνων, αρκετών χρόνων 

που σχεδίασε και υλοποίησε ένα σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της 

εταιρείας και η αγανάκτηση όλων νομίζω ότι προέρχεται από τη συμπεριφορά 

αυτών των ανθρώπων που πραγματικά λυπάμαι ότι άσπρη γάτα, μαύρη γάτα 

ποντίκια τρώει. Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα, είναι στοχοποιημένο, ξεκαθαρισμένο 

ότι έχουν μπροστά τους τα συμφέροντα της εταιρείας. Δυστυχώς και στην 

παρουσία που πήγαμε τόσο και στην Αστυνομία, ακούσαμε τα ίδια πράγματα, 

τόσο ότι ναι μεν μας αγαπάνε, καταλαβαίνουν το αίτημα μας, πληρώνουν και 

αυτοί διόδια να πάνε στο χωριό τους, αλλά δώσανε μια χαρά τα στοιχεία των 

συμπολιτών μας για να γίνονται μηνύσεις. Το ίδιο παραμύθι ακούσαμε και στο 
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Υπουργείο, ότι ναι μεν όλα καλά, αλλά θα πρέπει γιατί λέει θα έχει 1,5% 

ανάπτυξη στο ΑΕΠ, ότι άμα πληρώνουμε κανονικά τα διόδια και οικονομήσουν 

οι εργολάβοι και κάνουν και άλλα έργα παραπάνω.  

 Εμείς λοιπόν θεωρούμε κατάντια και υποβάθμιση της περιοχής, 

ανισότητα, στηρίζουμε αυτήν την απόφαση. Να συμπληρώσουμε μόνο την 

στήριξη στους πολίτες που διώκονται και όμως υπάρχει ένα θέμα αγαπητοί 

συνάδελφοι, πολύ συγκεκριμένο που έχει να κάνει με το εξής: ναι μεν εμείς θα 

πάρουμε μια απόφαση σήμερα, ναι μεν καταδικάζουμε όλα αυτά, αλλά από εδώ 

και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν το ψηφίσουν το συγκεκριμένο νόμο τα 

πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ποινικοποιείται ακόμα και ο αγώνας για 

διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είναι μια κατάντια πραγματική και 

μέσα σ' αυτό το γενικό χαλασμό που γίνεται, πολύ φοβάμαι ότι θα το ψηφίσουν. 

Εμείς δηλαδή αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι να βγει πολύ δυνατά και 

να πιέσουμε για το άρθρο 143. Δε σας κρύβω ότι την Κυριακή θέλαμε να 

κάνουμε αυτή την κινητοποίηση, θέλαμε να κάνουμε μια άλλη διαφορετικής 

μορφής κινητοποίηση που θα φέρει τον κόσμο ίσως να ενοχλείται, τον 

περαστικό, αλλά θα δώσει ένα μήνυμα. Θα δώσει ένα μήνυμα στην πολιτεία ότι 

δεν μπορεί να φέρεται μ' αυτόν τον τρόπο και να λειτουργεί σαν υπάλληλος της 

εταιρείας. Γιατί δυστυχώς έτσι ακριβώς λειτούργησε τα τελευταία χρόνια.  

 Εγώ θα συμφωνήσω με το κείμενο, απλώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

διατυπώσεις και θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο, το κίνημα και η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση πως θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Αυτός ο αγώνας δεν 

πρέπει να σταματήσει γιατί είναι δίκαιος, υποβαθμίζει την περιοχή μας, όμως ότι 

κάποιοι πολίτες διώκονται ποινικά. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οταν 

ξεκινήσαμε όμως ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα 

και πολλοί από μας είναι κατηγορούμενοι. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Ο 

Δήμος όμως οφείλει να προστατέψει τους πολίτες του και θα πρέπει νομίζω 
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πέρα από τα ψηφίσματα, ενεργά ο Δήμος να είναι ο πρώτος που δε θα 

συμβαδίζει με τις ταγές των ανθρώπων που θέλουν να καταπατίσουν και το 

τελευταίο δικαίωμα ακόμα και της διαμαρτυρίας, να είναι ο Δήμος που τα 

μηχανήματα τα δικά του θα συνεχίσουν να περνάνε δίχως να πληρώνουνε και 

να συντονιστούμε όλοι μαζί στη συνέχιση ενός δίκαιου αιτήματος.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Πρωτού δώσω το λόγο, πρωτού πάρει το λόγο ο κ.Χασιώτης, να 

διαβάσουμε την πρόταση που δε συμπεριλήφθη και συμπληρώνει τις υπόλοιπες 

προτάσεις προκειμένου να καταγραφεί και στα πρακτικά, ζητά το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποσυρθούν όλα τα ειδοποιητήρια πληρωμής σε βάρος των 

κατοίκων της περιοχής της Βορειο-Ανατολικής Αττικής που κάνουν χρήση του 

δημόσιου αγαθού των οδικών αξόνων για τις εσωτερικές μετακινήσεις.  

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πολλές φορές σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, από τις αρχές 

κιόλας της θητείας της Δημοτικής Αρχής, έχουμε κουβεντιάσει για τα διόδια και 

τότε βάζαμε το ζήτημα της ιδιοκτησίας στους δρόμους εμείς, έτσι; και 

απαντάγαμε και σ' αυτό που λέγατε όλοι σας, εκτός από μας, ότι το πρόβλημα 

είναι στο Δήμο μας, είτε στην Αττική και όχι σε όλη την Ελλάδα. Λες και θα 

μπορούσαμε ποτέ να λύσουμε το πρόβλημα και να διώξουμε τα διόδια από εδώ 

χωρίς να σταματήσει η παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας σε μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό λέγατε και έχετε ψηφίσει εσείς αυτό, εμεί δεν 

ψηφίσαμε. Λέγαμε τότε ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικό προσωπικό των μεγάλων 

εταιρειών και το αίσχος του περάσματος δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες, θα το 

προστατέψει με νόμους, θα τους υπερασπιστεί και τότε μας κουνάγατε το 

μαντίλι. Τώρα τι λέτε; Τώρα τι λέτε; Βεβαίως και ποινικοποιούνε τους αγώνες 
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των εργαζομένων. Καθημερινά, όχι τώρα. Δεν είναι φαινόμενο τοπικό αυτό. Εδώ 

και 10 χρόνια όποια απεργία γίνεται τη βγάζουνε σε 1 λεπτό παράνομη και 

καταχρηστική. Οποια κινητοποίηση γίνεται, απέναντι από τους απεργούς, 

απέναντι από τους εργαζόμενους τα ΜΑΤ και βεβαίως η κυβέρνηση θα 

προστατέψει τα κέρδη των εταιρειών. Εμείς δεν είχαμε αυταπάτη αλλά για 

θυμηθείτε. Μάρτης, Φλεβάρης, Μάρτης 2011 δύο Δημοτικά Συμβούλια. Λέγατε 

αυτό που λέτε και σήμερα. Οι βουλευτές της Περιφέρειας θα μας μιλήσουνε.  

 Καλά, μιλάτε σοβαρά; Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, το πολιτικό προσωπικό των εταιρειών θα ψηφίσει ενάντια σ' 

αυτό το οποίο πιστεύει και νομοθετεί; Κουβεντιάζετε για το νόμιμο και το 

παράνομο. Λέγατε τότε όλοι σας, είναι αντισυνταγματικό αυτό που γίνεται και 

το Σύνταγμα προστατεύει. Ποιο Σύνταγμα; Το κουρελόχαρτο; Κουρελόχαρτο το 

έχουνε κάνει. Μιλάγατε για δικηγόρους, ότι έχουμε δικηγόρους έγκριτους οι 

οποίοι θα μας προστατέψουνε. Πούντοι; Πούντοι οι δικηγόροι; Στο νόμο πάνω, 

γιατί ο νόμος είναι με το μέρος μας, λέγατε. Και επισημαίναμε τον κίνδυνο 

αυτόν, το σημερινό. Ο κόσμος έχει δίκιο να φωνάζει και να διαμαρτύρεται γιατί 

αυτό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας είναι αίσχος. Ομως 

ατομική λύση του προβλήματος αυτού δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει. 

Οταν λέμε σήμερα κατάργηση όλων των διοδίων και της παραχώρησης του 

δρόμου σε ιδιώτες, είναι ακριβώς η απάντηση στην πολιτική που εφαρμόζεται 

και στον τόπο μας. Σήμερα τι λέτε; Μιλάτε πάλι για ανταγωνισμό και ανάπτυξη 

της περιοχής μας σαν τις άλλες περιοχές. Γιατί είδατε πουθενά αθέμιτο 

ανταγωνισμό; Ολες οι περιοχές εμπορικά πεινάνε. Ποιος ανταγωνισμός; 

Αναπτύσσεται άλλη περιοχή και εμείς δεν αναπτυσσόμαστε; Να δούμε τους 

εμπορικούς χώρους και τα μαγαζιά να δουλεύουνε ή όχι; Αλλά πέρασε ο καιρός 

και οι μάσκες πέσανε. Η θέση μας η αρχική ήτανε, δρόμοι, λαϊκή περιουσία, 

έχουμε πληρώσει τους δρόμους που σήμερα παραχωρούνται σε ιδιώτες, 

βεβαίως όχι στην ποινικοποίηση των λαϊκών αγώνων αλλά την απάντηση δε θα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

72 

τη δώσουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ο κόσμος θα τη δώσει την 

απάντηση. Μαζικές κινητοποιήσεις δεν μπορούνε να τις πειράξουνε, είτε είναι 

απεργίες, είτε είναι κινητοποιήσεις μαζικές.  

 Είπαμε ότι πρέπει να γίνει υπόθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος και οι 

δρόμοι. Η ίδια μήτρα γεννάει τα προβλήματα σήμερα στην κοινωνία, στους 

μισθούς μας, στις δουλειές μας που δεν έχουν οι περισσότεροι από την ηλικία 

μου, τα παιδιά, η ίδια μήτρα ιδιωτικοποιεί και τους δρόμους και βάζει διόδια 

στην πόρτα μας και βεβαίως αυτό που ζητάμε και αυτό που προσπαθούμε είναι 

μαζικά Σύλλογοι, φορείς, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων, 

μαζικά να κινητοποιήσουν κόσμο για να συμμετέχουνε.  

Τραβήξατε το δρόμο σας, τον επιλέξατε, είστε σε αδιέξοδο. Εμείς σας καλούμε 

ακόμα μια φορά να αλλάξετε στάση και να πάτε ενάντια στην πολιτική αυτή, να 

μη βάλετε ημί-μετρα, εμείς παραμένουμε στη θέση μας και έτσι θα ψηφίσουμε 

και σ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Το λόγο έχει η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ξεκίνησε το 

κίνημα αυτό, το πρώτο που επισημάναμε ήτανε ότι η περιουσία, η δημόσια 

περιουσία, που είναι οι δρόμοι, δόθηκαν στους εργολάβους, δόθηκαν στο 

ιδιωτικό κεφάλαιο, ξεπουλήθηκαν οι δρόμοι και αυτό ήταν το κύριο σύνθημα 

μας, ότι ξεπουλήθηκαν οι δρόμοι. Το γεγονός ότι σήμερα εγκαλούμαστε από τον 

κ.Χασιώτη ότι εμείς δεν είχαμε δει γενικότερο πρόβλημα, είναι τουλάχιστον, να 

μην πω ψέμα, αλλά τουλάχιστον δε βλέπει την πραγματικότητα. Εμείς είμαστε 

αυτοί, το κίνημα εννοώ το δικό μας, το κίνημα ενάντια στα διόδια, η 

Συντονιστική Επιτροπή που έγινε όχι από 5 ανθρώπους, αλλά μέσα από τους 

μαζικούς φορείς, μην ξεχνάτε ότι συμμετέχει η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και 
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είναι πρωτεργάτης σ' αυτή την ιστορία που έχει 42τόσους Συλλόγους, που τους 

κινητοποιεί, δεν είναι κίνημα μεμονωμένο και 5 ανθρώπων που παλεύουμε μόνο 

να φύγουνε τα διόδια από την πόρτα μας, αλλά αυτό το κίνημα έδωσε μια 

απάντηση σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι εμείς φτιάξαμε το Πανελλαδικό, 

ότι όταν γινόντουσαν οι κινητοποιήσεις και ήταν σε όλη την Ελλάδα, το αίτημα 

ήταν κοινό.  

 Από εκεί και πέρα όμως όσον αφορά την πρακτική και πως κινητοποιείς 

και ευαισθητοποιείς τον κόσμο σε κάθε περιοχή, εδώ έρχεται η πιο ας το πούμε 

εξειδίκευση του προβλήματος. Ητανε πολύ πιο εύκολο να κινητοποιήσουμε τον 

κόσμο της περιοχής μας λέγοντους του ότι έχεις 8 διόδια στην περιοχή σου, 

πάλεψε να φύγουνε, παρά να του λες, θα φύγουν όλα τα διόδια. Δεν παύουμε 

να το λέμε αυτό. Δεν παύουμε να το υπερασπιζόμαστε. Αυτή είναι η θέση μας. 

