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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Γαβριήλ,
Ανανιάδης Νικόλαος, Παπαλουκά Ευτυχία, Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Καλύβης Γεώργιος,
Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου
Χριστίνα, Ανεμογιάννης Γεώργιος, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου
Ιωάννης,

Κοπελούσος

Χρήστος,

Κόντος

Απόστολος,

Παπανικολάου

Νικόλαος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου Βασιλική,
Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Παπακώστας Βασίλειος, Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ.

ΑΠΟNTEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αγγελής Χρήστος, Αράπογλου, Πλάτανος, Κανταρέλης Δημήτριος, Γαϊτανά –
Αποστολάκη Ευτυχία, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία.
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση - συζήτηση για την έκτακτη κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει ο Δήμος μας μετά την παρεμπόδιση λειτουργίας του
αμαξοστασίου της Δ/νσης Καθαριότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας και καλό μήνα σε όλους.
Παρακαλώ ένα συνάδελφο για χρέη Γραμματέα. Η κα Χαραμαρά. Παρακαλώ
κα Γραμματεύς να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ.
Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ απών, η κα
Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος
παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια
παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος παρών, η κα
Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ.
Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Αγγελής Χρήστος απών, ο κ.
Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ.
Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου απών, ο κ. Πλάτανος απών, ο
κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος παρών. 26 παρόντες.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα παρούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
την 11η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ο λόγος του
έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου είναι γιατί πρέπει να αποδεχτούμε το έκτακτο
της συνεδρίασης είναι αντιληπτό απ' όλους δεν χρειάζεται να εξηγήσω, είναι η
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κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο χώρο της Φιλαδέλφειας με την
αποκομιδή των απορριμμάτων.

Οπότε συμφωνούμε για το έκτακτο της

συνεδρίασης; Συμφωνούμε ομόφωνα για το έκτακτο της συνεδρίασης και
συνεχίζουμε με τους ομιλητές.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ενημέρωση - συζήτηση για την έκτακτη κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει ο Δήμος μας μετά την παρεμπόδιση λειτουργίας του
αμαξοστασίου της Δ/νσης Καθαριότητας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Η σημερινή μέρα είναι μια από
τις κρισιμότερες που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η πόλη. Είναι μια μέρα
επικίνδυνη στην οποία θεωρήσαμε ότι είναι καθήκον και υποχρέωση να
ενημερώσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει και να συζητήσουμε πάνω στο τι
ακριβώς μέλλει γενέσθαι.
Από σήμερα το πρωί το αμαξοστάσιο του Δήμου και η πύλη του
άλσους η οποία βρίσκεται επί των οδών Ατταλείας και Καππαδοκίας βρίσκεται
μπλοκαρισμένη από ομάδα οπαδών οι οποίοι από το πρωί δεν αφήνουν
κανένα όχημα του Δήμου να μπορέσει να εισέλθει και να εξέλθει. Με συνέπεια
αυτή τη στιγμή ήδη η πόλη να αντιμετωπίζει υγειονομικό πρόβλημα με στοίβες
σκουπιδιών να σωρεύονται σε συγκεκριμένα σημεία.
Ένα πρόβλημα, το οποίο τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει
αντικειμενικά ως υγειονομική βόμβα και αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα
σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ εμάς και κατά πόσο
μάλλον τη δυνατότητά μας να μπορούμε να παράσχουμε τη συνταγματική μας
υποχρέωση να κάνουμε συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων.
Θέλω να ξεκινήσω, επειδή αυτές τις μέρες επιλέξαμε συνειδητά
να μην απαντήσουμε σε καμία πρόκληση σε καμία επιθετική κίνηση και
δόθηκε θεωρώ το έδαφος να αναπτυχθούν φιλολογίες, παραφιλολογίες,
συκοφαντίες και σίγουρα πράγματα τα οποία δεν πατάνε πουθενά.
Οπότε θέλω να ξεκινήσω από το σημείο που τελειώσαμε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με
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πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτό το οποίο αποφασίσαμε, αν θυμάμαι καλά πλην
ενός, είναι ότι ο Δήμος θα διανοίξει άμεσα την περιμετρικό πεζόδρομο των 10
μέτρων γύρω υπό το ανέγερση γήπεδο της ΑΕΚ και αιτούμαστε ενός χρόνου
παράτασης προκειμένου οι παράνομες εγκαταστάσεις -που δεν περιμένουμε
κάποιο τρίτο να μας πει ότι είναι παράνομες, το ξέρουμε όλοι εδώ ότι είναι
δεκαετίες πολλές εκεί- να φροντίσουμε, να μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος
ώστε οι ενέργειες που έχουμε ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουν να
τελεσφορήσουν χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση η υγειονομική κατάσταση
στην πόλη. Πολύ απλά: να μην πνιγούμε στο σκουπίδι, όπως ακριβώς
απειλούμαστε σήμερα.
Όπως ενημέρωσα ο

Δήμος

είχε

καταθέσει μελέτες και

ολοκληρωμένα στοιχεία προκειμένου να εκταμιευτεί χρηματοδότηση από ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και αυτό το οποίο μας ανακοινώθηκε
από το Υπουργείο Οικονομίας και τον Υπουργό τον κ. Χαρίτση το οποίο το
ανακοίνωσα κι εδώ, είναι ότι για λόγους επίσπευσης της όλης διαδικασίας, ο
Δήμος ο αντίστοιχος φάκελος θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.
Από την επόμενη κιόλας μέρα αυτό το οποίο κάναμε είναι οι
Υπηρεσίες του Δήμου σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο με ένα υποδειγματικό
επαγγελματισμό συνέταξαν όλα τα απαιτούμενα δελτία και γίναμε ο πρώτος
Δήμος στη χώρα ο οποίος μπόρεσε και υπέβαλλε τεχνικά δελτία στο
Υπουργείο

Εσωτερικών

προκειμένου

να

ενταχθεί

σε

πρόγραμμα

χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε πιθανό το θέμα
αυτό και την ερχόμενη εβδομάδα να έχει λήξει. Ήδη δηλαδή έχει
δρομολογηθεί όλη η απαραίτητη γραφειοκρατία πάρα πολύ γρήγορα,
προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει σύγχρονες και νόμιμες εγκαταστάσεις όχι
μόνο αμαξοστασίου, αλλά κυρίως πράσινου σημείου, κέντρου διαλογής και
σταθμούς μεταφόρτωσης. Τα λέω αρκετά επιγραμματικά και συνοπτικά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Λάλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτές είναι οι ενέργειες που κάναμε. Αμέσως μετά κάναμε
συνάντηση με τον κ. Σκουρλέτη τον Υπουργό Εσωτερικών όπου πριν του
είχαμε διαβιβάσει γραπτώς το αίτημά μας για παράταση ενός χρόνου σα να
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είμαστε ο μοναδικός Δήμος της χώρας ο οποίος έχει αυθαίρετη εγκατάσταση
και θα εξαντληθεί όλη η αυστηρότητα πάνω στο δικό μας Δήμο.
Ειρήσθω εν παρόδω να πω εδώ ότι θέλω πολλούς από όσους
μας κατηγορούν να βρουν ποιοι Δήμοι στη χώρα έχουν νόμιμες εγκαταστάσεις
ώστε να είμαστε εμείς ο πρώτος Δήμος που θα έρθουν κάποιοι να γκρεμίσουν
τις εγκαταστάσεις που κι εμείς θέλουμε να διώξουμε.
Κλείνω την παρένθεση και προχωρώ στη συνάντηση με τον κ.
Σκουρλέτη ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων του και
της αρμοδιότητάς του θα επικοινωνήσει με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα και εφόσον έχουν
δρομολογηθεί τα πράγματα να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, σίγουρα χωρίς
να γκρεμιστεί το αμαξοστάσιο του Δήμου.
Γι' αυτό και ύστερα από τρεις μέρες την προηγούμενη εβδομάδα
κλιμάκιο πέντε ανθρώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

με

επικεφαλής τον κ. Νίκο Κοκκινάκη Γενικό συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, τον κ. Σίμνο που είναι δασάρχης, είναι Γενικός Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τη
Διευθύντρια της ΠΕΧΟ την κα Ανδρίτσογλου και τον κ. Καλπαξίδη
Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
Τετραμελές λοιπόν κλιμάκιο επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο του
Δήμου ύστερα από πρόσκλησή μας προκειμένου με βάση την έκθεση
αυτοψίας του 1995 να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση και να έρθουμε
σε μια συνεννόηση για τις απαιτούμενες ενέργειες. Παρουσία Αντιδημάρχων
και νομικών εκπροσώπων του Δήμου, αυτό το οποίο ρητώς συμφωνήθηκε
ήταν ότι τα γραφεία -όπως είχαμε πει κι εμείς εδώ και αποφασίσαμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο- πρέπει να εκκενωθούν προκειμένου να διανοίξει και για
λόγους άμεσους πυροπροστασίας να ανοίξουν τα 10 μέτρα και αυτό
συμφωνήθηκε.
Παραμένοντας οι εγκαταστάσεις αυτές θα έπρεπε να ανοιχτεί
βεβαίως μια πίσω πόρτα στην πίσω πλευρά, διαφορετικά δεν θα μπορούσε
να υπάρξει καμία πρόσβαση των απορριμματοφόρων.

5

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Σας ενημερώνω ότι αυτά τα σχέδια και με τοπογραφικά
διαγράμματα έχουν κατατεθεί και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι
εδώ στη διάθεσή σας και στην Πολεοδομία του Βόρειου Τομέα.
Την επόμενη μέρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα
συνεχώς κλιμακούμενο εχθρικό επιθετικό κλίμα το οποίο στοχοποιούσε το
Δήμο «οι παράνομες εγκαταστάσεις, οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις, οι
μπουλντόζες…» απευθυνθήκαμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών όταν μας
έλεγαν ότι θα μας στείλουν τον Εισαγγελέα, εμφανίστηκα εγώ στον
Εισαγγελέα γιατί δεν έχω τίποτε να κρύψω.
Όλες οι ενέργειες που έχουμε κάνει είναι νομιμότατες και
εμφανίστηκα αυτοπροσώπως στον Εισαγγελέα να του καταθέσω όλες τις
ενέργειες που έχουμε κάνει και να ζητήσω να γίνουν συστάσεις ώστε να
πέσουν οι τόνοι και να σταματήσει το κλίμα απειλών και φόβου το οποίο οι
εργαζόμενοι δεν το βιώνουν μόνο σήμερα –θα φτάσω και στο σήμερα- το
βιώνουν εδώ και τουλάχιστον είκοσι μέρες. Στη διάθεσή σας πάλι
υπηρεσιακές

