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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε κειέηεο: "Δμσηεξηθά πδξαγσγεία 

ζηηο ζέζεηο Απινηφπη θαη Οίδεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ". 

2. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην ΔΞΔΟΑΑ 

γηα έληαμε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ: 

"Δμσηεξηθά πδξαγσγεία ζηηο ζέζεηο 

Απινηφπη θαη Οίδεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ". 

3. Απνδνρή πνζνχ 4.217,65 επξψ γηα 

απνδεκίσζε ηνπ Πρνιηθνχ Ρξνρνλφκνπ. 

4. Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζ. 2/2011 απφθαζεο 

ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ κε ηίηιν: "Τήθηζε 

Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΘΔΓΥ". 

5. Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζ. 3/2011 απφθαζεο 

ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ κε ηίηιν: "Τήθηζε 

Θαλνληζκνχ Ξξνζσπηθνχ ηεο ΘΔΓΥ". 

6. Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζ. 4/2011 απφθαζεο 

ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ κε ηίηιν: "Τήθηζε 

Θαλνληζκνχ Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 

ΘΔΓΥ". 

7. Ξξνγξακκαηηζκφο πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

 

8. Δγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο θαη 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: "Κειέηε 

& θαηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ - 

ΑΞΣ ζην Γήκν Απιψλα". 

9. Δγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 
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παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: "Θαηαζθεπή 

νδνπνηίαο Ππθακίλνπ - Απιψλα". 

10. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα 

ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο.  

11. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα 

ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ, 

θσηναληηγξαθηθψλ θαη ηειενκνηνηππηθψλ 

κεραλεκάησλ (θαμ). 

12. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα 

ηελ πξνκήζεηα εμσηεξηθή ζήκαλζε 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη νξίσλ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

13. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα 

ηελ πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ. 

14. Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 10/2011 

Α.Γ.Π., πνπ αθνξά ζπγθξφηεζε 

επηηξνπήο παξαιαβήο απεπζείαο 

αλάζεζεο πξνκεζεηψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. 

15. Σαξαθηεξηζκφο ηνπ ππ' αξηζ. 238 

θιεξνηεκαρίνπ δηαλνκήο ηνπ πνπξγείνπ 

Γεσξγίαο έηνπο 1926 (αγξφθηεκα 

Θηνχξθα - Ιηνζάηη) ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ σο ρψξνο ζηέγαζεο 

ηνπ Λεπηαγσγείνπ Αθηδλψλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη 

ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Θχξηεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

αξρίδεη ε απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη παξαθαιψ ηελ Γξακκαηέα, ηελ θα 

Βαξλάβα Διέλε, λα θάλεη αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απν κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο παξψλ. 

Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο παξψλ. Ξαπαγηάλλεο παξψλ. Γηαλλάο Ησάλλεο παξψλ. 

Καθξήο Αζαλάζηνο απψλ. Θνληνγηάλλε παξνχζα. Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο 

απψλ. Ιεκπνχζεο απψλ. Ιέθθαο απψλ. Ξέππαο παξψλ. Ληθνιάνπ παξψλ. 

Αλπθαληήο απψλ. Βιάρνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απψλ, είλαη ζην δξφκν.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηακαξέινο παξψλ. Βαζηιάθνο παξψλ. Ξάληνο παξψλ. Κίρα 

παξνχζα. Ιάκπξνπ παξψλ. Κπφξζεο απψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο απψλ. 

Κπαηδάθαο παξψλ. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο παξψλ. Ιίηζαο Θσλ/λνο παξψλ. 

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

παξψλ. Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο απψλ. Εαραξίαο Ησάλλεο παξψλ. Γηαζεκάθεο 

Γεψξγηνο παξσλ. Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο παξψλ. Θαιχβαο Δπάγγεινο απψλ. 

Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο απψλ. Βαξλάβα παξνχζα. Ιέθθαο Βαζίιεηνο παξψλ. 

Ρζάθσλαο Αλδξέαο απψλ. Θηνχζεο Γεκήηξηνο παξψλ. Καξγέηα απνχζα. 

Σαζηψηεο παξψλ. Πηεξγίνπ παξνχζα. Ξαξεβξίζθνληαη αθνχ θιήζεθαλ νη 

Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Θνηλφηεηεο 

ηνπο. Απφ ηε Καιαθάζα ν θ.Πηδέξεο παξψλ. Απφ ην Ππθάκηλν ν θ.Ρδεβειέθνο 

παξψλ. Καξθνπνχινπ ν θ.Ξαπαλησλίνπ. Απιψλαο ν θ.Ξάληνο. Θαιάκνπ ν 

θ.Θηνχζεο. Ξαξεβξίζθνληαη θαη έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ γηα ηελ Θνηλφηεηα 

ηνπο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν 

ζπλάδειθνο ν θ.Ιέθθαο. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα 
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πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν 

θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Σαζηψηεο, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν 

θ.Αξκπξηψηεο, ν θ.Ιέθθαο. Γε ζεθψζαηε ην ρεξη ζαο θ.Γέδε. Ρψξα πνπ ην 

ζεθψλεηε .. Ν θ.Γέδεο, ν θ.Γηακαξέινο θαη ε θα Βαξλάβα. Θα θάλεηε ηελ 

αλαθνίλσζε ζαο ηψξα θ.Ιίηζα; Κάιηζηα. 

 

 

Αλαθνηλώζεηο 

 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ δχν αλαθνηλψζεηο. Ζ κηα αλαθνηλσζε είλαη, έρεη 

λα θάλεη κε έλα ζέκα πνπ είλαη θαη επί πξνζσπηθνχ θαη ζα πξέπεη λα ηελ θάλσ 

κφλν εάλ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ν ζπλάδειθνο ν θ.Νηθνλφκνπ. Ζ άιιε 

αλαθνίλσζε θ.Ξξφεδξε έρεη λα θάλεη κε έλα ζέκα πνπ είλαη ιίγν δενληνινγηθφ 

θαη έρεη λα θάλεη βαζηθά κε ζαο ίζσο θαη ηνλ θ.Γήκαξρν. Ξάξα πνιιέο θνξέο 

έρνπκε δερζεί απφ πνιινχο πνιίηεο ην εξψηεκα φηη γηαηί δελ απαληήζακε ζ' 

απηφ πνπ έρνπλε θάλεη αίηεζε θαη ζ' απηφ πνπ καο έρνπλ ελεκεξψζεη. Παο έρσ 

μαλαεπαλαιάβεη εγψ ν ίδηνο πξνζσπηθά, ζαο έρσ μαλαπεί φηη φηαλ ππαξρεη 

θάπνην έγγξαθν ππ' φςηλ θ.Γεκαξρνπ θαη θνηλνπνίεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

νθείιεηε εζείο πξνζσπηθά, δε κε πξνζέρεηε φκσο θ.Ξξφεδξε, δελ πεηξάδεη, 

απηφ θάλαηε θαη ηελ άιιε θνξά, ζαο ην μαλαείπα, δελ πξνζέρεηε θαη θάλεηε ην 

ίδην ιάζνο θαη ηελ πξψηε θνξά λα δερζσ ίζσο φηη είζαζηε λένο ζ' απηή ηε 

ζέζε. Παο ελεκεξψλσ ινηπνλ θ.Ξξφεδξε, φπνην έγγξαθν έξρεηαη θαη είλαη ππ' 

φςηλ ηνπ θ.Γεκαξρνπ θαη γξάθεη απφ θάησ θνηλνπνίεζε ππ' φςηλ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ είζαζηε ππνρξεσκέλνο λα καο ην θνηλνπνηείηε. Ρέηνην έγγξαθν 

κέρξη ζήκεξα εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθα λνκίδσ φηη δελ έρσ πάξεη θαλέλα θαη 

αλ έρσ πάξεη έλα θαη λα κελ ην ζπκάκαη. Δκέλα ζην θαλέλα. Δρνπλ έξζεη 
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δεθάδεο ηέηνηα έγγξαθα ππ' φςε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν ιάζνο πνπ 

επαλαιακβάλεηε ειπίδσ φηη δελ ην θάλεηε θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη δελ ην 

θάλεηε ζθφπηκα. Θα ζαο παξαθαιέζσ ινηπφλ λα κελ μαλαγίλεη. Ν,ηη ππάξρεη 

θνηλνπνίεζε γηα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ λα ππάξρεη ζηηο 

ζπξίδεο καο.  

 Δλα απφ απηέο ηηο θνηλνπνηήζεηο αθνξά γηα κηα πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλε 

εδψ θαη ρξφληα θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο, κηα πξσηνβνπιία πνιηηψλ. Θάηη πνπ 

γίλεηαη ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ, θάηη πνπ έρεη ζρέζε κε ηα Ακθηάξεηα θαη θάηη 

πνπ γίλεηαη ζηηο θπιαθέο. Δδψ ινηπνλ δίπια καο ζηηο θπιαθέο ππάξρνπλ 

θάπνηνη άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ πνιηηηζκφ, έρνπλ θάλεη 

θάπνηεο θηλήζεηο, θάπνηεο πξνζπάζεηεο. Δπεηδή δελ ήκνπλ ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Υξσπνχ, δελ ην γλσξίδσ ηδηαίηεξα θαιά ηη αθξηβψο έρνπλε 

θάλεη θαη φπσο αξθεηνη απφ ηνπο 41 έζηεηιαλ κηα επηζηνιή ινηπνλ ζηνλ 

θ.Γήκαξρν θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ δελ ηε ιάβακε πνηέ. Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επηζθέθηεθα ην ρψξν θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνηα επηζηνιή αλαθέξεζηε; Ρη εκεξνκελία έρεη θαη ηη αθξηβψο 

.. 

ΙΗΡΠΑΠ: 26 Ηνπιίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ πνηνλ είλαη ε επηζηνιή; Απφ πνηνλ ππνγξάθεηαη; 

ΙΗΡΠΑΠ: ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΞΝΙΗΡΥΛ. Ξξνο Γήκν Υξσπνχ, ππ' φςηλ Γεκάξρνπ 

θ.Νηθνλνκάθνπ θαη θνηλνπνίεζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ινηπφλ, απηφ πνπ ζέισ 

λα ζαο πσ εγψ είλαη φηη ηέηνηα πξάγκαηα, πνπ αθνξνχλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ δελ 

έρεηε θαλέλαλ ιφγν λα κελ .. δε βιέπσ ην ιφγν λα κελ καο ην θνηλνπνηείηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο. Γηαηί δε κνπ ζπκίδεη ηίπνηα ε επηζηνιή. Ρέινο πάλησλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, θαθψο. Ινηπφλ, απηφ πνπ ζέισ λα ζαο πσ εγψ θαη εηδηθά γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ινηπνλ ην βάδσ επεηδή ζήκεξα έρνπκε θαη ηέηνην 
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δήηεκα, φηη αλ αθνξά θαη ηα Ακθηάξεηα γηαηί έρσ θαηαιάβεη αθνξά θαη ηα 

Ακθηάξεηα πνπ γηλφληνπζαλ παιηά, επεηδή ηπγράλεη λα ήκνπλ θαη εγψ ζην Γ.Π. 

φηαλ μεθίλεζαλ λα γίλνληαη ηα Ακθηάξεηα ζηνλ Υξσπφ, κηα πξνζπάζεηα 

αξθεηψλ πνπ είλαη ζήκεξα Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ηα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ν Γήκνο πνπ κέρξη ρζεο ηα είρε κέζα ζην πξφγξακκα ηνπ. Ν 

Γήκνο ελλνψ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Ινηπφλ, απηφ φκσο πνπ 

έρεη ζεκαζία θαη λνκίδσ φηη δε δηαθσλεί θαλείο απφ ηνπο 41, φ,ηη έρεη 

θνηλνπνίεζε γηα εκάο δελ ην βάδνπλ ηπραία νη άλζξσπνη, ζέινπλε λα καο 

θνηλνπνηείηαη θαη είλαη πνιχ ζνβαξά ζέκαηα. Ρν Γ.Ξ.Π. έλα αθνξνχζε ηνπ 

Θαιάκνπ, έγγξαθα απφ Ππιιφγνπο, αθφκα θαη έλα αίηεκα πνπ έρεη έλαο 

Πχιινγνο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή θαη έλαο απιφο πνιίηεο φηαλ ζέιεη λα ην 

κάζνπκε, επηβάιιεηαη λα καο ην θνηλνπνηείηαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαισ πνιχ λα καο ην θνηλνπνηείηε θ.Γήκαξρε ζηε ζπξίδα 

καο. Γελ ην έρεηε θάλεη πνηέ κέρξη ζήκεξα. Ξνηέ θ.Γήκαξρε. Θα ζαο 

παξαθαιέζσ εζάο πξνζσπηθά λα δείμεηε ηελ επαηζζεζία λα ην πείηε ζηνλ 

θ.Ξξφεδξν λα ην θάλεη ζσζηά. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θα ην δνχκε ην ζέκα. Ν 

θ.Γηαζεκάθεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεηε δίθην θ.Ιίηζα. Πηε ζπξίδα ζαο ζα κπαίλεη φ,ηη είλαη  γηα 

θνηλνπνηεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχζακε ηνλ 

ππαξρεγφ ηεο ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ, ηνλ θ.Ονχζζε, λα εθθξάδεη 

ηε κεγάιε έθπιεμε ηνπ γηα ην ζέκα ησλ παξάλνκσλ κεηαδεκνηεχζεσλ. 

Κίιεζε επίζεο γηα θάπνηνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηαιάβεη φηη νη εθινγέο 
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ηειείσζαλ. Ξνηνπο λα ελλνπζε άξαγε; Ρνλ αξρεγφ ηνπ; Ρνλ εαπηφ ηνπ ή ηελ 

παξάηαμε ηνπ; Δρεη μεράζεη φηη απηνί πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνλ ηφπν κε ηηο 

εθπξφζεζκεο ελζηάζεηο ηνπο είλαη απηφο θαη ε παξάηαμε ηνπ; Δρεη μεράζεη φηη 

απηνί πνπ ηξέρνπλ ζηα δηθαζηήξηα ακθηζβεηψληαο ην εθινγηθφ απνηέιεζκα θαη 

δεηνχλ λα γίλνπλ μαλά ραιίθηδεο ζηε ζέζε ηνπ ραιίθη, λα πάξνπλ πίζσ ην 

βαζίιεην, λα πάξνπλ πίζσ ην παηρληδάθη ηνπο, είλαη απηνί; Ρφζν πνιχ ηνπο έρεη 

ιείςεη; Λα πάσ ηψξα ζην άιιν ζέκα, ζην ζέκα ησλ παξάλνκσλ 

κεηαδεκνηεχζεσλ. Δίπε ινηπφλ ν θ.Ονχζζεο, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ 

θ.Γηαζεκάθε πσο έθξηλε παξάλνκεο ηηο δπν νηθνγελεηαθέο κεξίδεο θαη ηη έιεγρν 

έθαλε. Ππλερίδνληαο ιέεη, πξέπεη λα ηειεηψζεη απην ην ζέκα, ζα παξαθαιέζσ 

πνιχ αχξην θ.Γήκαξρε εάλ είλαη δπλαηφλ λα δψζεηε εληνιή λα ειεγρνχλ φιεο 

νη κεηαδεκνηεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην Ππθάκηλν θαη εάλ 

επηζπκείηε, ηα ηειεπηαία 12. Εεηάεη φκσο θαη πνιχ ζσζηά ν θ.Ονχζζεο ην 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ λα αλαθνηλσζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, νχησο 

ψζηε νξηζκέλνη, φπσο ν θ.Γηαζεκάθεο, είπε, λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

δεηήζνπλ ζπγλψκε απφ κέλα θαη απφ ηνπο δεκφηεο ηνπ Ππθακίλνπ. Ξξψηε 

θνξά βιέπσ αξλί λα βηάδεηαη λα έξζεη ην Ξάζρα.  

 Θέισ ινηπφλ, ζέισ ινηπφλ λα πσ φηη απηή ε νκηιία ηνπ θ.Ονχζζε είλαη 

έλα κλεκείν ζξάζνπο. Δίλαη ν νξηζκφο ηεο ππνθξηζίαο. Δίλαη ν νξηζκφο ηεο 

ςεπηηάο θαη απηφ ην έρεη μαλαθάλεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ κίιεζε φηαλ 

αλαθέξζεθε ζε εληνιή πνπ είρε πάξεη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο λα ραιάζεη ην 

δξφκν πνπ πήγαηλε ζην θηήκα, πνπ έξηρλε ν Γήκνο ηα θιαδηά θαη ηφηε είρε 

δηαςεπζηεί απφ ηελ γξαπηή άδεηα ηελ νπνία είρε παξνπζηάζεη ν θ.Νηθνλνκάθνο. 

Λα επαλέιζσ φκσο ζην ζέκα. Αθνχγνληαο ηνλ θ.Ονχζζε λα ιέεη κε ηφζε 

ζηγνπξηά απηά πνπ έιεγε,   ζθέθηεθα φηη θάπνπ κπνξεί λα έρεη δίθην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλαο θίινο φκσο κνπ έδσζε κηα ζπκβνπιή, λα δηαιέμσ ηπραία 

θάπνηνπο αξηζκνχο απφ ηηο κεηαδεκνηεχζεηο ηνπ Ππθακίλνπ θαη φηη αθφκα θαη 

έηζη ππάξρνπλε πάξα πνιιέο πηζαλφηεηεο νη κεηαδεκνηεχζεηο απηέο λα είλαη 

παξάλνκεο. Απηφ θαη έθαλα. Δθαλα ηελ αίηεζε θαη πήξα ηελ εμήο απάληεζε. 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ, Λνκφο Αηηηθήο, Γήκνο Υξσπνχ, αξηζ. πξση. 17453. 

Θέκα: Νηθνγελεηαθέο κεξίδεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

Πρεηηθφ ε απφ 28.7.2011 αίηεζε ζαο. ζηεξα απφ ηελ παξαπάλσ ζρεηηθή 

αίηεζε ζαο θαη χζηεξα απφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηηο νηθνγελεηαθέο 

κεξίδεο πνπ επηθαιείζηε ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ, έρνπκε λα ζαο 

γλσξίζνπκε ηα θάησζη: 1) Ζ κεηαδεκφηεπζε κε αξηζκφ νηθνγελεηαθήο κεξίδαο 

943 είλαη πξνδήισο θαλεξφ παξάλνκε, δηφηη ε απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο 

θέξλεη εκεξνκελία 26.4.2007, ελψ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνζθνκίδεη γηα 

κεηαδεκφηεπζε απν ην Γήκν Αζελαίσλ θέξεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ηνπ 

Καίνπ. Κάιινλ θάπνηνη εθεί είραλε καληηθέο ηθαλφηεηεο θαη μέξαλε απφ πξηλ ην 

ηη ζα γίλεη. 2) Ζ κεηαδεκφηεπζε κε αξηζκφ νηθνγελεηαθήο κεξίδαο 944 είλαη 

πξνδήισο θαλεξφ παξάλνκε, δηφηη ε απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο θέξεη 

εκεξνκελία 26.4.2007, ελψ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνζθνκίδεη γηα 

κεηαδεκφηεπζε απφ ην Γήκν Αζελαίσλ θέξεη εκεξνκελία Καίνπ. 3) Πρεηηθά κε 

ηελ ππ' αξηζ. 659 νηθνγελεηαθή κεξίδα δηαπηζηψζακε φηη είλαη θελή. Γειαδή 

δελ ππάξρεη ηίπνηα, θακία εγγξαθή. Ξαξαηαχηα ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

ππαξρεη εγγξαθή αηφκνπ κε ηελ σο άλσ νηθνγελεηαθή κεξίδα. Γειαδή ελψ δελ 

ππήξρε σο δεκφηεο ππήξρε σο εθινγέαο. 4) Πρεηηθά κε ηελ αξηζκφ 358 

νηθνγελεηαθή κεξίδα δηαπηζηψζακε φηη θαη απηή είλαη θελή. Ξαξαηαχηα ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ππάξρεη εγγξαθή αηφκνπ κε ηελ σο άλσ νηθνγελεηαθή 

κεξίδα. Πεκείσζεε, ελψ δελ ππάξρεη σο δεκφηεο ππάξρεη θαη απηφο σο 

εθινγέαο. Θεσξψ ινηπφλ φηη ν θ.Ονχζζεο πξέπεη λα δεηήζεη απηφο ζπγλψκε 

απφ ηνπο δεκφηεο ηνπ Ππθακίλνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ πνπ 

αθήλεη λα πέθηεη ηφζν ρακειά θαη λα κελ πεη θαλείο φηη είλαη κφλν 4 νη 
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νηθνγελεηαθέο κεξίδεο. Παο είπα, ηπραία επέιεμα ηα λνχκεξα θαη βγήθαλ απηά 

ηα απνηειέζκαηα. Αο γίλεη έιεγρνο ζην ζχλνιν ησλ κεηαδεκνηεχζεσλ θαη ηφηε 

ζα δνχκε πξαγκαηηθά πφζεο είλαη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. πεξβήθαηε ιηγάθη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε κεηά ηνλ θ.Σαζηψηε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κηιήζεη ν θ.Σαζηψηεο θαη ζα έρεηε φιν ην ρξφλν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, φρη. Ρψξα επί πξνζσπηθνχ θχξηε .. Κε ζπγρσξείηε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Γελ θαηάιαβα ζε ηη ζπλίζηαηαη ην πξνζσπηθφ ηψξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ θαηαιάβαηε ζε ηη είλαη ην πξνζσπηθφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δελ θαηάιαβα. Ρνλ δείθηε λνεκνζχλεο ζαο θ.Ιίηζα εηιηθξηλά 

δελ ηνλ έρσ. Ρν νκνινγψ. Ρη λα θάλσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ θαηαιάβαηε; Κε βγάδεη ςεχηε θαη δε κηιάεη γηα ηηπνηα άιιν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πνιχ.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγνο .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ, δε ζε δηέθνςα θ.Γηαζεκάθε. Ρέινο. Κέρξη εδψ. ∞ 

θάλεηε θνπκάλην ή δηαιχζηε ην. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη ππνγξαθή απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ην ραξηί .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ έρεη δηθαίσκα λα κηιάεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζαο είπε ςεχηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη επίζεκν έγγξαθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, αθνχζηε θηφιαο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αθνχσ. Νηαλ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. Δρεη δηαθνξά κεγάιε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, κε ζπγρσξείηε πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο είπε ν θ.Γηαζεκάθεο ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

ζέισ ην ιφγν ηψξα επί πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ην δψζαηε. Απαηηψ λα κνπ δψζεηε 

ην ιφγν. Απαηηψ λα κνπ δψζεηε ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε, ζαο αθνχκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θ.Ξξφεδξε. Δκείο θ.Γηαζεκάθε 

δελ έρνπκε αξρεγνχο θαη ππαξρεγνχο φπσο ζηε δηθή ζαο παξάηαμε. Δκείο 

είκαζηε κηα νκάδα, κηα νκάδα απηνδηνηθεηηθή, πνπ πηζηεχεη φηη κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνλ ηνπν θαη ην ιαφ ηνπ Υξσπνχ. Ρψξα αλ εζείο έρεηε, πξφβιεκα 

ζαο. Νζνλ αθνξά ηε ρσκαηεξή θ.Γηαζεκάθε ζηγφληνπζαλ ηδηνθηεζηαθά 

δηθαηψκαηα ζπγγελψλ κνπ. Δπξεπε λα ελεκεξψζσ, ελεκέξσζα θαη ην ζέκα 

έθιεηζε. Αλ ζαο πεηξάδεη, πξφβιεκα ζαο. Καο αλαθέξαηε 3, 4 νηθνγελεηαθέο 

κεξίδεο νη νπνίεο ιέηε φηη δελ ππαξρεη ηίπνηα. Ιέηε, πξψηα έγηλε .. Ιέηε φηη 

έγηλε ε αίηεζε ην Κάην θαη ήξζε ην πηζηνπνηεηηθφ ηνλ Αχγνπζην. Νηαλ έγηλε ε 

αίηεζε θ.Γηαζεκάθε ζηελ Θνηλφηεηα κεηά θαηέβεθε ζην .. Κεηά θαηέβεθε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Γηαζεκάθε. Κε δηαθφπηεηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. Κεηά θαηέβεθε ζην ΘΔΞ θαη έθαλε 

ηελ αίηεζε ζην Γήκν πνπ αλήθε, ζην Γεκν Αζελαίσλ παξαδείγκαηνο ράξε γηα 
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λα έξζεη κέζσ ηνπ ΘΔΞ, κέζσ ηνπ ΘΔΞ λα έξζεη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα 

κεηαδεκφηεπζε. Κέζσ ηνπ ΘΔΞ λα έξζεη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα κεηαδεκφηεπζε. 

Γελ είλαη δπλαηφλ ε εκεξνκελία πνπ θάλεη ηελ αίηεζε ζηελ Θνηλφηεηα 

Ππθακίλνπ λα είλαη ίδηα κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ ηάδε Γήκνπ. 

Γελ καο είπαηε φκσο ηίπνηα γηα ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ είραηε ππνγξάςεη 

θ.Γηαζεκάθε. Απηφ ην παξαθάκςαηε. Θεσξψ εζθεκκέλα ην παξαθάκςαηε θαη 

κφιηο πάξσ ην έγγξαθν θαη ελεκεξσζψ, γλσξίδσ φηη ν Γήκαξρνο ζήκεξα 

έδσζε εληνιή γηα λα ειεγρζνπλ νη κεηαδεκνηεχζεηο ζηελ Θνηλφηεηα 

Ππθακίλνπ, ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ. Απηφ ην δήηεζα θαη εγψ εδψ 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξεξηκέλεηε, κελ βηάδεζηε. Λα έξζεη πξψηα ην 

έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θαη κεηά πηζηεχσ φηη ζα είζαζηε εζείο απηφο πνπ ζα 

δεηήζεη ζπγλψκε θ.Γηαζεκάθε. Θαη επαλαιακβάλσ, γηα ηηο δειψζεηο ηηο 

ππεχζπλεο πνπ ππνγξάςαηε θαη δελ ηεξήζαηε ην ιφγν ηεο ηηκήο ζαο θαη ηελ 

ππνγξαθή ζαο, δελ αλαθέξαηε ηίπνηα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε κίιεζα γηα απφθαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπην. Δλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλνπκε δηάινγν ζηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε κίιεζα γηα αίηεζε, κίιεζα γηα απφθαζε πνπ έρεηο 

ππνγξάςεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ηελ επθαηξία λα απαληήζεηε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. Γε γίλεηαη δηάινγνο. Θχξηε 

Ονχζζε. Γε γξάθεηαη ηίπνηα ζηα πξαθηηθά θχξηνη. Γε γξάθεηαη. Πηακαηήζηε ηηο 

θνθνξνκαρίεο επηηέινπο. Ινηπφλ, θ.Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε. Βνεζήζηε ηε 

δηαδηθαζία, αθήζηε .. Δίζαζηε πάξα πνιχ παιηνί Πχκβνπινη θαη νη δχν, 
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Ξξφεδξνο ν έλαο, Θνηλφηεηαο Ππκβνπιίνπ ν άιινο. Γελ επηηξέπεηαη ηψξα. 

Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Ρψξα άιια πξάγκαηα ήζεια λα πσ 

μεθηλψληαο ηελ αλαθνίλσζε κνπ. Κεηά ην ησξηλφ ζπκβάλ ζα μεθηλήζσ 

δηαθνξεηηθά. Θνηηάρηε, έρνπκε κηα Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία πξνρσξάεη 

αθάζεθηε ζ' απηφ ην νπνίν δεζκεχηεθε θαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δθεξε 

εξγνιάβν ζηνλ Θάιακν γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Πε 1 κήλα αλνίγνπλ ηα ζρνιεία 

θαη γλσξίδνπλ φινη φηη ζα ππάξρνπλ ειιείςεηο γηαηί δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα. 

Θνπβεληηάδνπκε γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζε ιίγν δε ζα 

ππαξρνπλε γηαηί ζα απνιπζνχλε. Αιιά ζα ήζεια λα δσ θαη ηελ αληηπνιίηεπζε 

κε ην ίδην πάζνο λα βάδεη απηά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν καο 

ζήκεξα εδψ πεξα. 9 κήλεο πεξάζαλε. Γελ έρνπλ γίλεη πξάγκαηα; Πηε βάζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζήκεξα θνπβεληηάδνπκε φ,ηη .. ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Τεθίζηεθε έλαο πξνυπνινγηζκφο ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξηλ απφ 5 

κήλεο ν νπνίνο πξνέβιεπε πεξηθνπή .. παληνχ θαη έλαλ θνξνεηζπξαθηηθφ 

κεραληζκφ ν νπνίνο ζα αξκέμεη ηελ ηζέπε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ δεκφηε ζην 

Γήκν καο. Θαη ζέισ λα θαηαγγείισ ζήκεξα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο θαη φρη 

κφλν λα ην θαηαγγείισ. Λα πνχκε θαη απεξίθξαζηα φηη ζα είκαζηε εληάληηα 

ζηελ εθαξκνγή ελφο θνξνεηζπξαθηηθνχ κέηξνπ ην νπνίν πάξζεθε ζήκεξα ζην 

Γήκν καο. Πηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλα ν πξψελ Γήκνο θαη ε Γεκνηηθή 

Αξρή ηφηε κε επηινγή δηθηά ηεο είρε επηιέμεη λα κε ζηήζεη κεραληζκφ γηα λα 

εηζπξάηηεη ην ΡΑΞ. Δξρεηαη ινηπφλ ζήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή θαη φρη κφλν ιέεη 

φηη ζα επηβάιισ εμ νινθιήξνπ θφξνπο πνπ δελ ππήξραλ ζε άιιεο πεξηνρέο απ' 

φηη εδψ πέξα θαη ην αληίζηξνθν κάιηζηα, εμηζψλεη ηνπο θφξνπο παληνχ, αιιά 

πάεη θαη εηζπξάηηεη 4 ρξφληα πξηλ ην ΡΑΞ θαη επί 3 πξφζηηκν. 4 ρξφληα πξηλ επί 

3 πξφζηηκν. Γηα θάηη πνπ θαλέλαο δεκφηεο δελ επζχλεηαη. Δπεηδή ήηαλε 

επηινγή ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα κελ εηζπξάηηεη ην ΡΑΞ, λα κε 

ζηήζεη κεραληζκφ είζπξαμεο.  
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 Γη' απηά ινηπφλ ζήκεξα ζα θνπβεληηάζνπκε θαζφινπ; Δκείο φρη κφλν ην 

θαηαγγέινπκε απηφ ζήκεξα, ζα μεζεθψζνπκε θαη ηνλ θφζκν, .. εθαξκνγή ηεο 

απφθαζεο είλαη πάξα πνιχ άδηθε, νπζηαζηηθά κεηαθέξεη θαη ην πλεχκα ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, είλαη μεθάζαξν ην ηη γίλεηαη, θαη ζα ηνλ 

μεζεθψζνπκε ηνλ θφζκν ελαληίνλ απηήο ηεο απφθαζεο θαη φρη κφλν απηήο θαη 

ζε φ,ηη άιιν έξζεη παξαπέξα. Αο αζρνιεζνχκε ιίγν ινηπφλ κε ηα πξνβιήκαηα 

ηα νπνία αλνίγνληαη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Πηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ ν θ.Κπφξζεο 

Βαζίιεο, ε θα Καξγέηα Διέλε, ν θ.Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο θαη ν θ.Βιάρνο 

Γεκήηξηνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νξίζηε θ.Ιίηζα ζπκπιεξψζηε ηελ αλαθνίλσζε ζαο γηα λα 

ηελ αθνχζεη θαη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ν θχξηνο, ν ζπλάδειθνο ν θ.Νηθνλφκνπ, κνπ 

απεχζπλε έλα εξψηεκα ζρεηηθά κε ηνλ ζπλάδειθν ζην ςεθνδέιηην θαη αξθεηά 

ρξφληα ζπλάδειθν ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηνλ θ.Δπζηαζίνπ. Ρν εξψηεκα 

ήηαλ πξνζσπηθφ θαη ζα απαληήζσ επί πξνζσπηθνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε θ.Νηθνλφκνπ. Κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, δε κε ελνριεί. Γελ είλαη θαθφ, δελ είλαη θαθφ .. Λαη, λαη. Κε 

ξσηήζαηε ζρεηηθά κε ηνλ θ.Δπζηαζίνπ γηα ηελ παξάηαμε αλ είλαη αθφκα ζηελ 

παξάηαμε, θαηη ηέηνην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ εξψηεζε κνπ είλαη ζπγθεθξηκέλε. Αλ πηνζεηείηε ηνλ 

θ.Δπζηαζίνπ κεηά ηελ ηειεζίδηθε θαηαδίθε ηνπ, ηειεζίδηθε, κηιάσ λνκηθψο, γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο παξάβαζε θαζήθνληνο θαη' εμαθνινχζεζε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ ην πηνζεηείηε. Απηφ είλαη ε εξψηεζε.   

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κπνξείηε λα κνπ πείηε λαη ή φρη. Γελ έρσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζαο πσ θ.Νηθνλφκνπ. Θα ζαο απαληήζσ, αιιά φρη κε έλα λαη ή κε 

έλα φρη, ζα ζαο απαληήζσ φπσο ζέισ εγψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, φπσο λνκίδεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζαο απαληήζσ φηη ν θ.Δπζηαζίνπ κε ηίκεζε πξνζσπηθά εκέλα κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ςεθνδέιηην ηεο ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ. 

Ξέξα απφ απηφ κε ηηκάεη θαη κε ηε θηιία ηνπ. Δγψ έρσ κάζεη ζηε δσή κνπ ηφζν 

ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, φζν θαη ηνπ θίινπο κνπ θ.Νηθνλφκνπ, ηνπο θίινπο κνπ, 

λα ηνπο θξαηάσ θαη λα κελ ηνπο πνπιάσ αθφκα θαη ζηηο άζρεκεο ζηηγκέο θαη 

πξαγκαηηθά ν θ.Δπζηαζίνπ ήηαλε ζε κηα άζρεκε ζηηγκή. Πε κηα άζρεκε ζηηγκή 

φκσο, γηα λα καζαίλνπλ θαη φινη φζνη είλαη εδψ, δελ θαηαρξάζηεθε ρξήκαηα, ν 

θ.Δπζηαζίνπ έθαλε απεπζείαο αλάζεζε ηα θαχζηκα. Γελ έθαλε δηαγσληζκφ ζηα 

θαχζηκα. Παο ελεκεξψλσ θ.Νηθνλφκνπ γηαηί ιφγσ ησλ πνιιψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ έρεηε δελ έξρεζηε θαη ζπρλά ζηα Ππκβνπιία, νχηε παξαθνινπζείηε πνιχ 

ηα ηνπ Γεκνπ καο, φηη ην έρνπκε θάλεη ήδε ζ' απηφ ην Γήκν .. Παο παξαθαιψ, 

δελ είλαη πξνζβιεηηθφ απηφ. Παο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, είζηε εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Δρσ ιείςεη κφλν ζε 

δχν Ππκβνχιηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Νηθνλφκνπ θαη νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ 

θ.Ιίηζα. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη αιιά ζέισ λα ηνλ πξνζηαηεχζσ ηνλ θ.Ιίηζα, γη' απηφ 

ην ιέσ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζα θξπψζσ, κε θνβάζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, λα ζαο πξνζηαηέςσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. δηφηη ε κεγαιχηεξε παγσληά είλαη ε παγσληά απηνχ πνπ 

δελ...  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δε γίλεηαη δηάινγνο ηψξα. Παο παξαθαιψ. Θα 

θάλεηε θαη εζείο ηελ αλαθνίλσζε ζαο. Ξαξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε, εγψ ήκνπλ γπκλαζηήο, δελ έγηλα δηθεγφξνο ζαλ θαη ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα θαη φρη δηάινγν. Ρελ ηνπνζέηεζε ζαο ζαο 

παξαθαιψ λα ηειεηψλνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απεπζχλνκαη θηιηθά ζην ζπλάδειθν. Ινηπφλ, ζέισ λα ηνπ εμεγήζσ 

ινηπφλ φηη επεηδή έθαλε απεπζείαο αλάζεζε ζηα θαχζηκα, θάηη πνπ ην έρνπκε 

θάλεη ήδε ζ' απηφ ην Γήκν θ.Νηθνλφκνπ. Γελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε; Ρν 

γλσξίδεηε; Γελ κνπ απαληάεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη λα ζαο απαληήζεη. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ν θ.Δπζηαζίνπ ινηπφλ γη' απηφ δηθάζηεθε θαη λνκίδσ φηη κέλεη 

θαη έλα άιιν αθφκε ζηάδην ζηε δηθαηνζχλε θαη λα δνχκε ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Ν θ.Δπζηαζίνπ 3 ηεηξαεηίεο Θνηλνηάξρεο ζην Καξθφπνπιν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη έθιεηζε ην ζέκα ηψξα, εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ, λα νινθιεξψζσ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ην.  
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ΙΗΡΠΑΠ: 3 ηεηξαεηίεο Θνηλνηάξρεο, πνπ άθεζε έλα έξγν είηε ζέιεηε θαιφ γηα 

θάπνηνπο, θαθφ γηα θάπνηνπο, ζεκαζία έρεη φηη ζην ρσξηφ ηνπ ηνλ 

απνδερφληνπζαλ θαη ηνλ ςεθίδαλε θαη επίζεο έρσ λα πσ θαη θάηη άιιν, απφ 

απηά πνπ άθεζε πίζσ ζην Καξθφπνπιν ν θ.Δπζηαζίνπ άθεζε θαη έλα πάξα 

πνιχ θαιφ ηακείν. Αλαινγηθά ίζσο έλα απφ ηα θαιχηεξα. Ινηπφλ, απηφλ ηνλ 

άλζξσπν εγψ πξψηα απ' φια ζαλ θίιν δελ ηνλ πνπιάσ θ.Νηθνλφκνπ. Απηφ 

ζέισ λα ζαο πσ. Γεηα ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ν θ.Νηθνλφκνπ έρεη ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε εξψηεζε κνπ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην είρε ην εμήο λφεκα, λα πξνζηαηεχζσ ηνλ παιηφ κνπ θίιν Θψζηα 

Ιίηζα. Δηιηθξηλά ζαο ην ιέσ. Κε ηνλ Θψζηα ηνλ Ιίηζα έρνπκε πνιχ παιηά θηιία 

θαη είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα ηα νπνία παξφιν πνπ κπνξψ πνιιά πξάγκαηα λα 

πσ, ήηαλε απφ ηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηεξίμαλε ζηελ πνιηηηθή κνπ 

παξνπζία εηο ηελ Αηηηθή ην 1996. Γη' απηφ ινηπφλ πξέπεη λα μέξεη θαη ν ίδηνο θαη 

ην ιέσ θαη δεκνζίσο, φηη εγψ δελ μερλάσ πνηέ, άζρεηα κε ηηο κεηαπηψζεηο ησλ 

πξαγκάησλ. Ζζεια ινηπφλ λα ηνλ πξνζηαηεχζσ. Ρη λα πξνζηαηεχζσ δειαδή. 

Νηη πέξα απφ ηε ζπκπάζεηεο θαη ηηο αληηπάζεηεο ππαξρεη ε αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ξνηα είλαη ε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Νηη έλα ζηέιερνο 

ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηειεζηδίθσο θαη φρη ακεηαθιήησο, είκαη 

ζπγθεθξηκέλνο θ.Ιίηζα θαη πξέπεη λα είζηε θαη εζείο ζπγθεθξηκέλνο θαη λα 

πξνζπαζήζεηε λα είζηε ζπγθεθξηκέλνο γηαηί άιιν Θνηλφηεηα Καιαθάζαο θαη 

άιιν Γήκνο Υξσπνχ θαη απηά έρεη ζεκαζία πσο ηα ιέκε θαη γηαηί ηα ιεκε, αξα 

ινηπφλ ηειεζηδίθσο είλαη θαηαδηθαζζήο γηα παξάβαζε θαη' εμαθνινχζεζε. Δίλαη 

βαξχηαηα αηηκσηηθφ αδίθεκα. Ξξέπεη λα μέξεηε φηη ν θχξηνο δελ έρεη δηθαίσκα 

λα μαλαβάιεη. Ξξέπεη λα μέξεηε φηη άκα γίλεη ακεηάθιεηε απφθαζε δελ κπνξεί 

λα μαλαπνιηηεπηεί. Αλ απηφ ζην δηθφ ζαο κπαιφ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. Νρη δηάινγν 

θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ απηφ γηα ζαο ζεσξείηαη ιίγν, ζα ζαο ζρνιηάζνπκε θαη φπσο 

φινη ζα κπνξνπλ λα ζρνιηάζνπλε. Δγψ ην ζεσξψ φκσο κέγα πξφβιεκα θαη 

πξνζέρηε, δελ κπαίλσ ζηελ νπζία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. Νρη δηάινγν θ.Ιίηζα. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

.. θαη θιείζηε ηελ.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρνπο θίινπο δελ ηνπο πνπιάκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν ζέκα ηνπ Ππκβνπιίνπ είλαη ν θ.Δπζηαζίνπ δειαδή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ λαη ηψξα έρνπκε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη θα Πηεξγίνπ, είλαη ζέκα φκσο .. Ξξνζέρηε λα δείηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θαηάρξεζε παξάθνξε ηνπ ζεζκνχ ησλ αλαθνηλψζεσλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξξνζερηε θα Πηεξγίνπ. Νηαλ ππάξρεη φκσο θαηαδηθαζζήο 

Θνηλνηάξρεο εδψ θαη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δ δε βγήθε φκσο, δε βγήθε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ έρεη ζεκαζία, δελ έρεη θαζφινπ ζεκαζία. Αλ εζάο δε ζαο 

ελνριεί, ελνριεί πάξα πνιχ θφζκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ θιείζηε ην ζέκα. Λνκίδσ φηη 

έγηλε ζαθέο πιένλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο γηα θαηαδηθαζζέληεο. Δρσ ην ιφγν γηα 

ηηο αλαθνηλψζεηο κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα ιεπηφ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, ππ' απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφλ θαη θιείλσ γηα ηελ 

πξνεγνχκελε, ν θαζείο ζρνιηάδεηαη θαη θξίλεηαη. Νκσο ζα έξζνπλε θαη νη 

ηνπνζεηήζεηο θ.Ιίηζα ηφηε, αθνχ ηνλ ελζηεξλίδεζηε, ζα ηνλ ινπζηείηε κέρξη 

ηέινπο. Δγψ είκαη απέλαληη απ' απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη απ' απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο. Ρφηε απηά πνπ εηπαηε ην δηθαζηήξην θνβνχκαη φηη ζα ζαο 

δπζθνιέςνπλε ζηνλ ελ γέλεη πνιηηηθφ ζαο βίν. Γη' απηφ ζαο θάιεζα λα 

απνθεξχμεηε ή λα πηνζεηήζεηε γηα λα κπνξείηε λα ζπλερίζεηε. Αιιά φηαλ φκσο 

ιέηε, έκαζα, ζην δηθαζηήξην, φηη έηζη θάλνπκε νη Θνηλνηάξρεο. Νρη θχξηε, φρη 

θχξηε, δελ θάλνπλε έηζη νη Θνηλνηάξρεο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. Δθιεηζε ην ζέκα. Ξξνρσξνχκε. 

Γελ ππάξρεη θαλελα πξνζσπηθφ. Ρψξα κελ αξρίδνπκε .. Νρη, δε δέρνκαη 

πξνζσπηθφ. Γελ δέρνκαη πξνζσπηθφ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, είλαη απαξάδεθηα απηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξνζσπηθφ. Παο 

παξαθαιψ πνιχ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξνηνο ηα είπε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε θ.Νηθνλφκνπ, ηειεηψζαηε. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε 

ην ιφγν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θαη κηιήζαηε θαη αξθεηφ ρξφλν. Γηα 4 ιεπηά θ.Ονχζζε, 

γηα 4 ιεπηά. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε, λα πσ .. Λα θάλσ δχν .. ; 
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ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, ζπγλψκε. Εήηεζα ην ιφγν πξνεγνπκέλσο επί 

πξνζσπηθνχ γηα λα απαληήζσ ζηνλ θ.Γηαζεκάθε. Ρσξα έρσ λα θάλσ κηα 

αλαθνίλσζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιε αλαθνίλσζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ζέισ λα θάλσ. Γελ ήηαλ αλαθνίλσζε απηφ πνπ έθαλα 

πξνεγνχκελσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα πσ θαη εγψ δχν πξάγκαηα ελδηαθέξνληα .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα ην θάλνπκε ηψξα; Γειαδή ζα ην θαηαξγήζνπκε ην 

Ππκβνχιην θαη ηνλ θαλνληζκφ θαη φια; Παο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρεηε δίθην αιιά κπνξψ λα πσ δχν ελδηαθέξνληα .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ζαο παξαθαιψ θαη εγψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γχν ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ην Θαπαλδξίηη κπνξψ λα πσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ζαο παξαθαιψ θαη εγψ. Πε εκεξήζηα δηάηαμε κπνξείηε 

λα θάλεηε ηελ παξέλζεζε ζαο. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βειηαληψηεο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κνπ αθαηξείηε ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη θ.Ιίηζα, κε ηνλ θαλνληζκφ κηιάκε φινη. Δπηηέινπο. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα ραξά πάεη ν θαλνληζκφο. Δζείο δελ ηνλ εθαξκφδεηε θαη δε 

ζέιεηε λα ηνλ εθαξκφδεηε πνηέ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έλα δεπηεξφιεπην. Αλ δε κνπ δψζεηε ην ιφγν, ζα 

ζαο ζπκίζσ ην εμήο, φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνην είλαη ην ζέκα ηψξα; 
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ΟΝΠΠΖΠ: Λα ζαο εμεγήζσ. Λα ζαο εμεγήζσ. Ρψξα γηα 2 ιεπηά ην θάλνπκε 

νιφθιεξν ζέκα. Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρελ πξνεγνχκελε θνξά δψζαηε ην ιφγν ζηνλ θ.Γηαζεκάθε λα 

απαληήζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαιη ζηα ίδηα επαλέξρεζηε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρέινο. Μεθηλάσ ηελ αλαθνίλσζε κνπ. Δπραξηζηψ. Θχξηε Γήκαξρε, 

πξνρζεο ηελ Ρεηάξηε εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ν θαλνληζκφο 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Πην άξζξν 7 αλαθέξεηαη φηη νη θάδνη 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο απφ ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηνο ηνπ 

Γήκνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε νπνία εηλαη ε κφλε 

ππεχζπλε γηα ηε κεηαθίλεζε αιιαγήο ζεζεο θάδσλ. Παο ελεκεξψλσ ινηπφλ 

γηαηί ζίγνπξα δε ζα ην γλσξίδεηε, ηελ Ξέκπηε, ρζεο, κηα κέξα κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηνο ν ηξίηνο Ρνπηθφο Πχκβνπινο ηνπ 

Ππθακίλνπ, πνπ αλήθεη ζηελ παξάηαμε ζαο θαη κνλαδηθφο, ν θ.Πακπάλεο 

Γεκήηξηνο, κε ην έηζη ζέισ θαη κε ηελ έθθξαζε φηη εγψ θάλσ θνπκάλην εδψ, 

έδσζε εληνιή λα απνζπξζνχλ νη θάδνη πνπ βξίζθνληαη επί ηεο νδνχ 

Αγ.Γεκεηξίνπ. Σσξίο θαλ λα ελεκεξψζεη ηνλ θ.Αληηδήκαξρν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Σσξίο θαλ φκσο. Δίλαη ζέκα ηάμεο. Σσξίο θαλ λα ελεκεξψζεη ηνλ 

θ.Αληηδήκαξρν ή ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηνο γηαηί δεκφηεο πήξε ηειέθσλν 

ηνλ θ.Γηαλλά, εγψ πξνζπάζεζα ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο λα κηιήζσ καδί ηνπ, δε 

κνπ ζήθσλε ην ηειέθσλν θαη ηνπ είπε ν θ.Γηαλλάο ν Αληηδήκαξρνο, φηη δελ 

γλσξίδσ ηίπνηα. Ινηπφλ, δέρηεθα δεθάδεο ηειέθσλα απφ πνιιέο νηθνγέλεηεο 

πνπ έρνπλ πξφβιεκα. Πηελ Αγ.Γεκεηξίνπ ππάξρνπλ 5 θάζεηα πνπ είλαη ζηελά 

θαη δελ κπνξεί λα ηνπο εμππεξεηήζεη ην απνξξηκκαηνθφξν. Ρη θάλνπλ; 
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Θαηεβάδνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηελ Αγ.Γεκεηξίνπ. πήξραλ 3 θάδνη νη νπνίνη 

εμαθαλίζηεθαλ. Δπεηδή ελνριεί έλαλ; Γε ζέισ λα αλαθέξσ ην φλνκα ηνπ. 

