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ΘΔΚΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Ιήςε απφθαζεο γηα ηε ρσξνζέηεζε 

ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Ιπκάησλ Γήκνπ Υξσπνχ 

(Βηνινγηθφο). 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

226 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα. 

Αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε καο θαη ζα παξαθαινπζα ηελ Γξακκαηέα, ηελ θα 

Βαξλάβα Διέλε, λα θάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ 

ζπλαδέιθσλ. Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, γεηα ζαο θαη απφ κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο παξψλ. 

Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο παξψλ. Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ. Γηαλλάο Ησάλλεο. 

Καθξήο Αζαλάζηνο. Θνληνγηάλλε παξνχζα. Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο απψλ. 

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

Αλπθαληήο παξψλ. Βιάρνο παξψλ. Γηακαξέινο παξψλ. Βαζηιάθνο παξψλ. 

Ξάληνο παξψλ. Κίρα παξνχζα. Ιάκπξνπ παξψλ. Κπφξζεο παξψλ. Πσηήξρνο 

απψλ πξνο ην παξφλ ε; Ρζάδαξεο παξψλ. Κπαηδάθαο παξψλ. Ιίηζαο παξψλ. 

Ονχζζεο παξψλ. Βειηαληψηεο έξρεηαη, απψλ πξνο ην παξφλ. Γέδεο παξψλ. 

Θαξαγηάλλεο παξψλ. Εαραξίαο παξψλ. Γηαζεκάθεο παξψλ. Αξκπξηψηεο παξψλ. 

Θαιχβαο παξψλ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ: Ππγλψκε, δελ κε θσλάμαηε. Νηθνλφκνπ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νηθνλφκνπ. Ππγλψκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟ.: Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Παο παξέιεηςα;  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟ.: Λαη, λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Νηθνλφκνπ. Ξνπ είλαη; Γελ ππάξρεη ζηελ 

θαηάζηαζε, ζπγλψκε γηα ηελ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπκπιεξσζεί ε θαηάζηαζε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απφ απηή ηελ ειηθία ζε εθεδξεία, λνκίδσ είλαη .. Ινηπφλ, 

ζπλερίδνπκε. Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο απψλ πξνο ην παξψλ. Βαξλάβα Διέλε 

παξνχζα. Ιέθθαο Βαζίιεηνο παξψλ. Ρζάθσλαο Αλδξέαο παξσλ. Θηνχζεο 

έξρεηαη, απψλ πξνο ην παξφλ. Καξγέηα ην ίδην. Σαζηψηεο παξψλ θαη Πηεξγίνπ 

παξνχζα. Θιήζεθαλ θαη παξεβξίζθνληαη καδί καο θαη νη Ρνπηθνί Ξξφεδξνη ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ. Ξαξαθαιψ δψζηε κνπ παξνπζία. Θαιάκνπ ν 

θ.Θηνχζεο. Ξαιαηίσλ ν θ.Εαθείξεο. Πθάιαο Υξσπνχ θαη Σαιθνπηζίνπ ν 

θ.Βξνχβαο παξψλ. Ν θ.Καθξπγηάλλεο; Ξαξψλ. Ν θ.Ξάληνο; Ν θ.Ρδεβειέθνο; 

Δίλαη θάπνηνο άιινο πνπ δελ έρσ εθθσλήζεη; Ν θ.Πηδέξεο; Υξαία. Δπραξηζηψ 

πνιχ. Ξαξψλ. Νρη, εληάμεη. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηνο ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έληνλε 

παξνπζία ησλ ζπκπνιηηψλ καο ζα παξαθαινχζα ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κελ 

πξνβνχκε ζε αλαθνηλψζεηο. Νζνη ην επηζπκνχλ, λα γίλεη απηφ ζην ηέινο αθνχ 

νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε γηα ην ζεκεξηλφ καο ζέκα. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε 

επ' απηνπ; Δπραξηζηψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 
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ΘΔΚΑ 1ο 

 

Ιήτη απόθαζηρ για ηη συποθέηηζη ηηρ Δγκαηάζηαζηρ Δπεξεπγαζίαρ 

Ιςμάηυν Γήμος Υπυπού (Βιολογικόρ). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξά ηε ιήςε απφθαζεο γηα 

ηε ρσξνζέηεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Γήκνπ Υξσπνχ. 

Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θίιεο 

θαη θίινη. Απηφ είλαη έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κνλαδηθφ ζήκεξα. Δλδηαθέξνλ, 

ζπκκεηνρή, πνιηηηζκφο. Ζξζε ε επνρή λα αιιάμνπκε, ήξζε ε επνρή λα πάκε 

κπξνζηά ηνλ ηφπν καο, ήξζε ε επνρή λα παίξλνπκε απνθάζεηο κ' απηφλ ηνλ 

ηξφπν φπσο είκαζηε ζήκεξα. Νινη καδί κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα καο, κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο καο απφςεηο, αιιά ζα πξέπεη ηειηθά ε πιεηνςεθία, ηειηθά ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζ' απηφλ ηνλ κεγάιν Γήκν Υξσπνχ λα παίξλεη ηηο 

απνθάζεηο θαη λα θξηζεί κεηά απφ 3 ρξφληα ηη απνθάζεηο πήξε γηα ηνλ ηφπν. 

Νινη καο, ζέκα Βηνινγηθνχ, ππνςήθηνη αλέθαζελ φια ηα ρξφληα πνπ ήκνπλ εδψ 

ην είραλε ζαλ πξψην ζέκα ζηνλ πξνεθινγηθφ ηνπο αγψλα θαη γεληθφηεξα ζηα 

θπιιάδηα ηνπο θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Νινη κηινχζαλ γηα Βηνινγηθφ. Νινη 

κηινχζαλ φηη είλαη ην έξγν πλνήο. Ρν ίδην θαη ν ππνθαηλφκελνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ίδην θαη ν ππνθαηλφκελνο. Ζ πεξηβαιινληνινγηθή επηβάξπλζε 

ηεο πεξηνρήο καο δελ αληέρεη άιιν. Ρν θνξηίν ηεο εηλαη πάξα πνιχ κεγάιν. Ζ 

ζάιαζζα, ε πνηφηεηα ησλ λεξψλ, ηα ρψκαηα καο, ε γε καο, ππφγεηα, 

επηθαλεηαθά, θάλνπλ έλα ηέηνην έξγν απαξαίηεην, θάλνπλ έλα ηέηνην έξγν 

ππνρξεσηηθφ. Γπζηπρψο ε Διιαδίηζα καο βξίζθεηαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα 
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ηεο επηβάιιεηαη απφ ηελ ΔΝΘ λα θάλεη Βηνινγηθφ. Λα καο επηβάιινπλε λα 

θαζαξίζνπκε ηνλ ηφπν καο, ζέινπκε δε ζέινπκε. Κεηά απφ 3 ρξφληα ζα 

πιεξψλνπκε πξφζηηκν εάλ δελ έρνπκε θάλεη Βηνινγηθφ. Δθεί θαηαληήζακε. Λα 

καο δίλνπλ ιεθηά θαη λα καο επηβάιινπλε λα θάλνπκε Βηνινγηθφ. Ρψξα απηήλ 

ηε ζηηγκή φκσο καο ζέηνπλ θαη εκεξνκελίεο. Ζκεξνκελίεο ζπγθεθξηκέλεο, 

ηειεζίδηθεο. πάξρεη αληαγσληζκφο πνηνο ζα θάλεη ηνλ Βηνινγηθφ. Ζ Λέα Κάθξε 

ή ν Υξσπφο. Ζ Οαθήλα ή ν Υξσπφο. Ρν budget είλαη ζπγθεθξηκέλν. Ρα 

αηηήκαηα γηα Βηνινγηθνχο είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ ηα ιεθηά πνπ δηαζέηεη ην 

πνπξγείν. Θαλείο δελ εμαζθαιίδεη ην 100% ηεο απφθαζεο καο ηεο ζεκεξηλήο 

ή θαη ησλ επφκελσλ απνθάζεσλ φηη 100% ζα γίλεη ν Βηνινγηθφο καο. Δηζη; 

Δίλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Νκσο ε απφθαζε ε ζεκεξηλή είλαη κηα απφθαζε 

ζπγθεθξηκέλε, είλαη κηα απφθαζε πνπ βνεζάεη, σξηκάδεη ηνλ θάθειν καο θαη 

έρνπκε πνιιέο πνιιέο πηζαλφηεηεο λα πξνρσξήζνπκε απην ην κεγάιν έξγν. Ζ 

ζεκεξηλή απφθαζε θαη γεληθφηεξα νη απνθάζεηο καο γηα ην Βηνινγηθφ απηήλ 

ηελ επνρή δελ έρεη πηζσγχξηζκα. ∞ παίξλνπκε ηελ απφθαζε ή ράλνπκε ην 

Βηνινγηθφ. Νη εκεξνκελίεο είλαη ηειεησηηθέο. Γελ αληέρνπκε άιιεο 

θαζπζηεξήζεηο. Γελ έρνπκε δηθαίσκα λα πνπκε λα μαλαθάλνπκε κειέηεο, 

ρσξνζέηεζε, λα θάλνπκε ην άιιν, δελ έρνπκε ηα πεξηζψξηα, είλαη ηειεηψκελν.  

 Νξηαθά βαδίδνπκε, έρνπκε θαζπζηεξήζεη. Γελ θηαίκε εκείο γηα ηελ 

αιιαγή ηεο πξνέγθξηζεο ρσξνζεηεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ζην Παξαληάξε. Ζ 

πξνέγθξηζε έγηλε ζην Γήκν Υξσπίσλ θαη ε ρσξνζέηεζε ζήκεξα γίλεηαη ζην 

Γήκν Υξσπνχ. Γχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Γελ είλαη ην ίδην. Ρν Καξθφπνπιν 

δελ ήηαλε ζην Βηνινγηθφ ην πξνεγνχκελν. Ν Απιψλαο δελ ήηαλε ζην 

Βηνινγηθφ. Κεηά ηνλ Υξσπφ νη δχν κεγάιεο .. νη δχν κεγάινη νηθηζκνί. 

Δπνκέλσο έπξεπε ν θάθεινο θαη πνιχ θαιά έγηλε ε αληηπνιίηεπζε θαη έθεξε 

εθηάθησο ζέκα Βηνινγηθνχ ηνλ Κάξηην κήλα ην 2011, βέβαηα .. ζα ην θέξλακε 

θαη εκείο θαη δήηεζα, ηνπο παξαθάιεζα κεηά ηνλ πξνυπνινγηζκν λα ην 

θάλνπκε, αιιά ην θέξαλε εθηάθησο θαη εθεί ηνπνζεηήζεθαλ φινη θαη είπαλ λαη 
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ζην Βηνινγηθφ. Κεγάιε ε ζπλεδξίαζε θαη απηή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηφηε. Δίπαλ φινη λαη ζην Βηνινγηθφ κε δηαθάλεηα θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Απφ ην κεδέλ. Δθεί θάλεθε φηη ν ηφπνο ηνπ Υξσπνχ σξηκάδεη, φηη ν ηφπνο ηνπ 

Υξσπνπ είλαη έηνηκνο λα θάλεη ηελ αιιαγή, λα πξνρσξήζεη ζε κεγάια έξγα θαη 

αιιαγέο ζηνλ ηφπν καο πνπ ηα πεξηκελνπκε ηφζα ρξφληα. Δθεί ην αηζζάλζεθα, 

φηαλ ν Ιίηζαο ν Θψζηαο έιεγε φηη 200 κ. απφ ην ζπίηη κνπ ή 500 ή 700, φπνπ 

θαη λα γίλεη, πξέπεη λα γίλεη Βηνινγηθφο.  

 Δπνκέλσο, θνηλσληθή ζπλαίλεζε, δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αιεζεηα 

είλαη ηα κελχκαηα καο γηα λα πξνρσξήζεη ν Βηνινγηθφο. Ζ ελεκέξσζε έρεη 

γίλεη. Ιίγν πνιχ, ν Βηνινγηθφο δελ ζπδεηείηαη ηψξα, ζπδεηείηαη φια ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ν ηειεπηαίνο πνιίηεο πηζηεχσ φηη γλσξίδεη θάπνηα 

πξάγκαηα. Βέβαηα δελ κπνξεί λα μέξεη ηα πξάγκαηα πνπ καο έθεξε ν 

κειεηεηήο καο. Γελ κπνξεί λα αλαιχζεη ηερλνθξαηηθά ην ζέκα φινη καο, ν 

θαζέλαο καο απφ καο .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θαζελαο καο απφ καο κέρξη ελφο νξηζκέλνπ κπνξεί λα 

αληηιεθζεί πξάγκαηα επηζηεκνληθά γηα ην Βηνινγηθφ. Δλα μέξνπκε φινη καο 

φκσο, φηη ν Βηνινγηθφο ζε έλαλ ηφπν αλαπηχζζεη ηνλ ηφπν, βνεζάεη ηνλ ηφπν, 

βνεζάεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Νη αληηδξάζεηο είλαη θπζηνινγηθέο. 

Ξνπζελά ζηελ Διιάδα, πνπζελά ζε θαλέλα κέξνο, δελ ππήξρε κέξνο ηδαληθφ 

γηα Βηνινγηθφ 100%. Λνκίδαλε φινη, θαπνηνη, νη γείηνλνη, απφ εδψ νη απφ εθεί 

φηη βιάπηεη ν Βηνινγηθφο, ππνβαζκίδεη ηε γεηηνληά ηνπο, ηελ πεξηνρή ηνπο. 

Πήκεξα φηαλ ν κειεηεηήο ήξζε θαη κνπ έδεημε ην ζεκείν, ζα ζαο κηιήζσ απφ 

ηελ θαξδηά κνπ, ζεψξεζα φηη έπηαζα ην πξψην ιαρείν. Δηζη εγψ. 

(ρεηξνθξφηεκα θαη παξεκβάζεηο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην ζεκείν, απηφ ην ζεκείν ζην ζπγθεθξηκέλν .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, παξαθαιψ. Δίηε ζπκθσλνχκε, είηε 

δηαθσλνχκε, ζα πξέπεη λα επηηξέπνπκε ζε θάζε νκηιεηή .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Γήκαξρε. Θα πξέπεη λα επηηξέςνπκε ζηνλ 

νπνηνλδήπνηε νκηιεηή λα ηνπνζεηεζεί. Παο παξαθαιψ θπξία, ζαο παξαθαιψ, 

αο αθήζνπκε ηε ζπλεδξίαζε λα πξνρσξήζεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη αιιά ζα πσ ηε γλψκε κνπ φκσο. Θα πσ ηε γλψκε κνπ, 

απηή πνπ πηζηεχσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Αθήζηε λα αθνχζνπλ φινη νη ζπκπνιίηεο 

καο θαη φινη νη Πχκβνπινη. Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε λαη ζην Βηνινγηθφ. Ρν ζεκέην εθείλν έρεη ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα, γηα κέλα, πνιηηηθά κηιάσ ηψξα, απέρεη, απέρεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θπξία, ζαο παξαθαιψ. Κε κε αλαγθάζεηε λα ζαο 

βγάισ απφ ηελ αίζνπζα. Παο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απέρεη, απέρεη απφ ην .. Θα κηιήζεηε κεηά. Θα κηιήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θπξία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα κηιήζεηε κεηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εθπξφζσπνη απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο. Δθπξνζσπνχλ 

φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Παο παξαθαιψ. Γελ επηηξέπεηαη απφ ην θνηλφ λα 

παίξλεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε. Παο παξαθαιψ. Θαζίζηε θάησ, θαζίζηε θάησ. 

Απηφ ην Ππκβνχιην έρεη ςεθίζεη έλαλ θαλνληζκφ. Διπίδσ λα ηνλ ζεβφκαζηε 

φινη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεσξψ, ζεσξψ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θαλνληζκφο ιέεη φηη δελ κπνξείηε λα θσλάδεηε θπξία. Θαζίζηε 

ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεσξψ φηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη έηζη είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θπξία, εληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δε ζα κνπ πείηε ηη ζα ιέσ εγψ θαη ηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ην αηζζάλνκαη ην Ππθάκηλν φπσο θαη ην Σαιθνχηζη ρσξηφ 

κνπ θαη ην επαλαιακβάλσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θπξία θάησ, θαζίζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ην ρσξηφ κνπ θαη ζα ην απνδείμσ ζηελ πνξεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ γίλεηαη απηφ πνπ δεηάηε. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζα ην απνδείμσ ζηελ πνξεία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο ελεκεξψλσ φηη δελ επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο απφ ην θνηλφ. 

Ρν ζέβεζηε απηφ ή φρη; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη αληηδξάζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ .. Λα κηιήζσ θπξία κνπ, 

θαζίζηε θάησ. Θπξία Πακπάλε θαζίζηε θάησ. Πε μέξσ πάξα πνιχ θαιά. Θα ηα 

πσ φια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε ζαο παξαθαιψ, θαζίζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηα πσ. Θα ηα πσ φια θαη ηη ελλννχζα ζ' απηφ, ζα ην πσ. Θα 

ζαο ην πσ θα Πακπάλε κνπ. Κελ πηάλεζηε απφ κηα ιέμε. Νη αληηδξάζεηο ησλ 

πξαγκαηηθψλ κνπ θίισλ ηνπ Ππθακίλνπ, φπσο ε θπξία, κε αγαπάεη ηδηαίηεξα θαη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

14 

ηελ αγαπάσ, ζε έλαλ εμαζθαιηζκέλν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θιεηζηνχ ηχπνπ 

Βηνινγηθφ δελ δηθαηνινγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Πήκεξα φινη γλσξίδεηε, φινη 

γλσξίδνπλ φηη ε Δπηηξνπή ησλ επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ, 

πνπ ηνπο επραξηζηψ αθφκε κηα θνξά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή 

θαλνληθά, φπνηε ηνπο θάιεζα .. Ππκβαίλεη ηίπνηε θ.Ιίηζα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α λαη. Λαη. Ινηπφλ, φπνηε ηνπο θάιεζα θαη ζπκκεηείραλ θαη είλαη 

γξακκέλα ζηελ πξψηε θνξά πνπ θάλακε Δπηηξνπή θαη ζπζηήζεθε θαη ιέρζεθε 

φηη έρνπκε ηελ ζπλεπζχλε αθξηβψο ηνπ 1/7 ν θαζέλαο γηα ηελ πνξεία ηνπ 

Βηνινγηθνχ, πξάγκα πξσηνθαλέο γηα δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Διιάδα, 

φηη απην ην Βηνινγηθφ, επαλαιακβάλσ θαη ζήκεξα, δελ ηνλ θάλεη ν 

Νηθνλνκάθνο, ηνλ θάλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

επηθεθαιείο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε απφθαζε ηέινο Καξηίνπ.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξίεο θαη θχξηνη, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ειέρζε, μεθηλάεη απφ ην κεδέλ θαη έρνπκε θηάζεη ζην 

ζεκείν κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο. Πηελ ηειεπηαία, ζα έιεγα, 

ζπγθεληξσζε καο παξεμεγήζεθα θηφιαο, ζα ην πσ αιιηψο ζήκεξα, φηη νη 6 απφ 

ηνπο 7 επηθεθαιείο δελ ζεψξεζαλ φηη ν ρσξνο απηφο έρεη θαλέλα αξλεηηθφ 

ζεκείν, δελ κνπ εθθξάζηεθαλ. Λα ην πσ αιιηψο, λα κελ πσ φηη ςεθίζακε λαη, 

ην ιέσ φηη δελ εθθηάζηεθαλ αξλεηηθά γηα ηνλ ρσξν απηφλ νη 6 απφ ηνπο 7 

επηθεθαιείο. Ν θαζελαο έρεη ηελ επζχλε ηνπ παηδηά εδψ κέζα. Ν θαζέλαο ιέεη 

ηελ αιήζεηα θαη ερεη ηελ επζχλε ηνπ, ηελ παίξλεη θαη ηελ θνπβαιάεη, φπσο θαη 

εγψ ζα θνπβαιήζσ ηε δηθή κνπ επζχλε, γηαηί ζεσξψ, γηαηί ζεσξψ φηη ην 

Ππθάκηλν, ζεσξσ φηη ην Ππθάκηλν, ζεσξψ φηη ην Ππθάκηλν ζαλ Γηάλλεο 

Νηθνλνκάθνο, πνπ είκαη θνληά ζαο ηφζα ρξφληα, ην βνεζάσ. Ρν βνεζάσ. Ζ 
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άπνςε κνπ, ε άπνςε κνπ. Ρν ρσξηφ ην Ππθάκηλν, φπσο θαη ηνλ Υξσπφ θαη 

θαζε πεξηνρή ην βνεζάσ κε ηνλ Βηνινγηθφ απηφ. 3,5, επαλαιακβάλσ, 3,5 ρικ. 

καθξηά απφ ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ ε ζέζε Βηνινγηθφ Πηελφ Απιψλαο .. πνπ 

ιέγεηαη, δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηνλ νηθηζκφ ηνπ ρσξηνχ. Κα πξνο Θενχ κε 

ηερλνινγία πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην Οήλν θαη δελ ππαξρεη θαλέλα πξφβιεκα 

ζην ρσξηφ. Ρν κφλν πξφβιεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα κνπ πεη θάπνηνο είλαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ γεηηνληθψλ νηθνπέδσλ, ησλ γεηηνληθψλ νηθνπέδσλ. Νη 

άλζξσπνη πνπ ήξζα ζε επαθή, φζνπο κπφξεζα λα βξσ, πνπ έρνπλ ηα γεηηνληθά 

νηθφπεδα, εχρνληαη λα γίλεη ν Βηνινγηθφο θαη λα .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη θαηάζηαζε είλαη απηή θχξηνη; Γελ αληέρεηε λα αθνχζεηε 

ηίπνηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα, είπα, ζε φζνπο ήξζα ζε επαθή. Θαη λα πνπιήζνπλ ην 

νηθφπεδν, λα πνπιήζνπλ ην ρσξάθη ηνπο, ην θηήκα ηνπο γηα λα ην δψζνπλ γηα 

Βηνινγηθφ. Δλδηαθέξνληαη φιν κε ην πξψην λα δψζνπλ ην θηήκα ηνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θπξία. Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεσξψ θαη ζεσξείηε απφιπηα φινη ζαο φκσο, φηη ην θνκκάηη 

απηφ είλαη θαζαξά κηα γσλία ε νπνηα πεξηζηνηρίδεηαη απφ ιφθνπο πςεινχο θαη 

δαζηθά, είλαη κφλν ακηγψο, δελ έρνπκε άιιε ηέηνηα πεξηνρή πνπ λα ζεσξψ φηη 

δελ κπνξεί λα γίλεη θάηη άιιν, γηα γεσξγηθή γε .. Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία, ζαο παξαθαιψ, θαζίζηε θάησ, θαζίζηε θάησ 

ηψξα ακέζσο. Θαζίζηε ζαο παξαθαιψ θάησ, δηαθνξεηηθά είκαη ππνρξεσκέλνο 

λα ζαο βγάισ απφ ηελ αίζνπζα. Παο δηαβάδσ .. Δλ αλάγθε ζα ζπκβεί θαη απηφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη, είλαη θαζαξά γεσξγηθή γε, ζεσξψ φηη δελ είλαη νηθηζηηθφ 

θνκκάηη, δελ είλαη ηνπξηζηηθφ θνκκάηη, φηη ε γεσξγηθή γε κε ηνπο Βηνινγηθνχο 

.. Αθνχζηε κε ιίγν.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Κε λέαο ηερλνινγίαο Βηνινγηθφ ζηα 100 κ. απφ 

εθεί κπνξεί λα θαιιηεξγεί ν άιινο φ,ηη ζέιεη, φπσο θαιιηεξγεί θαη ζήκεξα. Θέιεη 

λα ρξεζηκνπνηεί θαη γηα θάπνηα είδε ην λεξφ ηνπ Βηνινγηθνχ, ην 

επαλαρξεζηκνπνηνχκε θαη ρξεζηκνπνηεί ην λεξφ ηνπ Βηνινγηθνχ. Αληί λα 

ρξεζηκνπνηεί πηζαλψο λεξά απαγνξεχζηκα ζηελ πνξεία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θχξηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί μέξεηε ηε κεγάιε καο κφιπλζε απφ ηνλ Αζσπφ θαη φια 

απηά πνπ .. Ρν λεξφ ηνπ Βηνινγηθνχ απνθαζαξίδεη, ην λεξφ ηνπ Βηνινγηθνχ 

αξαηψλεη ηελ βηνκεραληθή κφιπλζε θαζ' φινπο ηνπο επηζηήκνλεο. Γελ ππαξρεη 

πεξίπησζε ηέηνηα. Δηζη είλαη ηα πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία. Γελ κνλνπσιείηαη ηε ζπδήηεζε εδψ κέζα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ιεηηνπξγία, ε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ, πνιιά ιερζεζαλ, δε 

ζα θνπξάζσ πνιχ, ζα κηιήζνπλ θαη νη άιινη θαη κεηά ζα απαληήζσ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνηα πξαγκαηηθά ζέιεη ηελ 

πξνζνρή ηεο, ζέιεη ξήηξεο, ζέιεη αζθάιεηεο, γηα λα δνχκε .. λα ιεηηνπξγεί ν 

Βηνινγηθφο. Κηιάκε γηα λα .. κε ελαλ Βηνινγηθφ πνπ ιεηηνπξγεί ην 2011, ην 

2015, 2020 πνπ ζα ηειεηψζεη, φηαλ ιεηηνπξγεί δελ ππαξρεη πξφβιεκα ζε θακία 

πεξηνρή, κφλν αλαβάζκηζε. Απηή είλαη ε άπνςε κνπ ξε παηδηά.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έξγν, ην έξγν ην δεηάκε δεθαεηίεο. Ρν έξγν ην δεηακε 

δεθαεηίεο. Ρν έξγν απηφ, ζαο επαλαιακβάλσ, είλαη ε ηειεπηαία καο επθαηξία. 

Εεηψ ηελ θαηαλφεζε ζαο, ηε ζπλαίλεζε ζαο λα πξνρσξήζνπκε λα γίλεη ην 

κεγάιν έξγν. Ρν έξγν θάπνπ ζα γίλεη. Γίλεηαη καθξηά απφ νηθηζκνχο. Νπνπ θαη 

λα γίλεη θάπνηα αληίδξαζε ζα έρνπκε. Ρν έξγν φκσο πξέπεη λα πξνρσξήζεη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία, είλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ ζπκβαίλεη. Παο παξαθαιψ, ζα 

κε αλαγθάζεηε λα ζαο απνκαθξχλσ απφ ηελ αίζνπζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπκε ηελ λννηξνπία πνπ καο έρεη 

θηάζεη εδψ, λα κελ κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα Βηνινγηθφ, ηδηαίηεξα ζην κεγάιν 

καο Γήκν κε 400.000 ζηξέκκαηα θαη ηφζνπο ρψξνπο ειεχζεξνπο. Γελ 

επηηξέπεηαη λα κελ κπνξνχκε λα θάλνπκε Βηνινγηθφ. Λα κε βξνχκε 

ρσξνζέηεζε ζ' απηφλ ηνλ κεγάιν Γήκν. Ξξέπεη λα βξνχκε ρσξσζέηεζε θαη λα 

πξνρσξήζνπκε. Θα ζαο αθνχζσ θαη ζα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην Πψκα 

πξνζήιζαλ ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Θηνχζεο θαη ν θ.Βειηαληψηεο. Ξαξαθαιψ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο λα ην δειψζνπλ 

ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ε θα Πηεξγίνπ, ν 

θ.Σαζηψηεο. Θαιή ζαο κέξα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ, λαη. Λαη, ην ςήθηζκα, λαη. Γηαηί δελ 

ην ερνπκε αθφκα θαη .. Λαη. Δρεηε γξάςεη κέρξη ηνλ θχξην; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κέρξη θαη ηνλ θ.Γέδε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο. Ν θ.Θηνχζεο έρεη 

γξαθεί; Ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Ιέθθαο, ν θ.Ζιηάζθνο θαη ν θ.Γηακαξέινο. Δίλαη εδψ ν 

θ.Ρδεβειέθνο; Θχξηε Ρδεβειέθν .. Ν Ξξφεδξνο Ρνπηθνχ. Ξνπ είλαη; Γελ ηνλ 

βιέπσ. Δζείο είζηε; Θχξηε Ρδεβειέθν επεηδή θέξαηε θάπνηα έγγξαθα ζην Γήκν 

θαη δελ ηα έρνπκε, κπνξείηε λα ιάβεηε ην ιφγν θαη λα θάλεηε ηελ αλάγλσζε, 

φπνηα ηνπνζέηεζε ζέιεηε. Δζείο δελ είζηε ν Ξξφεδξνο Ρνπηθνχ; Υξαία. Ινηπφλ, 

θαη ν θ.Αξκπξηψηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ηέινο θχξηνη, ζην ηέινο. Αλ θαη δελ πξνβιέπεηαη, θαη απηφ ζα 

γίλεη. Θχξηε Ονχζζε ηη είλαη απηά πνπ ιέηε; πάξρεη έλαο θαλνληζκφο εδψ ηνλ 

νπνίν έρνπκε ςεθίζεη φινη καο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γειαδε δε ζα δψζεηε ην ιφγν, δε ζα δψζεηε ην ιφγν ζηνπο 

δεκφηεο ηνπ Ππθακίλνπ θαη νπνηνπδήπνηε αιινπλνχ; Κε ζπγρσξείηε πνιχ. 

Δίπε παξφηη ην απαγνξεχεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θέισ ηελ ππφζρεζε ζαο φηη ζα ην θάλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, απην ην ερεη ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Ρν ζεβφκαζηε ή φρη; Γηα λα μέξσ θαη εγψ πσο λα πξνρσξήζσ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ηέινο, ζην ηέινο θ.Ονχζζε, ζην ηέινο ζα γίλεη απηφ. Πην 

ηέινο ζα γίλεη απηφ. Νξίζηε θ.Ιίηζα. Νξίζηε, θάληε εξψηεζε πνπ ζέιεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή θαη εγψ ζέισ λα θξαηήζσ ιίγν έηζη ηε δηαδηθαζία, εγψ έρσ 

έξζεη ζήκεξα εδψ κε κηα πξφζθιεζε πνπ ιέεη, λα ζπλέιζεηε, λα πξνζέιζεηε 

ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φπνπ ζα ζπδεηήζνπκε λα 

παξνπκε απφθαζε γηα ην παξαθάησ ζέκα. Παο δήηεζα επαλεηιεκκέλα λα κνπ 

δψζεηε ηελ εηζήγεζε θ.Ξξφεδξε. Δηζήγεζε δε κνπ δψζαηε θαη κνπ είπαηε ηελ 

εηζήγεζε ζα ηελ θάλεη ν θ.Γήκαξρνο. Απηφ πνπ είπε ν θ.Γήκαξρνο ήηαλε ε 

εηζήγεζε; Θα ηνπνζεηεζνχκε ζ' απηά πνπ είπε ν θ.Γήκαξρνο; Γηαηί εγψ δελ 

θαηάιαβα φηη έθαλε θάπνηα εηζήγεζε. Γελ είπε φηη εηζεγνχκαη α, β, γ. ∞ ζα 

κηιήζνπκε γεληθά θαη ηζηνξηθά αο πνπκε γηα ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ ή ζα 

ηνπνζεηεζνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο ήηαλε ζαθήο θ.Ιίηζα. Κπνξείηε λα θάλεηε ηελ 

ηνπνζέηεζε ζαο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δελ άθνπζα θαλ κηα ζηηγκή ηελ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξαθαιψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη ππνθεηκεληθφ, δηθφ ζαο, δελ είλαη .. Γε λνκίδσ φηη είλαη 

γεληθφηεξε αίζζεζε εδψ πέξα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ εηζήγεζε, ε εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ πνηα ήηαλ δειαδή;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. λα ππνθαηαζηήζσ εγψ ηνλ θ.Γήκαξρν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξαθαισ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οσηάηε εκέλα λνκίδσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ θ.Ιίηζα δελ θαηαιαβαίλεηε εζείο, δελ θηαίκε εκείο, νχηε ν 

θφζκνο πνπ καο αθνχεη. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε θ.Ιίηζα, πξνρσξήζηε. Θχξηε Ονχζζε, ην ιφγν έρεη ν 

θ.Ιίηζαο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα ειέγμνπκε, ζα εμεηάζνπκε πάιη απηήλ ηε κειέηε ηνπ 

θ.Κήηζηνπ; Ν θ.Κήηζηνπ είλαη εδψ; Δίλαη θαπνηνο αληηθαηαζηάηεο; Θα καο πεη 

θάπνηνο θάηη γηα ηε κειέηε; Δρνπκε εξσηήκαηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα ήξζακε λα πάξνπκε απφθαζε γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ 

Βηνινγηθνχ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ πξέπεη δειαδή .. Δρνπκε εξσηήκαηα Γήκαξρε γη' απηφ ην 

πξάγκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηα εξσηήκαηα πνπ έρεηε. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Ξνηνο ζα ηα απαληήζεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρνπλ αξκφδηνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. 3 ψξεο ηελ πεξαζκέλε θνξά θ.Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ θαη άιια εξσηήκαηα θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη άιια εξσηήκαηα;  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακα έρεηε θαη κεηά απφ 1 κήλα θαη άιια θαη κεηά απφ 1 ρξφλν 

θαη άιια ηη ζα θάλνπκε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρνπκε απνθαζίζεη θ.Γήκαξρε. Γελ έρνπκε απνθαζίζεη, 

ζήκεξα ζα απνθαζίζνπκε. Θαη εγψ έρσ εξσηήκαηα. πάξρεη θάπνηνο 

κειεηεηεο λα ηα ιχζεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηα εξσηήκαηα ζαο φηαλ ηνπνζεηεζείηε. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε 

ην ιφγν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ιίηζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα Η.Σ. ηχπνπ Mercedes, είπαηε θχξηε ΕΣ; Δκπνδίδεη. Θχξηε 

Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηκέλσ δηαδηθαζηηθά φηη δελ ππαξρεη ζέκα γηα λα ηνπνζεηεζνχκε 

μεθάζαξν. Λα βγεη ν Γήκαξρνο θαη λα καο πεη μεθάζαξν. Φαίλεηαη εγψ δελ 

θαηάιαβα. Γελ πεηξάδεη, ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία φηη θάλνπκε κηα ζπδήηεζε γηα 

ην Βηνινγηθφ. Δλα απαξαίηεην έξγν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, λα επηιέμεηε ην ρσξν πνπ πξνηείλεηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ρψξν πνπ πξνηείλσ εγψ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λα ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δειψλσ φηη έρσ ζπνπδάζεη γπκλαζηήο ζθέην, φρη θάηη άιιν. 

Σσξνζέηεζε φρη. Ινηπφλ, ζέισ λα πσ ην εμήο θ.Γήκαξρε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζαο παξαθαιέζσ .. Λα κηιήζσ; Δγψ δε ζαο εηξσλεχηεθα. Παο 

παξαθαιψ πνιχ. Κε κε εηξσλεχεζηε. Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέξα απφ γπκλαζηήο είζηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δλα πνιχ ζνβαξφ έξγν είλαη ν Βηνινγηθφο θαη ζίγνπξα είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πεξηνρή εδψ θαη .. Ρψξα ζα κηιάηε πάλσ κνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ κα ηψξα κνπ ιεο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κηιάηε πάλσ κνπ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνζπαζείο λα απνπξνζαλαηνιίζεηο ηνλ θφζκν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ηψξα ζα κάζεη ν θφζκνο ηελ αιήζεηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ μέξεηε ην ζέκα; Γελ μέξεηε ην ζέκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα δελ θάλαηε εηζήγεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, έρσ δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: πάξρνπλ πξαθηηθά. Γελ θάλαηε εηζήγεζε. Γελ είπαηε φηη εγψ ζαλ 

Γήκαξρνο Υξσπνχ πξνηείλσ απηφ. Γελ ην είπαηε μεθάζαξα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπνλ, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. Κελ δηαθφπηεηε θ.Γήκαξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέσ ην εμήο ινηπνλ, ιέσ ην εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε γίλνληαη δηαθνπέο. Ππλερίζηε. Θχξηε Ξέππα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ πεξηνρή καο είλαη ν Βηνινγηθφο 

Θαζαξηζκφο. Απηφ ην αθνχσ εδψ θαη πάλσ απφ 10, 15 ρξφληα. Γε ζα ζαο 

θνπξάζσ κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή πνιχ παιηά. Θα ζαο πσ φκσο φηη θηάζακε 

εθεί γηα δχν ιφγνπο, γηαηί ξππαίλεηαη θνβεξά ε ζάιαζζα καο επεηδή ηξέρνπλε 

θαη βφζξνη, ηξέρνπλε θαη ηα ιήκκαηα απφ ηηο πεξηνρέο θαηεπζείαλ ζηε 

ζάιαζζα, αιιά είρακε λα αληηκεησπίζνπκε ην πνιχ ζνβαξφ δήηεκα ηεο 

απνξχπαλζεο ηνπ Αζσπνχ.  Ρφηε ινηπνλ, άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα 

εδψ κέζα θαη είραλε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηηο ηφηε δηαδηθαζίεο είραλε βάιεη 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ απνξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ. Κέζα ινηπφλ ζηε κειέηε 

πνπ κίιαγε γηα ηελ θαηαζθεπή Βηνινγηθνχ ήηαλε ηα αζηηθά ηνπ Απιψλα, ησλ 

Υξσπνρσξίσλ, ζπκκεηείρακε θαη εκείο ηφηε ζαλ πεξηνρή Καιαθάζα θαη ήηαλ 

κέζα θαη ε δπλαηφηεηα κε θιεηζηφ αγσγφ λα έξζνπλε επεμεξγαζκέλα, γηα 

δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία, ηα ιχκαηα απφ ηα εξγνζηάζηα ησλ Νηλνθχησλ. 

Ζηαλ ην θιέγνλ ζέκα, ήηαλ ην ζέκα πνπ ζέιακε λα θαζαξηζνπκε ηνλ Αζσπφ, 

γηαηί εθεί πνπ θαηαιήγνπλ κ' απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη επηβάξπλζε ζην 

πεξηβάιινλ καο. Θάπνηα ζηηγκή ζηελ πνξεία ράζεθε απηή ε δπλαηφηεηα γηαηί 

δελ γηλφηαλ, ην γλσξίδνπλ φινη πνιχ θαιά, ε ρξεκαηνδφηεζε δεχηεξε θνξά 

ζηνπο εξγνζηαζηάξρεο θαη ν Γήκνο Απιψλαο έθαλε ηηο δηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο 

θαη ν Υξσπφο ηηο δηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο. Σσξνζέηεζε ν Απιψλαο, πξνζπάζεζε 

λα ρσξνζεηήζεη θαη ν Υξσπφο. Θαη μαθληθά ήξζε ην ζήκεξα, ήξζε ν 

"Θαιιηθξάηεο" πνπ πάιη ελσλφκαζηε θαη γηλφκαζηε έλαο Γήκνο.  

 Δγψ ζα ήζεια λα κάζσ αλ απηή ηελ ηδέα θαη ηελ αληίιεςε πνπ είρακε, 

φηη γηα λα ιέκε φηη θαζαξίδνπκε ηελ πεξηνρή καο θαη ην πεξηβάιινλ καο ζα 

πξέπεη λα κελ μεράζνπκε θαη ηα ιχκαηα πνπ πέθηνπλε ζηνλ Αζσπφ, ηελ 

έρνπκε μεράζεη ηειείσο. Δγψ πηζηεχσ φηη δελ ζα έπξεπε λα ηελ μεράζνπκε 

ηειείσο απηήλ ηελ ηδέα. Δρνπκε κάζεη φηη πξνζπαζνχλε νη βηνκήραλνη λα 

δεκηνπξγήζνπλ, λα θηηάμνπλ, λα θάλνπλ. Ν δίπια Γήκνο πξνζπαζεί λα θηηάμεη 

κηα λέα κνλάδα, εκείο φκσο ην έρνπκε αθήζεη θαη λνκίδσ φηη δελ ζα πξέπεη λα 
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είκαζηε νη ηειεπηαίνη. Θα έπξεπε λα είκαζηε νη πξσηνη πνπ ζα ελδηαθεξφκαζηε 

θαη λα πηέζνπκε λα ζηακαηήζεη λα θαηαζηξέθεηαη ν ηφπνο καο απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα, πνπ ξίρλνπλ ηα ιχκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ Νηλνθχησλ ζηνλ 

Αζσπφ. Απηφ είλαη έλα θεθάιαην. Δλα θεθάιαην πνπ έβαδε πνιινχο λα 

ρσξνζεηήζνπλ δηάθνξα θαη λα αλεβαίλεη ιίγν ε ηνπνζέηεζε θαη ην πνπ ζα γίλεη 

ν Βηνινγηθφο πξνο ηα πάλσ, πάληα κ' απηφ ην ζθεπηηθφ κηιάγαλε θάπνηνη. Θαη 

ην είρακε απνθαζίζεη θαη ην είρακε ππνγξάςεη φια ηα Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα θαη 

ηα Γεκνηηθά.  

 Ρψξα λα πάκε ζηνλ "Θαιιηθξάηε". Θαη' αξρήλ λνκίδσ φηη πξνζσπηθά, 

εθπξνζσπψληαο κηα παξάηαμε, ήκνπλα παληνχ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

αξρεγψλ, ζηε Γεξκαλία θαη ζην ΔΞΔΟΑ. Απηφ δε λνκίδσ φηη κπνξεί λα ην 

ακθηζβεηήζεη θαλελαο. Ξαληνχ. Γελ έιεηςα πνηέ, νχηε κηα κέξα. Ζκνπλ απφ 

εθείλνπο πνπ είπα φηη φπνπ θαη λα πάεη, ζα ην δερζψ, θηάλεη λα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα, ην θαιχηεξν ηνπ ηφπνπ θαη πξνθαλψο δελ ζα είρακε ην φ,ηη 

θαιχηεξν γηα λα πάκε ζε θάηη πην θαιφ. Δίραηε πεη δηάθνξνη φηη νη δηαδηθαζίεο 

δελ ήηαλε ζσζηέο θαη εζείο ν ίδηνο θ.Γήκαξρε θαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, δελ 

μέξαλε, απνθάζεηο δελ παξζήθαλε. Ρέινο πάλησλ, δε ζπδεηάσ ηα παιηά. 