αναφορές

περί

απειλών,

περί

σπασμένων

παρμπρίζ

αυτοκινήτων, σπασμένων απορριμματοφόρων που έχουν συμβεί όλες αυτές
τις μέρες.
Προφανώς και δεν μπορώ να υποδείξω κάποιο δράστη. Σίγουρα
όμως το όλο κλίμα φόβου, απειλών και επιθετικότητας που καλλιεργείται,
μπορεί να ευνοήσει κάποιους πιο θερμοκέφαλους να προβούν σε πράξεις
παράνομες. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η
οποία και κάλεσε τον Πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και τον Πρόεδρο της
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε., για να τους κάνει συστάσεις.
Στη συνάντηση παρευρεθήκαμε εγώ, ο Μιχάλης Λάλος, ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ηλεκτροφωτισμού ο κ.
Ανεμογιάννης και ο νομικός εκπρόσωπος του Δήμου. Παρουσία του
Εισαγγελέα γιατί υπάρχει εισαγγελική παραγγελία έχουμε και αντίγραφο που
έγιναν συστάσεις για την ακώλυτη λειτουργία του αμαξοστασίου όπου
επιχειρήθηκε να εμφανιστούν σχέδια ότι είμαστε παράνομοι, ότι είμαστε
αυθαίρετοι, είμαστε… ο Βελζεβούλ.
Εκεί ο εισαγγελέας έκανε συστάσεις. Λέει «το θέμα αυτό ύστερα
και από το εξώδικο που έχει κατατεθεί ενημερωνόμενες οι εισαγγελικές Αρχές
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αυτά έχουν πάρει το δρόμο της ποινικής διερεύνησης» και άρα γι' αυτά όπως
μαθαίνουμε καθημερινά με πομπώδεις τίτλους ότι έρχεται ο Εισαγγελέας, άρα
δηλαδή έχουν χρεωθεί αυτές οι υποθέσεις για το πόσο παράνομοι είμαστε.
Ενώ εμφανίζεται ο κ. Στράτος «μα κ. Εισαγγελέα εδώ εμείς
ζητάμε συνάντηση από αυτούς τους ανθρώπους μπροστά σας» και ο κ.
Λάλος αποδέχεται και λέει «βεβαίως να κάνουμε μια συνάντηση για να δούμε
ποια είναι τα θέματα και παρουσία του Εισαγγελέα».
Τη μεθεπόμενη μέρα ξέρετε τι έγινε; Ενώ ο κ. Στράτος
εμφανίστηκε να είναι υπέρμαχος μιας συνάντησης την οποία κι εμείς
αποδεχτήκαμε; Εμφανίστηκε χτες το αστυνομικό Τμήμα Φιλαδέλφειας αρχικά
–τουλάχιστον αυτή την εικόνα έδωσε σε ανθρώπους δικούς μας που κάποια
σχέση έχουν από τα παλιά μαζί του- τους είπε ότι «εγώ ήρθα εδώ να
κατευνάσω τα πνεύματα και την κατάσταση».
Ξέρετε τι έγινε; Τελικά από τους τρεις καταγγέλλοντες περί
αυθαιρεσίας, παρανομίας, οργίου όλα αυτά που έχουμε δει όλες αυτές τις
μέρες, τελικά μηνυτής ήταν ο κ. Στράτος. Ο μοναδικός ο οποίος ήταν μηνυτής
χτες, ήταν ο κ. Στράτος της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. Και ακόμη κι εμείς
αναρωτιόμασταν το αν τα μάτια μας, μας έχουν ξεγελάσει.
Άρα φτάνουμε χτες που με ένα τρόπο που αν μη τι άλλο είναι
αξιοπερίεργος για την ταχύτητα που έγιναν τα πράγματα και το συντονισμό
επίσης πού έγιναν τα πράγματα βρέθηκαν κάποιοι άσχετοι υπάλληλοι,
εντελώς άσχετων ειδικοτήτων με οποιαδήποτε έννοια οικοδομικής εργασίας,
δηλαδή δυο οδηγοί, ένας χειριστής μηχανήματος, ένας εργάτης καθαριότητας
και ένας μηχανικός. Αυτοί ήταν οι περίφημοι που έπιασαν να εκτελούν
οικοδομικές εργασίας παράνομες μέσα στο άλσος.
Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι διαβάσαμε και με δημοσιεύματα και
υπήρξε αυτή η προσπάθεια σίγουρα το γνωρίζουμε, υπήρξε και μεγάλη
απογοήτευση γιατί δεν εξαντλήθηκε όλη η αυστηρότητα σε αυτούς τους
ανθρώπους οι οποίοι γύρισαν στο σπίτι τους 8 η ώρα το βράδυ και αυτό το
οποίο ζητούσαν με μανία ήταν αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν και να
περάσουν αυτόφωρο.
Θα προσθέσω ένα άλλο στοιχείο γιατί σχετίζεται και με το
σημερινό που έχει συμβεί. Το Σωματείο εργαζομένων του Δήμου ήδη από
7
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τουλάχιστον εδώ και 15 μέρες αν θυμάμαι καλά είχε αποστείλει μια επιστολή
στην ΠΑΕ ΑΕΚ και στους φορείς του έργου ζητώντας στην ουσία –μην μπω
σε λεπτομέρειες- να πέσουν οι τόνοι.
Ξέρετε ποια ήταν η επίσημη απάντηση της ΠΑΕ ΑΕΚ; Μην πάτε
για δουλειά. Δηλαδή καλεί υπαλλήλους του Δήμου, υπαλλήλους που
πληρώνονται από ανταποδοτικές υπηρεσίες των δημοτών για να παρέχουν
αυτές τις υπηρεσίες, τους καλεί να μην πάνε για δουλειά. Δικηγόροι είστε και
γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό δηλαδή είναι κάλεσμα σε παράβαση καθήκοντος
και αποχή από τα καθήκοντα.
Και προχωράμε μετά και φτάνουμε στο σημερινό, που το
σημερινό με ένα τρόπο έχει ήδη προαναγγελθεί ως κλιμάκωση επιστέγασμα
όλων των προηγούμενων κινήσεων. Μικρή μερίδα οπαδών να αποκλείει το
αμαξοστάσιο του Δήμου γύρω στις 9 η ώρα το πρωί να μην αφήνει κανέναν
και τίποτε να περάσει, η Αστυνομία να αδυνατεί να παρέμβει και να φτάνουμε
και στο σημείο έντρομοι οι υπάλληλοι να παίρνουν τηλέφωνα και να γίνονται
πάλι υπηρεσιακές αναφορές περί πλιάτσικου στο χώρο της καθαριότητας.
Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Και εγώ θέτω εδώ το
ερώτημα: ποιος ακριβώς είναι ο λόγος να συμβαίνει αυτό; Σε τι αποσκοπεί
αυτή η μικρή μερίδα οπαδών; Στρέφονται κατά της Δημοτικής Αρχής;
Στρέφονται κατά του Δημάρχου; Ή στρέφονται κατά της ασφάλειας των
εργαζομένων, αλλά και της υγείας των πολιτών; Εγώ νομίζω το δεύτερο. Αν
δεν το γνωρίζουν, είναι καλό να το καταλάβουν.
Άρα εδώ αυτό που συμβαίνει είναι μια επίθεση στην πόλη. Εμείς
στα ίδια πλαίσια επιλέξαμε και πάλι να μη σηκώσουμε τόνους να
προσπαθήσουμε

να

παραμείνουμε

ψύχραιμοι

να

ενημερώσουμε

ως

οφείλουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους φορείς της πόλης και
όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι αυτή τη στιγμή η πόλη αντιμετωπίζει
έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο, έναν θανάσιμο κίνδυνο.
Γι' αυτό και θεωρούμε πως είναι εκ των ων ουκ άνευ σήμερα
τουλάχιστον σε αυτό το θέμα να υπάρξει η απόλυτη σύμπλευση που
ταυτίζεται με τα συμφέροντα των δημοτών, ότι πρέπει αυτός ο χώρος να
ανοίξει. Αυτό το οποίο ζητάμε σήμερα είναι προφανώς ο καθένας να
τοποθετηθεί, αλλά θέλουμε όλοι να αναλογιστείτε την ιστορική ευθύνη που
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φέρνουμε σε μια πόλη η οποία αύριο θα έχει πνιγεί στο σκουπίδι. Και δεν θα
έχει πνιγεί στο σκουπίδι γιατί έχουμε απεργούς, θα έχει πνιγεί στο σκουπίδι
γιατί κάποιοι παρεμποδίζουν παρανόμως τους εργαζόμενους να προσέλθουν
στο χώρο εργασίας τους.
Εδώ θεωρώ υποχρέωση και καθήκον όλων μας να σταθούμε
απέναντι σε αυτό, να απευθύνουμε δημοκρατική έκκληση να τερματιστεί τώρα
αυτή η παρεμπόδιση. Γιατί ήδη οι εργαζόμενοι αυτό το οποίο μας
ανακοίνωσαν σήμερα -και από ό,τι βλέπω υπάρχουν και εκπρόσωποι του
Σωματείου εργαζομένων εδώ- είναι ότι υπό αυτές τις συνθήκες απειλών δεν
μπορούν να πάνε στην εργασία τους.
Ως εκ τούτου θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει
τώρα και καλώ όλους σας να το στηρίξετε προκειμένου να βρεθεί μια
διέξοδος.
Τέλος θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει άμεση λύση που ελπίζω
βεβαίως να βεβαίως να βρεθεί άμεση λύση, θεωρώ πως πρέπει να γίνει
πλέον

παράσταση

διαμαρτυρίας

και

κινητοποίησης

στο

Υπουργείο

Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορεί να αφήνει μια πόλη να
απειλείται η καθαριότητά της, να απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των
εργαζομένων και μιας ολόκληρης πόλης, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό
ομηρία.
Άρα καλούμε να πέσουν οι τόνοι, να αναλογιστούν αυτοί που το
κάνουν τι εν τέλει υπηρετούν, τι εξυπηρετούν και να μπορέσει να λειτουργήσει
η Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας σε αυτή την πόλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Παρακαλώ ο εκπρόσωπος του
Σωματείου εργαζομένων του Δήμου έχει τον λόγο.
Δ. ΖΕΤΟΣ: Είμαι ο ταμίας του Σωματείου εργαζομένων. Ως αποδέκτες όλων
αυτών των γεγονότων που έχουν γίνει προγενέστερα χτες αλλά και σήμερα,
το Σωματείο εργαζομένων αφού συνεδρίασε πήρε μια απόφαση και θα σας
διαβάσει ένα ψήφισμα.
Το Σωματείο εργαζομένων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας καταγγέλλει τη σύλληψη και ποινική δίωξη που
ασκήθηκε σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων ου Δήμου που
εργάζονται στην υπηρεσία καθαριότητας».
9
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«Οι συνάδελφοι μας δεν έκαναν τίποτα παράνομο πέρα ότι του
βρισκόντουσαν στο χώρο εργασίας τους αποτέλεσαν όμως τα θύματα
της αντιπαράθεσης Δήμου και της ΠΑΕ - ΑΕΚ.
Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια καθημερινή κατάσταση
έντασης που υπάρχει γύρω από το χώρο του γκαράζ και
περιλαμβάνει φραστικά επεισόδια, λιθοβολισμό αυτοκινήτων του
Δήμου, συγκεντρώσεις αποκλεισμού του χώρου από οργανωμένους
ή ανοργάνωτους οπαδούς.
Αυτή η κατάσταση που βάζει στην μέση τους εργαζόμενους με
κίνδυνο μάλιστα για την σωματική τους ακεραιότητα και την στέρηση
της προσωπικής ελευθερίας πρέπει να σταματήσει τώρα.
Για αυτό το Σωματείο εργαζομένων καλεί την διοίκηση του Δήμου και
την διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ σε τριμερή συνάντηση εντός των
επομένων ωρών ή 2-3 ημερών, προκειμένου να υπάρχουν έγγραφες
διαβεβαιώσεις και από τις δυο πλευρές που θα αφορούν την
ασφάλεια των συναδέλφων μας.
Μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση δεν μπορεί να
συνεχιστεί καμιά εργασία στο χώρο αυτό και για αυτό το ΔΣ του
Σωματείου εργαζομένων αποφάσισε την αποχή από την εργασία
μέχρι να υπάρξει λύση.
Σε κάθε περίπτωση τις ευθύνες της κυβέρνησης που έστρωσε το χαλί
στα επιχειρηματικά συμφέροντα, τις ευθύνες της περιφέρειας που
υπηρετεί αυτό το σχεδιασμό, τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής να μην
έχει εξασφαλίσει κατάλληλο χώρο για τις εγκαταστάσεις των
υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, δεν θα τις πληρώσουν οι
εργαζόμενοι γινόμενοι τα εξιλαστήρια θύματα».
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε, ξεκινάμε από τους επικεφαλής. Ο κ.
Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα θέλω να κάνω μια
πρώτη εισαγωγή και μετά θα δευτερολογήσω. Θέλω να πω ότι για μια ακόμη
φορά επαληθεύεται αυτό που είπα το 2016 και πριν τέσσερις – πέντε μήνες.