Δληάμεη; Ινηπνλ, πξέπεη λα είκαζηε ππνδεηγκαηηθνί εκείο πξψηα ζηνπο δεκφηεο 

καο γηα λα δεηάκε απ' απηνχο λα είλαη θαη απηνί. Δπραξηζηψ πνιχ. 25 ρξφληα 

ήηαλ ε θάδνη εθεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ονχζζε. Θαηεγξάθε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Νηθνλφκνπ, ζαο είπα. Νρη. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια ηα ζέκαηα θ.Νηθνλφκνπ είλαη ελδηαθέξνληα. Γελ ππαξρεη 

ζέκα εδψ κέζα κε ελδηαθέξνλ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κίιεζε γηα αξθεηφ ρξφλν. Κίιεζε. Γειαδή ηη είλαη; Ν αξρεγφο 

ηεο παξάηαμεο ηη είλαη παξαπάλσ απφ ηνπο ππφινηπνπο Ππκβνχινπο εδψ κέζα; 

Γελ θαηαιαβαίλσ δειαδε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρελ επγεληθή ζαο θαηαλφεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξία θπιή απνηειείηαη;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κε ηελ επγεληθή ζαο θαηαλφεζε. Αιιηψο φρη, δε ζέισ λα 

ππάξρεη έλαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Γήκαξρε, αλαγθάδνκαη 

.. Θχξηε Γήκαξρε, αλαγθάδνκαη λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ 
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πξνεγνχκελνπ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ παλεγπξηνχ ηνπ 

Ξξνθήηε Ζιεία. Γελ εμέθξαζα άπνςε αλ θαιψο ή θαθψο δελ έγηλε ην 

παλεγχξη. Παο ζπλέζηεζα αθνχ εκείο νη Πχκβνπινη απφ άιια Γηακεξίζκαηα θαη 

ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο δελ μέξακε φηη ππήξρε απηή ε 

δηνξγάλσζε κε ηέηνην νηθνλνκηθφ ηδίξν θαη κε .. έζνδα απφ ην Γήκν. Δζείο 

φκσο ήζαζηε 8 ρξφληα Πχκβνπινο αληηπνιίηεπζεο, ζα έπξεπε λα είραηε 

μεθάζαξε άπνςε θαη λα είραηε δξνκνινγήζεη εγθαίξσο ηε δηνξγάλσζε ψζηε λα 

είρακε απνθχγεη φινη απηά ηα γεγνλφηα. Θχξηε Ξξφεδξε, ιππάκαη γηαηί ζα 

αλαγθαζηψ ζηηο αλαθνηλψζεηο λα επαλέιζσ ζε έλα ζέκα επί πξνζσπηθνχ, γηαηί 

φηαλ ζαο δήηεζα ην ιφγν δε κνπ ην δψζαηε. Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ αλέθεξε ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο 4 θνξέο ην φλνκα 

κνπ θαη θαηέιεμε φηη είπα ζην Ππκβνχιην, ζηνπο ζπλαδέιθνπο ςέκαηα, φηη 

δειαδή .. πνπ είρα αλαθνηλψζεη ζην Ππκβνχιην φηη είρα ελεκεξψζεη ηελ θα 

Νηθνλφκνπ γηα ην ηη εθδειψζεηο γηλφληνπζαλ θάζε ρξφλν. Παο θαηαζέησ ινηπφλ 

εδψ ηελ επηζηνιή ηεο θαο Νηθνλφκνπ, πνπ κνπ έδσζε ε ίδηα δεηψληαο ηε 

ρνξεγία ηεο επηρείξεζεο κνπ αλαθέξνληαο κνπ φηη ν Γήκνο δελ αληνπνθξίζεθε 

ζην αίηεκα ηεο ην νπνίν είρε ζπληάμεη κεηά απφ ηελ ελεκέξσζε κνπ. Πην ζέκα 

γηα ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ Ππλαηηεξηζκνχ λα ζαο δηεπθξηλίζσ, θπξίσο γηα 

ελεκέξσζε ζηνλ θ.Σαζηψηε, ην ζπλάδειθν, φηη ν Ππλαηηεξηζκφο Θαπαλδξηηίνπ 

είλαη γεσξγηθφο .. Ππλαηηεξηζκφο θαη είρε απνθιεηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ 

απνξξφθεζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ ιηπαζκάησλ θαη δελ έρεη 

θακία ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Ππλαηηεξηζκψλ Απιψλνο ή Ξνιπδελδξίνπ, 

δελ έρεη άιιεο ηδηνθηεζίεο θαη απφ ηφηε πνπ έγηλε .. θαη ρξενθφπεζε ε ΔΛΥΠΖ 

ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΠΛΑΗΡΔΟΗΠΚΥΛ ην ΞΗΘΔΟΚΗ, ζα ην ζπκφζαζηε φινη ην γλσζηφ 

πφξηζκα, φηη 600 ηφλνπο θξαζί ην ήπηαλ ηα πεξηζηέξηα. Ρφηε ινηπφλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φξνληίζηε λα νινθιεξψζεηε θ.Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. Θαηαζρέζεθε ε κηζή ηδηνθηεζία απφ ηελ ΑΓΟΝΡΗΘΖ 

ΡΟΑΞΔΕΑ. Γελ έρεη απφ ηφηε θακία δξαζηεξηφηεηα. Αθφκα θαη ηα έγγξαθα 

απνγξαθέο θαη επηδνηήζεσλ ησλ γεσξγψλ ηα ζπληάζζεη ν Ππλαηηεξηζκφο .. θαη 

νη ππάιιεινη ηνπ θηινμελνχληαη πάλσ ζηα γξαθεία ηεο Θνηλφηεηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Βεληαληψηε, έγηλε ζαθέο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηζφ ιεπηάθη λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάηε ήδε 3,5 ιεπηά.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηζφ ιεπηάθη θ.Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Γηα ηηο 

εμεγήζεηο ηηο νπνίεο δήηεζε ν ζπλάδειθνο ν θ.Νηθνλφκνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εηζήγεζε κνπ ζηνλ απνινγηζκφ ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έζηγε απηφλ, 

ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ θ.Γηαζεκάθε, δηαβάδσ αθξηβψο ηελ παξάγξαθν: Πην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη άιιεο αλαγλψζεηο. Παο παξαθαιψ ηψξα. Θιείζηε ην ζέκα.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα θάλνπκε ηψξα; Ξάιη λα κηιάεη ν θαζέλαο απφ 4, 5 ιεπηά; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηζφ ιεπηφ δεηάσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξεηε φηη νη αλαθνηλψζεηο θ.Βειηαληψηε είλαη 2 ιεπηά. Κηιάηε 

ήδε 3,5.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο δήηεζα ζπγλψκε, αιιά είλαη έλα ζέκα πνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε θ.Βειηαληψηε, εζίρζε εγψ. Γελ μέξσ γηα ηνλ 

θ.Γήκαξρν θαη ηνλ θ.Γηαζεκάθε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη γηαηί ζ' απηφ απαληάσ θχξηε ζπλάδειθε. Θχξηε 

ζπλάδειθε ζ' απηφ απαληάσ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, θιείζηε ην ζέκα ηψξα. Γε ζά ιέκε ηηο ηζηνξίεο 

ηεο δσήο καο ζπλέρεηα εδψ πέξα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γχν ζεηξέο είλαη. Ζ παξάγξαθνο θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ζέκα πνπ αθνξνπζε ηε 

ζχζηαζε Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πξφηεηλα ηα 15κειή Ππκβνχιηα Πρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε Γ/λησλ θαη φρη κφλν δχν ζηνπο 

πέληε. Γπζηπρψο φκσο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ππνγξακκίδσ, νη πνιηηηθνί 

ζπκςεθηζκνί κεηαμχ Νηθνλφκνπ, Νηθνλνκάθνπ, Γηαζεκάθε δελ έβγαηλαλ ηα 

θνπθηά γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξφηαζε κνπ. Βιέπεηε ινηπφλ θχξηνη 

ζπλάδειθνη φηη ην λφεκα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απ' απηφ πνπ παξνπζίαζε 

ν θ.Νηθνλφκνπ. Δίλαη πνιηηηθή ζέζε θαη άπνςε, φπσο άπνςε ηνπ είλαη φηη ε 

πξνεγνχκελε Θνηλνηηθή Αξρή Θαπαλδξηηίνπ ήηαλ πνιχ θαθή. Ηζσο βέβαηα ηε 

ζπγθξίλεη κε ηε δηνίθεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηήξεζεο θαηαζηαηηθνπ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ηελ πεξίνδν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν, ην ιφγν .. Θχξηε Βειηαληψηε, φρη δηάινγν κε ηνλ 

θ.Νηθνλφκνπ. Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Αξκπξηψηε, 

έρεηε ην ιφγν.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα ζαο δηαβάζσ κηα 

επηζηνιή απφ ηελ νκάδα ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΞΝΙΗΡΥΛ θαη απφ ηελ νξγάλσζε, ηελ 

ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΔΗ, νη νπνίνη 

ήδε πινπνηνχλ έλα πξφγξακκα λεαληθήο δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ζηηο θπιαθέο Υξσπνχ. Ζ πξψηε ελφηεηα απφ 8 έσο 30 Ηνπλίνπ, 

κηα νκάδα 6 εζεινληψλ απφ ηνλ Υξσπφ, ηαμίδεςε ζηε Γαιιία ζηα πιαίζηα ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο, έρεη πινπνηεζεί. ινπνηείηαη ηψξα, ηελ πεξίνδν 

απφ 23 Ηνπιίνπ έσο 10 Απγνχζηνπ κηα δηεζλήο νκάδα εζεινληψλ απ' φιν ηνλ 

θφζκν. Ππκκεηέρεη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Φεζηηβάι ησλ Ακθηαξείσλ. Ρξίηε 

ελφηεηα, απφ 16 έσο 25 Απγνχζηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηεζλήο 

αληαιιαγή κε λένπο απφ Διιάδα, Νπθξαλία, Νπγγαξία θαη Κνιδαβία κε ζέκα 

ηα αλζξψπηλα δηθαίσκαηα. Δδψ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη έρεη γίλεη αίηεκα 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, νη θπιαθέο Υξσπνχ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θέληξν 

εθπαίδεπζεο, δεκνθξαηίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αληηκεησπίδεηαη 

ζεηηθά θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε θαη απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ην 

ειιεληθφ θξάηνο. Απφ 1εο έσο 23 Πεπηεκβξίνπ ζα θηινμελήζεη κηα νκάδα 

Γάιισλ εζεινληψλ 6 αηφκσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

ζε δηάθνξα κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Θαη ην βαζηθφηεξν θ.Γήκαξρε πνπ καο 

αθνξά φινπο, ε 5ε ελφηεηα απφ 21 έσο 25 Πεπηεκβξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ην Λεαληθφ Φεζηηβάι YOUTH MUSEUM ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνχξθηθε 

νξγάλσζε .. θαη ην Γήκν ηεο Αγθπξαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο. Λενη θαιιηηέρλεο απφ ηελ Ρνπξθία θαη ηελ Διιάδα ζα δεκηνπξγήζνπλ 

έλαλ θνηλφ ρψξν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Δπηθεθαιήο απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Ρνπξθία ζα είλαη ν Γήκαξρνο ηεο Αγθπξαο, ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ γεηηνληθνχ θξάηνπο θαη ζα επηζθεθζεί ην Γήκν Υξσπνχ 

ζίγνπξα.  

 Θεσξψ φηη θαη πξνηείλσ ην Πψκα ζην ζέκα ην 4ν λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη είλαη αίηεκα θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ θαη απηέο. Ρα πξνγξάκκαηα είλαη επηδνηνχκελα απφ ηελ ΔΝΘ θαη δε ζα 

επηβαξπλζεί ν Γήκνο κηα δξαρκή, φπσο επίζεο θαη γηα ην πξσηφθνιιν, 

εζηκνηππηθά, κηα επηζηνιή, κηα πξφζθιεζε ζην Γεκαξρν ηεο Αγθπξαο απφ ηνλ 

νκφινγν ηνπ ζην Γήκν πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθηεί. Δίλαη φια πιεξσκέλα, 

είλαη φια ηαθηνπνηεκέλα, απιψο ηελ αξσγή ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλε νη εθδεισζεηο θαη πηζηεχσ θαη ζεσξψ φηη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

32 

είλαη ηηκή καο Γήκαξρνο πξσηεχνπζαο θξάηνπο λα επηζθεθηεί ηε ρψξα θαη φρη 

κφλν, ην Γήκν καο, πνπ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Αξκπξηψηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Δ βέβαηα. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ.Ιέθθαο Βαζίιεηνο.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ε απάληεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ.Ζιηάζθνπ ζε 

εξψηεζε πνπ ηνπ έγηλε απφ εδψ ηνπηθήο εθεκεξίδαο ζε ηη θάζε βξίζθεηαη ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγν ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ, 

κεηαμχ άιισλ είλαη φηη πάξζεθε ε απφθαζε λα αλαηεζεί κειέηε ε νπνία ζα 

δηεξεπλήζεη ηε ιεθάλε ηεο πεξηνρήο γηα πηζαλέο λέεο ρσξνζεηήζεηο. Απηφ 

ζεκαίλεη γηα κέλα φηη είκαζηε αθφκα ζηελ αξρή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ Βηνινγηθφο 

Θαζαξηζκφο νηθηαθψλ απνβιήησλ Υξσπνχ. Καδί δε κε ηελ εηζήγεζε 33/2011 

ηνπ θαηεπείγνληνο ζέκαηνο ζηηο 29.6.2011 πνπ αλαθέξεηαη ζε έγγξαθν ηεο 

ΔΓΑΞ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο λα δερζεί ζηνλ παξα-Θεθίζην ζπιιεθηήξα 

αθαζάξησλ ηηο απνρεηεχζεηο ησλ ηέσο Θνηλνηήησλ Θαπαλδξηηίνπ θαη 

Ξνιπδελδξίνπ, κνπ γελλάηαη ην εξψηεκα εάλ ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ή 

εζείο ηψξα έρεηε θάπνηα έγγξαθε επηθνηλσλία ελδηαθέξνληνο απφ ηελ ΔΓΑΞ 

γηα ηελ απνρεηεπηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Δάλ 

έρεηε λα κνπ ρνξεγήζεηε αληίγξαθν. Δάλ δελ έρεηε, λα επηθνηλσλήζεηε 

εγγξάθσο κε ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη ηελ ΔΓΑΞ σο ηε κφλε εηαηξεία 

κε ηερλνγλσζία ζηηο απνρεηεχζεηο, ε νπνία εμππεξεηεί ζρεδφλ φινπο ηνπο 

Γήκνπο ηεο Αηηηθήο θαη πιεζπζκηαθά ζρεδφλ ηε κηζή Διιάδα. Λα πξνηείλεηε 

ζπλεξγαζία Γήκσλ Υξσπνχ θαη Ραλάγξαο κε ηελ ΔΓΑΞ κε νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε απνρέηεπζεο γηα φιν ην Γήκν Υξσπνχ θαη φρη κφλν γηα νξηζκέλα 

Γεκνηηθά Θνηλνηηθά Γηακεξίζκαηα. Ξαξάιιεια λα ζπλερίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ νη νπνηεο ζα 

θξηζνχλ αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ πνπξγείνπ θαη ηεο ΔΓΑΞ.  
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 Ζ πξφηαζε είλαη θεληξηθφο ζπιιεθηηθφο απνρεηεπηηθφο αγσγφο απφ ηνπο 

Αγ.Απνζηφινπο, παξαιία Καξθνπνχινπ, Λέα Ξαιάηηα, Πθάια Υξσπνχ, 

Σαιθνχηζη, Γήιεζη, ζπγθεληξψλνληαο θαη ηα ιήκκαηα ησλ Θνηλνηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ Καξθνπνχινπ, Κήιεζη, Υξσπνχ Ππθακίλνπ, ηα νπνία ζα 

κεηαθέξνληαη κέζσ Αζσπνχ θαη εθεί ζα ζπλαληνχλ ηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ 

αγσγφ ηνπ Γήκνπ Ραλάγξαο, ζα γίλεηαη κηα πξψηε επεμεξγαζία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα κεηαθέξνληαη πξνο ηνλ παξα-Θεθίζην θεληξηθφ αγσγφ, 

ζπιιέγνληαο ζηε δηαδξνκή ηνπ ηα ιήκκαηα ηνπ Απιψλα, ηεο Καιαθάζαο, 

Ξνιπδελδξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ θαη Αθηδλψλ. Ρειεηψλνληαο ε ζεηεία καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ην θ.Ιέθθα φζν κπνξείηε πην γξήγνξα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ρειεηψλνληαο ηε ζεηεία απηήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζα είκαζηε φινη 

επηπρείο εάλ έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν ηεο δεκνπξάηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, 

έλα απφ ηα κεγαιχηεξα, άκεζα απαξαίηεηα θαη ζεκαληηθφηεξα ηερληθά έξγα 

ηνπ Γήκνπ. Δλα άιιν κεγάιν έξγν είλαη ε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, φρη θαη άιιν. Φηάλεη, θηάλεη. Φηάλεη θ.Ιέθθα. 

πεξβήθαηε θαηά πνιχ ην ρξφλν ζαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Λνκίδσ φηη είλαη ζνβαξά .. Δίλαη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηη λα θάλνπκε. Θα ηελ πείηε άιιε θνξά. Παο επραξηζηψ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ππγλψκε, δειαδε κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηψ θ.Ιέθθα. Κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ζδε ηελ έρσ θαηαζέζεη θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηη λα θάλνπκε ηψξα. Ζδε ζπκπιεξψζαηε, πεξάζαηε ηα 

3 ιεπηά. Παο επραξηζηψ.  

ΙΔΘΘΑΠ: Κηα ζειίδα πέξαζα 3 ιεπηά; Ξσο ρξνλνκεηξήζαηε .. ; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηη λα θάλσ. Γελ κεηξάσ εγψ ηνλ ρξφλν. Ρν ρξνλφκεηξν ηνλ 

κεηξάεη.          

ΙΔΘΘΑΠ: Ξνηνο ηνλ κεηξάεη θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ ηνλ έρεη θαηαγξάςεη θαη ε θα Βαξλάβα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα πάξσ λα ρηππάεη ην ξνιφη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ ζέιεηε λα ην παίμεηε ηππηθφο, ζα ην βγάιεηε ην 

ρξνλφκεηξν θαη λα ην βιέπνπκε φινη. Δηζη είλαη παληνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε ηηο ηππηθφηεηεο ηηο πνιιέο γηαηί ζα πάκε φινη ζηηο 

ηππηθφηεηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαγξάθεη ε θα Βαξλάβα. Γελ θαηαγξάθσ κφλνο κνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη γηα ην δηθφ ζαο ξφιν. Θαη γηα ην δηθφ ζαο ξφιν ζα πάκε 

ζηηο ηππηθφηεηεο ινηπφλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάκε, λα πάκε θ.Νηθνλφκνπ. Λα πάκε. Γελ έρσ λα θνβεζψ 

θάηη .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γηαθφπηεηε κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιέθθα. Παο παξαθαιψ. Ρν ιφγν ηνλ έρεη ν 

ζπλάδειθνο ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Πηηο 29.6.2011 .. Θχξηε Νηθνλφκνπ, κνπ 

επηηξέπεηε; Κε ην ππ' αξ. 14987 έγγξαθν ν Θσλ/λνο Γεκφπνπινο, δφθησξαο 

ρσξνηάθηεο πνιενδφκνο ελεκεξψλεη ην Γήκν Υξσπνχ, ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο θαη θνηλνπνηεί έλα έγγξαθν ζηελ Ξεξηθέξεηα, ζηνλ Νξγαληζκφ ηεο 

Αζήλαο, ζην ΞΔΘΑ, ζην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην, ζην Πχιινγν Διιήλσλ 
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Ξνιενδφκσλ θιπ. Δκείο δελ ελεκεξσζήθακε πνηέ. Δγψ ζπγθεθξηκέλα έιαβα 

θαζπζηεξεκέλα ηελ επηζηνιή. Αθνξά ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην ηνπ 

Θαιάκνπ. Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν έρεη γίλεη ε αλάζεζε θαη ζαο δεηάεη ν 

άλζξσπνο λα έξζεη λα ππνγξάςεηε ηε ζχκβαζε γηα λα πξνρσξήζεη ην έξγν. 

Δλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν ηπγράλεη 

ηέηνηαο αληηκεηψπηζεο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή. Ππδεηάκε γηα παλεγχξηα, 

ζπδεηάκε γηα γηνξηέο, ζπδεηάκε γηα ρίιηα δχν πξάγκαηα θαη γηα ηα πξάγκαηα 

ηεο νπζίαο δε ζπδεηάκε. Πην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έθαλα δχν 

πάξα πνιχ ζνβαξέο θαη ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο θαη γηα ηελ πνξεία ηνπ λένπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ Υξσπνχ θαη δελ 

έιαβα θακία απάληεζε. Γειαδή ηη ζα πξέπεη; Λα μεθηλήζσ λα πάσ ζηνλ 

Ξεξηθεξεηάξρε; Λνκίδσ είλαη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα ιπζνχλε πνιχ 

πην εχθνια εληφο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ξσηψ, γηαηί δελ ππνγξάθνπκε ηε 

ζχκβαζε ελψ έρεη γίλεη δηαγσληζκφο θαη ππάξρεη θαηαθχξσζε. Θαη εδψ κέζα 

ζαο ην αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα θαη ζαο ιέεη, φηη αλ δελ ππνγξάςεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξφηε έρεη ππνγξαθεί απηή ε ζχκβαζε κπνξείηε λα καο πείηε 

θ.Γέδε; 

ΓΔΓΔΠ: Ρη πφηε έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηνλ πξψελ Γήκνπ Θαιάκνπ. Ρελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε 

αλάζεζε.  

ΓΔΓΔΠ: Γελ έρεη ππνγξαθή ε ζχκβαζε. Γελ έρεη ππνγξαθή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, λα απαληήζσ. Γελ έρεη ππνγξαθή. Παο θαιεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ελδεηθηηθά ηελ εκεξνκελία. 

ΓΔΓΔΠ: Δρεη γίλεη .. Ρη ζεκαζία έρεη;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη.  

ΓΔΓΔΠ: Λα ζαο πσ θαη θάηη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ είλαη 28.12. .. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη. Λα ξσηήζσ θάηη θ.Ξξφεδξε; 31.12. θαη ζηηο 11:00 ε ψξα ην 

βξάδη λα έρεη γίλεη, γηα κέλα πξέπεη λα γίλεη. Ν Θάιακνο δελ είρε πνηέ ηελ ηχρε 

λα έρεη θάηη ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα. Οσηήζηε ηνπο Θαιακηψηεο πνπ εληφο ηνπ 

νηθηζκνχ δελ κπνξεί λα θάλνπλ κηα αλαζεψξεζε, λα βγάινπλ κηα άδεηα απφ ηνλ 

Νθηψβξην ηνπ 2010, δηφηη δελ έρνπκε νηθηζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα εξσηεζνχλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Λα γίλεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε. Δδψ πέξα βιέπσ φηη ζαο έρνπλε γίλεη 

επηθνηλσλίεο, ζαο έρεη ζηείιεη ππνκλήκαηα, ζαο θαηαγξάθνπλ φια απηά ηα 

πξάγκαηα θαη φια είλαη ελ θξππηψ. Γηαηί είλαη ελ θξππηψ; Γηαηί έλα ηφζν 

ζνβαξφ ζέκα λα εηλαη ελ θξππηψ; Φέξηε ην ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην 

ζπδεηήζνπκε άκεζα. Δπίζεο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λαη. Θέισ λα πσ ην εμήο, ειήθζε κηα απφθαζε γηα ηε κίζζσζε 

θάπνησλ κεραλεκάησλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ηψξα, νινθιεξσζηε. Ξάηε θαη ζε άιιν ζέκα ηψξα. 

Δληάμεη. Δθιεηζε ν ρξφλνο, ην βιέπεηε. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη. Δληάμεη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια είλαη ζεκαληηθά θαη φινη νη ζπλάδειθνη έρνπλ .. ηηο ίδηεο 

απνζηάζεηο.  

ΓΔΓΔΠ: Υξαία. Ινηπφλ θάπνησλ κεραλεκάησλ θαη ζέισ λα ξσηήζσ, απηά ηα 

κεραλήκαηα ήξζαλε ζην Γήκν καο; Γηφηη ππνηίζεηαη φηη ε κίζζσζε ζα γηλφηαλε 

γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ ππάξρεη ηεξάζηην θφξην.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ. Θα πεξηκέλσ απάληεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε θαη θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ζα ήζεια πξψηα απ' φια λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ζρεδφλ νκφθσλε απνδνρή ηνπ πξνηαζέληνο 

ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο γηα ην Γήκν καο θαη λα επραξηζηήζσ επίζεο θαη 

φια ηα κέιε ηεο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε. Απέδεημε ε επηηξνπή φηη κπνξεί λα θέξεη απνηειέζκαηα θαη δηέςεπζε 

ηελ θξαηνχζα άπνςε φηη αλ ζέιεηο λα κε ιπζεί έλα πξφβιεκα, θηηάμε κηα 

επηηξνπή. Δχρνκαη ε επηηξνπε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ιεκκάησλ λα θέξεη έλα 

ζεηηθφ απνηέιεζκα. Νη επηηξνπέο δειαδε ηνπ Γήκνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο. 

Ζ θα Καξγέηα ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο γηα ην ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα αλέθεξε 

θάηη πνιχ ελδηαθέξνλ, πνιχ ζεκαληηθφ θαη αιεζέο, φηη δειαδή εθείλνο ν νπνίνο 

παξαιακβάλεη απφ ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν έλα αληίγξαθν ηεο αλαζεκαηηθήο 

πιάθαο ηνπ Αξρίλνπ παίξλεη καδί θαη έλα ζεκείσκα ην νπνίν αλαθέξεη φηη ε 

πιάθα απηή έρεη αθηεξσζεί απφ ηνλ Αξρίλν ζηνλ  Αζθιεπηφ. Απηφ είλαη έλα 

πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη λνκηδσ φηη πξέπεη άκεζα λα ην αληηκεησπίζνπκε θαη ε 

πξφηαζε κνπ είλαη λα ηεζεί ην ζέκα απηφ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη λα 

εξσηεζεί ν πνπξγφο Ξνιηηηζκνχ εάλ απηφ, ην φηη δειαδή ν Αξρίλνο αθηεξψλεη 

ηελ πιάθα απηήλ ζηνλ Αζθιεπηφ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη ιαζνο απφ ηηο 

Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο ή έρεη θάπνηα επηζηεκνληθή βάζε. Δάλ έρεη θάπνηα 

επηζηεκνληθή βάζε, εκείο απαηηνχκε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε.  Δρνπκε 

ινηπφλ εδψ ηελ επινγία λα έρνπκε ηνλ ζπλδεκφηε καο, ηνλ ζπλάδειθν καο, 

ηνλ κερεηή θαη αλεμάξηεην βνπιεπηή Αηηηθήο, ηνλ θ.Νηθνλφκνπ θαη ζα 

παξαθαινχζα αλ ην θξίλεη ελδηαθέξνλ λα ζέζεη ην ζέκα απηφ ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ. Λα πάξνπκε κηα απάληεζε απφ ηνλ πνπξγφ Ξνιηηηζκνχ. Δίλαη 
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ζνβαξφηαην ζέκα θαηά ηελ άπνςε κνπ. Δπίζεο επεηδή ρηίδνπκε ηελ ηζηνξία 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, απηφ ην ζήκα πνπ ζρεδφλ νκφθσλα ην ςεθίζακε, ζα 

έιεγα λα ην ππνγξάςνπκε θηφιαο θαη λα κπεη ζηα αξρεία ηνπ Γήκνπ γηα 

ηζηνξηθνχο ιφγνπο. Δπίζεο ηα κέιε πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ απηφ ζα 

πξέπεη λα ηηκεζνχλ. Λα θάλνπκε κηα εθδήισζε λα ηα ηηκήζνπκε θαη λα ηα 

επραξηζηήζνπκε. Δπίζεο αθφκε ζα έιεγα ηα 3 πξψηα λα δεκνζηεπζνχλ ζηνλ 

ηχπν, έηζη ψζηε λα δεη θαη ν πνιίηεο, ν δεκφηεο ηνπ Γεκνπ Υξσπνπ ηη άιια 

ζήκαηα πξνηάζεθαλ. Δλα άιιν ζεκα είλαη ην ζέκα ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε. Θα πξφηεηλα επεηδή είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα επηιέμνπκε 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε, λα δψζνπκε ηελ επθαηξία ζηελ αληηπνιίηεπζε λα 

θέξεη αο πνχκε κηα πξνζσπηθφηεηα ε νπνηα λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνηίκεζε 

ησλ 2/3 ησλ Ππκβνχισλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη εκείο ζαλ ζπκπνιίηεπζε λα 

δεζκεπηνχκε φηη απηή ηελ πξνζσπηθφηεηα ζα ηελ θάλνπκε απνδεθηή. Λα 

επηιέμνπκε επηηέινπο Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Απηά ήζεια λα πσ. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ρν ιφγν έρεη ε θα Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θα ήζεια πξψηα λα εθθξάζσ θαη εγψ ηελ απνξία κνπ γηα ηελ 

έιιεηςε ελεκέξσζεο πνπ λνκίδσ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά γηα εθδειψζεηο φπσο 

απηή πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο πνπ έγηλε ζηηο θπιαθέο ηνπ Υξσπνχ θαη 

θαλέλαο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο δελ ην είρε ππ' φςηλ θαη παιηφηεξα φκσο, ζέισ 

λα ηνλίζσ, φηη κηα εθδήισζε πνπ γηλφηαλε απφ ηελ Δπηηξνπή Γπλαηθψλ ηεο 

ΘΔΓΘΔ δελ έιαβαλ, δελ έιαβα ηνπιάρηζηνλ εγψ, δελ μέξσ εάλ νη ππφινηπεο 

θπξίεο εδψ είραλε ιάβεη γλψζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε. Ρψξα, ζα 

έιεγα φηη θαιφ είλαη λα αλαιάβεη ν Ξξφεδξνο λα θάλεη ηηο αλαθνηλψζεηο. Δγψ 

επραξίζησο, εάλ ηηο έρσ, κπνξψ λα ηηο αλαθνηλψλσ αιιά ππάξρνπλ θαη νη 

ζπξίδεο ησλ Ππκβνχισλ θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη κηα ελεκέξσζε λα 

μέξνπκε ηη ζπκβαίλεη ζην Γήκν καο. Θα ήζεια ηψξα λα θάλσ θάπνηεο άιιεο 
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αλαθνηλψζεηο, κηθξέο κελ, αιιά λνκίδσ νθέιηκεο γηα ην Γήκν καο. Ξξψηα απ' 

φια θ.Γήκαξρε ζα ήζεια λα καο απαληήζεηε ζε θάπνηα εξσηήκαηα φζνλ 

αθνξά πξψηνλ ηη πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηε κεηαζηέγαζε ηνπ θιηκαθίνπ 

ηεο Ξπξενζβεζηηθήο πεξεζίαο ζην Γήκν καο, ηψξα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο .. 

ηψξα βξίζθεηαη ζηνπο Θξαθνκαθεδφλεο φπσο γλσξίδνπκε θαη είλαη αλαγθαία ε 

κεηαθνξά ηνπ πάιη ζην Γήκν καο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ έγθαηξε επέκβαζε 

ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ καο θαη κάιηζηα πνπ θηλδπλεχνπλ ηδηαίηεξα ζηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο. Αλ είλαη ζέκα ρψξνπ, κπνξνχκε λα ζαο πξνηείλνπκε ρψξν πνπ 

ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζην Θαπαλδξίηη.  

 Δπίζεο, δχν ζρνιηθά ιεσθνξεία ησλ Θνηλνηήησλ Ξνιπδελδξίνπ θαη 

Αθηδλψλ εμππεξεηνχλ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη 

Ιπθείνπ γηα λα έξρνληαη ζην Θαπαλδξίηη. Ξιεξνθνξνχκαζηε φηη ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο, ηψξα πνπ δηάγνπκε, κεηαθέξνπλ θαηνίθνπο ησλ δχν ρσξηψλ ζηνλ 

Θάιακν γηα κπάλην. Ξαξαθαινπκε λα ιεθζεί πξφλνηα θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ φπσο 

ηνπ ΘΑΞΖ. Δπίζεο δερφκαζηε παξάπνλα απφ θαηνίθνπο Θαπαλδξηηίνπ, 

Ξνιπδελδξίνπ, Αθηδλψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο .. Κηθξνρψξη γηα ηελ 

έιιεηςε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ λα εμππεξεηεί πξνο ην Θέληξν γείαο θαη 

ην Πηδεξνδξνκηθφ Πηαζκφ Αθηδλψλ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο πεξηνρέο 

ηνπ Γήκνπ, φπνπ είλαη αλαγθαία ε ζχλδεζε κε ηνπο Πηδεξνδξνκηθνχο Πηαζκνχο 

Πθεληάιεο θαη Απιψλα. Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην αίηεκα απηφ 

γίλεηαη αθφκα πην έληνλν. Δπίζεο δερηήθακε παξάπνλα απφ θαηνίθνπο 

Θαπαλδξηηίνπ πνπ αλαθέξνπλ φηη ζην Θαπαλδξίηη, ζηελ έμνδν ηνπ ρσξηνχ πξνο 

Θάιακν θνληά ζην ΑΒ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ ππάξρεη ζηαζκεπκέλν 

απνξξηκκαηνθφξν κε ηα ζηνηρεία ΑΣΗ 3846, ηερληθφ πεξηβάιινλ ΑΒΔΔ, 

δηρείξηζε απνξξηκκάησλ κε έδξα ηηο Αραξλέο. Γηα πνην ιφγν ππάξρεη εθεί.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δρσ θαιχςεη ην ρξφλν κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαιχςεη αξθεηά ην ρξφλν ζαο. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα ζαο θνπξάζσ θαζφινπ. Γπφ ηξία πξαγκαηάθηα ζα πσ πνπ 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα επηιέμσ. Δρνπκε ζνβαξά πξνβιήκαηα. Απηήλ ηε ζηηγκή ν 

κεγάινο αγσγφο δπζηπρψο ηνπ Θαιάκνπ, .. έρεη ζπάζεη, δελ έρνπκε λεξφ, 

ηξέρνπκε θαη δε θηάλνπκε. Θχξηε Ονχζζε, ηα πεξηζζφηεξα βέβαηα ήηαλε θαη 

κεηαμχ ζαο αλαθνηλψζεηο, νπφηε κε απνδεζκεχεηε ιηγάθη αιιά θ.Ονχζζε 

θέξαηε εδψ έλα ζέκα γηα ηε ζέζε ελφο θάδνπ, δχν, απ' φηη θαηάιαβα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην Ππθάκηλν, λαη. Αθνχζηε κε λα δείηε, εδψ .. Αθνχζηε κε λα 

δείηε. Ξξψηνλ, δελ πεξίκελα απφ έλαλ επηθεθαιή ζπλδπαζκνχ λα κηιάεη γηα 

έλαλ θάδν θαη δχν ηε ζέζε ηνπ γηαηί ππάξρνπλ ρηιηάδεο θάδνη θαη θάζε κέξα 

δερφκαζηε 100 ηέηνηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ, παξαθαισ. Κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 100 παξάπνλα γηα θάδνπο δέρνκαη ηελ εκέξα. Γελ πηζηεχσ φηη 

είλαη αλαθνηλψζηκν. Ρν πνπ ζα πάεη ν θάδνο θαη ν θάζε θάδνο πιένλ, είκαζηε 

Γεκνηηθή Αξρε, ζα ην θξίλνπκε εκείο θαη ζα ην βάινπκε βάζεη ησλ λέσλ 

θξηηεξίσλ ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη φρη ηεο παιηάο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί κπνξεί ε παιηά λα εμππεξεηνχζε θάπνηνπο γηα θάπνηνπο 

ιφγνπο. Δκείο ζα απνθαζίζνπκε ην πνπ ζα πάεη θαη ζα ην απνθαζίζνπκε 

ζσζηά, λα είζηε ζίγνπξνο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέκα ησλ .. ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΞΝΙΗΡΥΛ. ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ 

ΞΝΙΗΡΥΛ έρνπλ έξζεη ηα παηδηά, είλαη πνιχ σξαία ηα πξνγξάκκαηα, ηα έρσ 

δερζεί φια.  Δρσ πεη πξνρσξήζηε, είκαζηε αξσγνί, είκαζηε θνληά ζαο. πάξρεη 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, πνιχ ιίγα ιεθηά κνπ είραλε δεηήζεη. Θα ηα δψζνπκε. 

Δίπακε λαη. Δίπακε ζα ηα θέξνπκε ηα ιεθηά, ζα δνζνχλε. 1.500 επξψ κνπ 

έρνπλε δεηήζεη φια φια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέρξη ηνλ Πεπηέκβξην πνπ ζα έξζεη ν αξρεγφο ηεο .. ν Γήκαξρνο 

ηεο Αγθπξαο, ζα δνχκε, αιιά γεληθά φκσο ηνπο έρσ πξνσζήζεη, ηνπο έρσ 

επραξηζηήζεη, ηνπο έρσ επαηλέζεη, έρνπλ έξζεη δχν θνξέο ζην γξαθείν κνπ θαη 

είκαζηε θνληά ηνπο αξσγνί λα ηνπο βνεζήζνπκε ζην έξγν ηνπο. Δίλαη 

πξαγκαηηθά έλα κεγάιν έξγν, ζα ην δνχκε απφ πην θνληά βέβαηα, δελ έρνπκε 

πξνιάβεη. Δδψ ηα δηθά καο, ηα ηξερνπκε θαη δελ πξνιάβακε λα ηα θέξνπκε, 

ηειεπηαία ζηηγκή ηα θέξλνπκε θαη απηά. Ξάλησο είλαη κηα .. έρνπλε πάξα πνιχ 

σξαίαεο ηδέεο θαη πνιχ πξνρσξεκέλεο θαη ζα είκαζηε θνληά ηνπο θαη ραίξνκαη 

γη' απηφ. Ξάληα εκείο ήκαζηαλ ππέξ ηεο αλάδεημεο ησλ θπιαθψλ ζαλ κλεκείν 

δεκνθξαηίαο ζηνλ ηφπν καο θαη ην έρνπκε πξνηείλεη θαη ζαλ αληηπνιίηεπζε θαη 

πξνεθινγηθά θαη ζηα θπιιάδηα καο θαη παληνχ. Ν θ.Γηακαξέινο, πάληα κε ηηο 

ελδηαθεξνπζεο πξνηάζεηο ζαο. Θα ηα δνχκε ηα ζέκαηα απηά, ηδηαίηεξα ην 

δεχηεξν γηα ηνλ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Ξνιίηε. Δηζη θάπσο είρα μεθηλήζεη ην 

ζθεπηηθφ θαη εγψ θαη ηελ πεξαζκέλε θνξά, θάπνπ δελ πήγε θαιά, ζα ην 

μαλαδνχκε ην ζέκα φκσο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, γηα ην ΡΑΞ δε ζα πεηο ηίπνηα; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ην ΡΑΞ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ΡΑΞ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ππγθεθξηκέλα, βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ δε βαινπκε ΡΑΞ ζα κνπ πάξνπλε ην ζπίηη, ζα ην πιεξψζσ 

εγψ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λνκηκνπνηείζαη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ δε βάινπκε ΡΑΞ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Σαζηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ δε βάινπκε ΡΑΞ, έλα ζπίηη έρσ θάλεη ζηε δσή κνπ, ζα κνπ 

ην πάξνπλε. Ρα έζνδα είλαη .. απηφ είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο, δελ είλαη 

απφθαζε καο θαλ. Γελ επηβάιινπκε ηίπνηε εκείο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κπνξψ λα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρίπνηα θαηλνχξγην, νχηε παιηφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κπνξψ λα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ππνρξεσηηθφ ηα έζνδα φπσο ηα έμνδα. Δίλαη ζαλ λα θιέβσ 

αλ δε βάισ ΡΑΞ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Σαζηψηε, ηνπνζεηεζήθαηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη θ.Ληθνιάνπ. Κηα εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, ζαο παξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πξνζδηνξίδνπλε θαη κνπ παίξλνπλε έλα ζπίηη πνπ έρσ. Ξνπ ζα 

ην πάξνπλε θάπνηα ζηηγκή κ' απηά πνπ γίλνληαη. Γε ζα ην γιηηψζσ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Σαζηψηε, ζαο είπα δε γίλεηαη δηάινγνο. Θάλαηε ηελ 

αλαθνίλσζε ζαο, παίξλεηε δπζηπρψο ή επηπρψο απηή ηελ απάληεζε. 

Δπηηέινπο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα κε ππνρξεψζεηε λα θάλσ απηφ πνπ θάλνπλ νη ππφινηπνη θαη 

δε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Σαζηψηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θα Βαξλάβα, εληάμεη, ηψξα είλαη πάξα 

πνιχ δχζθνιν ζέκα .. Κνπ δεηάηε θαη απφ ην Κεηφρη θαη απφ ην Αζπξνρψξη θαη 

απφ ηα Κπνχγα θαη απφ παληνχ δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη λα εμππεξεηεί ηνπο 

πάληεο, ζα δπζθνιεπηνχκε λα ηελ θάλνπκε ζην επίπεδν απηφ ηεο 

ιεπηνκέξεηαο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε φ,ηη ην θαιχηεξν εθηθηφ κεζα 

ζε ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην ΘΡΔΙ. Θα ην 

μαλαθέξνπκε ην ζέκα ιίαλ ζπληφκσο. Ξεξηκέλσ έγγξαθεο πξνηάζεηο. 

πελζπκίδσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηη είπακε. Κέρξη Γεπηεξα, Ρξίηε ζα κνπ 

θέξνπλε ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε ηε λέα δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία ζε ζπλεξγαζία κε ην ΘΡΔΙ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ρν ΘΡΔΙ δε ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Παο παξαθαιψ. Νξίζηε θ.Σαζηψηε. Ρη 

ζέιεηε; Ρη ζέιεηε; Ξείηε κνπ. Ρέιεησζαλ νη αλαθνηλψζεηο. Ξάκε ηψξα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε. Θέισ λα πσ θάηη λα θαηαγξαθεί. Νρη θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δε ζα θαηαγξαθεί ηίπνηα. Ξαξαθαιψ θ.Σαζηψηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ θ.Σαζηψηε. Αλ είλαη παξάλνκε ε 

Γεκνηηθή Αξρή, λα ηελ θαηαγγείιεηε. Παο παξαθαιψ, επηηέινπο. Δπραξηζηνχκε 

πνιχ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, ζέισ λα απαληήζσ ζε δχν εξσηήκαηα πνπ κε 

αθνξνχλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη θ. Ζιηάζθν. Θχξηε Ζιηάζθν ηειεηψζακε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, ζε παξαθαιψ, κε αθνξνχλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε αθνξνχλε, είλαη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλε κε ην ηκήκα 

ην δηθφ κνπ θαη ζέισ λα απαληήζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληήζεηε ζε πνηνλ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηνλ θ.Ιέθθα θαη ζηνλ θ.Γέδε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη' αξρήλ ζα πσ ζηνλ θ.Ιέθθα, ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Βαζίιε, φηη 

ην ζέκα ηνπ απνρεηεπηηθνχ ην έρνπκε ζπδεηήζεη ζε 3 Ππκβνχιηα εδψ πέξα. Θα 

έπξεπε λα ζε είρε ελεκεξψζεη θαη ν Βαζίιεο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ παξα-

Θεθίζηνπ θαη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Ν Βαζίιεο ην είρε ζέζεη θαη ζηε Βνπιή 

θαη αλ ζέιεηο κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη πξνζσπηθά γηα λα κελ 

αλνίμνπκε απηφ ην ζέκα ηψξα. Δίλαη πνιχ κεγάιν φζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε 

απηή πνπ έρεηο θάλεη θαη ζέισ λα ζαο πσ φηη ζηελ ίδηα δηαδηθαζία αθξηβψο 

βξίζθεηαη θαη ε Παξσλίδα φπσο θαη εκείο. Νιε ε Αλαηνιηθή Αηηηθή έρεη ην ίδην 

πξφβιεκα. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, κελ αλνίμνπκε ην ζέκα, κπνξνχκε λα ην 

ζπδεηήζνπκε θαη πξνζσπηθά γηα λα ην αλαιχζνπκε δηεμνδηθφηεξα θαη ζα 

έπξεπε ήδε λα κνπ ην είρεο πεη. Κε αηθληδίαζεο. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη. 