πάξρεη φκσο κηα δηαθνξα πνπ δελ ηελ ιέηε. Γελ ιέηε φηη φηαλ θέξαηε ηε 

κειέηε, ηελ απφθαζε γηα λα ςεθίζνπκε ηε κειεηε ζην ζπγθεθξηκέλν 

κειεηεηή, εκείο δηαθσλήζακε θαη φρη εκείο θαη νη άιιεο παξαηάμεηο 

δηαθσλήζαλε, γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα δίλνπκε 5.000 επξψ γηα λα εθπνλεζεί 

κηα ηέηνηα κειέηε. Απηή ε κειέηε έγηλε μεθάζαξα κε επηινγή δηθή ζαο, έλαλ 

άλζξσπν δηθφ ζαο, πνπ έθεξε κηα ιχζε πνπ ηε ζέιαηε εζείο. Γελ έγηλε κε 

δηαδηθαζίεο. Θα κπνξνχζακε λα είρακε πάεη ζην Ξαλεπηζηήκην, λα δεηήζνπκε 

ηε βνήζεηα θάπνησλ. Γελ ην θάλακε απηφ φκσο θαη απφ εθεί αξρίζαλε λα 

ππαξρνπλε νη πξψηεο αληηδξάζεηο. Νιε ε δηαθνξά καο βξίζθεηαη ζην φηη εζείο 

μαθληθά ππνδείμαηε έλαλ ηφπν θαη φηαλ δελ ππάξρεη έλα άιιν ζθεπηηθφ γηα λα 

πνχκε φηη θνίηαμε λα δεηο, ζα κπνξνπζε λα πάεη θαη ζηνλ Απιψλα θαη ζην 
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Πηελφ θαη νπνπδήπνηε, ηφηε είλαη μεθάζαξν φηη ν βφζξνο δελ πάεη ζηελ 

ηαξάηζα. Δίλαη μεθάζαξν. Αξα, εάλ ην θξηηήξην ην βαζηθφηεξν δελ είλαη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα έρεη ν Υξσπηψηεο λα πιεξψλεη κηα δσή, ν θάηνηθνο 

απηνχ ηνπ Γεκνπ λα πιεξψλεη κηα δσή, θαη βάδεηε κέζα ην πνιηηηθφ θφζηνο, 

θ.Γήκαξρε αλαθέξεηε φηη ην πάσ ζην Ππθάκηλν, θάλαηε θαη ην ιάζνο, είπαηε 

φηη είλαη έλα κηθξφ ρσξηφ, δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα θαη θιείζαηε θαη πνλεξά 

ην κάηη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Παξαληαξίνπ, φηη ην πήξα απφ εδψ, ην πάσ 

Ππθάκηλν. Γελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα.  

 Ρν θφζηνο, ην νπνηνδήπνηε, ζα ην ζεθψλακε φινη καδί, ην πνιηηηθφ, ην 

νπνηνδήπνηε θφζηνο, φηαλ ε ιχζε ζα ήηαλε πξαγκαηηθή θαη ηερλνθξαηηθά δελ 

είλαη λα πάκε ζην κεγαιχηεξν πςφκεηξν. Δγψ ζπλνκίιεζα κε πνιινχο, κε ηνπο 

δηθνχο κνπ ζπλεξγαηεο, κε ζπλεξγάηεο δηθνχο ζαο θαη άθνπζα θαη άπνςε θαη 

ππάξρνπλε θαη κέζα ζην Ππκβνχιην θαη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλε ηε 

ζθνπηκφηεηα, ζα μαλαθαηέβσ ζηηο εθινγέο. Δλα ζηέιερνο δηθφ ζαο, ζπλεξγάηεο 

ζαο, κνπ είπε ην εμήο, δελ κε έπεηζε ν Γήκαξρνο. Γελ κε έπεηζε απηή ε κειέηε 

φηη είλαη πξαγκαηηθή, φηη ζα πξνζθέξεη ζηνλ ηφπν. Θα έρνπκε έλα θάξν 

ζηαζκνχο πνπ ζα ζηέιλνπλε κε booster κεραλήκαηα λα δνπιεχνπλ. Γελ καο 

πείζαηε θ.Γήκαξρε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ην αθνχζεηε απφ ηνλ ίδην ζε ιίγν. Ινηπνλ, απηφ έρσ λα πσ θαη 

εγψ, φηη θ.Γήκαξρε, δελ κε πείζαηε. Ξήγαηε κε κηα πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, κε 

έλαλ κειεηεηή, κε κηα κειέηε πνπ εηιηθξηλά έρνπλε ραιάζεη εθαηνληάδεο 

ρηιηάδσλ επξψ θαη εθαηνκκχξηα νη πξνεγνχκελνη γηα λα ρσξνζεηήζνπλ. Δζείο 

ην θάλαηε κε 5.000. Γελ είλαη δπλαηφλ. Ζηαλε κηα πνιηηηθή επηινγή. Ξάκε εθεί 

γηαηί εθεί έρνπκε ην κηθξφηεξν πνιηηηθφ θφζηνο. Δγψ ζπκθσλψ, δεζκεχηεθα 

θαη ζπλερίδεη λα κε δεζκεχεη ε άπνςε φηη έπξεπε λα δψζνπκε ηε ιχζε ζηνλ 

Υξσπφ, ηελ πξαγκαηηθή, απηή πνπ ρξεηάδεηαη ν πνιίηεο. Απηή πνπ ζα ηελ είρε 
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δείμεη ν κειεηεηήο, πνπ ζα ήηαλε μεθάζαξνο, ζα ήηαλε ηίκηνο θαη εηιηθξηλήο θαη 

ζε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ ζέιεηε λα θάλσ εγψ ηνλ κειεηεηή, δελ είκαη θ.Φνξγηάξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αλ ζέιεηε νινθιεξψζηε. Κηιάηε 7 ιεπηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα νινθιεξψζσ, ζα νινθιεξψζσ. Δραζε ινηπφλ ηελ επθαηξία ε 

Γεκνηηθή Αξρή λα θάλεη ην κεγάιν έξγν. Λα ζπάζεη .. θαη λα ρσξνζεηήζεη εθεί 

πνπ έπξεπε. Δθεί πνπ ζα ήηαλε ρακειφ ην θφζηνο γηα ην Γήκν. Γελ κπνξεί λα 

πήγακε ζηε Γεξκαλία λα δνχκε φηη δελ κπξίδεη ζηα 5 κ. θαη ζηα 10 θαη λα κελ 

ππάξρεη πνπζελά ζηνλ παιηφ Γήκν Υξσπνχ ηέηνηα, ρακειά πξνο ηε ζάιαζζα, 

λα κελ ππάξρεη ηέηνηα πεξηνρή. Αθνχ δε κπξίδεη ζην 1 ζηξέκκα, δε κπξίδεη ζηα 

2 ζηξέκκαηα.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

..: Ξξφεδξε, πξνζηαηέςηε ηε δηαδηθαζία ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε Φνξγηάξε, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Αο 

κε γίλνληαη δηαθνπέο. Ρν ζέκα είλαη αξθνχληνο ζνβαξφ. Νρη θ.Ζιηάζθν, δε ζα 

θάλεηε δηαθνπέο. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ λα νινθιεξψζεη ν θ.Ιίηζαο. Παο 

παξαθαιψ. Θαη απηφ πξέπεη λα γίλεη κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, πήγακε ζηε Γεξκαλία λα δνπκε πσο ιεηηνπξγεί έλαο 

Βηνινγηθφο κε ην ζθεπηηθφ λα γπξίζνπκε πίζσ λα πνχκε ζηνπο ζπλδεκφηεο καο, 

φηη θνηηάμηε λα δείηε, δελ κπξίδεη ζηα 10 κέηξα θαη φηη πέθηεη θαη ζην πνηάκη. 

Βέβαηα δελ μεθαζαξίζακε φηη ην πνηάκη εθείλν ήηαλε ν Οήλνο, πνπ πνηακφπινηα 

πεγαίλαλε πάλσ θάησ, δελ ήηαλε ν Αζσπφο πνπ είλαη ρσξίο λεξφ. Απηφ πξέπεη 

λα πνχκε, θαη ηελ αιήζεηα, λα ιέκε ηηο αιήζεηεο. Ρη είδακε. Ρνπιάρηζηνλ εγψ 

απηφ είδα, είδα πνηακφπινηα πάλσ θάησ, έλα πνηάκη, ηίπνηα, απην είλαη 

ζάιαζζα, κεγαιχηεξν απφ ηνλ Δπβντθν, πάλσ θάησ. Γειαδή ηα πνηακφπινηα 
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πνπ πεγαίλαλε εθεί δελ πάλε ζηνλ Δπβντθφ. Ινηπφλ, ιέκε ινηπφλ ζηνπο δεκφηεο 

καο ηελ αιήζεηα, φηη πνιηηηθά πάηε ζην Ππθάκηλν γηαηί έρεηε κηθξφ πνιηηηθφ 

θφζηνο εζείο. Νηθνλνκηθά, πνπ κφλν απηφ ζα έπξεπε λα είλαη ην θξηηήξην, 

εθφζνλ ζηα 2 ζηξέκκαηα βνιεπφκαζηαλ λα θάλνπκε Βηνινγηθφ, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πεγαίλεηε ζηελ ηαξάηζα. Ρν βφζξν θαλέλαο δελ ηνλ ερεη ζηελ 

ηαξάηζα. Δζείο φκσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε θ.Ιίηζα, νινθιεξψζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, ηειεηψλσ. Γε ζέισ, δε ζέισ, γηαηί ζέισ λα ππάξρεη θαη 

ρακειφ θιίκα. 10 κήλεο πηζσγπξηζκάησλ καο έθεξαλ εδψ θαη ην έξγν είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα θεξδηζεί, πνιχ δχζθνιν, πάξα πνιχ δχζθνιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη παλζνκνινγνχκελν. Δληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε δηαθφπηεηε εζείο ν ίδηνο θ.Ξξφεδξε. Ινηπφλ, λνκίδσ φηη 

ιέγνληαο ηελ εηιηθξίλεηα ζηνπο πνιίηεο ζα κπνξνχζαηε λα είραηε θάλεη ηε 

κεγάιε δηαθνξά θαη λα γίλεη ην έξγν. Απφ ηνπο αξρεγνχο πνπ είπαηε δελ 

έιεηςα πνηέ πνπζελά. Απ' φζα θαηάιαβα θαη ν ίδηνο ν κειεηεηήο 

παξαδερφηαλε, φηη ην πνιηηηθφ θφζηνο ήηαλε εθείλν θαη ην θνηλσληθφ πνπ δελ 

ην απνδερφληνπζαλ νη πνιίηεο λα ην πάεη πξνο ηα πάλσ, λα ην πάεη ζην 

Ππθάκηλν. Αξα εκείο πνην είλαη ην θξηηήξην καο; Ρν πνιηηηθφ θφζηνο; Ρφηε έρεηε 

.. Αλ εζείο ιεηε φηη κε ην πνιηηηθφ θφζηνο θξίλνπκε, θαιά θάλαηε θαη θξίλαηε. 

Νκσο ην θφζηνο πξέπεη λα ήηαλε ην νηθνλνκηθφ, πνπ ν πνιίηεο ηνπ Υξσπνχ ζα 

ην πιεξψλεη κηα δσή. Ρε δηθή ζαο ελέξγεηα. Νπσο θηλδπλεχνπκε λα ράζνπκε 

απηφ ην έξγν, γηαηί 10 κήλεο ηψξα δελ έγηλε έλα απιφ πξάγκα, λα 

μεθαζαξίζνπκε φηη ζα θάλνπκε Βηνινγηθφ, πνπ ζα ηνλ θάλνπκε θαη λα 

πξνρσξήζνπκε. Ν θάθεινο θ.Γήκαξρε μέξεηε πνιχ θαιά φηη μεθηλάεη απφ ην 

κεδελ θαη φζνλ αθνξά ην πξψην πνπ είπα, είλαη πνιχ ζνβαξφ. Λα 

μεθαζαξίζνπκε ζίγνπξα λα θάλνπκε Βηνινγηθφ, λα κελ πέθηνπλε νη αθαζαξζίεο 

ζηε ζάιαζζα, αιιά ηα ηνμηθά πνπ ζπλερηδνπλε λα πέθηνπλε απφ ηνλ Αζσπφ 
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είλαη αθφκα ρεηξφηεξν, φια ηα ιχκαηα πνπ ξίρλνπλε ηα εξγνζηάζηα θαη εθεί 

αδξάληζε ν Γήκνο καο. Γελ άθνπζε πνηέ λα παξεη κηα πξσηνβνπιία λα θάλεη 

θάηη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιήξσζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νινθιήξσζα, νινθιήξσζα, εληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα μεθηλήζσ κε κηα επηζήκαλζε, φηη ην έξγν απηφ, ην έξγν 

ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ ηφπν καο θαη 

πξέπεη λα γίλεη. Π' απηφ λνκίδσ ζπκθσλνχκε φινη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξίεο θαη θχξηνη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθήζηε κε λα κηιήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεβαζηείηε ηνπο νκηιεηέο, πεξηκέλεηε λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο. Παο παξαθαιψ. Θαζίζηε θάησ θχξηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθήζηε κε λα κηιήζσ θαη κεηά ζα ζαο αθνχζνπκε. Αθήζηε κε 

λα κηιήζσ, λα νινθιεξψζσ θαη κεηά ζα ζαο αθνχζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα θάλσ κηα αλαθνξά ζην ηη έρεη ζπκβεί κέρξη ηψξα. Πην 

Ππκβνχιην ινηπνλ ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 2011 κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ νξίζηεθε κηα Δπηηξνπή ε νπνία απνηεινχληαλ απφ 

φινπο ηνπο επηθεθαιείο φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ, κε ζθνπφ λα βξεζεί κηα ιχζε 

ζην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Ζ Δπηηξνπή ινηπνλ απηή δελ 

αζρνιήζεθε κφλν κε ηε ρσξνζέηεζε, αζρνιήζεθε θαη κε ηηο ηερλνινγίεο 

επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ ιπκάησλ, φπσο είλαη ην αλνηρηνχ ηχπνπ, πνπ πηζηεχσ 

φηη φινη ην απνξξίπηνπκε, φπσο είλαη ε ειεθηξφιπζε, φπσο είλαη θιεηζηνχ 
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ηχπνπ κε αληηδξαζηήξεο θαη δηάθνξεο άιιεο ηερλνινγίεο. ζηεξα ινηπνλ απφ 

κηα πεξίνδν 6 κελψλ ελεκέξσζεο θαη δηεξεχλεζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηε, δελ αθνχγνληαη νη νκηιεηέο. Παο παξαθαιψ εθεί 

θάησ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: ζηεξα ινηπφλ απφ κηα πεξίνδν 6 κελψλ ελεκέξσζεο θαη 

δηεξεχλεζεο πάλσ ζην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ θαη αθνπ αθνχζακε 

πάξα πνιινχο κειεηεηέο θαη αθνχ ππήξμαλ επηζθέςεηο ζε Βηνινγηθνχο 

Θαζαξηζκνχο, είηε θαηά νκάδα, φπσο έγηλε ζηε Γεξκαλία, είηε ν θαζέλαο κφλνο 

ηνπ, ήξζε επηηέινπο κηα πξφηαζε γηα ηε κνλάδα Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνπ ηνπ 

Υξσπνχ. Θάπνηνη ζα πνπλ, κε θάπνηα θαζπζηέξεζε. Θαπνηνη άιινη ζα πνπλ φηη 

έγηλε ελδειερή κειέηε. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην πσο βιέπεη ν θαζέλαο ην 

πνηήξη. Αλ ην βιέπεη κηζνάδεην, αλ ην βιέπεη κηζνγεκάην. Γηα έλα ραίξνκαη 

ηδηαίηεξα φκσο, πνπ ζ' απηφ ην κεγάιν θαη δπζθνιν εγρείξεκα πνπ είλαη ε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ παξαηάμεσλ γηα ηε ιχζε ηνπ κεγαιχηεξνπ πξνβιήκαηνο 

ηνπ Υξσπνχ, αξρίδεη λα παξνπζηάδεη θάπνηα απνηειέζκαηα. Θα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ ζ' απηφ ην κεγάιν ζέκα λα παξακείλνπκε ελσκέλνη γηα λα 

κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε ην εξγν. Δλα έξγν πλνήο γηα ηνλ ηφπν καο, έλα 

έξγν ην νπνίν ζα δψζεη αλάπηπμε ζηνλ Υξσπφ, έλα έξγν ην νπνίν ζα αιιάμεη 

ηελ πνξεία ηνπ Γήκνπ καο. Ξξέπεη λα αθήζνπκε ινηπνλ ζηελ άθξε φια απηά 

πνπ καο ρσξίδνπλ θαη λα θνηηάμνπκε απηά πνπ καο ελψλνπλ. Θα πξέπεη επίζεο 

λα επηδηψμνπκε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θνηλσληθή ζπλαίλεζε, ελεκεξσλνληαο 

ηνπο δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ, θαζψο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο γηα ηα ππεξ θαη ηα 

θαηά ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ, γηα ηα νθέιε πνπ ζα ερνπλε ζην ζχλνιν 

ηνπο νη επαγγεικαηίεο θαη ν θαζε έλαο μερσξηζηά.  

 Πήκεξα ινηπνλ εδψ ζα θάλνπκε ην πξψην βήκα γηα ην ηέινο ηεο αξρήο 

ηνπ έξγνπ ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Αιιά ε αξρή ηνπ ηέινπο είλαη αθφκα 

καθξηά. Σξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα, κεγάιε επηκνλή, κεγάιε ππνκνλή θαη 
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πηζηεχσ φηη ζα ηα θαηαθέξνπκε ζην ηέινο, έζησ θαη αλ έρνπλ ππάξμεη 

θαζπζηεξήζεηο.                  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη. Πεβαζηείηε ηνπο νκηιεηέο, έζησ θαη αλ 

δηαθσλείηε καδί ηνπο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα πσ θάηη πνπ είρα πεη θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Θέισ λα αλαθέξσ θαη θάηη αθφκα πνπ είρα αλαθεξζεί θαη ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ ππήξρε ν ρξφλνο, νχηε ππάξρεη ν 

ρξφλνο λα ελεκεξσζνχλε φινη νη δεκφηεο γηα ην ηη αθξηβψο είλαη ν Βηνινγηθφο, 

πνηα είλαη ηα ππέξ θαη πνηα είλαη ηα θαηά. Γελ κπνξνχλ κε δχν ή κε ηξεηο 

ζπλεδξηάζεηο νη δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ λα απνθηήζνπλ νη γλψζεηο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη πάλσ ζ' απηφ ην κεγάιν ζέκα, θαζψο επίζεο 

θαη απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή. Θαη νχηε ππάξρεη πιένλ ν ρξφλνο λα 

ελεκεξσζνχλ γηα λα απνθαζίζνπκε κεηά. Αλαθέξσ μαλά απηφ πνπ είρα πεη 

ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην. Ρν βάξνο πέθηεη ζε καο ηνπο 41 Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο, ζην Γήκαξρν θαη ν ξφινο είλαη άραξνο λα απνθαζίζνπκε γηα έλα 

ηφζν κεγάιν έξγν. Δίλαη δχζθνιε απφθαζε, είλαη πνιιέο θαη κεγάιεο νη 

επζχλεο, αιιά πξέπεη λα ηηο πάξνπκε. Ζ αλάπηπμε ηνπ Υξσπνχ δελ κπνξεί λα 

πεξηκέλεη, νχηε λα ζάβεηαη θάησ απφ κηθξνζπκθέξνληα θαη κηθξνπνιηηηθά 

παηρλίδηα. Ν θαζέλαο ινηπνλ ζήκεξα εδψ κέζα ζα πάξεη ηηο επζχλεο ηνπ θαη 

αλαιφγσο ζα ςεθίζεη. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο 

θ.Νηθνλφκνπ. Ξαξαθαιψ θχξηνη, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θχξηνη. Θαζίζηε ζαο 

παξαθαιψ ηψξα. Αθνχζηε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ζα 

ελεκεξσζείηε. Γελ ηζρχνπλ απηά.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ κνπ επηηξέπεηε ινηπνλ θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

30 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλε θαη' αξράο, είλαη δηθαηνινγεκέλν θαη' 

αξράο ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ ηνπ Υξσπνχ. Γίλεηαη ε ζχδεηεζε 

ινηπνλ εδσ ζήκεξα γηα έλα ζέκα ην νπνίν ηαιαλίδεη θαη γπξνθέξλεη θαη έξρεηαη 

θαη θεχγεη θαη μαλαέξρεηαη ην ηειεπηαίν, ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά έληνλα ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν θαη γίλεηαη έηζη ε ζπδήηεζε ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ, γηαηί 

φπσο φινη γλσξίδεηε θαη αλ δε γλσξίδεηε, πξέπεη λα ην μέξνπκε φινη, φηη απηφ 

ην έξγν γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί πξέπεη λα εληαρζεί ζε κηα ηειεπηαία 

πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη ην ΔΠΞΑ, δειαδή ηα επξσπατθά 

θνλδχιηα πνπ εθθξεκνχλε θαη εθεί λα κπνξέζεη λα γίλεη γηαηί είλαη έλα έξγν ηεο 

ηάμεσο ηνπιάρηζηνλ ησλ 40.000.000 επξψ. Πε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε ινηπφλ 

γηα ηε ρσξα πνπ δελ πεξηζζεχεη, ιέεη ε θπβέξλεζε, επξψ γηα ηίπνηα, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα γίλεη απηφ ην έξγν γηαηί πξνζθέξνληαη απηά ηα ρξήκαηα απφ ην 

ΔΠΞΑ. Απηά ινηπνλ πξέπεη λα μέξνπκε πάλσ ζε πνηεο παξαδνρέο ζπδεηάκε. Ρν 

δεχηεξν ζέκα πνπ πξέπεη λα ξσηήζνπκε, εγψ ζα βάισ θάπνηα εξσηήκαηα θαη 

ζα ηα απαληήζσ θηφιαο γηαηί φπσο είλαη γλσζηφλ ζε φινπο πάληα απαληάσ θαη 

πάληα παίξλσ ζέζε .. Νξίζηε;  

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Ξαξαθαιψ θχξηνη, φρη ηέηνηα 

πξάγκαηα. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε ρξεηάδεηαη νχηε λα απεηιεί ν έλαο ηνλ άιινλ, νχηε λα 

θσλάδνπκε, λα θάλνπκε ηε ζπδήηεζε θαη λα αθνχζνπκε ηα επηρεηξήκαηα θαη ν 

θφζκνο, νη ζπκπνιίηεο ζα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο .. ζα βγάινπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπο. Ινηπφλ, 4 εξσηήκαηα πξέπεη λα κπνχλε. Ξξψην εξψηεκα, 

πξέπεη λα γίλεη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο; Δξψηεκα; Λα δνχκε. Γεχηεξν 

εξψηεκα. Ξσο ζα γίλεη; Γειαδή κε πνηα κέζνδν. Ρξίην εξσηεκα. Ξνπ ζα γίλεη; 

Ρέηαξην εξψηεκα. Απφ πνηνλ ζα γίλεη; Δλα ιεπην, έλα ιεπηφ. 4 εξσηήκαηα 

ινηπφλ. Αλ πξέπεη λα γίλεη. Λνκηδσ φηη φινη θαη κέζα ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα αιιά 
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θαη ζε φιν ηνλ Υξσπφ ζα πνπλε λαη. Δίλαη έλα έξγν πλνήο, έλα έξγν ππνδνκήο 

ην νπνίν ζα βειηηψζεη ηε δσή φισλ θαη βέβαηα ζα αλαβαζκίζεη ηελ πεξηνρή 

καο, γηαηί ηα έξγα ππνδνκήο αλαβαζκίδνπλ ηελ πεξηνρή. Αλ ηειεηψζνπκε κε ην 

έλα εξψηεκα θαη απαληήζνπκε φηη πξέπεη λα γίλεη, πάκε ζηα 3 δχζθνια 

εξσηήκαηα. Απηφ ήηαλ ην εχθνιν εξψηεκα. Γεχηεξν εξψηεκα ινηπφλ. Ξσο ζα 

γίλεη; Νη κέζνδνη είλαη πνιινί. Φηηάμαηε κηα Δπηηξνπή κε ηελ ςήθν φισλ ησλ 

παξαηάμεσλ θ.Γήκαξρε λα εξεπλήζεη ην ζέκα. πεξρε κηα κειέηε πξηλ ηηο 

εθινγέο, φινη ιέγαλε φηη ππάξρνπλε πξνβιήκαηα ζηε κειέηε θαη πσο ζα γίλεη 

θαη ηη ζα γίλεη θαη αλ έγηλε κε δηαθάλεηα ή φρη θαη ηέινο πάλησλ θαη κε δηθηά κνπ 

πξφηαζε θαη φισλ ησλ παξαηάμεσλ νκνθψλσο απνθαζίζακε Δπηηξνπή πνπ ζα 

ςάμεη λα βξεη ηελ θαιχηεξε ιχζε. Αξα ινηπνλ ην πσο ζα γίλεη ζα ην πνπλ νη 

εηδηθνί, νη κειεηεηέο. Νρη εκείο. Δκείο δελ είκαζηε εηδηθνί, εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ 

είκαη. Γεχηεξνλ, πνπ ζα γίλεη. Ξάιη ζα ην πνπλ νη κειεηεηέο. Γηαηί μέξεηε, γηαηί 

μέξεηε αλ αξρίζεη ν θαζέλαο λα ιέεη, ην ρσξηφ ηνπ δελ είλαη εθεί, ην ζπίηη ηνπ 

δελ είλαη εθεί, κπιέμακε, άξα θάπνηνο πξέπεη λα έρνπκε κηα ζηαζεξά, πνπ ε 

ζηαζεξά είλαη νη κειεηεηέο, ε επηζηήκε, νη άλζξσπνη νη νπνίνη γλσξίδνπλ. 

Ρξίην, απφ πνηνλ ζα γίλεη. Δδψ πάκε ζην δνπκάθη. Πην δνπκί. Θνηηάρηε λα δείηε, 

40.000.000 ζ' απηέο ηηο δχζθνιεο επνρέο είλαη θαιφ ην παθέην .., πνπ έιεγε θαη 

ε ηαηλία. Δίλαη πνιιά ηα ιεθηά. Αξα ινηπφλ πνιχ θνβνχκαη φηη θάπνηνη 

βιέπνπλε κφλν απηφ, ηα 40.000.000. Θάπνηνη άιινη βιέπνπλε .. Γε ιέσ φηη ηα 

βιέπεηε εζείο, νχηε απ' εμσ δε ζα πεξάζεηε. Θαζίζηε λα δνπκε φκσο, θαζίζηε 

λα δνχκε ηα ζέκαηα, γηαηί εζείο θνβνχκαη φηη νχηε απ' έμσ δε ζα ηα δείηε.  

 Απηνί ινηπνλ νη νπνίνη ζέινπλ λα δηαρεηξηζηνχλε θαη ιεηηνπξγήζνπλ 

απηφ ην κεγάιν έξγν γηα ηελ πεξηνρή καο ηεο ηάμεσο ησλ 40.000.000 επξψ, 

πνπ είλαη έλα θαιφ εξγάθη ζ' απηέο ηηο δχζθνιεο επνρέο, αξρίδνπλ θαη θάλνπλε 

απηήλ ηε ρξνληά ηα παηρλίδηα ηνπο θαη ηηο θνπβέληεο ηνπο. Αιινη απφ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ παηξίδα θαη ηνλ ηφπν, άιινη απφ πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ηζέπε ηνπο, ιέλε θάπνηνη. Δγψ ιέσ ινηπνλ έρνπκε δχν ζηνηρεία πνπ 
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πξέπεη λα είκαζηε πνιχ ζίγνπξνη θαη πνιχ απφιπηνη ζηελ θνπβέληα καο. 

Ξξψηνλ, Δπβντθφο θαη Αζσπφο. Γελ κπνξνχκε λα ζπδεηάκε ηίπνηα άιιν παξά 

ηελ πξνζηαζία ηνπ Αζσπνχ θαη ηνπ Δπβντθνχ. Γειαδή ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο 

καο, ηεο ίδηαο ηεο δσήο καο. Γελ κπνξεί λα λνείηαη Υξσπφο ρσξίο Δπβντθφ 

θαζαξφ θαη ρσξίο Αζσπφ θαζαξφ. Δξρνκαη ινηπφλ ζηε δηθηά κνπ ζέζε ζ' απηά 

ηα 4 εξσηήκαηα. Ζ δηθηά κνπ ζέζε σο επηθεθαιήο ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΠΛΔΛΛΝΖΠΖΠ ΡΝ ΥΟΥΞΝ, κηαο παξάηαμεο δεκνηηθήο ε νπνία θαηέβεθε 

ζηηο εθινγέο θαη εθπξνζσπείηαη κε 3 πξφζσπα ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

κε κέλα, κε ηνλ θ.Ιέθθα θαη ηελ θα Βαξλάβα, είλαη: 1) Ξξέπεη λα γίλεη ν 

Βηνινγηθφο. Δκείο βέβαηα μέξεηε δε ζπδεηάκε γηα ηνλ Βηνινγηθφ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ, Ξαιάηηα, Πθάια, Σαιθνχηζη, εκείο είκαζηε παξάηαμε γηα φιν ην Γήκν 

Υξσπνχ. Δκαο καο ελδηαθέξεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα ζε φιν ην Γήκν Υξσπνχ 

θαη καο αθήλεη παγεξά αδηάθνξν αλ θάπνηνη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα 

ζπδεηάλε γηα ηε γεηηνληά ηνπο. Ξξέπεη λα μέξεηε φηη ηεξάζηην πξφβιεκα γηα ην 

Βηνινγηθφ, γηα ην ζέκα ηνπ θαζαξηζκνχ απηνχ ηνπ ζέκαηνο έρεη φινο ν Γήκνο 

Υξσπνχ. Δρεη θαη ην Θαπαλδξίηη, έρεη θαη ηα Θηνχξθα, έρεη θαη ην Ξνιπδέλδξη, 

έρεη θαη ν Απιψλαο, έρνπλ φινη. Αλ απηφ θάπνηνπο δελ ηνπο ελδηαθέξεη, γηαηί 

έμσ απφ ηε γεηηνληά ηνπο δελ ηνπο ελδηαθέξεη ηη θάλνπλε, εκείο είκαζηε κηα 

παξάηαμε ε νπνίνη θαηεβήθακε ζε φιν ην Γήκν Υξσπνχ.  

 Αξα ινηπνλ πξέπεη λα γίλεη Βηνινγηθφο θ.Γήκαξρε γηα φιν ην Γήκν 

Υξσπνχ, φρη γηα Γήκν Υξσπίσλ. Νη ζπδεηήζεηο ήηαλε γηα ηε γεηηνληά εδψ. 

Δκείο ηε ζεβφκαζηε ηε γεηηνληά, ηελ θαηαιαβαίλνπκε ηε γεηηνληά, αιια δελ 

κπνξεί λα πέζνπλ 40.000.000 επξψ κφλν γηα 2 ρσξηά απφ ηα 11.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε κε λα ηα πσ φπσο λνκίδσ εγψ θαη ζα έρεηε ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Ζιηάζθν θξαηήζηε ηηο ζεκεηψζεηο, 

θξαηήζηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο θ.Ζιηάζθν. Δρνπκε πνιινχο νκηιεηέο. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λνκίδσ φηη ε κλήκε ζαο ερεη εμαζζελίζεη. Γελ μέξσ πνηνο είλαη 

ν ιφγνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αιιά πάλησο, πάλησο θαη ζ' απηέο πνπ δελ ήκνπλ, 

επεηδή είκαζηε κηα ζπιινγηθή παξάηαμε ήηαλε εθπξφζσπνη ηεο παξάηαμεο. Αλ 

δελ είλαη ν Νηθνλφκνπ είλαη ν Ιέθθαο. Αλ δελ είλαη ν Ιέθθαο, είλαη ε Βαξλάβα. 

Αλ δελ είλαη ε Βαξλάβα, είλαη ν Κπηιίξεο. Ρέινο πάλησλ, εκείο ζηέιλνπκε ηνλ 

εθπξφζσπν καο. Ρέινο παλησλ, ηέινο πάλησλ. Αθνχζηε ινηπφλ ηη ιέκε εδψ 

πέξα, ίζσο ζαο βνεζήζσ θαη ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε θ.Νηθνλφκνπ, ιίγν πην πεξηεθηηθά, νινθιεξψζηε ηελ 

ηνπνζεηήζε ζαο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηφ ινηπνλ πνπ πξνηείλεη ε ΓΖΠΥ, ε ΓΖΚΝΡΗΘΖ 

ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ γηα ηνλ ΥΟΥΞΝ είλαη: ην πξφβιεκα Βηνινγηθνχ θαη πδάησλ 

πξέπεη λα ην θάλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΑΞ ν Γήκνο Υξσπνχ. Ξνπ 

ζεκαίλεη, ν παξα-Θεθίζηνο αγσγφο πνπ βξίζθεηαη απηήλ ηε ζηηγκή κέρξη ηνλ 

Αγ.Πηέθαλν, Θξπνλέξη ζα ζπλδεζεί κε έλα δίθηπν ην νπνίν ζα θηηάμνπκε γηα ην 

Γήκν Υξσπνχ, ηα 40.000.000 επξψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηεΛ ΔΓΑΞ, πνπ είλαη 

εηαηξεία ΓΔΘΝ, ΓΔΘΝ, δελ είλαη ηδησηηθφο εξγνιάβνο, δελ είλαη ν θίινο κνπ ν 

νπνίνο έρεη .. Γελ έρεη θαηαξγεζεί θ.Φνξγηάξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Φνξγηάξε. Ζδε έρνπκε ππεξβεί θαηά πνιχ ην 

ρξφλν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ιππάκαη, κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα ιέεη απηφ ην 

πξάγκα, ιππάκαη, ιππάκαη. Δπξεπε λα ην γλσξίδεηε φηη δελ έρεη θαηαξγεζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κε ζαο κπεξδεχεη ην ρξεκαηηζηεξηαθφ ηεο εηαηξείαο. Δίλαη 

ΓΔΘΝ, Θνηλήο Νθειείαο εηαηξεία. Αξα ινηπφλ, απηή ε εηαηξεία κε ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ έρεη, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη, εκείο θ.Γήκαξρε 

πξνηείλακε ζηελ Δπηηξνπή πνπ θηηάμαηε θαη θηηάμακε φινη καδί λα εμεξεπλήζεη 
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ν Υξσπφο αλ είλαη δπλαηφλ θαη πηζηεχνπκε εκείο φηη είλαη δπλαηφλ, λα 

ζπλδεζνπκε καδί κε ηελ εηαηξεία, λα θηηάμνπκε αγσγνχο, δε ρξεηάδεηαη απηήλ 

ηε ζηηγκή λα κπνχκε ζε ινγηθή Βηνινγηθψλ θαη λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ησλ πδάησλ αιιά θαη ησλ αθαζάξησλ λα γίλεη απφ ηελ ΔΓΑΞ. 

Δίλαη κηα πξφηαζε ηελ νπνηα ε ΔΓΑΞ ε ίδηα ηε ζπδεηάεη. Δκείο ήξζακε ζε 

επαθή κε ηελ εηαηξεία, κε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαη ην ζπδεηάλε. Ξξέπεη φκσο 

λα μέξεηε θάηη αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο, ν Νηθνλφκνπ, ν Ιέθθαο θαη ε 

Βαξλάβα δελ εθπξνζσπνχλ ην Γήκν, είλαη 3 Πχκβνπινη ζηνπο 41. Απηέο ηηο 

ζπδεηήζεηο ππνρξενχηαη θαη κπνξεί θαη πξέπεη λα ηηο θάλεη ν Γήκαξρνο. Ν 

Γήκαξρνο ινηπνλ λνκίδνπκε φηη θαθψο δελ έρεη πξνβεί ζε εμεξεχλεζε απηήο 

ηεο πξφηαζεο πνπ ηνπ έρνπκε θάλεη, λα αλαθαιχςεη θαη λα βξεη ζπδήηεζε κε 

ζπδήηεζε κε ηελ ΔΓΑΞ αλ κπνξεί ε εηαηξεία λα αλαιάβεη απηφ ην έξγν θαη αλ 

ην αλαιάβεη, λα ην θέξεη εδψ ζαλ πξφηαζε ζε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη λα βάινπκε κηα πξφηαζε, ηελ ΔΓΑΞ, πνπ ιέκε εκείο, εκείο 

ιέκε, ηέινο πάλησλ, ηελ πξνηείλνπκε θαη ηηο άιιεο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ 

κειεηεηέο θαη εξγνιάβνη. Δκείο ηνπιάρηζηνλ ιέκε φηη ε ΔΓΑΞ κε ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ έρεη θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη θαη ζηε ζπδήηεζε θαη κε ηελ 

Ραλάγξα πνπ θάλεη θαη κε ην δηπιαλφ Γήκν ηνπ Γηνλχζνπ, κπνξνχζε ινηπνλ, 

Γηφλπζνο, Υξσπφο, Ραλάγξα ζαλ Γήκνη λα επεμεξγαζηνχλε θαη λα αλαιάβεη 

απηφ ην έξγν. Ρν 40.000.000 επξψ έρεη ηνπο κεραληζκνχο ε ΔΓΑΞ λα 

κπνξέζεη λα ην απνξξνθήζεη, καο ιέλε φηη είλαη κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε 

ηελ νπνία ζέινπλ λα ηε δνχλε, αιια μέξεηε, ην λα κελ πεγαίλεη ν Γήκαξρνο λα 

ζπδεηάεη κε ηελ ΔΓΑΞ απηή ηελ εθδνρή θαη λα θέξλεη κηα πξφηαζε ή κηα 

ιχζε απνξξηπηηθή ή ζεηηθή ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δεκηνπξγεί απηή ηε 

ραζκσδία.  

 Δκείο ινηπνλ ζαλ παξάηαμε, γηαηί δε ρξεηάδεηαη λα μαλακηιήζσ θχξηε 

Ξξφεδξε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, κπνξείηε θαη λα μαλαηνπνζεηεζείηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απιά ιέσ, είκαζηε ππέξ απηήο ηεο πξνηάζεσο. Γελ ςεθίδνπκε 

θακία άιιε πξφηαζε, δελ ζηεξίδνπκε ηελ πξφηαζε πνπ θαλεη ν Γήκαξρνο, 

εκείο πξνηείλνπκε ηελ πξφηαζε λα επεμεξγαζηεί ηελ πξφηαζε γηα ηελ ΔΓΑΞ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί θίινη, αθνχζακε απ' φινπο ηνπο πξνιαιήζαληεο ηε 

ζπκθσλία ηνπο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ. Νινη κηιήζαλε θαη είπαλε φηη ην 

εξγν απηφ πξέπεη λα γίλεη, επηβάιιεηαη λα γίλεη γηαηί πξαγκαηηθά ζα, αλ ζέιεηε, 

ζα βνεζήζεη ηνλ ηφπν καο λα αλέβεη πνηνηηθά θαη βεβαίσο φινη θαηαιαβαίλνπκε 

ην πφζν ππνβαζκίδεηαη έλαο ηφπνο, πνπ ηα βνζξαηδίδηθα θαζαξίδνπλε, 

καδεχνπλε ιχκαηα απφ ηα ζπίηηα καο θαη πφζν κάιινλ φηαλ απηά ηα ιχκαηα 

πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα ή ζηνπο δξφκνπο, πνπ θάλνπλ κπάλην ηα παηδηά καο ή 

πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν. Δγψ ζέισ λα ζηαζψ ζε έλα άιιν δήηεκα. Ζκνπλ πνιχ 

πεξίεξγνο λα κάζσ ηη ζθέθηεζηε ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ζαο παξαθνινχζεζα 

πάξα πνιχ πξνζεθηηθά, δελ ηνπνζεηήζεθα ζην Ππθάκηλν, γηα λα αθνχζσ ηη 

ιέηε. Νη εξσηήζεηο νη νπνίεο θάλαηε ζηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ζηνλ θ.Γήκαξρν, 

ζηνλ κειεηεηή, ήηαλε εξσηήζεηο νη νπνίεο ηειηθά θαηαιήγνπλε ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ. Θαη αλαθέξσ δχν παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλα ηα νπνηα άθνπζα 

ζηε ζπδεηεζε ε νπνία έγηλε. Θαηαιαβαίλνπκε θπζηθά φινη φηη έλα έξγν κπεηφ 

δελ ππνβαζκίδεη ηίπνηα. Ξξνθαλψο ινηπνλ ην δήηεκα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δίπαηε εζείο, πνηνο ζα εγγπεζεί ην ηη ζα πέθηεη ζηνλ Αζσπφ. Ρν άιιν πνπ 

είπαηε, είπαηε, ζηε Γεξκαλία δνπιεχεη πνιχ θαιά ν Βηνινγηθφο, γηαηί 

δνπιεχνπλε εξγάηεο, επηζηήκνλεο. Δδψ πνηνο ζα εγγπεζεί φηη ζα δνπιέςεη έηζη 

φπσο πξέπεη ν Βηνινγηθφο;  
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 Θαη ζα ήζεια λα μεθηλήζσ κ' απηφ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηαλ 

μεθηλήζακε θαη θνπβεληηάζακε γηα ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ, ζηε ινγηθή απηή, 

γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε απηφ ην έξγν ζέιεη ζπλείδεζε γηα λα δνπιέςεη, είλαη 

έλα έξγν δσληαλφ, βάιακε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ην ηη πξέπεη λα γίλεη 

ηψξα. Δίπακε ινηπνλ απφ ηνλ Κάξηην φηη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ θαη ηειηθά ζηελ ππνβάζκηζε ησλ 

πεξηνρψλ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ην ηη πέθηεη κέζα ζηνλ Βηνινγηθφ 

Θαζαξηζκφ θαη πσο ειέγρεηαη αξρηθά. Δρνπκε ηα παξαδείγκαηα πνπ μεθηλψληαο 

λα δνπιεχνπλε νη Βηνινγηθνί Θαζαξηζκνί, βηνκεραληθά απφβιεηα απφ βπηία 

ξίρλνπλε ζηε ινγηθή μέξεηε, πεγαίλσ θαη αδεηάδσ αζηηθά ιχκαηα απφ έλα ζπίηη 

δηθφ κνπ, δηθφ ζαο, κε ην ίδην δειηίν απνζηνιήο πεγαίλσ ζε κηα βηνκεραλία, 

γεκίδσ ην βπηίν, πάσ θαη ην αδεηάδσ ζηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ θαη φπσο 

θαηαιαβαίλεηε απηφ πνπ ξίρλεηο, απηφ ζα βγάιεηο. Δλα θνκκάηη κπνξνπκε λα 

πνχκε, φηη ππνβαζκίδεηαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν κηα πεξηνρή. Θα ζαο θέξσ θαη 

άιια ζηνηρεία, ηα νπνηα ηα έρνπκε θνπβεληηάζεη θαη ηα ερνπκε πεξηγξάςεη 

αλαιπηηθά ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θάλεηο κηα κειέηε γηα λα 

ιεηηνπξγήζεηο έλαλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ. Ξνηα κειέηε πξνέβιεςε ην 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν πξέπεη λα απαζρνιείηαη ζην Γήκν; Ξνηα 

κειέηε; Θακία. Νχηε ε πξνεγνχκελε, νχηε απηή. Θαη ζέιεη θαη επηζηήκνλεο θαη 

εξγάηεο. Δρνπκε παξαδείγκαηα ζηε γεηηνληά καο ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη λα 

έρεηο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαηαξηηζκέλν, εξγάηεο λα δνπιεχνπλ ην έξγν. 