Να φύγουν όλα τα διόδια από την Ελλάδα γιατί είναι ξεπούλημα των δρόμων και 

γιατί εμείς έχουμε πληρώσει αυτούς τους δρόμους που τους έχουμε φτιάξει με 

το υστέρημα μας, μέσα από τη φορολογία, μέσα από τα τέλη κυκλοφορίας, 

μέσα από τα διόδια που όλα αυτά τα χρόνια πληρώναμε. Δεν είναι λοιπόν να μας 

εγκαλεί κανείς για το αν κάναμε ή δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Από εκεί και 

πέρα όμως χρησιμοποιούμε και αυτό είναι το ζήτημα, όλους τους τρόπους για να 

πετύχουμε κάτι. Ούτε έχουμε αυταπάτη ότι αυτή η πολιτική θα άλλαζε, ούτε 

έχουμε αυταπάτη ότι δε θα βρίσκανε τρόπο, ούτε έχουμε αυταπάτη ότι δε θα 

βρίσκανε τρόπο να κλείσουν όλες τις τρύπες που το νομικό πλαίσιο που έδωσε 

τους δρόμους σ' αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες είχε αφήσει ανοιχτές γιατί δεν είχε 

προβλέψει ότι ο κόσμος θα αντιδρούσε έτσι όπως έχει αντιδράσει. Υπήρχαν 

λοιπόν τρύπες που έπρεπε να τις εκμεταλλευτούμε και τις εκμεταλλευτήκαμε, με 

τις προσφυγές μας, με το ένα, με το άλλο.  

 Από εκεί και πέρα σήμερα σε συνθήκες μνημονίου, σε συνθήκες 

ξεπουλήματος συνολικά της χώρας μας, ο αγώνας μας έχει δυσκολέψει. Αυτό 
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είναι γεγονός και κάποιες πραγματικά έτσι δυνατότητες που είχαμε, επειδή 

ακριβώς καταπατώνται όλα, το Σύνταγμα, οι νόμοι, όλα πια καταπατώνται και 

πρέπει όλοι μας να ξυπνήσουμε και όλοι να καταλάβουμε ότι δε λύνεται τίποτα, 

ούτε με τους βουλευτές και συμφωνώ και να φύγει αυτό που λέτε να 

καλέσουμε τους βουλευτές της Αττικής. Να μας πούνε τι οι βουλευτές της 

Αττικής; Να' ρθούνε να μας δώσουν πάλι υποσχέσεις; Οχι. Δεν τους καλούμε 

τους βουλευτές της Αττικής. Και να σας πω και κάτι άλλο; Λέτε εκεί σε ένα 

σημείο, να καλέσουμε τον κ.Υπουργό ο οποίος εκλέγεται στην περιοχή. Που το 

ξέρετε ότι θα είναι στην Αττική; Τολμάει να εμφανιστεί στην Αττική; Μπορεί να 

είναι στη Β' Αθήνας, δεν ξέρω τι. Δε νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε αυτό και 

δεν καλούμε κανένα Βορίδη και κανέναν βουλευτή. Απαιτούμε να αποσυρθεί το 

νομοσχέδιο, το άρθρο του νομοσχεδίου για τα ταξί ήταν αυτό. Το νομοσχέδιο 

για τα ταξί που εμβόλιμα βάλανε μέσα στο άρθρο 143.  

 Αυτό λοιπόν και αύριο το πρωί να στείλουμε ένα τηλεγράφημη αυστηρό 

στη Βουλή, σε όλους τους βουλευτές και της Αττικής αλλά και σε όλους τους 

βουλευτές και να τους βάλουμε μπροστά στις ευθύνες τους και όχι μόνο να 

καλέσουμε τον Βορίδη. Ο Βορίδης μας το είπε καθαρά. Ξέρετε τι μας είπε ο 

κ.Βορίδης; Να σας πω εγώ ακριβώς τι μας είπε. Οτι η απόφαση της κυβέρνησης 

είναι να γίνουν οι αυτοκινητόδρομοι, γιατί αυτό θα δώσει και καλά δουλειά σε 

εργατικά χέρια, γιατί θα αυξήσει το ΑΕΠ και γιατί εν πάση περιπτώσει οι 

εταιρείες αυτά τα χρόνια, για όλες τις εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, χάνουν 17 

εκατ. Εχουν χάσει 17 εκατ. έσοδα. Ψέμα είναι αυτό βέβαια, αλλά εν πάση 

περιπτώσει επειδή δεν έχουμε τρόπο να το αποδείξουμε, 17 εκατ., άρα λοιπόν 

είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση, άρα και ο ίδιος, να φτιάξει το θεσμικό εκείνο 

πλαίσιο που θα επιτρέπει στις εταιρείες να εισπράττουν τα χρήματα τους. 

Δηλαδή να κάνει νόμους σαν και αυτούς, να μας πηγαίνει φυλακή όταν 

διαμαρτυρόμαστε για τα διόδια και να γράφει καθένας που περνάει, ηλεκτρονικά 

να γράφει, παράβαση του κώδικα, να σου έρχεται 200 ευρώ στο σπίτι σου και 
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να σε καλεί η Τροχαία να παραδώσεις πινακίδες και δίπλωμα. Αυτή είναι η ουσία 

του ζητήματος και αυτό πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω. Την ξεφτίλα τους, 

την ξεφτίλα τους και το ξεπούλημα που κάνουν σ' αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες. 

Και στην ερώτηση μας, στην ερώτηση, ότι κ.Βορίδη αν αύριο αυτές οι εταιρείες 

δε χρηματοδοτηθούν, γιατί το πρόβλημα τους είναι οι Τράπεζες, δεν τους 

δίνουν οι Τράπεζες δάνεια, αν αυτές οι εταιρείες δεν καταφέρουν να πάρουν 

δάνεια και σηκωθούν και φύγουν από την Ελλάδα, τα χρήματα που έχουν 

μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια ποιος θα τα, πως θα τα ζητήσουμε πίσω εμείς; Ο 

λαός που πληρώνει κάθε μέρα, πηγαινοέρχεται στις δουλειές του;  

 Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα πούμε καθαρά, ότι δεν 

υπάρχει από αυτό το σύστημα και από αυτό το κράτος και από αυτές τις 

κυβερνήσεις δεν πρόκειται να βρούμε χαϊρι και επειδή ακριβώς έχουμε εκλογές 

και πρέπει ο λαός να δώσει την απάντηση του, έχει δεν έχει ψηφιστεί το 143, 

εμείς θα είμαστε πάλι στους δρόμους. Αυτή την απάντηση πρέπει να δώσουμε 

και κάνω την πρόταση στο ψήφισμα που βγάζετε, τη Μεγάλη Παρασκευή ο 

Δήμος του Ωρωπού μαζί με το κίνημα και με τους Συλλόγους της περιοχής να 

δώσει μια μεγάλη απάντηση, μια μεγάλη συγκέντρωση, για να τους πούμε ότι 

εμείς ψηφίσετε δεν ψηφίσετε αυτό, έχουμε πάνω από το κεφάλι μας ή δεν 

έχουμε τις διώξεις, εμείς θα αγωνιστούμε.  

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εντάξει, πέρασε και από μένα. Εγώ ήθελα να σταθώ σε 3 

σημεία. Πρώτα απ' όλα μια πρόταση στο ψήφισμα Πρόεδρε. Στην παρ. που 

αναφέρεται στον παράδρομο να επιμείνουμε να εξηγήσουμε το τι σημαίνει 

αυτός ο παράδρομος, να σταθούμε στο ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα και 
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μάλιστα και μάλιστα πολλά απ' αυτά θανατηφόρα. Ηδη στο Καπανδρίτι 

θρηνούμε 3 νέους από αυτό τον παράδρομο. Τα στοιχεία είναι στην Τροχαία, 

μπορούμε να τα πάρουμε και να τα βάλουμε στο ψήφισμα μέσα. Δεν μπορεί 

δηλαδή να σκοτώνονται τα παιδιά μας για να οικονομάνε οι εταιρείες. Το 

δεύτερο που ήθελα να πω σχετικά με την πρόταση του κ.Λίτσα για τη στήριξη 

των δημοτών, θα πρέπει ο Δήμος επειδή μέχρι σήμερα το κίνημα στηρίζεται από 

δικηγόρους οι οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς, είναι κάτοικοι της περιοχής και 

προσφέρουν αφιλοκερδώς τη στήριξη και τη συμβουλή των πολιτών, θα πρέπει 

να βρούμε τρόπο ώστε να διαθέσουμε στο κίνημα νομική κάλυψη, τουλάχιστον 

νομική κάλυψη, αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, για να 

συμπαρίστανται στους κατοίκους οι οποίοι λαμβάνουνε τα γνωστά χαρτάκια. 

Δηλαδή να ξέρει ο κάθε κάτοικος όταν πάρει το χαρτί που θα απευθυνθεί, να 

τον ενημερώσουνε, να του δώσουνε κατευθύνσεις και όποια πορεία αποφασίσει 

ο κάθε ένας απ' αυτούς, γιατί δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω ή εσείς, εάν 

κάποιος το προσβάλλει ή δεν το προσβάλλει, το πληρώσει ή δεν το πληρώσει, 

να ξέρει ότι τουλάχιστον σ' αυτόν τον αγώνα και σ' αυτήν του την απόφαση δε 

θα έχει τουλάχιστον να πληρώσει και νομικά έξοδα, θα τα καλύπτει αυτά ο 

Δήμος. 

 Και το τρίτο θέμα κύριοι συνάδελφοι και θέλω να απευθύνω μια έκκληση 

σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους κατοίκους, σε όλους τους φορείς, 

είμαστε στον αγώνα αυτό σε ένα καθοριστικό σημείο. Το τελευταίο διάστημα 

έχουμε γίνει μάρτυρες ανταλλαγής αντεγκλήσεων σχετικά μ' αυτόν τον αγώνα. 

Ολοι μας μπορεί να θέλουμε κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα το Δήμο μας και 

όλους τους κατοίκους του Δήμου μας ενώνει τουλάχιστον ένα σημείο. Μην 

ανοίγουμε ορύγματα μεταξύ μας. Να αγωνιστούμε για τον τόπο μας σαν 

Δημοτικοί Σύμβουλοι γι' αυτό που αφορά τον τόπο μας και όποιος θέλει να πάει 

παραπέρα, πάει παραπέρα. Δεν τον εμποδίζει κανείς. Αλλά δεν μπορούμε να 

υποθάλπτουμε τον αγώνα του Δήμου μας επειδή θέλουμε κάτι παραπάνω. 
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Τουλάχιστον να στηρίξουμε αυτό, οποιαδήποτε κινητοποίηση γίνει θα πρέπει να 

είμαστε τουλάχιστον όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκεί και μετά την ψήφιση του 

νέου άρθρου θα πρέπει να είμαστε μπροστά εμείς, μπροστά ο Δήμαρχος και οι 

αρχηγοί των παρατάξεων, πίσω οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλοι και πίσω ο λαός. 

Οχι να πηγαίνουμε να φωτογραφιζόμαστε και να φεύγουμε. Και στον αγώνα 

των διοδίων και στον αγώνα αν χρειαστεί να γίνει αύριο για το Κατσιμίδη και σε 

οποιοδήποτε αγώνα αποφασίσουμε, θα πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν μπορεί να 

μετράς τους Δημοτικούς Σύμβουλους στα δάχτυλα των δύο χεριών. Δεν είναι 

δυνατόν. Τι αγώνας είναι αυτός; Ποιος περιμένουμε δηλαδή να φέρει το 

αποτέλεσμα; Και φυσικά θα πρέπει να κινητοποιηθούν και οι κάτοικοι όλου του 

Δήμου. Δεν είναι ότι αφορά μόνο τους πάνω κατοίκους ή τους κάτω κατοίκους. 

Γιατί ότι αφορά στους κάτω κατοίκους ή πάνω, πάλι και ..  

 Ο Δήμος είναι ένας ενιαίος, πρέπει να γίνει κατανοητό. Τουλάχιστον εμείς 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι δυνατόν να λείπουμε απ' αυτές τις 

κινητοποιήσεις. Να προγραμματίζονται σωστά, να συντονίζονται σωστά, να 

ενημερώνεται ο κόσμος και να βγαίνουμε όλοι με μια ενιαία φωνή.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Το λόγο έχει ο κ.Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ακόμα μια φορά θα είμαι αιρετικός. Και το 

εννοώ. Πριν 1 χρόνο περίπου όταν κάναμε αυτό το έκτακτο για τα διόδια, είχα 

βγει και είχα δηλώσει ότι θα είμαι παράνομος και γελούσατε. Ηρθε η ώρα που 

θα είμαι παράνομος, γιατί εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω, εγώ προσωπικά. 

Θέλω να σας πω κάτι. Εχουμε λίγο ξεπεράσει σ' αυτήν τη χώρα το τι είναι 

νόμιμο. Οντως, θα συμφωνήσω με τον κ.Χασιώτη, το φίλο μου το Μιχάλη, ότι 

το Σύνταγμα μας έχει γίνει κουρελόχαρτο παντού. Δεύτερον, εγώ επειδή είμαι 
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και αιρετικός, δέχομαι να πληρώνω διόδια αλλά θα βάλω έναν όρο. Να μπουν 

διόδια έξω από το σπίτι του Υπουργού που είναι στο Ψυχικό. Γιατί να πληρώνω 

εγώ στον Ωρωπό και να μην πληρώνει έξω από το Ψυχικό; Αφού έτσι και αλλιώς 

τα έργα γίνονται αλλού. Δε γίνονται εδώ. Να μπουν διόδια στη Γλυφάδα, να 

μπουν διόδια στην Κηφισιά και τότε δέχομαι και εγώ να πληρώσω διόδια.  