Νζνλ αθνξά ην εξψηεκα ή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Γέδε γηα ην Γ.Ξ.Π. ηνπ 
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Θαιάκνπ, ζα ήζεια λα μεθαζαξίζσ ηε ζέζε κνπ θ. Γέδε θαη λα πσ, λα ζαο πσ 

φηη γηα ην Γ.Ξ.Π. απφ ην Γεθέκβξε πνπ θάλακε ηε ζπλάληεζε κε ην Γήκαρν 

ζηνλ Θάιακν, ήηαλε λα γίλεη ην Γ.Ξ.Π. Λα πξνρσξήζνπκε. Θαη κάιηζηα δελ 

ήηαλε γηαηί ην είπα εγψ, γηαηί κε φζνπο ηνπιάρηζηνλ κίιεζα, κειεηεηέο, 

γξαθεία, ΞΔΘΑ θιπ., νξγαληζκφ, κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη γίλεη πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη θαη λα θιείζεη θαη ηδίσο απηή κε ηνλ 3316 πνπ είλαη θαη ηφζν πνιχ 

ζθιεξή. Γπζηπρψο φκσο νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ζηνλ Θάιακν, κάιινλ ην 

θνκκάηη ηνπ Θαιάκνπ ζπλαπνθαζίζαλε λα κελ πξνρσξήζνπλε ζηε ζχκβαζε 

εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Ν Γεκφπνπινο, ν θ.Γεκφπνπινο, ν κειεηεηήο κε 

μαλαελφριεζε, ηνπ έρσ πεη ηηο απφςεηο κνπ, ηνπ έρσ πεη πνηεο είλαη νη απφςεηο 

νη δηθέο κνπ αιιά είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχζα εγψ λα απνθαζίζσ γηα λα 

πξνρσξήζνπκε, απφ κφλνο κνπ. Απηή ινηπφλ είλαη ε ζέζε κνπ θαη ζέισ λα 

μεθαζαξίζσ ηε ζέζε κνπ γηα ην Γ.Ξ.Π. ηνπ Θαιάκνπ. Δληάμεη;  

 Ρψξα απφ εθεί θαη πεξα αλ ζέιαηε λα ην θέξεηε θαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, δηθφ ζαο ζέκα. Γε κε απαζρνιεί θαζφινπ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Γέδε ζαο παξαθαιψ, 

ηειείσζαλ νη αλαθνηλψζεηο θαη νη δηάινγνη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα λα μεθαζαξίζσ ηε ζέζε κνπ θαη ζαλ αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, έθιεηζε ην ζέκα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΔΞΞΑΠ: Δγσ ην Γ.Ξ.Π. ην έρσ ςεθίζεη θ.Γέδε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπξάβν.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ξξνζσπηθά εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Γέδε. Παο παξαθαιψ.  
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ΓΔΓΔΠ: .. ελ θξππηψ; Γίλνληαη Ππκβνχιηα ελ θξππηψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζηε εθηφο δηαδηθαζίαο. Δίζηε εθηφο δηαδηθαζίαο, ζαο ην ιέσ. 

ΓΔΓΔΠ: Ν θ.Ξέππαο ην έρεη ςεθίζεη. Ν θ.Ζιηάζθνο ην ζέιεη. Ξνηνο δελ ην 

ζέιεη; Θα πείηε ζηνλ θφζκν ηελ αιήζεηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζηε εθηφο δηαδηθαζίαο. Ρειείσζε ην ζέκα, έθιεηζε. 

ΓΔΓΔΠ: Ν θφζκνο πξέπεη λα κάζεη ηελ αιήζεηα. 

 

 

ΘΔΚΑ 1ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Δγθξηζε κειέηεο: "Δμωηεξηθά πδξαγωγεία ζηηο ζέζεηο Απινηόπη θαη 

Οίδεο ηνπ Γήκνπ Υξωπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζέησ ππ' φςηλ ηνπ Πψκαηνο έλα ζέκα πξν 

εκεξεζίαο δηάηαμεο, ηελ έγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ εμσηεξηθά πδξαγσγεία 

ζηηο ζέζεηο Απινηφπη θαη Οίδεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θχξηε Θαξίλν ζα ήζεια λα 

εμεγήζεηε ζην Πψκα ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν επείγνλ είλαη φηη έρεη ππνβιεζεί πξφηαζε ζην ΔΞΔΟΑ γηα ην 

έξγν, εμσηεξηθά πδξαγσγεία ζηηο ζέζεηο Απινηφπη θαη Οίδεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

θαη κε ελφριεζαλ δηφηη δελ ππαξρνπλε νη .. δελ ππάξρεη ε έγθξηζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη έγθξηζε γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, πνπ είλαη ην επφκελν ζέκα πνπ έρσ δψζεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Θαξίλν, ζπλερίζηε. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπφλ, ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Δγθξίλεη ην Πψκα ην θαηεπείγνλ ηνπ 

Πψκαηνο; Δγθξίλεη. Νξίζηε θ.Θαξίλν ζπλερίζηε ηελ εηζήγεζε ζαο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπφλ, ε κειέηε αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζιεπηηθνχ αγσγνχ πνπ 

ηξνθνδνηεί ηε δεμακελή ηνπ θαλνχ θαη αλαβάζκηζε ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ε 

κειέηε αλαθαηαζθεπήο ηνπ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ πνπ ζπλδέεη ηε δεμακελή 

.. κε ηελ πεξηνρή ηνπ Βιαζηνχ, θαζψο θαη ε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο. Ν θαηαζιεπηηθφο, γηα λα πσ ηε δηαθνξά κεηαμχ θαηαζιεπηηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ, θαηζιεπηηθφο είλαη ν ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ηεο 

δεμακελήο, ελψ φηαλ ιέκε ηνλ φξν εμσηεξηθφ πδξαγσγείν, είλαη νη αγσγνί πνπ 

πεγαίλνπλ ην λεξφ απφ ηελ δεμακελή ζηηο πεξηνρέο πνπ πδξνδνηνχληαη. Νη 

ζπγθεθξηκέλνη αγσγνί πνπ ππάξρνπλε, παξνπζηάδνπλε ζπλέρεηα βιάβεο, δελ 

έρνπλε ηηο αληνρέο λα πάξνπλε πίεζε 16 αηκνζθαηξψλ θαη γη' απηφ είρε 

ζπληαρζεί θαη απηή ε κειέηε. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειεηεο απηήο 

είλαη 1.300.000 επξψ ζπλ ην ΦΞΑ 23% θαη έρεη ήδε ππνβιεζεί πξφηαζε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζην ΔΞΔΟΑ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα κηα αθφκε θνξά επραξηζηψ ηνλ θ.Θαξηλν πνπ παξαθνινπζεί 

ηα κεγάια έξγα θαη ηα κεγάια ζέκαηα λα πξνιαβαίλνπκε ηηο εκεξνκελίεο θαη 

λα ηα πξνρσξάκε θαη λα ηα θξαηάκε. Δίλαη έλαο άζινο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο 

κέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο. Δπραξηζηψ θ.Θαξίλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν Πψκα εγθξίλεη ηε 

κειέηε;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ θαηάιαβα ην θαηεπείγνλ θ.Θαξίλν.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν θαηεπείγνλ είλαη φηη .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίπε γηα θαηεπείγνλ ν θ.Ξξφεδξνο. Ξνην είλαη ην θαηεπείγνλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αξα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν θαηεπείγνλ δελ θαηάιαβα. πάξρεη ή είλαη θαηά ..; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν θαηεπείγνλ είλαη φηη καο ελφριεζαλ απφ ην ΞΔΟΑ λα ζηαιεί ε 

απφθαζε έγθξηζεο, δίνηη ζα εμεηαζηνχλε νη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη. Δίλαη θαηαπείγνλ φλησο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ μέξσ πφηε ζα μαλαγίλεη Ππκβνχιην. Ρψξα ιφγσ ηνπ 

Αχγνπζηνπ.. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε. Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε, γηα 1 ιεπηφ ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Βιάρν.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Θαξίλν. Δρεηε θάηη άιιν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν, δεηήζαηε ην ιφγν. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη. Νπσο θαη λα έρεη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο πιεφλ απν νηηδήπνηε εάλ είλαη θαηεπείγνλ γηα λα έξζεη ζήκεξα, είλαη 

ην θαηεπείγνλ ην πξαθηηθφ. Απηήλ ηε ζηηγκή έξρνκαη εγψ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

.. ζην Απινηφπη φπσο ιέγεηαη, ν αγσγφο έρεη ζπάζεη, είλαη εθεί πέξα ζπλεξγεία 

θαη ηνπ Γήκνπ Θαιακνπ αιιά θαη απφ ηνλ Υξσπφ θαη έρνπκε πέζεη φινη επάλσ 

λα βνεζήζνπκε. Ρν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, ε πξαθηηθή ηνπ, είλαη φρη απιψο 

θαηεπείγνλ, αλ κπνξνχζε λα θηηαρηεί ρζεο. Δπραξηζηψ θ.Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ επεηδή είλαη κεγάιν ην έξγν, ην 

1.300.000 πνπ ιέηε, απηφ δειαδή ζα ιχζεη ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ηψξα 
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ηηο βιάβεο πνπ είπαηε πξνεγνπκέλσο; Δλα είλαη απηφ θαη ην δεχηεξν ζε ζρέζε 

κε ην ΔΞΔΟΑ. Γειαδή έρνπκε έξζεη ζε επαθή αο πνχκε κε ηελ πεξεζία. 

παξρεη πεξίπησζε λα ην ρξεκαηνδνηήζεη απηφ ην έξγν; Ξσο ζα γίλεη ε 

ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ έξγνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. Αθνχζαηε ηελ εξψηεζε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν άθνπζα. Λα ζαο δηαβάζσ απφ ηελ ηερληθή έθζεζε δχν ζειίδεο 

γηα λα θαηαιάβεηε αθξηβψο πνην είλαη ην πθηζηάκελν πξφβιεκα θαη ηη 

δηνξζψλεη. Ν αγσγφο πνπ ηξνθνδνηεί ζήκεξα ηε δεμακελή ηνπ θαλνχ είλαη 

απφ PVC δηακέηξνπ 226 ρηιηνζηά θαη επίζεο 10 αηκνζθαηξψλ. Ζ ειάρηζηε πίεζε 

πνπ πξέπεη λα αζθήζνπλ νη αληιίεο γηα λα θηάζεη ην λεξφ ζηε δεμακελή ηνπ 

θαλνχ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 8 αηκνζθαηξψλ. Αλ ιεθζεί ππ' φςηλ απφ ηηο 

ππεξπηέζεηο θαη ην πδξαπιηθφ πιήγκα, ην αληιηνζηάζην ζηεξείηαη 

αληηπιεκαηηθήο πξνζηαζίαο. Κηιάκε γηα 12 αηκφζθαηξεο φηη θηάλνπκε. 

Δπνκέλσο δελ έρεη ν αγσγφο ν πθηζηάκελνο ηηο αληνρέο γηα λα αληέμεη ηηο 

πηέζεηο πνπ δέρεηαη. Θαη φζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ πδξαγσγείν πδξνδφηεζεο 

ηεο πεξηνρήο Βιαζηνχ παξνκνίσο επεηδή είλαη αγσγφο βαξχηεηνο απηφο πνπ 

θαηεβαίλεη θάησ ιφγσ ησλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πάιη δελ έρεη ηηο αληνρέο 

θαη γη' απηφ ζπάεη. Ρη πεξηέρεη απηή ε κειέηε; Ξεξηέρεη .. Ρα πξνηεηλφκελα έξα 

είλαη λένο θαηαζιεπηηθφο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηηο δεμακελέο ηνπ θαλνχ ν 

νπνίνο λα έρεη ηηο αληνρέο 16 αηκφζθαηξεο γηα λα κπνξεί λα αληέρεη. Κε 

αλαβάζκηζε ηνπ αληηιηνζηαζίνπ λα έρεη αληηπιεγκαηηθέο πξνζηαζίεο, γηαηί ηη 

ζπκβαίλεη. Νηαλ θφβεηαη ε παξνρή πάλσ ζε έλαλ αγσγφ λεξνχ απφηνκα, 

δεκηνπξγείηαη ην ιεγφκελν πιήγκα. Ρελ ψξα ηνπ πιήγκαηνο ε πίεζε θεχγεη θαη 

πεγαίλεη 20, 25 αηκφζθαηξεο θιπ. Απηά ηα πξάγκαηα γηα λα ηα απνθχγεηο 

πξέπεη λα έρεηο αληηπιεγκαηηθέο πξνζηαζίεο. Ρελ ψξα πνπ θιείλεη δειαδή 

βαιβίδεο θιπ. Θαη επίζεο θαη ζην λέν εμσηεξηθφ πδξαγσγείν ηεο πεξηνρήο 

Βιαζηνχ επίζεο έρεη ην ίδην πξφβιεκα. Αληηθαζίζηαηαη ν αγσγφο κε 
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πνιπαηζπιαίλην 3εο γεληάο πνπ παξνπζηάδεη 16 αηκφζθαηξεο.. Δίλαη ρηιηφκεηξα 

απηά. Δηζη; Δίλαη 3,5 ρηιηφκεηξα ν αγσγφο απηφο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ππλνιηθφ πνζφ είλαη 1.300.000 ζπλ ην ΦΞΑ. Δπεηδή ξσηάηε ηα 

πνζά, ε Ξεξηθέξεηα θαη ην ΔΞΔΟΑ θαη φιεο νη πεξεζίεο, φηαλ εμεηάδνπλε 

ππνβνιέο πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε είλαη απζηεξέο λα ηεξείηαη 

απαξέγθιηηα ην εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. Γειαδή θαη λα έρεη κέζα 

θάπνηεο ηηκέο νη νπνίεο παξεθθιίλνπλ ηηο δηνξζψλνπλ νη ίδηνη. Γειαδή θαη θάηη 

λα έρεη μεθχγεη ζηνλ κειεηεηή, έξρεηαη πίζσ κε παξαηεξήζεηο θαη 

δηνξζψλνληαη νη ηηκέο. Γελ ην αθήλνπλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη' αξρήλ ζα καο ππνδείμεηε αλ ην ζπδεηάκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε, ζπλερίζηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη' αξρήλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη' αξρήλ έλα έξγν πνπ ππνβάιιεηαη ζην ΔΠΞΑ κεηά απφ 2 

ρξφληα ζα πινπνηεζεί. Ρν φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζήκεξα, ην μέξνπκε θαη 

αθνχζηε κε ηη ζέισ λα πσ. Ινηπφλ, ην θαηεπείγνλ ζπλίζηαηαη εάλ ηξέρεη ην 

κέηξν θαη ζε 10- 15 κέξεο ιήγεη. Δίλαη θαηεπείγνλ. Δγψ κε ηελ εκπεηξία πνπ 

έρσ απφ ηέηνηα έξγα πνπ είρακε θάλεη ζην Θαπαλδξίηη ζα ήζεια λα ζπζηήζσ 

εάλ ππάξρεη ρξφλνο ζην κέηξν θ.Γ/ληα λα εμεηαζηνχλ θαη άιια ζέκαηα πνπ 

καζαίλσ φηη ζηνλ Θάιακν ππαξρνπλ πάξα πνιιά ζηελ χδξεπζε, ψζηε λα 

κπνχλε φια ζε κηα εληαία κειέηε γηα λα αλαβαζκηζηεί ην δίθηπν. Γειαδή λα 

κπνξνχζακε λα θαζπζηεξήζνπκε 15- 20 κέξεο λα νινθιεξσζεί ε κειέηε λα 
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πάξεη θαη άιια θνκκάηηα εάλ ππαξρνπλε. Λα γίλεη κηα επαθή κε ην δίθηπν, κε 

ηελ πεξεζία δξεπζεο ηνπ Θαιάκνπ, κε ηνπο Ρνπηθνχο Ππκβνχινπο γηα λα 

γίλεη πιήξεο ε κειέηε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ.     

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε λα απαληήζσ ιίγν γηα κηζφ ιεπηφ ζηνλ θ.Βειηαληψηε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ν θ.Θαξίλνο εδψ. Νξίζηε. 

ΒΙΑΣΝΠ: Νηη ππάξρεη άιιν έξγν πνπ είλαη πξνο έγθξηζε. Δληάμεη; Ξνπ αθνξά 

αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ δηθηχσλ. Ινηπφλ, είλαη μερσξηζηφ πξάγκα ην έλα κε 

ην άιιν. Λα ηειεηψλνπκε ζηγά ζηγά. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα πσ θάηη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηψξα δε ζα βγάινπκε θξαγκνχο ζην ζηφκα ηνπ θάζε 

ζπλαδέιθνπ. Δληάμεη, είπε ηε ιέμε λα ηειεηψλνπκε. Γε ράιαζε ν θφζκνο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ζ κειέηε έρεη ππνβιεζεί ήδε ζην ΔΞΔΟΑ. Ρν λα έρεη κέζα ηελ 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηελ απφθαζε έγθξηζεο ππνβνιήο 

πξφηαζεο απνηειεί ζηνηρείν πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ. Γειαδή αλ δελ πάλε 

απηά ηα δχν πξάγκαηα θάησ, δελ ηνλ αλνίγνπλ θαλ ηνλ θάθειν λα ηνλ 

εμεηάζνπλ. Γεχηεξνλ, εγψ ζπκθσλψ κε ηελ άπνςε απηή. Απηφ είλαη έλα 

αλεμάξηεην έξγν φκσο, πνπ δηνξζψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Ρν ΔΞΔΟΑ 

επεηδή ρξεκαηνδνηεί θαη κειέηεο, πξάγκαηη πξέπεη λα εμεηάζνπκε λα δνχκε 

κήπσο θάπνην άιιν έξγν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη 

λα έρεη ηχρε λα ρξεκαηνδνηεζεί. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κπνξεί θ.Γ/ληα απ' φηη μέξσ, ην 20% ηνπ έξγνπ λα είλαη θαη 

άιιε .. εθηφο απφ ηνλ θαηαζιεπηηθφ αγσγφ. Γειαδή δέρεηαη ην ΔΞΔΟΑ ζηηο 

κειέηεο. Γη' απηφ ιέσ αλ ππάξρεη θάηη, λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ίδην λα κελ 

αλαγθάδεηαη λα ην πιεξψλεη ν Γήκνο, αθνχ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΞΑ, 

λα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε κειεηε πνπ νπζηαζηηθά λα ιχζεη φια απηά ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ Θαιάκνπ. Απηή είλαη ε πξφηαζε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληαμεη, λα δεηάκε .. Λα αθνινπζνχκε θαη ηε δηαδηθαζία.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: πάξρεη κειέηε ε νπνία εληαγκέλε, ην μέξεηε, ηνπ Θαιακνπ. Δίλαη 

5.500.000. πάξρεη εληαγκέλν έξγν ζηνλ Θάιακν ην νπνίν ζα δεκνπξαηεζεί. 

Απηφ είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν ήηαλε εθηφο κειέηεο ησλ Αγ.Απνζηφισλ θαη 

ηνπ Θαιάκνπ, ην Απινηφπη. Νχηε θαη εγψ ην ήμεξα θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα 

λα πσ θαη θάηη αθφκα γηα λα ην ηειεηψλνπκε, απηή ε κειέηε έγηλε, ηελ 

αλαζέζακε πξηλ απφ 1,5 κήλα, 2, γηαηί δελ είλαη δχζθνιε κειέηε, ηελ 

θαηαζέζακε γηα λα πάξεη πξσηφθνιιν θαη απιά ρξεηάδεηαη ηελ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο έγθξηζεο ηεο κειέηεο θαη ηεο ππνβνιήο ηεο 

πξφηαζεο. Γηαδηθαζηηθφ είλαη. Ρψξα ην μεξεηε απηφ, δελ ην ζπδεηάκε. Ρψξα αλ 

ε κειέηε απηή είλαη ζην 100% ή ζην 101 ή ζην 99, εληάμεη, λνκίδσ φηη έρνπκε 

δειαδή απηήλ ηε ζηηγκή αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ ζηνλ Θάιακν. Ρν μέξεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 146/2011) 
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ΘΔΚΑ 2ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ζην ΔΞΔΟΑΑ γηα έληαμε 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ: "Δμωηεξηθά πδξαγωγεία ζηηο ζέζεηο 

Απινηόπη θαη Οίδεο ηνπ Γήκνπ Υξωπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην επφκελν ζέκα έρεη ζρέζε κε ην ίδην έξγν. Δίλαη έγθξηζε 

ππνβνιήο πξφηαζεο ζην ΔΞΔΟΑ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ Δμσηεξηθφ 

δξαγσγείνπ. Γηα ηππηθνχο ιφγνπο πξέπεη λα θαηαγξαθεί θ.Γήκαξρε. 

Δπαλαιακβάλσ, είλαη έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην ΔΞΔΟΑ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ "Δμσηεξηθά πδξαγσγεία ζηηο ζέζεηο Απινηφπη θαη 

Οίδεο ηνπ Γήκν Υξσπνχ". Ππδεηήζεθε απηφ ην ζέκα. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 147/2011) 

 

ΘΔΚΑ 3ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Απνδνρή πνζνύ 4.217,65 επξώ γηα απνδεκίωζε ηνπ Πρνιηθνύ 

Ρξνρνλόκνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα αθφκε ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αθνξά ηελ απνδνρή 

πνζνχ 4.224 επξψ γηα ηελ απνδεκίσζε Πρνιηθνχ Ρξνρνλφκνπ απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2011 έσο θαη ηνλ Κάξηην ηνπ 2011. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δίλαη απνδνρή πνζνχ γηα ηνπο Πρνιηθνχο Ρξνρνλφκνπο πνπ 

απαζρνιήζεθαλ ζην Γήκν. Δίλαη απφ .. ηξίκελν. Δίλαη απφ Γελάξε κέρξη 
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Κάξηε. Λα ηα απνδερζνχκε λα ηα δψζνπκε ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α' βάζκηαο 

λα ηα δψζεη ζηνπο Ρξνρνλφκνπο πνπ απαζρνιήζεθαλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη λα παξαηεξήζεη θάπνηνο; Θάπνηνο ζπλάδειθνο; πάξρεη 

αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 148/2011) 

 

ΘΔΚΑ 4ν 

 

Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζ. 2/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ κε ηίηιν: 

"Τήθηζε Δζωηεξηθνύ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο ηεο ΘΔΓΥ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάκε θχξηνη ζπλάδειθνη ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Θχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή αθνξνχλ θαη ηα επφκελα δχν ζέκαηα ηελ 

ΘΔΓΥ ζα ηα δηαβάζσ θαη απηά, ψζηε ην ζέκα ηεο Δπηρείξεζεο λα ζπδεηεζεί 

ζθαηξηθά θαη ζπλνιηθά θαη λα θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο φινη νη ζπλάδειθνη. 

(αξ. απνθ. 149/2011) 

 

ΘΔΚΑ 5ν 

 

Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζ. 3/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ κε ηίηιν: 

"Τήθηζε Θαλνληζκνύ Ξξνζωπηθνύ ηεο ΘΔΓΥ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα. 

(αξ. απνθ. 150/2011) 
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ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζ. 4/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ κε ηίηιν: 

"Τήθηζε Θαλνληζκνύ Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο ΘΔΓΥ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην 3ν ζέκα. Θχξηε Φνξγηάξε ζαλ Ξξφεδξνο ηεο ΘΔΓΥ. Νινη 

νη ζπλάδειθνη ζα ηνπνζεηεζείηε θαη ζα θάλεηε θαη ηηο αλάινγεο πξνηάζεηο. 

Ππγλψκε θ.Φνξγηάξε, ζέιεη λα θάλεη κηα παξέκβαζε ν θ.Γήκαξρνο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπζηαζηηθά ζήκεξα μεθηλάεη ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Σαηξεηίδσ ηελ έλαξμε απηή ησλ ζεκάησλ 

ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο κε Ξξφεδξν ηνλ Φνξγηάξε ηνλ Βαζίιε θαη 

εχρνκαη θαιή επηηπρία. Δίλαη δχζθνιν, επίπνλν ην έξγν, πάξα πνιχ. Θέιεη 

θνπξάγην, δχλακε, απαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο πνπ πηζηεχσ ηηο έρεηε, γη' απηφ 

είζηε θαη ζ' απηή ηε ζέζε. Θπκάκαη φηαλ ήκνπλ αληηπνιίηεπζε φηη επέκελα ζε 

πάξα πνιιά Γεκνηηθά Ππκβνχιηα γηα λα κπνχλε θαλνληζκνί ζηηο Θνηλσθειείο 

Δπηρεηξήζεηο, ζηε ΓΔΑΓΝ ηφηε. Γπζηπρψο επί ρξφληα δελ έκπαηλε θαη ήηαλε 

ζηνλ αέξα νπζηαζηηθά θάπνηα πξάγκαηα. Σαίξνκαη πνπ μεθηλάηε ρσξίο θαλ ηε 

ζχζηαζε κνπ, ζσζηά απηή ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε. Δίλαη .. Κπνξεί λα είλαη 

ηππηθφ ην ζέκα αιιά πξέπεη λα ππάξρνπλε θαλνληζκνί γηα λα κπνξείηε λα 

παίξλεηε ζσζηά ηηο απνθάζεηο ζαο κεηά. Ρελ εηζήγεζε ζα θάλεη ν Φνξγηάξεο ν 

Βαζίιεο, ν Ξξφεδξνο ηεο ΘΔΓΥ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Φνξγηάξε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απν κέλα. Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεηε βέβαηα. Δγψ 

ζα θάλσ κηα απιή αλαιπηηθή, πηζηεχσ, εηζαγσγή ζηα 3 ζέκαηα ησλ 

θαλνληζκψλ, γηα λα γλσξίδεηε φηη νη θαλνληζκνί είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθνί θαη 

απινί. Ρνπο θάλακε έηζη λα είλαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, απινί θαη ιεηηνπξγηθνί. 
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Κε βάζε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ λφκνπ 3463, νξίζηεθε φηη ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνπο 

αθφινπζνπο θαλνληζκνχο θαη κεηά εγθξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θέιεηε θάηη θ.Νηθνλφκνπ; Γελ ηνπο πήξαηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ δνζεί νη εηζεγήζεηο παλησο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: .. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. Δγψ λνκίδσ φηη ηνπο πήξαηε φινη θαη .. 

Α) Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ πεξεζηψλ. Κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, 

ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. Νη ζέζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, θαζψο θαη ην αλψηαην φξην απηνχ. Β) 

Θαλνληζκφ Ξξνζσπηθνχ. Ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, 

ηα πξνζφληα πξφζιεςεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ηηο 

πεηζαξρηθέο ηνπο επζχλεο. Γ) Θαλνληζκφ Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Αλαθέξεη ηηο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο 

Δπηρείξεζεο. Ζ ΘΔΓΥ παξά ην γεγνλφο φηη πξνέξρεηαη απφ απφζρηζε θιάδσλ 

ηεο ΓΔΑΓΝ, φπσο είλαη θαλεξφ, γηα ηηο πξάμεηο ζχζηαζεο δηαθέξεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ πξνεγνχκελε εηαηξεία. Νη ζθνπνί ηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη θχξηα ζηε ζηήξημε θαη αλαθνχθηζε ζπκπνιηηψλ καο 

πνπ έρνπλ αλάγθε. Υο εθ ηνχηνπ θαη νη θαλνληζκνί πνπ έρνπλ έξζεη πξνο 

έγθξηζε, είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο Δπηρείξζεζεο. 

Δπηπιένλ, κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ θέξλνπκε ζήκεξα πξνο έγθξηζε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επηδηψθνπκε: α) ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο, 

β) ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηα δεδνκέλα ηνπ "Θαιιηθξάηε", γ) ηελ πξνζαξκνγή 

ηεο ζηνπο ειέγρνπο λνκηκφηεηαο πνπ ππφθεηηαη ε Δπηρείξεζε, Δπίηξνπν, 

Διεγθηηθφ Ππλέδξην θιπ. Δδψ ζέισ λα ζαο θάλσ κηα ζεκείσζε φηη ε 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ πήγαηλε θαζφινπ Δπίηξνπν. Δκείο ζα 

είκαζηε ζπλερψο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπηηξφπνπ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θαιφ είλαη, βεβαίσο είλαη θαιφ. Ρέινο, επηζεκαίλσ φηη ην 

ζχλνιν ησλ θαλνληζκψλ εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 

ΘΔΓΥ κε γλψκσλα: α) ηελ ππεξάζπηζε θαη δηαθχιαμε ηεο δηαθάλεηαο, β) ηελ 

ππεξάζπηζε θαη δηαθχιαμε ηεο αμηνθξαηίαο. Δδψ ζ' απην ην ζεκείν ζέισ λα 

επραξηζηήζσ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ θαλνληζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κνπ θαη ηνπο Ππκβνχινπο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, αμηνπνηψληαο ηα 

πξφηππα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη λα ζεκεηψζσ 

φηη ζηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηελ πξνεγνχκελε, ηεο πξψελ ΓΔΑΓΝ, είρε 

πξνβιεθζεί ρξεκαηηθφ πνζφ 10.000 επξψ γηα λα θηηαρηνχλ νη θαλνληζκνί. 

Δκείο δελ ζπαηαιήζακε νχηε δξαρκή γηα ηνπο θαλνληζκνχο πνπ θηηάμακε. Απηφ 

ζέισ λα ην επηζεκάλσ θαη λα ην ιάβεηε ζνβαξά ππ' φςε ζαο. Νηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε Δπηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη Θνηλσθειήο δε 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη δεκηνγφλα. Κέιεκα καο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο ην δεκφηε κε ζεβαζκφ φκσο ζην δεκφζην ρξήκα. Γη' απηνλ ην ιφγν θαη 

πξφζεζε καο είλαη ε ζηαδηαθή αλαπηπμε ηεο Δπηρείξεζεο ζχκθσλα πάληα κε 

ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη. Παο επραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Φνξγηάξε. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζέινπλ λα έρνπλ ην ιφγν λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζέκαηα ησλ θαλνληζκψλ. 

Θχξηνο Ιίηζαο. Θχξηε Νηθνλφκνπ; Θπξία Πηεξγίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίδα φηη ζήθσζε ην ρεξη ηνπ ν θ.Νηθνλφκνπ. Ν θ.Σαζηψηεο. 

Δπαλαιακβάλσ, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ε θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν 

θ.Γηακαξέινο θαη ν θ.Ιέθθαο θαη ε θα Βαξλάβα. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα επρεζψ θαιφ μεθίλεκα ζηνλ θ.Φνξγηάξε θαη λα έρεη θαη θαιφ 

έξγνπ, πνπ πξαγκαηηθά ζα βνεζήζεη απηφ ην Γήκν λα αιιάμεη θαη λα έρεη έλα 
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θαιχηεξν πξφζσπν. Ν θαλνληζκφο. Γελ ηνλ έρνπκε κειεηήζεη ηδηαίηεξα, φκσο 

πηζηεχσ φηη έρνπλε θάλεη θαιή δνπιεηά. Δθεί ζηα ηκήκαηα λνκίδσ φηη ην ΞΔ ζα 

πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ ζα θπξηαξρεί, γηαηί Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 

φηαλ ιέκε, πξαγκαηηθά επηβξαβεχνπκε απηνχο πνπ ζηελ θνηλσλία 

αλαδείρηεθαλ, πάιεςαλ, ηειεηψζαλε ην Ξαλεπηζηήκην θαη έρνπλ αλάγθε λα 

βξνχλε εξγαζία. Νζν αθνξά απηφ ην θνκκάηη, θαιή επηηπρία εχρνκαη 

θ.Φνξγηάξε. Θα είκαζηε δίπια ζαο φ,ηη ρξεηαζηείηε, αιιά θαη επίκνλα ζα 

παξαηεξνχκε ην έξγν ζαο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Ιίηζα; Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ρν ιφγν έρεη ν 

θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ν θ.Φνξγηάξεο είλαη γηα καο έλα πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ 

εκπηζηνζχλε καο γηα λα θάλεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Υξσπνχ θαη ζην μεθίλεκα ινηπφλ ζέηνπκε ηε ζεηηθή καο ςήθν γηα 

ηηο πξνηάζεηο. Λνκίδσ θαη ε θα Βαξλάβα σο εθπξφζσπνο ηεο παξάηαμεο καο 

ζηελ Δηαηξεία έρεη ζεηηθά δερζεί ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο νξγάλσζεο πνπ πξέπεη 

λα γίλεη, είηε εηλαη Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο, είηε είλαη Θαλνληζκφο Ξξνζσπηθνχ, 

είηε είλαη Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Θα πάκε βέβαηα ζην 4 ζέκα πνπ είλαη θάησ, 

ν πξνγξακκαηηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, λνκίδσ είλαη δηθηά ζαο πάλσ 

θάησ. Ρν 4 ζέκα, πξνγξακκαηηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδεισζεσλ. Γελ είλαη ηεο 

ΘΔΓΥ;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν. Α, εληάμεη. Δθεί έρνπκε ζέκαηα. Λνκίδα 

φηη ην είραηε εζείο. Δπεηδή δελ είρα ρξφλν πξηλ θ.Γήκαξρε, ζέισ λα ζαο πσ ην 

εμήο. Δίρακε πεη ζηελ πξνεγνπκελε ζπλεδξίαζε γηα ην ζέκα ηνπ Γεληθνχ 

Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αηηηθήο. Θα γίλεη ή πξέπεη λα θάλσ αίηεκα; Ρν έρεηε 

πξνγξακκαηίζεη δειαδή; Γηα ηελ άιιε εβδνκάδα πνπ είπαηε. Θα γίλεη ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ; 
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξφηε ιέηε; Αξα λα κελ θάλνπκε .. Ρν έρεηε πξνγξακκαηίζεη 

δειαδή. Λα κελ θάλνπκε δειαδε αίηεκα σο ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζε 2, 3 κέξεο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν μέξσ. Δίλαη κεγάιν ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή δελ μέξσ αλ ζα πξνιάβσ ηελ Ξαξαζθεπή. Αιιά ζίγνπξα 

ην έρσ ζθνπφ λα ην θάλσ. Γελ ην ζπδεηψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ δε ζέισ .. Ρν ιέσ απηφ κε ηελ έλλνηα γηα λα ππάξμεη κηα 

ζπλελλφεζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη βέβαηα κπαίλεη κέζα ν Αχγνπζηνο. Κπιέμακε θαη ζηνλ 

Αχγνπζην ηψξα. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν ιέσ κε ηελ έλλνηα αλ ην έρεηε πξνγξακκαηίζεη, δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα. Αλ .. Λα ην μέξσ. Γηαηί είπαηε, δεζκεπηήθαηε φηη ζα γίλεη ε 

ζπλεδξίαζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπαλαιακβάλσ, είλαη ζίγνπξν φηη ζα γίλεη. Γελ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί ε εκεξνκελία. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, σξαία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ κε ξσηάηε απηφ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηαηί είλαη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ην δνχκε νπσζδήπνηε. 

Δκείο έρνπκε βγάιεη κηα αλαθνίλσζε, έρνπκε ζηείιεη θαη ζηνλ ηχπν ζήκεξα 

θιπ. ζε ζρέζε κε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Γε ζα επαλέιζσ άιιν ζήκεξα ζηε 

ζπλεδξίαζε, αιιά φκσο φπσο θαηαιαβαίλεηε, ην δήηεκα ηεο δεκνηηθήο ζαο 

ζπγθνηλσλίαο είλαη έλα κείδνλ δήηεκα. Θα ήζεια φκσο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

Αληηδεκάξρσλ θαη ησλ Ρνπηθσλ Ππκβνπιίσλ ησλ ρσξηψλ πνπ πιήηηνληαη απφ 

ηελ πξφηαζε ηελ νπνία θέξαηε θαη φπσο θαη λα έρεη ην πξάγκα, είλαη ζίγνπξν 
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φηη νπδείο ζα ηε γιηηψζεη ρσξίο λα κηιήζεη θαη ην ιέσ ην γιηηψζεη πνιηηηθά 

βέβαηα, δηφηη αλ θαηαιάβνπλε θαη νη ζπκπνιίηεο καο ηη γίλεηαη, δελ μέξσ γηα ηα 

ππφινηπα. Ξάλησο πνιηηηθά δελ ζα κείλεη θαλέλαο άιαινο λνκίδνληαο φηη ζα 

κπνξεί λα πεξάζεη ην ζέκα έηζη. Γειαδή, δεκνηηθή ζπγθνηλσλία δχν 

ηαρπηήησλ ηα ρσξηά πάλσ λα κελ έρνπλε ηίπνηα θαη φια απηά ππφ ηελ ζηέγε 

θαη ζθέπε ηνπ ΘΡΔΙ. Αιιά ζα ηα επαλέιζνπκε. Δίλαη κηα αλαθνίλσζε πνπ 

βγάιακε ζήκεξα σο ΓΖΠΥ. Απφ εθεί θαη κεηά  θ.Γήκαξρε εκείο ζέινπκε λα 

βάινπκε, ηα έβαιε θαη ε θα Βαξλάβα θάπνηα δεηήκαηα πεξί Θαπαλδξηηίνπ, είλαη 

ζέκαηα ηα νπνία παξαθαιψ λα ηα δείηε. παξρεη ε αίζζεζε ζην Θαπαλδξίηη 

Αηηηθήο φηη έρεη παξακειεζεί ην ρσξηφ. Θέισ κε πνιχ ηδηαίηεξε, κε κεγαιε 

πξνζνρή θαη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα απφ ηε κεξηά ζαο λα δείηε ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. Γελ έγηλε ην παλεγχξη, ππαξρεη κεγάιε ελφριεζε πάλσ. Γελ .. 

πάξρνπλε ζέκαηα πνπ θαίλεηαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηη λα θάλεη ν Ξξφεδξνο; Λα ζαο πεη φηη είζαζηε εθηφο 

ζέκαηνο;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίκαη εθηφο ζέκαηνο. Δίλαη ζίγνπξν αιια ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηα πνιηηηζηηθά ζα επαλέιζνπκε.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ έρσ πάξεη κήλπκα απφ ηε Καιαθάζα, αιιά απφ ην 

Θαπαλδξίηη έρσ πάξεη πνιιά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ην επφκελν ζέκα θ.Νηθνλφκνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίπα φηη δελ είρα πάξεη κήλπκα απφ ηε Καιαθάζα, γη' απηφ δε 

βάδσ. Αιιά απφ ην Θαπαλδξίηη έρσ πάξεη κελχκαηα δπζαξέζθεηαο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζνχλ πάιη. Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ν θ.Σαζηψηεο 

έρεη ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα είπε θαη ν θ.Φνξγηάξεο ζπγθεθξηκέλα θαη εδψ 

αλαπξνζαξκνγή ζηνλ "Θαιιηθξάηε", κε δηαθάλεηα βεβαίσο θαη αμηνθξαηία, αιιά 

ζηα πξφηππα ηνπ πνπξγείνπ. Δίπε φηη δηαρεηξίδνκαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, 

αιιά βεβαίσο δελ κπνξψ λα έρσ κηα Δπηρείξεζε ε νπνηα είλαη δεκηνγφλα. 

Ξξέπεη λα έρσ έζνδα. Απηά είλαη πνπ αθνχζακε θαη κπήθαλε εηζεγεηηθά. Πηελ 

αξρηθή θνπβέληα ηελ νπνηα θάλακε γηα ηελ ΘΔΓΥ θαη δηαβάδνληαο ηνλ 

Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ε νπνηα έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ 

"Θαιιηθξάηε" θαη γηα ην Γήκν καο, είρακε πεη φηη φρη κφλν δηαθσλνχκε γηαηί 

ράλεηαη θάζε αλ ζέιεηε, θάζε πιεπξά θνηλσληθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα 

πεξλνχζε παιηφηεξα κέζα απφ κηα Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, αιιά θαη κέζα ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο ΘΔΓΥ ζήκεξα ζα κπνξνχλε ηδηψηεο, επηρεηξεκαηίεο, ρνξεγνί, 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο λα εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο κε ζθνπφ 

ην θέξδνο θαη είλαη θάηη ην νπνίν έρεη πεξάζεη θαη απφ απηφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη έρεη ππεξςεθηζηεί. Ρν ηη κέιιεη γελέζζαη γηα καο είλαη θαζαξφ 

ζρεηηθά κε ηελ ΘΔΓΥ απφ εδψ θαη πέξα ζηε δνκή ηνπ "Θαιιηθξάηε". Βεβαίσο 

θαη θαηαςεθίδνπκε ηα 3 πξψηα ζέκαηα ηεο εηζήγεζεο ηνπ Ξξνέδξνπ. Νη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο δελ είλαη ππεξεζίεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλε κε ζθνπφ, δελ 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλε κε ζθνπφ ην θέξδνο, πξέπεη λα είλαη, λα ζέιεηε λα ην 

βάινπκε θαη ηνχκπα, δεκηνγφλεο γηα ην θξαηνο γηα λα κπνξνχλ λα θαιππηνπλε 

επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ, ρσξίο λα ζθεθηφκαζηε αλ ζα θνζηίδνπλ πνιχ 

ή φρη. Δίλαη πξάγκαηα ηα νπνία ηα έρνπκε θνηλνπνηήζεη θαη ζηνλ θφζκν θαη κε 

δειηίν ηχπνπ θαη κε εμνξκήζεηο καδηθέο πνπ θάλακε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο 

ζηα ρσξηά θαη ην ηη κέιιεη γελέζζαη κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο απφ εδψ θαη 

πέξα ζα ην θνηλνπνηνχκε ζηνλ θφζκν θαη κφλν ζ' απηφλ. Θαηαςεθίδνπκε θαη ηα 

3 πξψηα ζέκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

62 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ θαη' αξρήλ θαη εγψ ζέισ λα πσ φηη ε ηνπνζέηεζε καο φηαλ 

έγηλε ε ζχζηαζε ηεο Θνηλσθεινχο Δηαηξείαο ήηαλ αξλεηηθή. Γειαδή, δε 

ζπκθσλνχκε θαη' αξρήλ απφ ηελ άπνςε ηελ πνιηηηθή, δειαδή ηνπ 

"Θαιιηθξάηε". Ζ άπνςε καο είλαη φηη έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο ζα είλαη δχζθνια 

λα πεξπαηήζεη γηαηί είλαη πνιχ κεγάινο ν Γήκνο φπσο επαλεηιεκκέλα έρεηε πεη 

θαη έρνπκε πεη φινη καο θαη πηζηεχσ φηη ζα ππάξμεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ 

παξνρή πξαγκαηηθψλ ππεξεζηψλ, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηνηθνπο ηεο 

πεξηνρήο καο. Κε ηελ έλλνηα απηή εμ' αξρήο απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη 

εκείο, εγψ ζα ηεζψ, έηζη, αξλεηηθά ζ' απηέο ηηο .. θαη ζηνπο 3. Νρη γηα ιφγνπο 

φηη ηα ζπγθεθξηκέλα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νηαλ δελ ςεθίδεηο ηελ απφθαζε ηεο ζχζηαζεο .. Ινηπφλ, παξφια 

απηά φκσο έρσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο ζέισ λα ηηο πσ .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, λα πάκε ρσξίο Θαλνληζκφ; Ζ Δπηρείξεζε λα 

πάεη ρσξίο Θαλνληζκφ;    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε δηαθφπηνπκε ηελ θα Πηεξγίνπ. Λα νινθιεξψζεη ηνλ 

ζπιινγηζκφ ηεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίπα φηη γηα ιφγνπο αξρεο, επεηδή δελ ςήθηζα. Κ' απηή ηελ 

έλλνηα. Ρψξα, πάκε παξαθάησ. Θέισ λα θάλσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο. Θαη' 

αξρήλ φζνλ αθνξά ηελ ςήθηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ, εθεί 

πνπ θάλεηε ηελ αλαιπζε ησλ ελνηήησλ πνπ ζα ππαξρνπλ. Δγψ ζα έιεγα εδψ, 

θάλσ κηα παξαηήξεζε φηη ζην Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο πνπ βάδεηε 

πξντζηάκελν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ή ςπρνιφγν, λνζειεχηξηα, βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη νδεγφ, λνκίδσ φηη εδψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη γηαηξφο. Γελ 

έρνπκε βάιεη γηαηξφ. Νηαλ ινηπφλ έρεηο θνηλσληθή πξνζηαζία θαη έρεηο έλα 
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ηέηνην Ρκήκα, λνκίδσ θαιφ είλαη λα πξνζηεζεί θαη ν γηαηξφο, φζνλ αθνξά ζ' 

απηφ ην Ρκήκα. Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη ζην ζέκα ηνπ 

Θαλνληζκνχ ηνπ Ξξνζσπηθνχ. Δδψ ζέισ λα πσ πνιιά. Δλα απ' απηά, θάλεηε, 

γίλεηαη έλα ζνβαξφ αηφπεκα θαηά ηελ άπνςε κνπ, φπνπ εηδηθά θαη γεληθά 

πξνζφληα γηα λα πξνζιεθζεί θάπνηνο ζ' απηή ηελ Δηαηξεία, ηε Γεκνηηθή 

Δηαηξεία, είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, είλαη Γεκνηηθή φκσο. Δληάμεη. Δίλαη ην φηη λα είλαη Διιελεο 

πνιίηεο. Γειαδή, αλ θάπνηνο δελ είλαη Διιελαο θαη ιέεη παξαθάησ θαη φηη είλαη 

εμαίξεζε ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Γειαδή, 

εδψ δεκηνπξγνχκε έλα .. Γε ζέισ λα πσ ηελ έλλνηα ξαηζηηζηηθφ, ηε ιεμε 

ξαηζηζηηθφ, αιιά ζεσξνχκε φηη θάπνηνη άιινη άλζξσπνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

είλαη, αλ ερνπλ ηα πξνζφληα ζαθψο, έηζη; δελ ην ζπδεηάκε. Γειαδή θαη εδψ 

ζέισ λα πσ, ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα αμηφινγνη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ 

γελλεζεί εδψ, μέξνπλ ηελ Διιεληθή γιψζζα, ζπνπδάδνπλ ζηα Διιεληθά 

Ξαλεπηζηήκηα, δελ έρνπλ φκσο ηελ Διιεληθή ππεθφνηεηα. ∞ κπνξεί λα είλαη 

θαη θάπνηνο πνπ λα κελ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε, αιιά λα είλαη μέξσ εγψ 

Ρνχξθνο ή λα είλαη μέξσ εγψ, αλ θαη ε Ρνπξθία ζα κπεη ζηελ Δπξσπατθή 

Δλσζε, ή μέξσ εγψ λα είλαη Ακεξηθάλνο, ιέσ κηα.. Πηελ πεξίπησζε ινηπνλ 

απηή θάλνπκε έλαλ δηαρσξηζκφ πνπ θαηά ηελ άπνςε κνπ δελ είλαη ζσζηφο, 

δειαδή δε δίλεηο ηε δπλαηφηεηα ίζεο επθαηξίαο θαη ίζεο απαζρφιεζεο ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο. Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ ζε ζρέζε πάιη κε ηνλ 

Θαλνληζκφ απηφ είλαη ζην άξζξν 6, ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο. Ιέηε εδψ, φηη 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπζηήλεη ηξηκειή Δπηηξνπή ε νπνηα ζα δηεθπεξαηψλεη 

ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο θαη δεχηεξνλ ηξηκειή Δπηηξνπή ε νπνία ζα πάξεη 

ζπλέληεπμε απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαη απφ θάησ ιέεη, κπνξεί φκσο λα ζπζηαζεί 

κηα κφλν Δπηηξνπή, πνπ ζα θάλεη θαη ηε κηα δνπιεηά θαη ηελ άιιε. Ζ άπνςε 
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κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη δχν Δπηηξνπέο. Απηφ δηαθπιάζζεη θαη ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο κηαο θαη 

ηεο άιιεο, γηαηί ην Γηάλλεο πίλεη, Γηάλλεο θεξλάεη ζηελ Διιάδα ην έρνπκε δεη 

πσο ιεηηνπξγεί. 