Ακα γπξίζνπκε ην θεθάιη καο θνηηάμνπκε δεμηά ζηα Νηλφθπηα ζα δνχκε φηη 

ππήξμε κηα κεγάιε, έλα κεγάιν αηχρεκα ζην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ, πνπ ηειηθά 

θαηέιεμε ζην λα γεκίζνπλε νη δξφκνη θαη ηα ζηθψληα ησλ ζπηηηψλ κε 

αλεπεμέξγαζηα ιπκαηα. Γηαηί ππήξρε έλαο εξγαδφκελνο κεραληθφο γηα δχν 

βιάβεο ηελ ίδηα ζηηγκή ζην δίθηπν.  

 Θάηη άιιν ζα ήζεια λα θνπβεληηάζνπκε ζρεηηθά κε ηνλ Βηνινγηθφ 

Θαζαξηζκφ. Κηιάκε ηψξα εδψ πέξα, ν θ.Γήκαξρνο ζα ήζεια λα θνπβεληηάζσ 
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απηφ, έβγαιε κηα αλαθνίλσζε ηηο πξνάιιεο θαη κίιεζε γηα ηξίην βαζκφ 

επεμεξγαζία. Κπνξεί λα καο ην επηβεβαηψζεη θαη ν Αληηδήκαξρνο, ν θ.Ζιηάζθνο, 

φηη ζ' απηήλ ηε κειέηε, ζ' απηήλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ζ' απηφ ην ηερληθφ δειηίν 

ηξίηνπ βαζκφ επεμεξγαζία ιπκάησλ δελ ππαξρεη. Κηιάκε θαη δηεθδηθνχκε 

ρξήκαηα γηα έλα Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ δεπηέξνπ βαζκνχ ν νπνίνο δε βγάδεη 

λεξφ γηα λα πνηίδεη ρσξάθηα. Ρν ηειηθφ πξντφλ, ην λεξφ, ζα είλαη ηέηνηαο 

πνηφηεηαο γηα λα πεγαίλεη ζε δάζνο ή ζηε ζάιαζζα, αιιά φρη ζηα ρσξάθηα. Ρη 

ζεκαίλεη απηφ πξαθηηθά; Πηελ ππνβάζκηζε. Πηε Γεξκαλία πξηλ απφ 1,5 κήλα 

είδακε ηη έγηλε κε ηα αγγνπξάθηα. Κε ηα κηθξφβηα. 13 ζαλάηνπο είρακε. Απφ 

ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο. Ξνηίζαλε κε ηέηνην λεξφ ηα νπσξνθεπεπηηθά ηνπο, 

ζ' απηή ηε ινγηθή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε. πάξρεη θαη άιιν έλα δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα 

απαληεζεί γηα ηελ ππνβάζκηζε ε νπνία ζα θέξεη κε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Πηε β' βάζκηα επεμεξγαζία ζα ππάξρεη ιπκαηνιάζπε. 

Νκσο λφκηκνο απνδέθηεο ζηελ Αηηηθή γηα ιπκαηνιάζπε απηήλ ηε ζηηγκή δελ 

ππαξρεη. Ξνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα πάεη απηή ε ιπκαηνιάζπε; Θα ηα πεηάκε 

πνπ; Πηε ζάιαζζα; Θα ηα πεηάκε πνπ; Πηα ρσξάθηα καο; Θαη φπσο 

θαηαιαβαίλεηε θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε, εγψ ζαο βάδσ ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε νπνπδήπνηε θαη αλ πέζεη ν 

Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο, νπνπδήπνηε θαη αλ πέζεη, αλ δε ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. 

Αλ ήκαζηαλ εκείο Γεκνηηθή Αξρή ζα κπνξνχζακε λα εγγπεζνχκε φηη απηφο ν 

Βηνινγηθφο φπνπ θαη λα ρσξνζεηεζεί ζα δνπιέςεη ζσζηά. Αιιά απηήλ ηελ 

πνιηηηθή επζχλε ζε ζρέζε κε απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έξζνπλε, δελ 

κπνξνχκε λα πάξνπκε εκείο ηελ επζχλε ζ' απηφ ην θνκκάηη. Θαη θάηη 

ηειεπηαίν. Θα δεπηεξνινγήζσ, ζα κηιήζνπλ θαη νη ζπλάδειθνη. 

Θνπβεληηάζηεθε εδψ πέξα ελδειερψο θαη εηο καθξφλ απηή ε Δπηηξνπή ε 
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πεξηβφεηε ησλ 7 αξρεγψλ θαη φινη επηθαινχληαη ηα πξαθηηθά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα πσ φηη ζηα πξαθηηθά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είρακε πεη φηη ζηηο απνθαζεηο πνπ ζα παίξλνληαη, 

ππεχζπλν ζα είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη φρη ε Δπηηξνπή. Θαη απηή είλαη ε 

ζέζε καο, εδψ ζα απνθαζίζνπκε θαη ελψπηνλ ηνπ θφζκνπ. Θαη θάηη ηειεπηαίν; 

Ζζηθή δέζκεπζε είρακε πεη απφ ηφηε λα κηιήζνπκε ζηνλ θφζκν. Ζξζε θαλέλαο 

λα ζαο κηιήζεη; Θαλείο δελ ήξζε θαη νχηε ζε ζαο, νχηε ζηνπο αλζξψπνπο ζην 

Παξαληάξε, πνπζελά. Απηά θαη ζα δεπηεξνινγήζσ. Δπραξηζηψ.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Φίιεο θαη θηινη δελ επηηξέπνληαη νχηε 

επηδνθηκαζίεο, νχηε απνδνθηκαζίεο κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θπξία 

Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ζα μεθηλήζσ θαη εγψ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ έρεη ε 

πεξηνρή καο απφ απηφ ην έξγν. Γεγνλφο είλαη φηη θάπνηα ζηηγκή εδψ φπσο 

ξσηήζαηε, ζέιεηε λα γίλεη ν Βηνινγηθφο, απαληήζαηε φρη. Ακα φκσο πεγαίλακε 

ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, ην 90% ζα έιεγε λαη. Γελ είλαη ινηπνλ θάηη πνπ αθνξά 

κφλν κηα κηθξή θνηλσλία αιιά αθνξά φιν ην Γήκν. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ ην 

πξφβιεκα, είλαη ζνβαξφ ην πξφβιεκα ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, είλαη 

πφιεηο νιφθιεξεο φπσο ζα ζαο πσ φηη είλαη ε Ξαιιήλε θαη άιιεο πφιεηο νη 

νπνίεο δελ έρνπλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ θαη ηα ιχκαηα ηξερνπλ κέζα ζηνπο 

δξφκνπο θαη γηα λα κελ πάσ θαη καθξηά, πεγαίλεηε έλα βξάδη λα πεξπαηήζεηε 

ζηε Καξκαξά, λα πεξπαηήζεηε ιίγν ζηελ παξαιία ηνπ Σαιθνπηζίνπ θαη ζε 

άιιεο έηζη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο λα δείηε ηη γίλεηαη θαη πνπ παλε απηά 

ηα ιχκαηα, γηαηί καο αθνξά φινπο, γηαηί απηά ηα ιχκαηα πάλε ζηε ζάιαζζα, 

κνιχλεηαη ε ζάιαζζα, κνιχλεηαη θαη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο γηαηί νη βφζξνη 

πνπ ππάξρνπλε ζήκεξα δελ είλαη θαλ ζηεγαλνί, ην γλσξίδεηε θαη εηδηθά ηα 

παιηά ζπίηηα. Νιν απηφ ινηπνλ ζσξεπηηθά δεκηνπξγεί έλα πνιχ κεγάιν 
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πξφβιεκα πνπ είλαη, πνπ είλαη ηξηηνθνζκηθφ. Δλα πξφβιεκα πνπ ζε άιιεο 

ρσξεο θαη ζε άιιεο πφιεηο είλαη ιπκέλν ρξφληα ηψξα, γηα καο είλαη έλα 

πξφβιεκα πνπ δελ κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε. Δίλαη θαη θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ ην πξφβιεκα θαη πξέπεη έηζη λα ην θαηαλνήζνπκε. Ξξηλ ινηπνλ 

απφ 5 κήλεο, φηαλ εθθξάζηεθε εδψ ε αληίξξεζε ηεο ρσξνζέηεζεο γηα ην 

Παξαληάξε, 6 κήλεο, πφζν ήηαλ, θαλακε απηή ηελ πεξηβφεηε, ζα πσ έηζη δχν 

ιφγηα θαη εγψ γη' απηήλ ηελ Δπηηξνπή ηελ πεξηβφεηε, πνπ νη αξρεγνί 

απνθαζίζακε λα μαλαδνχκε πάιη ην ζέκα απφ κεδεληθή βάζε, ήηαλ ζσζηή ε 

απφθαζε θαηά ηελ άπνςε κνπ, πξάγκαηη, γηαηί δελ είκαζηε ηερληθνί, νχηε 

είκαζηε εηδηθνί λα απνθαζίζνπκε εδψ ή εθεί, απηφλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο. Δηζη ινηπνλ ήξζακε ζε επαθή κε κειεηεηέο, κε ηερληθνχο νη 

νπνηνη καο είπαλ θάπνηα πξάγκαηα. Ξήγακε φπσο εηπψζεθε θαη απφ ηνπο 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ζηε Γεξκαλία, είδακε πξάγκαηη, πήγακε ζε κηα πφιε πνπ 

ήηαλ ζαλ θαη εκάο πεξίπνπ, δειαδή δηαζπαξηα ρσξηά, νηθηζκνί, πνπ δχν ηξεηο 

καδί είραλε έλα κηθξφ Βηνινγηθφ, πνπ δε κφιπλε, πνπ δε κχξηδε, ήηαλε κηα 

άςνγε, έηζη, ιεηηνπξγία θαη έηζη ινηπνλ έρνληαο ζην κπαιφ καο απηή ηελ 

εηθφλα ήξζακε εδψ λα πνχκε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα ηέηνην έξγν.  Δηζη 

ινηπνλ αλαηέζεθε, εγψ δε ζα ζπκθσλήζσ ην φηη δψζακε κειέηε 5.000 θιπ., 

νξίζακε, εδψ κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο αληηξξήζεηο 

πνπ ππαξρνπλ, ζε έλαλ άλζξσπν κειεηεηή πνπ θαθψο απηήλ ηε ζηηγκή θαηά 

ηελ άπνςε κνπ, ακθηζβεηνχκε ην έξγν ηνπ. Γηαηί έλαο κειεηεηήο πήξε κηα 

εληνιή λα δεη πνπ κπνξεί λα γίλνπλε θάπνηνη Βηνινγηθνί Θαζαξηζκνί. Δηζη 

ινηπφλ είπε θάπνηεο ζέζεηο. Δγψ φκσο ζα ζηαζψ ζηελ, αλ δηαβάζεηε θαιά ην 

θπιιαδηάθη θαη απηφ πνπ καο έρεη κνηξάζεη ν κειεηεηήο, πνηα είλαη ε πην 

θαηάιιειε ιχζε πνπ ιέεη; Κήπσο ην έρεη θαλείο κειεηήζεη; Ιέεη, κηθξφηεξνη 

Βηνινγηθνί θαη πεξηζζφηεξνη. Απηφ ιέεη. Ακα δειαδή θαηαιάβνπκε φηη ηη ιέεη 

απηή .. Αιιά ηη ιέεη ζηε ζπλέρεηα; Απηφ είλαη ην ζσζηφ. Αιιά ηη κπνξεί λα 

γίλεη; Γηαηί άκα πάκε λα ρσξνζεηήζνπκε δπν κηθξνχο Βηνινγηθνχο, έλα ζηα 
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Ξιαηάληα θαη έλα ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ, ζα έρνπκε αληηδξάζεηο. Αξα 

ινηπνλ ηα καδεχνπκε θαη ηα πάκε ζε κηα ζέζε πνπ θαηά ηελ άπνςε κπνξεί λα 

είλαη θαηάιιειε. Δγψ δε δηαθσλψ κε ηε ζέζε, κε ηε ρσξνζεηεζε .. 

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία, επαλαιακβάλεζηε ζπλερψο. Παο παξαθαιψ. 

Νρη, δε ζα πείηε θακία θνπβέληα. Ζ αλνρή έρεη θαη φξηα. Ξαξαθαιψ ε θπξία λα 

βγεη απφ ηελ αίζνπζα. Παο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ απφθαζε ινηπνλ γηα ηε ρσξνζέηεζε δελ ήηαλ ηεο Δπηηξνπήο, 

αιιά είλαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εθεί κπνξεί λα είπακε ηηο απφςεηο 

καο, λα ελεκεξσζήθακε, λα είπακε ηηο ζέζεηο καο γεληθφηεξα αιιά δελ ήηαλ 

απνθαζηζηηθή ε Δπηηξνπή καο. Δηζη ινηπνλ, εγψ μαλαεπαλέξρνκαη ζ' απηφ πνπ 

έιεγα πξνεγνπκέλσο, φηη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ έθαλε ν κειεηεηήο 

κηινχζε γηα κηθξφηεξνπο Βηνινγηθνχο Θαζαξηζκνχο. Δγψ ινηπνλ έρσ έλα άιιν 

πξφβιεκα πνπ ην βάδσ εδψ. Δίλαη φηη εκείο ζήκεξα δελ θάλακε κηα ζσζηή 

κειέηε γηα ηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν εκείο, δελ έγηλε νχηε απν ηελ 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Ζ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ πήξε κηα ζέζε ην Παξαληάξε γηαηί πηζαλφ απηφ ηε βφιεπε, ηελ έβαιε 

εθεί πεξα θαη είπε, απηφο είλαη, ρσξίο λα ζπδεηήζεη κε ηνλ θφζκν, ρσξίο λα 

κειεηήζεη άιιεο ιχζεηο, ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηνλ θφζκν θαη ην ίδην θάλακε θαη 

εκείο ηψξα δειαδή θαη κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο πιεηνςεθίαο. Θα 

έπξεπε γηα φιεο ηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαλ λα γίλεη δηαβνχιεπζε κε ηνλ 

θφζκν, λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη ηνπο θαηνίθνπο θαη φρη 

λα πάκε λα ηνπο πνχκε, εδψ ζα γίλεη. Ξξέπεη λα πεηζζεί ν θφζκνο φηη φπνπ θαη 

αλ ην θάλνπκε, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη ηέηνηα πνπ δελ ζα επεξεάδεη νχηε 

ηνπο γείηνλεο, νχηε ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, νχηε ην πεξηβάιινλ. Απηφ έπξεπε λα 

γίλεη πνπ δελ έρεη γίλεη θαη πηζηεχσ φηη δελ γίλεηαη γηαηί αθξηβψο θνβφκαζηε 
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ηνλ θφζκν, θνβφκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θφζκνπ, πνπ 

είλαη δηθαηνινγεκέλεο θαηά ηελ άπνςε κνπ.  

 Δξρφκαζηε ινηπνλ ζήκεξα κε δχν ιχζεηο. Ζ κηα είλαη ε θαιή, ε ζσζηή 

πνπ είλαη έλα δίθηπν κηθξφηεξν κε πεξηζζφηεξνπο Βηνινγηθνχο Θαζαξηζκνχο θαη 

πην νηθνλνκηθφ, ην ιέσ, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπκε κηα αλαγθαία ιχζε. 

Δξρφκαζηε λα πάξνπκε κηα απφθαζε κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ην 

πηζηφιη ζηνλ θξφηαθν. Δίλαη ζαλ απηφ πνπ ιέεη ε ηξφηθα, φηη άκα δελ ςεθίζεηε 

ηα κέηξα, δε ζα ζαο δψζνπκε ηε δφζε. Δηζη; Δξρφκαζηε ινηπνλ θαη ιέκε, άκα 

δελ πάξνπκε απηήλ ηελ απφθαζε δε ζα παξνπκε ηα ρξήκαηα απφ ην ΔΞΔΟΑ, 

απφ ην ΔΠΞΑ, δελ μέξσ ηη. Ρν γεγνλφο φηη απηφ ην έξγν, πνπ ζα πάξνπκε 

ζήκεξα εκέηο κηα απφθαζε, ζα καο ζπλνδεχεη κηα δσή ζ' απηφλ ηνλ ηφπν θαη 

ζα είλαη έλα έξγν θαζνξηζηηθφ, δελ είλαη θάηη πνπ ζήκεξα ην θάλακε εδψ θαη 

αχξην ην πήγακε πην εθεί, ζα επεξεάζεη ηελ φιε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο θαη 

ηελ νηθνλνκία αιια θαη ην πεξηβάιινλ. Θαη δελ είλαη κφλν ην ζέκα ν 

Βηνινγηθφο. Δίλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Δλα ηεξάζηην δίθηπν πνπ ζα μεθηλάεη 

απφ ην Καξθφπνπιν γηα λα πεγαίλεη φπνπ πεγαίλεη, είηε είλαη ζην Πηελφ, 

Θαηάληη, Αλαληη, δελ μέξσ πνπ, πνπ ζα θάλεη φιε απηήλ ηε δηαδξνκή, ηα 30 

ηφζα ρηιηφκεηξα, δίθηπν κε αληιηνζηάζηα ηα νπνία πηζαλφλ ζα έρνπλε 

πξνβιεκαηα, πηζαλφλ, έηζη; δελ είλαη .. κεραλήκαηα είλαη θαη φια ραιάλε. Νια 

απηά ινηπνλ ζα δεκηνπξγήζνπλε έλα κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα 

ην πιεξψλνπλ νη δεκφηεο θαη νη θάηνηθνη.  

 Απηφ πξέπεη λα θαηαιάβνπκε, φηη έλα κεγάιν δίθηπν. Δγψ μεπεξλάσ ην 

ζέκα ρσξνζέηεζεο θαη πάσ ζηε ιεηηνπξγία, έλα κεγάιν δίθηπν ζα επηβαξπλεη 

ηνλ θφζκν θαη ηνπο δεκφηεο θαη ην δήηεκα είλαη φηη πνηνο ζα έρεη ηελ επζχλε 

ηεο ιεηηνπξγίαο. Λα ζαο πσ φηη βιέπεηε πνιχ θαιά φηη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

νη Γήκνη, παξά απφ απηφ πνπ ιέεη θαη ν θ.Γήκαξρνο .. νη κεγαινη Γήκνη, ν 

"Θαιιηθξαηηθφο" .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. ζηελ πξάμε φκσο δελ έρνπλ ρξήκαηα, δελ έρνπλ πξνζσπηθφ νη 

Γήκνη. Ζ λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζήκεξα αλ δελ αιιάμνπλ απηέο 

νη πνιηηηθέο, πεγαίλεη φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη φιεο ηηο Θνηλσληθέο 

πεξεζίεο ζηνπο ηδηψηεο θαη εγψ ζα δηαθσλήζσ κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ πνπ ιέεη 

γηα ηελ ΔΓΑΞ, ε ΔΓΑΞ είλαη πξψηε ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο καδί κε ηε ΓΔΖ θαη 

ηηο άιιεο. Αχξην ζα ηελ έρνπλ ηδησηεο ηεο ΔΓΑΞ. Απηνί ινηπνλ, ηα θηιέηα, 

φινη πεξηκέλνπλ λα ηα βνπηήμνπλ. Αλ ινηπνλ αχξην κεζαχξην φπνπ θαη αλ ηνλ 

θάλνπκε ηνλ Βηνινγηθφ, ην ιεηηνπξγνχλε ηδησηηθέο εηαηξείεο, ε ηζέπε καο ζα 

πνλάεη. Δκείο ζα πνλάκε θαη κε λνκίδεηε φηη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο, ε φπνηα 

εηαηξεία έρεη ην Βηνινγηθφ ζα θνηηάμεη λα βγάιεη ην θαζαξφ λεξάθη ζηνλ Αζσπφ 

ή ζηε ζάιαζζα, γηαηί εθεί κεηξάεη ην θέξδνο θαη ζα θνηηάδνπλ κε κηθξφηεξν, 

ρακειφηεξν θφζηνο λα βγάδνπλ πην πνιιά ρξήκαηα θαη ζα πιεξψλνπκε εκείο. 

Απηή είλαη ε νπζία. Δπνκέλσο δελ είλαη κφλν πνπ ζα ην βάινπκε, είλαη πσο ζα 

ην ιεηηνπξγήζνπκε, πνηνο ζα ην ιεηηνπξγήζεη θαη πσο ζα γίλνπλ φια απηά ηα 

έξγα. Δκείο φινη καδί εδψ πξέπεη λα δψζνπκε έλα κήλπκα φηη ε Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε απηψλ ησλ έξγσλ, πξέπεη λα έρεη 

θνηλσληθφ έξγν, θνηλσληθφ έξγν θαη λα παξάγεη θνηλσληθφ έξγν θαη βέβαηα ε 

ζέζε κνπ είλαη φηη εκκέλσ ζηελ άπνςε πνπ ιέεη ν κειεηεηήο, φηη ε θαιχηεξε 

ιχζε είλαη νη πεξηζζφηεξνη θαη νη κηθξφηεξνη Βηνινγηθνί Θαζαξηζκνί. Δπραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δγψ δε ζα μεθηλήζσ αλ πξέπεη λα γίλεη ην 

έξγν ή δελ πξέπεη. Νινη πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλεη. Ξξέπεη λα γίλεη φκσο 

ζσζηά, λα γίλεη ζσζηφ έξγν, λα έρεη ζσζηή ιεηηνπξγία, αιιά λα έρεη θαη ζσζηή 

ρσξνζέηεζε. Δγψ ιππάκαη πνιχ πνπ ζήκεξα, ζήκεξα πνπ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Υξσπνχ ζα ςεθίζεη ηειηθά πνπ ζα ρσξνζεηήζνπκε ην ρψξν. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 29ε 14 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  43 

Ξνπ ζα ρσξνζεηήζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ θαη ζήκεξα, απηήλ ηελ εκέξα, ν θαζ' χιελ ππεχζπλνο θαη 

αξκφδηνο γη' απηφ ην πξάγκα απνπζηάδεη. Ν θ.Κήηζηνπ. Ν θ.Κήηζηνπ, θαηά ηελ 

άπνςε ηε δηθή κνπ, ιάθηζε, ιέλε ζην ρσξηφ κνπ, έθπγε. Θαη μέξεηε γηαηί; 

Ξηζηεχσ φηη έθπγε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ θ.Γήκαξρε. Κε δηαθφπηεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. Παο παξαθαιψ. Ρν ηη ιέσ εγψ αθνξά εκέλα 

θαη θαλέλαλ άιινλ. Παο παξαθαιψ πνιχ. Ινηπφλ, ν θ.Κήηζηνπ ιάθηζε γηα κέλα. 

Ιηπνηάθηεζε ιέγακε ζην ζηξαηφ. Δθπγε. Μέξεηε γηαηί; Θνπξάζηεθε λα ιέεη 

ςέκαηα. Θνπξάζηεθε λα έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

ηδενινγία. Αιια ήζειε λα πεη, άιια ήζει λα γξάςεη, άιια έξαθε. Θαη μέξεηε 

γηαηί; Γηαηί έηζη ηνπ είπαλε. Θαη ζνπ ιέεη, ζα θάηζσ εγψ κε 5.500 επξψ λα 

βγάισ ην θίδη απφ ηελ ηξχπα απφ ην Γήκν Υξσπνχ; Αζην, ζα δνχκε ηη ζα 

γίλεη. Απηή είλαη ε άπνςε κνπ. Θνπξάζακε θαη θνπξαζηήθακε κ' απηήλ ηε 

κειεηεηνπια πνπ απνθαιείηε εζείο θ.Γήκαξρε, έηζη ηελ απνθαιείηε, 

κειεηεηνχια θαη θνπξάζακε θαη ηνλ θφζκν λα ιέκε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα. Δρνπκε 

θάλεη πνιιέο παξαηεξήζεηο πάλσ ζ' απηήλ ηε κειέηε. Φπζηθά εγσ πάληα 

πηζηεχσ φηη ην έξγν έρεη ραζεί, φηη ην έξγν έρεη ραζεί κε δηθά ζαο ιάζε θαη 

παξαιείςεηο θαη πξνζπαζείηε λα ην θνξηψζεηε ζε εμηιαζηήξηα ζχκαηα. Απηή 

είλαη ε άπνςε κνπ θαη ηελ θαηαζέησ. Φαληαζηείηε .. Θαη' αξρήλ θ.Ξξφεδξε ζα 

ήζεια ιίγν ρξφλν παξαπάλσ, μέξσ απφ ηνλ θαλνληζκφ φηη είλαη 2 ιεπηά, αιια 

είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα. Νχησο ή άιισο γη' απηφ ην θάλακε 1,5 ψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Δρεηε 2 ιεπηά επηπιένλ. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ. Φαληαζηείηε πφζν θαιή είλαη απηή ε 

κειεηεηνχια εδσ, φπσο ηελ απνθαιεί ν θ.Γήκαξρνο, πνπ ν θ.Αληηδήκαξρνο, ν 

θ.Ζιηάζθνο ηελ έζηεηιε θαη ζηελ ΛΑΚΑ, κηα πνιχ γλσζηή εηαηξεία ζην ρσξν, 

γηα λα ηελ ειέγμεη θαη απηή. Θαη μέξεηε ηη είπε απηή; Κάιινλ, ν θ.Ζιηάζθνο ηελ 

έζηεηιε ζηελ ΛΑΚΑ. Γηαηί; Αθνχ ν θ.Κήηζηνπ είλαη ηεο απνιπηεο απνδνρήο 

ηνπ. Ν θ.Ζιηάζθνο έθεξε ηνλ θ.Κήηζηνπ θαη ηνπ αλαζέζακε λα θάλεη απηφ ην 

πξάγκα. Δηζη κνπ είπε ν θ.Γήκαξρνο. Νηαλ ηνλ ξψηεζα πνπ ηνλ βξήθαηε 

απηφλ ηνλ Κήηζην, κνπ είπε, πνπ ηνλ ήμεξα εγψ; Ν Ζιηάζθνο ηνλ έθεξε. Δηζη 

κνπ είπαηε θαη ην θαηαζέησ. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ φκσο γηαηί ηε ζηείιαηε 

ζηελ ΛΑΚΑ θ.Ζιηάζθν. Θα ήζεια κηα απαληεζε. Παο ξψηεζα θαη ζην Ππθάκηλν 

ζηελ ελεκέξσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ηψξα θ.Ζιηάζθν. Νρη ηψξα, λα νινθιεξψζεη ν θ.Ονχζζεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, επεηδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε πνπ παξεκβαίλσ, πξνζβαιιεηε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζαο ιέσ ην εμήο, φηη φηαλ ιέεη θάπνηνο θάηη πξνζσπηθά, απηά, ζην 

ιέσ ζαλ ζπκβνπιή γεληθφηεξε, δελ είλαη ηνπ επηπέδνπ λα έξρνληαη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εδψ θάλνπκε έλα έξγν. Δληάμεη; Ρψξα αλ εζείο ζηα 

ιεγφκελα ζαο εδσ ππνθξχπηεηε άιια θαη πίζσ ηζρχνπλ άιια, φηαλ κηιάκε θαη' 

ηδίαλ, γηαηί λα θνξντδεχνπκε ηνλ θφζκν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα κηιάκε, ηψξα κηιάκε. Αλ ζαο πσ ηη κνπ είπαηε εκέλα ζηε 

ρσκαηεξή ηελ ψξα πνπ ήξζαηε, ζα γίλνπλ άιια πξάγκαηα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δζχ ην ηπξί θνπκπάξε, ην μέξσ. Ρν μέξσ ηη ζέιεηο εζχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ.  
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ΟΝΠΠΖΠ: Ρν μέξσ, ην μέξσ.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ν,ηη ιέσ εγψ έρσ ηελ επζχλε ησλ ιεγφκελσλ θ.Γήκαξρε θαη δε ζα 

κνπ πείηε εζείο ηη ζα πσ. Δληάμεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ονχζζε, εληάμεη. Νινθιεξψζηε ηε ζθέςε ζαο. 

Ξαξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, ην ζέκα είλαη κνλαδηθφ θπξίεο θαη θχξηνη θαη μέξεηε πνην 

είλαη; Νηη ν θ.Γήκαξρνο δελ ππνινγίδεη ην Ππθάκηλν. Ρν πνιηηηθφ θφζηνο δελ 

ηνλ ελδηαθέξεη γηα ην Ππθάκηλν. Δίλαη κηθξφ ην ρσξηφ. Καο ην είπε θαη ζην 

Ππθάκηλν θαη κε κνπ ιέηε φηη ιατθίδσ. Δζείο ηα είπαηε. Ξνηέ δε ιατθίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, επί ηεο νπζίαο ηψξα, εληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη θ.Ξξφεδξε, επί ηεο νπζίαο. Ινηπφλ, ζέισ λα ζαο 

θαηαγγείισ γηα αδηαιιαμία εηο βάξνο ηνπ ρσξηνχ κνπ θ.Γήκαξρε. Απηφ. Θαη ζαο 

ην απνδεηθλχσ. Πην πηλαθάθη απηήο ηεο κειεηεηνχιαο ζην ηειεπηαίν θνπηάθη, 

κάιινλ ζην πξνηειεπηαίν θνπηάθη ιέεη, θνηλσληθή απνδνρή. Δρεη παπιίηζεο. 

Γελ μέξεη ηελ θνηλσληθή απνδνρή ν θ.Κήηζηνπ. Πην ηειεπηαίν ιέεη, πνιηηηθή 

απνδνρή. Ξνιηηηθή απνδνρή δελ είλαη δπλαηφλ λα ηελ γλσξίδεη ν θ.Κήηζηνπ. 

Ρνπ θ.Κήηζηνπ ηνπ αλαζέζακε ηε κειέηε ρσξίο λα ηνπ πνχκε φηη ζα παο εθεί 

λα ρσξνζεηήζεηο. πνηίζεηαη φηη ηελ έθαλε, δελ έρεη ιάβεη ππ' φςε ηνπ ηελ 

πνιηηηθε απνδνρή θαη ηελ θέξλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ςεθίζνπκε. Δδψ 

ιέεη, πνιηηηθε απνδνρή φζνλ αθνξά ηελ α' θάζε γηα ηηο δχν κνλάδεο, αξλεηηθή. 

Νζνλ αθνξά ην Ππθάκηλν ζην Θαηάληη Πηελφ Απιψλα, ιέεη, ηδαληθή. Δζείο ηνπ 

ην εηπαηε; Ρνπ είπαηε φηη βάιε απηφ ηδαληθή; Γειαδή μέξεηε ηη θάλεηε; 

Ξξνζπαζείηε απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην θαηεπζχλεηε ζε κηα ιάζνο 

απφθαζε. Πε κηα ιαλζαζκέλε απφθαζε. Πε κηα παξάλνκε απφθαζε βάζεη κηαο 

κειεηνχιαο, γηα λα έρεηε έλα άιινζη θαη λα πείηε, ηη λα θάλσ εγψ; Δηζη κνπ 
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ππέδεημε ν θχξηνο κειεηεηήο. Νρη, απηφ πξέπεη λα ην πνπκε θαη λα ην 

θαηαθξίλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Καο είπαηε πνιιά ςέκαηα. Νρη εζείο πξνζσπηθά, ν θ.Κήηζηνπ. 

Γπζηπρψο δελ εηλαη ζήκεξα εδψ. Καο είπαηε φηη πξέπεη λα απέρεη ε 

ρσξνζέηεζε ηνπ Βηνινγηθνχ 500 κέηξα απφ νηθηζκφ. Δίλαη ςέκα. Καο ην είπαλε 

θαη ζην ΔΞΔΟΑ. Γελ ππάξρεη. Πηελ Δπξψπε νη Βηνινγηθνί γίλνληαη κέζα ζηηο 

πφιεηο. Νηαλ ηε ζηείιαηε θ.Αληηδήκαξρε ζηελ ΛΑΚΑ, ε ΛΑΚΑ καο απάληεζε 

φηη επηπρψο πνπ ην λεξφ ζα επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη ζα πνηίδνπκε ηα δέληξα 

θαη επηπρσο ζα απνθχγνπκε ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε. Ρν ιέεη ε ΛΑΚΑ απηφ, ε 

κειεηεηηθή εηαηξεία, φρη εγψ. Οψηεζα ηνλ θ.Κήηζηνπ γηα ηελ επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλε άπνςε ηνπ θαη κνπ είπε ζε κηα θξίζε αιεζείαο, φηη ην πην ινγηθφ 

είλαη λα πάεη ζην ρακειφ ζεκείν θαη κε θπζηθή ξνή λα πεγαίλνπλ ηα ιχκαηα 

ζην Βηνινγηθφ θαη φρη λα ηα πηέδνπκε λα πεγαίλνπλε πξνο ηα πάλσ. Απηφ 

πξνζπάζεζε λα πεη. Ρνλ ξψηεζα γηα εζηίεο κνιχλζεσο θαη κνπ απάληεζε, φρη, 

δε ζα ππάξρνπλε. Κνπ είπε ςέκαηα. Γηαηί δε ζα ππάξρνπλε; Νηαλ ηα λεξά ζα 

ηξέρνπλ ζην πνηάκη, δε ζα ππάξρνπλε εζηίεο κνιχλζεσο; Γε ζα ππάξρνπλε 

θνπλνχπηα δηζεθαηνκκχξηα, δελ μέξσ, ηξηζεθαηνκκχξηα κέζα ζην πνηάκη; Θα 

ηα ςεθάδνπκε θαη ζα πεζαίλνπλε; Ξξέπεη θάπνηε θπξίεο θαη θχξηνη λα πνχκε 

ηελ αιήζεηα. Νινο απηφο ν θφζκνο εδσ μέξεηε γηαηί δελ καο πηζηεχεη; Γηαηί 

άιια ηνπ ιέσ εγψ, άιια ηνπ ιέηε εζείο, άιια ηνπ ιέηε εζείο. Οσηήζηε ηνλ αλ 

λνκίδεηε φηη καο πηζηεχεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αιια ηνπ ιέσ εγψ, άιια ηνπ ιέηε εζείο, άιια ηνπ ιέλε παξαπέξα. 

Ξξέπεη θάπνηε λα πνχκε ηελ αιεζεηα θαη λα ρσξνζεηήζνπκε ζηε ζσζηή ζέζε. 

Ζ άπνςε ε δηθή κνπ είλαη ε εμήο .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Γήκαξρε. Αθήζηε λα θάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

θ.Ονχζζεο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη. Δίλαη θαη απηή κηα άπνςε ηελ νπνία ηελ είρα θαηαζέζεη ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ζ άπνςε κνπ .. Παο παξαθαιψ, ζα κ' 

αθήζεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ θαηαιαβαίλσ. Δζθεκκέλα ην θάλεηε; Ξείηε κνπ φηη ην θάλεηε 

εζθεκκέλα λα κε κ' αθήλεηο λα κηιήζσ. Πε παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, αο θξαηήζνπκε ηελ εξεκία καο φινη. 

Νινθιεξψζηε, εληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη λα θάλσ Ξξφεδξε; Ξξνζπαζψ. Ινηπφλ, ε άπνςε κνπ είλαη δχν, 

κάιινλ, κηα. Ζ εμήο, κηα κε δχν παξαγξάθνπο, ην πξψην είλαη, έλαο ζνβαξφο 

κειεηεηήο ν νπνίνο δελ ζα ηνλ ππνδείμεη νχηε ν Γήκαξρνο, νχηε ν 

Αληηδήκαξρνο, νχηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, νχηε ν ηειεπηαίνο Πχκβνπινο, 

νχηε ν ηειεπηαίνο δεκφηεο, λα καο ππνδείμεη έλα ρψξν. Λα ηνλ πηζηεςνπκε 

φινη. Λα καο πεη, αθνχζηε λα δείηε, ζέιεηε δε ζέιεηε, εθεί πξέπεη λα πάεη ν 

Βηνινγηθφο. Θαη αλ είλαη  λα θάλνπκε θαη 5 ρσξνζεηήζεηο, λαη, λα ηηο θάλνπκε, 

αιιά εθεί πξέπεη λα πάεη. Ρερληθά θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα, φρη ζηνλ 

αέξα. Απηφ πνπ καο θέξαηε εδψ πέξα λα ςεθίζνπκε θαη ζα παξαπιαλήζεηε 

ηνπο Γεκνηηθνχο ζαο Ππκβνχινπο, φινπο ηνπο Ππκβνχινπο. Απηφ ήζεια λα 

πσ. Θαη ζέισ επίζεο λα παξαθαιέζσ φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, αλ 

πηζηεχνπλ φηη δελ αδηθείηαη ην ρσξηφ κνπ, εγψ ζέισ λα ην ςεθίζεηε. Αλ 

πηζηεχεηε φηη έζησ θαη ζην παξακηθξφ ην Ππθάκηλν αδηθείηαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε, ζέισ λα πσ φηη ππάξρεη θαη άιιε θαιχηεξε 

ρσξνζέηεζε, ηφηε ζα παξαθαιεζσ λα κελ ην ςεθίζεηε. Δδψ είκαζηε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ θαη άιια λα πσ αιιά δελ ηα ιέσ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Πηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ δελ 

θαηάιαβα θάηη. Δρσ έλα εξψηεκα, αλ ήζειε λα κνπ απαληήζεη. Δίπε ν 

Γήκαξρνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ αγξνθηεκάησλ ζηελ πεξηνρή Πηελνχ 

Ππθακίλνπ δελ έρνπλ αληίξξεζε, γηαηί ιέεη ζέινπλε λα ηα πνπιήζνπλε. Θαη 

ξσηάσ Γήκαξρε, θαη ξσηάσ Γήκαξρε, φια ζα ηα αγνξάζεηε; Γηαηί ε κειεηε, ε 

κειέηε ιέεη φηη ρξεηάδνληαη 4 ζηξέκκαηα. Δζείο ζα αγνξάζεηε 64 ζηξέκκαηα;  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε φ,ηη αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

έξγνπ, πξψηνη είρακε αλαθεξζεί θαη γη' απηφ θηφιαο είρακε ππνγξάςεη θαη ην 

αίηεκα γηα ζχζηαζε .. γηα ζχγθιηζε Ππκβνπιίνπ κε ζέκα ην Βηνινγηθφ 

Θαζαξηζκφ. Απηφ εκείο θαη ζην Θαπαλδξίηη ζαλ Αληηπξφεδξνο ην πηζηεχακε θαη 

γη' απηφ θαηαθέξακε θαη πήξακε ηελ απνδνρή ηεο ΔΓΑΞ θαη ήδε έρνπκε 

πξνρσξήζεη θχξηε Γ/ληα θαη ηε κειέηε γηα ην δίθηπν Θαπαλδξηηίνπ, 

Ξνιπδελδξίνπ θαη ηνλ αγσγφ πνπ ζα ζπλδέζεη θαη ζα ππνδερηεί θαη κειινληηθά 

ηνλ Βαξλάβα θαη ηα Θηνχξθα θαη ζα ζπλδεζεί κε ηνλ παξα-Θεθίζην. Θαη βέβαηα 

απηήλ ηελ απνδνρή ε ΔΓΑΞ ηελ έθαλε γηαηί αθξηβψο ηα ρσξηά απηά είλαη ζηε 

ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο ηνπ Καξαζψλα. Απιψο γηα λα ελεκεξψλνληαη θαη 

λα ηα ππελζπκίδσ απηά ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Λα ππελζπκίζσ φκσο φηη εκείο 
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ζαλ παξάηαμε δελ ςεθίζακε ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο θαη ηελ θαηαγγείιακε 

φηη ζα έξζεη κηα κειέηε θαηεπζπλφκελε, κηα έθζεζε ηδεψλ θαηεπζπλφκελε, 

γηαηί κφλν θάηη ηέηνην κπνξνχζε λα γίλεη κε 5.000. Θαη γηα λα .. απηά ηα ιίγα 

πνπ μέξσ, πνπ έκαζα ηφζα ρξφληα, γηα λα.. επεηδή κίιεζε ν θ.Ιίηζαο γηα ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, λα ζαο παξαζέζσ, λα ζαο πσ δχν ζηνηρεία 

νηθνλνκηθά θαη παξαθαισ πνιχ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο λα ηα ιάβνπλ ππ' φςηλ ηνπο. Νπσο μέξεηε ε Θνηλφηεηα 

Θαπαλδξηηίνπ ηξνθνδνηεί ηνλ Βαξλάβα κε λεξφ, κε θαζαξφ λεξφ. Ρν ρξφλν ην 

θφζηνο άληιεζεο θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ γηα θαζαξφ λεξφ απφ ηα 320 

κέηξα πςφκεηξν ζηα 430, 110 πςνκεηξηθφ ή 11 αηκφζθαηξεο φπσο ιέλε νη 

εηδηθνί, απαηηνχληαη 70.000 επξψ γηα 360.000 θπβηθά. Δάλ ππνινγίζνπκε ηα 

δίθηπα ηεο πεξηνρήο καο, πνπ ζα εμππεξεηήζεη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο εγψ 

ηα ππνινγίδσ φηη ζα πξέπεη λα αληινχληαη θαη λα πεγαίλνπλε ζην Βηνινγηθφ 

Θαζαξηζκφ πεξίπνπ 3.500.000 θπβηθά λεξφ ην ρξφλν. Θάληε κηα δηαίξεζε λα 

δείηε γηα ηη θφζηνο κηιάκε.  