 Τρίτον και βασικό. Πρέπει να ξεφύγουμε, εγώ θα σας πω ένα απλό 

πράγμα, πήρα έναν άνθρωπο του Υπουργού. Του λέω, ρε φίλε, εκλέγεται εδώ, 

τι κάνει αυτός ο Υπουργός; Ξέρετε τι μου λέει; Ελα, μην ασχολείσαι τώρα με 5 

αριστερούς. Οχι. Δεν είναι 5 αριστεροί, είναι όλος ο Δήμος Ωρωπού. Ας πάψουν 

πια, ας κάνει ο καθένας τον αγώνα του όπως νομίζει. Ας κάνει ο καθένας τον 

αγώνα του όπως νομίζει αλλά ας κάνουν όλοι αγώνα και εκεί ο Δήμαρχος και ο 

Δήμος πρέπει να μπει μπροστάρης και θα' ρθώ στην ουσία και στην πρόταση 

μου. Η πρόταση είναι μια κύριοι, όσα ψηφίσματα και να βγάλετε, αύριο το πρωί 

οι μεγαλοεργολάβοι θα γελάνε μαζί σας. Ωραία και έβγαλε ψήφισμα ο Δήμος 

Ωρωπού. Και τι έγινε; Ξέρετε πότε θα στεναχωρηθούνε οι μεγαλοεργολάβοι; 

Μόλις δουν το Δήμαρχο και τους 41 υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους 

απέναντι. Μόλις δούνε τους 7 Αντιδημάρχους και από πίσω όλο τον κόσμο. 

Μόλις δουν τα αυτοκίνητα του Δήμου και να δεσμετούμε ότι θα φέρουμε και 

εμείς τα προσωπικά μας αυτοκίνητα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Με βαριοπούλες; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Με ό,τι να είναι Παναγιώτη, με βαριοπούλες. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Και όσο κ.Βελτανιώτη, έχουμε περάσει, ο Δήμος καλύπτει 

νομικά.. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Παναγιώτη, με βαριοπούλες.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Με βαριοπούλες. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Με βαριοπούλες δε μας αντιμετωπίζουν; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Καταγράφεται. Με βαριοπούλες. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, το άρθρο 143 .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συμφωνώ κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, το 143 τι είναι; Βαριοπούλα στον πολίτη δεν είναι; Αν 

περιμένετε ότι με ψήφισμα οι μεγαλοεργολάβοι θα κάνουν πίσω, είστε 

γελασμένοι. Οι μεγαλοεργολάβοι θα κάνουν πίσω μόλις θα δουν ένα 

συντεταγμένο Δήμο που θα έχει βγάλει τα οχήματα του. Να σας πω και κάτι 

άλλο; Και συμβολικά; Ενα από τα 8 διόδια να το καταστρέψουμε και να το 

πληρώσουμε ρε παιδιά.  

(χειροκρότημα) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Να το καταστρέψουμε, ένα από τα οκτώ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δε θα το πληρώσουμε, όχι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ λέω να το πληρώσουμε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, δε θα το πληρώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αλλά να το καταστρέψουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αν περιμένετε μόνο με ψηφίσματα, λυπάμαι πολύ, ετοιμαστείτε από 

αύριο να είμαστε ποινικά κρατούμενοι.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το ψήφισμα .. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ενας κάτοικος σήμερα για να καταθέσει προσφυγή, τον 

δικηγόρο τον πληρώνει ο Δήμος; Ρωτάω. Απλά ελληνικά κ.Βασιλάκο. Ρωτάω τον 

Πρόεδρο. Λέω, είναι και .. από το κίνημα. Εάν σήμερα ένας κάτοικος του έρθει 

το μπιλιετάκι και πάει να κάνει προσφυγή στα δικαστήρια, το παράβολο θα το 

πληρώσει ο Δήμος σήμερα; Αυτό ρωτάω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει δικαίωμα ο Δήμος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει .. Είστε χρόνια τοπικο-αυτοδιοικητικός. Δεν έχουμε 

τρόπο να το εγκρίνει ο Επίτροπος να βγάλουμε λεφτά για ιδιώτη και να το 

εγκρίνει ο Επίτροπος. Αμα βρεθεί τρόπος, ο Δήμος.... Δεν υπάρχει νομική 

διαδικασία να επιτρέπεται να εκταμιεύσει λεφτά ο Δήμος για ιδιώτη για 

παράβαση ιδιώτη.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλο. Ούτε την Επιτροπή δεν υπάρχει .. Σύλλογο Πολιτιστικό, όχι, 

φέρτε μου το άρθρο να με βοηθήσετε, που μπορούμε νομικά να βγάλουμε 

λεφτά. Είναι χρόνια ο Βελτανιώτης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να μου φέρετε 

τον τρόπο. Δεν μπορούμε από τη μια να λέμε ότι κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, 

να το καταλύσουμε, να το φτιάχνουμε στα μέτρα τα δικά μας, ότι εκεί ποινικά 

είναι σωστό, εκεί δεν είναι, ανάλογα με τα μέτρα τα .. Πρέπει να σεβόμαστε και 

το Σύνταγμα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το Σύνταγμα του Ελληνικού κράτους και τους νόμους. Δεν 

καταλύουμε τη δημοκρατία επειδή αυτοί, επειδή αυτοί δεν έχουνε καμία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή αυτοί δεν έχουνε καμία δημοκρατική ευαισθησία ή 
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πολιτική ευγένεια θα έλεγα, όπως είπα στον Βορίδη. Τουλάχιστον θα έπρεπε για 

να μας ποινικοποιείς, να μας πας φυλακή, λύσε μας το τοπικό πρόβλημα που 

αναγνώριζες μέχρι τώρα πρώτα και κάντο μετά τουλάχιστον. Δώσε μας μια 

λύση. Τέλος πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το ψήφισμα για να προστεθεί 

στο κείμενο. Στην παράγραφο που αναφέρθηκε ο κ.Δήμαρχος και την οποία 

διαβάζω ξανά. Πιο σημαντικά, για όσους επιθυμούν να επιλέξουν  τον 

παράδρομο, εισέρχονται με ρίσκο σε έναν παντελώς ακατάλληλο δρόμο, μαζί με 

νταλίκες, επαγγελματικά οχήματα και πολλά Ι.Χ. ξοδεύοντας πολύ περισσότερο 

χρόνο. Συμπληρώνουμε: Ηδη στο συγκεκριμένο παράδρομο έχουν συμβεί πολλά 

ατυχήματα εκ των οποίων αρκετά είναι θανατηφόρα. (Αναζήτηση στοιχείων από 

την Τροχαία). 

 Ορίστε. Ναι, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εκεί που λέμε, ακατάλληλη και ανύπαρκτος σε πολλά σημεία. Γιατί 

στη δεξιά πλευρά προς Αθήνα δεν έχουμε παράδρομο. Είναι ακατάλληλος και 

ανύπαρκτος σε πολλά σημεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελώς ακατάλληλο και ανύπαρκτο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σε αρκετά σημεία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσον αφορά που λέτε για την .. Οσον αφορά, όσον αφορά, η 

γραμματέα περιμένει σήμερα, τώρα να φύγει, να στείλει την απόφαση μας. Να 

μην καθυστερούμε γιατί δεν ξέρω τι γίνεται από ώρα σε ώρα και από μέρα σε 

μέρα. Ακούω διάφορα. Θα φύγει τώρα να γράψει την απόφαση να τη στείλει 

στο Υπουργείο Υποδομών. Ακριβώς αυτό συζητήσαμε προηγουμένως. Οσον 

αφορά το Σύνταγμα και τις νομικές διαδικασίες και τις νομικίστικες διαδικασίες 

θέλω να πω το εξής, ότι αυτό δεν μπορεί να το κρίνουμε εμείς, ο ένας, ο άλλος, 

ότι το Σύνταγμα είναι κουρελόχαρτο ή δεν το εφαρμόζουνε. Υπάρχει το 
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Συμβούλιο Επικρατείας, υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί να κρίνει 

συνταγματικό ένα νόμο ή έναν όχι. Σας διαβεβαιώ ότι πιστεύουμε, άλλο να 

πιστεύουμε όμως, άλλο να υποτιμάμε όλους τους θεσμούς. Πιστεύουμε ότι είναι 

αντισυνταγματικό. Αυτό δε μας δίνει το δικαίωμα σαν γιατρός, σαν πολίτης ο 

άλλος, σαν αγρότης, σαν έμπορας ο άλλος, να κρίνει τους νόμους του κράτους, 

θα τους κρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας.  

 Και δεν ξέρω, γιατί έχω μια αίσθηση αισιοδοξίας εκεί, γιατί τα τέλη αυτά 

είναι ανταποδοτικά. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς για την Ιονία οδό, 

όπως είπανε όλοι. Δεν μπορεί ο δημότης του Ωρωπού να πληρώνει λεφτά για να 

φτιάχνεται η Ιονία οδός. Πρέπει να πληρώνει γι' αυτό που χρησιμοποιεί. Με το 

Σύνταγμα, το Σύνταγμα το λέει. 'Η δεν υπάρχει, το Σύνταγμα λέει για μια 

αναλογικότητα των εισπράξεων και των προσφορών στο κράτος. Δεν υπάρχει 

αυτή η αναλογικότητα εδώ, άρα είναι αντισυνταγματικό, αλλά δε θα το κρίνουμε 

εμείς. Το έχουμε πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και το διεκδικούμε πολύ 

έντονα.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θέλετε να δευτερολογήσετε;  

 Ο κ.Χασιώτης ζήτησε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα .. δύο σχόλια σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν στην 

πρωτολογία. Ξέρετε γιατί δε φοβούνται; Γιατί δε φοβάται η εταιρεία; Γιατί δε 

διαφωνείτε με τα διόδια. Επί της ουσίας δε διαφωνείτε. Και θα σας το εξηγήσω 

ακριβώς και κατηγορηματικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα σχόλια να βοηθήσουν και λιγάκι το κείμενο. Τώρα αν 

αρχίσουμε να ερμηνεύουμε μέσα στο Συμβούλιο τη σκέψη της εταιρείας δε 

βοηθάει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι Πρόεδρε μου, θα πω ό,τι θέλω στη δευτερολογία μου. Ασε με, 

λίγος χρόνος είναι, λίγος χρόνος είναι, άκουσε με όμως λίγο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το πόσο διαφωνούμε, διαφωνείτε λοιπόν με τα διόδια το λέτε 

σήμερα πάλι με τους παραδρόμους, που μιλάτε για ανύπαρκτους παραδρόμους 

και για παραδρόμους που δεν υπάρχουν από τη μια πλευρά, που έχουνε ένα 

δρόμο, έχουν λακούβες και ούτω καθεξής. Θα σας κάνουν και τους 

παραδρόμους και θα ζητάνε από σας να μη μιλάτε, γιατί ακριβώς αυτό βάζετε 

μπροστά. Δε βάζετε ότι διαφωνείτε με τα διόδια. Μέχρι σήμερα, όπως είπε και ο 

κ.Λίτσας στην πρωτολογία του, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αίσθημα 

που μπήκε πάλι ήταν να φύγουν τα διόδια από την Αττική. Μα για θυμηθείτε 2 

χρόνια πριν, με το ΠΑΣΟΚ στην παντοδυναμία του. Ο κ.Πάγκαλος έλεγε να 

φύγουν τα διόδια από την Αττική. Τι είναι ο κ.Πάγκαλος; Ενάντια στις εταιρείες; 

Είναι ενάντια στις εταιρείες ο κ.Πάγκαλος ο οποίος έλεγε να διώξουμε τα διόδια 

από την Αττική, να φύγουν απ' έξω; 'Η μήπως θέλει να χάσουν οι εταιρείες και 

να κερδίσει ο λαός; 'Η όλοι μαζί τα φάγαμε. Ετσι; Είχαμε πει από την πρώτη 

στιγμή ότι η Δημοτική Αρχή .. μπορεί να ηγηθεί αυτού του αγώνα, γιατί ακριβώς 

δε διαφωνεί με την ύπαρξη των διοδίων.  

 Κύριε Κιούση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ομως θυμηθείτε σ' αυτά που 

λέω σήμερα, 1 χρόνο και 2 μήνες πριν, όταν βάζαμε ζήτημα σαν ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ να γίνει συμβολική κινητοποίηση στα διόδια της Μαλακάσας για το 

γκρέμισμα, όλοι στη γενική συμμαχία διαφωνούσανε και καταδικάζανε κιόλας 

την πρόταση μας. Αυτό αν γινόταν κ.Κιούση και έχετε δίκιο θα ήτανε και προς 

τιμή σας, θα ήτανε, μιλάω σε σας γιατί το θίξατε, θα ήτανε πραγματικά η πλήρη 

αντίθεση με την ύπαρξη διοδίων στην περιοχή, θα έστελνε μήνυμα μεγάλο. 