 Πην άξζξν 10 ζηηο άδεηεο ησλ εξγαδνκελσλ. Δδψ ππάξρεη έλα αηφπεκα 

πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Δξγαηηθή Λνκνζεζία. Ξξνζέρηε ην γηαηί κπνξεί θάπνηνο 

λα ζαο θάλεη κεηά θακηά έλζηαζε. Ιέεη, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνπιην έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαζνξίδεη εληαίν ρξφλν ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ζε φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ή ζε νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαηά ηκήκαηα ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ 

Δξγαηηθή Λνκνζεζία δε ιέεη απηφ, ιέεη φηη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα πάξνπλ 

ηελ άδεηα ηνπο ζε 3 ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην νπνίν ην έλα νπσζδεπνηε ζα είλαη 

κέζα ζην θαινθαίξη. Απηφ, ην Δξγαηηθφ Γίθαην δελ .. ν Θαλνληζκφο δελ είλαη 

πάλσ απφ ην Δξγαηηθφ Γίθαην. Δηζη; Παο ην ιέσ απφ ηελ άπνςε ηεο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα φια ηζρχεη, δεκφζην, ηδησηηθφ. Δίλαη ζέκα Δξγαηηθήο 

Λνκνζεζίαο. Δηζη;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν,ηη θαη λα είλαη. Ηζρχεη, αθξηβψο. Απηφ ζαο ην ιέσ γηα λα 

πξνθπιαρηείηε ζαλ Θαλνληζκφο, γηαηί κπνξεί απηφ λα ηζρχεη ζηελ πξάμε θαη λα 

γίλεη έλζηαζε θαη λα βξεζνχκε εθηεζηκέλνη. Ρψξα φζνλ αθνξά ηελ ηξίηε 

ελφηεηα, πνπ αθνξά ηελ Νηθνλνκηθή, ηνλ Νηθνλνκηθφ Θαλνληζκφ, εθεί ινηπνλ 

ζην άξζξν 1 κηιάηε γηα ηα θέξδε θαη εδψ ζέισ πάιη λα πσ, φηη κηα Θνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε δε ζα πξέπεη λα έρεη ζθνπφ ην θέξδνο. Απφ απηή ηελ άπνςε ηα 

θέξδε θαηά ηελ άπνςε κνπ δε ζα πξέπεη νχηε λα επηζηξέθνπλε γηα λα γίλνπλ 

έξγα ζην Γήκν, νχηε λα κέλνπλ, πσο ην ιέηε εδψ, λα δηαηίζεληαη. Ρν ζσζηφ 

είλαη λα κέλνπλ, κάιινλ λα γίλεηαη κηα ηέηνηα πνιηηηθή πνπ λα κελ πξνθχπηνπλ 
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θέξδε. Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

ην ιάβεηε ζνβαξά ππ' φςηλ ζαο θαη λα κε γίλεη απηή αο πνχκε ε Δπηρείξεζε 

έλαο ηξφπνο λα μαλαθαηκάμνπκε απφ ηνλ θφζκν θαη απφ ηνπο πνιίηεο ηεο 

πεξηνρήο καο ρξήκαηα γηαηί θάπνηνο ζα ηα πιεξψζεη. Γελ είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία .. Γελ είλαη, πσο ην ιέλε, θεξδνζθνπηθή, δελ είλαη 

εηαηξείεο πνπ ζα πνπιήζσ θαη ζα πάξσ θάπνην θέξδνο, έηζη; απφ ηελ 

εκπνξεπκαηηθή αο ην πνχκε δξαζηεξηφηεηα. Δδψ κηιάκε γηα θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο θαη φπνηα θνηλσληθή, νπνηδήπνηε θέξδνο ζα πξνέξρεηαη απφ 

θνηλσληθή .. απφ επηβνιή θνηλσληθψλ θφξσλ, αο ην πνχκε έηζη, ζε εηζαγσγηθά 

θαη κ' απηήλ ηελ έλλνηα ζεσξψ φηη δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάηη ηέηνην. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Φνξγηάξε, νξίζηε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη φζν ζα είλαη ν 

Φνξγηάξεο ν Βαζίιεο Ξξφεδξνο ηεο ΘΔΓΥ δε ζα θεξλάεη νχηε Γηάλλεο, νχηε ζα 

πίλεη ν Γηάλλεο. Απηφ λα ην μέξεηε. Δίλαη μεθάζαξν απηφ. Νια ζην θσο, ην 

είπακε. Δγψ ζέισ λα βνεζήζσ ην Πψκα ιίγν θαη λα πσ φηη φ,ηη πξνηάζεηο 

έρεηε, ηη ζα πξνηείλεηε; Δγγξάθσο ζην Γηνηθεηηθφ, λα απεπζπλζείηε εγγξάθσο 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΘΔΓΥ λα πάξεη ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη ην 

Ππκβνχιην. Νη παξαηεξήζεηο ζαο απηέο κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ ελ κέξεη, κπνξεί 

θαη φρη θαη λα επαλαθέξνπκε ηνλ Θαλνληζκφ πάιη πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Δκείο είκαζηε αλνηρηνί ζε φια.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θαη ν γηαηξφο ζα κπεη, λα ην μέξεηε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Φνξγηάξε. Ν θ.Ιέθθαο έρεη ην ιφγν. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επραξηζηψ. Εήηεζα ην ιφγν γηα λα ζπλερίζσ ηελ 

πξφηαζε κνπ. Γε κε πξνζέρεη φκσο. Θχξηε Ξξφεδξε.  
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(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε απεπζχλνκαη ζε ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιέθθα, κε ζπγρσξείηε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Εήηεζα ην ιφγν γηα λα ζπλερίζσ ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζε πνπ 

μεθίλεζα ζηηο αλαθνηλψζεηο. Κνπ επηηξέπεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Λα ζπλερίζεηο ηηο αλαθνηλψζεηο; Νρη θ.Ιέθθα, εθηφο 

ζέκαηνο πάιη. Παο παξαθαιψ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Παο παξαθαιψ, ήηαλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, δελ είλαη .. Γελ πξέπεη λα ην θάλεηε εζείο ν ίδηνο 

απηφ. Αλ δε ζέβεζηε ηνπο Θαλνληζκνχο πνπ έρεη ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ηφηε ηη θάλνπκε; 

ΙΔΘΘΑΠ: Δπεηδή ζεβάζηεθα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαισ, φρη. 

ΙΔΘΘΑΠ: Δπεηδή ζεβάζηεθα, ζηακάηεζα ζην δίιεπην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε .. Δκείο νη ίδηνη νη Πχκβνπινη απηναλαηξνχκαζηε. Θχξηε 

Ιέθθα, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ξαξαηήξεζα ζηελ πνξεία, θξαηήζαηε θαη πεληάιεπηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε .. ; 

ΙΔΘΘΑΠ: Θάλαηε επηινγεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιέθθα, θ.Ιέθθα, ππάξρεη Θαλνληζκφο. Θέιεηε λα 

ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο; Ξνιχ επραξίζησο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Δίπα λα αμηνπνηήζσ ην ρξφλν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε φζν ρξφλν επηηξέπεηαη θαη παξαπάλσ απ' φηη επηηξέπεηαη, 

αιιά φρη εθηφο ζέκαηνο. Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. 
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ΙΔΘΘΑΠ: Θάλεηε επηινγέο φκσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλσ θακία επηινγή, εληάμεη, βνήζεζα ηνλ θ.Νηθνλφκνπ.. 

ΙΔΘΘΑΠ: Νρη, κα δε κηιάσ γηα αξρεγνχο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη δειαδή .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γε κηιάσ γηα αξρεγνχο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ δηθή κνπ δειαδή, αο ην πσ έηζη, θαινζχλε, ηελ πιεξψλσ 

ζην ηέινο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ινηπφλ, ζην επφκελν Ππκβνχιην γηαηί δε ζέιεηε λα αθνχζεηε κηα 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο; Ξνιχ επραξίζησο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Νρη, επί ηνπ ζέκαηνο φρη, δηφηη δελ ππήξραλε ζην θάθειν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιέθθα, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Παο παξαθαιψ, επί ηνπ ζέκαηνο. Γελ θάλσ ηνπνζέηεζε δηφηη δελ 

ππήξραλε ζην ζέκα .. ζην θάθειν ησλ ζεκάησλ νη εηζεγήζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ιάζνο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Νχηε νη Θαλνληζκνί. Ξσο έρσ ιάζνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια ππήξραλε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γελ ήξζα ζην Γήκν θαη δελ ππήξραλε νη Θαλνληζκνί κέζα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή νη θαλνληζκνί πάλησο ήηαλ νγθψδεηο έρνπλ δνζεί ζε 

φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ ζε πξψηε θάζε θαη κεηά βγήθαλ φζεο 

θσηνηππίεο ήηαλ δπλαηφ λα βγνπλ. Νινη νη ζπλάδειθνη έρνπλ εηζεγήζεηο 

θ.Ιέθθα.  

ΙΔΘΘΑΠ: Δληάμεη, ηέινο πάλησλ. Δγψ πάλησο δελ ηελ έρσ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο ε θα Βαξλάβα Διέλε.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, εγψ ζπκκεηέρσ ζηελ ΘΔΓΥ σο ΓΖΠΥ κε ηελ κεηνςεθία 

θαη πξέπεη λα πσ φηη ππεξςεθίζακε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία, ην 

πξνζσπηθφ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΘΔΓΥ, πξνθεηκέλνπ επηηέινπο λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, ζπκάκαη πνιπ θαιά θ.Φνξγηάξε, φηη εάλ 

ρξεηαζηεί, κπνξεί λα επηδερζεί αιιαγέο. Δθφζνλ ηψξα φκσο ππάξρνπλε εδψ 

ζπλάδειθνη πνπ πξνηείλνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, λνκηδσ φηη κπνξεί 

θαη ηψξα λα ζπκθσλήζνπκε ζ' απηέο ηηο αιιαγέο. Ξξέπεη νπσζδήπνηε, έλαο 

άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ, έηζη, ζπκθσλήζακε κε ηελ ΘΔΓΥ, είλαη φηη πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε ζσζηά πιαίζηα, λφκηκα θαη λα ππάξμεη δηαθάλεηα ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

εκπηζηνζχλε σο πξνο ην Πψκα ηεο ΘΔΓΥ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Νξίζηε θ.Φνξγηάξε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θπξία Βαξλάβα, απην ην ππφζρνκαη πνπ είπαηε ην δεχηεξν. 

Νζνλ αθνξά ην πξψην πνπ είπαηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζεγεηήο είλαη θ.Ιίηζα.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νζνλ αθνξά ην πξψην πνπ είπαηε, ην είπα πξνεγνπκέλσο. Ν,ηη 

πξνηάζεηο είλαη λα εηζαρζνχλ ζην Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νρη, ηψξα δελ κπνξνπκε. Γελ κπνξνχκε ηψξα. Θα πάξεη 

απφθαζε ην Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ θαη απφ εθεί θαη πέξα μαλαέξρεηαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, μαλαέξρεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη μαλαςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Φνξγηάξε.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θα ην πεξηκέλνπκε θ.Φνξγηάξε.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ππάξρεη έλαο θαηάινγνο. Δαλ ηνλ 

θαηαζηξαηεγήζνπκε, κεηά θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο θιπ. Παο επραξηζηψ. 

Νξίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν θ.Ιίηζα. Ρη λα θάλνπκε ηψξα. 

Δπί ηεο ςεθνθνξίαο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λνκίδσ φηη είρα δεηήζεη θαη εγψ ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, έρεηε δίθην θ.Γηακαξέιν. Λαη, έρεηε δίθην. Δρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηελ θα 

Πηεξγίνπ, γηαηί βνήζεζε κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο λα γίλνπλ θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ είλαη πξνο ηηκήλ ηνπ θ.Γεκάξρνπ, πνπ ακεζα απεδέρζε ηε 

ζέζε αο πνχκε ηνπ γηαηξνχ, ηνπ θ.Φνξγηάξε, πνπ άκεζα δέρζεθε πνιιά απ' 

απηά πνπ ε θα Πηεξγίνπ πξφηεηλε θαη βέβαηα λα ζπγραξψ ηδηαίηεξα ηνλ 

θ.Φνξγηάξε θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΘΔΓΥ, γηαηί καο έθεξαλ 

Θαλνληζκνχο Ιεηηνπξγίαο νη νπνίνη είλαη ζαθείο, είλαη ιεηηνπξγηθνί θαη ηηκνχλ 

ηελ ΘΔΓΥ πνπ μεθηλάεη ηψξα ην εξγν ηεο θαη εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηνπο 

ζθνπνχο ηεο. Δπραξηζηψ πνιχ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν 

Πψκα εγθξίλεη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά πιεηνςεθία, εγψ θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνχληνο ηνπ θ.Σαζηψηε θαη ηεο θαο 

Πηεξγίνπ, κε ζπγρσξείηε. Θαη ηεο θαο Πηεξγίνπ. 

(αξ. απνθ. 151/2011) 
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ΘΔΚΑ 7ν 

 

Ξξνγξακκαηηζκόο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ ηνπ Γήκνπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ππ' αξηζ. 4. Ρν 

ιφγν έρεη .. Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γχν ιφγηα ζα πσ κφλν, φηη ζε φιν ην επηάκελν απηφ εδψ, 

γλσξίδεηε φηη βιέπνπκε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παξάδνζε ζαλ κηα παξαγσγηθή 

επέλδπζε γηα ην Γήκν καο. Νη επνρέο είλαη δχζθνιεο, νη ζπκπνιίηεο καο έρνπλ 

αλάγθε απφ ςπραγσγία. Θα δψζνπκε φ,ηη κπνξνχκε κε θξηηήξηα ηελ πνηφηεηα 

θαη ηε ιηηφηεηα. Απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπζηάζεηο πνπ έρσ θαη απφ ην 

απνηέιεζκα πνπ έρνπκε ζαλ εηζήγεζε. Πηφρνο καο είλαη λα δηαζθεδάζεη ν 

θφζκνο θαη ν Υξσπφο θαη θάζε πεξηνρή ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ καο λα γίλεη 

εθηφο απφ θέληξν δηαζθέδαζεο απηέο ηηο κέξεο ηνλ Αχγνπζην λα κπνξέζνπκε 

λα γίλεη θαη πφινο έιμεο ηεο γεηηνληθήο πξσηεχνπζαο. Λα θέξνπκε θφζκν 

δειαδή ζηελ πεξηνρή καο. Δίκαη πεξήθαλνο γηα ην απνηέιεζκα πνπ έρνπκε 

ζήκεξα γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο απηνχο θαη ηδηαίηεξα είλαη θάπνηεο 

εθδειψζεηο νη νπνίεο έρνπλε ην ζηνηρείν ηεο ζεκλφηεηαο, ηεο ιηηφηεηαο θαη ηεο 

πξσηνηππίαο θάπνηεο. Θα ζαο ηα αλαιχζεη ε θα Αιεθα Θνληνγηάλλε θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο, δελ μέξσ αλ έρεη. Θαη ζέισ λα ζαο πσ φηη έρεη γίλεη πνιχ 

κεγάιε δνπιεηά, πνιχ κεγάιε δνπιεηά ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην. Ξεξηζψξηα 

βειηίσζεο έρνπκε φινη καο. Ξεξηζψξηα νξγάλσζεο έρνπκε άπεηξα, άπεηξα ζην 

Γήκν καο θαη έλα κεγάιν ζηνηρείν θαη κηα κεγάιε αμία πξνζσπηθή ηνπ θαζελφο 

καο αιιά θαη γεληθφηεξα ζην Γήκν καο, είλαη ε απηνβειηίσζε, ηελ νπνηαλ εγψ 

ηελ επηδηψθσ θαζεκεξηλά θαη ηελ έρσ ζαλ κεγάιε αμία ζηε δσή κνπ. Ρφζν.. 
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Δηζη πηζηεχσ φηη θαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα κπνξνχλ λα βειηηψλνληαη θαη λα ην 

έρνπλ θαη απηά ζαλ αμία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δπραξηζηψ ην Γήκαξρν γηα ηα 

θαιά ηνπ ιφγηα. Ινηπφλ, κε αθνξκή ηνλ ζεζκφ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

"Ακθηάξεηα", πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν, ν Γήκνο Υξσπνχ πξψηε 

θνξά σο "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπο κε έλα 

πξφγξακκα εθδειψζεσλ πνιππνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Ρν πξφγξακκα πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί θέηνο ζα είλαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή απφ ην αξραίν πνιηηηζκηθφ 

ηδεψδεο κέρξη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο 

ζηφρνπο ηνπ κέιινληνο. Ινηπφλ, θαη ζα μεθηλήζνπκε λα πνχκε αλαιπηηθά γηα 

ηηο εθδειψζεηο. Ζ πξψηε εθδήισζε ζα γίλεη ην Πάββαην, 30.7., φπνπ είλαη κηα 

αξραία ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ιέγεηαη Αραξλείο ηνπ Αξηζηνθάλε, απφ ηελ 

Θεαηξηθή Νκάδα Ξνιπδελδξίνπ "Ππλήζεηο πνπηνη ζην Ξνιπδέλδξη". Αθνχγεηαη 

ζπρλά πφζν επίθαηξνο είλαη ν ιφγνο ηνπ Αξηζηνθάλε ζηηο κέξεο καο. Πηελ 

πεξίπησζε βέβαηα ηνπ Αραξλείο δελ είλαη απιφο επίθαηξνο αιιά θαη θαπζηηθφο, 

αλαηξηρηαζηηθά ξεαιηζηηθφο θαη ελ ηέιεη πξνθεηηθφο. Π' απηήλ ηελ εθδήισζε, 

εθεί απηνί ε ππέξνρε ηειηθά απ' φηη έρσ κάζεη Θεαηξηθή Νκάδα ζα παίμεη 

αθηινθεξδψο απηή ηελ παξάζηαζε. Ρν κφλν πνπ ζα θάλεη ν Γήκνο είλαη έμνδα 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη απεγθαηάζηαζε κηαο εμέδξαο, κηαο πνπ δελ κπνξεί ε 

δηθή καο εμέδξα ηνπ Γήκνπ λα ηνπο εμππεξεηήζεη θαη ζα ηνπο παξέρνπκε 

ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε. Ρα πνζά γξάθνληαη πάλσ. Δίλαη ε εμέδξα, 

ζηνηρίδεη 900 επξψ ζπλ ΦΞΑ θαη ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε, 350 επξψ ζπλ 

ΦΞΑ. Παο θαινχκε φινπο λα' ξζείηε λα ηελ παξαθνινπζήζεηε. 

 Ζ επφκελε εθδήισζε ζα γίλεη ηε Γεπηέξα, 8.8. πνπ είλαη κηα ζπλαπιία 

"Πεξγηάλη ζηελ Διιάδα" κέζα απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπο, ηνπ Ξαλαγηψηε Ιάιεδα 

ζηηο παιηέο θπιαθεο. Θα ήζεια λα πσ δχν ιφγηα θαη γη' απηή ηελ εθδήισζε. 
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Δίλαη έλα παξαδνζηαθφ γιέληη κε ηξαγνχδηα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, Θξάθε, Καθεδνλία, Ζπεηξν, Θεζζαιία, Ονχκειε, Κνξγηά θαη λεζηά. 

Θνξπθψλεηαη κε πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηα δηθά καο ηνπηθά κνπζηθά 

ηδηψκαηα. Ζ νξρήζηξα απνηειείηαη απφ 5 κνπζηθνπο, θιαξίλν, ιάνπηα, 

θξνπζηά, βηνιί, αθνξληεφλ θαη κηα γπλαηθεία θσλή. Π' απηή ηελ εθδήισζε ην 

θφζηνο ηεο ζπλαπιίαο αλέξρεηαη ζηηο 3.750 επξψ ζπλ ΦΞΑ θαη ζπλ ην θφξν, 

ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε 550 επξψ ζπλ ΦΞΑ θαη έρνπκε θαη εδψ έμνδα 

εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο εμέδξαο ε νπνία πάιη δελ κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηα άιιε εμέδξα πνπ ζηήλνπκε γηα ηηο παξειαζεηο, ιφγσ 

ηνπ κεγέζνπο, νπφηε ζα δψζνπκε θαη εδψ 900 επξψ ζπλ ΦΞΑ γηα φιεο ηηο 

εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο παιηέο θπιαθέο. Ρελ Ρξίηε ζηηο 9.8. 

ππάξρεη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε ε νπνία ιέγεηαη, "Ρη έγηλε θχξηε πνπξγέ κε 

ην ζέκα;", απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Θαξδίηζαο ζηηο παιηέο θπιαθέο 

Υξσπνχ. Π' απηή ηελ παξάζηαζε ην πεξηερφκελν έρεη σο ζέκα ηα ξνπζθέηηα 

πνπ δεηνχλ νη ςεθνθφξνη απφ ηνλ θίιν ηνπο πνπξγφ, φηαλ ν πνπξγφο 

επηζθέπηεηαη ην ρσξηφ ηνπο θαη φηαλ νη ίδηνη επηζθέπηνληαη ηνλ πνπξγφ ζην 

ππνπξγηθφ ηνπ γξαθείν ζηελ Αζήλα. Ρα ινγηθά θαη πνιιέο θνξέο παξάινγα 

αηηήκαηα ησλ ςεθνθφξσλ δεκηνπξγνχλε απίζαλεο θσκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ άθζνλν θαη αβίαζην γέιην ρσξίο χβξεηο, ρπδαηνινγίεο θαη 

πνιηηηθνινγίεο. Ρν έξγν δελ πξνζβάιιεη πνιηηηθά πξφζσπα, πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, θφκκαηα θαη ζεζκνχο θαη κπνξνχλ λα ην παξαθνινπζνχλ επράξηζηα 

φινη νη ζεαηέο, κηθξνί θαη κεγάινη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κελ ην ιέηε απηφ. Γε ζα ιχζνπκε εδψ ηα θνκκαηηθά καο. 

Ινηπνλ, ζε απηή ηελ εθδήισζε ην θφζηνο παξάζηαζεο κε ηελ ερεηηθή θαη 

θσηηζηηθή θάιπςε αλέξρεηαη ζηηο 2.800 επξψ κε ην ΦΞΑ καδί. Ζ επφκελε 

εθδήισζε είλαη ηελ Ρεηάξηε ζηηο 10.8. Δίλαη κηα κνπζηθή ζπλαπιία, λεαληθή 
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δεκηνπξγία απφ λεαληθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο ζηηο παιηέο θπιαθέο 

Υξσπνχ. Ρα παηδηά ζα παίμνπλ θπζηθά αθηινθεξδψο, είλαη απφ πεξηνρέο 

Απιψλα, Υξσπνχ θαη λα βξεζεί θαη θάηη άιιν ζ' απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πνιχ επραξίζησο λα ζπκκεηέρεη ζ' απηήλ ηελ εθδήισζε. Δθεί ζα ηνπο 

παξέρνπκε πάιη ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε 450 επξψ ζπλ ΦΞΑ. Ζ επφκελε 

εθδήισζε είλαη ηελ Ξέκπηε, 11.8. θαη ηελ Ξαξαζθεπή φπνπ εδψ κηιάκε γηα 

θάηη πνπ δελ έρεη μαλαγίλεη ζηνλ Υξσπφ. Δίλαη έλα Γηεζλέο Φεζηηβάι ςεθηαθψλ 

ηερλψλ θαη λέσλ κέζσλ, VIDEO ART FESTIBAL ΥΟΥΞΝ, φπνπ ζα εμειηρζεί 

ζηελ παξαιία Πθάιαο Υξσπνχ θαη ζηηο παιηέο θπιαθέο. Δδψ ζα ήζεια λα πσ 

δχν ιφγηα γηα λα θαηαιάβνπκε ηη αθξηβψο ζα δνχκε απηέο ηηο δχν εκέξεο. 

Ραμηδεχνληαο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο 

δεκφηεο ηεο ρψξαο καο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο πην δπλακηθέο κνξθέο 

ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη δεκηνπξγίαο θαη λα απνιαχζνπλ ηελ ζπλαξπαζηηθή 

εκπεηξία ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ.  

 Νη δξάζεηο ηνπ Φεζηηβάι ζηνλ Υξσπν ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε, εμέιημε 

θαη εμάπισζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλψλ, πξνζθέξνληαο ζηνπο δεκφηεο αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Υξσπνχ 

έλα πνιηηηζηηθφ γεγνλφο πςειήο πνηφηεηαο, αηζζεηηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ρν γεγνλφο απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο, 

φζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο ησλ πεξηνρψλ, επηζπκψληαο κε ηε ζεηξά καο λα 

εμειίμνπκε θαη λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ε νπνία 

νθειείηαη πνιιαπιά απφ ην γεγνλφο, παξνπζηάδνληαο έλα ηφζν λεαληθφ 

θαηλνηφκν θαη ξεμηθέιεπζν γεγνλφο. Κε ηελ εκπεηξία 7 ζπλερφκελσλ εηψλ 

παξαγσγήο ηνπ Γηεζλνχο Φεζηηβάι ςεθηαθψλ ηερλψλ θαη λέσλ κέζσλ ηεο 

Διιάδνο, ATHENS VIDEO ART FESTIVAL, έρνπκε θάζε ιφγν λα πξνζθέξνπκε 

γλσξηκία ηνπ Φεζηηβάι καο ζε φινπο ηνπο δεκφηεο αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο 

ηνπ Γήκνπ. Πηφρνο καο είλαη ε αλάδεημε θαη ε εκβάζπλζε ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηεο παηδείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ εζεινληηζκνχ αιιά θαη ηνπ 
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ηνπξηζκνχ θαη δηεζλψλ επίζεο ζρέζεσλ κέζα απφ κηα νινηθιεξσκέλε δηήκεξε 

παξαγσγή ζηελ παξαιία ηνπ Υξσπνχ. Θα ππάξρνπλ δηάθνξεο εθζέζεηο ζ' απηφ 

ην Φεζηηβάι θαη επίζεο ζα ππάξρεη Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο Θηλνχκελεο 

Δηθφλαο γηα παηδηά Α' βάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ ζα ιέγεηαη "Εσληαλεχνληαο 

ηελ Δηθφλα", έθζεζε πεξηβαιινληνινγηθψλ επαίζζεησλ έξγσλ, πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επξχηεξε ζρέζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, "Feel free to feel 

green", ζηνρεχνληαο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη αθχπληζε ηνπ θνηλνχ ζε 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο κέξηκλαο, ςεθηαθή θαηαγξαθή ηεο δηνξγάλσζεο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ θνηλνχ ζην Γήκν ηνπ Υξσπνχ, κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε 

ηνπο ζηα Κεζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο, αλαδεηθλχνληαο θαη κεηακνξθψλνληαο 

ηνλ ηφπν επίζθεςεο ηνπ Φεζηηβάι κεζα απφ ηα έξγα θαιιηηερλψλ, πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην ζεζκφ. Τεθηαθή θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ησλ εζεινληψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο, αλάπηπμε ηεο εζεινληηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ λέσλ δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα έξζνπλ θνληά θαη λα γλσξίζνπλ ηελ 

εκπεηξία κηαο δηεζλνχο νξγάλσζεο αθηεξσκέλε ζηα λέα κέζα ηνπ ζχγρξνλνπ 

ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ.  

 Δπίζεο εδψ ζα ήζεια λα πσ φηη ζηελ επηθνηλσλία ππάξρνπλε 60 

παλειιαδηθνί ρνξεγνί επηθνηλσλίαο, πεξηζζφηεξν απν 50.000 επηζθέςεηο ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα καο θαη επίζεο ζα γίλεη απνζηνιή ζε 88.500 newletters 

έγγξαθεο ζην official newletters καο. Δπίζεο ζα έρνπκε ηειεφξαζε, ην MEGA, 

MTV, ην TVX θαη δηάθνξα άιια θαλάιηα, ηχπνο digital, Αζελφξακα, πάξα πνιιά 

πεξηνδηθά, λα κελ ηα πσ φια ηψξα, απφ ην ξαδηφθσλν ΘΝΠΚΝΠ 93.6, ΔΛ 

ΙΔΘΥ 87.7, BEST FM, RED FM, FREEDOM, GALAXY, ATHENS RADIO, 

ΘΝΘΘΗΛΝ θαη πνιινη άιινη θαη επηζεο ζα γίλεη θαη κηα πνιχ κεγάιε δηαθήκηζε 

θαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν απφ δηάθνξα site. Γελ μέξσ ηψξα αλ ζέιεηε λα πσ 

θαη άιια. Ξηζηεχσ φηη είλαη αξθεηά απηά γηα ην Φεζηηβαι απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θαη ηηο ππφινηπεο εθδειψζεηο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κηζφ ιεπηάθη. Λαη, λαη, ηειεηψλνπκε. Απηφ είλαη ην επφκελν. 

Θάληε ιίγν ππνκνλή. Δίπακε, απηφ ην Φεζηηβάι έρεη θφζηνο 16.000 ζπλ ΦΞΑ 

θαη ζα ερνπκε θαη κηα ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ 

θάπνηεο εθδεισζεηο. Ξηζαλφλ ζα θέξνπλ θαη έλα ζπγθξφηεκα γηα λα θαιχςεη 

απηή ηελ εθδήισζε. Ππλερίδνπκε ην Πάββαην, 13.8., κε κηα κνπζηθή βξαδηά 

θιαζηθήο κνπζηθήο "Θάησ απφ ην θσο ηνπ θεγγαξηνχ" ζην Ακθηάξεην, φπνπ 

εθεί ζα θαιχςνπκε κηα ερεηηθή θαη θσζηηθή θάιπςε ηεο ηάμεο ησλ 1.000 επξψ 

κε ΦΞΑ. Θέισ λα πσ φηη είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε κεηά απφ κηα 

επηθνηλσλία κε ηνπο αλζξψπνπο εθεί πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηνπ Ακθηαξείνπ. 

πάξρνπλ 50 αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ γηα πάξα πνιιά ρξφληα δελ έρνπλ 

αλνίμεη. Απηή ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα ζηηο 13 Απγνχζηνπ θαη θέηνο είκαζηε ηελ 

επράξηζηε ζέζε λα ζαο πνχκε φηη ζα αλνίμεη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο, ζα δερεηαη 

θφζκν. Απηφ πνπ κπνξνπκε εκείο απιά λα έρνπκε, είλαη κηα πνιχ απαιή 

θιαζηθή κνπζηθή ζαλ ππνδνρή. Απηφ ην έμνδν παιηά ην θάιππηε ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ. Φέηνο δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, νπφηε ζα θαιχςνπκε εκείο 

απηή ηελ αλάγθε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη, ζα κπεη θάπνπ δηαθξηηηθά. Γηαθξηηηθά, φρη ζηελ είζνδν. 

Ξνπ ζα κπεη ην .. Απηφ ζα ην επηιεμνπλ εθείλνη. Δηζη; Νη δηνξγαλσηεο ηεο 

εθδήισζεο. Ινηπφλ θαη ηελ Ρξίηε ζηηο 16.8. ζα γίλεη κηα κνπζηθή ζπλαπιία 

βξαδηά παξαδνζηαθήο κνπζηθήο κε ηελ Αξεηή .., ηνλ Γηψξγν Θαηζίλε, ηέινο 

πάλησλ, Θφηηαξε Καλψιε, Θσλ/λν Θσκά .. ζηνλ Θάιακν, φπνπ ην θφζηνο ηεο 

ζπλαπιίαο αλέξρεηαη ζηηο 3.600 επξψ ζπλ ΦΞΑ, ζπλ ην θφξν. Θαη θιείλνληαο 

λα πνχκε φηη ζα έρνπκε θαη εθεί ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε ηεο ηάμεσο ησλ 

550 επξψ ζπλ ΦΞΑ θαη άιιεο δχν δαπάλεο πνπ ππάξρνπλ ζ' απηφλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, είλαη ηα δηαθεκηζηηθά έληππα γηα ην θφζηνο δηαθήκηζεο, είλαη 
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2.500 επξψ ζπλ ΦΞΑ 23% θαη επίζεο έρνπκε βάιεη θαη έλαλ ειεθηξνιφγν. 

Βέβαηα έρνπκε ειεθηξνιφγν ζην Γήκν αιιά κήπσο γίλεη θάηη βξάδη θαη δελ 

κπνξεί θάπνηνο λα καο εμππεξεηήζεη, έρνπκε βάιεη θαη 500 επξψ γηα θάηη 

έθηαθην. Παο επραξηζηψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κηα εξψηεζε γηα ηε δηαδηθαζία θ.Ξξφεδξε. Ρν 4 ζέκα είλαη 

Ξξνγξακκαηηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ή Υξσπίσλ; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λα πξνζζέζσ θάηη ζ' απηφ; Λα απαληήζσ; Δίλαη ν πξψηνο 

πξνγξακκαηηζκφο. Θα ζπλερίζνπκε θαη κε άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Δρνπκε καδί κε ηα Επγνκάιηα πνπ γίλνληαη ηνλ 

Πεπηέκβξε, ζα ζπλερίζνπκε κε εθδειψζεηο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Α, εληάμεη. Απηφ ήζεια .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, λαη, ζπγλψκε. Λαη, δελ ην δηεπθξίληζα, είλαη ην πξψην 

ζθέινο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα είλαη ην πξψην ζέκα πνπ θέξλεηε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Απιά, λαη, επεηδή είλαη Ακθηάξεηα, εληάμακε θαη ηνλ Θάιακν 

ζαλ .. επεηδή έρεη θαη ην Ακθηάξν θαη βάιακε θάπνηεο εθδειψζεηο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα είλαη ην πξψην ζέκα πνπ θέξλεηε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρν πξψην, λαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Πηγά ζηγά .. Θαη είκαζηε θαη πνιχ πην ρακειά απφ ην θφζηνο 

πνπ ππεξρε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζσζηφ. Νξίζηε, γηα λα ελεκεξσζνχλ νη ζπλάδειθνη, λαη. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 21ε 29 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  77 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ην Πάββαην 13.8. έρεη κπεη βξαδηά, 

Κνπζηθή βξαδηά θιαζηθήο κνπζηθήο "Θάησ απφ ην θσο ηνπ θεγγαξηνχ ζην 

Ακθηάξεην" θαη ζέισ λα ην πσ απηφ, γηαηί απηή ε εθδήισζε ζα είλαη, είλαη 

εθδήισζε ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ. Γειαδή ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ ζα 

αλνίμεη ην Ακθηάξεην θαη ν θφζκνο ζα κπαίλεη κέζα, ιφγσ ηεο παλζειιήλνπ. 

Απηφ πνπ θάλεη παληνχ. Ρν ιέσ γηαηί ζήκεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη παληνχ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πήκεξα θαη γηα άιινπο ιφγνπο ήκνπλ ζηελ Δθνξία Αξραηνηήησλ. 

Δκείο, απηφ πνπ είπε ε θα Θνληνγηάλλε, εκείο θαιχπηνπκε ην νηθνλνκηθφ 

θνκκάηη δειαδή ηεο ερεηηθήο θάιπςεο, ζα ππάξρεη απιά κηα ερεηηθή 

εγθαηάζηαζε πνπ ζα παίδεη θιαζηθή κνπζηθή. Δίλαη εθδήισζε ηνπ πνπξγείνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη ζα βγεη θαη έλα αθηζάθη. Πήκεξα κνπ δψζαλε θάηη γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε, λα ζα θηηάμνπκε θάηη. Δίλαη φκσο εθδήισζε ηνπ 

πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη εκείο απιά είκαζηε ρνξεγνί απηήο ηεο εθδήισζεο. 

Δηζη; Γηαηί είλαη θαη ιίγν πεξίεξγνη νη αξραηνιφγνη θαη κπνξεί λα πεξεμεγεζνχλε 

θηφιαο. Δληάμεη, απηφ ήζεια λα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, ζέιεη κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Κηα εξψηεζε πνπ ζέισ λα ζέζσ είλαη ε εμήο, ιάβακε ζήκεξα ζαλ 

Γεκνηηθνη Ππκβνπινη ηελ εηζήγεζε, ε νπνηα γξάθεη Διιεληθή Γεκνθξαηία, 

Λνκφο Αηηηθήο, Γήκνο Υξσπνχ. Λνκίδσ φηη δελ .. πξέπεη ε νπνηαδήπνηε 

εηζήγεζε λα ππνγξάθεηαη. Γειαδή απηφ, ν Γήκνο Υξσπνχ; Δηζη ηέηνην; Δίλαη 

ηα Λνκηθά Ξξφζσπα; Ξνηνο θάλεη απηή ηελ εηζήγεζε; Ζ θα Θνληνγηάλλε ζαλ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο; ∞ ζαλ Ξξφεδξνο ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ; Δθείλν πνπ 

ζέισ, είλαη λα ππνγξάθεηε .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ έρνπκε θ.Θηνχζε αθφκα έηνηκν ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο 

θαη κνπ έρεη αλαζέζεη ν Γήκαξρνο ζαλ Ξξφεδξνο ησλ Ξνιηηηζηηθψλ λα 
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αλαιάβσ απηφλ ηνλ ηνκέα. Αιιά εκείο ζα θάλνπκε ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

ζαλ Λνκηθφ Ξξφζσπν κφιηο εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη, φρη, δελ είλαη. Δίλαη ζαλ Γήκνο Υξσπνχ, ν Γήκνο ηηο 

θάλεη, λαη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δληάμεη, απηφ ήζεια δηεπθξηληζηηθά γηα λα .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δκείο ζα ην αλαιάβνπκε, λαη, κεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, ζέιεηε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Δξψηεζε 

ζέιεηε λα θάλεηε; Νξίζηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηαδηθαζηηθά ζα ήζεια λα επαλαθέξσ ην ζέκα, απηφ πνπ 

αλέθεξα θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο. Νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη θαη 

απφ ηελ πξσηνβνπιία πνιηηψλ θαη ηνπο ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΔΗ λα εληαρζεί γηα 

ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Αλέμνδν είλαη, απιψο κε ηελ αηγίδα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ. Γελ δεηάλε ηίπνηα, δε ζπκκεηέρεη ηίπνηα, πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο είλαη, δσξεάλ είλαη, επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα είλαη, παξάιιεια 

θαη ζε ζπλεξγαζία. Γελ .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λα πσ θάηη ζ' απηφ; Γε καο .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λα ην βάιεηε ζέκα λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη ηνπνζέηεζε ηέινο πάλησλ. Ξξνρσξνχκε ζηνλ 

θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ. Ν θ.Ιίηζαο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Πηγά θχξηνη ζπλαδειθνη, πξνεγείηαη ε αληηπνιίηεπζε, 

κεηά ε ζπκπνιίηεπζε. Ν θ.Νηθνλφκνπ, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Σαζηψηεο, ν 

θ.Θηνχζεο, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ε θχξηνο .. ε θα Καξγέηα, 
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κε ζπγρσξείηε, ν θ.Γηακαξέινο θαη ν θ.Βαζηιάθνο. Λα γίλεη ηεξαξρηθά ε ζεηξά θα 

Βαξλάβα. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηα απ' φια βαζηθά κε ην πξψην ζέκα πνπ είπα ζηελ ηνπνζέηεζε 

κνπ ηελ αξρηθή, είλαη φηη απηή ε πξσηνβνπιία ησλ πνιηηψλ έπξεπε λα είρε 

έξζεη, λα είρε κνηξαζηεί ζε καο θαη έρεη έλαλ πξνυπνινγηζκφ απφ πηζσ, απηφ 

ηνπιάρηζηνλ πνπ έρσ πάξεη εγψ, πνπ ζα κπνξνχζε θαη απηφ, δελ είλαη 

ηεξάζηην ην πνζφ, λα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξφζν; Ν πξνυπνινγηζκφο πνπ έρσ εγψ εδψ είλαη 3.300. Λαη, 3.300 

ερσ εγψ. Π' απηφ πνπ έπξεπε λα καο είρε κνηξαζηεί, ζηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο. Απηφ δελ ην έρσ εγψ. Ινηπνλ, έλα είλαη απηφ. (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εγψ βξήθα ελα ραξηί ..  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα έπξεπε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νχηε ην Ξξνεδξείν ην έρεη πάλησο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν έρεη ν Γήκαξρνο. Δίλαη ε αίηεζε πνπ είραλε θάλεη ζε ζαο. Ζ 

αίηεζε πνπ είραλε θαη ζε ζαο. Ζ ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΞΝΙΗΡΥΛ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξφηαζε ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημε εθδειψζεσλ "Ακθηάξεηα 

2011". Αμηφηηκε θ.Γήκαξρε θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη εκεξνκελία έρεη θ.Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο ην μαλαείπα, 26 Ηνπιίνπ 2011.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λα ζπκκεηέρνπλε ζηα "Ακθηάξεηα" θαη ηα δηνξγαλψλαλε ηφζα ρξφληα 

ηα "Ακθηάξεηα".  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη θαιέ. Εεηάλε 3.300 επξψ. Ρν αίηεκα είλαη γηα 3.300 επξψ. Κα ην 

είπε, ζπγλψκε ηψξα, ην αλάιπζε θαη ν θ.Αξκπξηψηεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν πξάγκα. Ν θ.Αξκπξηψηεο κηιάεη γηα έλα επηδνηνχκελν 

πξφγξακκα πνιηηηζηηθφ. Θακία ζρέζε κε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, αθξηβψο ην ίδην είλαη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη Ππκβνχιην απηφ πνπ αλαθέξεη ν θ.Αξκπξηψηεο. Κε 

ηελ έλλνηα φηη δε ζπκκεηέρεη ζηα νηθνλνκηθά ν Γήκνο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ ιίγν. Κπνξψ λα κηιήζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε, ζπλερίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ πηζηεχσ φηη φηαλ ν Γήκνο ζπκκεηέρεη ή δε ζπκκεηέρεη, δελ είλαη 

φηη ηνπο δίλσ ηελ επρή κνπ. Νηαλ γίλεηαη θάηη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ, 

κπαίλεη ην ζεκαηάθη ηνπ Γήκνπ θαη έρεη ν Γήκνο ηελ παξνπζία ηνπ θαη μεθηλάεη 

απφ ηνλ εππξεπηζκν ηνπ ρψξνπ λα είλαη πεληαθάζαξνο ν ρψξνο ν 

ζπγθεθξηκέλνο θαη φ,ηη αθφκα ρξεηάδεηαη ππνζηεξηθηηθά, λα ην θάλεη ν Γήκνο. 

Δγψ επηζθέθηεθα ην ρψξν ρζεο, δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξνο θαη αο πνχκε ζηελ 

είζνδν, πξέπεη λα κπνχλε δχν θσηα ζηελ είζνδν ζρνιείσλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππκθσλψ καδί ζαο. Καθάξη λα ην θάλεηε. Ινηπφλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα ηειεηψλνπκε κε ηελ ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΞΝΙΗΡΥΛ .. 
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ΙΗΡΠΑΠ:  Θχξηε Γήκαξρε, επίζεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζαο ιέσ φηη ζα ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ 

ΞΝΙΗΡΥΛ.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη έλα αίηεκα εδψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έρνπλε ηηο επρέο καο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα καο.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, έρεη έλα αίηεκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζηα πιαίζηα φκσο παξαθνινχζεζεο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο ε νπνηα λα ζπλάδεη κε φια απηά πνπ είπε θαη ν Φνξγηάξεο ν Βαζίιεο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, έρεη έλα αίηεκα εδψ πνπ είλαη 3.300 ζχλνιν. 

Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο 25 αηφκσλ θαη δηαηξνθή 25 αηφκσλ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηιηθξηλά θ.Ιίηζα, επαλαιακβάλσ, πξψηε θνξά ην βιεπσ ην 

έγγξαθν απηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ιέεη εδψ θ.Σξηζηφθνξν 

Θνχηζνπξε .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, γηαηί ιέεη ν θ.Ιίηζαο φηη θξχβνπκε έγγξαθα θαη δελ 

ελεκεξψλνπκε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δκέλα επίζεκα δελ ην έρεη θαηαζέζεη ν θ.Σξηζηφθνξνο, πνπ 

είκαη ππεχζπλε γηα ηα πνιηηηζηηθά. Γελ κνπ ην έρεη δψζεη ην ζπγθεθξηκέλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο ζην γξαθείν κνπ δελ έρεη έξζεη θάηη ηέηνην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη έξζεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ην δνχκε, ζα ην δνχκε. Γελ ππάξρεη ζέκα. Ινηπφλ, γηα λα κελ 

ηξψσ θαη ην ρξφλν κνπ, γηαηί δε ζα κ' αθήζεηε λα κηιήζσ,  ινηπφλ, μεθαζάξηζε 
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θαη ν θ.Νηθνλφκνπ πνπ ξψηεζε αλ είλαη γηα φιν ην Γήκν, ηέινο πάλησλ, βιέπσ 

φηη κέζα ζηα "Ακθηάξεηα" κπαίλεη θαη ην Ξνιπδέλδξη. Γελ είλαη θαθφ, επράξηζην 

είλαη. Απιψο, αλ ηα "Ακθηάξεηα", γηαηί είλαη έλα ηεξάζηην γεγνλφο, ζα 

κπνξνχζαλε βέβαηα λα θαιχςνπλε φιν ην Γήκν, είλαη θαη ηα Επγνκάιηα, είλαη 

δηθηά ζαο επηινγή, δελ έρσ αληίξξεζε ζ' απηφ. Απηφ πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη 

βιέπνπκε κηα σξαία ζπλαπιία ηνπ Ξαλαγηψηε Ιάιεδα, κηα σξαία ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, κηα άιιε σξαία κνπζηθή ζπλαπιία. Απηφ ην Γηεζλέο Φεζηηβάι 

Τεθηαθψλ Ρερλψλ θαη Λέσλ Κέζσλ πξνζπάζεζε πνιχ σξαία ε θα Θνληνγηάλλε 

λα καο ην εμεγήζεη, δελ ην θαηάιαβα θαιά, είλαη αξθεηά αθξηβφ, είλαη αξθεηά 

αθξηβφ θαη .. 

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, δελ ην γλσξίδσ θ.Νηθνλφκνπ. Ρν γλσξίδεηε; Δρεη γίλεη, θάπνπ ην 

έρεηε παξαθνινπζήζεη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Απιψο είλαη πάξα πνιιά ηα ρξήκαηα. Ζ κνπζηθή βξαδηά θαιά 

θάλνπκε θαη ζπκκεηέρνπκε, καθάξη λα κπνξνχζακε λα θάλνπκε εθεί κηα 

ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη λνκίδσ απηφο πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο ζρεηηθά κε ην 

"Ακθηαξάεην", θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη. Λα πξνζπαζήζνπκε. Θαη ιέεη φηη 

ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Λα ηελ θάλεη ν Γήκνο ηε ζπληήξεζε. Ρέινο πάλησλ, 

εληάμεη, δε δηαθσλψ. Ρψξα, γηα ηνλ Θάιακν λνκίδσ ππαξρνπλ θαη εδψ νη 

άλζξσπνη ηνπ Θαιακνπ θαη κε ηε γηνξηή θάπσο πεξηπιέθνληαη, δελ ην μεξσ 

θαια ην ζέκα. Δρσ φκσο έλα ζέκα φζνλ αθνξά ηελ παξάζηαζε απηή πνπ θαλεη 

ηφζα πνιιά ρξήκαηα θαη επίζεο ζηνλ Θάιακν ε ζπλαπιία ε ζπγθεθξηκέλε έγηλε 

κηα παξφκνηα ζηε Πθάια Υξσπνχ απφ ην Πχιινγν ηεο Πθάιαο Υξσπνχ πξηλ 

απφ ιίγεο κέξεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρη είπαηε; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: .. ηελ είδακε θαη ηνπο άξεζε, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα, σξαία. Δγηλε .. Θαη κάιηζηα έγηλαλ δχν πνιηηηζηηθά γεγνλφηα 

πνπ θάιπςαλ θαη ην Γήκν, κε ιηγφηεξα ίζσο ρξήκαηα. Ρψξα, εληάμεη, κπνξεί 

ιφγσ θξαηήζεσλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη ιφγσ θξαηήζεσλ θαη ΦΞΑ. Δίλαη ινγηθφ απηφ. Γελ είλαη .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δίλαη, καο είπαλ .. Νρη, λα ζαο πσ θα Βιάρνπ γηαηί ην πνζφ 

είλαη απηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: 16 Απγνχζηνπ είλαη άιιε εκεξνκελία. Ρνπο πήξα εγψ 

πξνζσπηθά θαη ηνπο ξψηεζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, ινγηθφ είλαη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δίλαη άιιε ηηκή. Γελ είλαη ην ίδην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη επίζεο λα πσ φηη ε ιεπηνκεξήο απηή αλάιπζε απφ ηελ θα 

Θνληνγηάλλε, θα Θνληνγηάλλε, ζπγραξεηήξηα, κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε, πφζν 

ζα ζηνηρίζεη, ηη ζα ζηνηρίζεη θαη ηη, πνιχ σξαίν απηφ πνπ θάλαηε. Δγψ έρσ κηα 

έλζηαζε κφλν, ζα ςεθίζσ θαη αξγφηεξα, φζνλ αθνξά 16.000 ζπλ ΦΞΑ, φηαλ 

βιέπνπκε φηη γίλνληαη κε 3, κε 4, κε 5.000 πνιχ σξαίεο εθδεισζεηο ζαλ θαη 

απηή πνπ έθαλε θαη ε θα Βιάρνπ θαη άξεζε θαη ζαο, ζα κπνξνχζε λα θάλεη θάηη 

ηέηνην ν Γήκνο θαη λνκίδσ φηη δελ είλαη ε επνρή πνπ πξέπεη έηζη λα δείρλνπκε 

πνιχ θεπγάηα κπξνζηά πξάγκαηα, ζα κπξνχζακε λα θάλνπκε θάηη πην ηαπεηλφ, 

ζ' απηφ ην θνκκάηη. Ρν ππφινηπν είλαη πάξα πνιχ σξαίν, ζπγραξεηήξηα θαη κνπ 

αξέζεη πνιχ θαη πνιχ απηφ πνπ ηα έρεηε ιεπηνκεξψο. Κπξάβν γηα ην 

ιεπηνκεξψο. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

84 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Νρη θα. Βιάρνπ, φρη. Παο επραξηζηψ. Θχξηε 

Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, σξαία ε ηνπνζέηεζε ζαο. Δγψ δελ ην μέξσ ην 

Φεζηηβάι απηφ. Ξξαγκαηηθά φκσο απφ ηηο πεξηγξαθέο θάπνησλ πνπ ην έρνπλ 

δεη ή πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα απφ κέλα, είλαη αθξηβφ, ην 

ξηζθάξνπκε, ήκνπλ πάληα θαηά ησλ αθξηβψλ γεγνλφησλ, ήκνπλ ππέξ ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ πνιιψλ πεξηζζφηεξν, αιιά κε εληππσζίαζε ηφζν πνιχ ε 

πεξηγξαθή ηνπο θαη φια απηά πνπ έγξαςε θαη ζε πνιιά άιια φηη ν Υξσπφο 

δηαθεκίδεηαη ζηηο Βξπμέιιεο, ν Υξσπφο αλήθεη ζε έλα γθξνππ πιένλ απηψλ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ γίλεηαη επίθεληξν φρη κφλν εδσ, παλειιαδηθά θαη 

παλεπξσπατθά ίζσο κ' απηφ ην Φεζηηβάι. Ρέινο πάλησλ, λα ην δνχκε. Αμίδεη λα 

ην ξηζθάξνπκε. Απηφ ιέσ θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ην δνχκε. Ξξέπεη λα ην δνχκε. Δκεηο ζέιακε λα θάλνπκε θαη 

θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη ζχγρξνλν θαη ην ξηζθάξακε. Παο ην ιέσ εηιηθξηλά, έηζη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Βιάρνπ, ζαο παξαθαιψ. Νρη θα Βιάρνπ, δελ 

κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζηε ζπδήηεζε. Θχξηε Νηθνλφκνπ έρεηε ην ιφγν.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ, ην μέξεηε θ.Θηνχζε. Θχξηε 

Νηθνλνκνπ. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ λνκίδσ φηη πξέπεη λα κηιήζεη ε θα Βιάρνπ γηαηί έρεη ηελ 

ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηεο ζηα ζέκαηα. Ζ εξψηεζε κνπ γηα ην αλ είλαη Υξσπίσλ ή 

Υξσπνχ είρε έλα λφεκα. Κε θάιπςε ν Γήκαξρνο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ. 

Θαηαιαβαίλεηε θα Θνληνγηάλλε, επεηδή πξντζηαζηε πιένλ ηεο Δπηρεηξήζεσο 

ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, φπσο θαηαιαβαίλεηε, 7 κήλεο πνπ είκαζηε ζήκεξα, 

πέξα ησλ δηαδηθαζηηθψλ φπσο έξρεηαη ζήκεξα θαη εδψ θαη θέξλεη ηελ θαηά 
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αληηθείκελν θαη ζέκα ζπγθξφηεζε απηήο ηεο Δηαηξείαο, ζα έπξεπε, πέξα απφ ην 

δηαδηθαζηηθφ ιέσ ην νπνίν φλησο δελ έρεηε πξνιάβεη, λα είρακε ζήκεξα εδψ ηε 

θηινζνθία ζαο θαη ην φξακα ζαο. Βέβαηα ην φξακα ζαο έπξεπε λα πξνεξρφηαλε 

απφ ην φξακα δεκηνπξγία. Ζ παξάηαμε ζαο ινηπφλ είρε έλα φξακα. Ξξέπεη απηφ 

λα ην απνηππψλαηε ζε έλα ραξηί ή ζε κηα πξφηαζε πξνθνξηθή ζήκεξα εδψ. 

Δγψ ζα έιεγα φηη 7 κήλεο είλαη πάξα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα γηα λα ην 

απνηππψζεηε ζήκεξα. Θα έπξεπε λα ην απνηππψζεηε επζχο ακέζσο άκα ηε 

εθινγή ζαο θαη άκα ηελ αλάιπςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο. Γειαδή άκα ηελ 

εθινγή ζαο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην σο επηθεθαιήο. Αθήζαηε ην ρξφλν θαη 

πέξαζε θαη φλησο έξρεζηε ζήκεξα θαη θάλεηε κηα εηζήγεζε σο επηθεθαιήο κηαο 

επηρείξεζεο πνπ αθνξά ηνλ Υξσπφ, ηα Λνκηθά Ξξφζσπα. Δθ ησλ πξαγκαησλ 

ινηπφλ ράζαηε, αληηθεηκεληθά ράζαηε, γηαηί δελ κπνξέζαηε, ακειήζαηε θαη είκαη 

ζπγθεθξηκελνο ζ' απηα πνπ ιέσ, ην ρξφλν θαη δελ έρεηε κέζα ηα Επγνκάιηα, 

δελ έρεηε κέζα ηαο Αθίδλαο, ην ιέσ έηζη, δελ έρεηε κέζα ην Θαπαλδξίηη. 

Γειαδή δελ έρεηε αληηιεθζεί δπζηπρψο κέρξη ζηηγκήο φηη ν πνιηηηζκφο θαη φιε 

ε αλάπηπμε πάλσ ζηνλ πνιηηηζκφ απηνχ ηνπ Γήκνπ είλαη έλα πνιχ ζχλζεην 

ζέκα γηα λα κείλεη έλα απιφ παλεγπξάθη, φπσο ζήκεξα καο ην θέξαηε εδψ. Θαη 

έξρνκαη ζην ζέκα πνπ καο θέξαηε εδψ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ ην δέρνκαη ηνλ ηζρπξηζκφ ζαο, παλεγπξάθη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ δηαθφπηεηε θα Θνληνγηάλλε, κελ δηαθφπηεηε. Παο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη έξρνκαη ζην ζέκα απηφ γηα λα δηθαηνινγήζσ θαη λα πσ φηη 

είλαη έλα παλεγπξάθη ρακεινηάηνπ επηπέδνπ. Δίλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ην 

θαηαλνψ φηη ε έιιεηςε εκπλεχζεσο θαη έιιεηςε νξάκαηνο ηεο παξαηάμεσο ζαο 

δελ κπνξείηε λα ηε ρξεσζείηε φινη εζείο, αιιά θ.Γήκαξρε ζαο παξαθαιψ πάξα 

πνιχ, απηή ε ππφζεζε πνπ ιέγεηαη "Ακθηάξεηα" δελ κπνξεί λα εμαληιείηαη ζε 

2, 3 εθδειψζεηο ηεο πιάθαο. Ιέσ εγψ θαη παίξλσ ηελ επζχλε απηψλ πνπ ιέσ. 

Γειαδή, αθφκα θαη ε σξαία, θαη εγψ δελ μέξσ άκα είλαη αθξηβή ή φρη, αιιά 
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σξαία εθδήισζε πνπ φλησο έρεηε επηιέμεη, δελ κπνξεί λα δηαζψζεη ην κεγάιν 

θηάζθν θαη λαπάγην απηψλ ησλ "Ακθηάξεησλ" θαη ιέσ ινηπφλ, ηα "Ακθηάξεηα" 

είλαη κηα πνιχ ζνβαξή θαη βαξηά ππφζεζε γηα λα είλαη θαη λα ζπλερίδνπλ λα 

είλαη φπσο γηλφληνπζαλ κέρξη ηψξα. Απηέο νη ραδνζπλαπιίεο θαη νη 

ραδνεθδειψζεηο ηνπηθνχ παλεγπξίζηηθνπ επηπεδνπ, πνπ βέβαηα δελ ηηκνχλε 

πνην; Ρν κήλπκα θαη ην λφεκα πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ηέηνηα ηνπνζεζία θαη 

ηζηνξηθή δηαδξνκή γηα λα βγάιεη έλα εζληθήο, αλ φρη παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

γεγνλφο. Δγψ ζην πξφγξακκα φηαλ είρα θαηέβεη γηα Γήκαξρνο ζηηο εθινγέο καδί 

κε ζαο θαη ηνπο ππνινίπνπο ππνςεθίνπο, είρα πεη ην εμήο, είρα πξνηείλεη ηε 

ιεηηνπξγία "Ακθηάξεηνπ Φεζηηβάι" σο νξγαληζκφ, δεκνηηθφ νξγαληζκφ 

πνιηηηζκνχ αζιεηηζκνχ λενιαίαο, γηα λα αλαιάβεη ηε δηνξγάλσζε ησλ 

"Ακθηάξεησλ" ενξηψλ. Γειαδή, γεγνλφο εζληθήο ζεκαζίαο κε επίθεληξν ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν, ην Ακθηαξνζέαηξν. Αθνπζα απφ ηνλ αγαπεηφ ζπλάδειθν 

εδψ φηη δελ δίλεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο. Λαη. Ππγλψκε πνπ ην ιέσ, αιιά δε 

ζέισ λα ππνηηκήζσ θαλέλαλ, αιιά αλ πάεη έλαο απιφο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

ζηελ Δθνξία Αξραηνηήησλ, φρη κφλν δε ζα ηνπ δψζνπλ ηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν, αιιά κε ηελ ζηξεβιή εηθφλα πνπ έρνπλ απηνί γηα ην πσο πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ απηνί νη ρψξνη, κάιινλ ζα αδηαθνξήζεη. Δγψ ινηπφλ θ.Γήκαξρε .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γηα ηηο "Δθθιεζηάδνπζεο" θηφιαο θ.Νηθνλφκνπ, γηα ηηο 

"Δθθιεζηάδνπζεο" θαη δε καο ην δψζαλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Βαζηιάθν, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν 

θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππκθσλψ, ζπκθσλψ. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κέζα ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Γελ ην δίλνπλε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κε ηελ ζηξεβιή εηθφλα πνπ έρνπλε νη θχξηνη απηνί, ζηξεβιή 

εηθφλα, είλαη ινγηθφ λα γίλεη απηφ. Δγψ είρα ππ' φςηλ κνπ θ.Γήκαξρε φηαλ 
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έθαλα ην ηφικεκα ή ηελ .. είπαλ θάπνηνη, γηα λα βάισ σο Γήκαξρνο εδψ, 

κίιεζα κε θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο παηξίδαο καο. Κίιεζα κε θάπνηεο 

πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλε λα θνζκίζνπλε κηα Δπηηξνπή 

δηεζλνχο επηπεδνπ θαη εκβέιεηαο, ε νπνία ζα δηεθδηθνχζε απηφ ην Φεζηηβάι λα 

έρεη κηα δηεζλή αλαγλψξηζε θαη εκβέιεηα. Γειαδή πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 

Αθαδεκατθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη θαιιηηερληθνχ ζηεξεψκαηνο ηεο ρσξαο. Δίρα 

πάξα πνιιά, πάξα πνιιέο ζεηηθέο αληαπνθξίζεηο, φπνπ σο Γήκαξρνο αλ 

εθιεγνκνπλα ζα ζπγθξνηνχζα απηή ηελ Δπηηξνπή, πνπ φπσο θαηαιαβαίλεηε ν 

πην ηαπεηλφο ήιπηδα λα ήκνπλ εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηή ε Δπηηξνπή ινηπνλ ζεσξνχζα εγψ, ζην κπαιφ κνπ είρα, 

φηη κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη θαη λα πεη, έλα έξγν εζληθήο εκβέιεηαο θαη εγψ αλ 

ζέιεηε είκαη ζηε δηάζεζε ζαο λα μεθηλήζνπκε απηή ηελ πξνζπάζεηα θ.Γήκαξρε. 

Γειαδή λα πνχκε ζηνλ Κίθε ηνλ Θενδσξάθε λα εγεζεί κηαο ηέηνηαο 

πξνζπάζεηαο, λα πνχκε ζε γλσζηνχο θαιιηηέρλεο ζηνπο νπνίνπο είρα κηιήζεη 

εγψ, εληάμεη, δε κε επέιεμαλ νη ζπκπνιίηεο, αιιά εγψ ζέισ λα πξνζθέξσ θαη 

λα βνεζήζσ. Λα αλνίμνπκε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Γελ κπνξεί λα ππάξρνπλ 

"Ακθηάξεηα" ρσξίο .. έμσ απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Ν αξραηνινγηθφο ρψξνο 

πξέπεη λα είλαη ην επίθεληξν. Νιεο νη άιιεο νη εθδειψζεηο πξέπεη λα 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απ' απηφ. Θαη ηη εθδεισζεηο πξέπεη λα είλαη; Δθδεισζεηο 

νη νπνίεο λα αλδεηθλχνπλε ηελ ηζηνξηθφηεηα, ηε θπζηνγλσκία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

απηνχ ηνπ Γήκνπ. Ππγλψκε πνπ ην ιέσ, θακία απ' απηέο ηηο εθδεισζεηο δελ 

κπνξεί λα θάλεη απηφ ην πξάγκα. Κφλν ε εθδήισζε φλησο κπνξεί λα δείμεη ηελ 

λενηεξηθφηεηα θαη κηα λέα πξνζέγγηζε, απηφ πνπ ιέηε, ην πεξί ηεο .. ησλ λέσλ 

κέζσλ. Δγψ κε βξίζθεη ζχκθσλν απηή ε επηινγή ζαο αιιά ε ζπλνιηθή 

πξνζέγγηζε ζαο ηελ ζεσξψ πάξα πνιχ θησρή, ηελ ζεσξψ φηη αδηθεί ηελ 

ππφζεζε ησλ "Ακθηαξείσλ". Γελ πίζηεςα θαη δελ αθνινχζεζα θακία απφ ηηο 
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πξνεγνχκελεο εθδεισζεηο ησλ "Ακθηαξείσλ", ηηο ζεσξνχζα πνιχ θησρέο, 

πνιχ επηθαλεηαθέο, ρσξίο λα κπαίλσ ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο, γηα ηελ αλαδεημε 

παλσ απ' φια ηεο πεξηνρήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαηεζεί. Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ππ' απηή ηελ έλλνηα, επεηδή δε ζέισ, ζα ςήθηδα θαηά ζαο 

ιέσ ηελ αιήζεηα, αιιά ζα ςεθίζνπκε παξψλ, γηαηί δε ζέισ λα θαλεί φηη είκαη 

ελαληίνλ ησλ εθδειψζεσλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε κε λα πσ ην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ππεξβεί θαηά πνιχ ην ρξφλν θαη είλαη αξθεηνη νκηιεηέο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ςεθίζνπκε παξψλ ζαλ παξάηαμε, αιια φκσο 

θαηαιαβαίλεηε φηη πεξηκέλακε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα απαληήζεηε ζπλνιηθά θαη εζείο θαη ε θα Θνληνγηάλλε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, πνπ λα απαληήζσ ζπλνιηθά. Γηαηί ιέεη ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα ν θαζέλαο θαη δελ .. Απιψο πξψηα απ' φια δελ δέρνκαη ηνλ φξν 

παλεγπξάθη. Γεχηεξνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Νηθνλφκνπ ηψξα, αθήζηε λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπσο αθξηβψο ην είπε θαη ε Ξξφεδξνο παξεκβαίλνληαο. 

Γεχηεξνλ, αλ θνηηάμηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ πνπ θάλνπκε ηψξα, είλαη 

αθξηβψο απνηππσκέλε ε εηθφλα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. 33.000 επξψ ζπλ ΦΞΑ, 

ελψ θηάλαλε "Ακθηάξεηα" εδψ κε 22.000 έλαλ θαιιηηέρλε γηα 3 ψξεο θιπ. 
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γχξσ ζηηο 100.000. Ξάκε παξαθάησ. Ξξψην ζηνηρείν ηνπ παλεγπξηνχ. 

Γεχηεξνλ, δεχηεξν ζηνηρείν είλαη, απηφ πνπ θάλνπκε ηψξα δελ αληηθαζηζηά ην 

φλεηξν καο ή ην φξακα καο γηα ην ρψξν ηνπ "Ακθηαξείνπ". Δίλαη άιιν πξάγκα 

απηφ πνπ ιέηε εζείο. Δκείο θάλνπκε ή έρνπκε ηψξα κηα ζπλέρεηα κηαο 

παξάδνζεο πνιηηηζηηθήο ζην ρψξν εθεί. Απηφ θάλνπκε ηψξα θαη 

παξεπηκπηφλησο κηαο θαη νη εκεξνκελίεο ηαηξηάδνπλ, βάδνπκε θαη έλαλ ζηνλ 

Θάιακν πνπ είλαη κέζα ζηελ θνπιηνχξα ηνπ "Ακθηαξείνπ" απφιπηα θαη θάηη 

άιιν. Γελ θαλνπκε ηίπνηα άιιν. Ρνλ ρψξν ηνπ "Ακθηάξεηνπ" δέρνκαη παξέα λα 

πάκε φπνπ ζέιεηε λα θάλνπκε, γηαηί ν θ.Γηακαξέινο ν Γηψξγνο πνπ έρεη γλσζηή 

επαηζζεζία γηα ηνλ ρψξν απηφ, ζαο δηαβεβαηψ ήξζε ζηνλ ζπλδπαζκφ κνπ γηα 

θχξην ιφγν επεηδή αθξηβψο είρακε θνηλφ φλεηξν θαη φξακα ην ηη ζα θάλνπκε εθεί 

κέζα. Ππκβαδίδνπκε ζ' απηφ επνκέλσο. Δίκαζηε θνληά ζνπ θαη ζε δηαβεβαηψ 

φηη ν θ.Γηακεξέινο έρεη πάξεη ηελ πξνθνξηθή κνπ, ζα πάξεη θαη ηελ γξαπηή, δελ 

μέξσ, νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα λα εγεζεί φπσο έρσ πεη γηα ηνλ ρψξν απηφ 

φισλ ησλ εθδειψζεσλ θαη πξνηάζεσλ θαη λα είκαζηε θνληά ηνπ λα πάκε λα 

πεηχρνπκε απηά πνπ ιέηε, φηη λα αλνίμεη ν ρψξνο γηα ηνλ θφζκν θαη γηα ηηο 

εθδειψζεηο. Δίκαη πνιχ ζεηηθφο απέλαληη ζηε βνεζεηα πνπ πξνζθέξεηε. Αιιά 

ηα ππφινηπα δελ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα θιείζσ έλα ξαληεβνχ κε ηνλ πνπξγφ Ξνιηηηζκνχ άκεζα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακεζα, άκεζα. Θα έξζνπκε παξέα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. θαη ζα πάκε λα ηνλ δνχκε, αιιά ζέιεη θαη άιια πξάγκαηα 

φκσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ην θιείζεηε εθεί λα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζην 

ρψξν απηφ. Δίλαη πξνζσπηθφ κνπ θαη εκέλα φλεηξν θαη ην μέξνπλε πάξα πνιινί 

απηφ. Λαη, ν "Ακθηάξεηνο", ν ρψξνο ηνπ "Ακθηαξείνπ" είλαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο. Γε δηαθσλψ θαζφινπ, πξέπεη λα ηνλ αλαδείμνπκε. Απηήλ ηε ζηηγκή 
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φκσο ςεθίδνπκε, ζαο είπα, κηα ζπλέρεηα ησλ "Ακθηαξείσλ" πνπ θάλακε θαη 

εκεηο ζαλ Γήκνο .. είρακε ηηκήζεη ην φλνκα ήδε απφ ηφηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ.Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Ξξέπεη λα είλαη μεθάζαξν γηα φινπο 

καο θαη γηα ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο ησλ εθδειψζεσλ απηψλ, αιιά 

θαη γηα ην ζπλνιν ηνπ Πψκαηνο φηη ν πνιηηηζκφο είλαη κηα αηφθηα, κηα 

θξπζηάιιηλε, κηα μεθάζαξε έθθξαζε πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ δηνξγαλσηή κε 

ην επξχηεξν θνηλφ θαη βεβαίσο ππάξρνπλε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη ζήκεξα θαη ζηε ρψξα καο απφ εξγαδφκελνπο, απν θνηηεηέο, 

ζπνπδαζηέο. Ξξνρζέο είρακε ηελ εθδήισζε ηε κεγάιε ησλ λαπηεξγαηψλ ζην 

Ξέξακα, φπνπ νηθνγέλεηεο αλέξγσλ, απ' απηνχο πνπ πιήηηνληαη πξψηα θαη 

θχξηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δηνξγάλσζαλ έλα Φεζηηβάι κε θσηνγξαθία, 

κε ζέαηξν απηνί θαη νηθνγέλεηεο ηνπο εζνπνηνί, κε πίλαθεο δσγξαθηθήο, 

εθθξάδνληαο ηηο αγσλίεο ηνπο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, αιιά θαη ηε 

δηέμνδν πνπ αληηιακβάλνληαη απηνί γηα ην θαιφ απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο. Απηνί ινηπφλ ζαλ δηνξγαλσηέο κέζα απφ ηελ πνιηηηζηηθή έθθξαζε 

πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ ζην επξχηεξν θνηλφ ην πνιηηηθφ ηνπο κήλπκα. 

Δρνπκε ην πξνεγνχκελν θαη ζην Γήκν καο ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ είρακε 

πάξεη κε ηε θηέζηα, κε ηηο θηέζηεο πνπ ζηεζεθαλ θαη ζηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε 

θεληξηθά θαηεπζπλφκελεο ζρεηηθα κε ηηο παξειάζεηο ηελ 25ε Καξηίνπ. Ρφηε 

πνπ κηιάγακε γηα ρξενθνπία ή φρη. Ρφηε πξαγκαηηθά κέζα απ' απηέο ηηο 

εθδειψζεηο, ηηο ηξηήκεξεο, γηαηη δελ ήηαλ κφλν ε παξέιαζε, έπξεπε λα πεξάζεη 

φπσο θαη δήπνηε ε εηθφλα ηεο ελφηεηαο ησλ Διιήλσλ, φηη φινη .. , λα είκαζηε 

φινη ζαλ κηα γξνζηά ελάληηα ζηνλ θνηλφ ερζξφ πνπ νλνκάδεηαη άιιεο θνξέο 

Ρακείν, άιιεο θνξέο Δλσζε θαη δελ μέξσ εγψ πείηε ην φπσο ζέιεηε, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηνί πνπ πιήηηνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλε νη 

εξγαδφκελνη, νη απηναπαζρνινχκελνη, φιεο αλ ζέιεηε νη επαίζζεηεο θνηλσληθέο 
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νκάδεο. Θαη κέζα απφ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, απφ ηζηνξηθέο εθδειψζεηο, 

απνθάζηζαλ ινηπνλ λα πεξάζνπλ απηφ ην κήλπκα.  

 Ν δηνξγαλσηήο ινηπφλ απηψλ ησλ εθδειψζεσλ είλαη ν Γήκνο καο 

ζήκεξα. Δλαο Γήκνο, κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ απ' φπνηα απφθαζε θαη αλ ηελ 

πηάζνπκε, απφ ην πξψην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κέρξη ζήκεξα, γηα ηηο απνθάζεηο 

πνπ έρνπκε πάξεη κπνξνπκε λα κηιήζνπκε μεθάζαξα ην πνηνο ράλεη θαη πνηνο 

θεξδίδεη. Μεθάζαξα. Δίπε κάιηζηα θαη ε θα Θνληνγηάλλε ζηελ εηζήγεζε, απηά 

πνπ αλέθεξε, ζρεηηθά κε ην κεγάιν ην Φεζηηβάι ηεο λέαο ηερλνινγίαο φηη ζα 

έρνπκε θαη 60 ρνξεγνχο θαη είπε θαη κάιηζηα, κεηέθεξε .. θαλάιηα, MEGA, 

θαληάδνκαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρνξεγνί, νη νπνίνη θαη κίιεζε βεβαίσο ε θα 

Θνληνγηάλλε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρεη θαη ρνξεγνχο θ.Νηθνλφκνπ, δελ έρεη κφλν επηθνηλσλία. 

Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν, λα νινθιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε, ζπλερίζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα νινθιεξψζσ. Νη νπνίνη ζα ζηεξίμνπλε βεβαίσο ζέινληαο λα 

πεξάζνπλε έλα κήλπκα, κηα πνιηηηζηηθή πνιηηηζκηθή εθδήισζε, γηα λα 

κηιήζνπκε γηα ην πεξηβάιινλ, λα κηιήζνπκε γηα ηνλ εζεινληηζκφ, λα κηιήζνπκε 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Γειαδή, ζα έξζνπλε λα πνπλε απηνί ηη γηα ην πεξηβάιινλ; 

Νηη θηαίκε φινη ην ίδην; Θαη λα κάζνπκε ηνλ θφζκν φηη έρνπκε φινη επζχλε 

ζηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φηαλ ζηελ πεξηνρή καο θαηαιαβαίλεηε φηη 

ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή καο ζήκεξα είλαη απφ ηηο κεγάιεο 

βηνκεραλίεο, ηη ζα πνπλε ζηνλ θφζκν; Νηη έρεηο θαη εζχ επζχλε, ηελ ίδηα 

επζχλε κάιηζηα κ' απηνχο πνπ κνιχλνπλε ην πεξηβάιινλ; Μέξεηε, ζα είλαη 

απηνί νη ρνξεγνί .. Θχξηε Ληθνιάνπ, είκαη ζηα πιαίζηα ησλ πξνεγνχκελσλ, ζαο 

παξαθαιψ δε ζα θάλσ δεπηεξνινγηά, ζα ην νινθιεξψζσ εδψ.    
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηνη νη νπνίνη ζήκεξα κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ; Κηιάλε, ζα 

κηιήζνπλε γηα εζεινληηζκφ. Βεβαίσο ζα έρνπλε θαη πεξηπηεξάθηα θαληάδνκαη, 

έρνπκε δεη ηέηνηεο εθδειψζεηο. Ρη ζα πνπλε ζηνλ θφζκν; Λα γίλεηε εζεινληέο 

γηα λα θάλεηε ηη; Λα θαζαξίδεηε ηηο παξαιίεο; Λα θαζαξίδεηε ηα ζρνιεία φηαλ 

ζα έρνπκε ππεξεζίεο εκείο γη' απηά; Ξνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα έρνπκε γηα 

λα θαζαξίδνπκε; Λα ην κήλπκα ινηπφλ πνπ ζέινπλε λα πεξάζνπλε κέζα απφ 

ηέηνηεο εθδειψζεηο. Μεθάζαξα. Θαη φρη κφλν ζηνλ ηφπν καο, παληνχ. 

Ξνιηηηζκφο γηα καο είλαη πεγαία έθθξαζε ηνπ ιατθνχ αηζζεκαηνο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ε κεηαθνξά ηνπ κέζσ εθδειψζεσλ ζην επξχηεξν θνηλφ. Πε 

ηέηνηεο ινηπνλ εθδειψζεηο εκείο ζα παίξλνπκε κέξνο, αιιά γηα φια απηά πνπ 

εμήγεζα πξηλ θαηαςεθίδνπκε θαη θαινχκε θαη ηνλ θφζκν λα βγάιεη 

ζπκπεξάζκαηα απφ ην ηη κέιιεη γελέζζαη ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο κε ρνξεγνχο, θαλάιηα .. Α θαη θάηη ηειεπηαίν γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Θα 

έξζεη ην MEGA λα θάλεη έλα ξεπνξηάδ θαη κε ζέκα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ επφκελε 

εθδήισζε, φηαλ ινηπφλ είλαη απηφ ην MEGA, ην θαλάιη, ην νπνίν ζήκεξα 

ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ησλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. Παο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νινθιεξψλσ, νινθιεξψλσ. Ρσλ κεγαιντδηνθηεηψλ, ησλ .. Απηνί 

πνπ ππεξαζπίδνληαη ην δηθαίσκα απηψλ ελάληηα ζην δηθαίσκα ην δηθν καο ζηνλ 

ηνπξηζκφ, πνπ εκείο δε ζα θάλνπκε δηαθνπέο θέηνο θαη θάζε εξγαδφκελνο, ν 

νπνίνο δελ κπνξεί λα θάλεη. Ρη λα θνπβεληηάζνπκε; Γηα ηνπξηζκφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε πάιη ζηα ίδηα. Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα θνπβεληηάζνπκε ινηπφλ θαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Γηα πνηνλ ινηπφλ 

θαη απφ πνηνλ; Απηά ήζεια λα πσ θαη επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ονχζζεο. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Πηεξγίνπ, λαη, λαη. Α, δελ ην έρσ γξάςεη θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ μέξσ γηα πνην ιφγν. Λα κε θαίλνκαη, λα πσ φηη δε θαίλνκαη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, φρη, εθ παξαδξνκήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο μέξεηε φηη ζαο ζπκπαζψ ηδηαίηεξα. Γελ είλαη ζθφπηκν. 

Δληάμεη .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εγψ δελ ην έρσ ζπκπεξηιάβεη ην φλνκα, ζπγλψκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ θαη κε ζπγρσξείηε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ζε φια ηα ζέκαηα 

ζα παίξλσ ην ιφγν. Δηζη; Κελ ην μαλαιέσ. Ινηπφλ, θαη' αξρήλ εγψ ζέισ λα 

θάλσ κηα θξηηηθή φζνλ αθνξά ην ρξφλν ζηνλ νπνίνλ θαινχκαζηε ζήκεξα λα 

απνθαζίζνπκε γηα ηελ δηελέξγεηα εθδειψζεσλ πνπ θαηά θχξην ιφγν γίλνληαη 

θαινθαίξη θαη πνπ θαηά θχξην ιφγν αο πνπκε απεπζχλεηαη ζε έλαλ θφζκν ν 

νπνίνο έξρεηαη θαη ζηελ πεξηνρή καο επηπιένλ έηζη. Θαηαιαβαίλσ φηη ζαλ 

πξψηε ρξνληά θαη κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλε, θαζπζηεξνχκε. 

Υζηφζν ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη αλεμάξηεηα αλ είζαζηε παξάηαμε ε νπνία 

είζηε ζηελ πιεηνςεθία θαη εζείο δηνηθείηε ην Γήκν, ζα έπξεπε λα πάξεηε θάπνηα 

ζηηγκή ππ' φςε ζαο φηη ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο ηηο αληηπνιηηεπηηθέο αο ην 

πνχκε, ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη μέξνπλε κεξηθά πξάγκαηα. Δρνπλε θαη κηα 

πείξα, έρνπλε θαη νξηζκέλεο αο πνχκε ηδέεο παξαπάλσ, αλήθνπκε θαη ζε 

θάπνηνπο ρψξνπο πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη έρνπλε θαη κηα ζθξαγίδα πνιηηηζηηθή 

πεξηζζφηεξε απφ θάπνηεο άιιεο θαη ρσξίο λα ζέισ λα ππνηηκήζσ ην Ππκβνχιην 

θαη ηνπο Ππκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο, είλαη λέα παηδηά νη πεξηζζφηεξνη, είλαη 

πην άπεηξνη θαη κ' απηήλ ηελ έλλνηα θαιφ ζα ήηαλ λα παίξλεηε ππ' φςε ζαο, 

πάξηε έλα ηειέθσλν θα Θνληνγηάλλε, θχξηε ηάδε, πνηνο είζηε, ηνλ 

θ.Νηθνλφκνπ, απφ ηνλ θ.Νηθνλφκνπ ηελ παξάηαμε, απφ ηνλ θ.Ρζάθσλα, απφ 
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καο, απφ ηνλ άιιν θαη έιαηε λα πείηε, μέξεηε θάηη; θάλνπκε κηα ζπδήηεζε γη' 

απηφ ην ζέκα, ηη γλψκε έρεηε; Ρη ζέζε; Ρη απφςεηο έρεηε; Κπνξεί λα έρεηε θαη 

θάπνηεο δπλαηφηεηεο, δπλαηφηεηεο ελλνψ απφ θάπνηεο γλσξηκίεο θιπ. λα 

θέξνπκε θάπνηνπο αλζξψπνπο, θάπνηεο αο πνπκε .. Δλα ινηπφλ είλαη απηφ, φηη 

θαιφ ζα είλαη ζε φ,ηη αθνξά επξχηεξα ηελ πεξηνρή καο, λα παίξλεηε ππ' φςε 

ζαο θαη φηη θάπνηνη αλζξσπνη έρνπλ θάπνηα εκπεηξία. Δλα απηφ.  

 Γεχηεξν δήηεκα. Ζ δεχηεξε κνπ παξαηήξεζε είλαη φζνλ αθνξά ην φηη 

απηφ ην πξφγξακκα .. εγψ θαηαιαβαίλσ ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλε ε θα 

Θνληνγηάλλε θαη δελ ηα βάδσ κε ηελ θα Θνληνγηάλλε, αιιά ππάξρεη έιιεηςε 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γειαδή, εδψ ε πεξηνρή καο φιε έρεη Ξνιηηηζηηθνχο 

Ππιιφγνπο, έρεη Ξεξηβαιινληηθνχο Ππιιφγνπο, έρεη αλζξψπνπο νη νπνίνη 

αζρνινχληαη επί ρξφληα κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο καο. 

Γηαηί δελ θάλαηε κηα ζχζθεςε ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ λα ηνπο θσλάμεηε 

φινπο εδψ, λα πείηε, ζθεθηφκαζηε λα θάλνπκε απηφ. Ρη πξνηάζεηο έρεηε; Δγψ 

πξνζσπηθά έρσ κηα άπνςε λα γηλφηαλ έλα Φεζηηβάι ησλ Ξνιηηηζηηθψλ 

Ππιιφγσλ. Γελ ήηαλ δχζθνιν λα γίλεη. Ζζειε κηα νξγάλσζε .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: .. εθδειψζεηο ηνπο θα Πηεξγίνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ δηαθφπηεηε θα Θνληνγηάλλε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζζειε κηα νξγάλσζε έγθαηξα. Δηζη; Δγθαηξα θαη απηφ ινηπφλ, απηή 

δειαδή ε ηνπηθή αο πνχκε θνηλσλία απνπζηάδεη απφ ηηο εθδειψζεηο θαη εηλαη 

έλα δήηεκα. Δίλαη θάπνηεο εθδειψζεηο νη νπνίεο έξρνληαη απφ πάλσ πνπ δε 

λνκίδσ φηη ζα αγγίμνπλε. Δληάμεη, κπνξεί λα είλαη, εγψ δε βάδσ κεκνλσκέλα 

απηφ ή εθείλν είλαη θαιφ ή φρη, ζεσξψ ζην γεληθφηεξν πιαίζην πνπ ππάξρεη. 

Κεηά μέξσ εγψ ζα κπνξνπζαλε νη εθδειψζεηο πνπ έγηλαλ ηνλ πξνεγνχκελν, 

ζηηο αξρέο ηνπ κήλα κε ηνλ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν ηεο Πθάιαο θαη ηνλ 

Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν ησλ Ξαιαηίσλ λα εληαρζνχλ ζ' απηφ ην πλεχκα θαη λα 

ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία φισλ απηψλ ησλ θνξέσλ. Ρψξα εγψ ζα δηαθελήζσ 
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ιίγν φζνλ αθνξά ην .. Δδψ ππάξρεη ην εμήο, ε έλλνηα "Ακθηάξεηα", νη 

εθδειψζεηο "Ακθηαξείσλ" έρεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα αο πνχκε θαζηεξσζεί, 

αιιά νπζηαζηηθά είλαη νη εθδειψζεηο ησλ θπιαθψλ ηνπ Υξσπνχ θαη εγψ 

πηζηεχσ φηη δελ είλαη κφλν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ηη γίλεηαη, απηφ ιέσ. Δγψ πηζηεχσ φηη 

θάπνπ ζα πξέπεη ή λα ην εληάμνπκε ζε δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο θάπνηα 

ζηηγκή, αιιά πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε απηφ θαη πξέπεη λα γίλεη κηα ζχζθεςε 

φρη κφλν εκείο εδψ, ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ, ε έλλνηα "Ακθηάξεηα" έρεη απηφ, πνπ ζπκθσλψ κε ηνλ 

θ.Νηθνλφκνπ, δειαδή επίθεληξν ηα "Ακθηάξεηα" αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ. Δγψ ζαο είπα ηελ πξνεγνχκελε θνξά "Αηρχιεηα" ζηελ Διεπζίλα. Ξάξηε 

κηα θαη θαθψο ζήκεξα δε ζαο έθεξα ην πξφγξακκα λα δείηε ηη εθδειψζεηο 

πεξηιακβάλεη θαη λα ζαο πσ θάηη; Απφ ηνλ έλα κήλα ησλ εθδειψζεσλ απηψλ, 

νη 5 λα ζαο πσ φηη είλαη παξαζηάζεηο θαη κεγάιεο θαη νλφκαηα θιπ.; Νη 

ππφινηπεο είλαη εξαζηηερληθή δεκηνπξγία. Δίλαη δεκηνπξγία ηνπ ηφπνπ, ηεο 

πεξηνρήο ηνπο, εηθαζηηθέο ηέρλεο, θηλεκαηνγξάθν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: 1 κήλα. Ινηπφλ, λα πάκε θαη ζηελ Διεπζίλα αλ ζέιεηε. Λα πάκε λα 

βξνπκε ηνλ Γηψξγν ηνλ Ακπαηδφγινπ θαη λα πάξνπκε αο πνχκε ηελ εκπεηξία 

ηνπο λα θηηάμνπκε θάηη σξαίν θαη ζσζηφ θαη λα έρεη θαη κηα δηάξθεηα θαη λα 

δίλεη θάηη ζνβαξφ ζηελ πεξηνρή καο. Ινηπφλ, απφ ηελ άιιε φκσο κεξηά είλαη ην 

άιιν ζχκβνιν ηεο πεξηνρήο καο πνπ είλαη νη θπιαθέο ηνπ Υξσπνχ θαη εθεί 

πξέπεη λα ην αλαδείμνπκε δηαθνξεηηθά. Απηφ πνπ ιέκε δειαδή λα ην 

αλαδείμνπκε ζαλ έλα αο πνχκε ζηνηρείν δεκνθξαηίαο θαη απηφ λα ην δνχκε 
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ίζσο θάπσο δηαθνξεηηθά. Ρψξα ηα έρνπκε θάλεη ιίγν αρηαξκά. Γελ είλαη έηζη, 

θάπνπ πξέπεη λα ηα μερσξίζνπκε. Δκέλα ε πξφηαζε κνπ είλαη λα πάκε έηζη, 

εγψ ζπκθσλψ, έηζη; δελ έρσ θακία .. αλ θαη δηαθσλψ φπσο είπακε κε ην φηη 

απηά ηα πξάγκαηα πνπ ζα πξνβιεζνχλ είλαη έμσ καο θαη δελ έρνπκε θακία, 

δειαδε απηφ πνπ ιέκε ζα καο πεη γηα ηα νηθνινγηθά ή νηηδήπνηε κέζα απφ 

απηφ ην VIDEO ART μέξσ εγψ FESTIVAL. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δθεί δελ ππάξρεη ε ζπκκεηνρή ε δηθή καο θαη είλαη έλα δήηεκα. 

Νηαλ εδψ ζηελ πεξηνρή καο έρνπκε ηε βφκβα Αζσπφο, πνπ είλαη, φρη κφλν 

είλαη εζληθφ δήηεκα, εκείο δελ κπνξνπκε λα βάινπκε έλα ιηζαξάθη θαη λα 

πξνζζέζνπκε ζ' απηήλ ηελ ηζηνξία, είλαη έλα πξφβιεκα. Γειαδή ηη ζα καο πεη 

αο πνχκε; Θα είλαη θάηη έμσ απφ καο θαη πέξα απφ καο. Ινηπφλ, ζπκθσλψ, 

έηζη; Θα θάλσ φκσο κηα παξαηήξεζε ηερληθή ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, έρεηε κηιήζεη πάξα πνιχ. Δρεηε ππεξβεί ην ρξφλν ζαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ πεηξάδεη. Ινηπνλ, ζηελ εηζήγεζε ιέηε, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

θφζηνο ζπλαπιίαο 3.750 ζπλ θφξνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δελ ηα ιέγαηε απηά απν ηελ αξρή ηψξα .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν,ηη ζέισ ζα πσ θ.Ληθνιάνπ, κε ζπγρσξείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα έρεηε ππεξβεί ην ρξφλν ζαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ πεηξάδεη. Γε ζα δεπηεξνινγήζσ. Ινηπφλ θαη θφξνο 20%. 