 Θχξηε Γήκαξρε, θ.Αληηδήκαξρε, πνπ είζαζηε ππεχζπλνο γηα ην έξγν, δελ 

κε πείζαηε. Γελ κε πείζαηε φηη απηή ε κειέηε ήηαλ πξντφλ επηζηεκνληθήο 

κειέηεο αιιά έρσ πεηζζεί απφιπηα φηη ήηαλε πνιηηηθή απφθαζε. Γη' απηφ 

ινηπνλ θαηαςεθίδσ, ζα θαηαςεθίζσ φρη ην εξγν, φρη ην έξγν, ζα θαηαςεθίζσ 

ηελ θαζ' ππφδεημε ρσξνζέηεζε. Δπραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί θίινη, ηελ πξψηε 

θνξά πνπ θάλακε ζπδήηεζε γηα ην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ήηαλε γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Παξαληαξίνπ. Δπεηδή ππήξραλε πνιιέο αληηδξάζεηο ζεψξεζα 

ζσζηφ θαη ζθέθηεθα πεξηζζφηεξν σο ηερληθφο παξά σο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

θαη είπα ην εμήο, φηη ν Γήκνο Υξσπνχ, κηα λέα Γηνίθεζε, πνπ φινη ζηεθφκαζηε 
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δίπια ζε έλα ηφζν κεγάιν έξγν θνηλήο νθέιεηαο, ζα πξέπεη λα απνηαλζεί ζηνλ 

πην εηδηθφ πνπ ππαξρεη ζηελ Διιάδα γηα ηέηνηα δεηήκαηα, θαζφηη είλαη έλα πάξα 

πνιχ ζνβαξφ δήηεκα. Απηφο ν εηδηθφο, είρα πεη θαη ηφηε, φηη είλαη ην Δζληθφ 

Κεηζφβην Ξνιπηερλείν θαη δε ζα κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλείο.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΓΔΓΔΠ: Νπσο πξνείπα, εκείο είκαζηε ππέξ ζε έλα ηφζν κεγάιν έξγν. Δίκαζηε 

φκσο θαηά θ.Γήκαξρε, αλ ζέιεηε αθνχζηε κε, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή απηφ ην έξγν. Δίκαζηε θαηά ζην λα 

δεκηνπξγνχληαη ηέηνηεο εληάζεηο κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Γελ 

κπνξνχκε λα αθνχκε Παξαληάξε, φρη Ππθάκηλν. Νρη Ππθάκηλν, Παξαληάξε θαη 

λα βάδνπκε ηνπο πνιίηεο ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ ζε κηα δηακάρε άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΓΔΓΔΠ: Γηαβάδνληαο ηε κειέηε ηνπ θ.Κήηζηνπ, εγψ δε ζα θξίλσ ηε κειέηε 

ελφο ζπλαδέιθνπ ηερληθνχ, θάπνηνο πνπ έρεη έζησ ειάρηζηεο γλψζεηο κπνξεί 

λα θαηαιάβεη ηη είλαη απηή ε κειέηε, δηεπίζησζα πάξα πνιιέο αζάθεηεο θαη νη 

αζάθεηεο γίλαλε εληνλφηεξεο θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε, θαηα ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ζην Ππθάκηλν, αθφκα θαη ζήκεξα. Νπσο αλέθεξε θαη ν θ.Ονχζζεο 

είλαη άγλσζην ην πσο ππάξρεη πνιηηηθή απνδνρή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρσξν. 

Γελ ην γλσξίδνπκε απηφ. Δπίζεο βιέπνπκε θαη ερνπκε αθνχζεη, δηφηη είρα ηελ 

ηχρε λα ζπκκεηέρσ ζε δχν επηζθέςεηο ζην ΔΞΔΟΑ πνπ είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, είδακε φηη ην ΔΞΔΟΑ  

δεηάεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή θνηλσληθή απνδνρή. Δδψ βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη 

νχηε ζην ειάρηζην ε θνηλσληθή απνδνρή απφ ην Ππθάκηλν θαη ζα εκκείλσ ζην 

εξψηεκα κνπ, γηαηί έρνπκε απηή ηελ εκκνλή κε ην Ππθάκηλν. Βιέπνπκε φηη ν 

θφζκνο δε ζέιεη. Απφ ηε κηα θαηαιαβαίλσ φηη ην έξγν πξέπεη λα γίλεη. Κήπσο 

ζα έπξεπε ινηπνλ ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δηφηη εγψ δε ζαο θξχβσ φηη 
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αηζζάλνκαη πάξα πνιχ άζρεκα λα βιέπσ φιν απηφλ ηνλ θνζκν λα έρεη θχγεη 

απφ ηηο δνπιεηέο ηνπ, λα έρεη θχγεη απφ ηα ζπίηηα ηνπ θαη λα έξρεηαη εδψ ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα θξέκεηαη απφ ηα ρείιε καο γηα λα αθνχζεη ηη ζα 

πνχκε εκείο. Θα πξέπεη λνκίδσ λα ην μαλαθνηηάμνπκε ην ζέκα. Γελ κπνξνχκε 

ηφζν απιά λα πάξνπκε κηα απφθαζε έρνληαο ηφζν κεγάιε δπζαξέζθεηα απφ 

ηνλ θφζκν ηνπ Ππθακίλνπ, έρνληαο ηφζε κεγάιε δπζαξέζθεηα θαη απφ ηνλ 

θφζκν ηνπ Παξαληαξίνπ. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ.Θαιχβαο. 

Ξαξαθαισ, παξαθαιψ. Θχξηε Θαιχβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα ζε φινπο ηνπο θηινπο θαη θίιεο. 

Θα μεθηλήζσ απφ κηα ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Γεκάξρνπ ζην πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη, παξαθαιψ θχξηνη, δελ αθνχγνληαη νη νκηιεηέο.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θα μεθηλήζσ ινηπφλ απφ κηα ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Γεκάξρνπ ζηελ 

αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ ζην πξνεγνπκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνπ καο είπε φηη 

φινη ην ζέινπκε. Νινη θαη νη 41 ην ζέινπκε. Ρν ζέινπκε πνιηηηθά ή νπζηαζηηθά; 

Γειαδή εκέλα αλ κε ξσηήζεηε πνιηηηθά, εάλ ρσξνζεηνχζαηε ζηνλ Απιψλα ζα 

ζαο έιεγα φρη. Ξνιηηηθά κηιάκε, έηζη; Ν θ.Ονπζζεο πνιχ θαια ην ιέεη, ζην 

Ππθάκηλν φρη. Ν νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ είλαη ζε θάπνηνλ ρσξν ζηνλ Υξσπφ 

ζα έιεγε φρη. Αιιά νπζηαζηηθά φινη ην ζέινπκε. Δάλ γηλφηαλ κε ηε κέζνδν 

φπσο είλαη ε κέζνδν ζηε Κεηακφξθσζε κε αλνηρηέο δεμακελέο θιπ., εγψ 

πξνζσπηθά δε ζα ην ςήθηδα αθφκα θαη αλ ην πεγαίλαλε ζηνλ Θάιακν, ην πην 

καθξηλφ ζεκείν απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο κνπ, απφ ηνλ Απιψλα. Θα 

ραληαθψλακε έλα κεγάιν θνκκάηη, ίζσο θαη φιν ην Γήκν. Θα ήκνπλ αξλεηηθφο. 

Ξνιχ θαιά ην είπε ν θ.Ιίηζαο φηαλ αλαθέξζεθε φηη ν Πχλδεζκνο Αζσπνχ, κε 
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φινπο ηνπο Θνηλνηάξρεο θαη Γεκάξρνπο ρσξνζέηεζε ην ζεκείν Πηελνχ 

Απιψλα. Νρη Ππθακίλνπ, απφ πάλσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Απιψλα είλαη. Απφ παλσ είλαη Απιψλα, απφ θάησ είλαη Ππθάκηλν. 

Ρν μέξνπκε πνιχ θαιά, ηα φξηα καο. Ινηπφλ, εθεί είραλε ςεθίζεη φινη θαη ν 

θ.Ονχζζεο θαη ν θ.Ιίηζαο, ην είραλε δερζεί. Γελ έγηλε γηαηί δελ ππήξμαλε ηα 

ρξήκαηα. Ρφηε ν θ.Ονχζζεο δελ αγαπνχζε ην ρσξηφ ηνπ; Ρψξα ην αγαπάεη, 

πνπ ην αιιάδεη; Λα μέξνπκε ηη ιέκε. Θαη ηφηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Λα κνπ απαληήζεηε. Γελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα θ.Ονχζζε. Θαη 

ηφηε ζα παίξλακε θαη ηα βηνκεραληθά ιχκαηα. Ξάιη απφ ην ρσξηφ ζαο ζα 

πεξλάγαλε. Ξάιη φπσο ην είπαηε ζα γεκίδαηε θνπλνχπηα, αλ γεκίδνπκε 

θνπλνχπηα. Γελ ην μέξνπκε απηφ. Θαηά ηα ιεγφκελα ηα δηθά ζαο. Καο είπε ν 

θ.Νηθνλφκνπ ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα κέλα. Αθνπζηηθά. Λα ηα πάξεη φια ε 

ΔΓΑΞ ηα βνζξνιχκαηα θαη λα ηα βηνινγίζεη εθείλε. Θα πάξεη ηα 

βνξζνιχκαηα. Θα καο αθήζεη ηα λεξά λνκίδεηε; Θαη ηα λεξά ζα πάξεη θαη ζα 

καο ρξεψζεη θαηαιιήισο. Θέινπκε ινηπνλ λα θαηαδηθάζνπκε λα κελ θάλνπκε 

δηαρείξηζε ησλ λεξψλ θαη ησλ ιπκάησλ καο, αιιά λα ηα δψζνπκε ζε κηα 

εηαηξεία ΓΔΘΝ, πνιχ θαιά ην είπε ν θ.Νηθνλφκνπ, πξνζσξηλά, γηαηί δελ ην 

πηζηεχσ φηη ζα παξακείλεη. Δξρεηαη ε γαιιηθή εηαηξεία ΠΝΔΕ, αλ ηελ μέξεη ν 

θ.Νηθνλφκνπ, απηή ζα ηελ πάξεη ηελ ΔΓΑΞ. Αξα ζα έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα 

ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ζηγά κελ θνηηάμεη ην ζπκθέξνλ ην δηθφ καο, ην ζπκθέξνλ 

ην δηθφ ηεο ζα θνηηάμεη. Θαη γηα ηε ρξέσζε λα καο θαζαξίζεη ηα βνζξνιχκαηα 

θαη γηα ηε ρξέσζε ηνπ λεξνχ. Θα θαηαδηθάζνπκε ινηπφλ ηνλ ηφπν καο ζε κηα 

ρξέσζε ηξνκεξή. Δγψ ινηπφλ πηζηεχσ φηη νη δχν ρσξνζεηήζεηο πνπ είραλε 

γίλεη, πνπ δείμαλε ην ίδην ζεκείν, είλαη άιιεο εηαηξείεο, έηζη; Θαη εθεί πέξα 

δερζήθαλε νη ηφηε Γήκαξρνη, νη Θνηλνηάξρεο απηφ ην ζεκείν θαη ηψξα ε 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 29ε 14 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  53 

επφκελε, δε ζα ηελ θξίλσ εγψ ηελ εηαηξεία απηή, δελ ερσ ην δηθαίσκα λα ηελ 

θξίλσ, καο δείρλεη ην ίδην ζεκείν. Αο πάξνπκε ινηπφλ ηηο απνθάζεηο καο γηα ην 

θαιφ ηνπ ηφπνπ θαη αο κελ θνηηάκε αλ ζα είκαζηε Γεκνηηθνί Πχκβνπινη αχξην 

ην πξσί. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Αξκπξηψηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη γξαθηεί ν θ.Ρζάθσλαο ζηνπο νκηιεηέο. Νπνηε ην 

ζειήζεη, αξρεγφο παξάηαμεο είλαη, ζα κηιήζεη.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνη 

θίινη, αθνχζηεθαλ πνιιέο απφςεηο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζεηηθέο, αξλεηηθέο, 

άγλσζην ζηνπο πεξηζζφηεξνπο, ρσξίο θαλείο απ' απηνχο λα είλαη ηερληθφο θαη 

εηδηθά γλσζηεο ηνπ πσο ιεηηνπξγεί έλαο Βηνινγηθφο θαη ηη ζεκαίλεη Βηνινγηθφο. 

Γε ζέισ λα αλαθεξζψ ζ' απηφ γηαηί δελ είλαη ηνπ παξφληνο. Νκσο φπσο είπα 

θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εγψ ζα δερζψ κε ηνπο παξαθάησ 

φξνπο λα γίλεη κηα Βηνινγηθή Κνλάδα ζην Καξθφπνπιν, ηξηηνβάζκηαο 

επεμεξγαζίαο, αιιά, αιιά λα γίλνπλ φινη νη βφζξνη ηνπ Γεκνπ ζηεγαλνί. Νηαλ 

βξέρεη ηηο λχρηεο ή ηηο λχρηεο λα κε δνπιεχνπλ κνηνξάθηα γηα λα πάλε ηα 

βνζξνιχκαηα ζην πνηάκη, ζην ξέκα. Λα πιεξψλνπλ νη ηδηνθηήηεο φηαλ γεκίζεη 

κηα θαη δχν θνξέο ην κήλα θαη λα δέρνληαη θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ αδεηάζκαηνο, 

ην θφζηνο, θαη ηηο κπξσδηέο θαη ζην Βηνινγηθφ πνπ ζα γίλεη ζην Καξθφπνπιν, 

γηα ηελ παξαιία θαη ην Καξθφπνπιν λα κελ έξρνληαη ιχκαηα απφ άιια 

Γηακεξίζκαηα. Θαη εζείο θαζίζηε κε ηνπο βφζξνπο. Απηφ έρσ λα πσ. Νια ηα 

άιια είλαη θεκνινγίεο, θηινινγίεο. Πήκεξα φκσο είλαη κηα ηζηνξηθή ζηηγκή γηα 

ηνλ ηφπν καο. Αθνπζα απφ ζπλαδέιθνπο γη' απηήλ ηελ πξφηαζε κνπ, ξε ζην 

Καξθφπνπιν; Ρξειάζεθεο; Δκείο θάλνπκε κπάλην εθεί. Ξνπ ζα θάλνπκε κπάλην; 

Κα θάλεηε κπάλην ηψξα πνπ φια ηα πιπληήξηα θαη φια ηα βνζξνιχκαηα πάλε 
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κε ηα ξέκαηα ζηε ζάιαζζα θαη δε ζέιεηε λα θάλεηε κπάλην φηαλ ζα ηα 

καδεχνπκε θαη ζα ηα θαζαξίδνπκε; Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. Δρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα ζαλ Γήκνο θαη ζαλ πνιίηεο έλα ηέηνην έξγν λα ην 

ρξεκαηνδνηήζνπκε απφ κφλνη καο; Παθψο φρη. Αλ ππάξρεη Υξσπφο θαη αλ 

ζέινπκε λα ππάξμεη Υξσπφο αχξην, γηα καο θαη ηα παηδηά καο, πξέπεη λα γίλεη 

Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο. Γελ είλαη ην ζέκα εάλ ζα γίλεη, πνπ ζα γίλεη. Δίκαζηε 

ζην παξα πέληε, κε ην πηζηφιη ζηνλ θξφηαθν, γη' απηφ δελ επζχλνκαη εγψ θαη 

δελ ςάρλσ λα βξσ πνηνο επζχλεηαη, ή απνθαζίδνπκε θαη είκαζηε ζην θαη πέληε 

θαη ράλνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη απηή δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ηελ 

θεξδίζνπκε ή δε γίλεηαη ην έξγν θαη ζα ην πιεξψζνπκε εκείο απφ ηελ ηζέπε 

καο.  

 Νκσο θαληαζηείηε, γηα λα ιέκε ηελ αιήζεηα, απηφ πνπ είπα 

πξνεγνπκέλσο. Νινη καο ζηεγαλνχο βφζξνπο, ζηνπο 5, 6 κήλεο πνπ ζα γεκίζεη 

λα ηνπο αδεηάδνπκε, λα πιεξψλνπκε, λα κελ ηα πεηάκε ζην ξέκα γηα λα 

πξνζηαηέςνπκε ηνλ ηφπν καο. Δπραξηζηψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία, παξαθαιψ, είλαη αλεπίηξεπηα απηά.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Πηε Κεηακφξθσζε κε βπηίν. Δια λα ζνπ δείμσ ηα ηηκνιφγηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, παξαθαιψ. Αο ζεβαζηνπκε ηε δηαδηθαζία. Ρν 

ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ιέθθαο Βαζίιεο.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιέθθα, έρεηε ην ιφγν. Ξαξαθαιψ θπξία.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, μεθηλήζαηε ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε θαη είπαηε ην εμήο, 

φηη δερφζαζηε πξνηάζεηο, ηηο ζπδεηάηε δεκνθξαηηθά θαη παίξλνπκε απφθαζε 

φινη καδί. Ξξηλ απφ 2,5 κήλεο ζαο έγηλε κηα πξφηαζε. Λα θάλεηε έλα εξψηεκα 

ζηελ ΔΓΑΞ εάλ δέρεηαη λα πάξεη ηα ιχκαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, 
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απφ ηνπο Αγ.Απνζηφινπο κερξη θαη ην Γήιεζη, Απιψλα, Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη 

θαη λα ηα πάεη ζηνλ παξα-Θεθίζην θαη απφ εθεί ζηελ Τπηάιιεηα. Αξλεζήθαηε 

απνθαζίδνληαο κφλνο ζαο κε δχν, ηξεηο Ππκβνχινπο θαη δε δερζήθαηε λα 

θάλεηε απηφ ην αίηεκα. Ζδε ν Γήκνο Ραλάγξαο είλαη ζε επαθή κε ηελ ΔΓΑΞ 

θαη ζπδεηάεη αθφκε θαη γηα ηα βηνκεραληθά απφβιεηα. Δάλ ζα πάκε κφλνη καο 

λα θάλνπκε ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ είηε ζην Πηελφ ηνπ Ππθακίλνπ, είηε ζηελ 

παξαιία, φπσο ζα πνχλε θάπνηνη άιινη εθφζνλ κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ 

παξαιία, ηφηε θαη ν Γήκνο Ραλάγξαο ην ηη πεξηζζεχεη απφ ηνλ Βηνινγηθφ ην 

δηθφ ηνπ ζα ηα ξίμεη κέζα ζηνλ Αζσπφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα έξζνπλ θαη απηά, 

ζα πεξάζνπλ απφ ην Ππθάκηλν θαη ζα πάλε ζηελ παξαιία ηνπ Δπβντθνχ. Δάλ νη 

δχν Γήκνη καδί επηκείλνπλ ζηελ ΔΓΑΞ είλαη πνιχ ινγηθφ λα ηα πάξεη ε ΔΓΑΞ 

θαη λα ηα πάεη ζηελ Τπηάιιεηα. Ρψξα φζνλ γη' απηφ πνπ ιέλε φηη ζα 

πιεξψζνπκε επηπιένλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Πε παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. Παο παξαθαιψ, ηνπιάρηζηνλ λα .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Πε παξαθαιψ, λα ηειεηψζσ. Ξνηνο ζαο ιέεη φηη ιεηηνπξγψληαο απηή 

ε κνλάδα απφ ην Γήκν δε ζα πιεξψζνπκε; Ξνηνο δε ζα πιεξψζεη; Νζν δε γηα 

ην αλ ζα πιεξψζνπκε ζηελ ΔΓΑΞ, ζίγνπξα δε ζα πιεξψζνπκε παξαπάλσ 

απφ ηα 5.000.000 θφζκνπ πνπ πδξνδνηεί θαη θαζαξίδεη ε ΔΓΑΞ ζηελ Αζήλα. 

Ρειεηψλνληαο, παξαθαιψ λα βάιεηε ζε ςεθνθνξία πνηνη ζέινπλε λα θάλνπκε 

αίηεζε ζηελ ΔΓΑΞ εάλ κπνξεί λα καο πάξεη ηα ιχκαηα καδί κε ην Γήκν 

Ραλάγξαο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιέθθα. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Θηνχζεο. 

(ρεηξνθξφηεκα) 
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ΘΗΝΠΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο, ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη ζηνλ θνζκν πνπ καο παξαθνινπζεί. Θα 

κηιήζσ κε κηα δηπιή ηδηφηεηα, ηνπ λένπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ, ζρεηηθά 

άπεηξνπ αιιά θαη ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ πνπ επηζθέθηεθε ζηε Γεξκαλία 

ηνπο Βηνινγηθνχο ηνπο ζχγρξνλνπο εθεί. Ξξηλ κηιήζσ φκσο γη' απηφ, πξέπεη λα 

πσ γηα θάπνηεο θήκεο. Αλ θαη εδψ πξέπεη λα κε κηιάκε γηα θήκεο, αθνχζηεθαλ 

ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο θνηλήο θαηαγσγήο δηθή κνπ θαη ηνπ θ.Κήηζηνπ, φηη έρσ 

ζρέζε κε ηνλ θ.Κήηζηνπ. Ρνλ θ.Κήηζηνπ ηνλ είδα πξψηε θνξά πξνρζέο. Γελ 

ηνλ μέξσ ηνλ θ.Κήηζηνπ θαζφινπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζ θαηαγσγή κνπ θαη εκέλα θαη ηνπ θ.Κήηζηνπ είλαη απφ ηε Ιάξηζα, 

φπσο μέξνπλ φινη. Αιιά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα θ.Βαζηιάθν κέλσ εδψ θαη 

πηζηέςηε κε λνκίδσ φηη αγαπάσ ηνλ ηφπν ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνπο 

γεγελείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ηέηνηεο δηαθνπέο θχξηνη ζπλάδειθνη. Λα νινθιεξψζεη ν 

θ.Θηνχζεο. πάξρνπλ αξθεηνί νκηιεηέο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λνκίδσ φηη φηαλ εμειέγελ γηα λα κπσ ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζεψξεζα .. Θα ζαο πσ. Νη θήκεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, αο κελ δηαθφπηνπκε ζπλέρεηα. Γελ .. 

ηνπιάρηζηνλ εκείο λα βνεζάκε ηε δηαδηθαζία. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Φνξγηάξε φηαλ ζα γίλεηε εηζαγγειέαο ζα θαηαζέζσ ζε ζαο. 

Ινηπφλ, πξέπεη λα ζαο πσ ην .. Ξξέπεη λα ζαο πσ ην εμήο, φηαλ κπήθα ζ' απηφ 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είρα ηελ εληχπσζε φηη εδψ ζα εθθξάδνπκε γλψκεο θαη 

ζην ηέινο ζα παίξλνπκε ηε ζσζηή απφθαζε. Δρνληαο ηψξα 9 κήλεο, ζην 10ν 

κήλα, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο κεηέρσ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρνπκε έλαλ 

Γήκαξρν αξθεηα δεκνθξαηηθφ, κε έρεη νξίζεη 3 θνξέο Ξξφεδξν ζε Δπηηξνπέο 
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ζνβαξέο, απνξψ γηαηί έρεηε γξαθηεί 2 ζπλάδειθνη απφ ηελ πιεηνςεθία. Ν 

θ.Ζιηάζθνο πνπ είλαη ν θαζ' χιελ αξκφδηνο θαη ν θ.Γηακαξέινο. Γελ έρεηε 

απνξία ζπλάδειθνη; Γελ ην ιέσ κε κνκθή; Ππγλψκε Βαγγέιε. Γελ ην ιέσ κε 

κνκθή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηνπ ζέκαηνο θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπί ηνπ ζέκαηνο είλαη απηφ, επί ηνπ ζέκαηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηη ζα θάλεη θάζε ζπλάδειθνο είλαη δηθφ ηνπ θαζαξά. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δρσ φκσο δηθαίσκα λα ην ζρνιηάζσ θ.Ξξφεδξε. Δθείλν πνπ ζέισ 

λα πσ είλαη φηη εγψ δελ μέξσ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Ζιηάζθν ηε γλψκε κνπ ιέσ θαη ν θφζκνο κε θξίλεη θαη εζείο 

κε θξίλεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν.  

ΘΗΝΠΖΠ: Απηφ είπα Βαγγέιε.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε βνεζάκε ηε δηαδηθαζία έηζη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ δε ζα κείλσ αλ είλαη θαιφο ή θαθφο ν κειεηεηήο γηαηί δελ 

κπνξψ λα ηνλ θξίλσ. Γελ έρσ ηηο γλψζεηο. Γελ μέξσ αλ κέξνο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ηνλ θαηήγγεηιε σο φηη θαηεπζχλεηαη. Δθείλν φκσο πνπ ζα πσ, 

Γήκαξρε, είλαη ην εμήο, φηη ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπ έθαλα θαη εγψ θαη ζεσξψ 

αηφπεκα πνπ ν κειεηεηήο δελ είλαη απηήλ ηε ζηηγκή εδψ, είπε δχν πξάγκαηα. 

Δίπε φηη απηή ε κειέηε θαη είλαη θαηαγεγξακκέλν ζηα πξαθηηθά, είλαη θαη 

έθζεζε ηδεψλ θαη κεηά απφ ιίγν είπε, ζα ζαο κηιήζσ θαη πνιηηηθά. Θεσξψ πνιχ 

κεγάιν ιάζνο έλαο επηζηήκνλαο, γηαηί βάζεη απηνχ ζα ςεθίζνπκε, γηαηί απηνχ 

ζα ςεθίζνπκε βξε παηδηά, εγψ δελ ήξζα απφ ην ζπίηη κνπ έρνληαο λαη ή φρη, 

εγψ ήξζα απφ ην ζπίηη κνπ εδψ λα κηιήζνπκε, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 
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θαηαιήμνπκε ζην ζσζηφ. Αλ εζείο έξρεζηε πξνεηνηκαζκέλνη φινη, είλαη ιάζνο, 

είλαη αληηδεκνθξαηηθφ.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΘΗΝΠΖΠ: Γε ζέισ .. Ππγλψκε, δελ ην .. Δίλαη αληηδεκνθξαηηθφ θχξηνη. Ξξέπεη 

εδσ λα ζπδεηάκε, λα ηα έρνπκε φια, λα ηα ζπδεηάκε. Δίπε έθζεζε ηδεψλ ν 

κειεηεηήο. Κηιάκε ηψξα γηαηί ζήκεξα ζα απνθαζίζνπκε θαη ν κειεηεηήο 

ιείπεη. Δλα άιιν ζέκα πνπ ζέισ εγψ πάιη λα θαζνξίζσ θαη ν αξρεγφο κνπ ν 

θ.Ρζάθσλαο ην έρεη πεη δχν θνξέο, είλαη φηη εκείο απφ ηελ αξρή ζαο είπακε φηη 

ζέινπκε αλνηρηέο δηαδηθαζίεο. Κπνξεί λα κελ πξνιαβαίλακε ηνπο ρξφλνπο, 

αιιά φηαλ επηιέγεηο κειεηεηή, επηιέγεηο θαη απηφ πνπ ζα ζνπ θέξεη. Γελ 

ππήξρε αλνηρηή δηαδηθαζία ζηνλ κειεηεηή. Δπηιέμαηε κειεηεηή θαη ζα θιείζσ 

κε ην ηειεπηαίν, φηη δελ κπνξεί πηα εδψ θαη λα ην αθνχζεη θαη απηφ ν ιαφο ηνπ 

Ππθάκηλνπ, απηνί νη 41 άλζξσπνη ζπλέρεηα λα ςεθίδνπλ κε ην πηζηφιη ζην 

θξφηαθν. Παο ζέβνκαη, θαηαιαβαίλσ ηνλ πφλν ζαο, εγψ κπνξεί λα έθαλα 

ρεηξφηεξα πξάγκαηα απφ ζαο, αιιά ζέισ λα ζαο πσ, ήξζαλ γηα ην παλεγχξη, 

επεξεαδφηαλ ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πσο ζα ςεθίζεη. Αθήζηε ην Γεκνηηθφ 

Πχκβνπιν λα ςεθίζεη ειεχζεξα, αθήζηε θαη ηελ ζπκπνιίηεπζε λα ςεθίζεη 

ειεχζεξα θαη κεηά θξίλεηε ηνπο. Απηφ ζεσξψ δεκνθξαηία. Δπραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Γηακαξέινο. 

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

ζπλάδειθνη, θίιεο θαη θίινη, κε ηνλ "Θαιιηθξάηε" 6 Θνηλφηεηεο θαη 3 Γήκνη 

γίλακε έλαο Γήκνο, ν Γήκνο Υξσπνχ. Ρν ζέκα φκσο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ιπκάησλ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα δελ αθνξά ην Γήκν Υξσπνχ αιια έλα ηκήκα 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, γηαηί επηιέμακε αο πνπκε ην Θαπαλδξίηη, ην Ξνιπδέλδξη, νη 
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Αθίδλεο, ν Θάιακνο θαη ην Καξθφπνπιν, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Αξκπξηψηε, 

ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη έλαλ δηθφ ηνπ ρσξν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ιπκάησλ. Γελ μέξσ, αθφκα ίζσο θαη ην Ππθάκηλν θαη νη άιιεο πεξηνρέο θαη ν 

Απιψλαο. Θαηά ζπλέπεηα νη πεξηνρέο πνπ έρνπλε νμπ πξφβιεκα γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ είλαη ν πξψελ Γήκνο Υξσπίσλ. Απην είλαη ην ζέκα 

θαη ππάξρεη θαη έλα εζηθφ αλ ζέιεηε δίιεκκα γηα ηνλ θαζέλαλ καο. Κπνξνχκε 

εκείο νη ππφινηπνη λα απνθαζίζνπκε γηα ην πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλε νη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο φηαλ έρνπκε ιχζεη δηαθνξεηηθά ην δηθν καο πξφβιεκα; Ζ 

ζέζε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ κε βξίζθεη ζχκθσλν. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα. Νπσο 

ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πξφηαζε πνπ έθαλε ε θα Πηεξγίνπ. Βέβαηα ζα 

πεξίκελα ε Δπηηξνπή λα πάξεη έλαλ κειεηεηή απφ ην Δζληθφ Κεηζφβην 

Ξνιπηερλείν, φπσο είπε ν θ.Γέδεο. Γελ έγηλε θάηη ηέηνην. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 

εγψ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Ππκβνχινπο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ λα ζθεθηνχλ θαη λα απνθαζίζνπλ θαη απηφ πνπ ε πιεηνςεθία 

ησλ Ππκβνχισλ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ πξνηείλεη γηα ρψξν αο πνπκε 

εγθαηάζηαζεο ησλ ιπκάησλ, λα ην ςεθίζνπκε νη ππφινηπνη. Απηή είλαη ε ζέζε 

κνπ. Δπραξηζηψ.          

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Ζιηάζθνο.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή επηθαιεζηήθαλε νη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη, πνιινί 

ζπλάδειθνη κάιινλ, ην φλνκα κνπ, ζα ήζεια λα απαληήζσ ζε κεξηθά 

πξάγκαηα ζπγθεθξηκελα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν φλνκα κνπ θαη ηελ ηδηφηεηα κνπ. Ρν ίδην αθξηβψο ιέσ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, πξσηνχ μεθηλήζνπκε, δηαθνπέο. Αο 

βνεζήζνπκε ηε δηαδηθαζία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζέισ λα δειψζσ δπφ πξάγκαηα. Ξέξα απφ ην φηη είλαη έλα 

αληηθείκελν ηεο πεξεζίαο πνπ πξντζηακαη, αο ην πσ έηζη, εγψ ζαλ Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο θαη ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ έρσ αζρνιεζεί απφ ην 2003 πάξα πνιιέο 

θνξέο κε ηα ζέκαηα ηνπ Βηνινγηθνχ. Ζκνπλ κέινο ζην Πχλδεζκν Αζηηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Ιπκάησλ, ν νπνίνο ζπζηήζεθε ην 2001, θαη παξάιιεια θαη 

βέβαηα ζηελ πνξεία, φιε ηελ εμέιημε ηνπ Ππλδέζκνπ αιιά θαη ηα 4 ρξφληα πνπ 

ήκνπλα ζηε ζέζε ηεο αληηπνιίηεπζεο πξνζπαζνχζα λα παξαθνινπζήζσ ην 

πσο είρε ρεηξηζηεί ή ην πσο ρεηξίζηεθε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ην ζέκα 

θαη δπζηπρψο ή επηπρψο έρσ θαηαιάβεη αξθεηά πξάγκαηα θαη μέξσ εκπεηξηθά 

πξάγκαηα πνπ έρνπλε ζπκβεί ή κπνξψ λα θαηαιάβσ θάπνηα πξάγκαηα. Γελ 

είκαη νχηε κειεηεηήο, νχηε πδξαπιηθφο κειεηεηήο, φκσο κε πξφιαβε ν 

ζπλάδειθνο ν θ.Θαιχβαο θαη αλαθέξζεθε ζην ζέκα ηνπ Ππλδέζκνπ, ηνπ 

Ππλδέζκνπ ησλ .. Πχλδεζκνο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Ιπκάησλ 

Γήκνπ Απιψλα, ν νπνίνο ζπκπεξηιάκβαλε κέζα θαη ηα Νηλφθπηα θαη ην 

Πρεκαηάξη θαη φια ηα Υξσπνρψξηα, φινπο ηνπο Γήκνπο δειαδή θαη ηηο 

Θνηλφηεηεο ηεο .. γεσγξαθηθήο ελφηεηαο Υξσπνχ. Ρφηε ινηπφλ είρε μεθηλήζεη 

απηή ε δηαδηθαζία θαη βέβαηα ηα πξάγκαηα ήηαλε πάιη ζηελ ίδηα κνίξα, κε κηα 

ρσξνζέηεζε ζην Πηελφ θαη κε κηα πξνυπφζεζε, ζθνπφ κάιινλ, ηνπ 

Ππλδέζκνπ, λα ζπκπεξηιάβεη ηα αζηηθά θαη ηα βηνκεραληθά ιπκαηα φισλ απηψλ 

ησλ πεξηνρψλ ζε κηα κνλάδα, ε νπνία κνλάδα απηή δε καο έιεγε θαλέλαο ηη 

βαζκνχ επεμεξγαζίαο ζα είλαη, πσο ζα γίλεηαη ε δηάζεζε θαη ηειηθά ηη ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη.  

 Θα θάλσ κηα κηθξε αλαδξνκή θαη ζέισ ιίγν ηελ ππνκνλή ζαο ιηγάθη ζ' 

απηφ ην ζέκα, γηαηί ην μέξσ πάξα πνιχ θαιά. Απηή ινηπφλ .. ζ' απηφλ ηνλ 

Πχλδεζκν ν νπνηνο ζπζηήζεθε ην 2001 παξφηη ππήξρε, ππήξρε απνξξηπηηθφ 
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έγγξαθν απφ ην Ρακείν Ππλνρήο γηα κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ππήξρε κηα 

ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα αλαηεζεί απηή ε πεξηβφεηε κειεηε, ε νπνία είρε 

ρξεκαηνδφηεζε ηφηε 1.027.000 επξψ θαη απηφ έγηλε κε ηε ιήμε ησλ 

Γεκνηηθψλ Αξρψλ θαη Θνηλνηηθψλ ην 2001. Ρν 2003 ινηπνλ πνπ αλαιάβακε 

εκείο φληαο θαη εγψ λένο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ρσξίο λα μέξσ ηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο θαη ρσξίο λα μέξσ ηη αθξηβψο έρεη ζπκβεί, ν λένο Πχλδεζκνο 

πνπ ζπζηήζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2003 πξνζπάζεζε λα ζπλερίζεη απηήλ ηε 

δηαδηθαζία, θάηη πνπ εγψ ήκνπλ αληίζεηνο. Θαη ήκνπλ αληίζεηνο γηα δχν 

ιφγνπο. Ξξσηα απ' φια γηαηί έβιεπα φηη απηφ ην έξγν δελ πξφθεηηαη λα γίλεη 

πνηέ θαη θαλείο δε ζα ην ρξεκαηνδνηήζεη θαη δεχηεξν, ζα είρε αλαηεζεί κηα 

κειέηε ε νπνηα δε ζα πήγαηλε θαη πνπζελά. Γελ ππήξρε ιφγνο λα ην θάλνπκε. 

Φπζηθά απηφ ην θαηάιαβα θαη νθείισ λα ην νκνινγήζσ, ην θαηάιαβα κεηά 

απφ 8, 9 κήλεο, γηαηί κέρξη λα κάζσ ηη αθξηβψο είρε ζπκβεί, κέρξη λα θαηαιάβσ 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη εγψ ήκνπλα .. δε ζπκκεηείρα βέβαηα, ζπκκεηείρα ζαλ κέινο 

ηεο Δθηειεζηηθήο κε ηνλ ηφηε Γήκαξρν ηνλ Αγγειν ηνλ .. ηνπ Απιψλα θαη ηνλ 

Γηάλλε ηνλ Γάβξε ησλ Νηλνθχησλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δε ζέισ λα πάσ 

πνπζελά αιινχ, λα κελ κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, απηή ε δηαδηθαζία δελ πήγε 

πνπζελά θαη δελ πήγε πνπζελά γηαηί δπζηπρσο ε θεληξηθή εμνπζία απ' φηη 

θαηάιαβα εγψ δελ είρε δηάζεζε λα ην θάλεη. Θαη απ' φζν είρα ζπδεηήζεη θαη κε 

ηελ θα Ιντδίδνπ πάξα πνιιέο θνξέο, ηειηθά θαηάιαβα φηη απηή ε κνλάδα ηελ 

νπνία πνιινί ηε ζέιαλε ηφηε, πάξα πνιινί ηε ζέιαλε, δε ζα ιεηηνπξγνχζε γηα 

ηνλ απιφ ιφγν, γηαηί ηα βηνκεραληθα ιχκαηα ζα έπξεπε λα πεγαίλνπλε εθεί 

πέξα επεμεξγαζκέλα ζε α' βαζκην βαζκφ, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη θαη ζα ην 

βεβαηψζεη θαη ν θ.Ξαληειφγινπ απηφ.  

 Γειαδή, πξνζπαζνχζακε ηνηε λα θέξνπκε ηα βηνκεραληθα ιχκαηα θαη 

ηα αζηηθά ζε κηα κνλάδα ζηελ νπνία ζα έπξεπε νπσζδήπνηε ηα βηνκεραληθά λα 

έρνπλε πέζεη δηπιηζκέλα, θαζαξηζκέλα θαη πεγαίλακε λα θνξντδέςνπκε ηφηε ην 

Ρακείν Ππλνρήο βάδνληαο κέζα ηα αζηηθά ιχκαηα θαη δερφκαζηαλ ην Πηελφ 
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Απιψλα κε απνδέθηε ηνλ Αζσπφ θαη θαλείο καο ηφηε δελ δηακαξηπξφηαλε. 

Απνδέθηεο ν Αζσπφο ήηαλε. Κε πνηνπο φξνπο; Κε πνηα πνηφηεηα εθξνήο; Ξσο; 

Θαλείο δε κηινχζε ηφηε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαλείο δελ ελδηαθεξφηαλε, γηαηί απιά ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί απιά ζέιακε λα θηάζνπκε ζε έλα πιαζκαηηθφ απνηέιεζκα 

θαη ζα ην θιείζσ απηφ. Ρψξα ζα πάσ ινηπνλ ζην ζεκεξηλφ καο ζέκα, ζ' απηά 

πνπ έρνπκε θάλεη εκείο. Θα αλαθεξζψ ιηγάθη ζην ζέκα ηεο κειέηεο θαη ζα 

μαλαπσ γηα άιιε κηα θνξά φηη γη' απηήλ ηε δηαδηθαζία ήκαζηαλ φινη παξφληεο 

θαη φινη μέξακε, ελεκεξσζήθακε απφ κειεηεηέο. Δλεκεξσζήθακε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν κειεηεηή, ελεκεξσζήθακε απφ ηελ ΛΑΚΑ, ελεκεξσζήθακε απφ 

ηνλ θ.Καιηφθν, ηνλ πξνεγνχκελν κειεηεηή ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη 

ελεκεξσζήθακε θαη απφ ηνλ θχξην, δε ζπκάκαη ην επίζεην ηνπ, πνπ έρεη ηελ 

ειεθηξφιπζε. Ξήγακε θαη ζην ΔΞΔΟΑ. Νια απηά ηα θάλακε φινη καδί, ηα 

ζπδεηήζακε, ηα είπακε, ηα μαλαείπακε, ηα μαλαθνχζακε. Φηάζακε ινηπνλ ζαλ 

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα αλαζέζνπκε κηα κειέηε δηεξεχλεζεο. 

Γπζηπρψο αγαπεηνί ζπλάδειθνη ε κειέηεο απηέο, φζν θαη αλ ζέιεηε λα ηηο 

ππνηηκαηε, λα ηηο αθνξίδεηε ή λα ηηο ραξαθηεξίδεηε φπσο ζέιεηε, απηέο νη 

κειέηεο έηζη γίλνληαη. Δηζη είρε θάλεη θαη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Ζ 

πξνεγνχκελε Γηνίθεζε είρε αλαζέζεη κηα κειέηε κε 5.000 επξψ, ηελ νπνία 

κάιηζηα ηελ θιέςακε, εγψ, ν Γηαζεκάθεο θαη ν Κπαιφθαο απφ ην γξαθείν ηνπ 

Γεκάξρνπ. Γελ καο ηελ έδηλε θαλ ν Γήκαξρνο. 5.000 επξψ, ήηαλ κηα κειέηε 

δηεξεχλεζεο, ε νπνία κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν αμηνινγνχζε 3 ρσξνζεηήζεηο, 

κηα ζην Γέιηα ηνπ Αζσπνχ, κηα ζηα Ξιαηάληα θαη κηα ζην Παξαληάξε θαη 

θαηέιεγε ζην Παξαληάξε θαη δελ ην μέξακε. Ρν κάζακε γηαηί πήγακε θαη ηελ 

πήξακε απφ ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηε θέξακε εκείο ζην Γεκνηηθφ 
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Ππκβνχιην. Δκείο δελ θξχςακε ηίπνηα, νχηε πξνζπαζήζακε λα θξχςνπκε απφ 

θαλέλαλ θάηη.  

 Νινη απηνί πνπ καο κηιήζαλε θαη έλαο απ' απηνχο είλαη θαη ν θ.Κήηζηνπ 

θαη δε ζέισ λα ππνζηεξίμσ ηνλ θ.Κήηζηνπ, εγψ ζα ππνζηεξίμσ ηνλ 

ηερλνθξάηε, φρη ηνλ θ.Κήηζηνπ, ην πξφζσπν, φινη απηνί πνπ καο κηιήζαλε, 

κηιήζαλε παξνπζία ζαο. Κηιήζαλε θαη ζαο είπαλε ηηο απφςεηο ηνπο κπξνζηά 

ζαο θαη ηα αθνχζαηε απ' φινπο. Νινη μέξαηε ηη αθξηβψο ζα γηλφηαλε ή ηη 

αθξηβψο ζπκβαίλεη. Απφ εθεί θαη πέξα ε απφθαζε καο λα αλαζέζνπκε κηα 

κειέηε, ζε φπνηνλ θαη λα αλαζέηακε κηα κειέηε, εάλ ην απνηέιεζκα δελ καο 

άξεζε, ζα πξνζπαζνχζακε λα ην ραξαθηεξίζνπκε κε θάπνηνλ ηξφπν θαη ζα 

πξνζπαζνχζακε λα ην αθνξήζνπκε. Απηφ εκέλα δε κνπ ιέεη ηίπνηα. Δάλ θαη 

εγψ ήκνπλ αληηπνιηηεπφκελνο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ήζεια λα αθνξήζσ 

έλα απνηέιεζκα ζα θαηεγνξνχζα ηνλ κειεηεηή. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ην 

θάλεηο. Ρν έρνπλε θάλεη πνιινί αληηπνιηηεπηηθά θαη είλαη ην πην απιφ πξάγκα. 