Ποιος θα τόλμαγε να μιλήσει και να κάνει αυτά στην περιοχή όπως γίνονται 

σήμερα; Για πείτε μου; Και βεβαίως η Δημοτική Αρχή είναι για να είναι μπροστά 

και να μην είναι από πίσω από τον κόσμο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη επειδή δευτερολογείτε και πάμε για ψηφοφορία.. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έρθουμε στο θέμα.. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για το θέμα, για το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να .. το ψήφισμα και την ιστορία τη συζητάμε άλλη φορά.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ωραία. Ακουσα και την κα Στεργίου. Εντάξει, δεν είναι κίνημα, ξε-

κίνημα, πολιτικός εκπρόσωπος πολιτικού χώρου είναι, του ΣΥΡΙΖΑ και θα πω με 

πολύ μεγάλη σιγουριά .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τιμή μου κ.Χασιώτη, τιμή μου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αφήστε με κα Στεργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, να έλθουμε στο ψήφισμα; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αφήστε με κα Στεργίου. Οργάνωνε κοινούς αγώνες, οργάνωνε 

κοινούς αγώνες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, κ.Χασιώτη λυπάμαι, τόση ώρα είσαστε 

κυριολεκτικά εκτός θέματος. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οργάνωνε κοινούς αγώνες με τον κ.Οικονόμου που έχει ψηφίσει 

την ύπαρξη των διοδίων στις Αφίδνες. Αυτή την ενότητα ευαγγελίζονται λοιπόν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είσαστε ψεύτης κ.Χασιώτη. Ψέματα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εδώ πέρα, τα ψηφίσματα μαζί τα δίνατε, μαζί προχωράγατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μαζί προχωράγατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Α και κάτι τελευταίο, για τα πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Χασιώτη.  

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δημοτικό Συμβούλιο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, δεν είναι ο χρόνος. Είσαστε εκτός θέματος, 

λυπάμαι, σας αφαιρώ το λόγο. Κάποτε πρέπει να γίνει και αυτό. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για το θέμα. Για το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για το θέμα. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας παρακαλώ. Δεν γράφεται στα πρακτικά. Εχω δώσει το 

λόγο στην κα Στεργίου.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνω κύριε; Να βγάλουμε τον κ.Χασιώτη έξω από την 

αίθουσα;     

 Λοιπόν, κα Στεργίου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτά είπε κύριε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε ξεπεράσει κάθε όριο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, έγω θέλω να κάνω μια παρατήρηση στο ψήφισμα. Λέτε σε 

ένα σημείο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτέλους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε, λέτε σε ένα σημείο ότι εμποδίζεται η απρόσκοπτη 

μετακίνηση των κατοίκων. Εκεί στη λέξη, να βγάλουμε τη λέξη απρόσκοπτη, 

γιατί απρόσκοπτη σημαίνει δε σου βάζω κάποιο κόλλημα και να γράψουμε 

ελεύθερη, ελεύθερη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που είναι αυτό κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε, τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά σε κάποιο σημείο λέτε ότι 

εμποδίζεται η απρόσκοπτη, η απρόσκοπτη μετακίνηση, κάπως έτσι το λέτε. Εκεί 

να βάλουμε όχι απρόσκοπτη αλλά ελεύθερη μετακίνηση των κατοίκων. Τη λέξη 

ελεύθερη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, κα Στεργίου, με μια λέξη δεν αλλάζει .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, αλλάζει. Γιατί να σας πω κάτι; Το απρόσκοπτο είναι άλλο και το 

ελεύθερο είναι άλλο. Εχει διαφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώστε το κα Μαναβέλη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και επίσης επειδή εγώ, επειδή ο κόσμος βλέπει και ακούει τη θέση 

των ανθρώπων και πόσων αγωνίζονται και πως αγωνίζονται στο κίνημα, εγώ δεν 

έχω να πω τίποτα στις λάσπες που ρίχνει ο κ.Χασιώτης.  

.......: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα κάτι άλλο. 

Εάν ψηφιστεί το άρθρο 143, ο Δήμος Ωρωπού να μη συμμετάσχει στις επόμενες 

βουλευτικές εκλογές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι. Κύριε Παναγόπουλε, έχουμε 

φτάσει στην ψηφοφορία τώρα.  
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ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, μια λέξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Παναγόπουλε. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή έχουν προηγηθεί και άλλες αποφάσεις του πρώην 

Νομαρχιακού Συμβουλίου και οι Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες έχουνε πάρει 

αποφάσεις για το θέμα των διοδίων, μήπως ήταν καλό να μπούνε και αυτές οι 

αποφάσεις που έχουνε κάποια βαρύτητα και ενισχύουνε το ψήφισμα. Είναι 

σοβαρές αποφάσεις απομάκρυνσης των διοδίων με τεκμηριωμένες προτάσεις και 

από το πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο και από τους Δημάρχους και Κοινοτάρχες. 

Λέω, για σκεφτείτε το μήπως πρέπει να ενισχύσουμε λίγο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Παναγόπουλε. 

 Διαβάζω λοιπόν το ψήφισμα κύριοι συνάδελφοι. Οι σταθμοί διοδίων που 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μας έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στον τόπο 

και στους κατοίκους. Η ζωή μας υποβαθμίζεται διαρκώς αφού εμποδίζεται η 

ελεύθερη μετακίνηση, όχι μόνο εντός του Νομού αλλά και εντός του Δήμου. Το 

κόστος για όσους επιθυμούν να πληρώνουν είναι δυσβάσταχτο και ξεπερνά τους 

3 μισθούς ετησίως. Η ανάπτυξη καθυστερείται δραματικά και ο ανταγωνισμός 

από άλλες περιοχές που δεν έχουν διόδια καθίσταται σχεδόν αθέμιτος. Πιο 

σημαντικά, για όσους επιθυμούν .. Εδώ είναι, πιο συγκεκριμένα; Καθίσταται, ναι, 

απαλείφεται ο όρος σχεδόν. Από άλλες περιοχές που δεν έχουν διόδια 

καθίσταται αθέμιτος. Πιο συγκεκριμένα, για όσους επιθυμούν να επιλέξουν τον 

παράδρομο εισέρχονται με ρίσκο σε ένα παντελώς ακατάλληλο και ανύπαρκτο 

σε αρκετά σημεία δρόμο, μαζί με νταλίκες, επαγγελματικά οχήματα και πολλά 

Ι.Χ. ξοδεύοντας πολύ περισσότερο χρόνο. Ηδη στο συγκεκριμένο παράδρομο 

έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα εκ των οποίων αρκετά είναι θανατηφόρα. 

(Αναζήτηση στοιχείων από την Τροχαία) Η κατάσταση αυτή δε θυμίζει μια χώρα 
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μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης, η έμπνευση της πολιτείας είναι καταστροφική και 

αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Ο λαός του Ωρωπού συγκρότησε εξ αρχής το 

κίνημα κατά των διοδίων με σκοπό να αγωνιστεί εναντίον στην παράλογη αυτή 

πολιτική που υποθηκεύει όχι μόνο την εθνική περιουσία αλλά και την τοπική 

οικονομία.  

 Δυστυχώς το έλλειμμα δημοκρατίας στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει 

ανεκτό ένα υγιές κύτταρο διαμαρτυρίας, ούτε να βρει μια οριστική λύση ουσίας. 

Στο σχετικό νομοσχέδιο που συζητάται στη Βουλή περιέχεται το άρθρο 143 που 

ποινικοποιεί τη δράση του κινήματος. Πρόκειται για μια στιγνή προσπάθεια να 

καταπνίξουν κάθε λαϊκή αντίσταση, χωρίς έστω να διαβουλευτούν με τους 

πολίτες, όπως οφείλουν. Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού 1) 

προσκαλεί το Υπουργείο Υποδομών και τον ίδιο τον Υπουργό ο οποίος εκλέγεται 

στην περιφέρεια μας να ασχοληθούν σοβαρά με την άμεση ρύθμιση του 

θέματος των σταθμών διοδίων με γνώμωνα το όφελος των πολιτών και όχι των 

εταιρειών, 2) δηλώνει αντίθετο με το άρθρο 143 του νομοσχεδίου του 

Υπουργείου Υποδομών με το οποίο απαγορεύεται και τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης ή με οποιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του 

οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σ' αυτό σταθμών διοδίων. Το άρθρο 

πρέπει να αποσυρθεί μαζί με κάθε προσπάθεια τέτοιας ποινικοποίησης, 3) 

δηλώνει αντίθετο με τις διατάξεις που προβλέπουν ότι θα αφαιρούνται οι 

πινακίδες ειδικών κατηγοριών οχημάτων, όπως και η άδεια του οδηγού τους, 4) 

δηλώνει αντίθετο στη δυνατότητα διαπίστωσης παραβάσεων στους οδικούς 

άξονες μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, διότι αυτό συνιστά παραβίαση 

προσωπικών δεδομένων, 5) αποφασίζει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και 

απαιτεί από τους βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής να καταψηφίσουν 

ανεπιφύλακτα τις σχετικές διατάξεις, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα 

θεωρήσουμε ότι νομοθετούν υπέρ των συμφερόντων των εταιρειών και 

αδιαφορούν για το αν θα μας κλείσουν όλους στη φυλακή, 6) προσκαλεί 
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ανοιχτά τους βουλευτές Αττικής ενόψει των επικείμενων εκλογών να μας 

εκθέσουν εγγράφως και άμεσα τις απόψεις τους για την οριστική επίλυση του 

προβλήματος, που πλέον απειλεί με κρατική βούληση τις περιουσίες της 

οικογένειας και τις ζωές μας, 7) ζητάμε να αποσυρθούν όλα τα ειδοποιητήρια 

πληρωμής σε βάρος των κατοίκων της περιοχής της Βορειο-Ανατολικής Αττικής 

που κάνουν χρήση του δημόσιου αγαθού των οδικών αξόνων και των οδικών 

αξόνων για τις εσωτερικές μετακινήσεις.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το ψήφισμα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Παραμένουμε στην αρχική μας θέση, κατάργηση όλων των 

διοδίων, ενάντια στην πολιτική παραχώρησης δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες. 

Βεβαίως και οι νόμοι αυτοί χτυπάνε το εργατικό λαϊκό κίνημα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: .. και παραμένουμε στη θέση μας και θα δώσουμε και λόγο, όπως 

θα δώσουμε σήμερα θα δώσουμε και αύριο λόγο στον κόσμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συμπληρώσω κάτι πρωτού πάμε στο άλλο θέμα; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Απόφαση λοιπόν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανένα πρόβλημα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να ορίσουμε και μια κινητοποίηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό μπορεί να γίνει, εντάξει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το συζητάμε .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε τώρα, δεν έχουμε άλλο Συμβούλιο. Θα έχουμε άλλο Συμβούλιο;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι μια κινητοποίηση, μπορούμε να κάνουμε πολλές .. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μεγάλη Παρασκευή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Οι κινητοποιήσεις που θα 

κάνουμε είναι ένα άλλο θέμα. Μπορούμε και σαν Συντονιστική να κάτσουμε να 

το συζητήσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Να σας πω κάτι το οποίον έχει 

διαφύγει, ξεχαστεί και είμαι υποχρεωμένος να το πω για το πλήρες του θέματος. 

Στον Υπουργό που πήγαμε δυστυχώς ή ευτυχώς αυτοί αποφασίζουν από τα 

γραφεία τους τι θα κάνουμε εδώ πέρα και τι θα γίνει, είναι κυβερνητική πολιτική 

μας, έτσι ξεκίνησε, να φτιάξουμε.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι κυβερνητική πολιτική του κ.Παπαδήμου, προσωρινής 

κυβέρνησης και σε μια βδομάδα ανακήρυξη εκλογών. Είναι κυβερνητική 

πολιτική αυτή η ιστορία να φτιαχτούνε οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα, άρα να 

στηρίξουμε και την ποινικοποίηση των διοδίων, όπως τα είπαμε. Είπε όμως μια 

κουβέντα η οποία για το Δήμο Ωρωπού που τον ξέρω, το θέμα, ότι θα μπω σε 

μια διαδικασία εκπτωτικής πολιτικής, τώρα ή μετά τις εκλογές. Ετσι, έτσι μας 

είπε. Εγώ, εάν αφουγκραστώ ότι πάει να κάνει κάτι τέτοιο, σαν Δήμαρχος είμαι 

υποχρεωμένος να αγωνιστώ για το καλύτερο για το Δήμο μας και τα 

συμφέροντα του. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψήφισε κύριε συνάδελφε. Οχι, σας παρακαλώ τώρα. Το 

Συμβούλιο .. Ευχαρίστως να εκθέσετε τις απόψεις σας .. Θα το δούμε τώρα. 