Αθνχζηε, ν θφξνο θαηά ηεθκήξην ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή. Δίλαη ε ηηκή αο 

πνπκε 2.000 ρ 20% θφξνο θαη αθαηξείηαη απφ ηελ .. γηαηί είλαη θφξνο ν νπνίνο 

επηζηξέθεηαη, είλαη ζπλ ακνηβή. Ξξνζέρηε. Ζ άπνςε κνπ είλαη φηη πξέπεη λα 

κελ ππάξρεη απηφ. 

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη αιιά δελ είλαη θφξνο. Δκπεξηέρεηαη ν θφξνο κέζα ζηελ ηηκή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Γε ζα θάσ πνιχ απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν 

ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα 3 ιεπηά θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απιψο ζέισ λα παξαθαιέζσ .. Ιηγφηεξν ζα είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νηαλ ζα ζέισ λα κηιάσ, ζα κε αθήλεηο λα κηιάσ. (γέιην) Θπξία 

Θνληνγηάλλε, ζέισ λα ζε παξαθαιέζσ, ηελ επφκελε θνξά, ζηηο επφκελεο 

εθδειψζεηο πνπ ζα πξνγξακκαηίζεηο λα ζπκπεξηιάβεηο φιεο ηηο ηνπηθέο θαη 

δεκνηηθέο Θνηλφηεηεο. Νινη θάλακε εθδειψζεηο ζηα ρσξηά καο. Δηζη; Θαη επίζεο 

λα ζαο ελεκεξψζσ, γηαηί βιέπσ εδψ έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο 

εμέδξαο θιπ., ζε πιεξνθνξψ φηη ζην Πηθάκπλν ππάξρεη εμέδξα δηαζηάζεσλ 8 ρ 

10, έλα νιφθιεξν ζπίηη δειαδή 80 ηεηξ. πνπ θηάλεη γηα φινπο θαη 

ξπζκηδφκελνπ χςνπο κέρξη 1,20, πνπ δε ρξεηάδεηαη. Δίλαη απφ 50 πφληνπο κέρξη 

1,20. Δίλαη ηνπ Γήκνπ, είλαη ηνπ Γήκνπ. Αλ δελ κπνξείηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Νξηζκέλα θνκκάηηα είλαη αθφκα ζπίηη κνπ. (γέιην) Αλ δελ έξζεηε λα 

ηα πάξεηε εθεί ζα κείλνπλε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν έρσ εγψ θ.Γηάλλε Νηθνλνκάθν, Γήκαξρε, ην έρσ εγψ θαη 

νξηζκέλα θνκκάηηα είλαη θαη ζην ζπίηη κνπ, φπσο ζνπ έρσ θάλεη θαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά. Ινηπφλ, ξπζκηδφκελνπ χςνπο απφ 50 έσο 1,20. Γηα φιεο ηηο 

εθδειψζεηο πνπ θάλακε θάζε ρξνλν. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρε ζηήλεη δσξεάλ θάπνηνο απηή; 

ΟΝΠΠΖΠ: Φπζηθά νη ππάιιεινη ηεο Θνηλφηεηνο ηε ζηήλαλε.  

ΘΝΛΡΝΓΗϑΛΛΖ: Μέξνπλ; Υξαία.  

ΟΝΠΠΖΠ: Σσξίο θακία άιιε επηβάξπλζε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Ονχζζε θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ 

ρξφλνπ πνπ καο θάλαηε. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε θαη εγψ ζα θάλσ νηθνλνκία ρξφλνπ αιιά ζα ην 

ζπκςεθίζνπκε ζε άιιν ζέκα, γηαηί έκεηλα κε ην παξάπνλν φηη ζηελ 

αλαθνίλσζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη εθηφο ζέκαηνο;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: (γέιην) .. έκεηλα κε ην παξάπνλν φηη ζηελ αλαθνίλσζε δε κ' 

αθήζαηε λα ηελ νινθιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ πξφθεηηαη λα ζθάζεηο, πέζην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξσο ζαο δηέθνςε θχξηε .. ; Καο αδηθείηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε ζπλάδειθε, ζα ζαο .. κεηά πνην θνκκάηη δελ κ'άθεζε 

λα νινθιεξψζσ ζηελ αλαθνίλσζε κνπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζρεηηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηνλ θ.Ιέθθα ηνλ δηέθνςα θαη ηψξα πάεη λα γίλεη θαηάρξεζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηνπ ζέκαηνο φκσο θχξηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία κε ηελ νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 21ε 29 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  99 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε 5 κέξεο ζα γίλεη μαλαγίλεη Ππκβνχιην, ζα μαλαθάλεηο 

αλαθνίλσζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα παξαθαινχζα αλ ζέινπλε νη ζπλάδειθνη λα κε 

αθνχζνπλε. Θα παξαθαινχζα εάλ ζπδεηάλε νη ζπλάδειθνη, πην ζηγά, γηα λα 

κπνξψ λα κηιάσ εγψ. Θχξηε Αληηδήκαξρε, θ.Αληηδήκαξρε, δελ κπνξψ λα 

ζπγθεληξσζψ. Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ίδην πξφβιεκα είρα θαη εγψ ζην ζρνιείν. Γελ κε 

παξαθνινπζνχζαλε. Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

(γέιην) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζζεια λα θάλσ ηελ εμήο πξφηαζε θα Θνληνγηάλλε. Βέβαηα 

δελ κπνξεί λα γίλεη θέηνο, αιιά απφ ηνλ Γελάξε ζα πξέπεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν 

λα πξνγξακκαηίζεη ην ηη εθδειψζεηο ζα γίλνπλ θαη πνπ θαη λα έξζνπλ αξσγνί νη 

Πχιινγνη πάλσ ζηηο εθδειψζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Γηαηί 

απηφ πνπ γίλεηαη θάζε Παββαηνθχξηαθν δχν, ηξεηο Πχιινγνη, απηφ, ην έλα ην 

άιιν, είλαη θνπξαζηηθφ θαη γηα καο, αιιά θαη γηα ηνπο δεκφηεο. Αξα ζα πξέπεη 

ινηπφλ ν Γήκνο .. λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εθδειψζεηο φινπ ηνπ ρξφλνπ θαη κεηά 

φζνη Πχιινγνη ζέινπλ θαη επηζπκνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ, λα έξζνπλε 

αξσγνί ζ' απηφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Δπίζεο ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ 

επεηδή κπαίλνπκε πιένλ ζηνλ Αχγνπζην θαη ηνλ Πεπηέκβξην μεθηλάλε ηα .. ζα 

πξέπεη λα μεθηλήζνπλε ηα ηκήκαηα ησλ πξψελ Ξνιηηηζηηθψλ Θέληξσλ, ζα 

πξέπεη λα ξίμεηε έλα βαξνο, είλαη εθηφο ζέκαηνο, αιιά ζα πξέπεη λα ξίμεηε έλα 

βάξνο καδί κε δελ μέξσ πνηνπο έρεηε ελεξγνχο ζπλεξγάηεο λα ζαο ζηεξίμνπλε, 

λα νξγαλσζνχλ ηα ηκήκαηα. Κε δηαιχζνπλ ηα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλε 

ζε φια ηα ρσξηά. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Γέδεο. 
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ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Αζθαιψο, εληάμεη, γηα πξψηε ρξνληά επεηδή 

είλαη θαη πνιχ λένο ν Γήκνο δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηεξάζηηεο απαηηήζεηο. Αο 

ειπίζνπκε ηα επφκελα ρξφληα, δηφηη απηέο νη εθδειψζεηο αζθαιψο βνεζάλε θαη 

ηνλ εκπνξηθφ θφζκν ηεο πεξηνρήο καο. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ είλαη 

φηη βιέπσ θαζεκεξηλά έλα πνιχ θησρφ site ηνπ Γήκνπ θαη έρεη ζρέζε, γηαηί 

θάζε πξνζπάζεηα φπσο απηή έζησ θαη κηθξή, δελ έρεη ηίπνηα απ' νια απηά 

κέζα. Θαη επίζεο.. Ππγλψκε, ζπγλψκε. 

 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. Θα ηα βάινπκε ζην portal; 

ΓΔΓΔΠ: Ρη πξάγκα; Γελ θαηαιάβαηε. Κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε, ηελ 

απνςηλή ζπδήηεζε έξρνκαη ζην ζέκα ηνπ site θαη ζαο ιέσ φηη .. Ρη λα ζαο πσ; 

Αθφκα θαη νη Γεκνηηθνη Πχκβνπινη κέζα δελ ηνπο αλαθέξεη. Θαη λα πσ θάηη; 

Δληάμεη, πιεξψζακε 11.000. Φηελφ, αθξηβφ, δελ μέξσ εγψ ηη, αιιά ηέινο 

πάλησλ αο βνεζήζεη ιίγν θαη ην site ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν site ζηήλεηαη. Θάζε κέξα γίλεηαη πην πινχζην θαη ζα ζηήλεηαη 

επί ρξφληα.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζπγλψκε, λα ζαο ξσηήζσ θάηη; Δγψ ζηε δηθηά κνπ 

επηρείξεζε έρσ δχν site. Μέξσ πφζν ρξφλν ζέιεη λα ζηεζεί έλα site. Δληάμεη; 

Ρψξα θηάζακε ζηνλ 8ν κήλα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλησο, φ,ηη κπνξείο λα βνεζήζεηο λα ην βάινπκε κέζα, είλαη 

εππξφζδεθην, αλνηρηφ.  

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο, λαη. Δκέλα λα μέξεηε .. Λα ζαο πσ θάηη; Δπ' επθαηξία απηφ 

πνπ κνπ ιέηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ππνγξακκίζνπκε εζέλα ζαλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν. 
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ΓΔΓΔΠ: Νρη, δε ζέισ ηίπνηα λα .. Δπ' επθαηξία κ' απηφ πνπ κνπ ιέηε, 

νηηδήπνηε θαη λα κνπ δεηήζεηε, εγψ λα μέξεηε ζα είκαη αξσγφο ζην Γήκν θαη 

ζε ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ν θ.Θηνχζεο έρεη ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα. Δπίζεκα παίξλσ πξψηε θνξά ην ιφγν. Γελ μέξσ αλ 

πξέπεη λα απεπζπλζψ ζηελ θα Θνληνγηάλλε ή ζηνλ θ.Γήκαξρν. Αλ ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζψ ζηελ θα Θνληνγηάλλε ζα ηεο ππελζπκίζσ φηη δπζηπρψο είλαη 

θάνπι θαη ζα ηεο πσ φηη είλαη θάνπι γηαηί θα Θνληνγηάλλε μέξεηε φηη είκαζηε 

θάπνηνη αηξεηνί πνπ κεηέρνπκε ζ' απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα. Αζρεηα αλ δελ 

έρνπλ ηδξπζεί, φπνηε κε πήξαηε ηειέθσλν ήκνπλ αξσγφο ζαο, δελ είκαη 

ππεχζπλνο επί ησλ πνιηηηζηηθψλ, δελ μέξσ πνιιά απφ ηνλ πνιηηηζκφ, κφλν σο 

ζεαηήο κπνξψ λα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα θαη κάιηζηα ζην δηθφ καο 

ζπλδπαζκφ ε θα Καξγέηα είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη πην πνιχ κ' απηφ ην ζέκα, 

αιιά επεηδή είκαη κέινο, αηξεηφο, έρσ εθιεγεί εδψ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, σο 

κέινο έπξεπε λνκίδσ λα καο είραηε ελεκεξψζεη. Αξα ην πξψην θάνπι είλαη 

απηφ. Ρν δεχηεξν θάνπι είλαη θαη πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε θαη ζα δηαθσλήζσ 

κε ηνλ θ.Γέδε πξνεγνπκέλσο, ζηακαηήζηε λα θαηεβάδεηε ζ' απηφλ ην Γήκν 

ηνλ πήρε. Γελ κπνξνχκε λα ιέκε δελ πεξηκέλνπκε .. Ξεξηκέλνπκε πνιιά. 

Νπνηνο δελ πεξηκέλεη πνιιά, ζπίηη ηνπ Θψζηα. Δγψ πεξηκέλσ πάξα πνιιά. Κελ 

θαηεβάδεηε ηνλ πήρε, ηνλ πήρε ζα ηνλ βάιεηε ςειά θαη φπνπ θηάζνπκε. Ρν 

δεχηεξν θάνπι είλαη φηη δελ κπνξεί ζηηο 29 ηνπ κελφο ζηηο 10:00 ε ψξα λα 

ςεθίζνπκε γηα κηα εθδήισζε ζηηο 30 ηνπ κελφο, άζρεηα αλ έρεη πνιχ κηθξφ 

θφζηνο. Δίλαη ιάζνο. Δίλαη ιάζνο θχξηνη ζπλάδειθνη. Αλ απηφ ηψξα, γηαηί 

βιέπσ κε παίξλνπλ θάπνηνη δεκνζηνγξάθνη, βγεη ζηνλ θφζκν, ζα πεη φηη απηνί 

εθεί θνξντδεχνληαη κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ιάζνο. Δπξεπε λα' ξζεί πην λσξίο.  

 Δλα ηξίην ζέκα πνπ ζέισ λα δηεπθξηληζηεί θαη πεξηκέλσ ηηο απαληήζεηο 

ηεο θαο Θνληνγηάλλε είλαη, 16.8., μέξεηε φηη έρσ έλα ζέκα κε ηα ζξεζθεπηηθά, 
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είλαη ε γηνξηή ηνπ Αγ.Ρηκνζένπ, πνπ λνκίδσ γηνξηάδεηαη ζηνλ Θάιακν. Βάδεηε 

κηα εθδήισζε "Ακθηαξείσλ" εθεί. Θα είλαη κέζα ζηηο γηνξηέο ηνπ Αγ.Ρηκνζένπ; 

Θα πάκε λα θάλνπκε αληίπξαμε ζηε γηνξηή ηνπ Αγ.Ρηκνζένπ; Αλ ην θάλνπκε 

απηφ, εγψ είκαη εληειψο αληίζεηνο. Αλ ην θάλνπκε απηφ, είκαη εληειψο 

αληίζεηνο. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κπνξεί εθεί θάπνηνη Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη λα 

θάλνπλ θάπνηεο εθδειψζεηο. Ππλελλνεζήθαηε; Απηφ ιέσ. Αθνχ δελ μέξνπκε 

ηίπνηα. Ρψξα ην κάζακε, πξηλ 1 ιεπηφ θα Θνληνγηάλλε ην κάζακε. Απην 

πεξηκελνπκε λα καο απαληήζεηε. Θαη έλα ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα ζαο πσ εγψ 

θαη είκαη ιίγν .. είκαη αξλεηηθφο, φρη ιίγν αξλεηηθφο, πνιχ αξλεηηθφο, θαη ην 

μέξεη πνιχ θαιά ν Γήκαξρνο θαη απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο, φηαλ θχξηνη 

δελ ελεκεξψλνκαη. Νηαλ δελ ελεκεξψλνκαη ζα είκαη απφιπηα αξλεηηθφο. Δγψ 

εδψ πέξα ήξζα κφλν θαη κφλν γηα δηαθάλεηα. Θέισ λα πσ ζ' απηφ φηη ε θα 

Θνληνγηάλλε έρεη επηηχρεη κηα πνιχ θαιή ηηκή. Νηαλ ζηνλ θ.Ιάιεδα έρεη 3.750, 

είλαη κηζή ηηκή. Ξξέπεη λα ην πσ απηφ. Γελ ακθηβάιισ σο πξνο ηελ ηηκηφηεηα 

ηεο, πξνο Θενχ, νχηε κηα ζην εθαηνκκχξην, αιια φκσο ε ελεκεξσζε θα 

Θνληνγηάλλε πξέπεη λα ππάξρεη θαη είλαη ε ηξίηε, ε ηέηαξηε ελεκέξσζε, δελ 

μέξσ πφζα έρσ δεηήζεη ηψξα, πνηα είλαη θχξηνη ε .. Production; Ρελ μέξνπκε; 

Κήπσο κπνχκε ζε θακηά πεξηπέηεηα; Υξαία ιέεη ν θ.Νηθνλφκνπ φηη ζα δνχκε 

θάηη σξαίν, αιιά κήπσο κπνχκε ζε θακηά πεξηπέηεηα; Ρελ έρνπκε ειέγμεη; Δγψ 

βάδσ απηφη ν ζέκα. Γελ μέξσ πνηα είλαη. Ξξψηε θνξά ηε δηαβάδσ ηψξα ζηελ 

εηζήγεζε.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δίλαη θάζε ρξφλν ζρεδνλ ζηελ ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ. Γειαδή είλαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Θχξηε Θηνχζε έρεηε θιήζεη ην ρξφλν ζαο. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, λαη, νινθιεξψλσ. Θπξία Θνληνγηάλλε ηελ ΡΔΣΛΝΞΝΙΖ ηελ 

έθαλε θάπνηνο άιινο Γήκαξρνο, δελ ηελ έθαλε ν Θεφο. Ινηπφλ, κε απηφ 

νινθιεξψλσ ην ζέκα θαη εγψ πξνζσπηθά ζα θαηαςεθίζσ ην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ε θα Καξγέηα. 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ν πνιηηηζκφο είλαη 

ζίγνπξα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηβίσζεο ηνπ 

Διιεληζκνχ κεηά ηελ πνιηηηθή ππνζήθεπζεο ηεο πνξείαο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Νη αλάγθεο ηνπ ηφπνπ, νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα επηβάιινπλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο θαη ε 

πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε απάληεζε ζηελ πνιηηηθή 

επηβνπιή πνπ καο επηβάιιεηαη. Ζ επηβίσζε καο σο Γήκνπ δελ είλαη ζπλάξηεζε 

επηηπρεκέλσλ κφλν πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ρεηξηζκψλ, αιιά εμαξηάηαη 

ηαπηφρξνλα θαη πξψηηζηα απφ κηα ζπγθξνηεκέλε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο θαη ηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

θιεξνλνκηάο. Πηα πιαίζηα απηά ζα πξέπεη ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο θαη ηνπο θνξείο λα θαηαζέζνπλ ζηελ 

ππεχζπλε ησλ πνιηηηζηηθψλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηα 

πνιηηηζηηθά δξψκελα ηεο πεξηνρήο ηνπο, ιακβάλνληαο ππ' φςε ηα ήζε, ηα 

έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ πεξηνρψλ. Δηζη ζα κπνξεί λα θαηαξηηζηεί έλα 

ζπλνιηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα απνηειεί βαζηθφ άμνλα γηα ηηο πνιηηηζηηθέο 

εθδεισζεηο ηνπ Γήκνπ καο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, μεθηλψληαο απφ 

ηελ πεξίνδν ησλ Σξηζηνπγέλλσλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Λα κειεηάκε.. 

Δηζη ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηάεη εκπξφζεζκα 

ηηο πξνηάζεηο ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη λα απνθαζίδεη 

αλάινγα. Νπσο έρεη πνιιέο θνξέο εηπσζεί, ν πνιηηηζκφο ελψλεη θαη δε δηαηξεί.  
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 Ρν Αξραίν Ακθηαξάεην θαη ν Ακθηάξανο αλήθεη ζηελ ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. Πήκεξα ρσξνηαμηαθά αλήθεη ζηνλ Θάιακν. Δίλαη βεβαίσο 

ππφζεζε φισλ καο. Δγψ πξνζσπηθά αληηιακβάλνκαη ηελ αλαβίσζε ησλ 

"Ακθηαξείσλ" ή "Ακθηαξαείσλ" ε νπνία μεθίλεζε, ε αλαβίσζε μεθίλεζε απφ ηνλ 

Κνξθσηηθφ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν Θαιάκνπ ηε δεθαεηία ηνπ '90 σο κηα ππφζεζε 

αλίζηνηρε κε απηή ησλ Γειθηθψλ Δνξηψλ θαη ησλ Δνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε άιινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο ρψξαο καο. Δθεί δηεμάγνληαη 

πνηνηηθέο εθδειψζεηο ζχκθσλα κε ην αξραηνειιεληθφ πλεχκα, φπσο 

παξαζηάζεηο Αξραίνπ Γξάκαηνο θαη Θσκσδίαο, κνπζηθνί θαη αζιεηηθνί αγψλεο, 

φπσο γίλνληαλ ζηελ αξραηφηεηα. Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηε 

δεθαεηία απηή θάζε ρξφλν άλνηγε ν αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη δέρνληαλ ηνλ 

θφζκν, φπσο επίζεο ην 2008 ε Νιπκπηαθή Φιφγα απφ ην πέξαζκα ηεο πξνο ην 

Ξεθίλν πέξαζε απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ "Ακθηαξάεηνπ" θαη εχρνκαη θαη 

ην 2012 λα έρνπκε ηελ ηδηαίηεξε ραξά λα ππνδερηνχκε ηελ Νιπκπηαθή Φιφγα 

κε ηε δηθή ζαο βνήζεηα θ.Γήκαξρε. Νζνλ αθνξά ηελ εθδήισζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη 16.8. ζπκπίπηεη φπσο είπε ν ζπλάδειθνο κε ηε γηνξηή ηνπ 

Αγ.Ρηκνζένπ. Ρειηθά ηη είλαη; Ρα "Ακθηαξάεηα" είλαη αξραηνειιεληθή ενξηή. Ν 

Αγ.Ρηκφζενο είλαη ν Αγηνο καο, ν Αγηνο ηεο πεξηνρήο καο, ηεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην αξραηνειιεληθφ πλεχκα. Πίγνπξα ε 

Σξηζηηαληθή παξάδνζε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην αξραηνειιεληθφ πλεχκα. 

Δπεηδή ζηελ ελεκέξσζε πνπ είρα απφ ηελ θα Καλαβέιε κνπ είπε φηη θάπνηνη 

απφ ηνλ Θάιακν είπαλ φηη λα γηνξηάζνπκε ηνλ Αγην 16.8. θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη απηνί νη ίδηνη ζα ηνικήζσ λα πσ ήηαλε εθείλνη νη νπνίνη 

δεκηνχξγεζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο εθδεισζεηο, ζηηο κνλαδηθέο 

εθδειψζεηο γηα ηα 500 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ Αγ.Ρηκνζένπ.  

 Θα ήζεια ινηπνλ θιείλνληαο θ.Ξξνεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη λα πσ φηη ε 

πνιηηηθή ηεο ζπκπνιίηεπζεο πνπ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη 

επθαηξηαθή θαη αζπληφληζηε. Αζπληφληζηε δηφηη ζα πεξηκέλακε ηελ πξφηαζε 
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ηεο ιηγεο κεξεο λσξίηεξα απφ ην πξφγξακκα θαη επίζεο δελ εμππεξεηεί, νχηε 

ππεξεηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζκνχ. Νη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζηηθέο 

εθδεισζεηο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο ζα 

ήζεια λα πσ φηη θαη λα ζπκθσλήζσ κε ηνλ ζπλάδειθν, ηνλ θ.Νηθνλφκνπ, φηη ν 

πνιηηηζκφο δελ αληηκεησπίδεηαη νχηε θαλ σο ππεξεζηαθή ππφζεζε, δελ έρεη 

νχηε φξακα, νχηε θαηαζεζε ςπρήο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Καξγέηα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ν Ξιάησλ αλαθέξεη θάπνπ φηη αξρή 

παηδείαο νλνκάησλ επίζθεςηο θαη ην ιέσ απηφ γηαηί έρσ ηελ εληχπσζε φηη ν 

φξνο "Ακθηάξεην" θαη "Ακθηάξεηα" πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δελ είλαη θαηά ηελ 

άπνςε κνπ ν δφθηκνο φξνο. Ξεξηζζφηεξν δφθηκνο είλαη ν φξνο "Ακθηαξάεηα" θαη 

"Ακθηάξανο". πελζπκίδσ δε φηη ηελ επνρή ηεο Οσκατθήο έηζη .. 

Οσκαηνθξαηίαο, ηα "Ακθηαξάεηα" είραλ νλνκαζηεί "Ακθηαξάα - Οσκαία". Θέισ 

ινηπνλ λα πηνζεηεζνπκε ηνλ φξν "Ακθηαξάεηα" θαη "Ακθηαξάεην" σο πιένλ 

δφθηκν θαη λα ην ρξεζηκνπνηνπκε φινη θαη ζηηο πηλαθίδεο πνπ ζα θηηάμνπκε γη' 

απηφ ην ζέκα. Δπίζεο επεηδή πηνζεηήζακε ζην ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα ηνλ 

Ακθηάξαν, θαιφ ζα ήηαλε θαη είλαη θαη πξφηαζε κνπ θ.Ξξφεδξε, ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη ηα πεξηθεξεηαθά Ρνπηθά Ππκβνχιηα λα επηζθεθηνχκε ην ρσξν 

ηνπ Ακθηαξαείνπ. Ξηζηεχσ φηη θάπνηνη απφ καο δελ έρνπλε πάεη θαλ ζην 

Ακθηαξάεην θαη είλαη κηα θαιή επθαηξία ηελ Θπξηαθή, πνπ γίλεηαη κηα ζπλάληεζε 

εθεί ζην Ακθηαξάεην θαη κηα μελάγεζε λα πάκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα 

δψζνπκε ηελ παξνπζία καο θαη λα καο ζπλνδεχζνπλ θαη ηα Κέζα Καδηθήο 

Δπηθνηλσλίαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γηακαξέιν. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ινηπνλ, ζα ήζεια λα πσ .. Θα ήζεια λα πσ, θ.Νηθνλφκνπ κε 

βηάδεζηε θαη κελ αζρνιείζηε κε απνξξίκκαηα, ινηπφλ, ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια λα πσ φηη ην Ακθηαξάεην καο ελψλεη φινπο. Δίπε ν 

θ.Γήκαξρνο φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπλεξγαζηήθακε είλαη φηη 

ζπκθσλνχζακε ζην Ακθηαξάεην. Λνκηδσ φηη άιινο ήηαλ ν ιφγνο, φηη ζα 

εθιεγακε Γήκαξρν ηνλ Ακθηάξαν θαη ν Ακθηάξανο ζα είλαη ν πξψηνο ζε 

ςήθνπο ππνςήθηνο Πχκβνπινο. Διπίδσ φηη απηφ ην έρεηε δηαηεξήζεη ζηε 

κλήκε ζαο θαη ην έρεηε αο πνχκε, έηζη, ζνβαξά ζέζεη ζηνπο ζηφρνπο ζαο. 

Ινηπνλ, εθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε, είλαη φηη λα δηαρσξίζνπκε ηηο 

εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Ακθηαξάεην θαη ηα "Ακθηαξάεηα" απφ ηηο άιιεο 

πνιηηηζηηθέο εθδεισζεηο θαη εδψ ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ 

θαη κε ηελ θα Πηεξγίνπ βεβαίσο. Θα ήζεια βέβαηα ν θ.Νηθνλφκνπ ηνλ νπνίν 

ζέβνκαη θαη εθηηκψ απεξηφξηζηα, λα ζέζεη ην ζέκα πνπ πξναλέθεξα ζηελ αξρή 

ζηηο αλαθνηλψζεηο, ην ζέκα δειαδή ηνπ αλ ε πιάθα ηνπ Αξρίλνπ .. Δηζη; ζηε 

Βνπιή. Θαη αλ ζέιεη θαη ηε βνήζεηα θαη ησλ βνπιεπηψλ ηεο Αηηηθήο θιπ., είλαη 

ζέκα δηθν ηνπ αλ .. γηα λα εληζρπζεί δειαδή απηή ε πξνζπάζεηα. Δπίζεο εθείλν 

πνπ κνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε, είλαη φηη ζην Ξνιπδέλδξη γίλεηαη απηή ε 

εθδήισζε κε ηελ θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε θαη νη εζνπνηνί είλαη πνιίηεο, είλαη 

εξαζηηέρλεο. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη 

έλα Ιατθφ Θέαηξν, πνπ λα ζπκκεηέρνπλε νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, κε 

θεληξηθφ ππξήλα ην Ξνιπδέλδξη. Θα ήζεια λα επαηλέζσ βέβαηα ηελ θα 

Θνληνγηάλλε γηα ηελ, έηζη, φξεμε πνπ έρεη γηα ηα πνιηηηζηηθά. Γε ζα εθθξάζσ 

θαλέλα παξάπνλν γηαηί δελ ξσηήζεθα, κνινλφηη απ' φηη είπαηε θ.Γήκαξρε είκαη 

ππεχζπλνο γηα ηα "Ακθηαξάεηα", γηαηί ζεσξψ φηη απηά έρνπλε πξνγξακκαηηζηεί 

πνιχ πξηλ ην αλαθέξεηε θαη δε ζέισ λα ραιάζσ ην πξφγξακκα πνπ έρεη 
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δεκηνπξγεζεί. Διπίδσ φκσο φηη απφ εδψ θαη πέξα ζα μερσξίζνπκε ηα 

"Ακθηαξάεηα" θαη πνηεο είλαη νη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδεισζεηο.  

 Δπίζεο αλαθέξζεθε απφ ηνλ θ.Αξκπξηψηε φηη ζα επηζθεθηεί ην Γήκν 

καο γηα ηηο πνιηηηζηηθεο απηέο εθδεισζεηο ν Γήκαξρνο Αγθπξαο.  Γηα θάπνηεο 

εθδειψζεηο ελ πάζε πεξηπηψζεη νη νπνίεο πξνηάζεθε λα εληαρζνχλ κέζα ζηηο 

εθδειψζεηο ησλ "Ακθηαξαείσλ".  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη εάλ ζα γίλεη 

απηή ε εθδήισζε θαη έξζεη εδψ ν Γήκαξρνο ηεο Αγθπξαο, είλαη εμαηξεηηθή ηηκή 

γηα ην Γήκν καο θαη πξέπεη, αλ ζα πξέπεη γηα ηππηθνχο ιφγνπο λα ζηαιεί κηα 

πξφζθιεζε ζηνλ Ξξφεδξν .. ζηνλ Γήκαξρν ηεο Αγθπξαο, δείηε ην, δε λνκίδσ 

φηη είλαη θαθφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θχξηε .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Απηά ήζεια λα πσ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν θαη λνκίδσ φηη ην Πψκα πηνζεηεί 

ηελ πξφηαζε ηεο επίζθεςεο ηελ Θπξηαθή. Πηηο 11:30 είπαηε θ.Γηακαξέιν; 

Ππλάδειθνη, ζα δψζνπκε ξαληεβνχ ζην Ακθηάξεην;  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ακθηαξάεην θ.Ξξφεδξε παξαθαιψ. (γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην απνθεχγσ άιιε θνξά ιέγνληαο Αξραίν Θέαηξν. (γέιην) 

Ππλερίδνπκε κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ.Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δπραξηζηψ. Νλησο έρεη δίθην ε θα Καξγέηα πνπ είπε φηη νη 

εθδειψζεηο μεθίλεζαλ θάπνηε ζ' απηφλ ην ρψξν, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο ρψξνο 

πνπ αμίδεη νπνηαδήπνηε εθδήισζε, κε παξαζηάζεηο θαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ 

έιακςε ην αξραίν πλεχκα ήηαλε κε ην πέξαζκα ηεο Φιφγαο ην 2008. Λαη, 
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φλησο νη εθδειψζεηο έρνπλε δξνκνινγεζεί θαη δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, αιιά 

δηαθσλψ κε νηηδήπνηε, δειαδή ν Ακθηάξανο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηέηνηεο 

εθδειψζεηο, κε ρνξνχο θιπ., θιαξίλα βιέπσ εδψ, ιανχηα θιπ. Δίλαη πνιχ 

σξαίεο εθδεισζεηο, δελ ηαηξηάδνπλ κε ην Ακθηάξεην. Γελ έρνπλ θακία ζρέζε. 

Απνιχησο θακία ζρέζε. Κε ην Ακθηαξάεην, ζπγλψκε θ.Γηακαξέιν. Φεηνο καο 

θαιχπηεη. Πηνλ Θάιακν θάπνηε είρακε θηάζεη λα θάλνπκε θαη γηνξηή ζαξδέιαο, 

εηο κλήκε ηνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη φλησο είρακε θάλεη γηνξηή ζαξδέιαο γηα ηνλ Ακθηάξαν. Λαη, 

πξσηνηππήζακε. Φνβεξφ. Ινηπνλ, είρε γίλεη. Ξξνηείλσ παξφια απηά επεηδή νη 

εθδειψζεηο είλαη πάξα πνιχ σξαίεο θαη φλησο έρεη δνπιέςεη πάξα πνιχ ε θα 

Θνληνγηάλλε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίρακε .. Δίραλε θάλεη, λα ην πσ έηζη, γηνξηή ζαξδέιαο γηα ηνλ 

Ακθηάξαν θαη αλ δελ ην πηζηεχεηε, κπνξείηε λα ςάμεηε ζηα αξρεία λα δείηε φηη 

είρε γίλεη απηφ ην πξάγκα. Ινηπφλ .. Ν Αγ.Ρηκφζενο είλαη άιιν πξάγκα. Ν 

Ακθηάξανο είλαη άιιν πξάγκα. Ινηπφλ, πξνηείλσ αλ κπνξεί λα γίλεη ηερληθά, 

ηελ θα Θνληνγηάλλε ε εθδήισζε ηεο Ξέκπηεο ή ηεο Ξαξαζθεπήο, δελ μέξσ 

πνην είλαη απηφ πνπ ζα γίλεη ζηελ παξαιία Πθάιαο Υξσπνχ, ην VIDEO ART 

FESTIVAL, πνπ φλησο είλαη θνβεξφ θαη πξσηνπνξηαθφ, αμίδεη ηα ιεθηά ηνπ, ην 

έλα ηνπ θνκκάηη ηελ κηα εκέξα λα γίλεη ζηελ παξαιία ησλ Αγ.Απνζηφισλ πνπ 

δελ έρεη γίλεη θακία απνιχησο πνιηηηζηηθή εθδήισζε θέηνο θαη νχηε πξφθεηηαη 

λα γίλεη. Ζ κφλε εθδήισζε πνπ έγηλε, έγηλε απφ ην Πχιινγν ηνπ Αγ.Αλδξέα 

πνπ έρσ ηελ ηηκή λα είκαη Αληηπξφεδξνο, ινηπφλ .. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βαζηιάθν. 
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Α, ζπγλψκε, αλ είλαη θάπνηα πξνγξακκαηηζκέλε θαη δελ ην 

μέξσ, ην παίξλσ πίζσ. Γελ ππαξρεη πξφβιεκα ζ' απηφ. Ινηπνλ, πξνηείλσ κηα 

απ' απηέο ηηο εκεξεο λα κεηαθεξζεί ζηελ παξαιία ησλ Αγ.Απνζηφισλ, πνπ 

λνκίδσ φηη έρεη ηελ ίδηα αμία κε ηελ παξαιία ηεο Πθάιαο Υξσπνχ, λα κελ πσ 

ιίγν παξαπάλσ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπη ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δδψ ππαξρνπλ εξσηήκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ ζέκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δ δελ ην ζπδεηψ. Δ βέβαηα.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ξξέπεη λα απαληεζεί αλ κπνξεί λα γίλεη ε κηζή εθδήισζε.. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, πξέπεη λα δψζνπκε θαη ην ιφγν ζηελ θα Βιάρνπ. Κελ 

μεραζηνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γε ζα πξέπεη ηψξα, έρνπλ αθνπζηεί ηφζα πξάγκαηα, δελ 

πξέπεη λα δνζνχλ απαληήζεηο Ξξφεδξε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Θνληνγηάλλε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θα Βιάρνπ. Κεηά ηελ θπξία. Λα εξεκήζεηε, λα 

εξεκήζεηε. Πην Πψκα πξνζήιζε θαη ν ζπλάδειθνο θ.Ρζάδαξεο.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δρνπλε, ζα ζηήζνπλε κνπ έρνπλε πεη, δε ζα ρξεηαζηεί, δε ζα 

ρξεηαζηεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρζάδαξεο Πσηήξηνο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Θνληνγηάλλε. Ξαξαθαιψ θα Βιάρνπ. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λα απαληήζσ πξψηα θαη κεηά δελ έρσ θακία αληίξξεζε. 

Ινηπνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε, έρεηε ην ιφγν.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξξψηα απ' φια ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ.Ιίηζα. πήξμε 

έλα ραξηί ην νπνίν δηάβαζε, έλα ραξηί ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑΠ ΞΝΙΗΡΥΛ γηα κηα 

πξφηαζε. Απηή ε πξφηαζε δελ ήξζε πνηέ θαη' αξρήλ ζηα ρέξηα κνπ. Δγψ δελ 

ηελ έρσ, πξνζσπηθά. Απηή ηελ πξφηαζε ηελ πξψηε ηελ έρσ, απηή δελ κνπ ηελ 

έδσζε ..   

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δληάμεη, σξαία. Απηή δελ ήξζε. Δπνκέλσο δελ κπνξνχζε λα 

εμεηαζηεί γηα λα δνχκε αλ κπνξνχκε λα ηελ ζπκπεξηιάβνπκε ζηα "Ακθηάξεηα". 

Δγψ ζέισ λα πσ θάηη .. Πην Γήκν ήξζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. Θαζψο 

μεθηλήζακε λα θάλνπκε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κπνξψ λα κηιήζσ ιίγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίδνπκε, ζπλερίδνπκε θα Θνληνγηάλλε. Θαζίζηε θ.Αξκπξηψηε, 

θαζίζηε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κηζφ ιεπηφ, λα ζπλερίζσ ιηγάθη. Θέισ λα πσ φηη απηέο νη 

πνιηηηζηηθέο εθδεισζεηο ζεσξψ φηη γίλαλ αξθεηά βηαζηηθά, δηφηη εγψ απ' φηη 

γλσξίδεηε, ζην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν έρσ 14 ζπγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ, αθφκα δελ έρνπλ ηειεηψζεη νη απνινγηζκνί, πξαγκαηηθά 

βξηζθφκαζηε ζε έλαλ παληθφ κε ΑΦΚ, κε ππφινηπα, κε παξαδφζεηο, παξαιαβέο. 

Γίλεηαη έλαο ρακφο. Ρξέρσ πξαγκαηηθά απφ ην πξψη κέρξη ην βξάδη γη' απηή ηελ 

ππφζεζε. Πίγνπξα νη ζπλάδειθνη, δελ ην ζπδεηψ, ν θ.Θηνχζεο ζαθψο θαη έρεη 

απφιπην δίθην γη' απηφ πνπ ιέεη, αιιά ην λα πάξσ θάπνηεο απφςεηο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο ηηο ζπκβάζεηο, δελ είλαη θαζφινπ δηθή κνπ 
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αξκνδηφηεηα. Γειαδή, ππήξραλ θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ηέζεθαλ. Ν 

Γήκαξρνο ζπκθψλεζε, νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ζπδεηήζεθε, δειαδή ην λα 

πάξσ ηηο πξνηάζεηο θαη λα πσ, είλαη θαη απηφ, αιιά μέξεηο Γήκαξρε φ,ηη 

πηζηεχεηο εζχ, πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ θαη άθνςκν. Νηαλ ζα ζπζηαζνχκε επίζεκα 

ζαλ Λνκηθφ Ξξφζσπν ζίγνπξα ζα ιακβάλνπκε ππ' φςε καο φιεο ηηο απφςεηο 

θαη ζίγνπξα ζα ζπλαπνθαζίδνπκε. Νχηε εγσίζηξηα είκαη, νχηε ζέισ λα 

επηβάιισ ην εγψ κνπ ζε θακία πεξίπησζε, δελ είλαη ν ραξαθηήξαο κνπ έηζη θαη 

ζεσξψ φηη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε δε ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ θάνπι γηαηί 

πξαγκαηηθά έδσζα έλαλ αγψλα. Δδψ κηα ψξα πξηλ εηνηκάζακε απηή ηελ 

εηζήγεζε. Γελ ππήξρε πξνζσπηθφ νχηε λα θηηαρηεί απηή ε εηζήγεζε. Ξαηδηά, 

είλαη φια ζην πφδη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη βέβαηα. Νχηε ζηα γξαθεία δελ έρνπκε κπεη αθφκα. ΦΔΘ 

έρεη πάξεη, αιιά δελ έρεη πξνυπνινγηζκφ. Ξσο ζα θάλεη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο; Ιεηηνπξγηθά .. Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο πξνυπνινγηζκφ 

θ.Νηθνλφκνπ. Ρα γλσξίδεηε απηά. Δρεη ζπζηαζεί. Γελ έρεη, δελ ππάξρεη, νχηε 

γξαθεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, δελ είλαη ζε ηππηθά, ζίγνπξα. Ινηπφλ, ζεισ λα 

απεπζπλζψ ηψξα ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ ν νπνίνο κίιεζε αξθεηά ζθιεξά, κε 

ππνηηκεηηθά ιφγηα, γηα θηάζθν, γηα παλεγπξάθη θιπ. Θέισ λα ηνπ πσ, κίιεζε 

γηα ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ. Ρν πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ πνπ καο ιέεη φηη ζα 

καο έθεξλε απηέο ηηο πεξηβφεηεο εθδεισζεηο, ηνπο θαιιηηέρλεο, δελ είρε λα καο 

δψζεη 1.000 επξψ γηα λα βάινπκε ηα ερεηηθά ζην "Ακθηάξεην".  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, είπαηε, εζείο ην .. Ξνηνο ζα ηα έθεξλε; Δζείο ηη είζηε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Θνληνγηάλλε. Γε γίλεηαη δηάινγνο, ζπλερίζηε. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δίζηε βνπιεπηήο, αιιά εγψ δελ κπνξψ λα ζπλεξγαζηψ καδί 

ζαο, λα πάξσ ηνλ θ.Νηθνλφκνπ λα δεηήζσ ηελ επηρνξήγεζε. Αιιν, αλ κε 

πιεζηάζεηε θαη κνπ πείηε φηη έρεηε ηα κέζα. Γελ ην γλψξηδα. Δγψ δελ γλσξηδα 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ θ.Νηθνλφκνπ φηη κπνξεί λα είλαη ζην πνπξγείν θαη φηη κπνξεί 

λα κνπ θέξεη θάπνην θνλδχιη. Ξσο κπνξεί λα ην επηθαιεζηεί; Ξάλησο ην 

πνπξγείν εδψ βιέπνπκε φηη εδψ δελ έρεη νχηε 1.000 επξψ λα καο δψζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Θνληνγηάλλε, κελ θάλεηε δηάινγν. Γψζηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.    

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ινηπφλ, ην ζέκα ησξα γηα ησλ Ξνιηηηζηηθψλ Ππιιφγσλ πνπ 

αλαθέξζεθε, είραλ πξνγξακκαηίζεη θάπνηεο εθδειψζεηο. Ππγθεθξηκέλα ν 

θ.Ρφιηαο ήξζε ζε επαθή καδί ηνπο, ηνπ εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία φηη έρνπλ ηε 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη βεβαίσο ζα γίλεη δηάινγνο, ζα ζπδεηεζνχλ φιεο νη 

πξνηάζεηο θαη ζα είκαζηε θαη πνιχ ραξνχκελνη λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπκε ζε 

φιεο ηηο πνιηηηζηηθέο εθδεισζεηο πνπ ζα θάλνπκε. Δηζη; Γελ ην ζπδεηψ. Πε 

θακία πεξίπησζε. Απιά γηα θέηνο είραλ ήδε πξνγξακκαηίζεη θάπνηεο 

εθδεισζεηο νη νπνίεο ήηαλ πνιχ θνληά θαη έπξεπε λα μεθηλήζνπλ. Γελ 

κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ εκάο πφηε ζα πξνγξακκαηίζνπκε εθδειψζεηο θαη αλ 

ζα θάλνπκε. Δπίζεο γηα ηελ εμέδξα πνπ κηιήζακε, ζθνπφο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ, αλ ζπκθσλνχλε θαη ηα κέιε, είλαη λα αγνξαζηεί κηα εμέδξα δηθή 

καο, ην Λνκηθφ Ξξφζσπν, λα ηελ έρνπκε, λα ηελ παξέρνπκε ζηηο εθδειψζεηο, 

λα έρνπκε ηα δηθά καο ερεηηθά, λα είκαζηε απηφλνκνη. Θάηη ζχγρξνλν, λαη. Αλ 

ππάξμεη ε δπλαηφηεηα. Ρη άιιν; Γηα ηνλ θ.Βειηαληψηε πνπ κνπ είπε γηα ηελ 
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πξφηαζε γηα ηελ αξσγή ησλ Ππιιφγσλ, ζπκθσλψ θαη επίζεο γηα ηα ηκήκαηα 

ησλ Ξνιηηηζηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ρσξηφ, βεβαίσο θαη ζα ζπδεηήζνπκε καδί 

ηνπο. Γελ ην ζπδεηψ θαη ζα θάλνπκε φ,ηη θαιχηεξν. Ρν Θαπαλδξίηη πνιηηηζηηθά 

ηνπιάρηζηνλ ήηαλ πνιχ κπξνζηά. Ρν φηη δελ έγηλε ε εθδήισζε απηή ηψξα πνπ 

είρε ε θα Νηθνλφκνπ κε ηνλ θ.Πσηήξρν θαη πνπ είραλ φιε ηελ θαιή δηάζεζε, 

ππήξμε κηα αζπλελλνεζία κεηαμχ καο λα ηελ θάλνπκε, λα κελ ηελ θάλνπκε, 

έρνπκε ζηνιέο, δελ έρνπκε ζηνιέο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, απηφ πηζηεχσ φηη 

είλαη ιήμαλ θαη ζηε ζπλέρεηα φηη ζα δξνκνινγεζνχλ εθδειψζεηο γηα φια ηα 

ρσξηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δγψ πξνζσπηθά φρη, δελ έρσ.. Ν Γήκνο, εληάμεη, ην ρξεψλεη 

ε Γεκνηηθή Αξρή. Δπίζεο .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε .. Νρη, φρη δηαθνπή θαη άιιε. Θχξηε Βειηαληψηε, 

θακία δηαθνπή, ζαο παξαθαιψ. Νινθιεξψζηε θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λα πσ ηψξα γηα ηελ εθδήισζε πνπ ζα γίλεη ζηνλ Θάιακν. 