Δίηε λα θαηεγνξήζεηο έλα έξγν, κηα κειέηε έξγνπ, είηε κηα κειέηε πδξαπιηθή, 

είηε κηα κειέηε πεξηβαιινληνινγηθή, είηε νηηδήπνηε άιιν. Ρν πην απιφ πξάγκα 

πνπ κπνξψ λα θάλσ είλαη λα θαηεγνξήζσ ηνλ κειεηεηή φηη δελ μέξεη, φηη δελ 

θάλεη, φηη δελ θηηάρλεη, φηη δε δείρλεη θαη έηζη λα πσ φηη ην απνηέιεζκα δελ 

είλαη απηφ πνπ ζέισ λα πάξσ. Αο κε ζηεθφκαζηε ινηπνλ ζην θφζηνο ηεο 

κειέηεο θαη ζην είδνο ηεο κειέηεο γηαηί απηέο νη κειέηεο έηζη γίλνληαη. Αλ δείηε 

ηνλ 3316 ιέεη ζην άξζξν 7 φηη κπνξψ λα αλαζέζσ θάθειν, θάθειν γηα λα 

κπνξέζσ λα πξνθεξχμσ ηε κειεηε θαη ν θάθεινο νπζηαζηηθά απηφο απηφ είλαη. 

Αμηνινγεί 3, 4, 5, 6 ρσξνζεηήζεηο θαη θαηαιήγεη ζε κηα ή ζε δχν θαη απφ εθεί 

θαη πέξα είλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε λα παξζεί ε κηα, ε δεχηεξε, ε ηξίηε. Γη' 

απηφ θαη εκπιέθεηαη κέζα ην πνιηηηθφ ηνπ ζέκαηνο, γηαηί κέζα απφ 

αμηνινγήζεηο, κέζα απφ ηηο αμηνινγήζεηο απηέο ηηο νπνηεο κπνξεί λα έρνπλε 

δηάθνξα θξηηήξηα θαη ν πνιηηηθφο ζα πάξεη θαη απηφο ην θφζηνο ηνπ. Θαη έηζη 

γίλεηαη. Αο ζηακαηήζνπκε ην ζέκα ηεο κειεηνχιαο ή ηεο κειέηεο, ηεο κηθξήο 
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κειέηεο, ηεο κεγάιεο κειέηεο. Δηζη κπνξνχζε λα θάλεη ν νπνηνζδήπνηε 

αληηπνιηηεπφκελνο θ.Ονχζζε.  

 Ξάσ ινηπφλ, πάσ ινηπνλ ζην ζέκα ηεο θαζπζηέξεζεο. Ρν ζέκα ηεο 

θαζπζηέξεζεο, θπζηθά θαη ππαξρεη θαζπζηέξεζε, γηαηί εκείο πξνζπαζήζακε λα 

δηαρεηξηζηνχκε πεπξαγκέλα άιισλ Γηνηθήζεσλ θαη θπζηθά έπξεπε λα θάηζνπκε 

λα δνχκε θαη λα ελεκεξσζνχκε. Λα κελ επαλαιεθζψ, έπξεπε λα δνχκε θαη λα 

ελεκεξσζνχκε θαη λα θηάζνπκε ζε θάπνην απνηέιεζκα, γηα λα μέξνπκε, γηα λα 

παξνπκε εκείο ηελ απφθαζε ηειηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ παίξλνπκε θαη 

ζήκεξα, γλσξίδνληαο φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη φινη νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη ηη αθξηβψο έρνπκε θάλεη. Νη αξρεγνί ζαο ήηαλ παξφληεο. Γηα 

νηηδήπνηε θαη αλ έρεη ζπκβεί έπξεπε λα ζαο είραλ ελεκεξψζεη ή ζαο έρνπλ 

ελεκεξψζεη. Αξα ινηπνλ ε θαζπζηέξεζε είλαη θπζηνινγηθή θαη πξαγκαηηθά 

έρνπκε θαζπζηεξήζεη. Βέβαηα ηψξα ηη λα πσ εδψ; Νηη θάπνηα ζηηγκή δεηήζεθε 

λα θαηαξγήζνπκε θαη ην ηερληθφ δειηίν; Ρν ππάξρνλ ηερληθφ δειηίν; Γειαδή 

απηφ ηη έιεγε. Αλ θαηαξγνχζακε ην ηερληθφ δειηίν μέξεηε πνπ ζα πεγαίλακε; 

Νρη ζην κεδέλ, ζην κείνλ έλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα θαηαξγνχζακε ην ηερληθφ δειηίν θαη ζα πεγαίλακε ζην κείνλ 

έλα. Γειαδή δε ζα ήκαζηαλ θαλ απηήλ ηε ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Αλ θαηαξγνχζακε ην ηερληθφ δειηίν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλ θαηαξγνχζακε ην ηερληθφ δειηίν.       

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ λα πσ δπφ πξαγκαηάθηα γηα ην ζεκα ηεο ΔΓΑΞ θαη λα 

θαηαιήμσ ζ' απηφ πνπ γηα κέλα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Γηα ην ζέκα ηεο ΔΓΑΞ. 
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Ρε Γεπηέξα θαη ηελ Ρξίηε πνπ καο πέξαζε ην ΔΞΔΟΑ είρε κηα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή εκεξίδα γηα ηνπο Βηνινγηθνχο, κε ηελ παξνπζία κηαο κεγάιεο 

νκάδαο, κηαο ζνβαξήο νκάδαο απφ ηε Γεξκαλία θαη έλαο απφ ηελ Απζηξία θαη 

ζπδεηνχζαλε πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Βηνινγηθνχο. Απηή ε εκεξίδα 

είρε λα θάλεη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κε ηερληθέο, κε απνδέθηεο, κε πάξα 

πνιιά. Π' απηά ινηπνλ, ζ' απηή ηελ εκεξίδα αλαθεξζήθαλε πνιιά θαη 

ζεκαληηθά πξάγκαηα, ζπδεηήζεθε θαη ην ζεκα ηεο ΔΓΑΞ. Γπζηπρψο γηα καο ε 

ΔΓΑΞ θαη ε Τπηηάιεηα απηήλ ηε ζηηγκή, ζαο ιέσ ηα ζηνηρεία θαη φζνη ζέιεηε 

κπνξείηε λα κπεηηε ζην ζάηη ηνπ ΔΞΔΟΑ λα δείηε ηηο εηζεγήζεηο ησλ εηζεγεηψλ 

θαη λα δηαβάζεηε ηη αθξηβψο εηπψζεθε, απηήλ ηε ζηηγκή ε Τπηάιεηα, ζα 

μεθηλήζσ απφ εθεί γηα λα θαηαιήμσ ζ' απηφ πνπ πηζηεχσ εγψ, μεθηλάσ απφ ηα 

ζηνηρεία δειαδή, ε ΔΓΑΞ απηήλ ηε ζηηγκή έρεη κηα πιεξφηεηα 98%. Γειαδή 

ζε ιίγν θαηξφ ζα μερεηιίζνπλε ηα πάληα. Ρν έλα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν είλαη φηη 

απηήλ ηε ζηηγκή ε ΔΓΑΞ δελ έρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ Τπηηάιεηα. Μέξεηε πνπ ηελ έρεη αλαζέζεη; Πε ηδηψηε, ζηνλ 

ΑΘΡΥΟΑ ηελ έρεη αλαζέζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν πνηνο; Νρη, ζαο κεηαθέξσ ηη έιεγαλ νη εηζεγήζεηο θαζεγεηή 

Ξνιπηερλείνπ, ηνπ θ.Ινπθάθνπ. Ν θ.Ινπθάθνο είλαη θαζεγεηήο ηνπ 

Ξνιπηερλείνπ. Γελ ηα ιέσ εγψ. Απηήλ ηε ζηηγκή .. Κεξίδα ηνπ ΔΞΔΟΑ, 

βεβαίσο. Ζ Τπηηάιεηα ινηπνλ έρεη πιεξφηεηα απηήλ ηε ζηηγκή 98% θαη ζε ιίγν 

ζα μερεηιίζεη θαη μαλαιέσ, ηελ δηαρείξηζε ηεο ΔΓΑΞ απηήλ ηε ζηηγκή ηελ έρεη 

ν ΑΘΡΥΟΑΠ. Γελ ηελ ερεη ε ΔΓΑΞ. Ζ ΔΓΑΞ δελ ερεη ηελ ηερλνγλσζία λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ Τπηηάιεηα θαη ηελ ρεηξίδεηαη αθφκα θαη ν ηδησηεο κε πνιχ θαθφ 

ηξνπν. Φηάλσ ινηπφλ, θηάλσ ινηπνλ ζηελ άπνςε ηε δηθηά κνπ γηα ην ζέκα ηεο 

ΔΓΑΞ. Ζ ΔΓΑΞ απηήλ ηε ζηηγκή ζέιεη, ζα ήζειε λα πάξεη ίζσο έλα δίθηπν. 

Δκείο φκσο απηήλ ηε ζηηγκή έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ 
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πξφηαζε ηελ δηθή καο γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχκε ζαλ Γήκνο. Θαη απηφ πνπ 

είπαλε θαη νη Γεξκαλνί θαη εκείο είλαη φηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηζφ ιεπηάθη θ.Νηθνλφκνπ. Λα ηειεησζσ, λα ηειεηψζσ απηφ πνπ 

ζέισ λα πσ. Θα ζαο απαληήζσ θαη ζ' απηφ θ.Νηθνλφκνπ. Γηαηί θαη εζείο 

βνπιεπηήο είραηε θάλεη θαη θάπνηνη Γήκνη θπζηθά δηεδηθνχλε έξγα θαη 

δηαρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηα, φπσο ηα δηαρεηξίδνληαη θαη ηα πνπξγεία θαη φινη θαη 

εζείο φηαλ ήζαζηαλ βνπιεπηήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε δεπηεξνινγία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρα μέξσ, ηα μέξσ θ.Νηθνλφκνπ, ηα μέξσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν κελ αλαθέξεζηε πξνζσπηθά. Ρνπνζεηεζείηε ζην 

Πψκα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ αλαθέξζεθα ζε θαλέλαλ πξνζσπηθά εγψ. Γελ 

αλαθέξζεθα ζε θαλέλαλ πξνζσπηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιήζηε ρσξίο νλφκαηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κ' απηήλ ηε θηινζνθία ινηπφλ δελ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε 

θαλέλα έξγν. Θαλέλα έξγν πνπ πάκε θαη θεξδίδνπκε. Δρνπκε θαηαζέζεη 

πξνηάζεηο γηα δίθηπα χδξεπζεο. Δρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα 

ζπκπιεξσκαηηθά έξγα θαη ζα θαηαζέζνπκε θαη άιιεο. Αξα ινηπφλ κ' απηήλ ηε 

θηινζνθία λα κε δηαρεηξηζηνχκε θακία πξφηαζε, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηα 

εθαηνκκχξηα. Απηή είλαη ε πξφηαζε ζαο. Δγψ δελ ηελ ζπκκεξίδνκαη απηήλ ηελ 

πξφηαζε. Απφ εθεί θαη πέξα εγψ δελ έρσ θακία εκπηζηνζχλε ζηελ ΔΓΑΞ, 

απνιχησο, γηαηί απηήλ ηε ζηηγκή είλαη θαη θαηαρξεσκέλε θαη ζα πάξεη έλα 

δίθηπν, αλ ζα ην πάξεη, δελ μέξσ πνηνο ζα ην πιεξψζεη. Γελ έρσ θαηαιάβεη 

πνηα είλαη ε πξφηαζε ζαο. Ξνηνο ζα ην πιεξψζεη απηφ ην δίθηπν; Γηαηί απηήλ 
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ηε ζηηγκή θνξέαο κε ην ηερληθφ δειηίν είλαη ν Γήκνο Υξσπνχ, δελ είλαη ε 

ΔΓΑΞ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ηειεηψζσ θαη απαληάηε θ.Νηθνλφκνπ φ,ηη ζέιεηε. Νρη, κε 

δηαθφπηεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δε ζαο ξψηεζα, ηνπνζεηνχκαη. Δίζαζηε θαη ζηε Βνπιή θαη 

πξέπεη λα μέξεηε πσο ζπδεηάλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, πξέπεη λα μέξεηε πσο ζπδεηάλε. Νρη, ε Βνπιή .. Θαη εδψ 

πεξα κηα κηθξή Βνπιή είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, φρη δηάινιν. Γψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε κέλα κνπ ιέηε δηάινγν ηψξα θ.Ξξφεδξε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε δηαθφπηεη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αγλνήζηε θαη .. Αγλνήζηε θαη ζπλερίζηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ κπνξψ λα ζπδεηήζσ .. Γελ κπνξψ λα ηνπνζεηεζψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξσ φηη είζηε εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, θάληε παξαηεξήζεηο ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ, φρη ζε κέλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ έρσ θάλεη ήδε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ θακία εκπηζηνζχλε ζηελ ΔΓΑΞ 

ε νπνία έξρεηαη λα καο ρξεψζεη 4 εθαη. επξψ γηα ηηο γεσηξήζεηο ηηο δηθέο καο. 

Γηα ηηο δηθέο καο γεσηξήζεηο καο δεηάλε 4 εθαη. θαη ζα ηνπο έρσ εκπηζηνζχλε 

λα πάξσ ηα ιχκαηα, ηα εθαηνκκχξηα ιίηξα λα ηα πάσ ζηε Καιαθάζα; Δζείο 
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θάλαηε θ.Νηθνλφκνπ επεξψηεζε ζηε Βνπιή γηα ηνλ παξα-Θεθίζην ν νπνίνο δελ 

πξνρσξάεη. Θαη δελ πξνρσξάεη. Αξα εκείο ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε θαη λα 

επινγνχκε ην Θεφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Νηθνλφκνπ. Παο παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ είλαη πξφβιεκα ηεο ΔΓΑΞ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηνπνζεηεζείηε κεηα. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ. Πηε Βνπιή έηζη 

δηαθφπηεηε; Γε δηαθφπηεηε έηζη. Γελ ηνικάηε. Θάληε καο ηε ράξε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζε, ελ πάζε πεξηπηψζεη φπνηνο έρεη εκπηζηνζχλε 

ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εδψ κέζα θαη λα καο ην πεη θαη 

ν ίδηνο. Θα θαηαιήμσ ινηπνλ γηα ην ζέκα, ζα θαηαιήμσ ινηπνλ γηα ην ζέκα ην 

πνιχ ζνβαξφ πνπ αλέθεξε ν θίινο κνπ ν Κηράιεο ν Σαζηψηεο. Θαη γηα κέλα 

απηφ είλαη φιε ε ηζηνξία. Ρν ζέκα είλαη ην πσο ζα εμαζθαιίζνπκε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Νπνπ θαη αλ ην θηηάμνπκε, εάλ δελ θαηαθέξνπκε λα 

εμαζθαιίζνπκε απηήλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, δελ πξφθεηηαη λα θάλνπκε ηίπνηα 

θαη θπζηθά απηφ είλαη, απηφ γηα κέλα είλαη ην θχξην κέιεκα θαη ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο, αιιά θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ ζα ππάξρεη εθείλε ηε ζηηγκή φηαλ ζα 

ηειεηψζεη ν Βηνινγηθφο. Νζνλ αθνξά ην β' βάζκην πνπ είπε ν Κηράιεο, απηφ δελ 

ηζρχεη γηαηη εκείο πξνζπαζήζακε θαη έρνπκε πεηχρεη πηζηεχσ κε φξν ηνλ 

Αζσπφ ζαλ απνδέθηε λα θεξδίζνπκε γ' βάζκηα επεμεξγαζκέλα, γ' βάζκηα 

εμειηγκέλε ηερλνινγία θαη απηφ ζέινπκε λα πεηχρνπκε θαη γη' απηφ ζέινπκε λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε φπνηνο θαηαθέξεη θαη ηειεηψζεη απηφ ην 

έξγν, γηαηί δε ζα ηειεηψζεη απηφ ην έξγν ζε 2 θαη 3 ρξφληα. Θα ηειεηψζεη κεηά 

απφ 6, 7, ίζσο θαη 8. Ρν είρα πεη θαη ζηνλ θ.Ξαληειφγινπ ζηελ θνπβέληα πνπ 

θάλακε κε ηνπο αξρεγνχο φηαλ ελεκεξσζήθακε γηα ηε κειέηε, φηη απηφ ην 

πξάγκα ζα κπξνξέζνπκε, ζα θαηαθέξνπκε λα ην εμαζθαιίζνπκε, γηαηί θαη ην 
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ζέινπκε θαη ην μέξεη θαη ν θ.Ξαληειφγινπ, απιά δελ έρνπκε εκπηζηνζχλε 

ζηνπο ηερληθνχο καο. Κέζα απφ κηα Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο, κηα ΓΔΑ, ζηελ νπνία ζέινπκε λα πξνζπαζήζνπκε θαη καθάξη λα 

είλαη θαη ν θ.Ξαληειφγινπ ηφηε θαη λα είλαη κέζα ζ' απηφ ην team θαη ν 

θ.Αξκπξηψηεο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην εμαζθαιίζνπκε. Δρνπκε απηήλ ηε 

ζηηγκή, αλαθαηαζθεπάδνπκε ηα δίθηπα καο, θάλνπκε ηειεέιεργν θαη 

ηειερεηξηζκφ ζηηο δεμακελέο θαη ζηα δίθηπα θαη ζέινπκε φια απηά λα ηα 

ελνπνηήζνπκε καδί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ θαη απηφ είλαη θαη ην 

κέιεκα καο θαη πξέπεη λα είλαη ην κέιεκα φισλ θαη εθεί πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπκε.  

 Ρν κφλν επράξηζην πνπ ζέισ λα πσ θαη ζα θιείζσ είλαη φηη ζ' απηήλ ηελ 

εκεξίδα, ηε Γεπηέξα θαη ηελ Ρξίηε αλαθέξζεθε φηη απφ ηνπ ρξφλνπ ην ΞΔΘΑ 

ζα θηηάμεη έλα λνκνζρέδην, έηζη ψζηε ε πνηφηεηα εηζξνήο θαη εθξνήο ζηνπο 

Βηνινγηθνχο λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά θαη λα αλαξηάηαη θάζε κέξα, θαζεκεξηλά 

ζην δηαδίθηπν. Δχρνκαη λα γίλεη απην ην πξάγκα γηα λα μέξνπκε φινη ηη 

ζπκβαίλεη. Απηή ήηαλε ε ππφζρεζε ηνπ ΞΔΘΑ. Δχρνκαη απηφ λα γίλεη γηα λα 

κπνξέζνπκε θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε απηήλ ηε κνλάδα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Ρν ιφγν έρεη ν Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο, ν θ.Ρδεβειέθνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε γξαθηεί. Νρη, φρη θχξηε δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία. Κεηά ηε δεπηεξνινγία ησλ ζπλαδέιθσλ ζα πάξεηε ην ιφγν. Θχξηε 

Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν θαη ζα πξνρσξεζνπκε ζηηο δεπηεξνινγίεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα κελ θνπξάζνπκε πνιχ ηνλ θφζκν ζα δψζσ κηθξέο 

απαληήζεηο ζε θάπνηα ζεκαηάθηα, πνπ λνκίδσ φηη ρξεηάδνληαη απάληεζε θαη πάιη 
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μαλαηνπνζεηνπκαη ζην ηέινο. Μεθηλψληαο απφ ηνλ θ.Ιίηζα έρσ λα πσ φηη δελ 

θαηάιαβα ηελ πξφηαζε ηνπ, σο ζπλήζσο. Γελ θαηάιαβα ηελ πξφηαζε ηνπ πνηα 

είλαη λα ζθεθηψ εγψ, λα κε πείζεη εκέλα ζήκεξα λα πξνηείλσ θάηη άιιν. 

Θαηάιαβα κφλν φηη είπε ζε θάπνηα θάζε, ην κφλν πνπ θαηάιαβα ήηαλε φηη ζα 

έπξεπε λα κελ ζθεθηνχκε ηίπνηε άιιν παξά ηελ νηθνλνκηθή ιχζε, πνην είλαη 

πην νηθνλνκηθφηεξν. Γεληθψο, ανξίζησο. Απηή είλαη ε πξφηαζε ζαο ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απ' φηη θαηάιαβα. Δδψ θαηγφκαζηε, εδψ ν θφζκνο 

ράλεηαη. Δδψ νη εκεξνκελίεο ηξέρνπλε. Πήκεξα άκα κπνξνχζακε λα πάκε κηα 

απφθαζε, ζα ήηαλε πνιχ θαιχηεξα απφ ηε Γεπηέξα, ζην ΔΞΔΟΑ. Δίλαη αθξηβψο 

έηζη φπσο ην ιέσ. Ξνιχ θαιέο νη πξνηάζεηο, νη ζθέςεηο, νη πξνβιεκαηηζκνί. Γηα 

ηελ ΔΓΑΞ παξαδείγκαηνο ράξε. Δίλαη κηα ζθέςε. Θέιεη ην ρξφλν ηεο. Ζξζα ζε 

επαθή κε ηελ ΔΓΑΞ, κίιεζα κε ηελ ΔΓΑΞ εγψ. Κφλν γηα λα καο θάλνπλε κηα 

κειέηε πξφηαζεο γηα λα πάξνπλε ηα λεξά καο, ζέινπλε 4 κήλεο λα 

κειεηήζνπλε θαη λα καο πξνηείλνπλε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, λα ηειεηψζσ. Ρν πξψην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιέθθα, παξαθαιψ. Θα δεπηεξνινγήζεη ν 

θ.Νηθνλφκνπ, ην επαλαιάβακε.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε κε ιίγν. Ρν πξψην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα κπνχκε 

ζε δηάινγν κε ηελ ΔΓΑΞ, ζε νπνηνδήπνηε δηάινγν, ζε νπνηδήπνηε 

πξνζχκθσλν γηα κειέηε .. ην πξψην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, άξζξν 1ν, κνπ ην 

έζηεηιε, αλαγλψξηζε ησλ 4.000.000 επξψ ρξένπο ζηε Καπξνζνπβάια. Ρν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νκφθσλα απνθάζηζε φηη απηφ ην ρξένο δελ ην 

αλαγλσξίδεη απφ ηελ ΔΓΑΞ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπδεηήζακε, φηη 

ππάξρεη. Γελ ην αλαγλσξίδνπκε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αο αθήζνπκε. Αθνχ ζα δεπηεξνινγήζεηε. 

Θξαηήζηε ζεκεηψζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. είλαη κάρηκν. Γελ ην έρνπκε βάιεη. Πηα ρξέε καο δελ ππάξρεη 

απηφ, κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Κέζα ζην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέζα ζην ρξένο ηνπ πνξηνθαιί πνπ είκαζηε, απηφ δελ είλαη 

κέζα. Λα ην μέξεηε απηφ. Γελ είλαη κέζα ζ' απηφ ην ρξένο. Δίλαη.. ην βάιακε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε έλαλ θσδηθφ αλχπαξθην, γηα λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία. Δίλαη επηπιένλ ην ρξένο, δπζηπρψο. Ρν λα ιέκε πνιιά πξάγκαηα 

εχθνια ζαλ κεηνςεθία είλαη πνιχ πην εχθνιν, ζα έιεγα. Ζ κεηνςεθία κπνξεί λα 

ιέεη πξάγκαηα ηα νπνηα είλαη επηζπκεηά. Ζ ζπκπνιίηεπζε φκσο θαη εδψ ζέισ 

λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο Ππκβνχινπο κνπ, έρεη θαηαιάβεη απφιπηα ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ γεγνλφηνο θαη κηιάεη γηα πξάγκαηα εθηθηά. Κηιάεη γηα 

πξάγκαηα ηα νπνία .. Κελ πξνζβάιιεηε ηνπο Γεκνηηθνχο κνπ Ππκβνχινπο 

θ.Ονχζζε, δε ζαο πξφζβαια εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη Γεκνηηθνί κνπ .. Αξθνχλ γηα ην ζέκα απηφ λα κηιήζνπλε 3, 

αξθνχλ. Γελ είλαη αλάγθε λα κηιάλε 50. Ρν μέξνπλ ην ζέκα 10 ρξφληα. Δίλαη 

απνθαζηζκέλνη θαη έρνπλε ηε γλψζε. Δπραξηζηψ πνιχ, επραξηζηψ πνιχ. 

Δπνκελσο, ε ζπκπνιίηεπζε πξέπεη λα έρεη επζχλε γηα ηελ πνξεία ηνπ κεγάινπ 

έξγνπ. Νπσο είπε ν θ.Νηθνλφκνπ, ην ΔΠΞΑ είλαη ε κνλαδηθή καο επθαηξία λα 

ρξεκαηνδνηεζνχκε. Γελ καο παίξλεη λα κπνχκε ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηελ ΔΓΑΞ 

πνπ βέβαηα είλαη ιίγν κεγάιν ην δήηεκα, ζέιεη πνιχ δνπιεηά, ζέιεη 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ζέιεη ηηκή πνπ ζα βάιεηο ηνλ θφζκν κεηά, ρσξίο ηηκή 

εγψ δε ζα κπνξνχζα λα κπσ ζε κηα ζπκθσλία πφζν ζα ρξεψζεη ηνλ πνιίηε 
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καο. Απηφ ζέιεη κηα νηθνλνκηθνηερληθή κειέηε κεγάιε, πνπ ζέιεη κήλεο, πνπ 

ζέιεη κήλεο ε δνπιεηά απηή. Ξέξα απ' απηφ, ε ΔΓΑΞ, φπσο γλσξηδεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή είλαη ε απάληεζε. Κεηά, θάληε ηηο εξσηήζεηο ζαο κεηά 

θ.Νηθνλφκνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζα ιππεζεί θαλέλα ζπκπνιίηε καο. Ζ ΔΓΑΞ ζα είλαη ΓΔΖ, 

ζνπ θιείλσ ην ξεχκα. Πνπ θιείλσ ηνλ αγσγφ, ζνπ θιείλσ ην λεξφ. Ρέινο απφ 

εθεί θαη πέξα. Γελ έρεη ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

είκαζηε θνληά ζηνλ ζπλάλζξσπν καο φ,ηη ηνπ θάλεη θαη παξαλνκνχκε θάζε 

κέξα γη' απηφλ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θπξία. Θάληε ππνκνλή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεσξψ, ζεσξψ, φηη ε κεηνςεθία δηθαηνχηαη λα εθεχξεη θάπνηα 

πξάγκαηα γηα λα κελ .. γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, γηα πνιηηηθφ θφζηνο. Θεσξψ .. 

Νρη, γεληθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Ππλερηζηε θ.Γήκαξρε. Γελ είλαη 

πξνζβιεηηθφο ν θ.Γήκαξρνο. Δρνπλ αθνπζηεί πνιχ πην βαξεηά πξάγκαηα. Θάλεη 

κηα πνιηηηθή ηνπνζέηεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεσξψ, ζεσξψ επνκέλσο φηη θάζε πνιηηηθφο πεξηθξνλεί ηνλ ιαφ 

φηαλ ηνλ θνιαθεχεη θαη ηνλ ζέβεηαη απηφο πνπ ιέεη ηελ αιήζεηα θαη ηνλ 

πηθξαίλεη πνιιέο θνξέο. Ξνιιά έξγα, ην άιιν ζέκα πνπ απαληάσ είλαη, δελ 

έγηλαλ ζηνλ ηφπν καο γηα ην παθέην πνπ ιέεη ν θ.Νηθνλφκνπ. Νηη πνιιά ηα 

ιεθηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, παξαθαιψ. Γελ επηηξέπνληαη νη ζπδεηήζεηο 

εδψ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιιά ηα ιεθηά, ηα εθαηνκκχξηα, ηα 30, 40 εθαη., έηζη είλαη ηα 

πξάγκαηα. Ξαξαθαιψ. Δίλαη πνιιά ηα ιεθηά θαη επεηδή είλαη πνιιά ηα ιεθηά 

δελ πξέπεη λα ηα πάξνπκε; Ξξέπεη λα ηα πάξνπκε κε δεκνθξαηία, κε 

δηαθάλεηα, κε εληηκφηεηα δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ απηψλ. Γη' απηφ αθξηβψο 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή μεθηλάσ θαη κηιάσ γη' απηά θαη ζεσξψ φπνηε ζέιεηε 

δίπια κνπ θαη νη 7 αξρεγνί θαη πάκε καδί. Αξθεί λα θάλνπκε ην Βηνινγηθφ. Πε 

νπνηαδήπνηε θίλεζε, θακία ππνγξαθή κνπ λα κελ κπεη πνπζελά θαη πνηέ ρσξίο 

αλ είζηε παξφληεο. Ρε δηαθάλεηα ηελ έρσ εμαζθαιίζεη απφ ην πξψην ιεπηφ 

κφλν θαη κφλν κ' απηήλ ηελ θίλεζε θαη ηφηε ν Νηθνλφκνπ, ην μέραζε, πνπ κνπ 

είπε ζπγραξεηήξηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη έιεγα θ.Ιακπαδαξίδε, ζα αθνπζηείηε; Διεγα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηπρσο πνπ ζπάηε ηελ κνλνηνλία ηνπ Ππκβνπιίνπ. Παο 

παξαθαιψ πεξάζηε έμσ. Ξαξαθαιψ πεξάζηε .. Λα πεξάζεη έμσ ν 

θ.Ιακπαδαξίδεο απφ ηελ αίζνπζα παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Νζνλ αθνξά, φζνλ αθνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξάζηε έμσ θχξηε. Ξεξάζηε έμσ θχξηε. Λα απνκαθξπλζεί ν 

θχξηνο απφ ηελ αίζνπζα παξαθαιψ. Ξεξάζηε θχξηε έμσ. Ξεξάζηε έμσ ηψξα 

ακέζσο. Ξνπ είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα απνκαθξχλεη ηνλ θχξην απφ ηελ 

αίζνπζα; Ξεξάζηε θχξηε έμσ ηψξα ακέζσο. Θαζίζηε, εξεκήζηε, εξεκήζηε, 

θαζίζηε θάησ. Ξεξάζηε θχξηε έμσ. Αθήζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην Ππκβνχιην. Αλ 

ζέβεζηε ηίπνηα επηηέινπο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιινί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνιινί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζπγθεληξσηηθνί φληαο, πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ θαη ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο 

κειεηεηέο θαη ηνπο επηζηήκνλεο. Απηφ δελ είλαη θαζφινπ ινγηθφ. Κηζφ ιεπηφ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, δελ κπνξείηε λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζα ζαο απαληήζσ ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα εζπράζεηε λα πεξηκέλεηε λα νινθιεξψζεη ηελ νκηιία ηνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεξηθνί, φπσο ηνλ θ.Ονχζζε θαιή ψξα, πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη 

ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηελ θαηάζεζε ελφο εηδηθνχ. Θαη ιάθηζε, θαη 

πξφγγημε θαη θνπξάζηεθε λα ιέεη ςέκαηα. Δίλαη πξνζβνιή απέλαληη ζε έλαλ 

άλζξσπν ν νπνίνο δελ είλαη εδψ, ν νπνίνο δελ είλαη εδψ, ν νπνίνο δελ είλαη 

εδψ. Ν νπνίνο ζηε ζρέζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξάζηε θχξηε έμσ. Ξαξαθαιψ λα πεξάζεη ν θχξηνο έμσ.     

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ θ.Ιακπαδαξίδε, ζε παξαθαιψ θ.Ιακπαδαξίδε. Γελ 

θνπξάζηεθεο 20 ρξφληα απηή ηελ θνθνξνκαρία; Γη' απηφ δελ έρεηο εθιεγεί θαη 

πνηέ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξάζηε έμσ θ.Ιακπαδαξίδε. Αθήζηε λα γίλεη ην Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα δσή θνθνξνκαρία, κηα δσή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεβαζηείηε ην αθξναηήξην θαη ηνπο Ππκβνχινπο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα δσή θνθνξνκαρίεο. Δίλαη θαηάζηαζε απηή ηψξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεβαζηείηε ηνλ εαπηφ ζαο θχξηε θαη πεξάζηε έμσ απφ ηελ 

αίζνπζα. Δπηηέινπο. Ξεγαίλεηε θχξηε έμσ. Γε θηκψλεηε θαλείο. Αιινη πήγαηλαλ 

λχρηα. Δκείο ιεηηνπξγνχκε κέξα κεζεκέξη. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν επηζηεκνληθφ, ην επηζηεκνληθφ ήζνο, ην επηζηεκνληθφ ήζνο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν επηζηεκνληθφ ήζνο .. Ν θ.Ιακπαδαξίδεο ζπγρσξείηαη, έρεη ην 

αθαηαιφγηζην. Γελ .. Σξφληα ην θάλεη απηφ, δελ είλαη ηψξα, ρξφληα. Ρνλ έρνπκε 

κάζεη εκείο. Νζνη δελ ην μέξεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξάζηε έμσ θχξηε. Δπηηέινπο πνπ είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

ξε παηδηά; 5 ιεπηά δηάιεηκκα. 

 5 λεπηά διάλειμμα 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ λα πξνζέιζεηε ζηηο ζέζεηο ζαο. 

Θαζίζηε ζηηο ζέζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. 

Θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο ζπκπνιίηεπζεο, θ.Κπφξζε, θ.Ξέππα, ειάηε ζηα έδξαλα 

ζαο. Δλεκεξψλεηαη ην Πψκα φηη ζηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Πσηήξρνο. Δίλαη εδψ ν θ.Πσηήξρνο ή μαλαέθπγε; Δδψ είλαη ν θ.Πσηήξρνο, 

είλαη παξψλ. Ξαξαθαιψ. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπκπνιίηεο λα θάλνπλ ιίγε εζπρία.  

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ. Δπραξηζηψ Ξξφεδξε κνπ. Θέισ λα ζπλερίζσ απ' 

απηφ πνπ είπα, φηη ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο παξάγεη πνιηηηθή θαη δελ θξίλεη 

εχθνια ην ήζνο θαη ηε γλψζε ησλ επηζηεκφλσλ θαη ηδηαίηεξα δελ ηελ 

πξνζβάιιεη, γηαηί ν θαζελαο καο επηζηήκνλαο γηα λα θηάζεη εθεί θνπβαιάεη κηα 

ηζηνξία καδί ηνπ θαη κηα πξνζπάζεηα θαη δελ κπνξεί εχθνια θάπνηνο λα ηελ 

γθξεκίδεη ρσξίο ζηνηρεία απφιπηα ηεθκεξησκέλα. Ν θ.Ιίηζαο ζηελ αξρή ηνπ 

μεθηλήζε κ' απηφ, φηη εγψ είκαη γπκλαζηήο θαη δελ κπνξψ λα θξίλσ θάπνηα 

πξάγκαηα θαη εμάιινπ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε βέβαηα ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ 

κεραληθνχ ή ηνπ ρεκηθνχ δελ κπνξεί λα ηελ θξίλνπλε πνιίηεο πνπ θάλνπλε 

άιιν επάγγεικα. Νη ίδηνη ε ρεκηθνί κπνξνχλε λα θξίλνπλε έλαλ ρεκηθφ. Δγψ ζα 

πξνηηκνχζα πνιιέο θνξέο λα κε πνπ έλαο γηαηξφο φηη είκαη θαιφο γηαηξφο, 

παξά λα κνπ ην πεη έλαο απιφο πνιίηεο. Ρφηε ζα έπηαλε ηφπν ε άπνςε απηή. 

Δίλαη βέβαηνλ, είλαη βέβαηνλ φηη πάξα πνιιά ρξφληα κε επηθεθαιήο ηελ 
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ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΠΙΙΝΓΥΛ, γηα ηα βηνκεραληθά απφβιεηα ζα πσ δχν θνπβέληεο 

θαη κε φινπο ηνπο θνξείο θαη πνιίηεο, ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ έρεη έξζεη 

ζηελ επηθάλεηα θαη έρεη θαηαλαισζεί. Δμψθπιια, εθεκεξίδεο, ρηιηάδεο ζειίδεο, 

ρηιηάδεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θ.Ρδεβειέθν. Δίλαη απαξάδεθην απηφ πνπ θάλεηε. 

Ρη είλαη απηά ηψξα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη έθαλα; Ρνλ Αζσπφ δεκηνπξγεζα εγψ; Ρα απφβιεκα ηνπ 

Αζσπνχ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Θαζίζηε θπξία .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα απφβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ ηα δεκηνχξγεζα εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε, ζπλερίζηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα απφβιεηα .. Δίζηε Ξξφεδξνο Ππθακίλνπ θαη ιεο φηη ηα 

απφβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ ηα δεκηνχξγεζε γηαηξφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θ.Ρδεβειέθν. Παο δήηεζα λα ηνπνζεηεζείηε, δελ ην 

θάλαηε. Ρψξα ηη είλαη απηά; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νξίζηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ελδηαθέξνλ .. Ρσλ εξγνζηαζίσλ είπα. 20 ρξφληα πξηλ είπα, 

ησλ εξγνζηαζίσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, θάλεηο ιάζνο. Γηα ηα εξγνζηάζηα κηιάσ. Ζ 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΠΙΙΝΓΥΛ είπα, πνπ έρεη θάλεη αγψλεο. Απφ εδψ θαη 10 ρξφληα 
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ηνπιάρηζηνλ εθεί θαη κε κειέηε ηεο θαο Ινπηδίδνπ θ.Γέδε, κεγάιε κειέηε, 

300.000.000 είρε ζηνηρίζεη ηφηε, δείρλεη απηφ ην ζεκείν ην νπνίν δελ απέρεη 

απφ ην άιιν πνιχ, ζαλ ηνλ θαηάιιειν ρψξν γηα λα γίλεη ην εξγνζηάζην 

θαζαξηζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Κηα δηαδηθαζία φζνλ αθνξά αλ 

κεηξηέηαη ε πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη θνζηνινγείηαη, κεγάιε, πνιχ κεγάιε 

δηαθνξά κε ηα αζηηθα απφβιεηα θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο θαη ρσξνζεηεί ε 

Ινπηδίδνπ ηφηε ζηνλ ρψξν απηφλ, 500 κ. πην πέξα, ζεο 700; Λαη. Σσξίο λα 

αληηδξάζεη θαλείο πνηέ απφ ηνπο ζεκεξηλνχο πνπ αληέδξαζαλ γηα ηνλ ρψξν 

απηφλ πνπ κηιάκε γηα Βηνινγηθφ Αζηηθψλ Ιπκάησλ, πνπ επηθηλδπλφηεηα δελ 

έρνπλε ηδηαίηεξα απνδεδεηγκέλε ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, πέξα απφ ην 

αηζζεηηθφ, πέξα απ' φια απηά πνπ κπνξεί λα κνπ πείηε. Δλψ ηα βηνκεραληθά 

απφβιεηα ή νη ηνμίλεο είλαη πνιχ ζνβαξφ γεγνλφο. Αλ θαζάξηδε ην εξγνζηαζην 

ηφηε θαιά θαη ιεηηνπξγνχζε ζσζηά. Ρφηε απηά ηα εξσηήκαηα δελ έπξεπε λα 

κπνχλε ζηνλ Πχλδεζκν γηα ηνλ ρψξν απηφλ θαη κπαίλνπλ φια ηψξα πνπ 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε έλα κεγάιν Βηνινγηθφ, πνπ ε ζέζε κνπ είλαη, δελ 

επεξεάδεη ην Ππθάκηλν νχηε ρηιηνζηφ, 3.500 κέηξα απφ ηελ πιαηεία. Γελ αλήθεη 

απηφο ν Βηνινγηθφο ζην Ππθάκηλν. Αλήθεη ζε έλαλ ρψξν καθξηά απφ ην 

Ππθάκηλν, καθξηά απφ νηθηζκνχο. Γελ ππαξρεη κέξνο ζην Γήκν Υξσπνχ, δελ 

ππαξρεη κέξνο ζην Γεκν Υξσπνχ ..  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα μεθαζαξίζσ ηελ άπνςε κνπ. Θα ιέσ ηελ αιήζεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξθαιψ θχξηνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρεη κέξνο ζην Γήκν Υξσπνχ ηφζν αξαηνθαηνηθεκέλν. 

Απαληψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θχξηνη, εξεκήζηε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ν θαεκέλνο ν κειεηεηήο ιέεη, ν θαεκέλνο ν κειεηεηήο ιέεη 

φηη κεηξάεη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο. Ξσο ην κεηξάεη; Δίλαη πνιηηηθφο; 

Δπεκβαίλεη ζηελ πνιηηηθή; Νρη βέβαηα. Νηαλ βιέπεη έλαλ ρψξν ζην google ην 

νπνίν απέρεη 3.5 ρικ. θαη ην άιιν απέρεη μέξσ εγψ, ην Παξαληάξε, 800 κ., ζνπ 

ιέεη, απηφ ζα έρεη κηθξφηεξν πνιηηηθφ θφζηνο απφ ην άιιν. Ρν κεηξάεη ζηα 

θξηηήξηα, ην κεηξάεη φρη ζηα απφιπηα θξηηήξηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε δηαθφπηνπκε θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν κεηξάεη θαη απηφ ζε θάπνηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ην 

ιέεη. Δλα θξηηήξην .. Κα δελ είλαη ην κφλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη πνιιά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ είλαη ην κφλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ ηψξα, εληάμεη, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέινο πάλησλ. Γελ θάλνπκε δηάινγν ηψξα, εληάμεη. Δγψ ζαο 

άθνπζα κε πξνζνρή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ αθήζνπκε ην Γήκαξρν λα κηιήζεη θαζφινπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθείλν πνπ έρσ πεη, φηη ζήκεξα, ζήκεξα νη ιχζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, λαη. Πην ρψξν, ζην ρσξν πνπ κνπ είπε ν θ.Βειηαληψηεο 

λνκίδσ, φηη ρξεηάδεηαη 5 ζηξέκκαηα θαη πσο ζα απνδεκηψζνπκε ηνπο 

ππνινίπνπο; Ν,ηη, φ,ηη ρξήκαηα δηαζέηεη ην ΔΞΔΟΑ γηα ην ρψξν, ζα ηα 

εμαληιήζνπκε. Ν,ηη δε καο δψζεη ην ΔΞΔΟΑ, 5 ζηξ., εκείο ζα πάξνπκε 50 .. 