Αυτό δεν είναι το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Σε διαβεβαιώ, πληροφοριακά στο λέω, 

στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Συμβούλιο Επικρατείας ήτανε καταπέλτης ο 

Πρόεδρος για τη Μεταμόρφωση και Αγ.Στέφανο και Κριονέρι διόδια, 

καταπέλτης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έκλεισε, έκλεισε το θέμα. 
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ΘΕΜΑ 3ο 

 

Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά 

με τη μεταφορά του Ειρηνοδικείου που εδρεύει στο Καπανδρίτι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μας φτάνανε αυτά, είχαμε και στο κέντρο του, είχαμε καισ το 

κέντρο των 3 Δήμων ένα Ειρηνοδικείο, εξυπηρετεί εδώ οι πολίτες μας και 

θέλουνε να το πάρουνε και εκείνο. Εχουμε βγει αμέσως στο ψήφισμα που 

πρέπει να καταθέσουμε σε κάθε υπεύθυνο μήπως αποφύγουμε, μήπως 

βοηθήσουμε αυτήν τη διαδικασία. Ολοι οι νομικοί, όλοι οι δικηγόροι της 

περιοχής και το ίδιο το Ειρηνοδικείο υποστηρίζει τη θέση αυτή ότι πρέπει να 

παραμείνει και διαβάζω τη θέση μας η οποία είναι και η εισήγηση. 

 Αποτελεί πάγια θέση μας ότι το Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου πρέπει να 

παραμείνει στο Δήμο Ωρωπού. Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι στη 

τελευταία συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ.Μιλτιάδου Παπαϊωάννου με 

εκπροσώπους των Ειρηνοδικείων της χώρας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο μεταφοράς των Υπηρεσιών .. 

Παρακαλώ, κουραστήκαμε αλλά ακούστε το λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Του Ειρηνοδικείου Καπανδριτίου στο Δήμο Μαραθώνα. Σχετικά με 

όσα έχουν λεχθεί αναφορικά με το ζήτημα αυτό ο Δήμος μας διευκρινίζει τα 

ακόλουθα. Το Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου εξυπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια από 

το 1840 χιλιάδες συμπολίτες. Κυρία Στεργίου, εδώ είμαι. Οχι μόνο του 
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σημερινού Δήμου Ωρωπού αλλά και άλλων περιοχών, των Δήμων Διονύσου και 

Μαραθώνα. Η φυσική έδρα του Ειρινοδοκείου είναι το Καπανδρίτι, αφού 

διευκολύνει τις χιλιομετρικές αποστάσεις των δημοτών όλων των περιοχών. 

Αποτελεί με λίγα λόγια το κέντρο εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας από τη μια 

άκρη της περιφέρειας του έως την άλλη. Μετά από μια διαχρονική πορεία 

ομαλής λειτουργίας και υπεύθυνης στάσης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το 

Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου καλείται ενδεχομένως να μεταφέρει τις υπηρεσίες 

του στο Μαραθώνα, κάτι που όχι απλά μας βρίσκει αντίθετους, αλλά μας 

εξοργίζει. Δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια - τελειώνουμε, δε θα σας 

κουράσω πολύ - η φυσική γεωγραφική έδρα του Ειρινηδοκείου να τίθεται υπό 

αμφισβήτηση και χιλιάδες συμπολίτες μας ξαφνικά να ζουν με την αγωνία και το 

φόβο για το νέο καθεστώς που θα δημιουργηθεί. Σκέφτηκε άραγε κανείς από 

τους ιθύνοντες πως τυχόν η μεταφορά του Ειρηνοδικείου από το Καπανδρίτι θα 

σημαίνει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο κόστος μετακίνησης, δυσκολία 

στη μετακίνηση λόγω έλλειψης συγκοινωνιακής υποδομής, περισσότερος 

χαμένος χρόνος και κόπος, καθώς θα αυξηθεί η μέση χιλιομετρική απόσταση 

που θα πρέπει να διανύσει ο κάτοικος της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου για τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων του, δυσκολία πρόσβασης και για τους 

ενδιαφερόμενους, εκτός της περιφέρειεας του Ειρηνοδικείου; 

 Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως το Καπανδρίτι βρίσκεται πλησίον της 

εθνικής οδού με ιδιαίτερη εύκολη πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Με δαπάνη του Δήμου αγοράστηκε οικόπεδο δίπλα στο Ειρηνοδικείο που 

χρησιμοποιείται ως δωρεάν πάρκινγκ. Πολύ ακριβή αγορά. Ο Δήμος Ωρωπού 

προτίθεται να καλύψει τη δαπάνη για το ενοίκιο του κτιρίου στο οποίο 

στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου αν αυτό συμβάλλει στην αιτία 

απομάκρυνσης του. Ουδέποτε εκφράστηκε οποιοδήποτε παράπονο από τους 

εργαζομένους δικηγόρους και πολίτες της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου που 

αφορούσε την έδρα μέχρι τώρα. Συμπερασματικά θα ήθελα να τονίσω πως δεν 
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μπορεί ο μεγαλύτερος σε έκταση και οδικό δίκτυο Δήμος της Αττικής να 

στερείται και άλλων Υπηρεσιών που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της τοπικής κοινωνίας και την εύρυθμη 

λειτουργία ολόκληρου του Δήμου. Γι' αυτό ο Δήμος Ωρωπού είναι διατεθιμένος 

να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να παραμείνει το 

Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου στο χώρο εμβέλειας μας και να συμβάλλουμε με 

κάθε τρόπο στην περαιτέρω αναβάθμιση του κοινωνικού του ρόλου και για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρωτού δοθεί ο λόγος στους συναδέλφους, θέλω να παρακαλέσω 

επειδή ο ρόλος μας εδώ πέρα είναι και παιδευτικός, τουλάχιστον οι συνάδελφοι 

να μην καπνίζουν μέσα στην αίθουσα.  

 Παρακαλώ τους συναδέλφους που επιθυμούν να τοποθετηθούν .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Ο κ.Λίτσας .. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ναι. Η κα Οικονόμου 

να ενημερώσει, να ακούσουμε τις θέσεις της. Ο κ.Λίτσας είναι. Αλλοι 

συνάδελφοι; Ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Τσάκωνας, η κα Στεργίου.  

 Κυρία Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα. Βέβαια θα ήθελα να ακούσω και την πρόταση του 

Αντιδημάρχου Καπανδριτίου για το θέμα του Ειρηνοδικείου, αλλά θα ήθελα να 

πω ότι η πρόταση που κάνατε Δήμαρχε ήταν εξαιρετική, έχουμε όμως ένα 

κατάστημα στο Πολυδένδρι, το δημοτικό πρώην κατάστημα, το οποίο αυτήν τη 

στιγμή δεν χρησιμοποιείται, ο χώρος είναι μεγάλος και θα μπορούσαμε να 

γλιτώσουμε και το θέμα του ενοικίου, εφόσον μεταφέρουμε το Ειρηνοδικείο 

Καπανδριτίου στο Πολυδένδρι, στο κοινοτικό κατάστημα. Ετσι δε θα αλλάξει 

τίποτα, δε θα χρειάζεται να πληρώνουμε ενοίκιο, ο Δήμος θα κερδίσει από αυτό 

και δε θα υπάρξει καμία μεταφορά, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το Ειρηνοδικείο 
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τους 3 Δήμους σαν κέντρο, όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή το Δήμο 

Μαραθώνα, Διονύσου και Ωρωπού .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, να καταλάβω. Στο κοινοτικό, εκεί που είναι η Κοινότητα 

Πολυδενδρίου τώρα; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το κοινοτικό κατάστημα Πολυδενδρίου έχει ένα μεγάλο χώρο 

σαν έκταση το οποίο αυτήν τη στιγμή δεν είναι, τα γραφεία δεν το καλύπτουνε, 

ο χώρος είναι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πολύ μεγαλύτερος ο χώρος εκεί που είναι τώρα. Σίγουρα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πόσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην Κοινότητα Πολυδενδρίου μια αίθουσα είναι κενή.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, δεν είναι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η άλλη είναι από εδώ, η Γραμματέας που εξυπηρετεί την 

Κοινότητα βέβαια, δεν μπορούμε την κλείσουμε τελείως και μένει ακριβώς μια 

αίθουσα. Δε χωράει το Ειρηνοδικείο εκεί. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι εκεί στο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτω είναι γυμναστήριο. Εχει έλλειψη στάθμευσης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εχει .. Σαν στάθμευση δεν το συζητώ, δεν .. Αν νομίζετε.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, μισό λεπτό, κουβέντα κάνουμε. Το παλιό Ειρηνοδικείο από 

κάτω έχει αίθουσα εκδίκασης υποθέσεων. Στο Πολυδένδρι δεν υπάρχει τίποτα 

απ' αυτό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτήν τη στιγμή στο Πολυδένδρι ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Πολυδενδρίου χρησιμοποιεί μια μεγάλη αίθουσα. Βεβαίως δε θα βγάλουμε έξω 

το Πολιτιστικό, αλλά μπορούμε να βρούμε ένα χώρο για το Πολιστιστικό ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κανένα πρόβλημα, εγώ έκανα μια πρόταση.  

.......: Η αίθουσα που χρησιμοποιεί ο Λαογραφικός .. Συγνώμη, συγνώμη, 

συγνώμη. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο κ.Βελτανιώτης βέβαια που έχω συζητήσει μαζί του .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν ενδιαφέρει κάποιους το θέμα, 

μπορούν να αποχωρήσουν. Απαρτία υπάρχει κ.Τσάκωνα μέχρι τη λήξη της 

συνεδρίασης. Κύριοι συνάδελφοι, μην απαξιώνουμε τους συνομιλητές. Με 

συγχωρείτε κα Οικονόμου, συνεχίστε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτό θα ήταν σαν μια προσωρινή λύση. Βέβαια έχω συζητήσει 

με τον κ.Βελτανιώτη πάνω σ' αυτό και επειδή η δε όλη μορφή είναι δική του, 

εγώ σταματώ εδώ για να μπορέσει .. Μετά η πρόταση είναι πάντως να μείνει στο 

Δήμο μέσα σε κτίριο που υπάρχει και ας συμπληρώσει αυτός τις υπόλοιπες 

τοποθετήσεις.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω στο θέμα λίγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε κ.Σωτήρχο, θα πάρετε το λόγο μετά. Να 

προχωρήσει.. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Οχι επειδή το θέμα θίγει, είναι η περιοχή μου, είναι.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Πολυδένδρι λέτε. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Για το Πολυδένδρι, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Νομίζω ότι το κοινοτικό κατάστημα του Πολυδενδρίου είναι 

πλήρης. Εχει στεγάσει όλα τα Πολιτιστικά του Πολυδενδρίου. Δεν υπάρχει 

αίθουσα από κάτω για να γίνει αυτή η δουλειά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 

Είναι, δηλαδή είναι απίθανο. Εκτός αν δεν ξέρετε την Κοινότητα του 
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Πολυδενδρίου. Αν δεν την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, ελάτε να τη δείτε.  

.......: Υπάρχουνε 3 γραφεία που έχουμε δώσει στο Λαογραφικό, στον 

αναγκαστικό συναιτερισμό Πολυδενδρίου και κάτω ο χώρος που είναι, που 

κάνουνε γυμναστική τα παιδιά, μπαλέτο και οι γυναίκες και πάνω που 

εξυπηρετεί το κοινοτικό κατάστημα. Δεν υπάρχει χώρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ εντάξει, δε γνωρίζω την περιοχή, το συγκεκριμένο, αλλά απ' 

ότι ξέρω το Πολυδένδρι δεν υπάρχει και χώρος στάθμευσης για να 

εξυπηρετούνται οι πολίτες και οι συντελεστές της διοίκησης.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν σας έστειλα το αίτημα να συζητήσουμε το 

συγκεκριμένο θέμα, αυτό που ακριβώς έχω γράψει εγώ είναι το εξής. 

Σχεδιασμός στρατηγικής και λήψη πρωτοβουλιών για να αποφευχθεί η 

υφαρπαγή μιας δημόσιας υπηρεσίας και συγκεκριμένα για το Ειρηνοδικείο που 

εδρεύει στο Καπανδρίτι. Αυτό που ζητάμε εμείς σαν παράταξη είναι να υπάρξει 

ένας σχεδιασμός σοβαρός από την πλευρά του Δήμου, υπεύθυνος, που δε θα 

αφήσει να φύγει μια δημόσια υπηρεσία. Η δική σας εισήγηση είναι λανθασμένη. 