Ζηαλε έλα αίηεκα ησλ Θαιακησηψλ. Δγψ ζπδήηεζα καδί ηνπο, κνπ πξφηεηλαλ, 

κνπ θέξαλε απηή ηελ εηζήγεζε λα γίλεη κηα ιατθή εθδήισζε. Γελ είρα θακία 

αληίξξεζε. Ρνπο είπα φηη αλ ζπκθσλείηε φινη θαη ζέιεηε απηή ηελ εκεξνκελία 

λα θάλεηε απηή ηελ εθδήισζε ηεο πιεηνςεθίαο, ζπκθσλήζαλε .. Θάπνησλ 

Ππκβνχισλ, λαη. Γελ ήξζε θακία αληίξξεζε απφ θάπνηνλ, νπφηε δελ είρα θακία 

αληίξξεζε θαη εγψ λα θέξσ ην ζέκα πξνο ςήθηζε. Ρη άιιν; Δγψ δελ έρσ λα 

πσ θάηη άιιν. Θέισ πξαγκαηηθά λα πσ φηη ζα δψζνπκε ηα κέγηζηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο αμηνπξέπεζηαηεο, κε ήζνο θαη κε 

χθνο, ρσξίο θαθνδηαρείξηζε θαη κε πνιχ ζσζηφ ηξφπν θαη ζα ην δείηε ζηε 

ζπλερεηα. Παο επραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Θνληνγηάλλε. Γεπηεξνινγία; Θχξηε Ιίηζα, θάηη 

είραηε αθήζεη αλνηρηφ; Λα πάκε ηεξαξρηθά. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θάηη είρε 

αθήζεη αλνηρηφ ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Αθνχ ηειηθά βξήθακε ηελ αίηεζε πνπ έθαλαλ νη ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ 

ΓΟΑΠΔΗ, λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην δηθν ηνπο πξφγξακκα κέζα ζην πξφγξακκα 

ησλ "Ακθηαξαείσλ". Γηαηί θαη νη ίδηνη ιελε αθξηβψο ην ίδην πξάγκα θαη θάπνηα 

πξφζσπα εθεί κέζα ηα "Ακθηαξάεηα" ηα δηνξγαλψλνπλε ρξφληα πνιιά θαη ν 

Γήκνο πέξζη ήηαλε αξσγφο θαη ζπκκέηνρνο. Φέηνο μαθληθά γηαηί;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζέισ ιίγν ην ιφγν ζ' απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θα Θνληνγηάλλε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ηνζν θαηξφ ζην γξαθείν ζαο γηαηί δελ ην κειεηεζαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλαηε ηελ πξφηαζε θ.Ιίηζα. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ζα ήζεια λα 

αθνχζσ ηε ζέζε ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ην ςεθίζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ην βάινπκε θ.Γήκαξρε.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξξφεδξε, λα πσ θάηη πάλσ ζ' απηφ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνην πξσηφθνιιν; Ρν πξσηφθνιιν απηφ πνπ έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο 

ζηα ρέξηα ηνπ είλαη θαηξφ ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θ.Ιίηζα, ζα ηνπνζεηεζείηε; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε, ζα γίλνπκε ξεδίιη ζε 12 ρψξεο γηα 3.300. 

Δίλαη ληξνπή.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε επηθχιαμε .. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λεξά δελ έρνπλε λα πηνχλε ηα παηδηά, έρνπλ έξζεη εζεινληέο. 

Λαη, αιιά πξέπεη λα πεξάζεη απφ ην Ππκβνχιην, λα ην πεξάζνπκε. Ξνην είλαη ην 

πξφβιεκα ηψξα;  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα πσ θάηη πάλσ ζ' απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Θνληνγηάλλε, κηζφ ιεπηφ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κηζφ ιεπηάθη γη' απηφ .. πάλσ ζην ζέκα ηνπ θ.Ιίηζα. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κηζφ ιεπηάθη. Νηαλ μεθηλήζακε λα θάλνπκε απηέο ηηο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πήξακε ηειέθσλν θαη ηελ ΑΔΞΗ γηα λα ξσηήζνπκε ηη 

ζπκβαίλεη, γηαηί γλσξίδεηε φηη ππάξρνπλε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη εγψ σο 

Πχκβνπινο ηελ πξνεγνχκελε ηεηξαεηία είρα πάεη 3 θνξέο ζην δηθαζηήξην γη' 

απηή ηελ ππφζεζε. Ζ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ έρεη πιεξψζεη ΑΔΞΗ, 

φπνπ ν θ.Σξηζηφθνξνο δηνξγάλσλε απηέο ηηο εθδειψζεηο, εγψ επηθνηλψλεζα 

καδί ηνπ θαη κνπ είπε ην εμήο, θα Θνληνγηάλλε, εγψ είκαη πνιίηεο, ηελ επζχλε 

ηελ έρνπλε νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Νπφηε θαη εγψ απαληψ ζαλ Λνκηθφ 

Ξξφζσπν πνπ ζα έρσ ηελ ηζρχ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζαλ 

Γεκνηηθή Πχκβνπινο επεηδή αλαιακβάλσ ηελ επζχλε, αο αθήζσ ζηνπο 

αηξεηνχο λα θάλνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, γηαηί κφλν απηνί έρνπλ 

θεξψζεηο. Δπραξηζηψ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νη αηξεηνί πιεξψλνπλε θαη απηνί ηηο θάλνπλε επηδνηνχκελνη 

απφ ηελ Δπξψπε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηφ θ.Αξκπξηψηε ηψξα; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ δηαθσλψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηφ θ.Αξκπξηψηε; Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. Ππλερίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ θ.Ξξφεδξε, ζα παξαθαινχζα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζηακαηήζσ; Λα κε δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ θα 

Βιάρνπ; Γηαηί δηακαξηχξεζηε θαη θνπλάηε ην θεθάιη;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Φεχγεη ν Γήκαξρνο; Δληάμεη. Θα παξαθαινχζα νη ηνπνζεηήζεηο 

ηηο νπνίεο θαλνπκε λα ηηο αθνχκε κε πξνζνρή, φινη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, κπνξεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Παο παξαθαιψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θέισ λα μεθαζαξίζσ θάπνηα πξάγκαηα. Ακα κνπ επηηξέπνπλε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, ε ηνπνζέηεζε κνπ ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλε. Γελ 

ακθηζβήηεζα φηη ππάξρνπλε φλησο πεξηζηνιέο εμφδσλ θαη γη' απηφ ην ζέκα 

κάιηζηα εκείο δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε. Ηζα ίζα, δελ έρνπκε πξφβιεκα 

φηαλ γίλνληαη θαιέο εθδειψζεηο, λα ηηο πιεξψζνπκε θαη αλαιφγσο. Αθξηβά 

πξνθαλψο. Γελ έρνπκε ηέηνηα αληίξξεζε. Δκείο είπακε θάηη πνιχ απιφ 

θ.Ζιηάζθν, φηη ηα "Ακθηάξεηα" φπσο γηλφληνπζαλ κέρξη ζήκεξα ήηαλε 

εθδειψζεηο .. Δπεηδή ήζνπλ φξζηνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρελ πξψηε ηελ ηάμε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, επεηδή φπσο γίλνληαλ κέρξη ζήκεξα δελ εθθξάδνπλε 

ηε θηινζνθία ηε δηθηά καο θαη δελ είπα φηη ζήκεξα θαη απηά πνπ ζα γίλνπλ 

αχξην δε ζα είλαη παλεγπξάθη, έηζη ήηαλε θαη απιά παξακέλνπλε έλα 

παλεγπξάθη. Γειαδή, εθδειψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ρακεινχ βειελεθνχο θαη 

κπνξψ λα πσ ρσξίο θακία ζθνπηκφηεηα θαη θακία ζηφρεπζε. Δλαο αρηαξκάο, 

ιίγν κπνπδνχθηα, ιίγν θιαξίλα, ιίγν απ' φια θαη είλαη έλα πξάγκα ην νπνίν δε 

βγάδεη θάπνην λφεκα. Ζ έλλνηα φηη έηζη ηα θάλακε θαη εηζη ζα ηα ζπλερίζνπκε, 

δε λνκίδσ φηη είλαη κηα απάληεζε ε νπνία έρεη λφεκα. Γεχηεξνλ, εγψ είπα θάηη 

πνιχ απιφ, ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκψλ πνπ θάιεζα θαη ην Γήκαξρν λα θιείζσ 

έλα ξαληεβνχ, είλαη γηα άιιν ζέκα. Γηα λα δηεθδηθήζνπκε κηιψληαο κε ηνλ 

θ.πνπξγφ λα δψζεη θαη απηνο ηελ εληνιή ηελ πνιηηηθή λα αλνίμεη ν ρψξνο. Γε 

κίιεζα εγψ γηα επηδνηήζεηο. Δγψ δε ζαο κίιεζα θαη ζέισ λα κε πξνζέρεηε φηαλ 

κηιάσ, εγψ είπα, ην ξαληεβνχ πνπ θαιψ κε ην Γήκαξρν θαη ηνλ θ.Γηακαξέιν 

θαη φπνηνο άιινο ζέιεη λα' ξζεη, λα πνχκε ζηνλ πνπξγφ φηη εθεί έρεη έλα πνιχ 

κεγάιε .. έρεη κηα πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα αλνίμεη ν ρψξνο. Αξα ινηπνλ ε 

πνιηηηθή εγεζία λα πέζεη πάλσ ζην ζέκα ηεο Δθνξίαο γηα λα κπνξέζεη λα πεη 

θαη απηή ην ιφγν ηεο. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ επηδφηεζε είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ. Δγψ είκαη νπαδφο ρνξεγψλ ζ' απηή ηελ ππφζεζε, πέξα δεκνηηθσλ 

επηδνηήζεσλ. Θαη ηξίηνλ, ε ππφζεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ θαη κηαο Δπηηξνπήο 

ηέηνηαο, έρεη λα θάλεη κε ηελ εκβέιεηα ηνπ γεγνλφηνο, φρη κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κφλν. Βέβαηα κηα Δπηηξνπή πξνζσπηθνηήησλ, φπσο 

θαηαιαβαίλεηε, κπνξεί λα ζπιιέμεη απφ ρνξεγνχο κεγάια πνζά. Γηαηί άκα 

δνχλε νλφκαηα πξψηνπ κεγέζνπο κέζα ζ' απηή ηελ Δπηηξνπή ζηελ νπνηα ζα 

είλαη ηηκεηηθή, θαιιηηερληθή ζέιεηε λα ηελ πείηε, φπσο ζέιεηε λα ηελ πείηε, 

θπζηθά έλαο κεγάινο, κηα κεγάιε επηρείξεζε κπνξεί θαη λα έξζεη λα 

ππνζηεξίμεη θαη λα κελ επηβαξπλζεί ν Γήκνο κε ην θφζηνο απηψλ ησλ 

εθδειψζεσλ. Θιείλσ ιέγνληαο φηη δελ έρνπκε αληίξξεζε ζηελ πεξηθνπή ησλ 

εμφδσλ γη' απην ην παλεγπξάθη, ζα επηκείλσ εγψ .. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ ην δέρνκαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Θνληνγηάλλε, δε ρξεηάδεηαη λα δηαθφπηεηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αιιά φκσο, επεηδή είλαη ηέηνηα ε κνξθή ηνπ δε ζα ην 

ςεθίζνπκε. Παο ιέσ, ζαο εμεγψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. Ξνην είλαη ην δηαδηθαζηηθφ;  

ΙΗΡΠΑΠ: Εεηάκε λα κπεη .. Δρσ ην ιφγν θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηαδηθαζηηθφ. Ρν ιφγν δελ ηνλ έρεηε. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο 

είπαηε θάηη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία; Ρη δελ πάεη θαιά ζηε δηαδηθαζία; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζαο εμεγήζσ. Νηη εκείο δεηάκε, δεηάκε δηαδηθαζηηθά απφ ην Πψκα 

λα κπνπλ θαη νη εθδειψζεηο ησλ ΞΝΙΗΡΥΛ ΔΛ ΓΟΑΠΔΗ γηα λα κελ ππάξρνπλ 

δχν "Ακθηάξεηα". Δάλ δελ κπνχλε, εκείο δελ ην ςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεζκεπηεί ν θ.Γήκαξρνο φηη ζα εμεηάζεη ην ζέκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα πάξνπκε απφθαζε. Ρη ν Γήκαξρνο; Δίκαζηε Πψκα εδψ πέξα. Λα 

πάξνπκε απφθαζε. Δκείο εάλ δελ κπεη, δελ κπνξεί λα έρνπκε δπν "Ακθηάξεηα" 

παξάιιεια. Λα .. κέζα λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνηάζεηο, εηδηθά φηαλ δελ 

θνζηίδνπλε, λα ζπκπεξηιεθζνχλ, λα ππάξρνπλ "Ακθηάξεηα" κηα θνξά ζην Γήκν 

καο. Γελ κπνξεί λα ππάξρνπλε δχν. Αλ δελ κπεη δελ ην ςεθίδνπκε. Ρν 

ζεσξνχκε φηη δε ζηέθεη απηφ ην πξάγκα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, επραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θπξία Βιάρνπ, έρεηε ην ιφγν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Βιάρνπ. 

ΒΙΑΣΝ: πνκνλή, λαη. Θαιεζπέξα ζαο, ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ κνπ 

δψζαηε ην ιφγν. Βέβαηα ιππάκαη πνπ έθπγε ν Γήκαξρνο, ζα ήζεια λα αθνχζεη 

θαη ν Γήκαξρνο κεξηθά πξάγκαηα. Γελ πεηξάδεη φκσο. Κπνξνπκε λα ηα πνχκε 

θάπνηα άιιε ζηηγκή. Σαίξνκαη πνπ ζα γίλνπλε εθδειψζεηο πνιηηηζηηθέο ζην 

Γήκν καο, αιια κε κηα δηαθνξά. Θάπνηεο απ' απηέο είλαη παθέηα θαη φζνλ 

αθνξά εθδειψζεηο κε παθέηα, ηνπιάρηζηνλ ν Γήκνο καο ηηο έρεη δεη θαη' 

επαλάιεςε φια απηά ηα ρξφληα. πάξρεη κηα δηαθνξά φζνλ αθνξά πξνο ηνπο 

Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο, φηη θάλνπλε εθδειψζεηο αιιά ελεξγνπνηνχλε ηνπο 

λένπο ηνπ "Θαιιηθξαηηθνπ" Γήκνπ. Νη Ξνιηηηζηηθνη Πχιινγνη έθαλαλ 

εθδειψζεηο. Γελ άθνπζα ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ λα αλαθεξζεί θάπνηνο 

γηα ηηο εθδειψζεηο απηέο, λα πεη έζησ δχν θνπβέληεο, εθηφο απφ ηελ θα 

Πηεξγίνπ. Ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο ηεο Πθάιαο πήξε ην βάξνο θέηνο γηα ην 

παλεγχξη ηνπ Ξξνθεηή Ζιεία θαη έθαλε κηα πνιχ ζεκαληηθή εθδήισζε, κηα θαη 

ην παλεγχξη κεδελίζηεθε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ γλσξίδεηε, δε ζα ηνπο αλαθέξσ 

εγψ, αιιά αλ φκσο είραλ πξνγξακκαηηζηεί θάπνηα πξάγκαηα γηαηί κπνξεί λα 

είλαη θαηλνχξγηνο ν Γήκνο ν "Θαιιηθξαηηθφο", αιιά νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο είραλε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, είραλε 

θάπνηεο ζέζεηο θαη γλσξηδαλε πσο ιεηηνπξγνχζε ην παλεγχξη, άξα ζα 

κπνξνχζαλε λα είραλε πξνιάβεη φια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, γηαηί ην παλεγχξη ηνπ Ξξνθήηε Ζιεία είλαη ηζηνξηθφ. Δγηλε 

κεηά απφ ην ζεηζκφ ηνπ '36 θαη είλαη 75, 73 ρξφληα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

θέηνο κεδεληζηεθε. Γελ είπα φηη γηλφηαλε κε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο, αιιά ζα 

κπνξνπζαλε 2 κήλεο πξηλ λα ην είραλε πξνγξακκαηίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή, νη 

νπνίνη δελ ήηαλ θαηλνχξγηνη. Κπνξεί λα είλαη ν Γήκνο κεγάινο αιιά μέξνπλε 

πσο ιεηηνπξγνχζε ην ζέκα ηνπ παλεγπξηνχ. Αξα, ζα είραλε πξνιάβεη φια 

εθείλα ηα γεγνλφηα θαη ηα πξνβιήκαηα. 
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 Κηιήζαηε γηα κηα εθδήισζε πνπ ζα γίλεη κέζα ζην "Ακθηαξάεην". Απηή 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη εχρνκαη λα κπνξψ λα ηελ παξαθνινπζήζσ. Δχρνκαη 

ην επφκελν βήκα φκσο ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ λα είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 

Αξραηνινγηθφ Κνπζείν ηνπ Υξσπνχ, γηα ην νπνίν δε γίλεηαη θακία ζπδήηεζε. 

Νζνλ αθνξά γηα ηηο ρνξεγίεο πνπ έρεη ν Γήκνο σο πξνο ηηο εθδειψζεηο, ζα 

ήζεια λα πσ φηη νη Ξνιηηηζηηθνη Πχιινγνη δελ είραλε θακία ρνξεγία. Κήπσο ζα 

πξέπεη λα ζθεθηνχκε λα ζηεξίμνπκε θαη ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο; Λαη. 

Απφ ηνλ θ.Ρφιηα έγηλε κηα ζπδήηεζε θαη ην δεηήζακε θαη εκείο βέβαηα, γηα λα 

εληαρζνχλ νη εθδειψζεηο ησλ Ξνιηηηζηηθψλ Ππιιφγσλ λα γίλνπλ ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Γήκνπ. Ξνην ην πξφβιεκα λα θξαηήζνπκε ηηο εκεξνκελίεο εθφζνλ ν 

θφζκνο γλσξίδεη φηη ην παλεγχξη είλαη 20 Ηνπιίνπ; Γελ κπνξεί λα αιιάμνπκε 

ηελ εκεξνκελία απηή θαη γίλεηαη ζηελ πιαηεία ηεο Πθάιαο Υξσπνχ. Ηζηνξηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο. Γελ κπνξεί λα αιιάμεη απηφ. Δκείο δερηήθακε λα γίλνπλ ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα επεθηαζνχλ γηα φιν ην δηάζηεκα ησλ 2 κελψλ, 

Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ νη εθδειψζεηο καο θαη ν Πχιινγνο ηεο Πθάιαο έθαλε 3 

εθδειψζεηο πνιχ δπλακηθέο, ην γλσξίδεηε, δελ είλαη αλάγθε λα αλαθεξζψ εγψ 

ζ' απηφ, ζα κπνξνχζε λα ηηο εληάμεη ζην πξφγξακκα ηνπο ζπλ ηηο εθδειψζεηο 

πνπ έρεη εηνηκάζεη ν Γήκνο. Νξίζηε; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ είρακε εηνηκάζεη ηίπνηε. Απηά γίλαλε ηψξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Βιάρνπ. 

ΒΙΑΣΝ: Ρέινο πάλησλ, αλ κπνξνχζακε λα ην πξνιάβνπκε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝ: Λαη, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Βιάρνπ. Νινθιεξψζηε ην ζέκα ζαο. 

ΒΙΑΣΝ: Γλσξίδεηε φινη ζαο φηη αζρνινχκαη κε ηα πνιηηηζηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα κέλα είλαη ηξφπνο δσήο ηα πνιηηηζηηθά θαη ε πξνζθνξά κνπ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 21ε 29 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  121 

είλαη εζεινληηθή. Γελ βξίζθνκαη ζε κηα ζέζε πνπ έρσ θάπνην κηζζφ γηα λα 

πξνζθέξσ ζηα πνιηηηζηηθά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝ: Νρη, φρη, έρσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, αθήζηε λα ηειεηψζεη, λα νινθιεξψζεη ε θα 

Βιάρνπ.  

ΒΙΑΣΝ: Λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βιάρνπ ζπλερίζηε. 

ΒΙΑΣΝ: Λαη, λαη, λα ζπλερίζσ. Ππγλψκε, ζπγλψκε, ζπλερίδσ. Αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο θάπνηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, λνκίδσ ηνπνζεηήζεθαλ, λα ην πσ 

πην ζσζηά, ν θ.Γέδεο είπε φηη είλαη λένο Γήκνο. Λαη, δε δηαθσλψ αιιά κπνξεί 

λα είλαη θαηλνχξγηνο Γήκνο, αιιά ε θάζε πεξηνρή πνπ ήξζε θαη δεκηνχξγεζε 

ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν έρεη κηα ηζηνξία. Απηή ηελ ηζηνξία ζα έπξεπε λα ηε 

γλσξίδνπλ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη νη νπνίνη δελ είλαη εθιεγκέλνη ηψξα, έρνπλ 

εθιεγεί θαη ζε άιιεο Γεκνηηθέο, ζηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, ή 

Θνηλνηηθέο ή Γεκνηηθέο. Αξα μέξνπλ ηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ ηφπνπ ηη 

εθδειψζεηο γίλνληαη. Νπφηε δελ ηνπο δηθαηνινγεί ην γεγνλφο νηη είλαη λένο 

Γήκνο. Μέξνπλ ηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ ηφπνπ. Δπίζεο, ν θ.Βειηαληψηεο είπε φηη 

θάζε Παββαηνθχξηαθν γίλνληαη εθδειψζεηο. Θχξηε Βειηαληψηε, δελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηη ζα θάλνπκε; Αλαθνξέο .. ; 

ΒΙΑΣΝ: Λαη, λα απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Βιαρνπ. 

ΒΙΑΣΝ: Πίγνπξα γίλνληαη εθδειψζεηο θάζε Παββαηνθχξηαθν. Ρν ζέκα είλαη 

λα κπεη έλα πξφγξακκα ζ' απηέο ηηο εθδειψζεηο. Γε δηαθσλψ καδί ζαο γη' απηφ 

πνπ είπαηε. Ππκθσλψ κε ηνλ θ.Θηνχζε γηα ην πξφγξακκα φηη έπξεπε λα είρε 
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έξζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ, φπσο θαη κε ηελ θα Καξγέηα φζνλ αθνξά ηη ζεκαίλεη 

πνιηηηζκφο γηα καο ηνπο Διιελεο θαη ζα πξέπεη φινη καδί λα ζπλεξγαζηνχκε θαη 

λα ζηεξίμνπκε ηνλ πνιηηηζκφ θαη απηφ πξνζπαζνχκε. Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηελ 

θα Θνληνγηάλλε, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηνπ 

"Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο έηζη θαη απηνί απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο λα κπνξέζνπλε θάηη λα πξνζθέξνπλε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θα Βιάρνπ; 

ΒΙΑΣΝ: Νζνλ αθνξά γηα ην πξφγξακκα πνπ καο δηαβάζαηε εδψ, ζα δνζεί 

ζχληνκα ζην θνηλφ. Γηα λα μέξνπκε ην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ. Θαη ζα 

ηειεηψζσ κε ην εμήο .. Λαη, ζα νινθιεξψζσ, ζπγλψκε, κνπ δφζεθε ε επθαηξία 

λα πσ δχν ιφγηα θαη θαηά θαηξνχο ζα πξέπεη λα κηιάλε θαη νη δεκφηεο. Παο 

αθνχκε πνπ ζαο αθνχκε, ζα πξέπεη θαη εκείο λα ιέκε ηα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ πάλησο. Λα ην μέξεηε. 

ΒΙΑΣΝ: Δληάμεη, αθνχ δελ ην πξνβιέπεη ν Θαλνληζκφο, δε ζα κηιάκε. Θαη 

θάηη άιιν, φζνλ αθνξά ην Ιανγξαθηθφ ηεο πεξηνρήο, θάπνηα ζηηγκή..  

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝ: Θάπνηα ζηηγκή, απηφ κπνξείηε εζείο νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα ην 

εμεηάζεηε θαη αλ ππαξρεη δπλαηφηεηα λα ιέκε θαη εκείο δχν ιφγηα. Νζν γηα ην 

Ιανγξαθηθφ ηεο πεξηνρήο, ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο ηεο Πθάιαο έρεη θαηαζέζεη 

έγγξαθν πξνο ην Γήκν εδψ θαη 2 ρξφληα θαη ην επαλαιακβάλεη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ππάξρεη πιηθφ πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη, απηφ ζέισ λα 

ην θαηαζέζνπκε ζην Γήκν θαη λα γίλεη έλα Ιανγξαθηθφ ηνπ Γήκνπ, φρη ηνπ 

Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ ηεο Πθάιαο Υξσπνχ. Απηφ ζα ήζεια, φζνη απν ζαο 

ελδηαθέξεζηε, λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα γίλεη ην 

Ιανγξαθηθφ. Απηφ. Θάηη άιιν δελ έρσ λα πσ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θα Βιάρνπ, έρνπκε θαη άιια ζέκαηα λα ζπδεηήζνπκε. Ν 

ρξφλνο καο πηέδεη.  

ΒΙΑΣΝ: Νρη ζήκεξα, φρη ζήκεξα. Απιψο ην θαηαζέησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιππακαη πνπ έξρνκαη .. γίλνκαη δπζάξεζηνο ζηελ πξψελ Γ/ληξηα 

κνπ, αιιά .. 

ΒΙΑΣΝ: Κνπ δφζεθε ε επθαηξία, κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα ην αλαθέξσ. 

Νζνη απφ ζαο ελδηαθέξεζηε γηα ην Ιανγξαθηθφ ηεο πεξηνρήο ππάξρεη πνιχ 

πιηθφ ζηνλ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν ηεο Πθάιαο, λα ην ζηήζνπκε γηα ην Γήκν καο, 

φρη γηα ηνλ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν ηεο Πθάιαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θχξηε Ζιηάζθν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)     

ΒΙΑΣΝ: Ππκθσλψ καδί ζαο θ.Νηθνλφκνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα πσ δπφ πξαγκαηάθηα γηαηί .. Γε ζέισ λα ζρνιηάζσ φια 

απηά πνπ ζπδεηήζεθαλ γηα ηηο .. θαη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο, ζα πσ δχν 

πξάγκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αθνξά ηελ ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΞΝΙΗΡΥΛ. 

Ρν ζπδήηεζα θαη κε ην Γήκαξρν. Θέισ λα πσ κφλν δχν πξαγκαηάθηα φζνλ 

αθνξά απηά ηα δχν έγγξαθα. Θαη' αξρήλ ην έλα έγγξαθν είλαη 26 Ηνπιίνπ 

2011, ην άιιν έγγξαθν δελ μέξσ ηη εκεξνκελία έρεη. Γε βιέπσ εκεξνκελία, 

αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη λα κπνχκε ζηελ νπζία. Λα κπνχκε ζηελ νπζία. Ζ 

ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΞΝΙΗΡΥΛ γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ θιπ. ζρεδηάδεη 

θαη δηνξγαλψλεη ηα "Ακθηάξεηα" απφ ην 1998. Απηφ δελ είλαη έηζη. Ρα 

"Ακθηάξεηα" μεθηλήζαλε απφ ην 1998 απφ ην Γπκλαζηηθφ Πχιινγν Υξσπνχ. 

Ζηαλ θαη ν Θψζηαο ν Ιίηζαο ηφηε, γίλαλε .. Ξσο; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη ε Αλλα ε Πηεξγίνπ. Νρη, γηα ηνλ Υξσπφ, γηα ηα "Ακθηάξεηα" 

ηνπ Υξσπνχ ιέσ. Γη' απηφ εδψ, γη' απηφ εδψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, Ιέλα, γη' απηφ εδψ ιέκε ηψξα. Λαη, ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Καξγέηα, άιιν πξάγκα ιέεη ν θ.Ζιηάζθνο. Γελ ην 

κπεξδεχεη, κηιάεη γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ έθαλε ν Υξσπφο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηνλ Υξσπφ κηιάσ. Γίλαλε ηελ πξψηε ρξνληά απφ ην 

Γπκλαζηηθφ Πχιινγν Υξσπνχ, κεηά γίλαλε γηα 4 ρξφληα απφ έλαλ .. κηα Αζηηθή 

Δηαηξεία Κε Θεξδνζθνπηθνχ Σαξαθηήξα ζηελ νπνία ζπκκεηείρα θαη εγψ θαη 

ήκνπλ Αληηπξφεδξνο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αζηηθή Δηαηξεία Κε Θεξδνζθνπηθνχ Σαξαθηήξα. "Ακθηάξεηα". Δλ 

πάζε πεξηπηψζεη βξε Θψζηα, δελ έρεη ζεκαζία. Γελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, 

αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη επεηδή ηνπο μέξνπκε φινπο ηα παηδηά θαη ερσ 

ζπλεξγαζηεί άκεζα καδί ηνπο θαη ππαξρεη κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα, ε πξφζεζε 

καο είλαη λα πιεξψζνπκε. Νκσο, απηή ε πξφηαζε εδψ πέξα γηα 

ρξεκαηνδφηεζε, λα μέξεηε θάηη φηη θαη δελ ηεθκεξηψλεηαη θαη δελ κπνξνχκε λα 

ηε βάινπκε ζήκεξα ζαλ αληηθείκελν. Γειαδή, εδψ πέξα ιέεη, 1.500 επξψ 

αζθάιηζε. Ρη αζθάιηζε θαη πνηνο ζα αζθαιίζεη; Ρη ζα γξάςνπκε εκείο ζηα 

πξαθηηθά; Δκείο ζα πάξνπκε ηελ απφθαζε λα ην θάλνπκε. Απηφ εγψ είπα θαη 

ζηνλ Ξξφεδξν, ζα πάξνπκε ηελ απφθαζε .. Κηζφ ιεπηφ Θσκά, δελ είλαη απιά 

ηα πξάγκαηα, γηαηί είλαη απιά λα ιέκε δψζηε ηα, δψζηε ηα ιεθηά, αιιά δελ 

είλαη έηζη. Νη Δπίηξνπνη δελ ηα εγθξίλνπλ απηά. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νη Δπηηξνπνη. Λα ηειεηψζσ Γηψξγν, λα ηειεηψζσ. Ρν λα ιέεη 

θάπνηνο αζθάιηζε 1.500 επξψ είλαη ζρεηηθφ, είλαη γεληθφ. Ρν λα ιέεη δηαηξνθή 
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1.500 επξψ είλαη πάιη γεληθφ. Δκείο ζαλ δαπάλε ζα ηα εγθξίλνπκε, αιιά λα 

μέξεηε φηη απηά ηα πξάγκαηα απφ ηνπο Δπηηξφπνπο δελ εγθξίλνληαη θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν φηαλ εδψ πέξα δελ ππάξρεη θαη απφθαζε ζπλδηνξγάλσζεο ή λα 

εληαρζνχλε απηά κέζα ζηηο πνιηηηζηηθέο καο εθδεισζεηο. Ινηπνλ, εκείο ζα 

βάινπκε ηελ πίζησζε απηή ησλ 3.000 επξψ θαη ζα βάινπκε κε ηηο νλνκαζίεο 

φπσο καο έρνπλε θαηαηεζεί, γηα λα κελ είκαζηε δειαδή θαη αλαθφινπζνη. Δηζη; 

Γειαδή, ζα βάινπκε κέζα Ξξφεδξε ζηελ απφθαζε, ζα εληάμνπκε κέζα ζηα 

έμνδα ηα 1.500 επξψ πνπ έρνπλε δεηεζεί ζαλ αζθάιηζε ησλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηζφ ιεπηάθη ξε Γηψξγν, απηφ ιέσ. Ινηπνλ, ην έλα ινηπνλ, ε κηα 

δαπάλε είλαη 1.500 επξψ ε αζθάιηζε ηνπο, ε νπνηα δελ μέξνπκε πνηνο ζα ηα 

αζθαιίζεη, έηζη; Θαη απφ ηελ άιιε ηε ζίηηζε ηα 1.500 επξψ. Γελ μέξσ πσο ζα 

θνπεί ην έληαικα θαη πνηνο ζα θφςεη ηελ δαπάλε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα απηφ αθξηβψο ιέσ θαη δελ μεξσ απηφ αλ ζα πεξάζεη ζηνλ 

Δπίηξνπν. Δκείο ζα ην θάλνπκε. Θα εληάμνπκε Ξξφεδξε κέζα ζηελ εηζήγεζε 

απφ θάησ, ζπκκεηνρή .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ζιηάζθν, ην Πψκα ην ξσηήζαηε; Αο πνχκε εκέλα κε 

έρεηε βάιεη ηψξα θαη θάλσ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφηαζε θάλσ θα Θνληνγηάλλε, κίιεζα κε ην Γήκαξρν. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δ κα ιεο ζα ην εληάμνπκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κίιεζα κε ην Γήκαξρν θαη κνπ ιέεη, λαη βάιηα. Θα ην βάινπκε 

1.500 θαη 1.500 επξψ κ' απηφλ ηνλ ηίηιν θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξνπ ην ιέεη ξε Θψζηα απηφ; Κπνξεηο λα κνπ ην δείμεηο; Ξνπ ην 

ιέεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Υξαία, 1.800, σξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, λα ην νινθιεξψζνπκε θ.Ζιηάζθν, λα πάκε 

ζηελ ςεθνθνξία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Υξαία λα βάινπκε απηή ηε δαπάλε ινηπνλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ρα 

1.500 επξψ πνπ είλαη αζθάιηζηε αζηηθήο επζχλεο 25 αηφκσλ θαη 1.800 επξψ 

δηαηξνθή 25 αηφκσλ θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα δνχκε πσο ζα εθηακηεχζνπκε ηε 

δαπάλε. Δληάμεη; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, κηα δηεπθξίληζε ζε παξαθαιψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη θ.Αξκπξηψηε. Νξίζηε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ην Πψκα γηαηί έρεη δεκηνπξγεζεί παξεμήγεζε. Ρν αίηεκα 

ησλ αλζξψπσλ απηψλ ηεο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ δελ είλαη ηα ιεθηά, ηα 300. 

Δγψ δε κίιεζα γηα ιεθηά. Δηέζε απφ άιιν ζπλάδειθν. Απηέο νη πνιηηηζηηθεο 

εθδειψζεηο λα ηεζνχλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνπιην ζαλ αηγίδα ηνπ Γήκνπ. Γελ 

δεηάλε ιεθηά, είλαη επηδνηνχκελα. Δίπαλε, εάλ κπνξεί ν Γήκνο επεηδή έρνπλ 

έξζεη 25 παηδηά εζεινληέο θαη ηα έρνπλε .. ηε ζίηηζε ηνπο ηελ έρνπλ αλαιάβεη 

νη πνιίηεο, δε κηιάσ γηα ηελ αίηεζε, δελ είλαη δηθηά κνπ, ην δεχηεξν έγγξαθν 

Βαγγέιε, έηζη; Κελ ην κπεξδεχεηο. Δγψ κηιάσ γη' απηφ πνπ δηάβαζεο ηψξα. Γελ 

είλαη ην πξσηεχνλ ηνπο ηα 3.000, πνπ αλ κπνξεί ν Γήκνο, θαιφ ζα είλαη, αιιά 

ην αίηεκα ηνπο είλαη λα εληαρζνχλε ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ κε 

ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα θάλεη ν Γήκνο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θάλεηο ιάζνο. Δδψ πέξα γξάθνπλε, ζαο θαηαζέηνπκε ην ζρέδην 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εθδειψζεηο "Ακθηάξεηα 2011" θαη ζαο θαινχκε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ην θιείζνπκε ην 

ζέκα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη κα λα εμεγήζσ ηη απφθαζε ζα πάξνπκε. Λα κεηάζρεηε σο 

ζπλδηνξγαλσηέο ζην κεγαιχηεξν πνιηηηζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ γεγνλφο ηνπ 

Υξσπνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξνην; "Ακθηάξεηα" δειαδή ζα γηλνπλ απφ εθεί θαη "Ακθηάξεηα" θαη 

απφ ην Γήκν; Γελ θαηάιαβα. Αο απνθαζίζνπκε ηη ζέινπκε. Δκείο αο πάξνπκε 

ηελ απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη φηη ζα είκαζηε αξσγνί ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή θαη απφ εθεί θαη πέξα ηειείσζε ην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θπξηνη ζπλάδειθνη 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά πιεηνςεθία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θα Θνληνγηάλλε. Ρψξα λνκίδσ φηη ζα απνθαζίζεη ην Πψκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θαηά πιεηνςεθία. Δκείο θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξσηνχ θηάζνπκε .. Νξίζηε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άξα ινηπφλ φπσο ηίζεηαη ην ζέκα είλαη δχν νη πξνηάζεηο. 

Ζ κηα είλαη λα εγθξηζεί ην ζέκα φπσο έρεη ηνπνζεηεζεί, δειαδή λα εγθξηζεί ε 

εηζήγεζε, λα ην πσ έηζη ηεο θαο Θνληνγηάλλε, θαη ε άιιε ε πξφηαζε είλαη ην 

ζέκα απηφ κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εθδειψζεσλ κε ηα 

πνζά πνπ αλέθεξε ν θ.Ζιηάζθνο.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα πσ θάηη; 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

128 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξφζνη ςεθίδνπλε ηε κηα πξφηαζε θαη πφζνη ηελ άιιε θα 

Πηεξγίνπ. Ρη άιιν βιέπεηε εζείο λα γίλεηαη; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κε ηελ αλακφξθσζε πνπ ιέηε, ηειείσζε ν πξνυπνινγηζκφο 

ην Γήκνπ. 50.000 είλαη, ηειείσζε, δελ ππάξρεη άιιν θνλδχιη. Ξξέπεη λα γίλεη 

αλακφξθσζε γηα λα ζπλερηζηνχλ νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Απηά είλαη ηα 

ρξήκαηα πνπ έρνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ, πνηνη ζπλάδειθνη ζπκθσλνχλ κε 

ηελ εηζήγεζε φπσο έγηλε απφ ηελ θα Θνληνγηάλλε. Νλνκαζηηθά.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, Ζιηάζθνο Δπάγγεινο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ εηζήγεζε φπσο έρεη ηεζεί απφ ηελ θα Θνληνγηάλλε. ∞ κε 

ηελ αλακφξθσζε πνπ είπαηε. Απνθαζίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, φρη, δελ .. Κε ζπγρσξείο πνιχ. Απηήλ ηε ζηηγκή 

αλαπιεξψλσ θαη ην Γήκαξρν θαη ζπλελλνήζεθα κε ην Γήκαξρν γηα λα 

βάινπκε, λα εληάμνπκε ηε δαπάλε απηή κέζα ζηηο εθδειψζεηο. Γελ θαηάιαβα. 

Ρη ζπδεηάκε ηψξα; Ξνηνο βάδεη δχν πξνηάζεηο; Γελ θαηάιαβα. Ζ πξφηαζε 

απηήλ ηε ζηηγκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάπνηνη ζπλάδειθνη .. Κηζφ ιεπηφ θ.Ζιηάζθν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ ηελ θάλσ εγψ θα Πηεξγίνπ. Αο μεθαζαξίζνπκε ην ζέκα, 

έηζη; Ππλελλνήζεθα κε ην Γήκαξρν θαη κνπ ιέεη, λαη, εληάρηε ηε δαπάλε κέζα 

ζηηο εθδεισζεηο. Γελ θαηάιαβα γηαηί ππάξρνπλε δχν πξνηάζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία ινηπφλ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Νλνκαζηηθή. Ν θ.Θηνχζεο. Ζ 

πξφηαζε καδί κε ηελ πξνζζήθε ηνπ πνζνχ πνπ είλαη πφζν θ.Ζιηάζθν;  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 21ε 29 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  129 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: 1.500 επξψ γηα ηελ αζθάιηζε θαη 1.800 επξψ γηα ηε ζίηηζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνζηεζνχλ ινηπνλ ηα 1.500 επξψ γηα ηελ αζθάιηζε θαη; 

Θαη θ.Ζιηάζθν; Γηα λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη 1.800 επξψ γηα ηε ζίηηζε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. 

Νλνκαζηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, φηη εκείο ζπκκεηέρνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί. Κα γη' απηφ ην αλαθέξσ, γηα λα θαηαγξαθεί.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ν θ.Φνξγηάξεο λαη. Ν θ.Ξαπαγηάλλεο λαη. Ν θ.Γηαλλάο. 

Γηαλλάο; Λαη. Καθξήο απψλ. Θνληνγηάλλε; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δγψ ζέισ λα αηηηνινγήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θα Θνληνγηάλλε. ∞ λαη ή φρη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρη ζα ςεθίζσ; Νρη ζηελ εηζήγεζε κνπ ζα ςεθίζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ δελ μέξσ ηψξα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κα δελ είλαη δπλαηφλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηη λα αηηηνινγήζνπκε ηψξα. Κπήθακε ζηελ ςεθνθνξία. Πηελ 

ςεθνθνξία δε γίλεηαη ζπδήηεζε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Τεθίδσ ηελ εηζήγεζε θαη φζν γηα ην άιιν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε, κε θαηαιαβαίλεηε; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, ζαο θαηαιαβαίλσ θ.Ξξφεδξε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θνπβέληα ηψξα πάιη ζηελ 

ςεθνθνξία. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Τεθίδσ λαη ζηελ εηζήγεζε κνπ θαη κε επηθχιαμε ςεθίδσ 

ηνπ θ.Σξηζηφθνξνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε επηθχιαμε ζεκαίλεη φρη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Τεθίδσ ηελ εηζήγεζε κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα είλαη ε πξφηαζε θα Θνληνγηάλλε. Γελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 

ηψξα πιένλ.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρη λα πσ παηδηά. Τεθίδσ λαη ζηελ εηζήγεζε κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, θ.Ρζεθξεδήο λαη. Θχξηνο Ιέθθαο. Θχξηνο Ξέππαο. 

Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Αλπθαληήο. Ππγλψκε, Βιάρνο. Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα "Ακθηαξάεηα" ζα δηαρσξηζηνχλ 

απφ ηηο άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδεισζεηο πξνζερσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη ινηπφλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη ινηπφλ. Βαζηιάθνο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθδήισζε, ην 4ν ζέκα, ε 4ε 

εθδήισζε ε κηζή ζα γίλεη ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο ζηελ παξαιία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, φρη. Αλ δε γίλεη, φρη. Αλ γίλεηαη ηερληθά, αλ δε γίλεηαη 

ηερληθά, είλαη λαη. Αλ γίλεηαη ηερληθά θαη κπνξεί λα γίλεη ζηνπο 

Αγ.Απνζηφινπο... 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, Ξάληνο Δπάγγεινο; Κίρα έθπγε. Ιάκπξνπ λαη. 

Κπφξζεο λαη. Πσηήξρνο λαη. Ρζάδαξεο λαη. Κπαηδάθαο λαη. Νηθνλφκνπ λαη. 

Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθφζνλ εληάρζεθαλ νη εθδειψζεηο ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑΠ ΞΝΙΗΡΥΛ, λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ονχζζεο λαη. Βειηαληψηεο λαη. Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Νκνίσο κε ηνλ θ.Ιίηζα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Εαραξίαο λαη. Γηαζεκάθεο απψλ, έθπγε. Αξκπξηψηεο λαη. 

Νηθνλφκνπ;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξαξψλ ςεθίδσ θ.Ξξφεδξε θαη..   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε, ην έρεηε δειψζεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θέισ λα πσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη, δε ρξεηάδεηαη, ηα είπαηε φια. Ξαξαθάησ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, φρη. Θαη ζέισ λα πσ φηη κεηά απφ 10 ρξφληα ζηελ 

Διιεληθή Βνπιή αλαθαιχπησ φηη είλαη σθέιηκε ε παξνπζία κνπ εδψ γηαηί 

καζαίλσ ηηο πνιηηηθέο πηξνπέηεο αθφκα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, Βαξλάβα παξψλ. Ιέθθαο παξψλ. Θηνχζεο φρη. 

Καξγέηα φρη. Σαζηψηεο φρη. Πηεξγίνπ παξψλ. Δπραξηζηψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο θ.Ληθνιάνπ λα δηεπθξηλίζνπκε θάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο δελ έρεη δηαδηθαζία θ.Σαζηψηε. Δπί ηεο 

ςεθνθνξίαο ινηπφλ ην Πψκα θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

132 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δρεη απνρσξήζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, εληάμεη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, απνρψξεζε είλαη φζνλ αθνξά ηελ νλνκαζηηθή 

ςεθνθνξία. Ρψξα απφ εθεί θαη πέξα, φηη έρεη απαξηία ην Πψκα έζησ θαη αλ 

έρεη θχγεη, απηφ ηζρχεη. Δηζη; Γελ αιινηψλεηαη ε απαξηία επεηδή απνρψξεζε.  

(αξ. απνθ. 152/2011) 

 

ΘΔΚΑ 8ν 

 

Δγθξηζε πξωηνθόιινπ πξνζωξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ: "Κειέηε & θαηαζθεπή θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ - ΑΞΣ ζην Γήκν 

Απιώλα". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ππ' αξ. 5.  