άκα ηα ρξήκαηα ηνπ ΔΞΔΟΑ αξθνπλ γηα λα αγνξάζνπκε ρσξν πεξηζζφηεξν θαη 

δηαζέηεη. Αζρεηα αλ ζέινπκε 5. Ρη ζα ηα θάλνπκε ηα άιια; Απνζήθεο, 
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πεξηβαιινληηθν πάξθν; Δίλαη ζέκα δηθφ καο. Δκείο ζα θνηηάμνπκε λα ηα 

παξνπκε κε θχξην ιφγν λα απνδεκηψζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα είλαη θνληά 

θαη ζέινπλ λα απνδεκησζνχλ, λα πάξνπκε ην θηήκα. Ινηπφλ, δεχηεξνλ θαη κε 

ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ δεζκεχνκαη φηη αλ απνδεδεηγκέλα θάπνηνο 

ζπκπνιίηεο ηνπ Ππθακίλνπ βιάπηεηαη απνδεδεηγκέλα ζα θάλσ ην παλ ζαλ 

άλζξσπνο θαη ζαλ Γήκαξρνο λα ηνλ απνδεκηψζσ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θπξία. Θπξία δε ζηακαηήζαηε απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. Νινη ηελ έρνπκε ηε βξψκα. Θαη 

εγψ ηελ έρσ ζην ζπίηη κνπ θαη βξσκίδσ κε ην βφζξν κνπ ηνλ γείηνλα. Ινηπφλ 

.. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θαζίζηε θπξία θάησ. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

Ξαξαθαιψ, ζεβαζηείηε θχξηνη ηνπο νκηιεηέο.  

Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα μεθαζαξίζνπκε θάηη. Νηαλ είπακε ζηνλ θ.Γήκαξρν αιιά θαη ζην 

Πψκα φηη ζέινπκε κηα πξαγκαηηθά θαζαξή θαη εηιηθξηλή ιχζε, θαζαξή θαη 

εηιηθξηλή ιχζε είλαη απηή πνπ νηθνλνκηθά ζα ζπκθέξεη ηνπο πνιίηεο ηνπ 

Υξσπνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιχζε δελ ηνπο ζπκθέξεη νηθνλνκηθά. Δίλαη ε ιχζε 

πνπ επέιεμε λα δψζεη ν θ.Γήκαξρνο γηα πνιηηηθφ θφζηνο. Λα κελ μαλαιέσ ηα 

ίδηα. Νκσο είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, κα πάξα πνιχ ζνβαξφ λα δνχκε δχν, ηξία 

ζέκαηα πνπ αλαθέξαηε. Ξξαγκαηηθά είλαη ζνβαξφ. Καο είπαηε θαη κέλσ ζ' 

απηφ, γηα ηα ιχκαηα πνπ ξίρλνπλ ηα εξγνζηάζηα, φηη ηφηε δελ καο εκπφδηδαλ. 

Παθσο δελ καο εκπνδίδεη ην λα επεξγαζηνπκε ηα ήδε επεμεξαζκέλα απφ ην λα 

πέθηνπλ θαηεπζείαλ ζην πνηάκη πνπ γίλεηαη ζήκεξα. Δγψ θ.Γήκαξρε, γηαηί 

πήγαηε λα θάλεηε κηα αλάιπζε απ' φηη θαηάιαβα ζηα πηπρία, δειαδή αλψηεξε, 

αλψηαηε θαη θάπσο έηζη ην αληηιήθζεθα, ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο, εληάμεη, θαη 

εγψ αλαηνκία έρσ θάλεη αιιά δελ πάσ λα θάλσ ηνλ γηαηξφ. Ινηπφλ, ζηελ 

Απηνδηνίθεζε ηνπιάρηζηνλ έρσ θνιιήζεη αξθεηά έλζπκα. Δρσ λα ζαο πσ ην 
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εμήο, ζήκεξα δελ ήπηα ηνλ θαθέ κνπ θαη ήξζα εδψ .. λα κηιήζνπκε. Δδψ θαη 

κέξεο πξνζπαζνχκε λα βξνχκε λα έρνπκε κηα πξφηαζε. Δγψ ζήκεξα ινηπνλ 

πήξα ηφζν ηνλ θ.Πηακάηε θαη κίιεζα ζην ΔΞΔΟΑ θαη είρα θαη έλαλ 

πξνβιεκαηηζκφ γη' απηά πνπ έιεγα. Ξήξα θαη ηελ θα Κπάλνπ θαη ε θα Κπάλνπ 

είλαη ππεχζπλε, πνπ αζρνιείηαη γηα λα βξεζεί ιχζε ζην .. θαη κνπ είπε γηα ηα 

ζέκαηα, ην Πρεκαηάξη, γηα ηνπ Πρεκαηαξίνπ ηηο κειέηεο, ην δηαγσληζκφ πνπ 

θάλνπλε, φπσο επίζεο κνπ είπε γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη ε ΔΓΑΞ γηα 

λα αλαιάβεη έλα ηέηνην έξγν. Νχηε ε ΔΓΑΞ έρεη ηελ ηερλνγλσζία, δε ζέιεη λα 

κπιέμεη κε ηέηνην είδνπο θαηλνχξγην εξγνζηάζην. Νκσο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ηελ απνξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ ζα έπξεπε λα ηνλ είραηε εζείο, πνπ δελ ηνλ 

έρεηε θαη λα κελ πεξηκέλεηε νχηε απφ ηνλ ΠΔΒ, νχηε απφ ηνπο βηνκεράλνπο. 

Ρνλ πξνβιεκαηηζκφ .. Γειαδή έθπγε ν πξνβιεκαηηζκφο απηφο απφ καο; Θχξηε 

Ξαλαγφπνπιε, ηνλ μεράζακε ηνλ Αζσπφ; Ρνλ μεράζακε; Ρα ιχκαηα πνπ 

πέθηνπλε απφ ηνπο βηνκεράλνπο, ηη θνηηάκε ηψξα; Κε καο έξζεη πνπζελά 

θνληά ν Βηνινγηθφο θαη καο ελνριεί; 

 Δίλαη μεθάζαξν, είλαη μεθάζαξν φηη πξέπεη λα θνηηάμνπκε κε ηδησηηθά 

θξηηήξηα, ην θφζηνο, ν Υξσπηψηεο ζα πιεξψλεη κηα δσή ην ραξάηζη. Γηαηί; Γηαηί 

έρεηε κηθξφ πνιηηηθφ θφζηνο. Θαη ηη θάλεηε ζήκεξα; Θιείλεηε ην κάηη θαη ζην 

Ππθακηλαίν πνπ έρεη θνληά ρσξάθη. Ακα θάηζεηο θάησ ηψξα θαη είζαη θαιφ παηδί 

ζα ζνπ πάξσ θαη ην δηθφ ζνπ ην ρσξάθη. Δ θ.Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ πνιχ.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ.Ιίηζα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε ζπδήηεζε ζήκεξα γηα λα ερεη αμία θαη 

ζεκαζία πξέπεη λα είλαη, λα επηθεληξσζεί ζην πνηεο πξνηάζεηο γίλνληαη.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ακα ζέιεηε θ.Ξαλαγφπνπιε. Απηφ ην νπνίν ινηπνλ εγψ έξρνκαη 

θαη πξνηείλσ θαη ε παξάηαμε κνπ θαη λνκίδσ φηη έρεη γηα ηελ ηάμε ησλ 

πξαγκάησλ πξέπεη λα ηεζεί θαη ζε ςεθνθνξία, είλαη πνηα; Ξξψηνλ, λα 

δηεξεπλεζεί, απηφ ιέκε εκείο, ε πεξίπησζε ηεο ΔΓΑΞ. Λα δηεξεπλεζεί. 

Αθνπζα εδψ κε πνιχ κεγάιε αγσλία θάπνηνπο λα ηελ θαηαδηθάδνπλε ηελ 

πεξίπησζε απηή πξηλ θαλ ηελ εμεηάζνπκε. Αθνπζα ηνλ θ.Γήκαξρν λα κηιάεη 

εδψ φηη off the record θαη άηππα έρεη θάλεη ζπδεηήζεηο. Δγψ ηνπιάρηζηνλ δελ 

έρσ γλψζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ πνπ καο ιεηε θ.Γήκαξρε. Πεκαίλεη φηη θάλαηε 

θάπνηεο ζπδεηήζεηο ηηο νπνίεο έρεηε θξαηήζεη θξπθέο. Ξνηνο έξρεηαη εδψ θαη 

ιέεη εθ πξννηκίνπ φηη απηή ε πξφηαζε δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη; Γηαηί δελ 

κπνξεί λα πεξπαηήζεη; Πην εξψηεκα αλ απηά ηα 40 εθαη. ζέινπκε λα ηα 

δηαρεηξηζηεί ν Γήκνο, εγψ ιέσ θάηη πνιχ απιφ, θπζηθά πξέπεη λα κελ ράζνπκε 

ηα πνζά. Ρν είπα απφ ηελ αξρή. Ρα 40 εθαη. γηα έξγα ππνδνκήο είλαη 

απαξαίηεηα θαη είλαη κηα θαιή νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ Γήκνπ. Ξξνζέρηε φκσο, 

ην αλ ηα δηαρεηξίδεηαη ν Νηθνλνκάθνο Γήκαξρνο ή ε απξφζσπε αξρή κηαο 

εηαηξείαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή θνηλσθειή εηαηξεία, κε αθήλεη αδηάθνξν. 

Γελ μέξσ, εζάο ζαο ελδηαθέξεη; Παο ελδηαθέξεη δειαδή αλ ππαξρεη έλαο 

Νηθνλνκάθνο πνπ ζα ζβήλεη ή ζα βάδεη πξφζηηκα ή ζα αθήλεη ή δε ζα αθήλεη 

θάπνηνλ λα πιεξψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ; Γηαηί απηά είπαηε θ.Γήκαξρε θαη ζαο 

παξαθαιψ επεηδή είλαη δεκφζην φξγαλν εδψ, ε αγάπε ζαο γηα ην ιαφ, αλ 

ζεκαίλεη φηη δε ζα πιεξψλεηο ην ινγαξηαζκφ, δελ ηελ θαηαιαβαίλσ. Λνκίδσ 

δελ ελλννπζαηε απηφ. Δγψ ιέσ, φηη, γηαηί κπήθε ην εξψηεκα πνηνο ζα 

πιεξψζεη. Γειαδή άκα ην θάλεη ην έξγν ν Γήκνο, εζείο ζα ηα πιεξψλεηε απφ 

ηελ ηζέπε ζαο θ.Γήκαξρε; Ν θφζκνο δε ζα μαλαπιεξψλεη ην ινγ/κν; Απιά 

ζέιεηε λα έξρεηε ν θφζκνο ζην γξαθείν ζαο, απ' φηη θαηαιαβαίλσ. Γε λνκίδσ 

λα ππνλνείηε θάηη ηέηνην.  
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 Δγψ ιέσ ινηπφλ, πξέπεη λα γίλεη ην έξγν. Δρνπκε κηα άπνςε φηη ε 

ΔΓΑΞ κπνξεί λα .. κε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη. Γελ μέξσ θάπνηνη γηαηί έρνπλ 

ηφζν αγσλία λα απνδείμνπλ φηη δελ ηελ έρεη. Δίλαη ε  εηαηξεία πνπ απηήλ ηε 

ζηηγκή δηαρεηξίδεηαη απνρέηεπζε θαη χδαηα ζηελ Διιάδα, ζηελ κηζε Διιάδα, 

κελ πσ ζηελ πεξηζζφηεξε Διιάδα. Μαθληθά ηε βγάιακε άρξεζηε. Ξνηα είλαη ε 

αγσλία απηψλ; Δίρα πεη ζε θάπνηνλ άιινλ, φηαλ μεθίλεζε ε ζπδήηεζε, λα 

θξχςεη ζπλαηζζήκαηα. Κε κε αλαγθάζεηε λα μαλαπψ ζήκεξα, θξχθηε 

ζπλαηζζήκαηα, γηαηί είλαη πνιχ θαιφ ην παθέην. Ινηπφλ, εγψ ιέσ θάηη πνιχ 

απιφ, αο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρίπνηα δελ ππνλνψ θ.Φνξγηάξε. Δγψ ιέσ φηη ε αγσλία ζην λα 

κελ δηεξεπλήζνπκε κηα πξφηαζε πνπ γίλεηαη δελ ηελ θαηαλνψ. Δπεηδή πήγακε 

εδψ ζηνπο εηδηθνχο. Δγψ είκαη δηθεγφξνο. Γελ ηα μέξσ ηα ηερληθά. Ν 

θ.Αληηδήκαξρνο σο γπκλαζηήο πξνθαλψο ηα μέξεη θαιχηεξα απφ κέλα. Νκσο 

εγψ ιέσ θάηη πνιχ απιφ, αο πάξεη ηελ πξσηνβνπιία ν θ.Γήκαξρνο. Ρν ζέησ ζε 

ςεθνθνξία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, ζα κπεη ζε ςεθνθνξία. Κελ αλεζπρείηε, νπφηε 

νινθιεξψζηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα δηεξεπλήζνπκε, λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε ΔΓΑΞ κε επίζεκεο 

απαληήζεηο θαη κε επίζεκν ηξφπν θαη λα αθήζνπκε ηηο εκεξίδεο θαηά ηφπνπο 

θαη ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηα άηππα απηά πνπ γίλνληαη, γηα λα γίλνπλ ζπδεηήζεηο νη 

νπνίεο δε βνεζάλε ζε ηίπνηα. Λα δηεξεπλεζεί θαη αλ ε ΔΓΑΞ δηαπηζηψζεη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζ' απηφ ην έξγν επηζήκσο, 

ηελ αθήλνπκε απηήλ ηε ιχζε θαη πάκε ζε άιιεο ιχζεηο. Δθηφο θ.Γήκαξρε αλ 

ζέιεηε εμ' αξρήο λα κελ ζπδεηήζνπκε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Αλ δε ζέιεηε λα 

ηε ζπδεηήζνπκε, δηθαίσκα ζαο, ζα πάξεηε ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ζαο, 

φκσο ζα πξέπεη λα εμεγήζεηε θαη γηαηί ην θάλεηε. 
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(ρεηξνθξφηεκα)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Δγψ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ ηε δεπηεξνινγία 

κνπ απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ν θ.Ζιηάζθνο, ν θ.Αληηδήκαξρνο, ν νπνίνο 

θνπβέληηαζε γηα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ηνπ ιχκαηνο. Βεβαίσο θαη ζέινπκε 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ζην ιχκα. Βεβαίσο θαη πνηνηηθα είλαη πάξα πνιχ θαιφ 

νπνπδήπνηε θαη αλ γίλεη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο. Νκσο, ην ηερληθφ δειηίν θαη 

ην μαλαιέσ, ην νπνίν δηεθδηθνχκε ζήκεξα ηα ρξήκαηα γηα ην έξγν κηιάεη γηα 

δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία. Αθφκα θαη έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη ην έξγν γηα λα 

πξνρσξήζεη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθήζηε κε ιίγν λα νινθιεξψζσ. Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε, ζα πάξεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Θαζίζηε θχξηε θάησ, 

ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ην λα ιέκε φηη κε ην ππάξρνλ ηερληθφ 

δειηίν ζα κπνξέζνπκε λα εληάμνπκε ζην δίθηπν άιινπο 7- 8.000, 10.000 

θαηνίθνπο θαη ζα δηεθδηθήζνπκε ρξήκαηα αχξην, γηα λα δηεθδηθήζνπκε, πνπ 

είλαη ζεκηηφ θαη ην ζέινπκε λα είλαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, 

αιιά εδψ πεξα είπακε θαη ιέκε φηη απέλαληη ζηνλ θφζκν πξέπεη λα είκαζηε 

εηιηθξηλείο. Θαη απηή είλαη ε αιήζεηα. Βεβαίσο απηφ ην έξγν γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

φπσο είπα ζέιεη ζπλείδεζε. Αθφκα θαη έηζη φκσο ζ' απηά ηα νπνία ζαο 

πεξηέγξαςα πξηλ, δειαδή αλ ζα ππάξρεη Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία ζα αλαιάβεη 

ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ λα πξνβιέςεη θαη λα 

εγγπεζεί φηη δε ζα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, δε ζα θαηαζηξαθνχλ πεξηνπζίεο 

ζε ηπρφλ δηζιεηηνπξγίεο πνπ ζίγνπξα ζα πξνθχςνπλ, γηαηί θνηηάρηε, ην έξγν 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

84 

ζα δνπιεχεη λχρηα κέξα, 24 ψξεο ην 24σξν, έλα ηέηνην έξγν απνθιείεηαη 

θάπνηα ζηηγκή λα κελ έρεη δηζιεηηνπξγίεο. Ακα δελ πξνβιέςεη ζήκεξα ην πνπ 

ζα πάεη ην ηειηθφ πξντφλ ζ' απηήλ ηελ επεμεξγαζία φπσο ηελ πεξηγξάθσ, 

ιπκαηνιάζπε θαη λεξφ θαη πσο ζα εγγπεζεί ηελ δηαρείξηζε ηνπ, αλ δελ 

πξνβιέςεη ζήκεξα γη' απηφλ ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ην πσο ζα εμνπιίζεη φιν 

ηνλ κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο, ηειηθά αλ δελ πξνβιέςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέξα 

λχρηα, ζα ππάξμνπλε πξνβιήκαηα. Κηιάκε ζήκεξα ινηπνλ γηα ηε ρσξνζέηεζε. 

Παο ιέσ φηη αλ γίλνπλ φια απηά, ηα νπνηα ζαο πεξηγξάθσ ζήκεξα, είλαη 

δεδνκέλν, φπνπ θαη αλ γίλεη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο, φηη ζα ππάξρεη 

αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη πσο ζα ππάξρεη; Βνζξαηδίδηθα ζα εμαθαληζηνχλε, 

ηα ζπίηηα, νη θαηνηθίεο πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν ζα πάξνπλ αμία. Θα 

πάξνπλ αμία. Αιιά γηα λα γίλεη απηφ φπσο είπα, πξέπεη λα εγγπεζεί ε εθάζηνηε 

Γεκνηηθή Αξρή φηη ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε ζπλνιηθα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.  

 Νινθιεξψλνληαο γηα ηε ρσξνζέηεζε .. Α, ζέισ λα απαληήζσ θαη ζε 

θάηη αθφκα, ζρεηηθά κε ηελ ΔΓΑΞ. Μέρσξα απφ ηελ ρσξνζέηεζε. Ιεο ζηνλ 

θφζκν ζήκεξα, απφ ηα Θηνχξθα ζην Ππθάκηλν, φηη ηα ρξήκαηα ηα νπνία έρνπλε 

εθηακηεπηεί, ηα ρξήκαηα, 40 εθαη. επξψ, γηα λα εθηακηεπηνχλ γηα ην έξγν φπσο 

ην πεξηγξάθσ, φηη ηξάβα λα πηάζεηο λα κηιήζεηο ζηελ ΔΓΑΞ, κε φ,ηη 

ζπλεπάγεηαη ε ΔΓΑΞ. Ηδησηηθή εηαηξεία, πξνθαλψο μέξεηε φηη ηνλ ηφπν καο 

ηνλ κνιχλνπλε νη ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη ν ηδηψηεο γηα λα ιεηηνπξγεί έλα έξγν 

ζέιεη ιεθηά θαη ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπλεπάγεηαη 

πεξηζζφηεξα ιεθηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε θα Θνληνγηάλλε. Γε ζαο δηέθνςα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερηζηε θ.Σαζηψηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θέιεη πεξηζζφηεξα ιεθηά. Ρν λα ιέο ζήκεξα ζηνλ θφζκν ινηπφλ 

φηη δελ επηιέγεηο ηε ιχζε ηνπ Βηνινγηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ, αιιά επηιέγεηο 

λα παο ζηελ ΔΓΑΞ, φπσο πεξηγξάθεηαη απηή απφ ηνλ θαζέλαλ, εκείο ερνπκε 

ζπγθεθξηκέλα ζέζε γηα ηελ ΔΓΑΞ θαη ηελ μέξεηε, είλαη ζαλ λα ηνπ ιεο ηνπ 

θφζκνπ, απφ ηα Θηνχξθα ζην Ππθάκηλν θαη απφ ηνλ Απιψλα ζηνλ Θάιακν, κελ 

πξνρσξήζεη ην έξγν. Κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε ζαο δηέθνςα θ.Νηθνλφκνπ νχηε ζηηγκή. Παο παξαθαιψ πάξα 

πνιχ. Κεηά αλ ζέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε, έρεηε ην δηθαίσκα λα ην θάλεηε. 

Σσξνζέηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε θαη νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρειεηψλσ. Πηε ινγηθή απηή θαη ε ρσξνζέηεζε ζέιεη ζπλείδεζε. 

Πην Ππθάκηλν ήκαζηαλ φινη καδί πξνρζέο θαη αθνχζακε ηνλ θ.Γήκαξρν ζε 

εξσηεζε πνπ ηνπ έγηλε απφ δεκφηε ηνπ Ππθακίλνπ λα ιέεη απαληψληαο ζηελ 

εξψηεζε, Γήκαξρε δειαδή ηη καο ιεο, φηη αλ είρακε ρσξάθη ζην Καξθφπνπιν 

ζα πήγαηλεο ζην Καξθφπνπιν; Θαη απάληεζε αθνπιηζηηθά ν Γήκαξρνο, 

βεβαίσο, δψζηε κνπ έλα ρσξάθη ζην Καξθφπνπιν, λα θάλσ εθεί ην έξγν. Δ, 

εκείο εθηηκάκε φηη ζπλείδεζε γη' απηφ ην έξγν δελ ππάξρεη. Ρν ζέινπκε ην 

έξγν, ην ζέινπκε ην έξγν βεβαίσο, γη' απηφ ινηπνλ, αιιά ζπλνιηθά θαη ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ζηε ρσξνζέηεζε φπσο κεζνδεχδεηαη κε ηε ινγηθή απηή, ηελ 

λννηξνπία, ηε ζπλείδεζε, πξνθαλψο δε ζπκβαδίδεη κ' απηφ πνπ ιέκε εκείο, 

ςεθίδνπκε ιεπθφ. Γηαηί. Ξαξψλ. Γηαηί ην ζέινπκε ην έξγν, αιιά πξνθαλψο δε 

ζα πάξνπκε νχηε ηελ πνιηηηθή επζχλε πνπ ζα γίλεη απφ εδψ θαη πεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη νχηε ζα πάξνπκε ηελ επζχλε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ηα 

νπνία ζα ππάξμνπλε φπνπ θαη αλ ρσξνζεηεζεί. Πήκεξα πξνηείλεηαη απφ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή ην Ππθάκηλν. Θαη βεβαίσο ζα μέξεηε φηη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 
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έξγνπ ζα είκαζηε απηφ πνπ ιέλε, κέξα λχρηα, ην κάηη εθεί πέξα, λα βιέπνπκε 

ηη γίλεηαη. Νπνπ θαη λα γίλεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, επέιεμα λα κηιήζσ ζην 

ηέινο, αλ θαη ζπκκεηείρακε ζηελ φιε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή, απφ ηνλ 

Φιεβάξε πνπ πξσηνεηέζεθε ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ, ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο 

πνπ έγηλαλ, είηε ήηαλ πνιηηηθσλ αξρεγψλ, είηε ήηαλ ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ρν 

Βηνινγηθφ ηνπ Υξσπνχ πξάγκαηη είλαη ίζσο ην κεγαιχηεξν έξγν πνπ κπνξεί λα 

γίλεη ζην λεφ Γήκν καο θαη γη' απην είλαη θαη ην πην δχζθνιν. πάξρνπλε 

ζέκαηα ηερληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά. Λα μεθηλήζσ απφ ηα πνιηηηθά. Ρη 

ζεκαίλεη θαη' αξρήλ πνιηηηθφο; Δίλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ πνιίηε ζε θάζε ζεζκφ. 

Απηήλ ηε ζηηγκή ππάξρνπκε εδψ 41 Πχκβνπινη, νη νπνίνη εθπξνζσπνχκε ιίγν 

σο πνιχ ηνπο Γήκνπο ηνπ .. ηνπο δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ. Ν θαζέλαο απφ καο 

έρεη ηελ επζχλε λα κεηαθέξεη ζην Ππκβνχιην απηφ ηε γλψκε ησλ ςεθνθφξσλ 

ηνπ, ηε γλψκε απηψλ πνπ εμέιαβε ηελ εληνιή λα αληηπξνζσπεχζεη ζ' απηφλ 

ηνλ .. ζεζκφ. Δπίζεο ηη άιιν κπνξεί λα ζεκαίλεη πνιηηηθφο; Ξνιηηηθφο ζεκαίλεη 

θαη απηφο πνπ κπνξεί λα αθνπγθξαζηεί ηνλ θφζκν πνπ είηε είλαη ςεθνθφξνη 

ηνπ, είηε φρη, έρεη πξνβιήκαηα ή δελ έρεη πξνβιήκαηα. Αλ ιχλνληαη 

πξνβιήκαηα κε ηελ απφθαζε πνπ ζα πάξεη, κε ηελ ςήθν πνπ ζα δψζεη, αλ δε 

ιχλνληαη θαη εάλ ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία απηή σο άηνκν ή σο 

εθπξφζσπνο αηφκσλ. Θα κνπ πείηε ηψξα, ηη ζεσξεηηθνινγείο; Γε ζα 

ζεσξεηηθνινγήζσ γηα πνιχ. Απιψο ζέισ λα θηάζσ ζην ζεκείν φζνλ αθνξά ην 

πνιηηηθφ ζθέινο, φηη θαη απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κηθξή ή κεγάιε 

πνιηηηθή, ζα ην έιεγα, κηθξνί ζεσξψ φηη είκαζηε εκείο πνπ αζρνινχκαζηε κε 

ηνπο Γήκνπο, κεγαιχηεξνη εκψλ είλαη νη βνπιεπηέο καο, φπσο ν θ.Νηθνλφκνπ 

πνπ παξίζηαηαη, πνπ έρεη ηελ δηπιή ηδηφηεηα, ζα πξέπεη λα εθθξαδφκαζηε 

ειεχζεξα θαη ε ειεπζεξία εθθξάζεσο δελ γίλεηαη ππφ πίεζε κέρξη θαη ηελ 
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ηειεπηαία ζηηγκή θαη κε απεηιέο εάλ ζα κπνξνχκε λα πεξλάκε απφ κηα γεηηνληά 

ή απφ άιιε γεηηνληά ή αλ ζα έρνπκε αχξην ζηνλ ηφπν καο, γηαηί ηνπνο καο δελ 

είλαη θαλέλα ρσξηφ απφ ηα 11 πνπ ελσζήθακε ζαλ εληαίνο Γήκνο Υξσπνχ. 

Δίκαζηε θαη ηα 11 ρσξηά θαη θαινχκαζηε εκείο εδψ νη 41, πνπ εζείο πέξζη 

ζηείιαηε ζ' απηφλ ην ζεζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Υξσπνχ, λα 

απνθαζίζνπκε γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, αλ κπνξνχκε λα δπγίζνπκε, αλ 

κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε, γηαηί θαη εκείο άλζξσπνη είκαζηε θαη κπνξεί λα 

έρνπκε κηα ππνθεηκεληθφηεηα κέζα καο. Απηφ φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή.  

 Νζνλ αθνξά ηερληθά ζέκαηα, είρα εθθξαζηεί θαη ζην Ππκβνχιην πνπ 

θάλακε ηνλ Απξίιε φηη ζα έπξεπε ε δηαδηθαζία αθξηβψο λα είλαη αλνηρηή θαη 

φπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Θηνχζεο, επαλεηιεκκκέλσο ηφληζα φηη πξέπεη 

λα είλαη αλνηρηή ε δηαδηθαζία γηα λα κε δίδεηαη ε πξφθαζε ζειεηε, εληφο 

εηζαγσγηθψλ, γηα θάπνηνπο, ε πξαγκαηηθφηεηα γηα άιινπο, λα κε δίλεηαη 

έλαπζκα, λα κε δίλεηαη πάηεκα θαλείο λα ακθηζβεηήζεη ηελ αθεξαηηφηεηα ησλ 

πξάμεσλ καο. Απφ ηελ αξρή δελ εθαξκφζηεθε πιήξσο απηή ε δηαδηθαζία. 

Νκσο έρνπκε έλα απνηέιεζκα. Κηα πξφηαζε 4 ζεκείσλ, 4 επηινγψλ. Ππκπίπηεη 

ε κηα εμ απηψλ, νη δχν εμ απηψλ ησλ ιχζεσλ, λα είλαη ίδηα κε πξνγελέζηεξεο 

κειέηεο. Θα αλαθεξζψ θαη εγψ ζε θάηη πνπ είπε θαη ν Γήκαξρνο θαη ν 

θ.Ξαπαγηάλλεο, ν Αληηδήκαξρνο, γηα ην 2001. πήξρε κηα θνηλή απφθαζε ηνπ 

ηφηε Ππλδέζκνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Υξσπνχ θαη Νηλνθχησλ θιπ. θαη 

ππάξρεη θαη έλα έγγξαθν πξνο ηελ θα Βάζσ Ξαπαλδξένπ, ηφηε πνπξγφ, γηα 

ηελ έγθξηζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο ηφηε Ξξνέδξνπο 

ή Γεκάξρνπο ησλ ηφηε ΝΡΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη, ν θ.Γαβξηήι, ν 

θ.Σαηδεδνικάο, ν θ.Πχξκαο, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Δπζηαζίνπ θαη ν θ.Ονχζζεο. Π' 

απηή ηελ ηνπνζέηεζε ηφηε ζπκθσλνχζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δγψ μέξσ, εγψ είδα ην έγγξαθν θ.Αληηδήκαξρε θαη έρεη απηέο ηηο 

ππνγξαθέο απφ θάησ. Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλε θαη άιιεο. Δγψ ην έγγξαθν 

απηφ επηθαινχκαη. Νηαλ ινηπνλ θηάζακε ηφηε λα δεηάκε ηελ θαηαζθεπή ελφο 

Βηνινγηθνχ φινη απηνί νη άλζξσπνη νκνθψλσο, ζπκθσλσο θαη δελ απνθιείεηαη 

θαλέλα ρσξηφ, πξψελ ρσξηφ πνπ ζήκεξα ζπλαπνηεινχκαη ηνλ έλα εληαίν Γήκν 

θαη ζπκπίπηεη ε ηφηε νξηνζέηεζε λα είλαη κε κηα ή κε δχν απφ ηηο ζεκεξηλέο 

νξηνζεηήζεηο, είλαη κηα βάζε πξνο ζπδήηεζε. Γε ιέσ φηη απηή είλαη ε απφθαζε 

ζσζηή ή φρη, κπνξεί λα έγηλε θαη ηφηε ιάζνο, αιιά ην ίδην ιάζνο πνπ έγηλε 

ηφηε, απνθιείεη λα έγηλε ην ίδην ιάζνο θαη ζήκεξα; Γηαηί ακθηζβεηνχκε ηε 

ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή κε ηηο πξάμεηο ηηο, ηηο ελέξγεηεο ηεο, πνπ πξψηνο ζαο 

είπα, πξνεγνπκέλσο ζαο είπα, φηη δελ είλαη νη πιένλ ηθαλνπνηεηηθέο; Αιιά γηαηί 

δηαθσλνχκε σο πξνο ην απνηέιεζκα, εθφζνλ έρνπκε θαη άιιε πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε πνπ θαηαιήγεη ζην ίδην απνηέιεζκα; Κηιήζαλε πνιινί, γηα λα κπσ 

θαη ιίγν ζην νηθνλνκηθφ, γηα ην θφζηνο. Ρν θφζηνο θαηαζθεπήο πξάγκαηη ζα 

θαιπθζεί, αλ κπνξέζνπκε απφ ην πνπξγείν, απφ ηα Θνηλνηηθά Ξξνγξάκκαηα, 

απφ ην ΔΠΞΑ. Ρν αλ κπνξέζνπκε είλαη ην δήηεκα. Κίιεζε ν θ.Αληηδήκαξρνο, ν 

θ.Ζιίαζθνο, είπε φηη ρξεζηκνπνηνχκε ην ήδε ππάξρνλ ηερληθφ δειηίν πνπ 

ππήξρε ζηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ θαη ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε είρε πεη 

φηη ζπλαζξνίδεηαη θαη κε ην ηερληθφ δειηίν ην νπνίν είρε ππνβάιιεη ν Απιψλαο 

σο Γήκνο. Δκείο ην .. Δζείο εδψ νη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη, λαη, απηφ ιέσ, ην ππνβάιιαηε εζείο, απηφ πνπ ππήξρε ζαλ 

ζρεδηαζκφο γηα λα γίλεη εληαία νξηνζέηεζε ελφο θαη κφλνπ Βηνινγηθνχ. Καο είπε 

θάηη άιιν, δελ μέξσ αλ ην έρεηε πιεξνθνξεζεί, ν θφζκνο εδψ, εκείο εδψ ζαλ 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ην ελεκεξσζήθακε, καο είπαλ, καο είπε ν θ.Ζιηάζθνο φηη 

ην ΔΞΔΟΑ ζπκθσλεί ζηελ άζξνηζε ησλ δχν πεξηνρψλ, γηαηί κε ιηγφηεξν θφζηνο 

ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο, άξα πεξηζζφηεξνπο δεκφηεο, 
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πεξηζζφηεξν θφζκν. Ρν θφζηνο ιεηηνπξγίαο κεηά, παληνχ, φπνπ θαη λα πάεη ζα 

ππάξρεη θφζηνο ιεηηνπξγίαο. πάξρεη θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηαηί ζα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο αληιίεο, booster, θαηά ηελ αγγιηζηή, ην κεγαιχηεξν δίθηπν, ε 

ζπληήξεζε ηνπ, βεβαίσο ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε. Νκσο εάλ γίλεη πην θάησ, 

αιιάδνπλ ηα ρηιηφκεηξα ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο; Ν Απιψλαο πέζηε νηη ην 

θάλνπκε κέζα ζηε ζάιαζζα ζα ζαο πσ. Ν Απιψλαο γηα λα έξζεη κέζα ζηε 

ζάιαζζα πφζα ρηιηφκεηξα είλαη; Ρν ίδην δελ είλαη ηα ρηιηφκεηξα λα θχγνπλ λα 

πάλε επάλσ; Ζ δηαθνξά θαη ζα κνπ πείηε, ππάξρεη δηαθνξά, ππαξρεη δηαθνξά, 

λαη, ζηελ πίεζε πνπ πξέπεη λα δψζνπκε ζηα ιχκαηα απφ ην κεδέλ γηα λα 

θηάζεη ζην πςφκεηξν, πνπ ζα νξηνζεηεζεί, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν Βηνινγηθφο, 

φκσο ζχκθσλα κε ηνλ κειεηεηή ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε ε δηαθνξά απηή 

είλαη πάξα πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ην φιν θφζηνο, δηφηη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά 

δελ είλαη κεγάιε, δελ είλαη ηεξάζηηα. Γε ζπκάκαη αγαπεηέ ζπλάδειθε 

θ.Θαιχβα, δε ζπκάκαη αθξηβψο ην λνχκεξν πνπ καο είπε γηα ηελ πςνκεηξηθή 

δηαθνξά, γη' απηφ δελ ην επηθαινχκαη.  

 Δρνπκε ινηπφλ ηψξα λα επηιέμνπκε έρνληαο φια απηά ζην θεθάιη καο 

κηα ζέζε. Νπνπ θαη αλ πάεη, φπνπ θαη αλ κπνξνχζε λα πάεη ν Βηνινγηθφο ην 

δεηνχκελν ήηαλε φηη ζα είρακε αληηδξάζεηο, πεξηζζφηεξεο ή κηθξφηεξεο. Δθεί 

είλαη απηφ πνπ ιέκε πνιηηηθφ θφζηνο. Ρη ζεκαίλεη πνιηηηθφ θφζηνο; Παο είπα θάηη 

ζηελ αξρή. Γε δπγίδεηαη ην πνιηηηθν θφζηνο κε ςεθνζεξηθφ ζθνπφ, φηη εθεί 

πήξα 5, άξα ζα ην θαηαδηθάζσ, εθεί πήξα 100, ζα ην επλνήζσ. Ξνιηηηθφ 

θφζηνο γηα κέλα ζα είλαη αλ νη επφκελεο γεληέο κεηά απφ 20 ρξφληα, πνπ ζα έρεη 

γίλεη ην έξγν, πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην έξγν, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είπαλ άιινη 

ζπλάδειθνη, ιεηηνπξγίαο, φπσο είπε ν θ.Σαζηψηεο, πνπ πηζαλφηαηα λα κελ είλαη 

ε παξνχζα Γεκνηηθή Αξρή κεηά απφ 20 ρξφληα απηή ε αξκφδηα πνπ ζα ειέγρεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Φνξγηάξε αλ επηκέλεηε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε, λαη. Ινηπφλ, εάλ ινηπφλ .. Απηφ, απηφ ζέισ 

λα δψζσ ζαλ πνιηηηθφ θφζηνο, εάλ κεηά 20 ρξφληα ν πνιίηεο πνπ ζα κέλεη ηφηε 

ζηνλ Υξσπφ ζα επραξηζηηέηαη γηα καο πνπ ζήκεξα επηιέγνπκε λα γίλεη ή λα κε 

γίλεη ην έξγν θαη ιέσ, γηαηί λα γίλεη ή λα κε γίλεη. Γηαηί καο είπαλ φηη νη 

πξνζεζκίεο είλαη ζθηρηέο θαη πξάγκαηη είλαη ζθηρηεο. Γε ζα ήζεια φπσο είρα πεη 

θαη ζην πξψην Ππκβνχιην ην Φιεβάξε, επ νπδελί λα ρξεσζνχκε εκείο φινη ζαλ 

Γεκνηηθνη Πχκβνπινη ηελ θαζπζηέξεζε θαη ηελ νπηζζνδξφκεζε ησλ επφκελσλ 

γεληψλ. Θα ππήξραλ θαη άιινη ίζσο ηξφπνη, φπσο είπε ν Βαζίιεο ν Νηθνλφκνπ. 

Γελ έρεη εμεηαζζεί, δελ κπνξψ λα ην θξίλσ. Ζ απφθαζε πξάγκαηη είλαη πνιχ 

δχζθνιε θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ επέιεμα λα κηιήζσ 

ηειεπηαίνο, ζην ηέινο, ήηαλ απηφ αθξηβψο, φηη δελ έρσ απνθαζίζεη αθφκα ηη ζα 

πξέπεη λα ςεθίζσ. Ξξάγκαηη εθθξαζηήθαλε πνιιέο απφςεηο πνπ θξίλσ φηη 

έρνπλε ηα ζεηηθά ηνπο θαη ηα αξλεηηθά ηνπο. Νκσο ζηφρνο βαζηθφο γηα κέλα 

είλαη, γηα ηελ επηινγή κνπ, είλαη νη κειινληηθέο γεληέο. Ρη φθεινο ζα δψζνπκε 

ζηηο κειινληηθέο γεληέο. Αλ απηφ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί, αλ κπνξέζνπκε λα ην 

θαηαζθεπάζνπκε, λα πξνιάβεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ελεξγήζεη φπσο κπνξεί ή 

φπσο ζα πξέπεη λα κπνξέζεη λα ην θάλεη, αλ θηάζνπκε ζε απνηέιεζκα νχησο 

ψζηε θαη νη ίδηνη νη δεκφηεο, θάηνηθνη ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ Ππθακίλνπ, 

πξψελ Θνηλφηεηαο, κεζαπξηαλήο γεηηνληάο ηνπ κεγάινπ εληαίνπ Γήκνπ ηνπ 

Υξσπνχ, εάλ απηνί ην επραξηζηεζνχλ ην έξγν, εάλ απηνί δελ κεηαληψζνπλ γη' 

απηφ πνπ ιέκε ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΑΥΛΑΠ: Απηά ήηαλε έηζη ζε κεξηθέο γξακκέο νη ηξεηο άμνλεο ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ κνπ. πάξρεη βέβαηα θαη θάηη άιιν ηερληθφ, πνπ ην θεξδίζακε 

ζηε δηαδξνκή απηψλ ησλ κελψλ. Μεθηλήζακε κε άιιε κέζνδν θαη θαηαιήγνπκε 
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ζε ηξηηνβάζκηα κέζνδν θαη αλ θάπνηνο ζπκθσλήζεη κε ην λα γίλεη ή φρη ην 

έξγν, ζπκθσλνχκε θαη ζε απηφ, γηα ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, γηα λα 

απνθεπρζνχλε θαηά ην δπλαηφλ, ην 99, λα κελ πσ ην 100%, γηαηί πνηέ δελ 

είζαη ζίγνπξνο, ησλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

Βηνινγηθνχ. Θα ήζεια ινηπνλ θ.Αληηδήκαξρε, θ.Ζιηάζθν, λα κνπ 

δηαζαθελήζεηε δχν ζεκαηάθηα αθφκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, έρνπκε θαη άιινπο νκηιεηέο. Γελ είζηε 

ηειεπηαίνο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γελ πξσηνιφγεζα θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, έρεηε δίθην. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δάλ πξάγκαηη απν ην ΔΞΔΟΑ έρνπκε ηε δηαβεβαίσζε φηη εάλ 

ηεξεζνχλ νη πξναπαηηεζεηο πνπ ζέηεη, ζα έρνπκε ηελ άζξνηζε απηψλ ησλ δχν 

Βηνινγηθψλ, ηνπ Απιψλα θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξηψλ. Δλα. Θαη δεχηεξνλ, αλ 

απηή ε κειέηε δε ζπλαληήζεη πξνβιήκαηα, πφζα ρξφληα ζα θάλεη λα ηειεηψζεη, 

πφζνλ θαηξφ; 1 κήλα, 1 ρξφλν, 2 ρξφληα; Γειαδή, ζέισ λα πσ, φηαλ ηειεηψζεη 

ε κειέηε, νξηζηηθνπνηεζεί θαη πάκε κεηά πιένλ ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Βηνινγηθνχ θιπ., νη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα κπνπλ 

κέζα θαη λα ιεθζνχλ ππ' φςε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θιπ., κεηά απφ πφζα ρξφληα κπνξεί λα γίλεη απηφ; Δίλαη θάηη ηξέρνλ; Αξα, εάλ 

είλαη πνιχ καθξηλφ, δείρλεη φηη ε παξνχζα Γεκνηηθή Αξρή δελ έρεη ίζσο ην 

πνλεξφ φθεινο, λα πσ έηζη, εληφο εηζαγσγηθψλ, λα ηελ πξνρσξήζεη, γηαηί ηελ 

επφκελε θνξά κπνξεί λα κελ είλαη ε ίδηα. Κπνξεί λα είλαη θάπνηα άιιε. Νπφηε 

λνκίδσ φηη είλαη έλα ζεηηθφ πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή φηη ιεηηνπξγεί αο πνχκε 

αληηθεηκεληθά κέρξη απηφ ην ζεκείν, γηαηί δελ κπνξψ λα ζθεθηψ άιιν ηξφπν 

πνπ λα δξάζεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή πην πνλεξφ, εθφζνλ δε ζα είλαη ζηα 

ρέξηα ηεο ε δηαρείξηζε ηεο φιεο απηήο ηζηνξίαο. Γειαδή, εκκέζσο, εκκέζσο 

πιελ ζαθψο θαιψ ηνπο πνιίηεο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε κ' απηφ θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη, λαη. Ρελ επφκελε θνξά, εάλ λνκίδνπλ φηη αδηθήζεθαλ θάπνηνη 

απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή λα ηελ αιιάμνπλ ή απφ καο, ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο ελ γέλεη. Θα πεξηκέλσ, ζα πεξηκέλσ ιίγν λα αθνχζσ θαη δχν, ηξεηο 

ηνπνζεηήζεηο αθφκα θαη ζα απνθαζίζσ θαηά ηελ ςεθνθνξία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Α, ζπγλψκε θ.Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, ζπγλψκε, κηα ηειεπηαία.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δπεηδή ην θιίκα είλαη ιίγν ηεηακέλν, δελ μέξσ αλ ζα ήηαλε 

ζθφπηκν, ζσζην, ε ςεθνθνξία λα γηλφηαλε κπζηηθή. Αλ πξνβιέπεηαη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ θάηη ηέηνην. Θπξία 

Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. Δρεη ην ιφγν ε θα Πηεξγίνπ. Θχξηνη, παξαθαιψ θχξηνη. 