Δηλαδή, η πρόταση σας ότι θα πληρώνετε το ενοίκιο είναι ανέφικτη, δεν μπορεί 

να γίνει όταν είναι ένας χώρος ο οποίος, είναι μια δημόσια υπηρεσία που δεν 

έχει σχέση με το Δήμο, δεν εκτελεί αρμοδιότητες του Δήμου δεν μπορείτε να 

πληρώσετε το ενοίκιο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της, σ' αυτό το πρόβλημα, 

επειδή πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό να μη φύγει μια δημόσια 

υπηρεσία από την περιοχή μας, προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις και προτάσεις 

.. Δεν ενδιαφέρει κάποιους, αλλά είναι και ενοχλητικό. Εάν θέλετε, σας 

παρακαλώ λίγο. Είναι, πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα και οι προτάσεις κάποιοι 

κάτσαμε, ασχοληθήκαμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, τα δημόσια κτίρια είναι συγκεκριμένα αυτά που έχει ο Δήμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Λίτσας. Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συζητώντας λοιπόν και με τους ανθρώπους του Πολυδενδρίου αλλά 

και με ανθρώπους δικούς μας, συνεργάτες μας, και με τον κ.Βελτανιώτη, 

προτεραιότητα είναι η ανάγκη του να παραμείνει. Δε νομίζω να διαφωνεί 

κανένας. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να γίνει το εξής: να στριμωχτεί για λίγο 

καιρό στο Πολυδένδρι η χρήση η συγκεκριμένη του Ειρηνοδικείου, τις χρήσεις 

τις υπόλοιπες δεν τις ξεσπιτώνουμε αλλά μπορεί ο Δήμος και έχει το νομικό 

δικαίωμα να νοικιάσει έναν χώρο για 1, 2, 3 χρόνια το πολύ και ύστερα, ο 

κ.Βελτανιώτης έχει, θα σας το αναφέρει ο ίδιος, μαζί με ένα ιστορικό και μια 

ιστορική αναδρομή, ότι στο καινούργιο σχολείο που προτίθεται να γίνει θα 

μπορούσε κάλλιστα να μεταφερθεί εκεί σε έναν ιδιόκτητο χώρο του Δήμου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο παλιό σχολείο, ναι, στο παλιό σχολείο, αυτό που θα αδειάσει. Με 

πάρκινγκ κιόλας μεγάλο και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά 

το χώρο του Πολυδενδρίου, είναι αρκετά δύσκολο το να γίνει αυτό, όμως είναι η 

μόνη πρόταση που μπορούμε να δούμε και να έχουμε σαν Δήμος Ωρωπού να μη 

φύγει το Ειρηνοδικείο. Γιατί τι έχουμε να παλέψουμε; Εχουμε να παλέψουμε 

αυτό ότι πάει κάποιος άλλος Δήμος και λέει, εγώ έχω το χώρο, τον παραχωρώ, 

ελάτε εδώ, προσωρινά ίσως και στην πορεία μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Αλλά 

εμείς θα πρέπει τουλάχιστον σε ένα ραντεβού με τον Υπουργό να δίνουμε τα 

ίδια που δίνουνε και οι άλλοι. Τι δίνουνε οι άλλοι; Δωρεάν χώρο; Ναι. Ποιος είναι 

ο δωρεάν χώρος. Εμείς λέμε αυτήν την πρόταση. Αν έχετε κάτι άλλο, 

ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Ομως τις υπηρεσίες του Λαογραφικού, μιλάω 

στους ανθρώπους του Πολυδενδρίου και στον κ.Αντιδήμαρχο, μπορεί να βρούμε 

έναν χώρο να το νοικιάσουμε και να τον πληρώσει ο Δήμος. Σύμφωνοι. Για το 

τοπικό κατάστημα ένας χώρος λίγο πιο μικρός, ένα μικρό ξεβόλεμα, μόνο και 
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μόνο για να μη φύγει μια δημόσια περιουσία. Εκ των έσω κ.Σωτήρχο, εκ των 

έσω θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να λύσει αυτό το πρόβλημα με τους χώρους 

που έχει στην ιδιοκτησία της γιατί νομικά δεν μπορεί να πληρώσει ενοίκιο. Είναι 

ξεκάθαρο αυτό. Αυτό είναι ρητό, κατηγορηματικό.  

 Αλλά μπορεί να πληρώσει ενοίκιο όμως να στεγάσει δικές τις υπηρεσίες. 

Μπορεί να ενισχύσει τα παιδιά για να κάνουνε γυμναστική. Εχω κάνει ο ίδιος 

γυμναστική στο υπόγειο του Πολυδενδρίου. Δεν είναι και ο καλύτερος χώρος, 

έχω δουλέψει σαν γυμναστής .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ποιος χώρος; Μα δε λέμε .. Στο ισόγειο λέμε να γίνει αίθουσα και θα 

παρακαλούσα .. 

.......: Δεν είναι πάνω από 60 τετρ. Κώστα ο χώρος.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, εγώ θα δεχθώ .. Κύριε Σωτήρχο, εγώ θα δεχθώ .. Κύριε 

Δήμαρχε, συγνώμη, εγώ θα δεχθώ λοιπόν ότι αυτό που λέτε εσείς, ότι εκεί 

μπορεί να είναι .. Εγώ θα έλεγα το εξής .. Οχι, δεν το λέμε για να .. Και να το 

πούμε για να το τρενάρουμε, αλλά λέω και κάτι άλλο. Κύριε Δήμαρχε, μου 

επιτρέπετε να ολοκληρώσω; Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να πάνε οι άνθρωποι 

που εργάζονται στο Ειρηνοδικείο να δουν το χώρο και να μας πουν οι ίδιοι αν 

μπορούν εκεί να λειτουργήσουνε προσωρινά. Εντομεταξύ εάν πάμε με ένα 

επιχείρημα εμείς στον Υπουργό, ότι δίνουμε το χώρο έστω και προσωρινά και 

καταφέρουμε έστω και προσωρινά να το κρατήσουμε, το προσωρινό είναι αυτό 

που θα γίνει μόνιμο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είναι ευχής έργο άμα μπορούμε να στεγάσουμε το 

Ειρηνοδικείο εκεί μαζί με την Κοινότητα. Θα είναι ευχής έργο, αλλά είναι 

ανέφικτο, αν δεν ξέρεις το χώρο καλά. Και δεν ξέρεις καλά το χώρο του 

Ειρηνοδικείου στο σύνολον. Είναι πολλά γραφεία, είναι γραφείο Προέδρου. 
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Θέλει να μπει έδρα. Είναι ανέφικτο. Αλλο τώρα να λέμε .. 

.......: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε λέμε πράγματα. Εμείς λέμε λοιπόν στη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει 

να βρεθεί ο χώρος εκείνος να υπάρχει αντιπρόταση για να μη φύγει το 

Ειρηνοδικείο. Αυτό λέμε.  

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Επειδή έτυχε να είμαι εκεί πολλά χρόνια λόγω της Πυροσβεστικής, 

παραπάνω .. είναι 3 τεμαχισμένα κομμάτια μέσα στο χώρο αυτό τα οποία δεν 

είναι παραπάνω από 15 τετρ. το καθένα. 20- 25 τετρ. το καθένα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Για ποιο όλο το κτίριο; Η διάταξη του κτιρίου δεν έχει αίθουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εντάξει. Ο κ.Λίτσας έχει κάνει μια πρόταση για 

χώρο.  

 Συνεχίζουμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό που ξεκαθαρίζω λοιπόν και λέω εγώ, είναι το εξής: Οτι εμείς 

πρέπει να πάμε στον Υπουργό με επιχείρημα συγκεκριμένο, ότι δίνουμε το 

χώρο. Το συγκεκριμένο χώρο εμείς θα πρέπει να τον έχουμε βρει και να έχουμε 

μια σοβαρή πρόταση, να είναι αντίστοιχη και να πιέσουμε απέναντι σ' αυτούς 

που πάνε να το πάρουνε. Καλά κάνουνε και διεκδικούνε κάτι κάποιοι για το 

Δήμο τους αλλά νομίζουμε και εμείς ότι έχουμε την υποχρέωση στους πολίτες 

μας να προσπαθήσουμε με ίδιους όρους να το κρατήσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κύριο επιχείρημα αυτών είναι ότι έχουνε καλύτερο χώρο. Αμα 

δούνε το χώρο που θέλουμε να πάμε το Ειρηνοδικείο εκεί μέσα, αυτόματα θα 

ενισχυθεί το επιχείρημα τους.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, να βρούμε εμείς λοιπόν έναν καλύτερο χώρο 

κ.Δήμαρχε.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, να δώσουμε το χώρο του Καπανδριτίου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς λέμε λοιπόν το εξής: ότι θέλουμε .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δήμαρχε, προσωρινά το χώρο του Καπανδριτίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κα Οικονόμου, σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ τελειώνω και λέω το εξής και ο κ.Βελτανιώτης έχει και 

περισσότερα επιχειρήματα και μεγαλύτερη εμπειρία λόγω ότι ζει εκεί. Θέλω να 

πω το εξής: εάν εμείς κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα, θα χαιρετάμε το 

Ειρινοδικείο που θα φεύγει και θα πηγαίνουμε στο Μαραθώνα για να βλέπουμε 

κιόλας την περιοχή αν είναι ωραία. Αυτό που μας νοιάζει εμάς, είναι τουλάχιστον 

ο Δήμος να έχει μια εμπεριστατωμένη πρόταση. Εάν μπορούμε να ξεσπιτώσουμε 

για λίγο καιρό υπηρεσίες της Κοινότητας στο Πολυδένδρι, να νοικιάσουμε όμως 

μέσα στο Πολυδένδρι, να εξηρετηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα και μπορεί έστω και όλο το κτίριο να λειτουργήσει γι' αυτόν το 

σκοπό. Ερευνήστε το. Αν έχετε άλλη πρόταση κ.Σωτήρχο, την πρόταση σας με 

μεγάλη χαρά θα την υποστηρίξουμε. Αυτό που λέμε εμείς όμως είναι: ότι πρέπει 

να έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη να αντιμετωπίσουμε τους άλλους. Δεν 

μπορεί να αφήσουμε έτσι χαλαρά και να πούμε δεν έχουμε χώρο, να σηκωθεί να 

φύγει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Μπράβο. Αρα πρέπει να συνδιαμορφώσουμε μια πρόταση. Εμείς 

έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, δεν είναι η σωστή, πιθανόν, όμως θα πρέπει 

να βρούμε πρόταση. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Είπες μια καλή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωτήρχο, δεν πήρε .. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη. Είπες μια καλή φράση η οποία .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εβαλε ο κ.Λίτσας την πρόταση εξεύρεση χώρου. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Η οποία ήταν ότι να το δούνε άτομα τα οποία έχουν σχέση με το 

Ειρηνοδικείο εάν κάνει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αύριο το πρωί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέρα απ' αυτό μπορούμε να βάλουμε στην πρόταση που λέμε για 

το ενοίκιο, το ενοίκιο ας υπάρχει ότι εμείς είμαστε διατεθιμένοι .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας δικάσουνε επειδή το βάλαμε εδώ; Βρε εμείς θα στείλουμε 

την αυτή εκεί ότι είμαστε διατεθιμένοι, να φανεί ότι είμαστε .. Ναι, τέλος 

πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συνεχίσουμε τη διαδικασία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να βρούμε τρόπο να πληρώσουμε. Μπορεί να βρούμε 

τρόπο να πληρώσουμε, πρώτον αυτό και δεύτερον, εκεί να συμπληρώσουμε και 

είμαστε στην, έχουμε θέση να βρούμε χώρο καινούργιο για τη στέγαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. Οχι, έχει το λόγο ο κ.Τσάκωνας. 

Εχει γραφτεί στους ομιλητές, είναι αρχηγός παράταξης. 

 Κύριε Τσάκωνα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να μιλήσει ο κ.Γκικάκης πρώτα και η κα Πετή. Να 

μιλήσετε. Οχι, να ακούσουμε την άποψη σας μήπως μας καλύψετε και δεν 

μπούμε στη διαδικασία ταλαιπωρίας μας. Ελάτε κ.Γκικάκη. Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε ο πλέον αρμόδιος από εμάς ίσως να μας ενημερώσετε.  

ΓΚΙΚΑΚΗΣ: Λοιπόν, επικουρικά έτσι να σας μιλήσω. Η μίσθωση με το κτίριο 

που βρισκόμαστε τώρα, να ξέρετε και αυτά, τελειώνει στις 30 Ιουνίου 2013. 

Μπορείτε και εκεί αν θέλετε να παρέμβετε και να ζητήσετε μια παράταση της 

μίσθωσης μέχρι να βρείτε ό,τι άλλο υπάρχει. Αυτό όμως που είναι τώρα σαν, 

υπάρχει και η ειλημμένη απόφαση από το Υπουργείο και η τελευταία 
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πληροφόρηση προχθές, είναι ότι το Ειρηνοδικείο σαν υπηρεσία θα μεταφερθεί 

μέχρι τέλος του χρόνου στο Μαραθώνα. Σαν πρώτη έτσι δικαιολογία είναι ότι 

επειδή θα γίνεται μια συνένωση των Ειρηνοδικείων στην Αττική και τους μόνους 

που δεν πειράζουνε, είναι μνημονιακή αυτή η πολιτική, και τους μόνους που δεν 

πειράζουνε, αφήνουνε δηλαδή έξω από τις συνενώσεις εμάς ως Ειρηνοδικείο 

Μαραθώνα, κάνουνε δηλαδή συνενώσεις του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, 

Χαλανδρίου και Ν.Ιωνίας μαζί και όλων των άλλων, εκτός από μας στην Αττική 

και θα μας προσαρτίσουνε δικαστηριακά χωροταξικά τη Νέα Μάκρη η οποία 

θεωρούν, η οποία τώρα ανήκει στην Αθήνα, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, και 

θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη περιοχή η οποία προσαρτάται σε μας. Θέλουνε και 

για λόγους έτσι ιστορικούς να μεταφέρουνε, επειδή από το 1832 που ιδρύθηκε 

το Ειρηνοδικείο Μαραθώνος, θέλουνε να μεταφερθεί και η έδρα ιστορικά πλέον 

και στη φυσική του έδρα στο Μαραθώνα. Εκεί ο Δήμος..... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΚΙΚΑΚΗΣ: Λένε, λένε έτσι. Κατ' όνομα όπως λέει και ο συνάδελφος, κατ' 

όνομα. Και να εξυπηρετεί τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού που υπάρχει εκεί σ' 

αυτήν την πλευρά που ανήκει σε μας. Θέλουνε βέβαια, υπάρχει από το Λοϊζο, το 

Δήμαρχο Μαραθώνα, μια προσφορά ενός μεγάλου κτιρίου, απ' ότι μας είπαν 

πολυτελέστατο, αυτή είναι η κουβέντα του κ.Παπαϊωάννου, ενός 

πολυτελέστατου κτιρίου για τη στέγαση στην αρχή του Μαραθωνίου δρόμου, 

κάπου εκεί υπάρχει αυτό, δεν το έχουμε δει και εμείς να το δούμε πως είναι και 

αυτή η προσφορά είναι ας πούμε κάτι επιπλέον πάνω στο οποίο στηρίζονται. 