10

η

10 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 1/6/2018

Σας είχα κάνει μια πρόταση να γίνει μια συνάντηση αυτό που είπε ο κ. Ζέτος ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων, πριν δυο χρόνια.
Το 2016 σας είχα πει ότι -σε τρεις – τέσσερις μήνες ακριβώς
μπορείτε να γυρίσετε στα πρακτικά- η ΑΕΚ θα βγάλει την άδεια για το γήπεδο
και όταν είχαμε κάνει την πρώτη κουβέντα για τα απορριμματοφόρα και τον
χώρο εκεί που είναι παράνομος, η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι «ο
Δήμος έχει τους δικούς του ρυθμούς» και η απάντηση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν «ή εκεί, ή πουθενά».
Τι θέλω να πω, γιατί γυρίζω λίγο πίσω. Πριν τέσσερις – πέντε
μήνες πάλι είχα κάνει μια πρόταση όταν είχαμε κάνει πάλι μια κουβέντα για
ένα πολύ σοβαρό θέμα για την υπογειοποίηση. Είχα κάνει μια πρόταση να
βρεθούμε εμείς, η αντιπολίτευση, οι εκπρόσωποι του Δήμου, μηχανικοί, η
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. να βρεθεί μια λύση και να λυθούν τα επιμέρους
προβλήματα που θα παρουσιαστούν για την κατασκευή της υπογειοποίησης.
Η πρόταση που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε προς
ψήφιση και δεν την ψήφισε κανένας, μόνο εγώ. Που θέλω να καταλήξω τώρα:
για μια ακόμη φορά λέτε τη δική σας άποψη και τη δική σας πλευρά και εγώ
σαν αντιπολίτευση έχω την εντύπωση ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση δεν
έχει ενημερωθεί ποτέ για τίποτε.
Σας είχαμε πει ότι μας έχετε αγνοήσει, δεν μας έχετε πάρει ποτέ
μαζί έστω σαν παρατηρητές να ακούμε το τι συζητάτε είτε με την Περιφέρεια,
είτε με τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε., είτε με τους φορείς που τίθενται θέματα για την
υπογειοποίηση, για τα σκουπίδια για όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα, απλά
να ακούμε και να σχηματίσουμε μια άποψη. Οπότε αυτά που είπε τώρα ο κ.
Δήμαρχος θα ήμασταν παρόντες, θα είχαμε άποψη και θα επιβεβαιώναμε
αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Και για μια ακόμη φορά η άλλη πλευρά έχει αγνοηθεί. Θα
μπορούσε κάποιος εκπρόσωπος εφόσον έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
αυτό που είπε ο κ. Ζέτος στις επόμενες ώρες να γίνει μια συνάντηση να βρεθεί
μια λύση και να προχωρήσει και να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην πόλη,
γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι εμείς δεν θέλουμε το κακό της πόλης και όλοι
εσείς θέλετε το καλό, δεν είναι έτσι.
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Δεν έχει γίνει ποτέ ένας διάλογος. Επικαλείστε πάντα τη
δημοκρατία και το δημοκρατικό διάλογο και δεν το έχετε κάνει ποτέ. Μας έχετε
αγνοήσει και το ίδιο κάνετε και τώρα και προ τετελεσμένων μας φωνάζετε εδώ
να πάρουμε μια απόφαση, ή να πούμε την άποψή μας. Αυτή είναι η πρώτη
κουβέντα που κάνω, συγνώμη αν είχα λίγο έντονο ύφος αλλά είχα κάποια
πράγματα στο μυαλό μου και ήθελα να πω πάρα πολλά και θα πω ακόμη
περισσότερα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλος από τους επικεφαλής; Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Σε μια τελευταία συζήτηση που
κάναμε στην Οικονομική Επιτροπή κάναμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τον
κ. Δήμαρχο και του λέω «Δήμαρχε, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Η ΑΕΚ
ήρθε, για να μείνει. Η ΑΕΚ ήρθε, για να ζήσει μαζί μας». Πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε και να δούμε ότι η παρουσία της ΑΕΚ εδώ είναι πλέον ένα
γεγονός το οποίο είναι αναντίρρητο και πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να
μάθουμε να ζούμε μαζί εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Γιατί είναι μια
κατάσταση η οποία είναι πλέον παγιωμένη.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η επιστολή των εργαζομένων
που πραγματικά τους έχουμε βάλει στη μέση σε ένα πολύ σοβαρό θέμα και
οπωσδήποτε εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε μια απόφαση η
οποία θα έχει να δικαστικό περιεχόμενο κατά πόσο ή όχι, βέβαια οι
εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση και τονίζουν ότι δεν
μπορούμε να πληρώνουμε –λέει η επιστολή- την αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου
και ΑΕΚ και να είμαστε εμείς στη μέση οι εργαζόμενοι οι οποίοι φοβόμαστε να
πάμε στην εργασία μας.
Οπωσδήποτε