Γελ είλαη ζνβαξά απηά ηψξα. Θχξηνη, θαιά ηα πήγακε κέρξη ηψξα. Θπξία 

Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, άιινη έρνπλ ην φλνκα, άιινη έρνπλ ηε ράξε, πνπ ιέκε. 

Αιινη είλαη νη πνιηηηθνί, άιινη καο βγήθαλε. Ξνιηηηθά .. Κελ πσ ηε ιέμε. 

Ινηπφλ, δήηεζα ην ιφγν λα πσ κεξηθά πξάγκαηα. Πρεηηθά θαη' αξρήλ κε ηε 

δεχηεξε πξφηαζε πνπ εθθξάζηεθε εδψ, κάιινλ ηξίηε, γηαηί άκα καδέςνπκε, 

ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνηάζεηο, ην ζέκα ηεο ΔΓΑΞ. Γειαδή ην λα 

παξαρσξήζνπκε αο πνπκε ην δίθηπν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ζε εηζαγσγηθά, 

ζηελ ΔΓΑΞ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίλαη ε δεχηεξε πνπ έρσ θάλεη εγψ. Ζ ηξίηε είλαη ε δηθή ζαο. 

Κάιινλ, ηξίηε είλαη κεηά ε δηθή κνπ, εληάμεη, ζα ην πσ. Ινηπφλ, εδψ θνηηάμηε, 
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είλαη .. απηή ε πξφηαζε, είλαη νπηνπηθή, γηα λα κελ πσ θαη θάπνηα άιια 

ζηνηρεία. Ξαξάδεηγκα, εγψ ζα πσ έλα εξσηεκαηηθφ, φρη παξάδεηγκα, έλα 

εξψηεκα. Ζ Ξαιιήλε, ην μαλαιέσ, ην είπα θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη κηα κεγάιε 

πφιε. Απφ ην δίθηπν ηεο ΔΓΑΞ, απφ ην Πηαπξφ δειαδή, γηαηί ν Γέξαθαο θαη ν 

Πηαχξνο είλαη 10 ρικ., 5, πφζα είλαη, γηαηί ινηπφλ δελ ελψλεηαη ε Ξαιιήλε γηα 

παξάδεηγκα, κε ην δίθηπν λα ηα πάεη ζηελ Τπηηάιεηα ή ηα Θαιχβηα παξαθάησ, 

ν Γήκνο Παξσληθνχ, πνπ έρεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ ε ΔΓΑΞ 

αιιά θαλεη .. ζηα Θαιχβηα, ζην Παξσληθφ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, θάηζε λα ηειεηψζσ. Ζ ΔΓΑΞ ην θάλεη αιιά ρσξνζεηεί, 

ρσξνζεηεί κέζα ζηελ ίδηα πεξηνρή. Γελ ηα παίξλεη απφ εθεί, απφ ηα Κεζφγεηα 

θαη απφ ηα Θαιχβηα θαη απφ ην Γήκν Παξσληθνχ λα ηα πάεη ζηελ Τπηηάιεηα. 

Κνπ θαίλεηαη δειαδή αδηαλφεην λα μεθηλάεη απφ ηελ Ραλάγξα, απφ ηε Βνησηία 

θαη απφ ηνλ Δπβντθφ λα ηα πεγαίλεη ζην Παξσληθφ. Δκέλα ε άπνςε κνπ είλαη 

φηη απηφ είλαη ην ηπξάθη ζηε θάθα. Ρν ζέκα είλαη λα καο βάιεη ζην ρέξη ε 

ΔΓΑΞ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, αθήζηε λα ηειεηψζεη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη κεηά, αθνχ καο πάξεη ηελ απνρέηεπζε, ζα καο πεη, θχξηνη, δελ 

κπνξψ λα ζαο πάσ ζηελ Τπηηάιεηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξψελ ζπλάδειθνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. γηαηί ηέιεησζε ε Τπηηάιεηα, ζα ζαο θάλσ εδψ Βηνινγηθφ θαη ζα 

μαλαζπδεηάκε πάιη πνπ ζα γίλεη ν Βηνινγηθφο κε εθκεηαιιεπηή πηα ηελ ΔΓΑΞ 

θαη φρη ην Γήκν. Απηή είλαη ε δηαθνξά. Ιέσ ινηπνλ ην εμήο, φηη ν Γήκνο θαη φρη 

ν θ.Νηθνλνκάθνο πνπ είλαη Γήκαξρνο ζήκεξα γηαηί απηφ ην έξγν είλαη 

δηαρξνληθφ, ζα είλαη θαη άιινη θαη άιινη θαη άιινη θαη δελ μέξνπκε πνηνο ζα είλαη 

κεηά απφ 4, 5 ρξφληα, 10. Ινηπφλ ..  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, θαλέλαλ. Θα γίλεη δηεζλήο δηαγσληζκφο θ.Νηθνλφκνπ φηαλ ζα 

πάξεη ην έξγν. Γε ζα ην πάξεη ε ΔΓΑΞ. Θα γίλεη δηεζλήο δηαγσληζκφο, θαλεξά 

ζα είλαη, ζα δνχκε πνηνο ζα ην πάξεη ην έξγν. Αιιν είλαη ην πξφβιεκα φκσο, 

φηη έλαο Γήκνο, φπνηνο θαη αλ είλαη απηφο ν Γήκνο, θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ 

ιανχ, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα έρεη θνηλσληθφ έξγν. Ρα 

ηέιε απφ ηε ζχλδεζε κε ην απνρεηεπηηθφ είλαη αληαπνδνηηθά. Δίλαη φπσο είλαη 

ε θαζαξηφηεηα, φπσο είλαη ε χδξεπζε. Γε βγάδεη θέξδνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ έλαο Γήκνο. Θα 

ην ιεηηνπξγεί γηα λα εμππεξεηεί ην ιαφ. Κηα εηαηξεία, είηε είλαη ε ΔΓΑΞ, είηε 

δελ μεξσ πνηνο ζα είλαη, ζα ιεηηνπξγεί κε θξηηήξηα θέξδνπο. Γε ιεηηνπξγεί ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κα, κε ζπγρσξείηε επεηδή είλαη ζηελ Αζήλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θ.Νηθνλφκνπ. 

Κπνξεί λα δηαθσλείηε, αιιά αθήζηε λα νινθιεξψζεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία θαη ν Κπφκπνιαο ζέιεη λα πάξεη ηα ζθνππίδηα θαη ν 

Κπφκπνιαο ζέιεη λα πάξεη ηα ζθνππίδηα. Θνηηάμηε, ηα θηιέηα είλαη ε χδξεπζε, 

ε απνρέηεπζε θαη ηα ζθνππίδηα. Απηά ηα ηξία ζέινπλε λα βάινπλε ζην ρέξη. 

Απηή είλαη ε ηζηνξία φιε. Απηφ ινηπνλ πξέπεη θαηά ηελ άπνςε κνπ λα ην 

απνξξίςνπκε. Ρψξα, απφ εθεί θαη πέξα, αλ είλαη θαιφ λα γίλεη εθεί ή πην εθεί ε 

ρσξνζέηεζε, εγψ ζα πσ απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο αιιά ιίγν πην έηζη 

ζπλνςηζκέλα, φηη κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ν θ.Κήηζηνπ θάλεη κέζα ζ' απηήλ 

ηελ κειέηε, ηελ πξνκειέηε, φπσο ζέιεηε πέζηε ην, πξνηείλεη 4 νπζηαζηηθά γηα 

φιν ην Γήκν Βηνινγηθνχο. Ν έλαο ζα γίλεη ζηνλ Θάιακν, πξνζέρηε, ν Θάιακνο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη κέζα ζηε κειέηε ν Θάιακνο. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, κηιάσ ζπλνιηθά ζαλ Γήκν κηιάκε ηψξα, έηζη; Δκείο έρνπκε 

έλα Γήκν κπξνζηά καο θαη ιέλε ηη ζα γίλεη ζπλνιηθά. Δλα ζρεδηαζκφ. Ν 

Θάιακνο ινηπφλ πνπ ζα ηα πάεη ηα .. ην λεξφ ην επεμεξαζκέλν; Θα πάεη ζηε 

ζάιαζζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζηα ρσξάθηα ηνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ζην έδαθνο, παληνχ κπνξεί λα πάεη. Ν Απιψλαο πνπ ζα πάεη. 

Ν Απιψλαο είλαη ρσξνζεηεκέλνο ζην Πηελφ. Ρν έρεηε απνδερηεί απηφ γηα ην 

Πηελφ Απιψλα. Δρνπκε ινηπφλ νπζηαζηηθά ηα ιχκαηα ηεο θάησ πεξηνρήο, πνπ 

εθεί πξνηείλεη ηηο δχν απηέο ζέζεηο. Αλ κπνξνχζακε, αλ είρακε ηε δπλαηφηεηα 

λα θάλνπκε απηφ, απηή είλαη ε ηδαληθφηεξε ιχζε θαη απηφ ιέεη ε κειέηε. Ρν 

έρεηε .. Γελ ην είπε θαλείο. Αλ ην δηαβάζεηε πξνζεθηηθά, απηφ ιέεη. Δγψ 

ινηπφλ, εγψ ινηπνλ ζπκθσλψ φζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ, φκσο 

δελ ςεθίδσ κε θξηηήξην ην αλαγθαίν αιιά ην θαηάιιειν θαη κε ηελ έλλνηα 

απηή ςεθίδσ παξψλ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ονχζζε, μέξεηε φηη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ δελ έρεηε δεπηεξνινγία. Ξαξφια απηά, ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο πνπ 

έρεηε γηα ην ζέκα, ζα έρεηε ην ιφγν γηα 2 ιεπηά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάληα 3 ξε Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζε κηα 

ηάμε θαη κηα ζεηξά. Θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ θ.Θαιχβα γηαηί κε 

ξψηεζε γηαηί ην 2001 εγψ είρα απνθαζίζεη κε ην Θνηλνηηθφ κνπ Ππκβνχιην 

ηφηε ηε ρσξνζέηεζε ζην Πηελφ Απιψλα. Ρφηε πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλε ε 

απνξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ θαη ηαπηφρξνλα ηα αζηηθα ιχκαηα ηνπ Απιψλα θαη ηα 

αζηηθά ιχκαηα ησλ Υξσπνρσξίσλ. Δθεί κε απφθαζε ηνπ ηφηε θαη 

ζπγρσξεκέλνο ηψξα Γήκαξρνο Απιψλα, ν θ.Θπξηαθνχ, είρε απνθαζίζεη ηε 

ρσξνζέηεζε ηνπ. Ζηαλ δπλαηφλ εγψ λα κελ απνδερηψ ηελ πξφηαζε ελφο 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη λα έιεγα φρη, λα κε γίλεη ζην Πηελφ Απιψλα; 

Θαλέλαο ζνβαξφο άλζξσπνο δε ζα ην έθαλε απηφ πηζηεχσ. Οψηεζα πνιιέο 
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θνξέο ηνλ θ.Ζιηάζθν γηαηί έζηεηιε ηε κειεηε απηή ζηελ ΛΑΚΑ γηα λα ηελ 

ειέγμεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ κνπ απαληήζαηε θ.Ζιηάζθν. Δπραξηζηψ πνιχ. Θχξηε Γήκαξρε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ πξνζέμηε ηα θψηα εθεί πεξα. Κελ ηα .. Ππλερίζηε 

θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, καο είπαηε φηη ε αληηπνιίηεπζε εθεχξεη δηάθνξα 

γηα λα κε γίλεη έλα έξγν. Νζνλ αθνξα ηελ κείδνλ αληηπνιίηεπζε, δειαδή εκάο, 

εκείο είκαζηε άλζξσπνη πνπ έρνπκε δηνηθήζεη. Μέξνπκε ηη είλαη λα γίλεη έλα 

έξγν. Μέξνπκε ηη ιαρηάξα έρεη ν Ξξφεδξνο θαη ν Γήκαξρνο λα θάλεη έλα έξγν 

γηα ηνλ ηφπν ηνπ. Δκείο έρνπκε θάλεη θαη έξγα. Δκείο κέρξη ζήκεξα σο 

αληηπνιίηεπζε, αλ δείηε ην αξρείν ζαο, ηα έρνπκε ζρεδφλ ςεθίζεη φια, αλ δείηε 

ην αξρείν ζαο. Φπζηθά δελ ςεθίζακε ηηο 700.000, 800.000 επξψ αλάζεζε πνπ 

έρεηε θάλεη, γηαηί κηιήζαηε γηα δηαθάλεηα. Δηζη; Ζ κειέηε έγηλε αλάζεζε θαη 

φιεο νη άιιεο νη αλαζεζεηο, φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ θ.Νηθνλνκνπ. Κνπ είπαηε φηη δελ είκαη ηθαλφο λα 

θξίλσ απηήλ ηε κειέηε. Λαη, νθείισ λα ην νκνινγήζσ. Μέξεηε ηη έθαλα; 

Δζηεηια απηήλ ηε κειεηε ζε έλαλ θίιν πεξηβαιινληνιφγν ν νπνίνο δνπιεχεη, 

εξγάδεηαη ζε Βηνινγηθφ. Αθνχ ηε κειέηεζε, ηελ επφκελε κέξα κε πήξε 

ηειέθσλν. Ζ θνπβέληα ζην ηειέθσλν μεθίλεζε κε γέιηα. Μέξεηε γηαηί; Κνπ 

ιέεη, Θσκά, απηφ δελ είλαη κειεηε, απιψο είλαη κηα ζηεκέλε δνπιεηά κε κφλν 

θξηηήξην ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηνπ Γεκάξρνπ. Θαλέλα άιιν θξηηήξην δε 

κεηέρεη. Νια απηά πνπ ιέεη θαηαξξίπηνληαη. Ζ κειέηε ην κφλν θξηηήξην πνπ 

έρεη ζνβαξφ είλαη ε πνιηηηθή απνδνρή, ηίπνηα άιιν. Ρψξα φζνλ αθνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Ππγλψκε, δχν ιεπηά, ελάκηζε ιεπηφ. Γε ράιαζε ν θφζκνο. Ρφζε 

ψξα πεξηκέλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, κνπ είπαηε φηη δελ είκαη ηθαλφο λα θξίλσ ηνλ θ.Κήηζηνπ. Ν 

θ.Κήηζηνπ καο ήξζε εδψ σο εηδηθφο πεξηβαιινληνιφγνο. Δηζη καο ήξζε εδψ. Ν 

θ.Κήηζηνπ, ζαο πιεξνθνξψ, επεηδή έθαλα έξεπλα θαη γη' απηφ, δελ είλαη θαλ 

γξακκέλνο ζην ΡΔΔ. Κεραληθφο ν νπνίνο δελ είλαη γξακκέλνο ζην ΡΔΔ δελ έρεη 

δηθαίσκα λα δνπιεχεη ζηελ Διιάδα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε ζέισ λα .. Θα ζπλερίζσ. Γελ είλαη θαλ θαη γη' απηφ δελ 

ππνγξάθεη ηε κειέηε θαη ηελ ππνγξάθεη κηα θπξία άιιε, Γηάλλνπ, ε νπνία είλαη 

θαη απηή απφ ηε Ιάξηζα. Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ ηφπν καο. Θχξηε 

Γήκαξρε, κε απηήλ ηε κειεηνχια, πνπ εζείο ηελ απνθαιείηε έηζη, φρη εγψ, 

εζείο, μέξεηε ηη καο είπαηε ζην Ππθάκηλν; Πην Ππθάκηλν καο είπαηε φηη είλαη 

γεγνλφο φηη ην ρσξηφ ην Ππθάκηλν είλαη κηθξφ ρσξηφ θαη ζα έρεη ηηο κηθξφηεξεο 

αληηδξάζεηο θαη εγψ ζαο απάληεζα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, ην είπαηε, είλαη γεγνλφο. Δρσ ηελ .. Δπηθαινχκαη ηελ καξηπξία 

φισλ. Νισλ ηελ καξηπξία θαη ησλ δηθψλ ζαο Ππκβνχισλ πνπ ήηαλ παξψλ. 

Απηήλ ηε ζηηγκή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, νινθιεξψλσ, νινθιεξψλσ. Μέξεηε ηη θάλεηε φκσο κ' απηήλ 

ηε κειέηε; Θχξηε Γήκαξρε, μέξεηε ηη θάλεηε κ' απηήλ ηε κειέηε; Απηφ πνπ 

θάλεηε κε ηελ κειέηε απηή είλαη φηη παξαζχξεηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε κηα 

ιαλζαζκέλε θαη παξάλνκε απφθαζε γηα κέλα. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΟΝΠΠΖΠ: Ξαξάηππε, λα ην πσ έηζη. Γειαδή ςεθίδνπκε θάηη ην νπνίν δελ 

είλαη ζσζηφ. Γηαηί λα ην ςεθίζνπκε; Γηα λα θξπθηνχκε πίζσ απφ απηφ; Λα 

έρνπκε έλα άιινζη; Σξεηαδφκαζηε άιινζη εδψ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ηέινο, ηέινο, δχν ιέμεηο. Θχξηε Γήκαξρε, πξέπεη λα θαηαιάβεηε 

φηη νη Ππθακηλαίνη δελ είλαη ηέηνηνπ είδνπο αλζξψπνη πνπ πνπιάλε ηε 

ζπλείδεζε ηνπο. Ρη ζέισ λα πσ. Γελ είλαη πξέπνλ εγψ, ν Θσκάο ν Ονχζζεο ν 

νπνίνο αληηδξψ θαη ερσ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αγξνηεκάρην, λα ηνλ 

παίξλεηε ηειέθσλν λα ηνλ θαιείηε ζην γξαθείν ζαο θαη λα ηνπ ιέηε, έια ξε, 

εξέκεζε, ζα ην παξσ ην δηθφ ζνπ. Γελ είλαη ζσζηά απηά. Απηή ηελ πνιηηηθή 

πξέπεη λα ηελ μεράζεηε. Γελ είλαη έηζη. Αλ ζέιεηε θαη' ηδίαλ ζα ζαο πσ θαη 

νλφκαηα, θαη' ηδίαλ φκσο, γηαηί ηψξα καο αθνχλε. Αλ ζέιεηε ζαο ιέσ θαη 

νλφκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε, αιιά, αιιά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο δψζακε ην ιφγν παξάηππα θαη παξάλνκα θαη δε ζα έπξεπε 

λα ιέηε ηέηνηα πξάγκαηα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εδψ είκαη γηα λα πσ ηελ άπνςε κνπ. Γε ζα κνπ 

θιείζεη ην ζηφκα θαλελαο Γήκαξρνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ονχζζε, εληάμεη. Νινη θξηλφκαζηε, φινη, φινη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε, φπσο ζπκθσλήζεθε απφ ηελ αξρή, ζε 5 ζπκπνιίηεο καο 

λα ηνπνζεηεζνχλ γηα ην ζέκα. Α, πξνεγνπκέλσο ν εηζεγεηήο, ν αξκφδηνο γηα 

ην ζέκα, ν θ.Ζιηάζθνο, λα δψζεη θάπνηεο απαληήζεηο θαη λα θιείζεη ν 

Γήκαξρνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο ηελ έρεη θάλεη ηελ εηζήγεζε; Δγψ ζα ηελ θάλσ;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ιεο φηη έρσ πξφβιεκα καδί ζνπ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πήκεξα ηνπνζεηήζεθα δηαδηθαζηηθά θαη δελ είρεο εηζήγεζε ζήκεξα, 

εθηφο αλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ιίηζα ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθαλεο εηζήγεζε ζήκεξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρα εξσηήκαηα είλαη ηα πεξηζζφηεξα .. Γε ζέβεζαη νχηε θαλ απηφ, 

νχηε θαλ απηφ δε ζέβεζαη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ηψξα, άζην. Μέξνπκε, μέξνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γφζεθε ν ιφγνο θαη ζηνλ θ.Ονχζζε θαη ζε φινπο αλεμαηξέησο. 

Ρψξα δελ ππαξρεη ιφγνο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηα απάληεζε, κηα απάληεζε, κάιινλ δχν απαληήζεηο. Ζ κηα πνπ 

αθνξά πάιη ηε κειέηε. Θαη' αξρήλ, ην ζέκα ηεο ηδηφηεηνο ηνπ θ.Κήηζηνπ, 

ρσξηο λα ζέισ λα ππνζηεξίμσ ηνλ θ.Κήηζηνπ, ζαο εμήγεζε, γηαηί ιέκε 

πξάγκαηα γηα λα δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο, φηη ππάξρεη κηα εηαηξεία θαη ζαο 

αλέθεξε 6, 7 νλφκαηα, ρσξνηάθηεο .. ρσξνηάθηεο, κεραληθφο, πδξαπιηθφο, 

πεξηβαιινληνιφγνο θαη θάηη άιιν, δε ζπκάκαη. Δλαο απ' απηνχο είλαη θαη ν 

θ.Κήηζηνπ. Παο εμήγεζα θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, φηη επεηδή είρακε 

πξφβιεκα γηα ην είδνο ηεο αλάζεζεο κειέηεο, γη' απηφ θαη ε αλάζεζε απηή 

είλαη ρσξνηαμηθή θαη ππνγξάθεη ρσξνηάθηεο, δελ είλαη πδξαπιηθή. Θαη ζα ζαο 

πσ έλα απιφ παξάδεηγκα. Ζ πξνεγνχκελε, ε πξνεγνχκελε .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν πξφβιεκα ηεο πιεξσκήο. Ρν πξφβιεκα ηεο πιεξσκήο. Θαη 

απηφ ήηαλε θαη ν ιφγνο πνπ ππνγξάθεη ρσξνηάθηεο θαη ε αλάζεζε .. Ζ 

αλάζεζε είλαη κηα ρσξνηαμηθή κειέηε. Απιά πξάγκαηα. Δλα είλαη απηφ. 
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Γεχηεξν, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο κειεηεο, θαη' αξρήλ ν θ.Κήηζηνπ θαη 

ε ΛΑΚΑ ήηαλε, μαλαείπα, δχν εθ ησλ κειεηψλ πνπ καο ελεκεξψζαλε. Θεσξψ 

ινηπφλ, ρσξίο λα ακθηζβεηψ ηελ άπνςε ηνπ θ.Κήηζηνπ ή ηεο εηαηξείαο ηνπ, 

ζεσξνχζα ινηπνλ θαη ζεψξεζα ζσζηφ λα ηε ζηείισ ζηε ΛΑΚΑ ε νπνία, φζνη 

μέξεηε θαη κάιινλ ην μέξεηε, είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε κειεηεηηθή εηαηξεία ζηα 

Βαιθάληα ζηα πδξαπιηθά, ζηα πδξαπιηθά, ζεψξεζα ινηπφλ λα ηνπο δψζσ ηε 

κειέηε γηα λα παξσ θαη ηελ άπνςε ηνπο, γηαηί ε άπνςε κηαο ηέηνηαο εηαηξείαο 

είλαη βαξχλνπζα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί δελ κπνξνχζε λα ην αλαιάβεη ε ΛΑΚΑ. Γελ κπνξνχζε λα ην 

αλαιάβεη. Γειαδή ιεο λα ηεο έζηεηια γηα λα παξεη, λα κνπ δσζεη, δειαδή λα 

κνπ δψζεη ηε γλψκε ηεο θαη λα κελ κπνξνχζε λα ηε ζπληαμεη. Γελ κπνξνχζε 

εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Γηα καο δελ ήηαλ απηφ ην ζέκα. Ινηπφλ, θαη άιισζηε 

φηαλ βάδεη απφ θάησ θάπνηνο ηελ ππνγξαθή ηνπ, έηζη; εθεί έρεη θαη ηε 

βαξχλνπζα ζεκαζία. Απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ. Πηελ άπνςε ηνπο. Νζνλ αθνξά 

ινηπνλ ην ζέκα ηεο κειέηεο θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηελ ΛΑΚΑ ηα πξάγκαηα είλαη 

απιά. Ινηπνλ θαη δε δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο. Γε ρξεηάδνληαη. Απφ εθεί θαη 

πέξα ζα απαληήζσ ζ' απηφ πνπ ξψηεζε ν Κηράιεο γηα ην ζέκα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ή ηεο ηξηηνβάζκηαο. Ρν ηερληθφ δειηίν δελ πεξηγξάθεη κέζα 

αθξηβψο .., πεξηγξάθεη θφζηνο ζε ζρέζε κε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξεξηγξάθεη ην θφζηνο ηεο κνλάδαο, ηεο εγθαηάζηαζεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Ζ δέζκεπζε πνπ έρνπκε πάξεη πξνθνξηθά απφ ηνλ 

θ.Αλδξεαδάθε έρεη λα θάλεη κε ην φηη εκείο ζέινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη 

ηνλ Απιψλα, ν νπνίνο έρεη έλα μερσξηζηφ ηερληθφ δειηίν, πνπ ην έρεη θαηαζέζεη 

απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κε φξν φηη ζέινπκε ηνλ Αζσπφ ζαλ απνδέθηε 

λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη δέζκεπζε ηνπ ΔΞΔΟΑ απηή θαη απηφ έρεη λα θάλεη, θαη απηφ 

έρεη λα θάλεη .. ηψξα δε ζέισ λα κπσ ζε ηερλνθξαηηθά πξάγκαηα, γηαηί δελ 

κπνξεί λα ηα θαηαιάβεη θαη ν θφζκνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή ινηπφλ ην ηερληθφ δειηίν, επεηδή ην ηερληθφ δειηίν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγθξαηεζείηε ιηγάθη, εληάμεη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν ηερληθφ δειηίν, πνπ ην έρσ θαη καδί κνπ, νπνηνο ζέιεη κπνξεί 

λα ην δεη, πνπ θαηαηέζεθε, κηινχζε γηα 8,5 ρικ. αγσγφ δηάζεζεο καδί κε 500 

κέηξα, αλ ζπκάκαη, ππνζαιάζζην αγσγφ, δειαδή 8,5 - 9 ρικ. αγσγφ δηάζεζεο, 

ππνζαιάζζην. Πηε ζάιαζζα ινηπνλ, ζηε ζάιαζζα ρξεκαηνδνηνπληαη απηελ ηε 

ζηηγκή δεπηεξνβάζκηεο επεμεξγαζίεο, γηαηί ζεσξνχλ φηη ε ζάιαζζα κπνξεί λα 

ππνθέξεη έλα θνξηίν κηαο δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, κηαο δεπηεξνβάζκηαο 

κνλάδαο. Ρψξα, δελ κπνξψ νχηε λα απνδείμσ φηη δελ είκαη ειέθαληαο, νχηε 

θαη λα πσ φηη είκαη θαη έηζη λνκίδσ φηη έρσ απαληήζεη .. Γηα φπνηνο ζέιεη 

πάλησο λα δεη γηα ην ηερληθφ δειηίν θαη νηηδήπνηε άιιν, έρσ ηνπο θαθέινπο 

εδσ πεξα λα ηα δεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Απφ ην θνηλφ έρεη ν θχξηνο .. Ξσο 

είπαηε; Ρν φλνκα ζαο πείηε κνπ. Ν θ.Ρδεβειέθνο, ν θ.Ξαλαγφπνπινο. Θα ήζεια 

νη ζπκπνιίηεο καο λα εθπξνζσπνχλ θάπνηα γεληθφηεξε νκάδα πνιηηψλ. Ν 

θ.Γξφζνο; Ν θ.Γεσξγφπνπινο θαη ν θ.Ξαληέινγινπ. Θα κηιήζεηε, λαη. Δλα 

κηθξφθσλν. Θαζίζηε θάησ θ.Ρδεβειέθν, φπνπ κπνξείηε λα ..  

ΡΕΔΒΔΙΔΘΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Δθπξνζσπψ ηνλ .. Ππλαηηεξηζκφ 

Γηαρεηξίζεσο .. ηνπ Θηήκαηνο Ππθακίλνπ, εθεί πνπ πάηε λα θάλεηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

102 

ΡΕΔΒΔΙΔΘΝΠ: Δθπξνζσπψ ηνλ .. Ππλαηηεξηζκφ Ππληδηνθηεζίαο θαη Θνηλήο .. 

ηνπ Θηήκαηνο Ππθακίλνπ, εθεί πνπ πάηε λα θάλεηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνλ 

Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ. Ιείπεη ν Ξξφεδξνο. Πηείιακε ινηπφλ κηα επηζηνιή ζήκεξα 

ην πξσί πξνο ην Γεκνηηθφ ζαο Ππκβνχιην. Δρεη ηίηιν: Γηακαξηπξία, δήισζε κε 

επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ. Ν .. Ππλαηηεξηζκφο ηδξχζεθε ην 1923 θαη είρε σο 

ζθνπφ ηελ θνηλή δηαλνκή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο. Απνηειείηαη γχξσ 

απφ ηα 120 άηνκα θαη έρεη γίλεη κία άηππε δηαλνκή ηνπ θηήκαηνο. Νη ηδηνθηήηεο 

πνπ θαίλνληαη θαη έρνπλε ηδηνθηεζίεο ζηελ νπζία έρνπλε ζπληδηνθηεζίεο. 

Κπνξεί θάπνηνο ζπληδηνθηήηεο λα πξνζβάιιεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ αιινπλνχ θαη 

λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα. Απηφ κέρξη ηψξα δε γίλεηαη. Θα γίλεη φκσο απφ 

ηψξα γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνζβάιιεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ησλ 

ππνινίπσλ. Ζ δήισζε - δηακαξηπξία πξνο ηνλ Γήκν Υξσπνχ θαηαηέζεθε 

ζήκεξα 14.10., έρεη πάξεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Γεκηνπξγήζεθε έλα πξφβιεκα 

ζην Γήκν, πήγαλ λα ηνλ πάξνπλ πίζσ, δελ έρεη .. ηέινο πάλησλ έρεη αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ. Γελ έρεη ζεκαζία απηφ, ζεκαζία έρεη ην θείκελν θαη νη ελέξγεηεο 

πνπ ζα θάλεη ν Ππλαηηεξηζκφο έλαληη θάζε Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη ηνπ 

Γήκνπ, ν νπνίνο ζα πάξεη ηελ απφθαζε ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

Αλαθέξνπκε ινηπνλ φηη ν Ππλαηηεξηζκφο είλαη αληίζεηνο επεηδή ε πξνηηζέκελε 

ελέξγεηα ζαο είλαη θαηαρξαζηηθή ελαληίνλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ππθακίλνπ θαη ζε 

θακηά πεξίπησζε δελ εμππεξεηεί ην ππέξηαην θαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ 

δεκνζίνπ, αιιά θαίλεηαη φηη απνζθνπεί ζηελ εμππεξεηεζε .. ζπκθεξφλησλ.  

 Ζ πξνηηζέκελε ελέξγεηα ζαο απνηειεί θαηάθνξε παξαβίαζε ησλ 

θαηνρπξσκέλσλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ καο θαη δηακαξηπξφκαζηε έλαληη 

ζηελ απφθαζε πνπ πξνηίζεηε λα πάξεη ην Γεκνηηθφ ζαο Ππκβνχιην. Παο 

δειψλνπκε φηη ζα ιάβνπκε φια ηα έλδηθα κέηξα απφ ην λφκν γηα ηελ 

πξνάζπηζε θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ λνκηθψλ καο δηθαησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί θάζε επηδήκηα θαη απαρζήο γηα ηελ πεξηνπζία καο θαη ηα νηθνλνκηθά 
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καο ζπκθέξνληα. Ζ πξάμε ζαο είλαη θαηαρξαζηηθή, γη' απηφ ην ιφγν απφ εδψ 

θαη πεξα ζα έρεη ε δηθαηνζχλε. Παο επραξηζηψ θ.Ξξφεδξε.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρδεβειέθν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γξφζνο. 

ΓΟΝΠΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη, Ππθακηληψηεο, εθπξνζσπψ ηε 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ππθακίλνπ γηα ην Βηνινγηθφ. Δρνπκε 

έλα ςήθηζκα εκεξνκελίαο 14 Νθησβξίνπ 2011. Θχξηε Γήκαξρε, παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμεχξεζε 

ιχζεσο ζην ζέκα ρσξνζέηεζεο ηνπ Βηνινγηθνχ ζην Ππθάκηλν, εζείο ζχκθσλα 

κε ηελ επηζηνιή ζαο εκεξνκελίαο 10 Νθησβξίνπ 2011 παξακέλεηε ζηηο ίδηεο 

ζέζεηο πνπ δε δίλνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα, αιιά απιψο ην ππξνδνηνχλ κε 

άγλσζηεο πηζαλφλ πξνζηξηβέο πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε 

ζαο. Παο ππελζπκίδνπκε ηη καο είαηε ππνζρεζεί ζηε ζπλάληεζε καο ζην 

Ππθάκηλν, φηη εδψ είκαζηε λα ζπδεηήζνπκε μαλά θαη μαλά θαη ζα βξνχκε ηε 

ιχζε. Δπίζεο είραηε δειψζεη φηη αλ νη θάηνηθνη ηνπ Ππθακίλνπ δε ζέινπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Βηνινγηθνχ, εγψ 10 ρξφληα λα πξνζπαζψ σο Γήκαξρνο, ν 

Βηνινγηθφο δε ζα γίλεη. Θχξηε Γήκαξρε, ηειηθά πνηνο θνξντδεχεη πνηνλ. Ρα 

γεγνλφηα απφ κφλα ηνπο ζαο δηαςεχδνπλ. Γη' απηφ ζαο θαηαγγέινπκε ζηνλ 

θφζκν ηνπ Ππθακίλνπ γηα αδηαιιαμία, αζέηεζε ησλ ππνζρέζεσλ ζαο θαη 

ξεβαλζηζκφ πξνο ηνλ θφζκν ηνπ Ππθακίλνπ, πνπ απνξξέεη απφ θαζαξά 

πξνζσπηθνχο ή πνιηηηθνχο ιφγνπο πνπ εζείο γλσξίδεηε πνιχ θαιά. Θχξηε 

Γήκαξρε, γηα χζηαηε θνξά δηακαξηπξφκαζηε θαη ζαο θαινχκε λα 

αλαζεσξήζεηε ηηο απφςεηο ζαο θαη κέζα απφ δηάινγν θαη ηνπηθφ δεκνςήθηζκα, 

αλ ρξεηαζζεί, πνπ έρνπκε πξνηείλεη, λα αληηιεθζείηε ην πξφβιεκα θαη λα ην 

επηιχζεηε ρσξίο πεξαηηέξσ ράζηκν ρξφλνπ θαη δηθαηνινγίεο ηνπ ηχπνπ, φηη δελ 

ππαξρεη πιένλ ρξφλνο γηα ηέηνηεο ζπδεηήζεηο θαη φηη ζα ραζνχλ ηα ρξήκαηα 

απφ ην ΔΠΞΑ. Αλ ραζνχλ ηα ρξήκαηα απφ ην ΔΠΞΑ εζείο θαη κφλνλ εζείο 
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απνθιεηζηηθά ζα είζηε ππεχζπλνο, δηφηη αθήζαηε ην ρξφλν λα πεξάζεη 

αλεθκεηάιιεπηνο θαη ηψξα πξνζπαζείηε λα κεηαζέζεηε ηηο επζχλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ αξγνπνξία ζαο ζε άιινπο θαη άδηθα.  

 Θχξηε Γήκαξρε, ζήκεξα είλαη κέξα ζεκαληηθήο απφθαζεο εθ κέξνπο ζαο 

θαη ε νπνία ζα θξίλεη ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ζαο σο Γεκάξρνπ ηνπ Γεκνπ 

Υξσπνχ, ηνπ νπνίνπ είκαζηε δεκφηεο αιιά θαη ηνπ Ππθακίλνπ, ηνπ νπνίνπ 

είκαζηε θάηνηθνη. Θχξηε Γήκαξρε, γηα ηηο ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ζαο ζα είζηε 

απνθιεηζηηθά ππφινγνο έλαληη ηνπ εαπηνχ ζαο πξψηα θαη ησλ πηζαλψλ 

δηακαξηπξηψλ πνπ εζείο απνθιεηζηηθά ζα ππξνδνηήζεηε. Ππληνληζηηθή 

Δπηηξνπή Θαηνίθσλ Ππθακίλνπ γηα ην Βηνινγηθφ. Δπραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γξφζν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γεσξγφπνπινο.  

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζαο ξψηεζα φηαλ είραηε έξζεη ζην 

Ππθάκηλν πνηνο ζαο παξέζπξε ζ' απηέο ηηο απνθάζεηο ηηο νπνίεο παίξλεηε. Γελ 

κνπ απαληήζαηε ζην Ππθάκηλν. Ρελ ίδηα, ε ίδηα εξψηεζε θαη απνξία κνπ 

παξακέλεη, δηφηη εάλ ζέιαηε λα θεξδίζεηε ην ρξφλν θαη λα θάλεηε ην Βηνινγηθφ 

Θαζαξηζκφ πνπ φινη ηνλ ζέινπλ ζ' απηήλ ηελ πεξηνρή, ζα αμηνπνηνχζαηε αθφκα 

θαη ηε ρσξνζέηεζε πνπ έρεη θάλεη ν θ.Κήηζηνπ θαη ζα δηαιέγαηε εδσ θαη 10 

κήλεο πεξίπνπ απηφ πνπ ιέγεηαη Παξαληάξε. Απηή είλαη ε κφλε πηζαλφηεηα λα 

θεξδίδαηε ηνπο ρξφλνπο γηα λα θάλεηε ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ θαη λα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΞΑ. Νζνη άιινη ζαο παξαζχξαλε ζε άιιεο ιχζεηο, 

κάιινλ ππνλνκεχνπλ ηε ζέζε ζαο, είηε είλαη ηελ αληηπνιίηεπζε, είηε είλαη ζηε 

ζπκπνιίηεπζε θαη δελ μέξσ πφζνη άιινη επνθζαικηνχλ ηε ζέζε ηε δηθή ζαο. 

Γπζηπρψο ή επηπρψο ε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ιέεη απηφ ην πξάγκα. 

Απηφ φκσο είλαη δήηεκα πνιηηηθφ δηθφ ζαο, δελ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

Ππθακίλνπ, δελ αθνξά έλα νιφθιεξν ρσξηφ. Δθείλν πνπ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ Ππθακίλνπ είλαη εάλ θαη θαηά πφζν απηή ε κειέηε εληφο εηζαγσγηθψλ, γηα 
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λα κελ ηελ νλνκάζσ κειέηε, δηεξεχλεζε ηνπ ρσξνπ ηελ νπνία αλαζέζαηε 

ζηνλ θ.Κήηζηνπ, γηαηί δελ κπνξνχζαηε λα ηελ αλαζέζεηε ζηελ εηαξεία ηνπ, ν 

νπνίνο πξάγκαηη δελ είλαη κεραληθφο, πξάγκαηη δελ είλαη κεραληθφο, δελ είλαη 

ζην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, εθηφο αλ θάπνηνο καο πεη φηη είλαη 

κεραληθφο, δειψλεη πεξηβαιινληνιφγνο, δειψλεη δηαρεηξηζηήο, δελ μέξσ θαη αλ 

δειψλεη θαη πνιηηηθφο, ελ πάζε πεξηπηψζεη .. Δπηθνηλσληνιφγνο, καο ην είπε θαη 

ν ίδηνο. Δπηθνηλσληνιφγνο.  

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δε κε ελδηαθέξεη ηη δειψλεη ν θ.Κήηζηνπ. Δκέλα, 

εκέλα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ, αθήζηε ηνλ θ.Γεσξγφπνπιν λα πεη ηε 

ζθέςε ηνπ. 

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Δθείλν πνπ κε ελδηαθέξεη, εθείλν πνπ κε ελδηαθέξεη εκελα 

.. Δρεη αλψηεξεο ζπνπδέο. Γειαδή είλαη ζην εμσηεξηθφ ε; Λαη; Ρψξα καο 

πείζαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γεσξγφπνπιε. Βνεζήζηε καο. 