Δεν θα υπάρχουν τα ενοίκια, αυτά που πληρώνουμε τώρα είναι γύρω στα 1.500- 

1.600 ευρώ το μήνα το ενοίκιο τώρα, θα το αποφύγουν αυτό. Εγώ πιστεύω 

όμως ότι αυτή είναι η βασική τους έτσι, το βασικό τους επιχείρημα που θέλουνε 

να γίνει αυτή η μεταφορά. Δεν τους νοιάζει το, υπήρχε μια αντιπρόταση από, 

να, σας το λέω και αυτό, από την κα .. που είναι η προϊσταμένη της υπηρεσίας, 
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υπήρχε αντιπρόταση για το κτίριο των φυλακών που υπάρχει σαν Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, αν μπορεί να δημιουργηθεί εδώ το Ειρηνοδικείο, να μεταφερθεί, 

που εφόσον ανήκει στο Υπουργείο το ίδιο να μην πληρώνει ενοίκια και ήταν 

κάθετα αντίθετοι σ' αυτό. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ μακριά ήδη για τους 

από εκεί. Πάμε αλλιώς.  

 Εγώ, εκτός από τη δικιά μας πρόταση σαν Δήμος, πρέπει για μένα να 

υπάρχει και μια συνεργασία και με το Δήμο Διονύσου, τον κ.Καλαφατέλη από 

εκεί το Δήμαρχο, να μπορεί, δηλαδή καλύτερα να πάει αν δεν μπορεί να πάει 

μέσα στο Δήμο Ωρωπού, να πάει μέχρι και τον Αγ.Στέφανο. Αλλά το να 

μεταφερθεί στον Μαραθώνα ή στη Νέα Μάκρη είναι πια οικονομικά και 

προσβάσιμο και τελείως αντίθετο. Εκεί θα πάει βέβαια, εγώ για εκεί το βλέπω. 

Προς τα εκεί θα καταλήξει. Τίποτα άλλο. Αν θέλετε κάτι άλλο δηλαδή μπορούμε 

να .. Σαν, βέβαια να σας πω ότι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται είναι γύρω στα, 

εμάς είναι γύρω στα 350- 400 τετρ. τώρα, γύρω στα 500- 600 με το νέο 

νομοσχέδιο που ισχύει από σήμερα στα Ειρηνοδικεία. Ερχονται πολλές 

αρμοδιότητες σε μας και θα ενισχυθούμε μετά τον Σεπτέμβριο με δικαστές 

ακόμη περίπου άλλους 2, 3 και με άλλους 3, 4 υπαλλήλους και επομένως θα 

φτάσουμε γύρω στον αριθμό των 17, 18 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα 

κτίριο που μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε έναν χώρο, ένα δικαστήριο να 

λειτουργήσει σε έναν χώρο τέτοιο. Θέλει τουλάχιστον 100 τετρ. για την 

αίθουσα των συνεδριάσεων του ακροατηρίου. Θέλουμε άλλα 100 τετρ. για το 

αρχείο, 150, που έχουμε το παλιό αρχείο. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Θα βρούμε, θα βρούμε. 

ΓΚΙΚΑΚΗΣ: Μακάρι να βρείτε. Παιδιά, εμείς το θέλουμε αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γκικάκη για την ενημέρωση.  

 Κύριε Τσάκωνα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γκικάκη, ήσουν ενημερωτικότατος και μας 

απογοήτευσες λίγο, γιατί δεν τα ξέραμε εμείς .. Μας απογοήτευσες, αλλά εμείς 

είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε στη θέση μας, χιλιομετρική απόσταση, 

το κέντρο των 3 Δήμων και να το παλέψουμε όπως μπορούμε. Τι να κάνουμε 

τώρα εμείς; Θα υποχωρήσουμε επειδή έχουνε κτίριο καλύτερο ή οτιδήποτε; Και 

διατεθιμένοι να βρούμε καλύτερο κτίριο το οποίο να ικανοποιεί τις ανάγκες τους 

και θα βρούμε στο μεγάλο Δήμο Ωρωπού. Θα παραμείνουμε και ό,τι κάνουμε. Τι 

να κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στο κέντρο των Δήμων και κοντά στην εθνική οδό. Είναι 

σοβαρά επιχειρήματα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά το ένα είναι σίγουρο, ότι όπως είπε ο κ.Γκικάκης καταλάβατε 

ότι πρόταση δυστυχώς του Πολυδενδρίου δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή άμα πάνε 

και το δούνε θα γελάνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι 

μετά τη συζήτηση των προηγουμένων, έτσι την έκθεση των απόψεων τους, 

βλέπουμε ότι επικεντρωνόμαστε σε ένα θέμα οικονομικό και εξεύρεσης λύσης 

στέγασης του Ειρηνοδικείου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι μόνο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εκεί έχουμε επικεντρώσει τα βέλη μας τώρα βλέπω. Ετσι; 

Συμφωνώ Δήμαρχε ότι δεν είναι μόνο. Πρέπει να βάλουμε και την ιστορία 

μπροστά, πρέπει να βάλουμε την τοποθεσία, το κεντροβαρές της περιοχής και 

σαν πρόταση για το κτίριο, θα λέγαμε και μια άλλη. Συζητήσαμε με τον 

κ.Αρμυριώτη έτσι κάπως και σε συζήτηση το θέτω, επειδή είπατε κ.Δήμαρχε ότι 

δεν μπορούμε να πληρώσουμε ενοίκιο για το Ειρηνοδικείο μπορούμε να κάνουμε 

μια αλλαγή. Η Πολεοδομία είναι υπηρεσία μας. Αν νοικιάσουμε το χώρο που 
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είναι τώρα το Ειρηνοδικείο και πάμε την Πολεοδομία εκεί και απελευθερωθεί ο 

χώρος της Πολεοδομίας, το κοινοτικό κατάστημα Καπανδριτίου που ανήκει σε 

μας, μπορεί να στεγάσει πάνω κάτω το Ειρηνοδικείο. Ερώτηση κάνουμε. Ετσι 

στη συζήτηση το φέρνουμε. Θα βρούμε θέση για ένα χώρο 25 τετρ. που είναι 

το Πνευματικό Κέντρο και την αίθουσα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. 

Εντάξει, το συζητάμε τώρα. Ετσι; Ιδέες δίνουμε.  

 Νομίζω ότι δε χρειάζεται, δε χρειάζεται έτσι να μακρηγορήσουμε, να πάμε 

παρακάτω και να το ξαναδούμε.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ' ότι φαίνεται πέρα από τα άλλα επιχειρήματα η εξεύρεση 

χώρου είναι το σοβαρότερο πρόβλημα και .. 

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι στην απόφαση που στέλνουμε και 

συμφωνώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχει πάρει το λόγο η κα Στεργίου. Κύριε 

Λίτσα, προηγουμένως διαμαρτυρόσαστε και .. Λοιπόν, εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, θέλω να πω ότι επί της αρχής κλπ. συμφωνούμε. Δεν έχω 

αντίρρηση. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε, εδώ είναι μια πολιτική απόφαση, 

δεν είναι τόσο το οικονομικό όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Το οικονομικό 

δηλαδή και το που θα είναι αυτό, εγώ θα έλεγα να καθίσετε να το δείτε, εσείς 

που ξέρετε την περιοχή εκεί και με μια σύσκεψη μεταξύ σας να κάνετε μια 

έρευνα του χώρου τι μπορεί να γίνει και πως μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να 

τονίσουμε ότι όταν ένας μεγάλος Δήμος και αν θυμόσαστε το Ρυθμιστικό, έλεγε 

Δήμος ευρείας ακτινοβολίας, χωρίς διοικητικές υπηρεσίες, δηλαδή αυτό θα 

ξαναεπανέλθει το Ρυθμιστικό, δεν είναι κάτι που τελείωσε. Λοιπόν, δεν μπορεί 

ένας Δήμος ευρείας ακτινοβολίας να μην έχει διοικητικές υπηρεσίες. Δηλαδή σου 
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φεύγει η εφορία από την περιοχή, πάει στην Κηφισιά. Θα μας φύγει το ΙΚΑ, 

φεύγει το Ειρηνοδικείο. Με συγχωρείτε, ποιες είναι οι διοικητικές υπηρεσίες που 

έχει αυτός ο Δήμος. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να μείνουνε εδώ 

αυτές οι υπηρεσίες και μ' αυτή λοιπόν τη λογική να επιμείνουμε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι τράπεζες να πάνε στο καλό αλλά για τις διοικητικές υπηρεσίες 

του Δήμου καλό είναι να επιμείνουμε να υπάρχουν στην περιοχή μας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν βρούμε κάποιο κτίριο που μας κάνει και μπορούμε, να 

επανέλθουμε για πρόταση κάποιου κτιρίου άλλο αν βρούμε. Δε χάθηκε ο κόσμος 

σήμερα να βρούμε το κτίριο. Απλώς να γραφτεί ότι είμαστε στη διερεύνηση 

κτιρίου για ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το λόγο με την άδεια των 

συναδέλφων να προηγηθώ γιατί δεν μπορεί εδώ μέσα σ' αυτήν την αίθουσα να 

διαστρεβλώνεται η ουσία. Το θέμα αυτό έχει πολύ ιστορία και πολύ προϊστορία. 

Ξεκινάει πριν από 18 χρόνια. Κάθε φορά που ο κάθε Δήμαρχος του Μαραθώνα ή 

ο κάθε βουλευτής ήθελε να κάνει ψηφοθηρία στο Δήμο Μαραθώνα, επανέφερε 

αυτό το θέμα. Στη θητεία μας το είχαμε αντιμετωπίσει δύο φορές. Προηγούμενα 

ο αείμνηστος ο Γιάννης ο Ντάσης, ο υποθηκοφύλακας το είχε αντιμετωπίσει και 

αυτός και τότε μάλιστα είχε συγκαλέσει γενική συνέλευση όλων των 

υποθηκοφυλάκων, γιατί τότε ήτανε ενιαίο Υποθηκοφυλάκειο και Ειρηνοδικείο, 

ακολουθούσε το ένα το άλλο. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που είχαμε 

συζητήσει σ' αυτήν την αίθουσα, σας είχα διορθώσει, είχα διορθώσει τον 

εισηγητή μάλλον, που ξεκίναγε την ιστορία του Καπανδριτίου το 1925 και είχα 

πει την έκφραση, δηλαδή το Καπανδρίτι βρέθηκε από παρθενογένεση το 1925; 

Πριν τι ήτανε;  
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 Το Καπανδρίτι λοιπόν κύριοι από το 1832 είναι το διοικητικό κέντρο της 

περιοχής. Είναι η έδρα και η διοικητική και η εμπορική του τότε Δήμου 

Μαραθώνα, που τα όρια του Δήμου αυτού ξεκινάγανε από τον Αυλώνα και 

φτάνανε μέχρι το Μαραθώνα. Λέω και εμπορική και διοικητική έδρα. Δηλαδή 

ένας Μαραθωνίτης όταν ήθελε να πάρει παπούτσια ερχότανε στο Καπανδρίτι. 

Οπως επίσης Δήμαρχε σε έχω διορθώσει δύο φορές ότι η λίμνη Μαραθώνα είναι 

στα διοικητικά όρια του Δήμου Ωρωπού. Δεν έχει καμία επαφή, καμία σχέση ο 

Δήμος Μαραθώνας ο σημερινός ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, άκουσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μου επιτρέπεις 

.. ; Επέτρεψε μου να ολοκληρώσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μη διακόπτουμε. Συνεχίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι ουσιαστικά αυτά που σας λέω. Υπάρχουνε αποφάσεις 

Δημοτικών Συμβουλίων. Υπάρχει οριοθέτηση. Η όλη η λίμνη του Δήμου 

Μαραθώνα είναι το 80% στα διοικητικά όρια του Καπανδριτίου και το 20% στα 

διοικητικά όρια των Αφιδνών. Ο Δήμος Μαραθώνα δεν έχει καμία διοικητική 

επαφή με τη λίμνη. Η ονομασία λοιπόν είναι για ιστορικούς λόγους. Εκεί λοιπόν 

στηρίζοντα κάθε φορά ο κάθε ένας που θέλει να κάνει ψηφοθηρία και δυστυχώς 

και πολιτευτής που είναι από την περιοχή μας την τελευταία φορά το έχει 

προκαλέσει και καρπούμενος την ονομασία του Μαραθώνα, χωρίς να ξέρει ο 

κάθε πολιτικός, ο κάθε Υπουργός .. Σε παρακαλώ Δημήτρη, χαλάω και τον ειρμό 

μου. Με συγχωρείς, έτσι; Λοιπόν, χωρίς να ξέρει τώρα ο κ.Παπαϊωάννου, ο 

Υπουργός, τα γεγονότα πάει και λέει, Ειρηνοδικείο Μαραθώνος, άρα πρέπει να 

είναι στον Μαραθώνα. Μα δεν είναι έτσι. Πριν 18 χρόνια, εάν πάρετε ένα 

έγγραφο του Υποθηκοφυλακείου λέει, Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνος 

(Καπανδριτίου). Είχε μπει τότε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

υποθηκοφυλάκων.  
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 Σε ότι αφορά τα επιχειρήματα μας. Είναι η ιστορία, δεν μπορούμε να 

παραγνωρίσουμε την ιστορία. Εκεί είναι το κέντρο και τυχαία δεν επιλέχτηκε το 

Καπανδρίτι να είναι κέντρο αυτών των υπηρεσιών. Επίσης δεν υπάρχει οδικός 

άξονας που να συνδέει το Δήμο Ωρωπού, το Δήμο Διονύσου με το Μαραθώνα. 

Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δηλαδή αν βγει κάποιος στο δρόμο και κάνει ωτο-

στοπ δε θα βρει από το Βαρνάβα αυτοκίνητο όλη μέρα να περιμένει να κάνει 

ωτο-στοπ να πάει στο Μαραθώνα. Από το Βαρνάβα να πάει στο Μαραθώνα δεν 

υπάρχει. Θα περάσουνε 5 αυτοκίνητα την ημέρα. Σε ότι αφορά το χώρο. Ο 

χώρος της Κοινότητας Πολυδενδρίου, το ισόγειο και ο όροφος, εκτιμώ ότι είναι 

της τάξεως των 350 τετρ., το ισόγειο και ο όροφος. 350 τετρ., το ισόγειο και ο 

όροφος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι Δήμαρχε. Λοιπόν, ε, ξέρω λίγο από χώρο. Σας λέω ότι ο 

χώρος που έχει τα γραφεία σήμερα το Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου είναι μόνο ο 

χώρος που είναι η γραμματέας του Πολυδενδρίου τώρα και εκεί που 

ξαπλώνουνε οι υδραυλικοί όταν δεν έχουν δουλειά. Αυτός ο χώρος εκεί .. στα 

γραφεία, πελώριος, εάν χωριστεί με γυψοσανίδες είναι όσο είναι τα γραφεία του 

Ειρηνοδικείου σήμερα και μιλάω πάντα για μια πρόσκαιρη αντιμετώπιση του 

προβλήματος, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να μισθώσουμε ακίνητο, να 

μισθώσουμε άλλα ακίνητα στο Πολυδένδρι για να στεγαστούν ο συναιτερισμός 

και ο σύλλογος που στεγάζονται σήμερα εκεί στο χώρο της Κοινότητας, μέχρι να 

γίνει ολοκλήρωση του νέου Δημοτικού Σχολείου στο Καπανδρίτι, οπότε τότε 

μόνιμα το Ειρηνοδικείο να εγκατασταθεί στο σημερινό Δημοτικό Σχολείο που 

άνετα πλέον εξυπηρετείται. Σε ότι αφορά στο θέμα του πάρκινγκ, επειδή 

ακριβώς στο Πολυδένδρι τις καθημερινές που συνεδριάζει το Ειρηνοδικείο και 

πρωϊνά δεν υπάρχει φόρτος κυκλοφοριακός, άνετα μπορεί να εξυπηρετηθεί τη 

μια μέρα το μήνα που είναι μεγάλη πλέον εκδίκαση, η τελευταία Παρασκευή του 
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μήνα είναι κάθε φορά, να εξυπηρετηθεί στο κεντρικό δρόμο το πάρκινγκ, όπως 

άλλωστε κλείνει κάθε Σαββατοκύριακο από τους ταβερνιάρηδες. Αντε να κλείσει 

μια μέρα για το χωριό και θα δουλέψουν και οι ταβερνιάρηδες. 

 Αυτή είναι η πρόταση μου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.   

 Ποιος άλλος συνάδελφος είναι; Ο κ.Αρμυριώτης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα καταγραφεί ακριβώς όπως είπατε το θέμα της ιστορίας του 

πρώην Δήμου Μαραθώνα που ήταν στο Καπανδρίτι και θα καταγραφεί και ότι η 

λίμνη Μαραθώνος, έτσι να σημειώνεται, ότι ανήκει στο Δήμο μας, άσχετα αν, 

άσχετα αν ο Δήμος Μαραθώνα, αν ο Δήμος Μαραθώνα θεωρεί ότι κομμάτι της 

λίμνης είναι δικό του και έχει πάει στα δικαστήρια διεκδικώντας λεφτά από την 

ΕΥΔΑΠ λόγω της λίμνης Μαραθώνος, που έχει .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το ξέρω, το ξέρω αυτό το θέμα. Αλλά υπάρχει πρόσκαιρη.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή αυτό που λέμε δεν το αποδέχονται, που λέμε εμείς, ότι 

όλη είναι δική μας. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο Δήμος Μαραθώνα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα μέρος σίγουρα το ..  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο Δήμος Μαραθώνα στο μόνο σημείο που αγγίζει τη λίμνη 

είναι .. Ο Δήμος Μαραθώνα στο μόνο σημείο που αγγίζει τη λίμνη είναι στην 

πλευρά του παλιού χωριού του Καλεντζίου και είναι με απόφαση των Κοινοτικών 

Συμβουλίων του 1965 που έδιναν το δικαίωμα να έχει αυτή την πρόσβαση ο 

Δήμος Μαραθώνα για να μπορούν τα κοπάδια να ποτίζονται. Υπάρχει απόφαση .. 

Μη γελάτε .. Ετσι; Υπάρχει απόφαση κοινή των δύο Κοινοτικών Συμβουλίων το 

1965, που υπάρχει στο αρχείο της Κοινότητας Καπανδριτίου και αυτά βέβαια τα 

ξέρω γιατί ασχοληθήκανε πολύ τελευταία με το κτηματολόγιο, που ερχόντουσαν 
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κάτοικοι από το Μαραθώνα ή από το Σπατατζίκι, όπως ξέρετε τα όρια του 

Καπανδριτίου φτάνουνε στο νεκροταφείο του Σπατατζικίου, λοιπόν, 

ερχόντουσαν κάτοικοι να τους βεβαιώσουμε ότι τα κτήματα τους ανήκουν στο 

Καπανδρίτι γιατί έχουν άλλον συντελεστή φορολογίας απ' ότι στον Αγ.Στέφανο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Αρμυριώτη, έχετε το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα κάνω μια αναφορά σ' αυτά που ακούστηκαν από τον 

κ.Βελτανιώτη και το θέμα των διοικητικών ορίων. Τα διοικητικά όρια δεν 

ορίζονται με το πέταγμα της πέτρας. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις με 

συγκεκριμένα όρια και μπορούμε άμεσα και νομίζω ότι το ξέρει ο κ.Βελτανιώτης, 

αλλά το λέω και για μας τους υπόλοιπους, να καθορίσουμε και να 

διαπιστώσουμε που ακριβώς είναι τα όρια, ανεξάρτητα με το πως λέγεται η 

λίμνη και για ποιους λόγους. Τα διοικητικά όρια είναι κάτι συγκεκριμένο, 

οριοθετημένο και με αποφάσεις του κράτους. Ετσι; Δεν είναι του παρόντος. 

Είναι είπα καταγεγραμμένα, για όσους δεν το γνωρίζουν. Εγώ θα ήθελα να πω 

το εξής: ότι στο κείμενο επί της ουσίας ακούστηκαν προτάσεις και συζητάμε σαν 

επιπλέον κίνητρο πέραν όλων των άλλων που συμφωνώ, το θέμα του χώρου. 

Δε χρειάζεται να πούμε συγκεκριμένα ότι θα έχουμε χώρο εκεί. Μπορούμε να 

πούμε, όπως λέει και ο Μαραθώνας, διαθέτουμε και εμείς κοινόχρηστο χώρο, 

εάν το πρόβλημα είναι οικονομικό. Και επίσης .. Και τους έχουμε εμείς και θα 

αποφασίσουμε και θα το ψάξουμε με αυτοψίες και .. Δεν είναι ανάγκη να πούμε, 

εκεί. Εχουμε και εμείς χώρο εάν το πρόβλημα εν πάση περιπτώσει είναι μόνο 

οικονομικό.  

 Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να γραφτεί στην εισήγηση με την οποία 

συμφωνώ με αυτά που ειπώθηκαν, αυτό που είπε και η Ιωάννα η Στεργίου ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, να το κάνουμε πιο, λίγο πιο αιχμηρό το κείμενο. 

Συζητείται αντιμνημονιακά να συγχωνευτεί το ΙΚΑ, να συγχωνευτεί η εφορία, να 

συγχωνευτεί, να φύγει το Ειρηνοδικείο, να γράψετε λοιπόν από κάτω αντί για 

Δήμος Ωρωπού, η εξόριστοι της Βόρειας Αττικής, γιατί εκεί μας .. Να το γράψετε 

έτσι για να γίνει πιο έντονο. Τι; Θα μας κάνουν μήνυση; 'Η θα τους φοβηθούμε; 

Γράφτε το λοιπόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εξορίστε μας να τελειώνουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ με τις δύο παρατηρήσεις αυτές να μπούνε, σαφέστατα, 

του κ.Βελτανιώτη για την ιστορία και το άλλο που είπαμε για το χώρο, ότι και 

εμείς διαθέτουμε χώρους και θα βρούμε κατάλληλους χώρους .. Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αρα το Συμβούλιο εγκρίνει τις προτάσεις ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες προτάσεις.  

------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έληξε η αποψινή μας συνεδρίαση. Καλή σας 

νύχτα. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΑΛΕΚΑ 

 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (απών)   ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών) 

 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (απών) 

 

ΜΙΧΑ - ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η EKTAKTH 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

  113 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (απών)   ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (απών)    ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών)   ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΜΑΡΓΕΤΑ ΕΛΕΝΗ (απούσα)    ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 
                   

 
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

114 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ .................................................................................................................. 112 
ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ............................................................................................. 39, 110, 111, 113 
ΒΑΡΝΑΒΑ ................................................................................................................... 5, 112 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ......................................................................................................... 78, 79, 112 
ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ................................................................. 53, 75, 80, 106, 107, 108, 109, 113 
ΒΛΑΧΟΣ ......................................................................................................................... 112 
ΒΟΥΤΣΑ ......................................................................................................................... 112 
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ .................................................................................................................. 112 
ΓΙΑΝΝΑΣ ........................................................................................................................ 112 
ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ............................................................................................................ 25, 113 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ .................................................................................................... 5, 8, 41, 112 
ΔΑΒΡΗΣ ......................................................................................................................... 112 
ΔΕΔΕΣ...................................................................................................................... 38, 113 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ............................................. 5, 10, 15, 17, 20, 21, 24, 32, 37, 38, 46, 55, 60, 63,  

67, 80, 81, 86, 89, 90, 91, 94, 98, 99, 101, 104, 106, 109, 111 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ....................................................................................................................... 113 
ΗΛΙΑΣΚΟΣ ...................................................................................................................... 112 
ΚΑΛΥΒΑΣ........................................................................................................................ 113 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ .............................................................................................................. 5, 112 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ................................................................................................................ 113 
ΚΙΟΥΣΗΣ .................................................................................................. 42, 77, 78, 79, 113 
ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................................. 112 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ............................................................................................................... 112 
ΛΑΜΠΡΟΥ ...................................................................................................................... 112 
ΛΕΚΚΑΣ ................................................................................................................... 112, 113 
ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ .................................................................................................................. 112 
ΛΙΤΣΑΣ ...................................................... 9, 21, 22, 23, 24, 56, 67, 96, 97, 98, 99, 100, 113 
ΜΑΚΡΗΣ ......................................................................................................................... 112 
ΜΑΡΓΕΤΑ ....................................................................................................................... 113 
ΜΙΧΑ ............................................................................................................................. 112 
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ................................................................................................................... 113 
ΜΠΟΡΣΗΣ ...................................................................................................................... 113 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ................................................................................................................. 5, 112 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β ............................................................................................................... 113 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ............................................................................................................... 113 
ΠΑΝΤΟΣ ......................................................................................................................... 112 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ............................................................................................................... 112 
ΠΕΠΠΑΣ ......................................................................................................................... 112 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ................ 5, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 

 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 70, 72, 75, 77, 79, 80, 81, 82,83, 84, 85,  
86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103,104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112 

ΡΟΥΣΣΗΣ ....................................................................................................................... 113 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ.......................................... 33, 38, 59, 60, 72, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 105, 106, 113 
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ....................................................................................95, 99, 100, 101, 103, 113 
ΤΣΑΔΑΡΗΣ ..................................................................................................................... 113 
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ........................................................................................................ 26, 104, 113 
ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ .................................................................................................................... 112 
ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ .................................................................................................................... 112 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ............................................. 28, 32, 33, 55, 57, 58, 59, 70, 82, 83, 84, 85, 89, 113 