προέχει

η

ασφάλεια

των

εργαζομένων,

οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα πω, το οποίο κι αυτό
είναι και η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν μια
άμεση σχέση με το γυμναστήριο παρέκαμψαν πολλά πράγματα τα οποία ήταν
πάρα πολύ σημαντικά για την πόλη και δυστυχώς προχώρησε, όπως
προχώρησε.
Υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις και εκείνο το οποίο εγώ τόνισα
στο Δήμαρχο, του λέω «Δήμαρχε, έκανες τη μάχη σου. Προσπάθησες πάρα
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πολύ και ικανοποίησες και το κομμάτι αυτό το πολιτικό, το οποίο ήθελε και
ήταν δικαίωμα να εκφράζουμε απόψεις και θέσεις και η θέση που εκφράστηκε
ήταν ότι «θέλουμε το γήπεδο με αυτές τις προϋποθέσεις». Το σέβομαι
απόλυτα.
Αυτό δεν πέρασε. Έπρεπε από εκεί και πέρα να γίνουν κινήσεις
οι οποίες να έχουν μια ευελιξία, να μπορούμε να κερδίσουμε πέντε πράγματα,
το είπα και στη διαβούλευση που έγινε ότι «Κύριοι, αυτή τη στιγμή προέχει να
μπορούμε να διαχειριστούμε πέντε πράγματα ούτως ώστε είναι πολύ λυπηρό
ότι οι εργαζόμενοι σύρθηκαν στην αστυνομική Διεύθυνση, Αντιδήμαρχοι, η
Δημοτική μας Αρχή διότι δεν παύει να είναι η Δημοτική μας Αρχή η οποία μας
εκφράζει και μας εκπροσωπεί όλους εδώ στην πόλη. Εγώ δεν το θέτω σαν
αντιπολίτευση, πιστεύω ότι είμαι κομμάτι αυτής της πορείας εδώ που έχει ο
Δήμος μας και συμβάλλω με τα θετικά και τα αρνητικά και νομίζω όλοι.
Είπε πολύ σωστά πράγματα και ο φίλος μας ο κ. Γεωργαμλής
και τόνισε πολύ θετικά πράγματα τα οποία πιστεύω ότι έπρεπε να γίνουν.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο ειπώθηκε από πλευράς εργαζομένων τα τρία
κομμάτια αυτά τα οποία απαρτίζουν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που είναι η
περίπτωση του γηπέδου, το θέμα των εργαζομένων που πρέπει να
παραστούν και ο Δήμος πρέπει άμεσα να βρεθούν, να μπορέσουν να δώσουν
λύσεις.
Βέβαια υπάρχει αυτό που λέμε ότι έπρεπε πολύ πιο γρήγορα να
έχουμε πάρει αποφάσεις τέτοιες ούτως ώστε να δώσουμε μια λύση στο καυτό
πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Βέβαια πολλοί οι οποίοι
φωνάζουν τώρα έχουν τορπιλίσει μια απόφαση η οποία είχε γίνει το 2008 που
είχαν παρθεί αποφάσεις να φύγουν τα σκουπίδια από εκεί και δεν τα άφησαν
με τίποτε, γιατί για εμένα δεν προέχει πολλές φορές το καλό της πόλης,
προέχει ο λαϊκισμός. Ο οποίος λαϊκισμός υπήρχε για ανθρώπους οι οποίοι
δεν τους ενδιέφερε να μπορέσουν να κάνουν πράγματα τα οποία πραγματικά
θα βοηθούσε την πόλη και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα είχε δοθεί μια οριστική
λύση στο πρόβλημα αυτό, η οποία δεν δόθηκε.
Σήμερα πραγματικά αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα ο
Δήμος μας, πολλά ουσιαστικά πράγματα ανέφερε ο Δήμαρχος σχετικά με το τι
πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για
την υγεία των συνδημοτών μας με το που θα πάνε τα σκουπίδια. Οι άνθρωποι
13
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οι οποίοι διαχειρίζονται αυτά τα θέματα οι Αντιδήμαρχοι και οι εργαζόμενοι
είναι σε δύσκολη θέση, όμως εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό απ' όλα,
αυτό το οποίο ειπώθηκε, είναι ότι έπρεπε να είχε δοθεί μια λύση χρονική. Το
φώναζα, το έλεγα ότι «Ξέρετε, τώρα τελείωσε δεν υπάρχει καμία
αντιπαλότητα».
Πρέπει για εμένα και το λέω και το εννοώ αυτό, την κορδέλα του
γηπέδου πρέπει να την κόψει ο πρώτος δημότης της πόλης, που είναι ο
Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να είναι απών από αυτό το έργο το οποίο
γίνεται. Αυτό το έργο είναι που γίνεται, αυτό το έργο θα έχει η πόλη, με αυτό
το έργο θα ζήσουμε, αυτό θα έχουν τα παιδιά μας.
Η αντιπαράθεση αυτή και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν
πραγματικά με λυπούν και με λυπούν από την άποψη ότι δεν θέλω να ακούω
πράγματα τα οποία φέρνουν σε αντιπαράθεση τον εθελοντισμό που κάνει.
Γιατί εδώ υπάρχει ένας εθελοντισμός του Δημοτικού Συμβουλίου απ' όλους,
δεν νομίζω ότι κανένας κερδίζει τίποτε απ' όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω
ότι είναι περισσότερος ο κόπος και το τρέξιμο το οποίο γίνεται απ' όλους και
τους 33 παρά το ότι μπορεί να κερδίσει κάποιος ή να έχει ένα όφελος.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος,
που φτάσαμε τέλος Μαΐου να λέμε που θα πάνε τα σκουπίδια. Έπρεπε με την
πρώτη απόφαση που είχε παρθεί από τον Άρειο Πάγο που έδινε το δικαίωμα
ανέγερσης του γηπέδου, οπότε όλα αυτά έχουν ξεχαστεί, να προχωρούσαμε
σε λύσεις ούτως ώστε να βρισκόταν μια λύση.
Εκείνο το οποίο νομίζω είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμείς
θέσεις οι οποίες να έχουν δικαστικό περιεχόμενο και νομικό περιεχόμενο όταν
ούτε είχαμε και καμία ιδιαίτερη ενημέρωση, αλλά ούτε και μπορούμε να
γνωρίζουμε όλα αυτά πως έχουν γίνει. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα του
λόγου του Δημάρχου, αλλά από την άλλη όμως θέλω να πω ότι υπήρχαν
προβλήματα τα οποία τα διαιωνίσαμε, προβλήματα τα οποία δεν κοιτάξαμε να
τα λύσουμε, αλλά να σας πω ένα πράγμα.
Το να είμαστε εμείς και οι απέναντι ή οι απέναντι και εμείς, δεν
κερδίζει κανένας. Εκείνο το οποίο πρέπει τώρα να κάνουμε, είναι να
χαμηλώσουν οι τόνοι και να δούμε τι κάνουμε τώρα και τώρα μπορούμε να
κάνουμε πολλά πράγματα να λήξει αυτή η υπόθεση για να μπορέσουμε να
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προχωρήσουμε για το καλό της πόλης. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με
ενδιαφέρει το καλό της πόλης, δεν με ενδιαφέρει τι κουκιά θα πάρω εγώ και τι
θα κερδίσει η Παράταξη. Με ενδιαφέρει τι μπορεί να κερδίσει η πόλη και το
έχω αποδείξει αυτό το πράγμα και έτσι βλέπω αυτό το θέμα.
Χάρηκα που είπε ο Δήμαρχος ότι έχει ρίξει τους τόνους και έτσι
πρέπει να προχωρήσουμε, για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση η οποία
θα δώσει τέρμα σε αυτό το τέλμα που έχει τώρα αυτή περιέλθει το δάσος μας
και το θέμα της καθαριότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι χάσαμε την ουσία. Θα με
συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, ξέρουν ότι τους αγαπώ και τους εκτιμώ αλλά
δεν καταλαβαίνω τι λέμε τόση ώρα. Υπάρχει ένα γεγονός. Το γεγονός ότι
κάποιοι δεν ξέρω με ποια δικαιοδοσία, ποιοι είναι αυτοί, από πού
προέρχονται αποφάσισαν ότι αυτή η πόλη δεν θα μαζεύει τα σκουπίδια της.
Τι μου λέτε τώρα; Τι παραμύθια είναι αυτά; Ότι έτσι κι αλλιώς και
είπαμε πριν τέσσερις μήνες και πριν τέσσερα χρόνια και πριν είκοσι οκτώ.
Ποιοι είναι αυτοί σήμερα που αποφάσισαν ότι αυτή η πόλη δεν θα μαζεύει τα
σκουπίδια; Με ποια δικαιοδοσία; Ποιο άλλοθι κύριοι τους δίνετε εδώ μέσα στο
Δημοτικό Συμβούλιο;
Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να
αποφασίζει να κλείσει Υπηρεσίες του Δήμου; Αν αύριο εγώ θυμώσω με το
Δήμαρχο μπορώ να κλείσω το σχολείο που είναι απέναντί μου; Και τι θα μου
δώσετε; Δίκιο ή άδικο γιατί έχω αντιπαράθεση με το Δήμαρχο κάποια χρόνια;
Θα μιλήσουμε επιτέλους σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο επί της ουσίας;
Έχουμε πάρει απόφαση να μεταφερθούν τα σκουπίδια. Έχουμε
λεφτά; Ψάχνουμε να βρούμε; Είναι μια λύση. Είναι σημερινό, είναι χτεσινό,
είναι προχθεσινό θέμα, το θέμα των σκουπιδιών ή είναι εδώ και 30 χρόνια; Με
ποιο δικαίωμα σήμερα λένε κάποιοι «όχι, εμείς τώρα θέλουμε να λυθεί»; Και
εμείς θέλουμε να λυθεί. Αλλά πάνω απ' όλα σκεφτόμαστε την υγεία των
συμπολιτών μας, την υγεία αυτής της πόλης σε μια περίοδο που οι
θερμοκρασίες ανεβαίνουν, μπαίνουμε στο καλοκαίρι και όλα αυτά θα γίνουν
μια υγειονομική βόμβα.
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Αυτά είναι τα ουσιώδη σήμερα που εγώ περίμενα να
συζητήσουμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τους ξέρω ποιοι είναι
αυτοί, στο όνομα ποιας ομάδας ποιας υπομάδας των φιλάθλων. Οι φίλαθλοι
το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγάζουν τραγούδια και να
υποστηρίζουν την ομάδα τους.
Είμαστε εδώ Δημοτικό Συμβούλιο με αρμοδιότητες για να
αποφασίσουμε ή είμαστε μια παρέα στο καφενείο που λέμε τις απόψεις μας;
Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε σήμερα ότι δεν μπορεί αυτή η πόλη
να ζει κάτω από την ομηρία κάποιων ανθρώπων γιατί έτσι αποφασίζουν
αυτοί. Που ενοχλείται το γήπεδο; Δεν καταλαβαίνω, επειδή έτσι θεώρησαν
κάποιοι κύριοι ότι ενοχλείται το γήπεδο;
Μας ειπώθηκαν μια σειρά από ενέργειες που έγιναν μέσα με
εισαγγελείς από την Αποκεντρωμένη, πιθανό να χρειάζεται να γίνουν και
κάποια άλλα. Ας παρέμβει και η ΑΕΚ να δει που θα γίνουν. Αυτοί ποιοι είναι
που θα πουν σήμερα ότι δεν θα μαζέψουμε τα σκουπίδια στο Δήμο μας; Είναι
τραγικό.
Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, είναι ένα μεγάλο θέμα πρέπει να το
δούμε σοβαρά αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε όλους αυτούς
και θέλω εδώ να πω γιατί εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν
κάνω δημόσιες σχέσεις εδώ ούτε με τους εργαζόμενους.
Δεν καταλαβαίνω αγαπητοί εργαζόμενοι ποιος σας έβαλε
ανάμεσα στις δυο πλευρές. Δηλαδή η δουλειά σας είναι όταν πηγαίνετε θα
αποφασίζει και ο Δήμαρχος και κάποιος υπεύθυνος από την ΑΕΚ που θα
δουλεύετε; Αυτό είναι το καθεστώς που θέλετε; Και πρέπει να τα βρουν αυτοί
οι δύο για να δείτε εσείς που θα πάτε να δουλέψετε; Ή θα αποφασίσει η