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Ρν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ζηνλ Απιψλα είλαη έλα έξγν πνιχ κεγάιν 

λνκίδσ γηα ηνλ ηφπν καο. Δίλαη έλα έξγν άλσ ησλ 2 εθαη. επξψ, γηα ην νπνίν 

πξνζπαζήζακε θαη δνπιέςακε φινη φζνη ήκαζηαλ ζηνλ πξψελ Γήκν Απιψλα 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν πξψελ Γήκαξρνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Εαραξίαο είλαη ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Ρν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ζηνλ Απιψλα κε ηε ζεκεξηλή απφθαζε 

πνπ ζα πάξνπκε πεξλάεη θαη νπζηαζηηθά ζην Γήκν, λνκίδσ ζηελ θα 

Θνληνγηάλλε πνπ έρεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη δελ έρσ πνιιά λα πσ. Δχρνκαη 

λα ιεηηνπξγήζεη ζχληνκα γηα ην θαιφ ηεο λενιαίαο ηνπ Απιψλα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 21ε 29 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  133 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νλησο ε παξαιαβή ελφο ηέηνηνπ έξγνπ είλαη ζεκαληηθφ ζέκα 

γηα ην Γήκν, αιιά εδψ είκαη ππνρξεσκέλνο λα δσ θάηη ην νπνίν δελ κε.. κνπ 

δεκηνπξγεί απνξία κεγάιεη. Δλα έξγν ησλ 2.202.000 επξψ κε 1% έθπησζε; Θαη 

αλαηέζεθε κε δηαγσληζκφ ή απεπζείαο απηφ θαη' αξράο; Κε δηαγσληζκφ. Κε 

1%;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κνπ θάλεη κεγάιε εληχπσζε απηή ε έθπησζε. Ρε ζεσξψ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα θ.Νηθνλφκνπ; Απ' φηη θαηαιαβαίλσ έρεηε θάπνηα 

εξσηεκαηηθά θαη ςεθίδεηε παξψλ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ην Πψκα .. πάξρεη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο λα έρεη αληίξξεζε;  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ έρσ αληίξξεζε, αιιά κηα δηεπθξίληζε ζέισ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαπνηεο εθθξεκφηεηεο πνπ δηαπίζησζε ε Δπηηξνπή έρνπλε 

ηαθηνπνηεζεί;  

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Δγηλαλ, έγηλαλ θ.Γηακαξέιν, έγηλαλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα ινηπνλ θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ην πξσηνθφιιν 

πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ παξψλ θ.Ληθνιάνπ θαη εγψ παξψλ. 1%, παξψλ θαη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ .. Θχξηε Νηθνλφκνπ φρη ςεθίδεηε ή παξψλ; Ξαξψλ ν 

θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Ιέθθαο θαη ε θα Βαξλάβα, φπσο θαη ν θ.Σαζηψηεο.  

(αξ. απνθ. 153/2011) 
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ΘΔΚΑ 9ν 

 

Δγθξηζε πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: "Θαηαζθεπή 

νδνπνηίαο Ππθακίλνπ - Απιώλα". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ππ' αξ.6. Θχξηε 

Θαξίλν. Γελ αθνχγεζηε θ.Θαξίλν, ην κηθξφθσλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: πάξρεη ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ καο έρεη ζηείιεη 

ε ΡΗΓ. Δρνπλ ππνγξάςεη φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο παξαηεξήζεηο. Γελ 

έρσ θάηη άιιν λα πσ εγψ. Δίλαη έλα έξγν πνπ δελ ην μέξσ νχησο ή άιισο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ζπλάδειθνη;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην δξφκν Ππθακίλνπ - Απιψλα. Θχξηε Ιέθθα.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο δελ 

αλαθέξεηαη ε ηειηθή ηηκή ηνπ έξγνπ. Ξαξαθαιψ λα καο ελεκεξψζεηε πφζν 

ηειηθά θφζηηζε ην εξγν απηφ. Κε ηελ επθαηξία, ζαο πξνηείλσ λα θαζαξηζηνχλ 

ηα δέληξα, θπξίσο νη ειηέο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ζηνπο νδεγνχο. 

Ρέινο, ηη έρεηε θάλεη γηα λα γίλεη δηάλνημε ζην επηθίλδπλν ζεκείν πνπ είλαη ηα 

πηελνηξνθεία, 300 κ. απφ ηνλ παξάιιειν ηεο Δζληθήο θαη ηη γηα ηελ 

νκαιφηεηα ηνπ δξφκνπ ζην Κνλαζηήξη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιέθθα. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα πσ θάηη, γηαηί ην έξγν δελ ην μέξσ βέβαηα, αιια απφ ην 

πξσηφθνιιν πνπ βιέπσ, έρεη πξνεγεζεί πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί. Πηα πξσηφθνιια ζηελ πξνζσξηλή γίλεηαη πνζνηηθή 

παξαιαβή θαη ζηελ νξηζηηθή ε πνηνηηθή.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ ην μέξσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, κπνξείηε λα βνεζήζεηε ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπλαδέιθνπ;  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη' αξράο θ.Ξξφεδξε, ζα επηζπκνχζα φπσο έθαλε ν θ.Εαραξίαο 

ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζέκαηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην δεηήζαηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: .. λα θάλσ θαη εγψ ηελ εηζήγεζε ηνπ ίδηνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην δεηήζαηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, γηα κέλα ήηαλε έλα έξγν φλεηξν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθεί πέξα έθαλε ηελ παξαιαβή ν Γηάλλεο, δελ ηελ θάλακε εκείο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηελ έρσ θάλεη εγψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη αιια ήηαλε ν Γηάλλεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζηαλε ν Γηάλλεο ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. Δδψ είκαζηε εκείο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Πηελ πξνζσξηλή ήκνπλ εγψ, απηφ ζέισ λα ζνπ πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαη ηα εχζεκα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, γηα κέλα ήηαλ έλα έξγν φλεηξν. Δλα έξγν πνπ κεηά ηα 

ζρνιεία, ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ηηο αζιεηηθεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο 

πδξεχζεηο ήηαλε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηά ηα ιίγα. Ζηαλε έλα έξγν φλεηξν. Απιψο φζνλ αθνξά ηε 

δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, αλ ζπκάκαη θαια, ην πνζνζηφ έθπησζεο ήηαλε 38%, 
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ην φιν έξγν, πάιη αλ ζπκάκαη θαιά, πξέπεη λα ζηνίρηζε πεξίπνπ ηηο 800.000 

επξψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, κε ηελ έθπησζε. Κεηψζακε ηνλ ρξφλν θαη ηελ ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε κε ην ζπγθεθξηκελν δξφκν πεξίπνπ 12 ρικ. πξφο ηνλ Απιψλα θαη 

πξνο ηελ Αζήλα. Ζηαλ έλα δηαδεκνηηθφ έξγν, έλα δηαδεκνηηθφ έξγν πνπ έγηλε 

κε ηελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ θαη ηνλ Γήκν Απιψλα. Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ ήηαλε ε Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ. Ζηαλ έλα δχζθνιν έξγν, ήηαλ 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην 3ν Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο. πήξρε δηάλνημε, 

ήηαλε κνλνπάηη απηφ, ήηαλε 2 κ., 3, έγηλε δηάλνημε, είλαη 7,5 κ. ν 

αζθαιηνηάπεηαο θαη 1 κ. εθαηέξσζελ ην έξηζκα. Ξήγακε δειαδε ζηα 9,5. 

Ζηαλε δχζθνιν έξγν γηαηί ήηαλε δψλε αλαδαζσηέαο εθηάζεσο, έγηλε άξζε ηεο 

δψλεο θαη θαζπζηεξήζακε αξθεηά. Ρψξα φζνλ αθνξά ηε δηάλνημε πνπ είπε ν 

θ.Ιέθθαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ν Γήκνο Απιψλα ιίγν πξηλ θαηαξγεζεί, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ πξψελ Γήκαξρν Απιψλα ηνλ θ.Πίξκα, είρε πάξεη απφθαζε 

απαιινηξίσζεο γηα ην ζεκείν πνπ ζηελεχεη. Ρη κέλεη ηψξα; Λα πξνρσξήζνπκε 

εκείο πιένλ ζαλ Γήκνο Υξσπνχ γηα ηε δηάλνημε, ηελ απνδεκίσζε θαη ηελ 

απαιινηξίσζε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Ν θ.Γηακαξέινο δεηάεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζζεια κηα έηζη πιεξνθνξία απφ ηνλ θ.Θαξίλν. Απηά ηα έξγα 

πνπ παξαιακβάλνπκε, έρνπλε θάπνηα εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο; Γειαδή, αλ 

παξνπζηαζηεί έλα πξφβιεκα πνπ αλάγεηαη θαθή θαηαζθεπή θιπ., ηη γίλεηαη; Ζ 

αλάδνρνο εηαηξεία πνπ ηα έρεη θαηαζθεπάζεη, ζα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο ή 

αγνξάζακε αο πνχκε θάηη πνπ δελ επηδέρεηαη πιένλ θακία άιιε βειηίσζε;  
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο ζεκαίλεη φηη αθνχ έθηαζε 15 κήλεο κεηά 

λα παξαιεθζεί νξηζηηθά, φηη φια βαίλνπλ θαιψο. Γελ ππάξρεη κεηά ην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά απφ 15 κήλεο απφ ην 

πέξαο... 

ΘΑΟΗΛΝΠ: 15 κήλεο απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ κίληλνπκ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη θαη βέβαηα γίλεηαη πηζηεχσ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία έλαο 

ζρνιαζηηθφο έιεγρνο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δρεη γίλεη απφ ηελ ΡΗΙΘ έρεη επηβιεθζεί ην έξγν. Απφ ηελ ΡΗΙΘ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δληάμεη, επραξηζηψ πνιχ.   

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αιιά επεηδή είλαη θαη έξγν ηνπ ΞΔΞ θαη επεηδή απηά έρνπλ 

εξγαζηήξηα θιπ. ην ζεσξψ φηη είλαη δχζθνιν λα κελ ηεξεί ηα πνηνηηθά.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Θάηη ζειεη λα πξνζζέζεη ν θ.Ονχζζεο. 

Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ είλαη, ην έξγν απηφ είλαη εληαγκέλν 

ζην 3ν Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο. Νηαλ ηειεηψζνπλ ηα έξγα απηά, ππάξρεη 

κηα Δπηηξνπή, ΔΠΞΔΙ ιέγεηαη, ε νπνία έξρεηαη θαη ειέγρεη φιν ην έξγν, ηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ. Θα έξζεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ρέινο, 

ζέισ λα πσ φηη απηφο ν δξφκνο μεθηλάεη απφ κπεηφλ. Γηαηί μεθηλάεη απφ κπεηφλ. 

Γηαηί εθεί θαηαιήγεη ξέκα θαη ε πεξεζία Γηαρείξηζεο δε καο επέηξεπε λα 

ξίμνπκε άζθαιην θαη γη' απηφλ ην ιφγν ξίμακε κπεηφλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη 

ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Νκφθσλα ην Πψκα εγθξίλεη ην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα ζέκαηα 7 
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έσο θαη 10 αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα 

δηαθφξσλ πιηθψλ. Ρελ εηζήγεζε ζα θάλεη ε θα Καλαβέιε θαη ζα αλαθέξεη θαη 

ηηο Δπηηξνπέο Ξαξαιαβήο γηα θάζε πξνκήζεηα. 

(αξ. απνθ. 154/2011) 

 

 

ΘΔΚΑ 10ν 

 

Ππγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ππ' αξηζκ. 7.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο νξίδνληαη νη ππάιιεινη σο 

ηαθηηθά, δειαδή βάζεη ηνπ ΔΘΞΝΡΑ είλαη 3 ππάιιεινη σο ηαθηηθά θαη 3 σο 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Ζ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ είλαη, ηαθηηθφ κέινο πξψηνλ 

ν θ.Θαλειιφπνπινο, ε θα Βαζηιεηάδνπ θαη ε θα Καλαβέιε, κε αλαπιεξσκαηηθά 

ηελ θα Ξαηξηλέιιε, Ξαπαζαλαζίνπ θαη Βεξλάδνπ Αγγειηθή. Ξξφεδξνο ηεο 

επηηξνπήο νξίδεηαη ν θ.Γηάλλεο Θαλειιφπνπινο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

(αξ. απνθ. 155/2011) 
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ΘΔΚΑ 11ν 

 

Ππγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ 

εθηππωηώλ, θωηναληηγξαθηθώλ θαη ηειενκνηνηππηθώλ κεραλεκάηωλ 

(θαμ). 

 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ, θσηναληηγξαθηθψλ 

θαη ηειενκνηνηππηθψλ κεραλεκάησλ νξίδνληαη νη παξαθάησ ππάιιεινη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηα θαμ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρα θαμ, λαη. Εψεο Θαξίλνο, Πηακάηεο Ιάηζαο, .. Θπξηάθνο κε 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε Κπαξζάθε Πππξίδσλ, Πακπάλε Αιεμάλδξα θαη Θειεζίδεο 

Θσλ/λνο. Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν θ.Εψεο Θαξίλνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

(αξ. απνθ. 156/2011) 

 

ΘΔΚΑ 12ν 

 

Ππγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα εμωηεξηθή 

ζήκαλζε δεκνηηθώλ θηηξίωλ θαη νξίωλ Γήκνπ Υξωπνύ. 

 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα ηελ πξνκήζεηα εμσηεξηθήο ζήκαλζεο δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη 

νξίσλ Γήκνπ Υξσπνχ, νξίδνληαη νη ππάιιεινη: Εψεο Θαξίλνο, Πηακαηεο 

Ιάηζαο θαη Θπξηάθνο .. κε αλαπιεξσηέο ηνλ Βαξδάθα Ξαλαγηψηε, ηελ Καξία 

Ξαπαζαλαζίνπ θαη ηνλ Αξγχξε ..  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα. 

(αξ. απνθ. 157/2011) 

 

ΘΔΚΑ 13ν 

 

Ππγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ. 

 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζ επηηξνπή γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ νξίδνληαη σο 

ηαθηηθά κέιε ν Εψεο ν Θαξίλνο, ν Πηακάηεο ν Ιάηζαο θαη ν Πηέιηνο ν 

Ρζεξθέδεο κε αλαπιεξσκαηηθά ηνλ Γηάλλε ηνλ Κεγαγηάλλε, ηνλ Αξηζηείδε ηνλ 

Κηθξνχηζηθν θαη ηνλ Σάηδν ηνλ Γεψξγην. Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο πάιη νξίδεηαη 

ν θ.Θαξίλνο.  

 Γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ 

νξίδνληαη σο ηαθηηθά κέιε ν Ρνπνπδίδεο ν Γεκήηξηνο, ν Κπαξδάθαο ν Βαζίιεηνο 

θαη ν Πάιαξεο ν Θαλάζεο, κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνλ Κεγαγηάλλε ηνλ 

Γηάλλε, ηνλ .. ηνλ Θεφδσξν θαη ηνλ .. Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν 

Θαλάζεο Πάιαξεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δπίζεο γηα ην άιιν ην ζέκα πνπ ιέκε, ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ.10 

λνκίδσ .. 

(αξ. απνθ. 158/2011) 
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ΘΔΚΑ 14ν 

 

Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 10/2011 Α.Γ.Π., πνπ αθνξά ζπγθξόηεζε 

επηηξνπήο παξαιαβήο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2011 ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην δηαβάζσ. Δίλαη ην ζέκα 11.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη. Κε ηελ ππ' αξηζκ. 10/2011 απφθαζε είραλ νξηζηεί πάιη 

ηξηκειήο επηηξνπή γηα απεπζείαο αλαζέζεηο πξνκεζεηψλ πνπ γίλνληαη απφ ην 

Γήκν. Δπεηδή φκσο γίλνληαη κε ηηο πάγηεο πξνθαηαβνιέο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη 

Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ηελ ηξνπνπνηνχκε ηελ 

απφθαζε σο πξνο ην πξψην κέινο. Γειαδή ηα δχν κέιε παξακέλνπλ, αιιά 

ζην πξψην κέινο ζα κπεη αλα Ρνπηθή Θνηλφηεηα έλαο ππάιιεινο ηεο Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο, πνπ λα πξνζππνγξάθεη. Γειαδή, φηαλ γίλεηαη κηα παξαιαβή ελφο 

πιηθνχ απφ ηε Καιαθάζα, απφ ηα Θηνχξθα ή απφ ην Θαπαλδξίηη, δελ κπνξεί ν 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ λα γλσξίδεη φηη έγηλε απηή ε παξαιαβε. Θα ην 

ππνγξάθεη θαη έλαο ππάιιεινο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο θαη νη άιινη δχν 

ππάιιεινη πνπ έρνπλ νξηζηεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αλαθέξνπκε ηα νλφκαηα ησλ .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη ηα νλφκαηα γηα θάζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα. Γειαδή κε ηελ 

απφθαζε ηε 10 είραλ νξηζηεί, ήηαλε ν Γηάλλεο ν Θαλειιφπνπινο, ν Αξγχξεο .. 

θαη ν Θαλάζεο ν Πάιαξεο κε αλαπιεξσηέο Καλαβέιε, Καξγηφια θαη .. Ρψξα 

είπακε, αλα Ρνπηθή Θνηλφηεηα, δειαδή λα αιιάμεη κφλν ην πξψην κέινο θαη λα 

κπαίλεη λα ππνγξάθεη. Ινηπφλ θαη ιέκε, γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλα 

νξίδεηαη ν ππάιιεινο Ξαπαθσλζηαληίλνπ Ξαλαγηψηεο κε αλαπιεξσηή ηνλ 
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Ρζαηζηάλε Βαζίιεην. Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ νξίδεηαη ε ππάιιεινο 

Κπηηάθνπ Αηθαηεξίλε κε αλαπιεξσκαηηθφ ην Εαγάξε Γεψξγην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα, ζπγλψκε θα Καλαβέιε, άξα ηψξα νη επηηξνπέο γίλνληαη 

ηεηξακειείο.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νρη, 3 ζα είλαη. Ρν πξψην κέινο θαηαξγείηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α θαηαξγείηαη ην πξψην κέινο θάζε επηηξνπήο. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη, ν Θαλειιφπνπινο δειαδή θαη ηνλ αλαπιεξψλνπλ νη άιινη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιακνπ ε ππάιιεινο Θνηζίλα 

Ιακπξηλή κε αλαιεξσκαηηθφ ηνλ Ξαπαδεκεηξίνπ Πσηήξην. Γηα ηε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ ε ππάιιεινο Ληάζε Πνθία κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ 

Ξαπαγεσξγάθε Δπαγγειία. Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ ε 

ππάιιεινο Εάθνπξε Ξεηξνχια κε αλαπιεξσηή ηνλ .. Δπάγγειν. Γηα ηελ Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ ε ππάιιεινο Πηεξγίνπ Βαζηιηθή κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Ιεκπνχζε Δπάγγειν. Γηα ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Καιαθάζαο ν ππάιιεινο 

Κπαιφθαο Θσλ/λνο κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπηιάην Ληθφιαν. Γηα ηελ Ρνπηθε 

Θνηλφηεηα Ξνιπδελδξίνπ ν ππάιιεινο Ξαπατσάλλνπ .. κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Ξαξδάιε Αζαλάζην. Γηα ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Υξσπνχ ν ππάιιεινο 

Κηθξνχηζηθνο Αξηζηείδεο κε αλαπιεξσηή ηνλ Ζιία .. Γηα ηε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Λέσλ Ξαιαηίσλ ν ππάιιεινο Πάιαξεο Θαλάζεο κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Γεψξγην Σάηδν. Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Πθάιαο Υξσπνχ ν ππάιιεινο 

Θξνκχδαο Θεφδσξνο ηνπ Αζαλαζίνπ κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ Ρζεξθέδε 

Πηπιηαλφ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηα εξψηεζε κπνξψ λα έρσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θα Βαξλάβα. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξξηλ πξνρσξήζνπκε, ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε επεηδή εγψ 

αγλνψ ηα πεξηζζφηεξα πάλσ ζην δήηεκα. Δάλ ε ζπγθξφηεζε κηαο επηηξνπήο 

παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ. Γελ 

μέξσ αλ θάπνηνο κπνξεί λα κνπ δψζεη απάληεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, .. ζηηο ζέζεηο ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ 

Ππκβνπιίσλ, ζαο παξαθαιψ.   

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξνηνο ζα κπνξνχζε λα κνπ απαληήζεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνθαλψο ν θ.Θαξίλνο.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απφ ηνλ ΔΘΞΝΡΑ θαη απηφ είλαη γξαθεηνθξαηηθφ, φια απηά 

πξνθχπηνπλ φηη ιέεη φηη μερσξηζηά θαη γηα κηα κηα πξνκήζεηα, ζα πξέπεη λα 

ζπγθξνηείηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην μερσξηζηή επηηξνπή. Ζ επηηξνπή 

απηή θάλεη απηφ πνπ ιέεη ε ιέμε, δειαδή θάλεη ηε ζσζηή παξαιαβε ησλ 

πξαγκάησλ. Γειαδή, φηη νη πνζφηεηεο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έρνπλ έξζεη ζην 

Γήκν. Γειαδή, αλ ζα παξαιάβεηο έλα φρεκα φηη είλαη ζχκθσλα κε ηε κειεηε. 

Αλ ζα παξαιάβεηο ηα ρεκηθά αο πνχκε πνπ είκαζηε ζηελ επηηξνπή καδί .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γη' απηφ ην ζπδεηάσ θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη. Νηη ηα ρεκηθά ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 

Δίλαη δνπιεηά ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο απηή.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γελ πξέπεη λα έρεη θαηαθπξσζεί πξψηα ν δηαγσληζκφο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη ζην ηέινο, φηαλ έρνπλ ηειεηψζεη φια. Λα έρεη ππνγξαθηεί ε 

ζχκβαζε, λα έρεη εθηειεζηεί, λα έρεη επηβιεθζεί θαη ζην ηέινο έξρεηαη ε 

επηηξνπή ε νπνία ειέγρεη θαη ππνγξάθεη ην πξσηφθνιιν αλ πξάγκαηη πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά απηά ηα πξάγκαηα ήξζαλ ζην Γήκν.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δληάμεη. Δπραξηζηψ πνιχ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε σο πξνο ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. Θχξηε Θηνχζζε, 

δε κε αθνχζαηε. Πηελ επφκελε εθινγηθή .. ζηε δεκνηηθή πεξίνδν κπνξεί λα 

βξεζείηε ζηε ζέζε απηή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιφ είλαη ην ηεζη, εληάμεη.  

(αξ. απνθ. 159/2011) 

 

ΘΔΚΑ 15ν 

 

Σαξαθηεξηζκόο ηνπ ππ' αξηζ. 238 θιεξνηεκαρίνπ δηαλνκήο ηνπ 

πνπξγείνπ Γεωξγίαο έηνπο 1926 (αγξόθηεκα Θηνύξθα - Ιηνζάηη) ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αθηδλώλ ωο ρώξνο ζηέγαζεο ηνπ 

Λεπηαγωγείνπ Αθηδλώλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην 12ν θαη ηειεπηαίν ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έρνπκε ραξαθηεξηζκφ ηνπ ππ' αξηζ. 238, ζσζηά ην ιέσ θ.Ζιηάζθν;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη 283 ην ζσζηφ; 283 ινηπφλ. Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρεηε ηελ εηζήγεζε ζηα ρέξηα ζαο. Θα ηε δηαβάζσ, δελ είλαη θαη 

πνιχ. Ξξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ 

Λεπηαγσγείνπ ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ ρξεηάδεηαη ν ραξαθηεξηζκφο 

ηνπ νηθνπέδνπ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δφκεζεο. Ξξνηείλεηαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ θιεξνηεκαρίνπ 283 ηεο δηαλνκήο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο 

έηνπο 1926 (αγξφθηεκα Θηνχξθα - Ιηνζάηη) έθηαζεο 14.490 η.κ. γηα ηελ 
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αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ - δηζέζηνπ νινήκεξνπ Λεπηαγσγείνπ κε ηνπο φξνπο 

δφκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΦΔΘ 270Γ/1985. Ζ ζέζε έθηαζεο βξίζθεηαη 

θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ ζε απφζηαζε πεξίπνπ 

600 κ. θαη ε αλέγεξζε ηνπ δηδαθηεξίνπ ζα ιχζεη πξνζσξηλά ην ζνβαξφ 

θηεξηαθφ πξφβιεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ, αθνχ ζπζηεγάδνληαη κέρξη 

ζήκεξα θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ πξνηεηλφκελε ρξήζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν δε κεηψλεη ηνπο 

ππάξρνληεο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ θαη δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε 

ηηο ινηπέο ρξήζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζηε γεηηνληά θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο 

πεξηνρήο. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο είλαη νκαιή θαη δελ παξνπζηάδεη 

πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε γηαηί εθάπηεηαη ηεο ιεσθ. 

Αθηδλψλ θαη ηεο νδνχ Κ.Αιεμάλδξνπ, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ νηθνπέδνπ 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ άξηηα θαη ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ε ηππηθή 

θπθινθνξία δελ παξαθσιχεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθαιή πξνζπέιαζε πξνο 

ην ρψξν θαη αληίζεηα θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

χδξεπζεο θαη ηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΝΡΔ, πνπ δηαζέηεη ν νηθηζκφο.  

 Γηα λα πσ δχν, λα δηεπθξηλίζσ κεξηθά πξάγκαηα, επεηδή ζα 

θαζπζηεξήζεη ην Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ, ην πεξεβφεην πνπ ίζσο μέξεηε νη 

πεξηζζφηεξνη, ζηα Θηνχξθα γηαηί εθεί πέξα έρνπκε πξφβιεκα κε ηε δψλε Α θαη 

ζα πάκε ζην αθξηβψο δίπια θνκκάηη, πνπ έρεη ρξήζε ζηε Εέα, είπακε ινηπφλ 

απφ ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε αίζνπζεο βαξεσο 

ηχπνπ γηα λα ηηο βάινπκε εθεί πέξα. Ν ΝΠΘ φπσο μέξεηε δελ θάλεη πιένλ 

βαξέσο ηχπνπ, θάλεη κφλν ηηο ειαθξνχ ηχπνπ. Βξήθακε ινηπφλ 3 αίζνπζεο 

κεηαρεηξηζκέλεο ζην Κελίδη απφ έλα ζρνιείν ην νπνίν ζήκεξα θαηαζθεπάδεηαη 

θαηλνχξγην. Νκσο ν ΝΠΘ γηα λα καο ηηο βάιεη, ρξεηάδεηαη κηα δηαδηθαζία ηππηθή, 

φπσο είλαη θαη απηή, πνπ είλαη βεβαίσζε πξνζπειαζηκφηεηαο, ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ ρψξνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, επηπρψο, έλα 
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ηνπνγξαθηθφ κε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ην έρνπκε ήδε έηνηκν θαη έλα CD. 

Ινηπφλ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δλα CD ηνπ ηνπνγξαθηθνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, CD .. Παο ηα ιέσ αθξηβψο φπσο γξάθεηαη κέζα ζην έγγξαθν 

ξε Θσκά ηψξα. Πηακάηα ηηο .. Ινηπφλ θαη αθνχ πάξνπκε ηελ απφθαζε απηή, 

καδί κε φια ηα άιια ηα ζηνηρεία ζα θαηαηεζεί ζηνλ ΝΠΘ γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πάξνπκε ηηο αίζνπζεο, αλ είκαζηε ηπρεξνί, κέζα ζηνλ Πεπηέκβξε θαη λα 

θηηάμνπκε θαη ην αχιην ρψξν ν νπνίνο ζα ζηεγάζεη θαη ην Λεπηαγσγείν. Θέισ 

κφλν λα δηεπθξηλίζσ, γηαηί ην ζπδεηάκε θαη κε ηνλ πξντζηάκελν, επεηδή ζην 

πάξθν, φπσο μέξεηε ππάξρεη κηα κειέηε αλάπιαζεο ε νπνία ηειηθά δελ 

επφδσζε λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΘΖΠΔΑ, έρεη πξνβιεθζεί ζηε κειέηε απηή 

λα κελ ελνριήζεη ηελ αλάπιαζε, ηελ κειινληηθή αλάπιαζε ηνπ πάξθνπ, έηζη 

ψζηε φηαλ αλνίμεη ε ρξεκαηνδφηεζε, λα θαηαηεζεί ε κειέηε ρσξίο λα ζηεξήζεη 

απηφ ην .. ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. Αλ ζέιεη 

θάπνηνο λα ξσηήζεη θάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, κε ηε ζθέςε απηή θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, είλαη ζχκθσλε θαη ε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ θαη ν 

Πχιινγνο Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ πνπ έρεη αζρνιεζεί ηφζν πνιχ κε ην ζέκα; 

Γηαηί παιηφηεξα είρα αθνχζεη, είρα αθνχζεη φηη πάκε λα ην θάλνπκε εθεί, .. λα 

ην θάλεη εθεί γηα λα κείλεη ην άιιν νηθνπεδν. Κελ έξζνπκε ζε ξίμε κε ηελ 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζαο ιέσ θαη επεηδή νη πεξηζζφηεξνη απφ καο δελ μέξνπκε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ρσξηνχ, έηζη; εγψ ήκνπλ ζην Γήκν Υξσπίσλ, έρσ 
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θάλεη επαθέο, θάλακε κάιινλ επαθέο .. θαη' αξρήλ θαη ζεζκηθά θαη κε ηνλ 

Ξξφεδξν, ηνλ Κάθε ηνλ Θεκπεζίδε θαη κε ηνλ Αληηδήκαξρν θαη κε ην Πχιινγν 

Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη θαζίζακε καδί απφ θνηλνχ θαη πξνηείλακε απηή ηε 

ιχζε. Θαη επεηδή ζ' απηφ ην ρσξν, αλ έρεηε πξνζέμεη, ππάξρεη κηα αίζνπζα 

ειαθξνχ ηχπνπ ζηελ νπνία ηειηθά δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί δελ πήγε εθεί 

πέξα ην Λεπηαγσγείν, ν ρψξνο είλαη πάξα πνιχ θαιφο, έγηλε πξνζβάζηκνο, 

κπνξεί λα πάεη εθεί πεξα πξνζσξηλά ην Λεπηαγσγείν γηα 2, 3, γηα 2 ρξφληα, δελ 

μέξσ πφζν, 3, θαη λα απνζπκθνξήζεη θαη ην Γεκνηηθφ ην νπνίν πιένλ έρεη 

πήμεη. Γηαηί κέζα ζην Γεκνηηθφ, φπσο μέξεηε, ζπζηεγάδεηαη θαη ην Λεπηαγσγείν 

κε 3, αλ ζπκάκαη θαιά, αίζνπζεο ειαθξνχ ηχπνπ ζε έλα πξναχιην ρψξν πνπ 

νπζηαζηηθά .. γήπεδν κπάζθεη. Θαη απηφ βξήθακε ζαλ άκεζε ιχζε γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη παξάιιεια ηξέρνπκε 

θαη ην λέν Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ ζην θνκκάηη πνπ έρεη ε Εέα γηα λα πξνρσξήζεη 

ην λέν ζρνιείν ζην θηήκα ην πεξεβφεην. Ρν μέξεηε, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, νξίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, εκείο ζα ςεθίζνπκε ην ζέκα απηφ εθφζνλ 

δηαηππσζεί θαζαξά ε δηφξζσζε, εθφζνλ δηαηππσζεί θαζαξα ε δηφξζσζε γηα 

ηνλ αξηζκφ ηνπ ηεκαρίνπ, ην 283 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη 283. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: 283, γηαηί γξάθεη 238.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ:  Δδψ ζην ζέκα, ζην ζέκα ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζσζηφο αξηζκφο ηνπ θιεξνηεκαρίνπ είλαη 283.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηζη κπξάβν, λα δηεπθξηληζηεί. Δίλαη έλα δήηεκα .. 

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη έλα δήηεκα .. Ζ ζρνιηθή ζηέγε ζηηο Αθίδλεο είλαη έλα 

κεγάιν δήηεκα, φπσο θαηαιαβαίλεηε. Δίλαη έλα κεγάιν δήηεκα ην νπνίν 

εθθξεκεί επί ζεηξά εηψλ. Δρσ θαηαζέζεη ήδε εξψηεζε ζηε Βνπιή γηα ην 

δήηεκα, δηφηη αθνχσ δηάθνξα ζέκαηα. Ξνηα είλαη ηα ζέκαηα πνπ αθνχσ. Νηη 

έξρεηαη εδψ ε θα θππνπξγφο Ξαηδείαο θαη ζέιεη λα κνηξάζεη ηνπο ρψξνπο θαη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηθηά ηεο θξηζε, ρσξίο λα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηη ιέεη ε 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηη ιέεη ην ρσξηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ θα Σξηζηνθηινπνχινπ. Δπεηδή δε ζα θάλεη ν θαζέλαο εδψ 

φ,ηη λνκίδεη, ππάξρνπλε εηζεγήζεηο, ππάξρνπλε πξνηάζεηο, ππάξρεη ε ηνπηθή 

θνηλσλία θαη επεηδή γηα λα κελ κπιέμνπκε ζηνπ θαζελφο ηηο ςεθνζεξίεο, ζα 

θάλνπκε απηφ πνπ πξέπεη. Γη' απηφ έλα, κηα δηεπθξίληζε είλαη, ζπκθσλψ 

απφιπηα κε ηελ εηζήγεζε, γη' απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην, αγξνηεκάρην, θαη 

βέβαηα εγψ πεξηκέλνληαο θαη ζα ηε ιάβσ ιείαλ ζπληφκσο πηζηεχσ ηελ 

απάληεζε απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο, ζα ζαο ηελ θνηλνπνηήζσ γηα λα έρνπκε 

γλψζε φινη πιένλ ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη θαη ε πνιηηηθή εγεζία γηα ην δήηεκα 

απηφ. Γηαηί είλαη πνιχ θξίζηκν, ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ζην ρσξηφ θαη απηήλ 

ηε ζηηγκή θάπνηνη πνιηηηθνινγνχλε θαη ςεθνζεξνχλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δληάμεη, κε ην ζέκα ηεο εηζήγεζεο ζα ζπκθσλήζσ αιιά εγψ 

ζα ήζεια λα βάισ θαη έλα ζέκα επί ηε επθαηξία γηα ην Γεκνηηθφ Πρνιείν ηνπ 

Καξθνπνχινπ ην νπνίν έρεη δεκνπξαηεζεί θαη ζα ήζεια κηα ελεκέξσζε απφ 

ηνλ Αληηδήκαξρν. Δίρε δεκνπξαηεζεί θαη ζηακάηεζε γηα ηππηθνχο ιφγνπο, 

ακέιεηαο ή θαζπζηέξεζεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δε ζέισ λα κπσ ζ' απηήλ ηε 
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ινγηθή. Ρν ζέκα είλαη ηη ζα γίλεη γηα λα ππάξρεη έηνηκν δεκνπξαηεκέλν ζρνιείν 

κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα ην θάλνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Θαλέλαο άιινο ζέιεη λα .. ; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηα δηεπθξηληζηηθή ζέισ αλ γίλεηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ εάλ απηή ε έθηαζε ησλ 14.490 η.κ., πνπ 

αλαθέξεη ε εηζήγεζε, ζα δηαηεζεί φιε γηα ην Λεπηαγσγείν. Κήπσο είλαη 

ππεξβνιηθή ε έθηαζε απηή; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο δελ κπαίλνπκε ..   

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, λαη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη' αξρήλ λα απαληήζσ ζηνλ θ.Γηψξγν, δελ θάλνπκε εκείο απηήλ 

ηε ζηηγκή παξαρψξεζε. Δκείο απιά ραξαθηεξίδνπκε, είλαη κηα απιή δηαδηθαζία 

απηή, επηπρψο πνπ δελ πάκε ζε Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ, γηαηί αλ πεγαίλακε ζην 

Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ ζα είρακε ηειεηψζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί δε ρξεηάδεηαη. Δίλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία. Γε ρξεηάδεηαη. 

Ππληειεζηή δφκεζεο έρνπκε. Απηφ ινηπνλ δελ ην παξαρσξνχκε, απιά εκείο 

ραξαθηεξίδνπκε ην θνκκαηη γηα λα βγεη ε άδεηα θαη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή 

κπνξνχκε θαη λα ην πάξνπκε θαη λα ην πάκε θάπνπ αιινχ. Ρν έλα είλαη απηφ. 

Ρν δεχηεξν, ζα απαληήζσ ζηνλ Βαζίιε ηνλ Νηθνλφκνπ, Βαζίιε, λα είζαη 

ζίγνπξνο φηη φ,ηη γίλεηαη ζηηο Αθίδλεο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο 

θνξείο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γη' απηφ ην έξεκν ην Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ. Απηή 

ηελ θνπβέληα ζέισ λα πσ κφλν. Δκέλα δε κνπ αξέζεη πνηέ λα θαηεγνξψ 

θαλέλαλ, νχηε λα πεγαίλσ πίζσ, φκσο πξαγκαηηθά είλαη ηξαγηθφ έλα Ρνπηθφ 

Οπκνηνκηθφ λα έρεη μεθηλήζεη ην 2004, ε απφθαζε ηνπ, ην 2009 ην δψζαλε ζε 
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θάπνηνλ ηδηψηε κεραληθφ θαη ζήκεξα αθφκε λα κελ έρεη πάεη πνπζελά θαη ζε 

ιάζνο ραξαθηεξηζκέλν ρψξν, κάιινλ ζε ιάζνο ρψξν. Δηζη; Αιιά απφ εθεί θαη 

πεξα, επεηδή έρσ κηιήζεη θαη κε ηελ θα Σξηζηνθηινπνχινπ, ηεο έρσ εμεγήζεη 

ηα ζέκαηα, δελ έρεη εθθξάζεη βέβαηα θακία αληίξξεζε, άιισζηε ίζσο θαη λα 

κελ είλαη θαη ζέκα δηθφ ηεο απηή ε δηαδηθαζία, έρεη αξκνδηφηεηα φζνλ αθνξα 

πνιιά ζέκαηα, εγψ ηελ έρσ ελεκεξψζεη θαη μέξεη πάξα πνιχ θαιά ηη θάλνπκε 

θαη πσο βαδίδνπκε θαη πνηα είλαη ε θηινζνθία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, εληάμεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρεη θάλεη δειψζεηο θαη αλαθνηλψζεηο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δε ζα κπσ, δελ μέξσ γηα ηηο δειψζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν νινθιεξψζηε γηα λα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ απιά ηελ έρσ ελεκεξψζεη γηα ην πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ δε ζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, φρη ηψξα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, δελ είλαη ην ζέκα φηη .. ζέκα θαηεγνξψ, έλα ιεπηφ, γηαηί 

κηιάκε γηα έλα πνιηηηθφ πξφζσπν ηεο πεξηνρήο. Γελ είλαη ζέκα θαηεγνξίαο ή 

φρη, αιια φκσο νχηε .. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νπνηνο ζέιεη λα ζηεξίμεη ηελ θπξία, λα ηε ζηεξίμεη. Δκέλα δε 

κε ελδηαθέξεη. Νκσο άκα ζέιεηε λα ην θάλεηε ζηελ Ηππνθξάηεην ην ζρνιείν, 

θάληε ην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ ζέιεηε λα θάλεηε ζηελ Ηππνθξάηεην πνπ ιέεη ε θα 

Σξηζηνθηινπνχινπ ζρνιείν, θάληε ην θ.Ιίηζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίδαηε; Δίδαηε φηη αλ δελ μέξνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ νινθιεξψζηε γηα λα θηάζνπκε θαη ζηελ 

ςεθνθνξία. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ .. Δλα ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, νινθιεξψζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ θάπνηνο ζέιεη λα ππνζηεξίμεη θάπνηνλ θαη ζέιεη ην ζρνιείν 

αο πνχκε ζηελ Ηππνθξάηεην, αο ηνλ ππνζηεξίμεη. Γελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα. 

Γελ .. ζε ζαο θ.Ζιηάζθν. Απφ εθεί θαη κεηά ινηπνλ εγψ ιέσ φρη θάλνληαο 

εξκελεία πξνζέζεσλ, βάζεη δειψζεσλ. Ζ θπξία έθαλε απηή ηε δήισζε, έρεη 

απηή ηελ πξφζεζε. Ιάζνο πνιηηηθφ θαη ιάζνο γηαηί δελ εθθξάδεη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, φκσο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, εληάμεη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα λα ηειεηψζσ θαη κε ηνλ Αξκπξηψηε ηνλ Γηψξγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θ.Ζιηάζθν, έρεη κηα εξψηεζε θαη ν 

θ.Ιίηζαο γηα λα θιείζνπκε ην ζέκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηελ νπνηα είρακε 

ην ζέκα πνπ ήηαλε ην πνχικαλ θαη λνηθηάζακε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Πην πάξθν θάησ. Υξαία.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν γήπεδν κπαζθεη θ.Ζιηάζθν .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ πήγαηλεο ζηα δηφδηα, δελ ην ζπκάζαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίρα ζπκκεηνρή θ.Ζιηάζθν, γηα ην γήπεδν κπάζθεη, είρα ζπκκεηνρή 

γηα λα γίλεη λα μέξεηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη αθξηβψο ην θνκκάηη ηεο κχηεο πνπ πνπ είλαη ην γήπεδν 

κπάζθεη θαη ε αίζνπζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα, ζπκθσλνχκε, ζπκθσλνχκε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Υξαία θαη λα πσ θαη ζηνλ Γηψξγν ηνλ Αξκπξηψηε ηε δηαδηθαζία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη ηψξα. Θα έξζεη ζην γξαθείν, ζα ελεκεξσζεί ν 

θ.Αξκπξηψηεο, δε ρξεηάδεηαη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα απαληήζσ ζ' απηφ πνπ ιέεη ηψξα ξε Σξήζην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ηψξα δελ έρεη ζρέζε κε ην ζέκα. Δίλαη άιιν ζέκα. Ρν 

Καξθφπνπιν ζα ελεκεξσζεί απφ ζέλα, απφ ζαο θ.Ζιηάζθν ζην γξαθείν ζαο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Σξήζην, ππεξβάιιεηο κεξηθέο θνξέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί ππεξβάιισ; Ρψξα είλαη άιιν ην ζέκα λα πάκε λα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη. Ρν ζρνιείν ηνπ Καξθνπνχινπ είλαη απηήλ 

ηε ζηηγκή λα εληαρζεί ζην ΔΠΞΑ καδί κε ην ζρνιείν ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Δρεη 

απιά, έρεη .. απιά είλαη ιίγν πην πίζσ απφ ην Θαπαλδξίηη. Λαη, ην ερνπκε 

ζπξψμεη αξθεηά, καδεπηήθακε φινη καδί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλσ ζ' απην ζα κπνξνχζε ζην γξαθείν λα .. θαη ιεπηνκέξεηεο 

θιπ. Θπξία Θνληνγηάλλε. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ινηπφλ, θιείλνληαο ζέισ λα πσ, δηθαησκαηηθά κηαο θαη έθαλα 

ηελ εηζήγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ, φηη ζηε ρψξα καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ησξα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη, εγψ ζα ηνπνζεηεζψ .. Ρειεηψζακε απηφ, ην ςεθίδσ. 

Ξηζηεχσ .. Θέιεηε λα ηειεησζεη ε ςεθνξία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηφηε γηαηί λα επαλέιζνπκε ζηα πνιηηηζηηθά πάιη; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη, εγψ ζέισ απιά λα μεθαζαξίζσ έλα ζέκα γηαηί είλαη θάηη 

πνπ αθνξά εκέλα. πάξρνπλ πάξα πνιιέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο .. 

Θχξηε Ζιηάζθν κηζν ιεπηάθη ιηγάθη. πάξρνπλ πάξα πνιιέο κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο ζηε ρψξα καο, αιιά βιεπσ φηη ζπγθεθξηκέλα εδψ θαη παξα πνιιά 

ρξνληα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θιείζεη ην ζέκα θα Θνληνγηάλλε ηψξα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ππγλψκε θχξηε, είλαη θάηη πνπ κε αθνξά. Δδψ θαη θάπνηα 

ρξφληα παξαρσξνχκε ζηε ζπγθεθξηκέλε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ην ρσξν 

ησλ θπιαθψλ, ηνπο παξέρνπκε ην ρψξν καο, ηνπο πάκε ηνπο θνηκίδνπκε, ηνπο 

ηατδνπκε. Δρσ θαη εγψ ιάβεη παξα πνιια e-mail κε πάξα πνιιέο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Ξαξφια απηά δελ ξίζθαξα ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζπλεξγαζηψ κε θακία απ' απηέο. Δγψ ζέισ λα ζέζσ έλα εξψηεκα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κηαο πνπ δίλνπκε θαη θάπνηα ρξήκαηα ζ' απηή. Ρη έρεη 

γίλεη φια απηα ηα ρξνληα; Ξνηα είλαη ε πξνζθνξά πξνο ηνπο δεκφηεο, 

εγγξάθσο, ηη έρνπλε θάλεη απηνί ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε, πνηα είλαη ε δξάζε ηνπο θαη ηη πξφθεηηαη λα θάλνπλ. Απηφ εγψ δελ 

μέξσ. Δξρνληαη εδψ, ηνπο θηινμελνχκε, ηνπο ηατδνπκε, ηνπο δείρλνπκε ηνλ 

Υξσπφ. Ρη καο πξνζθέξνπλ; Γηαηί λα δείμνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε έηζη ζεηηθή 

δηάζεζε ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα κελ πάξνπκε άιιεο 50 κε 
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θπβεξλεηηθεο νξγαλψζεηο, λα ηνπο θέξνπκε εδψ ζην Γήκν, λα ηνπο ιέκε, 

ειάηε, παηξλάκε σξαία, δείηε θαη ηνλ Υξσπφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε .. Δγψ ζέισ .. Τήθηζα ηελ εηζήγεζε κνπ 

αλαγθαζηηθά. Γειαδή δελ κπνξνχζα λα θαηαςεθίζσ ηελ εηζήγεζε κνπ. Γε 

γίλεηαη απηφ. Δίδαηε πσο έγηλε, πσο ήξζε ην ζέκα. Δγψ απιά ζέισ λα 

μεθαζαξίζσ ην ζέκα, λα πσ φηη απηά ηα ρξήκαηα είλαη ξίζθν λα δνζνχλ θαη απφ 

εθεί θαη πέξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δπεηδή δελ ην μέξνπκε, άξα δελ κπνξνχζακε θαη θαλνληθά 

λα ην ςεθίζνπκε, γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε λα αθπξσζεί θαη ε εηζήγεζε ε δηθή 

κνπ, πνπ είλαη θαζ' φια λφκηκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Θνληνγηάλλε. Δγηλε θαηαλνεηφ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δληάμεη; Κέρξη ην ηειεπηαίν επξψ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο, ην Πψκα νκφθσλα εγθξίλεη.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιφ Παββαηνθχξηαθν ζε 

φινπο. 

(αξ. απνθ. 160/2011) 

 

----------------------------- 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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