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Δθείλν πνπ κε ελδηαθέξεη εκέλα είλαη ην εμήο, φηη ε 

ρσξνηάθηεο κεραληθφο ε νπνία ππνγξάθεη ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ρσξνπ, φπνηνο 

έρεη ιίγν κπαιφ φπσο είπε θαη ε θα Πηεξγίνπ, φπνηνο δηαζέηεη θαη ιίγν κπαιφ, 

ιίγν, φρη πνιχ, δε ρξεηάδεηαη λα εηλαη ηερληθφο, θαη δε ρξεηάδεηαη λα πνχκε λα 

θξαπγάδεη ζαλ ηνλ θχξην πνπ κε ζακπνηάξεη απηήλ ηε ζηηγκή ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Νπνηνο δηαζέηεη ειάρηζην κπαιφ θαη ιίγε ηερληθή θαηάξηηζε 

θαηαιαβαίλεη φηη θαη φπσο παξαδέρηεθε θαη ν θ.Κήηζηνπ, φηη ε θαιχηεξε ιχζε 
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δελ είλαη απηή ε νπνία πξνηείλεηαη θαη είλαη εκθαλέο γηαηί. Δάλ δερηνχκε, ην 

νπνίν ακθηζβεηείηε, γη' απηφ έθαλα θαη ζηελ εξψηεζε ζηνλ Αληηδήκαξρν, εάλ 

δερηνχκε φηη είλαη ηξηηνβάζκηνο ν θαζαξηζκφο, ζηνλ ηξίην βαζκφ ν θαζαξηζκφο 

θαη αλ δερηνχκε φηη είλαη compact, δειαδε είλαη θιεηζκέλνο, θιεηζηνχ ηχπνπ, 

φπσο ιέεη ν κειεηεηήο εδψ θαη πξνηείλεη ν θ.Κήηζηνπ, ε ρσξνηάθηεο κάιινλ 

κεραληθφο, ηφηε δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα νζκψλ. Αξα, απφ ηελ άπνςε 

απηή, θνηλσληθφ πξφβιεκα δελ ππάξρεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κπξίδεη ηίπνηα, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εθπξφζσπνη εδψ ησλ 7 παξαηάμεσλ πήγαλ ζηε Γεξκαλία 

θαη είδαλε ζηε Γεξκαλία θαη φπνπ αιινχ θαη έρνπκε δεη Απζηξία, Γεξκαλία θαη .. 

ηέηνηνπ είδνπο Βηνινγηθνχο Θαζαξηζκνχο, θνηλσληθφ πξφβιεκα δελ ηίζεηαη. 

Αθνχ δελ ηίζεηαη θνηλσληθφ πξφβιεκα ινηπφλ, γηα πνην ιφγν δηαιέγνπκε ηελ 

αθξηβφηεξε ιχζε; Γηαηί δε δηαιέγνπκε ηε θζελφηεξε; Γηαηί παίξλνπκε ηα 

ιχκαηα απφ ηνλ θάκπν, ηα αλεβαδνπκε ζε έλα πςφκεηξν 65 κέηξα ςειά θαη ηα 

μαλαθαηεβάδνπκε θάησ αθνπ δελ ηίζεηαη ηέηνην δήηεκα; Γηαηί δε δηαιέγνπκε 

ηελ νηθνλνκηθφηεξε ιχζε, φπσο καο είπε, φπσο καο έηπε ν θ.Ιίηζαο; Γηαθσλψ 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γεσξγφπνπιε. 

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Γελ ηειείσζα, αλ έρεηε ηελ θαινζπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλε, έρνπλ μαλαηεζεί ηα εξσηήκαηα.  

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Νρη, φρη, δελ είλαη εξσηήκαηα. Θέζεηο είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. 

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Θαη ιέσ ην εμήο, έρνπκε, έρνπκε ζαλ ιχζε, ζαλ 

επηζηεκνληθή ιχζε ηε ρακειφηεξε ζέζε, έρνπκε ζαλ νηθνλνκηθή ιχζε 

θαηαζθεπήο ηε ρακειφηεξε ζέζε, έρνπκε ζαλ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ην 

ρακειφηεξν θφζηνο γηαηί ζα είλαη δεθαπιάζην ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κε ηηο 10 

αληιίεο πνπ ζα ζέιεηε ηα ιχκαηα λα ηα αλεβαζεηε ζηα 65 κέηξα πςφκεηξν. 
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Δρνπκε ηελ θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή ιχζε δηφηη δελ πέθηνπλ ηα ιχκαηα ζηνλ 

Αζσπφ πνηακφ, έζησ θαη ηα επεμεξγαζκέλα θαη λα πάλε ζηε ζάιαζζα θαη λα 

δεκηνπξγνχλε θαζ' φιν ην κήθνο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ εζηίεο κφιπλζεο θαη 

παξφια απηά δηαιέγεηε απηφ ην πξάγκα. Δδσ δελ κπνξεί ν θνηλφο λνπο λα 

θαηαιαβεη γηα πνην ιφγν ην θάλεηε. Δηιηθξηλά δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δνζνχλ απαληήζεηο. Νινθιεξψζαηε; Παο επραξηζηψ. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ξαληέινγινπ έρεη ην ιφγν.  

ΞΑΛΡΔΙΝΓΙΝ: Ξαλαγφπνπινο, πξψηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ν θ.Ξαληέινγινπ. 

ΞΑΛΡΔΙΝΓΙΝ: Θαη' αξρήλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΛΡΔΙΝΓΙΝ: Λαη, πξψηα ν θ.Ξαλαγφπνπινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Νξίζηε θ.Ξαλαγφπνπιε. 

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, καο είρε πεη ν κειεηεηήο ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ε κνλάδα ζα είλαη ηξηηνβάζκηαο 

επεμεξγαζίαο. Νηη ε κνλάδα ζα είλαη ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Πήκεξα ν 

θ.Πνπιηψηεο καο είπε θαη αζθαιψο ζα έρεη δηαβάζεη ηε κειέηε, ηελ πξνκειέηε, 

φηη αθνξά δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία. Αλ ήηαλ ν κειεηεηήο ζήκεξα, ν νπνίνο 

παξαδέρηεθε ζηελ πξφηαζε απηή πνπ έθαλα γηα ππεδάθηα δηάζεζε εθφζνλ ην 

λεξφ ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζα κπνξνχκε αθφκε θαη λα ην πίλνπκε, θαη 

φηαλ φινη νη επηζηήκνλεο ιέλε φηη γηα λα απνξππαλζεί ν πδξνθφξνο νξίδνληαο 

ρξεηάδεηαη πνιχ θαζαξφ λεξφ, κέρξη πνπ έρνπλ απεπζπλζεί νη εηδηθνί 

επηζηήκνλεο ζηελ ΔΓΑΞ λα εκπινπηίζεη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα κε θαζαξφ 

λεξν. Δκείο ινηπνλ πνπ ζα έρνπκε αθζνλν λεξάθη θαζαξφ, φπσο δηαηίλεηαη ν 
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κειεηεηήο, γηαηί λα κελ ην δηαζέηνπκε γηα ηελ απνξχπαλζε απφ ην εμαζζελέο 

ρξψκην ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη κηιάκε θαη πξνεγνχκελσο θάπνηνο, δελ 

μέξσ, ν θ.Ζιηάζθνο; κίιεζε γηα απνδέθηε ηνλ Αζσπφ πνηακφ. Θχξηε Ζιηάζθν, 

ζα ζαο δψζσ ηελ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, ηελ έρσ εδψ, ην 

2008 κε αξηζκφ 1543, φηαλ αθπξψζακε ην λφκν ηνπ Πνπθιηά, εκείο ε 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΠΙΙΝΓΥΛ ΥΟΥΞΝ, γηα ηα 300 εξγνζηάζηα πνπ ήζειε λα 

θέξεη ζηε .. Ραλάγξαο, ην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο απνθάλζεθε, νχηε κηα 

ζηαγφλα ζηνλ Αζσπφ πνηακφ αλ δε γίλεη απνξχπαλζε. Γη' απηφ ινηπνλ πξέπεη 

λα ιάβεηε ζνβαξά ππ' φςηλ φηη ζηνλ Αζσπφ πνηακφ αλ δε γίλεη απνξχπαλζε, 

φπσο αθξηβψο ην ιέεη, εδψ είλαη ε απφθαζε θαη ζα ηελ επηθαιεζηνχκε, αλ 

ρξεηαζηεί, πηζηεχσ λα κε ρξεηαζηεί, ζα είκαζηε ξηδηθά αληίζεηνη. Δάλ ν Αζσπφο 

πνηακφο κε ην ράιη πνπ παξνπζηάδεη, πνπ ν ηφπνο καο έρεη βνπιηάμεη, απ' απηφ 

ην γεγνλφο εάλ ζπλερίζνπκε θαη εκείο λα ξππαίλνπκε, νπε θαη αιίκνλν καο.  

 Δάλ ινηπφλ είλαη ε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία δηαζπηζησκέλε φηη ην λεξφ 

είλαη θαζαξφ, πξνηείλσ λα παξζεί ε άδεηα απφ ην Γήκν γηα ππεδάθεηα δηάζεζε 

φηαλ κάιηζηα νη θχξηνη βηνκήραλνη αθφκε θαη ζήκεξα παίξλνπλ άδεηεο δηάζεζεο 

ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη αληί γηα επεμεξγαζκέλα ξίρλνπλ ηνμηθά απφβιπηα. 

Θαη ηειεπηαίν, άθεζε έλαλ ππαηληγκφ ν θ.Ιίηζαο, ηη θάλεηο θ.Ξξφεδξε ηεο 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ γηα ηνλ Αζσπφ. Πνπ απαληψ θ.Ιίηζα φηη απφ ην '95 κέρξη 

ζήκεξα έρνπκε, έρνπκε επηηχρεη ηφζα πξάγκαηα πνπ επί 40 ρξφληα θαλέλαο δελ 

ηα ηφικεζε. Δρνπκε δηθάζεη ζρεδφλ ηνπο κηζνχο βηνκήραλνπο θαη ζηηο 27 ηνπ 

Νθηψβξε δηθάδνπκε θαη ηνπο άιινπο πνπ επζχλνληαη γηα ην θαξθηλνγφλν 

εμαζζελέο ρξψκην. Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξαλαγφπνπιε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ξαληέινγινπ. 

ΞΑΛΡΔΙΝΓΙΝ: Θαη' αξρήλ επραξηζηψ γηαηί κνπ δίλεηε ην ιφγν ζην 

Ππκβνχιην ζαο. Δπηηξέςηε κνπ λα μεθηλήζσ απφ έλα ζεκείν. Παο παξαθνινπζψ 
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ηε δνπιεηά ζαο, παξα πάξα πνιιά ρξφληα εδψ ζηνλ Υξσπφ θαη λα πσ φηη απηήλ 

ηε ζηηγκή βξηζθφζαζηε κπξνζηά ζε κηα ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηηο 

κειινληηθέο θπξίσο γεληέο, απφθαζε πνπ ε πνηφηεηα, ε δέζκεπζε ζαο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζα θέξεηε πάλσ ζ' απηφ ην ζνβαξφηαην άιια 

αλαγθαίν έξγν λα γίλεη, ζα ζθξαγίζεη ηελ πεξηνρή ζαο γηα πάξα πνιιά ρξφληα. 

Δλαο Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο θαη' αξρήλ αλαβαζκίδεη ηηο πεξηνπζίεο, αλαβαζκίδεη 

ηνπο ηφπνπο. Ξξέπεη λα μεθηλάεη θαλέλαο απ' απηφ. Ρελ ίδηα ζηηγκή ν θφζκνο 

ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα έρεη ζαθείο έλλνηεο. Γηα θάζε δηζιεηηνπξγία ζε έλαλ 

Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ε ζάιαζζα ηνπ Σαιθνπηζηνχ θαη ν θάξνο ηνπ Υξσπνχ ζα 

γεκίδνπλ θφπξαλα θχξηνη. Δίλαη αδηαλφεην λα θαληάδεζηε φηη είλαη δηαθνξά λα 

απνβάιιεηε ηα πγξά ηα επεξγαζκέλα ζηνλ Αζσπφ ή ζηνλ Δπβντθφ. Δάλ ινηπνλ 

ζθεθηείηε ζσζηά απηήλ ηε ζηηγκή, αλαιακβάλεηε κηα ηεξαζηηα επζχλε, 

αμηνπηζηίαο ηεο αξρήο ζαο θαη ηεο εμνπζίαο ζαο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηνπ 

ηφπνπ θαη δπζηπρψο ην πξφβιεκα είλαη φηη νη άλζξσπνη ηνπ ηνπνπ δελ ζαο 

εκπηζηεχνληαη θαη δελ ζαο εκπηζηεχνληαη φρη εζάο πξνζσπηθά θ.Γήκαξρε κφλν, 

αιιά νπνηαδήπνηε εμνπζία, δηφηη νη εμνπζίεο θαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε, φπσο 

είπε έλαο ειηθησκέλνο πξνρζέο ζην Ππθάκηλν, είλαη αλαμηφπηζηε. Αχξην ζα έξζεη 

ε επφκελε εμνπζία θαη δε δηαζθαιίδεηε ηνλ θφζκν ζαο γηα ηίπνηα.  

 Δχρνκαη, επηζπκψ, ζέησ ηηο εηδηθέο κνπ γλψζεηο ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ 

γηα λα γίλεη επηηέινπο έλα έξγν δηαζθαιηζκέλν γηα ην απνηέιεζκα ηνπ. Θέισ κ' 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα βεβαηψζσ ηε ζεηηθή κνπ ζηάζε απέλαληη, αιιά ακέζσο 

ιέσ θαη ηε απνξία κνπ, πσο είλαη δπλαηφλ λα κηιάηε ζηνλ θφζκν γηα έλα ηέηνην 

έξγν θαη λα ζέιεηε λα ηνλ πείζεηε θαη λα κελ ηνλ έρεηε πείζεη φηη ζα ειέγρεηε 

ηνπο βνζξαηδίδεο πνπ κπνξεί λα ζαο θέξλνπλε βηνκεραληθά θχξηνη ζην 

Βηνινγηθφ ζαο θαη αο είλαη εθαηνζηνχ βαζκνπ, φρη ηξίηνπ, εθαηνζηνχ βαζκνχ. 

Θαη λα ζαο ηνλ βγάινπλ off. Δθείλε ηελ κέξα ε ζάιαζζα ζαο ζα γίλεη 

ζθαηφιπκα. Ρν δεχηεξν επηρείξεκα, πσο είλαη δπλαηφλ λα εγγπάζηε ζηνλ 

θφζκν φηη ζα είζηε αμηφπηζηνη ζηε ιεηηνπξγία θαη λα πεγαίλεηε κε κειέηεο δχν, 
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κηα ηελ επίζεκε ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ θαη κηα αλεπίζεκε ηελ νπνία θάλαηε 

εζείο, πνπ είλαη γεκάηε επρνιφγηα, πνπ δε δηαζθαιίδεη πνηφηεηα θαη 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηξηηνβάζκηα, δελ ηε δηαζθαιίδεηαη γηα ηελ ψξα, επηζπκία 

είλαη, ζθνπφο είλαη, ηνλ θπλεγάηε, ζσζηά, αιιά εγψ ηνλ Αλδξεαδάθε ζα ζαο 

έιεγα, επεηδή ηνλ μέξσ θαη πξνζσπηθά θαη ζπλεξγάδνκαη, αλ δε ζαο ην δψζεη 

γξαπηψο δελ κπνξείηε λα ην ηζρπξίδεζηε .. πξνυπφζεζε γηα λα πάξεηε ςήθν, 

έγθξηζεο. Ρξίην ζεκείν, είλαη δπλαηφλ λα κηιάηε κε αμηνπηζηία ζηνλ θφζκν ηεο 

πεξηνρήο ζαο θαη λα κε ζηεξίδεζηε ζε θάηη πνπ φινη ζπκθσλήζαηε ηζηνξηθά; 

Δγψ απνξψ, 4 είλαη νη ζέζεηο ρσξνζέηεζεο πνπ ζαο πξνηείλεη ε κειέηε απηή 

ηελ νπνίαλ θάλαηε εζείο. Ρν Αλάληη ηεο Απιψλαο είλαη ην ζεκείν πνπ φινη 

ζπκθσλάγαηε απφ ην 1995. Γηαηί ην αιιάμαηε; Γηαηί ην Αλάληη ηεο Απιψλαο 

δελ πεγαίλεη θαη κπαίλεη ην Θαηάληη πνπ είλαη ην φξην ηνπ Ππθακίλνπ; Θαη' ηδίαλ 

εγψ έρσ κηιήζεη κε φινπο θαη ζαο θέξλσ ηελ άπνςε φηη αλ ζεκεξα πξνηείλαηε 

ζέζε Αλάληη Απιψλαο, ζα είραηε ηελ απνδνρή ηνπ θφζκνπ γηα ην έξγν. 

 Δλ παζε πεξηπηψζεη, αθήζαηε έλα ηφζν ζπνπδαίν έξγν γηα ηελ πεξηνρή, 

αλψξηκν ζηε γλψζε θαη ζηελ άπνςε ηνπ θφζκνπ. Κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζήζαηε θαη ήκνπλα θαη εγψ ζε φιεο απηέο, ζαο δηαβεβαηψ θ.Γήκαξρε φηη 

ν θφζκνο ηεο πεξηνρήο δε γλσξίδεη ηη είλαη Βηνινγηθφο, δε γλσξίδεη ηη είλαη 

ηξηηνβάζκηνο, δεπηεξνβάζκηνο θαη επηπιένλ, κεηά εζείο ηνπ ιέηε φηη ζα μέξεηε 

πνπ ζα πάηε ηελ ιπκαηνιάζπε θαη ζηνλ ηξηηνβάζκην ζα είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξε θαη θξηζηκφηεξε. Γελ έρεηε ιχζε γηα ηε ιπκαηνιάζπε ηνπ 

Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Πε φιε ηελ Αηηηθή, ζε φιε ηε Βνησηία, ζε φιε ηελ 

Διιάδα. Ρη ζα ηελ θάλεηε; Θα ηελ πεηάμεηε ζηνλ Αζσπφ ή ζηε ζάιαζζα κεηά 

θ.Γήκαξρε; Ξσο ινηπνλ εγγπάζηε ζε έλαλ θφζκν θαη δεηάηε λα ζαο εκπηζηεπηεί 

ζ' απηά ηα νπνία ππφζρεζηε θαη ζέιεηε λα πάξεηε θαη ηελ επζχλε επνκέλσλ 

γελεψλ; Θαηά ηε γλψκε κνπ ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ λα επαλαηνπνζεηεζεί 

φιε ε ζθέςε ζην Αλάληη ηνπ Απιψλα γηα λα ζπκθσλήζνπλ φινη, λα 

ζπζπεηξψζεηε ηνλ θφζκν κε δηαδηθαζίεο έληνλεο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο 
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γηα θάζε απνξία πνπ είρε, απηφ ζαο παξαθάιαγα θαη ζην Ππθάκηλν, κηιήζηε κε 

ηνλ θφζκν, αθήζηε λα αθνχζεηε ηνλ θφζκν θαη ζηε ζπλέρεηα πείζηε ηνλ φηη 

κπνξείηε λα θάλεηε έλα ηέηνην ηζηνξηθφ έξγν. Ξείζηε ηνλ θφζκν ζαο 

θ.Γήκαξρε, θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Ν θφζκνο ζαο δελ είλαη πεπεηζκέλνο. 

Νινη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπο έρνπλε λα ιέλε θαη αλ αθφκα απηή ε 

Γεκνηηθή Αξρή, ε επφκελε ηη ζα θάλεη; Θα καο μεπνπιήζεη ή φρη; Δπνκέλσο, 

ηζρπξνπνηήζηε ην .. ελψπηνλ ηνπ θφζκνπ κε δεζκεχζεηο πνπ εζείο μέξεηε θαη 

νθείιεηε λα δψζεηε. Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξαληεινγινπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη. Απηή ήηαλ ε ζπκθσλία. Πεβαζηείηε ηελ. Θχξηε 

Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. Θαζίζηε, θαζίζηε. Παο παξαθαιψ ηψξα. 

Παο παξαθαιψ ηψξα.   

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Παο δεηάσ ζπγλψκε, εληάμεη, δελ ην .. Αθνχ έρεηε 

γλψζε ηνπ ζέκαηνο, κπνξείηε λα κηιήζεηε ελεκεξσηηθά.  

ΚΔΡΝΣΗΑΡΖ: Θαιεζπέξα ζαο. Δίκαη ε Θαιιηφπε Κεηνρηάηε, πξψελ Λνκαξρηθή 

Πχκβνπινο θαη ζα ήζεια θαη εγψ λα πάξσ ζέζε ζ' απην ην ζέκα ην νπνίν 

ζπδεηάκε ζήκεξα. Κε πνιχ ραξά βιέπσ πξαγκαηηθά ηνλ θφζκν λα ζπκκεηέρεη 

ζ' απηφ ην πξφβιεκα πνπ έρεη παξνπζηαζηεί γηα ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ηεο 

πεξηνρήο καο θαη ην θέληξν πνπ γίλεηαη. Βέβαηα ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα 

κηθξφ παξάπνλν, γηαηί 4 ρξφληα ηψξα πνπ έρεη εκθαληζηεί ην εμαζζελέο ρξψκην 

ζηελ πεξηνρή καο, ν θφζκνο απηφο δελ αγθάιηαζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

έγηλε θαη απηέο νη θηλεηνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ. Νπσο μέξεη εηδηθά ν θφζκνο ηνπ 

Ππθακίλνπ θαη δελ ην ιέσ κε θακία δηάζεζε, έηζη, αληηπαξάζεζεο, ν θαξθίλνο 
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πεξλάεη κέζα απφ ηελ απιή ηνπ, κέζα απφ ηε γέθπξα, κέζα απφ ηα ρσξάθηα 

ηνπ. Ρφζα ρξφληα δελ πξνβιεκαηίζηεθε γη' απηφ ην καχξν πνπ βιέπεη κπξνζηά 

ηνπ; Θαη ηνικψ λα πσ θαη εγψ ηψξα φηη κφλν .. Βέβαηα θαιή είλαη θαη ε ψξα 

πνπ αξρίδεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνβιεκαηίδεηαη, αιιά απηήλ ηε ζηηγκή 

κφλν επεηδή ζίγεηαη ε ηδηνθηεζία ηνπ αο πνχκε ηνλ πξνβιεκαηίδεη; Απηφ δελ 

είλαη ιίγν ππνθξηηηθφ βξε παηδηά; Ρέινο πάλησλ φκσο, ηέινο πάλησλ, θάιιην 

αξγά παξά πνηέ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΚΔΡΝΣΗΑΡΖ: Δκείο ηνπο έρνπκε ελεξγνπνηήζεη, δελ μέξεηε κάιινλ, είζαζηε .. 

Δληάμεη, εληάμεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ζεβαζηνχκε ηνπο νκηιήηεο. Νινη αθνχζηεθαλ κε πξνζνρή. 

ΚΔΡΝΣΗΑΡΖ: Ινηπφλ, πάξα πνιινη θάηνηθνη θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΚΔΡΝΣΗΑΡΖ: Κηα ζηηγκή ζαο παξαθαιψ λα κάζεηε λα αθνχηε. Λα κάζεηε λα 

αθνχηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΚΔΡΝΣΗΑΡΖ: Λα κάζεηε λα αθνχηε φινη θαη λα αθνχκε, γηαηί αλ δελ αθνχκε 

απηά .. ζαλ ιαφο απηά παζαίλνπκε ηψξα. Θαη κπνξεί λα κελ ιέκε θαη πξάγκαηα 

ηεο αξεζθείαο καο αιια δελ πεηξάδεη, αο ηα αθνχκε. Θαη ηνικνχκε λα πνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΚΔΡΝΣΗΑΡΖ: Θαη ηνικνχκε λα πνχκε φηη απφ ηηο ζεκεξηλέο θαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, φηαλ έγηλε απηφ ην κεγάιν πξφβιεκα ηνπ 

Αζσπνχ, κε πνιχ ππνθξηζία, γηαηί ην ζέκα απηφ ήηαλε θαπηή παηάηα ζηα ρέξηα 

ηνπο, θαλείο δελ πήξε ζέζε. Νχηε νη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο .. Ζ 
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πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή πήξε ζέζε θαη κε πνιχ σξαίν ηξφπν ην κφλν πνπ 

θνηηάμαηε, λα πάξεη ην έξγν ηεο εμσηεξηθήο χδξεπζεο, πνπ θαη εθεί βάιακε ηα 

ζηήζηα καο θαη ην εκπνδίζακε κε απεπζείαο αλάζεζε λα δνζεί, φπσο επίζεο θαη 

απφ ηελ αληηπνιίηεπζε θαλείο δελ έδσζε απηφ ην παξψλ πνπ έπξεπε λα δψζεη 

θαη ηνικψ λα πσ, ν κφλνο πνπ έδεημε θαη ελδηαθέξζεθε θαη ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ζπκκεηείρε ήηαλ ν θ.Ζιηάζθνο θαη ελ κέξεη θαη ν θ.Γήκαξρνο. 

Νζνλ αθνξά ηνπο άιινπο, ηνπο έρνπκε γξάςεη κε έλα κεγάιν απψλ. Θαη λα 

μέξεηε φηη ν θαζέλαο ζ' απηφλ ηνλ ηφπν έρεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαη γξάθεη ηελ 

ηζηνξία ηνπ. Απηά θαηαγξάθνληαη θαη ζα θαηαγξαθνληαη γηα φινπο ηνπο 

αγψλεο πνπ δίλνπλε. Ινηπφλ, εθείλν πνπ ζέισ λα πσ, λα κε ζαο θνπξάζσ, 

είλαη, φηη ζα πξέπεη γηα ην ζέκα .. φπσο ηψξα ελδηαθέξεζηε γηα ηελ ηδηνθηεζία 

ζαο θαη πξαγκαηηθά θαιά θάλεηε θαη ελδηαθέξεζηε, θαιά θάλεηε θαη 

ελδηαθέξεζηε, λα κε ζαο θέξνπλ .. αιιά λα θνηηάμεηε θαη λα πάξεηε ζέζε θαη 

ζην ζέκα ηνπ Αζσπνχ. Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη εάλ .. είλαη παξάιιεινη 

δξφκνη. Νηη αλ δε ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο κφιπλζεο ηνπ Αζσπνχ, ηνλ θαξθίλν 

ζα ηνλ έρνπκε ζηα ζπίηηα καο, ζα δηαησλίδνληαη ζηα παηδηά ζαο θαη ζε φιεο ηηο 

γεληέο. Κελ είζηε θνληφθζαικνη. Αγσληζηείηε γηα ην ζέκα ηεο κφιπλζεο θαη γηα 

φια απηά ηα πξνβιήκαηα θαη φρη κφλν πεξηζηαζηαθά φηαλ καο ρηππάλε ηελ 

πνξηνχια καο. Λα θνηηάκε θαη πην πέξα. Παο επραξηζηψ.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Κεηνρηάηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε, έγηλε κηα ζπκθσλία κέζα ζην 

Ππκβνχιην. Ξαξαθαιψ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη .. Γελ ππάξρεη ηέηνηα πξφζεζε πνπ ιέηε. Νχηε 

αλάιγεηνη είκαζηε. Θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη αδχλαηνλ. Νινη νη ζπκπνιίηεο καο 

ζέινπλ λα κηιήζνπλ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη άιιν ζέκα απηφ ηψξα. Απηε ηελ πξνζπάζεηα θάλεη ηψξα ην 

Ππκβνχιην απηελ ηε ζηηγκή. Γε καο πνλάεη, δε καο πνλάεη. Θξνχεηε αλνηρηέο 

πφξηεο. Θξνχεηε αλνηρηέο πφξηεο. Λα είζηε θαιά. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ θιείλνληαο ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ λα ζαο πσ φηη είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο γεληθά γηα ηνλ ηξφπν 

αληαιιαγήο ησλ απφςεσλ. Δίκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο απφ ηνπο θαηνίθνπο, 

απφ ηε ζηάζε ηνπο, απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο θαη φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο. Ππγλψκε γηα ηα ζθφξπηα πνπ ζα ζαο πσ, δηάθνξα ζεκαηάθηα, 

γηαηί ιέρζεθαλ πξαγκαηηθά ζθφξπηα. Ν Καξαζψλαο παξαδείγκαηνο ράξε 

ζεσξήζεθε επηρείξεκα γηαηί δφζεθε ζηελ ΔΓΑΞ. Ν Καξαζψλαο ρξσζηάεη 20- 

25 εθαη. ζηελ ΔΓΑΞ. Δίλαη κέζα, ηνπ πήξε 5 εθαη. απφ ηελ ηξάπεδα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 33; 33 εθαη. ζηελ ΔΓΑΞ. Δίλαη κερξη εδψ, δελ γιηηψλεη ηίπνηα. 

Γελ έρεη λα ράζεη ηίπνηα λα ην δψζεη ζηελ ΔΓΑΞ, δελ έρεη λα ράζεη ηίπνηα. Ζ 

ΔΓΑΞ ζήκεξα, επεηδή ειέρζε γηα αξθεηή ψξα, δελ είλαη εθηθηφ. Κπνξνχκε λα 

κηιάκε, κηα ιχζε, κηα πξφηαζε, έλαο πξνβιεκαηηζκφο, ζσζηφο είλαη. Ζ ΔΓΑΞ 

έρεη ηερληθφ δειηίν .. Ν Γήκνο Υξσπνχ θαη θάζε Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο είραλε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 31.3. λα θαηαζέζνπλ ηερληθφ δειηίν γηα λα γίλεη ν 

Βηνινγηθφο νπνπδήπνηε. Γηα λα έρεη δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο. 31.3. απ' φηη 

ζπκάζηε ηξέρακε θαη δε θηάλακε, παξφια ηα κεγάια καο πξνβιήκαηα, λα 

θαηαζέζνπκε ηερληθφ δειηίν Απιψλα, Θαιάκνπ θαη φια ηα ππφινηπα θελά πνπ 
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είρακε. Γη' απηφ επνκέλσο κηα εθ λένπ, εθ ηνπ κεδελφο αλαθαίληζε ηνπ 

θαθέινπ ηνπ Βηνινγηθνχ πξνο ηελ ΔΓΑΞ, δε ιέσ ηίπνηε άιιν, δελ είλαη 

εθηθηή. Κίιεζε ν θ.Ιίηζαο κε ηνλ θ.Πηακάηε, ηνλ αμηνινγεηή ηνπ ΔΞΔΟΑ 

ζήκεξα. Δγψ κίιεζα ρζεο θαη κνπ είπε, θαιή επηηπρία. Δπηηέινπο θέξηε κηα 

ρσξνζέηεζε λα πξνρσξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν. Δίλαη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο θαη πεξηκέλεη ηε ρσξσζέηεζε γηα λα εγθξηζνχλ ηα 

ρξήκαηα. Γελ κπνξνχκε λα παίδνπκε κε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο απηήλ ηε ζηηγκή. 

31.12., επαλαιακβάλσ, ηνπ 2010, είλαη θαηαιπηηθή εκεξνκελία, ηειεησκέλε 

κειέηε, ε κειέηε ζπλνιηθά ηνπ Βηνινγηθνχ, φιεο νη κειέηεο. Ζ πξνέγθξηζε 

ρσξνζέηεζεο, ε κειέηε δηθηχσλ, ε κειέηε εγθαηάζηαζεο. Ακα δελ ηα ιέσ 

θαιά Βαγγέιε, λα κε δηνξζψζεηο. Δπνκέλσο ζπδεηάκε γηα έλα ζπγθεθξηκελν 

έξγν πνπ έρεη δξνκνινγεζεί εδψ θαη θαηξφ, δελ είπα φηη δξνκνινγήζεθε ηψξα, 

δελ είπα φηη δελ έρνπλε δνπιέςεη νη άιινη, ν θάθεινο είρε ηεζεί ζην ΔΞΔΟΑ, ε 

πίεζε ζην ΔΞΔΟΑ είρε θαη απφ πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, δε ζέισ λα 

κεδελίζσ ην έξγν θαλελφο, επνκέλσο φκσο κηιάκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν 

πνπ έρεη πάξεη ην δξφκν ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ απηήλ ηε ζηηγκή. 

Ν ρξφλνο είλαη αδπζψπεηνο θαη δελ ην ιεκε γηα θακία δηθαηνινγία. Νινη είπαηε, 

εηδήκνλεο φπσο ν θ.Γεσξγφπνπινο, γηαηί αθήζαηε ην Παξαληάξε; Γηαηί ν 

ρξφλνο δε ζα πξνιάβεηε λα ην θάλεηε θαη ζα θηαίηε. Αθνχ είρακε ηελ 

πξνέγθξηζε. Ρνπνζεηήζεθα ζ' απηφ, απάληεζα ζην Ππθάκηλν. Λα κελ ζαο 

θνπξάδσ φκσο. Ρν μεθίλεκα απφ ην κεδέλ ζ' απηφλ ην λέν Βηνινγηθφ δξφκν 

πνπ έρνπκε αθνινπζήζεη είλαη απφ ηνλ ηξίην κήλα κε απνθάζεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 Νζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηηο δεκνθξαηηθέο θαη ηηο δηαθάλεηεο θαη ηα 

παθέηα, επαλαιακβάλσ, δελ ππάξρεη νχηε ψξα, νχηε κέξα πνπ λα κελ 

αληαπνθξηζψ ζε νπνηνδήπνηε αίηεκα ησλ επηθεθαιείο γηα λα ειέγρνπλ 

νπνηαδήπνηε πξάμε αθνξά ην Βηνινγηθφ θαη νπνηαδήπνηε ππνγξαθή καο. Θέκα 
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δηαθάλεηαο δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα γηαηί έρεη ηειεηψζεη. 

Δρεη ηειείσζεη θαη είλαη ν ηξφπνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ ηνπνζεηεζεί, έρσ ηνπνζεηεζεί φηη θάπνηεο έλλνηεο είλαη θαη 

ν ηξφπνο ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη παξαγσγήο κεγάινπ έξγνπ, φπσο είλαη 

ε αιήζεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε αμηνπξέπεηα. Ιέρζεθαλ πνιιά θαη ζέισ λα 

ηειεηψζσ, δε ζα θνπξάζσ ην Πψκα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ. Δίλαη 

έλα γεγνλφο, έλαο πξνβιεκαηηζκφο δίθαηνο, ζσζηφο. Θα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν 

Βηνινγηθφο; Δίκαζηε εκείο, δελ είκαζηε εκείο, είλαη θάπνηνο άιινο. Ζ ηάζε πνπ 

δείρλνπλ νη ζεκεξηλέο ηερλνινγίεο θαη απφςεηο θαη πηέζεηο, επεηδή γλσξίδνπκε 

θαη ην ειάηησκα καο ζαλ Διιεληθφο ιαφο, είλαη, λαη, λα ειέγρεηαη. Λα ειέγρεηαη 

θαζεκεξηλψο θαη νη ηηκέο ησλ ξχπσλ λα είλαη ζην δηαδίθηπν θάζε κέξα. Ζδε 

ζηελ Θσ ζε αλνηρηφ Βηνινγηθφ απην γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. πνρξεψλεη 

ηνλ ρεκηθφ ζε θαζεκεξηλή βάζε λα ην αλαξηά. Λα αλαξηά ηηο ηηκέο πνπ βξήθε 

απφ ηελ κειέηε ηνπ Βηνινγηθνχ, κε θαζπζηέξεζε κηα κέξα, κε θαζπζηέξεζε 

δχν, ζήκεξα ππνρξεψλεη απηφ ζηελ Θσ. Ξήγα ζηελ Θσ θαη είδα ην Βηνινγηθφ. 

Αλνηρηφ Βηνινγηθφ, 300 κέηξα απφ ην IMPERIAL ην μελνδνρείν 6 αζηέξσλ. 

Ξξέπεη λα απνθαζίζνπκε. Ξξέπεη λα βνεζήζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ λα θάλνπκε 

ην Βηνινγηθφ. Θαη φζν βιέπνπκε θάζε κέξα .. Μέραζα λα πσ, κε ηνλ 

Ξαλαγφπνπιν πήγακε θαη πήξακε ξχπνπο απφ ηνλ Αζσπφ, ηνπο κεηξήζακε. 

Δρνπκε ζπγθέληξσζε κεγάιε ζηνλ Αζσπφ εηο έλδεημε δηακαξηπξίαο θαη 

θαινχκε φιν ηνλ θφζκν λα έξζεη ηελ επφκελε Θπξηαθή γηα ηνλ Αζσπφ 

δηακαξηπξία. Λα θιείζνπκε ηηο κπνχθεο κε θνξηεγά, κε ακκνράιηθα θαη φ,ηη 

βξνχκε. Δηο έλδεημε δηακαξηπξίαο.  

 Ζκαζηαλ πάληα ζηνπο αγψλεο γηα ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

φζν βιέπνπκε θαη αθνχκε φηη ζπλερίδεηαη απηή ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 
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ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ζηνλ ηφπν καο, ηφζν καο πεηζκψλεη εκέλα θαη 

ηελ νκάδα κνπ λα θάλνπκε ην εξγν.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηαδηθαζία δχν νπζηαζηηθά πξνηάζεηο γηα 

ςεθνθνξία. Ζ κηα αθνξά ηελ πξφηαζε ηεο ζπκπνιίηεπζεο γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε ζηε ζέζε Θαηάληη ηνπ Πηελνχ Απιψλα θαη ε δεχηεξε αθνξά ηελ 

πξφηαζε ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ηελ δηαδεκνηηθή κε ηελ 

ΔΓΑΞ.  

ΓΔΓΔΠ: Κηα εξψηεζε κπνξψ λα θάλσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Γέδε ηψξα. Φηάλνπκε ζηελ .. Πηε ζέζε Θαηάληη ηνπ 

Πηελνχ Απιψλα, φπσο γξάθεη ν κειεηεηήο. Θα ηεζεί ζε ςεθνθνξία ε πξφηαζε 

γηα έγθξηζε ή κε ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη .. Ινηπνλ, μεθηλάκε κε ηελ πξφηαζε 

ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη αλ δελ εγθξηζεί, ζα πάκε ζηελ πξφηαζε γηα ζπλεξγαζία 

κε ηελ ΔΓΑΞ. Θπξία Βαξλάβα, λα πξνρσξήζεηε ζηελ αλάγλσζε ησλ 

νλνκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ. Αλ εγθξίλεη, λαη, ηελ πξφηαζε ζηε ζέζε Θαηάληη 

ηνπ .. Λαη ή φρη γηα ηελ πξφηαζε ζηε ζέζε Θαηάληη ηνπ Πηελνχ Απιψλα. Ξάλσ 

Ιάθθα, δελ ππάξρεη αληίξξεζε, λαη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, Ζιηάζθνο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Φνξγηάξεο.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ξαπαγηάλλεο λαη. Γηαλλάο λαη. Καθξήο. 
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ΚΑΘΟΖΠ: Δπεηδή φινη εκείο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα απνθαζίζνπκε ην ρψξν 

ηνπ Βηνινγηθνχ θαη φινη νη αξρεγνί ζπκθψλεζαλ λα απνθαζίζεη ην ρσξν ν 

κειεηεηήο, ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ απφθαζε ηνπ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θέισ θαη εγψ λα ηνπνζεηεζψ. Δπεηδή είλαη άλζξσπνη εδψ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, φρη ζηελ ςεθνθνξία. Γελ επηηξέπεηαη, δελ 

επηηξέπεηαη. Ξαξαθαιψ. Νρη θα Θνληνγηάλλε, ζαο παξαθαιψ.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ κπνξψ λα πσ ηελ άπνςε κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη. Γε ιέγνληαη απφςεηο ηψξα. Κπνξνχζαηε λα γξαθηείηε σο 

νκηιεηήο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δληάμεη, σξαία. Πηε ζέζε Θαηάληη ηφηε ςεθίδσ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ρζεθξεδήο λαη. Γάβξεο. Ππγλψκε. Ιεκπνχζεο. 

ΙΔΚΞΝΠΖΠ: Νρη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Ιέθθαο Αλδξέαο λαη. Ξέππαο Ξαλαγηψηεο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Αλπθαληήο λαη. Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Γηακαξέινο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια λα κνπ επηηξέςεηε λα δηθαηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 29ε 14 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  119 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξξφεδξε, αλ ην θάλεηε απηφ, ζπγλψκε, ζα κηιήζσ θαη 

εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ, κηζφ ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, φηαλ θηάλνπκε ζηελ ςεθνθνξία .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηζφ δεπηεξφιεπην, κηζφ δεπηεξφιεπην. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ηνπνζεηεζσ θαη εγψ πξψηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γίθαηα δηακαξηχξεηε ηψξα ε θα Θνληνγηάλλε. Γηαηί βάδεηε ηέηνηα 

δεηήκαηα; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ άθνπζα θακία άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε θαη είκαη ζην πιεπξφ ηνπ Γεκάξρνπ. Τεθίδσ λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ν θ.Γηακαξέινο ςεθίδεη λαη. Ν θ.Βαζηιάθνο; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξνπ είλαη ν θ.Βαζηιάθνο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ. Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. Ν θ.Ξάληνο; Λαη. Κίρα. 

ΚΗΣΑ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ιάκπξνπ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Κπφξζεο;  

ΚΞΝΟΠΖΠ: Λαη. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Πσηήξρνο λαη. Ρζάδαξεο λαη. Κπαηδάθαο λαη. Ιίηζαο. 

Ππγλψκε, Νηθνλφκνπ. Λαη. Γξεγφξηνο Νηθνλφκνπ. Ιίηζαο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαηαςεθίδσ ηελ πξφηαζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά. Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ κε πείζαηε θαη θαηαςεθίδσ ηελ πξφηαζε. Αδηθείηε ην 

Ππθάκηλν. Ππγραξεηήξηα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά. Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαηαςεθίδσ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά. Γέδεο; 

ΓΔΓΔΠ: Θαηά. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά. Θαξαγηάλλεο θαηά. Εαραξίαο θαηά. Γηαζεκάθεο λαη. 

(ρεηξνθξφηεκα θαη γηνπράηζκα) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Αξκπξηψηεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ επηηξέπνληαη απηά θχξηε. Νχηε ρεηξνθξνηήκαηα ρξεηάδνληαη, 

νχηε βξηζηέο. Παο παξαθαιψ. Ππλερίζηε θα Βαξλάβα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Θαιχβαο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε θαζίζηε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Νηθνλφκνπ;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα θαζαξίζνπλ θαιά ηα αθηηά ηνπο θάπνηνη. 

πάξρεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε, πνπ ηελ θαηαζέζακε. Νρη ζηελ πξφηαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ, λαη ζηελ πξφηαζε ηεο ΔΓΑΞ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

(ρεηξνθξφηεκα)  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Βαξλάβα φρη. Ιέθθαο θαηά.  

ΙΔΘΘΑΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά. Ινηπφλ, Ρζάθσλαο;  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά. Θηνχζεο;  

ΘΗΝΠΖΠ: Ξαξφιν πνπ δελ έρσ εξγνζηάζην ζηελ πεξηνρή, φρη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Σαζηψηεο;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξαξψλ. Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξνπζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηε ρσξνζέηεζε ζηε 

ζέζε Θαηάληη. 

(αξ. απνθ. 226/2011) 

 

 -------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιή ζαο λχρηα. 

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