Δημοτική Αρχή, που είναι ο χώρος να δουλέψετε και εκεί θα πάτε;
Άρα όποιος σας εμποδίζει πρέπει να τον καταγγείλετε. Αυτές οι
μεσοβέζικες λύσεις που θέλετε όλοι εδώ να κάνετε δημόσιες σχέσεις με όλους,
δεν τις καταλαβαίνω. Και έχω πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο για να ξέρε ότι αυτή η πολιτική των δημοσίων σχέσεων δεν βγάζει
πουθενά και δεν έχει και αποτέλεσμα. Γιατί αν είχε, θα έλεγα τουλάχιστον θα
έχετε αποτέλεσμα.
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Σήμερα νομίζω ότι πρέπει να βγει μια ομόφωνη απόφαση αν
είμαστε σοβαρό Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να λήξει αυτή η αηδία αυτή η
αλητεία κάποιοι άνθρωποι να αποφασίζουν οι οποίοι δεν έχουν καμία
αρμοδιότητα. Δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί.
Η επίσημη ΑΕΚ τους καλύπτει; Δεν νομίζω. Ποιοι είναι αυτοί
τώρα; Δέκα τυχαίοι οι οποίοι ήρθαν να κλείσουν τα σκουπίδια, την αποκομιδή.
Πρέπει να πάρουμε μια σοβαρή απόφαση εδώ μέσα και να προχωρήσουμε
στην υλοποίηση αυτής της απόφασης συμμετέχοντες όλοι. Για το τι είπαμε και
δεν είπαμε πριν από πέντε και δέκα μήνες θα το δούμε στην πορεία και πως
πρέπει να λυθεί αυτό το μεγάλο θέμα που πρέπει να πάνε τα σκουπίδια. Γιατί
σίγουρα πρέπει να φύγουν από εκεί. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν εγώ ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η
πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τις δυο συναντήσεις που μάθαμε,
τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου από ό,τι κατάλαβα και αρκετοί άλλοι
δημοτικοί σύμβουλοι από τον τοπικό Τύπο, από τον ΠΟΛΙΤΗ την εφημερίδα
μέλους της Δημοτικής Αρχής, ότι έγιναν δυο συναντήσεις. Αυτές πότε έγιναν;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συναντήσεις με κάποιο πολιτικό, εννοείτε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όχι, οι συναντήσεις στο δημοσίευμα που αναφέρεται στον
ΠΟΛΙΤΗ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το έχω διαβάσει.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτές οι δυο που αναφέρατε είναι για την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση και για την ΑΕΚ παρουσία Εισαγγελέα. Και λέω: αυτές εγώ τις έμαθα
σήμερα από τον ΠΟΛΙΤΗ, πότε έγιναν αυτές. Αυτό ρωτάω. Οπότε πότε έγινε
η συνάντηση με τον κ. Σκουρλέτη.
Μια δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω είναι ποιος παίρνει την
ευθύνη για τις οικοδομικές εργασίες που κάνατε; Είπατε εδώ ότι συζητήθηκε
στη συνάντηση της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Αττικής ότι χρειάζεται τα
γραφεία να εκκενωθούν για τη διάνοιξη και να διανοιχθεί η πίσω είσοδος για
τη λειτουργία.
Ποιος παίρνει την ευθύνη; Είπατε ότι ενημερώθηκε ο δασάρχης
και η Πολεοδομία, αν σημείωσα σωστά κι εγώ. Είχα να κάνω αυτές τις δυο
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ερωτήσεις. Εντάξει όμως οι τραμπουκισμοί δεν μας ενοχλούν μόνο όταν είναι
από την αντίθετη πλευρά, λέω εγώ γενικά, οι διακοπές και τα πιο γρήγορα.
Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχα να κάνω.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ πραγματικά
απαράδεκτες τις προηγούμενες τοποθετήσεις απ' όλες τις πλευρές. Δηλαδή
από τη μια πιάσατε ότι είναι εδώ για να μείνει κάποιος, ο οποιοσδήποτε, δεν
λέω ποιος. Είναι εδώ για να μείνει ο διπλανός σου, ο εργοδότης σου, ο
οποιοσδήποτε και άρα πρέπει να τον υπομείνεις και από την άλλη ανάμεσα
στη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. και στη Δημοτική Αρχή στους εκλεγμένους, τις
δημόσιες σχέσεις τις κάνουν οι εργαζόμενοι; Δεν ξέρω, πραγματικά που πάει
αυτή η συζήτηση εδώ μέσα.
Γνώμη μας είναι ως "Λαϊκή Συσπείρωση" ότι έχουν δίκιο οι
εργαζόμενοι που απέχουν από την εργασία τους μέχρι να διασφαλιστεί
προφανώς η ασφάλειά τους και ευθύνη γι' αυτό έχει ο Δήμος η Δημοτική
Αρχή.
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πραγματικά δεν ωφελεί
κανέναν ούτε οι εργαζόμενοι ούτε οι κάτοικοι και οι λαϊκές οικογένειες της
περιοχής και πραγματικά κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι –είναι δηλαδήφίλαθλοι της ΑΕΚ και αρκετοί.
Η κίνηση που έγινε με τις οικοδομικές εργασίες για τη διάνοιξη
της γκαραζόπορτας δεν δίνει πραγματικά στην ουσία λύση στο πρόβλημα, ίσα
- ίσα όξυνε και την κατάσταση και εδώ έχω να πω ότι από τη στιγμή που
μπήκατε στη διαδικασία να ενημερώσετε δασάρχες, πολεοδομία δεν ήταν
τόσο μεγάλος κόπος τελικά για σας να ενημερώσετε και τους υπόλοιπους
δημοτικούς συμβούλους γι' αυτό το πράγμα ότι θα γινόταν και δεν χρειάζεται
να γίνονται τέτοιες οξύνσεις και να το μαθαίνουμε. Αυτά πρέπει να γίνονται,
μια ενημέρωση τέτοια.
Καλά κάνατε σήμερα και βάλατε την Υπηρεσία να ενημερώσει
για το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει τρόπους η Δημοτική Αρχή να ενημερώνει
τους δημοτικούς της συμβούλους για κινήσεις που χρειάζεται και τη στήριξή
τους. Δεν έρχεστε μετά και λέτε «α, να, ορίστε τώρα σας ενημέρωσα από τότε
μέχρι τότε σας τα είπα, συμφωνήστε να ανοίξουμε τώρα να τελειώνουμε και
να είναι και ομόφωνα».
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Δεν συμφωνούμε, είναι ξεκάθαρο ότι διαφωνούμε για να μην
υπάρξει και καμία άλλη αντίληψη. Διαφωνούμε με την κατάληψη από τους
οπαδούς της ΑΕΚ. Για μας φαίνεται ξεκάθαρα ότι γίνεται παιχνίδι στις πλάτες
των εργαζομένων και των κατοίκων του Δήμου, ότι είναι ένα πρόσθετο βάρος
στους δημότες και έχουμε τοποθετηθεί και για την πολιτική κατεύθυνση που
έχετε δώσει στη διαχείριση των απορριμμάτων και τα λοιπά.
Και συμφωνούμε σήμερα πρέπει να δοθεί λύση άμεσα τόσο στο
να ανοίξει το αμαξοστάσιο και να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες όσο κράτος και
Περιφέρεια να πάρουν άμεσα αποφάσεις να δώσουν άμεσες λύσεις για τη
μεταφορά του. Ελπίζω να τα είπα γρήγορα και συνοπτικά και έχω το δικαίωμα
της δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο για ερωτήσεις.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ερώτηση μόνο και μετά η τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κανένα πρόβλημα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η πρώτη ερώτηση αφορά τον κ. Δήμαρχο. Κύριε
Δήμαρχε εάν μετά το τελευταίο Συμβούλιο που κάναμε έχετε κάνει κάποιες
ενέργειες και έχετε καταλήξει σε κάποιο χώρο μεταφοράς προσωρινής του
αμαξοστασίου. Αν έχετε κάνει κάποιες ενέργειες, δηλαδή αν έχετε ψάξει στην
πόλη που μπορεί να μεταφερθεί από το τελευταίο Συμβούλιο που κάναμε
μέχρι σήμερα.
Επίσης μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο των εργαζομένων
του Δήμου. Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι εσείς ως Σωματείο εργαζομένων στείλατε
κάποια επιστολή στην ΑΕΚ και ότι η απάντηση της ΑΕΚ ήταν να μην πάτε για
δουλειά. Αυτό το πράγμα το επιβεβαιώνετε; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μια και μόνο ερώτηση θέλω να κάνω και απευθύνομαι
προς τον κ. Δήμαρχο. Σήμερα είχαμε αυτό το έκτακτο Συμβούλιο και θα ήθελα
να ρωτήσω κ. Δήμαρχε, εάν η μεριά της ΠΑΕ ΑΕΚ είναι παρούσα, αν
ενημερώθηκε και αν υπάρχει εκπρόσωπος της ΑΕΚ να ακούσουμε και τη δική
της μεριά. Να ακούσουν εκείνη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
τις προτάσεις του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να
ακούσουμε και κάποια πράγματα από τη μεριά της ΑΕΚ.
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Θα μου πείτε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Νομίζω ότι είμαστε
υποχρεωμένοι να ακούσουμε και τη μεριά της ΑΕΚ, εφόσον κάνετε όλα αυτά
που κάνετε που αναφερθήκατε και η μεριά της αντιπολίτευσης δεν γνωρίζει τι
έχετε κάνει, ποια θα είναι η θέση μας εμάς. Δεν θα πρέπει να ακούσουμε από
τη μια πλευρά το συμφέρον του Δήμου αλλά και την άλλη μεριά της ΠΑΕ ΑΕΚ;
Αυτή είναι η ερώτησή μου, αν υπάρχει εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή, εάν
ενημερώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη δεν είναι καλό να ολοκληρωθεί κάποιος κύκλος
ερωτήσεων να απαντηθούν και να προχωρήσουμε μετά στις τοποθετήσεις; Γι'
αυτό το λέω.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Επειδή τοποθετήθηκαν όλοι οι επικεφαλής. Η επικεφαλής
της δικής μας Παράταξης ξέρετε το πρόβλημά της, άρα μόνο εγώ μπορώ να
τοποθετηθώ και πρέπει να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, με δημοκρατική ευαισθησία, δεν υποχρεούμεθα.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είμαστε μια Παράταξη η οποία πρέπει να ακουστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αναφέρει ο Κανονισμός Παρατάξεις, αναφέρει επικεφαλής.
Έχετε τον λόγο κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε εδώ σε έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο η Δημοτική Αρχή έπρεπε να το είχε κάνει από
την προηγούμενη εβδομάδα που είπαμε ότι πρέπει να προσδιορίσει Δημοτικό
Συμβούλιο που όλες οι Παρατάξεις να πάρουν θέση και να πάμε όλοι μαζί να
κάνουμε κάποιες ενέργειες. Δεν το έκανε.
Ήρθαν τα γεγονότα και σας υποχρέωσαν να το κάνετε σήμερα.
Εγώ καταδικάζω κάθε γεγονός βίας από όπου κι αν προέρχεται. Και αυτό το
οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται στην πόλη, είναι ανεπίτρεπτο. Αλλά από εκεί και
πέρα υπάρχουν λάθη και παραλείψεις.
Η

Δημοτική

Αρχή

κατ'

αρχήν

όλες

οι

Παρατάξεις

οι

προηγούμενες που ήταν εδώ και η δική σας ψήφισαν να γίνει γήπεδο 26
μέτρων, άλλοι ψήφισαν να γίνει 29 μέτρων. Αλλά όλοι είχαμε ψηφίσει να γίνει
γήπεδο, όπως ήταν το παλιό. Δεν θα λέμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν.
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Εγώ είμαι ένας από αυτούς που ήθελε να γίνει το γήπεδο το
οποίο να έχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα είναι όμορφο όπως γίνεται
σήμερα. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες που αυτή τη στιγμή έφεραν το γήπεδο
στη μορφή που είναι σήμερα γιατί δεν ήταν έτσι και η παραχώρηση με νόμο
των 6 στρεμμάτων και όλες οι ενέργειες που χρειάστηκαν για να γίνει σήμερα
η οικοδομική άδεια.
Εσείς ακόμη επιμένετε σε μια πολιτική που καλώς ή κακώς είχε
ξεπεραστεί. Καλά κάνατε, δικαίωμά σας ήταν να την είχατε μέχρι που ήρθαν
τα γεγονότα εκεί που ήρθαν. Σήμερα έχει έρθει μια άλλη αντιπαράθεση
εκδικητικότητας και από την άλλη μεριά, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και στη
μέση δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι η πόλη λόγω της κακής πολιτικής
διαχείρισης που κάνατε.
Η ΑΕΚ κακώς φέρεται έτσι αυτή τη στιγμή που φέρεται. Εμείς την
καλούμε, γιατί όλοι μαζί το γήπεδο το θέλαμε και όλοι μαζί το στηρίξαμε και
την παρακαλώ πάρα πολύ αυτές οι ενέργειες δεν ωφελούν ούτε τους ίδιους
αλλά ούτε και την πόλη. Θα πάρουμε εδώ μια απόφαση και αν χρειαστεί θα
πάμε όλοι μαζί εκεί που πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Διότι τα αυτοκίνητα
δεν είναι κανενός από εδώ μέσα και το υλικό που είναι στην καθαριότητα.
Είναι του δημότη που το έχει πληρώσει με αίμα.
Γι' αυτό τον λόγο θα παρακαλέσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να
αφήσουμε κατά μέρος ό,τι μας χωρίζει, αλλά να πάρουμε αυτά που μας
ενώνουν και να προχωρήσουμε σε αυτά που πρέπει: σε μια απόφαση
συνάντησης και εκτόνωσης αυτής της έντασης. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν είμαστε Δικαστήριο να βρούμε ποιος έχει κάνει τι και τι έχει
γίνει μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια είναι άξιο για συζήτηση και έρευνα, αλλά δεν
είναι της παρούσης. Παράνομο το κτήριο και το γκαράζ; Παράνομο, ναι. Η
παρακώλυση της συλλογής των σκουπιδιών επικίνδυνη και παράνομη; Ναι,
επικίνδυνη και παράνομη.
Έχουν πάρει αποφάσεις όργανα της κεντρικής και τοπικής
Διοίκησης ανά τη χώρα, παράνομες; Στην προσπάθεια διασφάλισης της
υγείας των πολιτών; Ναι, και πάρα πολλές από ό,τι ξέρουμε. Πρώτα
διασφαλίζεται η υγεία και μετά η νομιμότητα. Εμείς έχουμε καθυστερήσει
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πάνω από 30 χρόνια να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα. Βέβαια μπροστά στην
αιωνιότητα αυτό είναι δευτερόλεπτα, δεν αργήσαμε πολύ.
Σαν φίλαθλος της ΑΕΚ και σαν μικρομέτοχος -για να το
ελαφρύνουμε και λίγο- της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε., παρακαλώ πολύ τη Διοίκηση
της

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

στο

βαθμό

που

μπορεί

να

αποτρέψει

τους

επονομαζόμενους φιλάθλους από το να μπλοκάρουν την αποκομιδή των
σκουπιδιών.
Θα παρακαλούσα την ομάδα μου, την ΑΕΚ και τη Δημοτική
Παράταξη να μην χρεωθούμε τους σωρούς των σκουπιδιών. Όσοι έχουν
μάθει να λειτουργούν μόνο με κόντρες ας το ξεμάθουν απ' όλους τους
εμπλεκόμενους και εντός και εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχουν γίνει λάθη πολλά και από τους μεν και από τους δε. Εμείς
σα Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να διορθώσουμε, ή να μην επαναλάβουμε
τα ίδια λάθη τα δικά μας. Ξ ΑΕΚ αλλά και το Υπουργείο και η Περιφέρεια -ας
μην τους ξεχνάμε αυτούς τους συνεταίρους- να φροντίσουν στη διόρθωση των
δικών τους λαθών έστω και αργά.
Κλείνοντας έχω να πω πως πρέπει να ανοίξει σήμερα η πόρτα
και σήμερα να παρθούν τα άμεσα μέτρα για την ταχύτερη μεταφορά του
γκαράζ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Κύριε Δήμαρχε
θέλετε τον λόγο τώρα ή τελειώνοντας; Για να καλύψετε ερωτήσεις εννοώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσετε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Για να
κλείσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων να μπορέσουν να έχουν δευτερομιλίες.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι δευτερομιλίες, εγώ προσωπικά έκανα κάποιες
ερωτήσεις. Μετά θα κάνω την πρώτη μου τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι εντάξει, άλλοι θα κάνουν πρώτη κι άλλοι θα κάνουν
δεύτερη. Κύριε Παπανικολάου θέλετε τον λόγο τώρα; Τοποθέτηση αν θέλετε,
θα την κάνετε τώρα. Οι επικεφαλής έχουν μιλήσει. Άλλοι έκαναν ερωτήσεις κι
άλλοι έκαναν τοποθετήσεις, ή απαντάει τώρα ο Δήμαρχος στις ερωτήσεις ή
απαντάει μετά από εσάς. Ό,τι θέλετε, διαλέγετε.
Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι είναι
πασιφανές ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα των τριών ετών, έχουν γίνει
τραγικά διαχειριστικά λάθη στην όλη υπόθεση με το γήπεδο της ΑΕΚ. Το
έχουμε τονίσει σε πολλά Δημοτικά Συμβούλια, το είπαμε και στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο η Διοίκηση βρίσκεται κατά τη γνώμη μου σε ένα απόλυτο
αδιέξοδο και έχει φέρει μια κατάσταση σε εμάς προ τετελεσμένων.
Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί έχουμε επαναλάβει πάρα
πολλές φορές τα ίδια πράγματα εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω
όμως κι εγώ από την πλευρά μου να πω ότι δεν είναι λύσεις αυτές στις οποίες
καταφεύγουν κάποιοι οι οποίοι φέρονται να είναι οπαδοί της ΑΕΚ. Μπορούμε
να καταλάβουμε την έννοια που έχουν στο μυαλό τους πιθανό ότι κινδυνεύει
το γήπεδο της ΑΕΚ.
Αυτή η μικρή μειονότητα κάποιων φιλάθλων που ανέφερε ο
Δήμαρχος στην εισαγωγική του ομιλία γι' αυτή μιλάω κι εγώ. Εάν είναι της
Original και το υπογράφουν, καλώς. Δεν διστάζω να πω κάτι διαφορετικό.
Συμφωνώ χωρίς φαμφάρες και τυμπανοκρουσίες και πιθανό καλό θα ήταν για
να ρίξουμε όπως λέει και ο Δήμαρχος τους τόνους να παραλείψουμε όλο αυτό
το εισαγωγικό στην έκκλησή μας που έκανε στην ομιλία του, απλώς σα
Δημοτικό Συμβούλιο να πούμε κι εμείς όλοι μαζί ομόφωνα ότι πρέπει να
ανοίξει η καθαριότητα, διότι έρχονται από την επόμενη εβδομάδα μέρες που η
θερμοκρασία θα είναι υψηλή, έρχεται το καλοκαίρι μπροστά, ελπίζω να μην
χρειαστεί να φτάσουμε στο καλοκαίρι για να βρεθεί μια λύση, το ελπίζω αυτό.
Αλλά τέλος πάντων σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να φύγουν αυτά τα παιδιά
από εκεί και να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των απορριμματοφόρων
και των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σύντομα επί των ερωτήσεων που ελέχθησαν. Πρώτον η
κα Γκούμα λέει ότι μάθατε σήμερα για τις συναντήσεις με τον κ. Κοκκινάκη και
την ΑΕΚ. Ενημέρωσα αναλυτικά στην εισήγησή μου για τους χρόνους και με
χρονική σειρά, τους ανέφερα και ονομαστικά ποιους ήρθαν την προηγούμενη
Δευτέρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας.
Όσον αφορά τη συνάντηση με την ΑΕΚ ήμουν πάλι αναλυτικός.
Ήταν εισαγγελική παραγγελία την οποία ζητήσαμε ύστερα από όλο το εχθρικό
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κλίμα των προηγούμενων ημερών προκειμένου να γίνουν συστάσεις. Άρα ο
εισαγγελέας θεώρησε σκόπιμο, δικαίωμά του, να τους καλέσει σε συστάσεις
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ και Ερασιτεχνικό Σωματείο και να καλέσει και εμάς να είμαστε
παρόντες σε αυτή τη συνάντηση. Κατατέθηκε 15 Μαΐου του 2018 και
εκλήθησαν 21 Μαΐου 2018 ώρα 1 και μισή. Αυτό ήταν η μία ερώτηση.
Αν έγιναν εργασίες. Εγώ δεν γνωρίζω κα Γκούμα αν έγιναν
εργασίες τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου δεν έχω κάτι υπόψη μου.
Αν

βρέθηκε

εναλλακτικός

χώρος.

Κύριε

Τομπούλογλου

εναλλακτικοί χώροι είμαστε στο 2018 από τη δεκαετία του ’50 γνωρίζουν
παλιοί Φιλαδελφιώτες ότι τα απορριμματοφόρα παλιά ήταν κάτω από τις
κερκίδες του σταδίου της ΑΕΚ, το ξέρετε.
Στη συνέχεια πήγαν ακριβώς από πίσω σε οργανωμένο
αμαξοστάσιο.

Τριετία

με

την

τριετία,

πενταετία

την

πενταετία

όσο

προχωρούσαν τα χρόνια οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις του Δήμου πύκνωναν,
το

είπα

και

την

προηγούμενη

φορά.

Χτίζονταν,

αναπτύσσονταν,

επεκτείνονταν, αν μη τι άλλο είναι οξύμωρο να ερχόμαστε τώρα εμείς να
κατηγορούμαστε για αμέλεια, ολιγωρία, πλημμέλεια και δεν έχουμε βρει
εναλλακτικούς χώρους.
Βρήκαμε εναλλακτικό χώρο, βεβαίως βρήκαμε. Ο εναλλακτικός
χώρος, εκτός αν μιλάμε για παράνομες καταστάσεις είναι ο χώρος τον οποίο
εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίσαμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Προσωρινό σας λέω κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα φτάσω, επιτρέψτε μου να δώσω την απάντηση την οποία
εγώ θέλω, θα απαντήσω στο ερώτημά σας.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η ερώτηση που έκανα είναι συγκεκριμένη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω πως προσπαθούμε εμείς στο τεράστιο χρονικό
διάστημα των τριών χρόνων να λύσουμε προβλήματα που συσσωρεύτηκαν
και συσσωρεύονταν επί 30-35 χρόνια, για τα οποία βεβαίως έχει εξαφανιστεί
κάθε πολιτική ευθύνη. Πριν από εμάς, δεν υπήρξε κανένας. Ο Βασιλόπουλος
έχτισε τα σκουπίδια στο άλσος. Ωραίο, βολικό. Ολωσδιόλου ψευδές βέβαια
και αυτό το γνωρίζουμε.
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Προσπαθούμε να βρούμε χώρο. Τον βρήκαμε. Δίνουμε μια μάχη
εδώ και 3,5 χρόνια με την ελληνική γραφειοκρατία, κανείς χριστιανός ή άλλου
θρησκεύματος, σας έδωσε στη διάθεσή σας τον φάκελο όλο με τις ενέργειες
που έχουν κάνει οι Υπηρεσίες μας, κοπιώδεις ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια να
παραπεμπόμαστε από τον Άννα στον Καϊάφα, η μία Υπηρεσία να σου δίνει
θετική έγκριση, η άλλη να σου δίνει αρνητική για το ίδιο θέμα, Να σου δίνουν
ένα έγγραφο και να στο ανακαλούν μετά.
Κύριε Τομπούλογλου έχετε ασκήσει και Διοίκηση και μάλιστα
έχετε τελέσει και Αντιδήμαρχος σε αυτό το χώρο κιόλας. Αν μη τι άλλο θα
οφείλατε να γνωρίζετε ότι η διαδικασία της μετεγκατάστασης σε νόμιμο χώρο
δεν είναι εύκολη. Αν λέτε για προσωρινό χώρο να μας πείτε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου θέλετε να σχολιάζω πάνω σας όταν
μιλάτε; Σας έχω σεβαστεί νομίζω, δεν έχω σχολιάσει την ώρα που εσείς
μιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στο ερώτημά μου κ. Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου με ακούτε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ:

Εγώ ήμουν συγκεκριμένος: από το τελευταίο

Συμβούλιο που κάναμε, έχετε βρει κάποιο χώρο προσωρινού parking; Αυτό
απαντήστε μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, γιατί πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου μην το ξανακάνετε αυτό το
πράγμα. Είναι ανάγωγο αυτό που κάνετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρετε έχετε
διατελέσει Αντιδήμαρχος εκεί. Ο χώρος είναι parking μόνο; Ο χώρος να
ενημερώσω τους συμπολίτες εδώ ότι δεν είναι μόνο parking. Ο χώρος είναι
parking, ο χώρος είναι αποθήκες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται τουλάχιστον
550 κάδοι αποθηκευμένοι, ο χώρος είναι τεχνικό συνεργείο του Δήμου, ο
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χώρος είναι γραφεία Διοίκησης του Δήμου, ο χώρος είναι σταθμός
μεταφόρτωσης του Δήμου. Αυτό είναι το parking.
Και ο χώρος είναι κυρίως μετά αποδυτήρια των ανθρώπων, που
όταν τελειώνουν τη δουλειά τους πρέπει να μπορούν να κάνουν κι ένα μπάνιο
για να πάνε σπίτι τους. Τέτοιος χώρος και δη νόμιμος, δεν υπάρχει. Εδώ
είμαστε να μας τον υποδείξετε, Φιλαδελφιώτης είστε, να έρθουμε να μας το
πείτε και να πάμε μετά χαράς να τον βρούμε. Ο κ. Κοπελούσος ρώτησε αν
είναι εκπρόσωπος εδώ της ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσημα τουλάχιστον όχι δεν είναι
κάποιος. Ανεπίσημα δεν ξέρω. το ζήτημα είναι το εξής:
Κύριε Κοπελούσο αναφέρθηκα σε μια συζήτηση που έγινε
ενώπιον του Εισαγγελέα, την οποία την προσπεράσατε όλοι. Ο ίδιος ο κ.
Στράτος απευθύνθηκε σε εμένα και στον κ. Λάλο και στον κ. Ανεμογιάννη «μα
κύριε Εισαγγελέα, να, εγώ θέλω να τους συναντήσω». Και υπήρξε συνέχεια,
επικοινωνία. Μιλούσε με τον κ. Λάλο, ο κ. Λάλος θεωρούσε πως θα έρθει να
εξομαλύνει την κατάσταση προχθές και ο άνθρωπος ήρθε και κατέθεσε
μήνυση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Δυο λόγια να πω εγώ συνάδελφοι
και θα σας δώσω τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Έκανα και μια
ερώτηση προς τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούστηκε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν θα απαντήσετε σε ερώτηση των εργαζομένων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα είναι δημοσιευμένα κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι μισό λεπτό, εγώ θέλω να μου απαντήσει ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, στο τέλος θα δοθεί ο λόγος στους εργαζόμενους.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επαναλαμβάνω ότι είπε ο κ. Δήμαρχος ότι το Σωματείο
εργαζομένων έστειλε ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστηκε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και η απάντηση της ΑΕΚ ήταν να μην πάρετε….
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου ακούστηκε, θα απαντηθεί εν ευθέτω
χρόνω.
Δυο λόγια θα ήθελα να πω κι εγώ μόνο. Πρέπει να κρατήσουμε
μια σοβαρότητα και μια τάξη μεγέθους για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω
μας. Να πάρουμε δυο στοιχεία τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα, τα
καταδικάζουμε όλοι και αυτό απλώς πρέπει να το τονίσουμε.
Αδιαπραγμάτευτη είναι η τρομοκρατία των εργαζομένων και η
ασφαλής τους πρόσβαση στην εργασία, είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν
συζητείται με κανέναν και για κανένα λόγο.
Δεύτερο αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορεί η πόλη να στερηθεί την
αποκομιδή των σκουπιδιών. Αυτά τα δυο είναι αδιαπραγμάτευτα.
Από εκεί και πέρα πραγματικά ακούστηκαν πράγματα τα οποία
τα θεωρώ ή υποκριτικά ή ακραία, ή δεν ξέρω πώς να τα πω. Όπως προείπε ο
κ. Δήμαρχος τα απορριμματοφόρα, είναι από το 1960 κάτω από τις κερκίδες
του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ. Κατόπιν έγινε το αμαξοστάσιο και τα λοιπά.
Εάν έβλεπε κάποιος τρίτος τη συζήτηση αυτή τη στιγμή με τις
αιτιάσεις κάποιων συναδέλφων, θα έλεγε το εξής: ο κ. Βασιλόπουλος με το
ανέλαβε και η Παράταξή μας τη Δημοτική Αρχή κατ' ευθείαν του ήρθαν 10
εκατομμύρια στο συρτάρι, έκρυψε τα εκατομμύρια, είπε δεν τα κρατάμε στο
Ταμείο και να μην φτιάξουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε λίγο όπως πάμε
στα μικρά παιδιά, με τα παραμύθια. Τα έκρυψε ο Βασιλόπουλος τα 10
εκατομμύρια, είπε δεν θα φτιάξω εγώ σταθμό μεταφόρτωσης και αμαξοστάσιο
και θα τα έχω εκεί για να εμποδίζω την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ.
Αυτό θέλετε να μας πείτε κάποιοι;
Βρίσκετε εύκολα σήμερα τα 10 εκατομμύρια; Γιατί εμείς τα
ψάχνουμε τέσσερα χρόνια. Και αν τα είχατε βρει εσείς γιατί δεν μας το λέγατε;
Αν είχατε βρει τα 10 εκατομμύρια κύριοι της αντιπολίτευσης, «Πάρτα κ.
Βασιλόπουλε το 2014 και πάρε τα σκουπίδια από εκεί»! Δεν τα είχατε κύριοι
τα εκατομμύρια. Παραμύθια πουλάτε και συνεχίζετε τα παραμύθια.
Να πάρετε –λέει- τα σκουπίδια να τα πάτε πιο κάτω, δυο τρεις
δρόμους παρακάτω. Μόλις τα πας δυο τρεις δρόμους παρακάτω, 18 μηνύσεις
από τους δημότες και καλά κάνουν. Καλά κάνουν οι δημότες. Την άλλη μέρα γι' αυτό δεν έχουν πρόταση κάποιοι που φωνασκούν και όχι όλη η
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αντιπολίτευση φυσικά, κάποιοι που φωνασκούν- δεν έχουν να καταθέσουν
καμία πρόταση.
Εάν έχουν πρόταση, εμείς θα πάμε τα σκουπίδια αύριο εκεί.
Έχετε κύριοι; Δεν έχετε. Ξέρετε γιατί δεν έχετε; Γιατί μόλις την πείτε εδώ…..
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ακούμε, μη φωνάζεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου, αν σας πειράζει ο θόρυβος
μπορείτε να βγείτε έξω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνω ό,τι θέλω. Υποδείξεις από εσένα δεν θέλω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι, ούτε κι εμείς από εσένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φτάνει, αρκετά από εσένα. Αρκετά σε παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άντε μπράβο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το «άντε μπράβο» να το λες …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πιο σιγά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Θα φωνάζω όπως είναι ο ειρμός της σκέψης μου, δεν
θα βάλω κριτή εσάς, δεν είστε αστυνομικός κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι δεν είμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο, πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει
πρόταση γιατί οποιαδήποτε πρόταση και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πάνε
τα σκουπίδια, είναι βέβαιο ότι θα πέσουν 30 μηνύσεις από τους δημότες μας
και καλά θα μας κάνουν και γι' αυτό δεν υπάρχει πρόταση.
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, είμαστε στο παρά
πέντε θα λυθεί το πρόβλημα και το γήπεδο κατασκευάζεται και κανείς δεν το
εμποδίζει. Όλα τα άλλα κουβέντα να κάνουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο
κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώνω σήμερα πως
κάποιοι έχουν –και είναι ύποπτο- συνδέσει στο μυαλό τους μια συνάντηση με
την ΑΕΚ με την απελευθέρωση της εισόδου του άλσους. Δηλαδή
υπαινίσσεστε ή θεωρείτε άμεσα ότι η επίσημη ΑΕΚ έχει μπλοκάρει την είσοδο
του άλσους; Εάν ισχύει αυτό, να κατατεθεί και σε Εισαγγελίες και δεν ξέρω σε
ποιον άλλο αρμόδιο. Βλέπω ότι γίνεται ένας συνειρμός στη σκέψη πολλών και
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θεωρούν ότι συνδέεται άμεσα η μια συνάντηση με την ΑΕΚ με την
απελευθέρωση της εισόδου του άλσους και λέω το εξής:
Αυτό καθιστά στο μυαλό μου σα δεδομένο ότι η επίσημη ΑΕΚ
έχει καταλάβει την είσοδο του άλσους. Εγώ αυτό που ξέρω από τα λεπτά, τις
ώρες που συνομιλούσα με τους ανθρώπους της επίσης ΑΕΚ και της
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε., είτε στο αστυνομικό Τμήμα που ήμασταν, είτε στο γραφείο
του Εισαγγελέα που συναντηθήκαμε, ότι συμφώνησαν και κατόπιν της
πρότασης και του Εισαγγελέα και της συνεννόησης που είχε γίνει με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να διανοιχτεί ο πεζόδρομος του πλάτους 10
μέτρων που θέλουμε για τη Ζώνη πυροπροστασίας, να συνεχίσουν για
κάποιους μήνες να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις μέχρις ότου μπορέσουμε
συστηματικά να μεταφερθούμε και να προχωρήσουμε έτσι.
Με την ΑΕΚ οι υποσχέσεις που είχαμε ήταν ότι θα υπάρχει
εκτόνωση του θέματος από τη μεριά τους, ότι δεν θα βγάζουν δελτία Τύπου
προκλητικά. Άλλωστε τους έκανε σύσταση και ο Εισαγγελέας ότι «σταματήστε
ρε παιδιά» και ότι θα προχωρήσουμε σε αυτές τις εργασίες για να μην έχουμε
κι εμείς προβλήματα και κινδυνεύουν από τις εργασίες που γίνονται για το
γήπεδο οι εργαζόμενοι, όχι από τους οπαδούς κινδυνεύουν από τις εργασίες
που γίνονται δίπλα στα γραφεία.
Ξαφνικά όμως για να τα καταθέσουμε εδώ πως έγιναν τα
πράγματα, γίνεται μια κλιμάκωση η οποία έχει να κάνει ως εξής: γίνονται
καταγγελίες από κάποιους πολίτες, οπαδούς της ΑΕΚ, έρχονται στον τόπο ο
δασάρχης μαζί με ένα περιπολικό πάνε αυτόφωρο τέσσερις εργαζόμενους,
πάει και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Επικοινωνούμε εκείνη την ώρα με την
ΑΕΚ έκπληκτοι εμείς για να δούμε αν έχει κάποια εμπλοκή η ΑΕΚ στο θέμα,
δηλαδή ότι συνεννοηθήκαμε, εμείς κάνουμε αυτά που είπαμε.
Ο Πρόεδρος της ΑΕΚ δεν έχει ιδέα για το θέμα και λέει «θα
ενημερωθώ και θα σας πω», έρχεται στο αστυνομικό Τμήμα, ξαφνικά στο
αστυνομικό Τμήμα πριν έρθει ο Πρόεδρος της ΑΕΚ βλέπω το δικηγόρο της
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε., όπου τον ρωτώ «πως βρέθηκε εκεί» δεν μου απαντάει τι
έκανε στο αστυνομικό Τμήμα εκείνη την ώρα. Διότι του αναφέρω ότι μίλησα με
τον Πρόεδρο πριν από δέκα λεπτά και δεν ήξερε τίποτε, τι έχει γίνει. Ότι έχουν
πάει αυτόφωρο άνθρωποι, τους λέω «εμείς κάνουμε αυτά που έχουμε πει».
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Και μου λέει ο δικηγόρος «ναι – ναι, θα ενημερωθώ να σου πω, δως μου δυο
τρία λεπτά».
Μετά από λίγο έρχεται στο αστυνομικό Τμήμα και ο κ. Στράτος ο
Πρόεδρος της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. ο οποίος είναι έκπληκτος και μου λέει «να
μάθω τι γίνεται». Γίνονται εκεί κάποιες ζυμώσεις κάποιες επικοινωνίες με τους
δυο ανθρώπους που ήταν οι καταγγέλλοντες και είχαν έρθει στο αστυνομικό
Τμήμα, δεν μας μεταφέρεται ποτέ από καμία πλευρά ότι έχουν ασκηθεί
μηνύσεις μέσα στο αστυνομικό Τμήμα, διότι και μπροστά στους δικηγόρους
της ΑΕΚ και η δική μου θέση ήταν ότι αν ασκηθούν μηνύσεις θα ασκήσουμε κι
εμείς μήνυση διότι αυτά που ισχυρίζονταν ήταν ψεύδη ότι είδαν ανθρώπους
να κάνουν εργασίες και ότι θα ασκήσουμε μήνυση κι εμείς για να κινηθεί
αυτόφωρη διαδικασία και γι' αυτούς και για τους καταγγέλλοντες.
Ξαφνικά βγαίνει η ΑΕΚ, ο Πρόεδρος της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. με
τους δικηγόρους και τους καταγγέλλοντες έξω, έρχονται με πιάνουν «Να
τελειώσουμε μωρέ, να εκτονωθεί η κατάσταση», σφιξίματα χεριών, αγκαλιές
και τα λοιπά και αναφορές στο παρελθόν που μας ένωνε σαν ΑΕΚτζίδες και
αφού φεύγει η ΑΕΚ κατεβαίνει τα σκαλιά του αστυνομικού Τμήματος, πηγαίνω
εγώ -διότι ο Δήμαρχος εκείνη την ώρα ήταν στην Εισαγγελία- ως
αναπληρωτής να πάρω τους ανθρώπους τους εργάτες και λέω «πάμε να
φύγουμε παιδιά». Και ξαφνικά μου λέει ο Διοικητής του αστυνομικού
Τμήματος έχουν γίνει μηνύσεις. Και λέω «Πως έγιναν μηνύσεις ρε παιδιά;
Τώρα έξω ήμασταν». «Έχουν γίνει μηνύσεις» και λέω «Ωραία, φέρτε τους
πίσω να κάνουμε κι εμείς μήνυση σε αυτούς που έκαναν μήνυση». Και μου
λένε το εξής φοβερό εκεί: ότι έχει δοθεί διαταγή να μην κινηθεί αυτόφωρη
διαδικασία για κανέναν.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Με απόφαση Εισαγγελέα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Με απόφαση Εισαγγελέα. Και ήταν το εξής:
όταν δεχόμαστε μήνυση γίνεται αυτόφωρο, όταν θέλουμε να κάνουμε κι εμείς
μήνυση δεν γίνεται για κανέναν αυτόφωρο;
Σε ένα τέτοιο κλίμα βρισκόμαστε και προσωπικά δεν έχω
πρόβλημα να βρεθούμε και εκατό φορές με την ΑΕΚ, αλλά συγνώμη το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο κ. Τόσκας οφείλει να κάνει αυτά που
ορίζει ο νόμος και να κινήσει τις διαδικασίες που θα γίνονταν αν εγώ πάω
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τώρα και βάλω ένα λουκέτο στο άλσος Χαϊδαρίου. Οι διαδικασίες είναι ίδιες,
νομίζω. Συλλαμβάνεται κάποιος αυτεπάγγελτα από την Αστυνομία άμα πάει
και κλείσει ένα κοινόχρηστο χώρο.
«Γιατί δεν γίνονται αυτά», είναι το ερώτημα της σημερινής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω γι' αυτό τον λόγο ήρθαμε
εδώ. Ήρθαμε, επειδή έκλεισε η είσοδος του άλσους από κάποιους οπαδούς
της ΑΕΚ. Δεν ήρθαμε εδώ για να δούμε τεχνικές λεπτομέρειες του πως θα
προχωρήσουν οι εργασίες, ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και δεν μπορεί να
αφορά αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα.
Ας αναλογιστούμε λίγο όλοι, εγώ συμφωνώ και με την κα
Αγαγιώτου, από όσα άκουσα δηλαδή ήταν η πιο μεστή τοποθέτηση. Δεν είναι
δυνατό να ζητάμε αυτά τα πράγματα. Αν θεωρείτε πραγματικά ότι είναι άμεσα
εξαρτημένη η απελευθέρωση του άλσους, ότι θα πέσει από κάπου εντολή αν
εμείς βρεθούμε με την ΑΕΚ, τι να σας πω… Λυπάμαι βασικά για το θέμα που
συζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Παρ' όλο που με κάλυψε σχεδόν σε
όλα τα σημεία η τοποθέτηση της κας Αγαγιώτου, επειδή θεωρώ πολύ σοβαρό
το ζήτημα και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τοποθετηθούμε, θα επαναλάβω
ταχέως κάποια πράγματα.
Ήταν τουλάχιστον απογοητευτικές οι αρχικές τοποθετήσεις των
επικεφαλής αλλά και η ανακοίνωση του Σωματείου των εργαζομένων και λέω
«τουλάχιστον απογοητευτική» γιατί θέλω να συγκρατηθώ και να μην προβώ
σε άλλους χαρακτηρισμούς πάρα πολύ αυστηρούς. Ουσιαστικά μας εγκαλούν
γιατί δεν συνδιοικούμε με τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. και τη Διοίκηση της ΑΕΚ, μας
εγκαλούν γι' αυτό τον λόγο.
Πουθενά στις αρχικές τοποθετήσεις των επικεφαλής, παρ' όλο
που περίμενα ότι μέσα στην τοποθέτησή τους θα πουν για τη στάση μας όλο
αυτό τον καιρό που δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν υπήρχε καταδίκη για τις
τραμπούκικες ενέργειες οι οποίες γίνονται όλες αυτές τις μέρες σε βάρος των
εργαζομένων και των αιρετών, αλλά δικαιολόγησαν και έδωσαν άλλοθι όπως
είπε η κα Αγαγιώτου σε αυτές τις ενέργειες.
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Μας εγκαλούν γιατί δεν ήμασταν πολύ καλά παιδιά, γιατί δεν
ήμασταν πολύ διαλλακτικοί, ακούστηκε ότι ήρθε για να μείνει το γήπεδο, πήγε
δηλαδή πάλι η συζήτηση στο γήπεδο. Άρα μαζί με το γήπεδο αφού ήρθε και
θα μείνει, ήρθε και θα μείνει και ο φασισμός. Δηλαδή αιτιολογείται και
δικαιολογείται 10-20 να αποφασίζουν αν θα έχουμε καθαριότητα στην πόλη.
Κλείνουν 10-20 δημοτικούς χώρους συλλογικοτήτων, κλείνουν σήμερα το
αμαξοστάσιο, μεθαύριο θα κλείσουν και το δημαρχείο, αλλά δεν τρέχει τίποτε.
Άμα κάτσουμε σε ένα κοινό τραπέζι με την ΑΕΚ ρε παιδιά, όλα αυτά θα
λυθούν, ως δια μαγείας!
Μήπως κάποιοι θέλουν να δώσουμε τα κλειδιά της πόλης στον
τίγρη και να φύγουμε; Εγώ λέω ναι. Μερίδα και του Σωματείου των
εργαζομένων και της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης το επιθυμεί αυτό.
Δεν το επιθυμεί όμως η πλειοψηφία του λαού της πόλης και όσο δεν το
επιθυμεί και εμείς αντέχουμε, δεν θα το κάνουμε.
Και ελπίζω όλοι οι δημοκρατικοί συμπολίτες μας να μας
στηρίξουν για να αντέξουμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Και εγώ άκουσα τις τοποθετήσεις
των επικεφαλής κυρίως του κ. Κόντου και του κ. Γεωργαμλή και πραγματικά
είναι σα να μην έχουν ακούσει ότι έχει βρεθεί χώρος, ότι έχει δρομολογηθεί η
οριστική λύση. Σαν να μην τα έχουν ακούσει όλα αυτά και μένουν στο ότι εμείς
είχαμε μια άλλη άποψη για το γήπεδο και δεν είμαστε τα καλά παιδιά και
κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν συνδιαλλαγήκαμε με την ΑΕΚ.
Η κα Αγαγιώτου κι εμένα με κάλυψε σε πολλά αλλά σαν να μην
άκουσε κι αυτή αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Μπορεί μέχρι χτες αυτοί που
παρενοχλούσαν, που απειλούσαν, που τραμπούκιζαν τους εργαζόμενους να
ήταν κάποιοι φερόμενοι ως οπαδοί. Αλλά από χτες, μετά τη μήνυση του κ.
Στράτου, αποκτά ονοματεπώνυμο. Ήταν η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.
Να έρθω στην ανακοίνωση του Σωματείου. Κι εμένα αυτή η
ανακοίνωση με απογοήτευσε πάρα πολύ και αν έχω σωστές πληροφορίες
νομίζω ότι υπερψηφίστηκε και μάλιστα προτάθηκε από Παράταξη που
πρόσκεινται στο Κομμουνιστικό Κόμμα και νομίζω ότι δεν μας έχει συνηθίσει
σε τέτοιες μορφές διεκδίκησης και πάλης.
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Για την ασφάλεια των εργαζομένων τι προτείνει το Σωματείο
αφού ήδη έχει κάνει τη μία επιστολή προς την ΑΕΚ και έχει πάρει την
απάντηση και χτες τέσσερα μέλη του Σωματείου πήγαν με τη διαδικασία του
αυτοφώρου δεν είδα το Σωματείο… Μας βάζει στην ίδια ζυγαριά εμάς και τη
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. που τους μήνυσε, αυτή που τους υπέβαλλε σε αυτή την
ταλαιπωρία που τους εκφόβισε. Εξ αυτής πέρασαν ό,τι πέρασαν αυτά οι
εργαζόμενοι και περνούν. Μας βάζει λοιπόν στην ίδια ζυγαριά και τι μας
προτείνει;

Μας

προτείνει

να

αποδεχτούμε

αυτό

το

φαινόμενο

της

αδιαμεσολάβητης κατάληψης και προσπάθειας άσκησης εξουσίας από τους
ολιγάρχες.
Να βάλουμε δηλαδή στο ίδιο τραπέζι την ΠΑΕ ΑΕΚ σα θεσμικό
φορέα μαζί με το Δήμο και τους εργαζόμενους και να διασφαλιστεί η ασφάλειά
τους. Η ασφάλεια, την οποία η ίδια η ΑΕΚ έχει βάλει σε κίνδυνο. Αυτή δεν
τους μήνυσε χτες; Τους μήνυσε ο Δήμος;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γιατί τους μήνυσε;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Γιατί τους μήνυσε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Δικαίως τους μήνυσε δηλαδή λέτε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σας ρωτάω, γιατί δεν ξέρετε γιατί τους μήνυσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Άρα δεν γνωρίζετε όλα τα στοιχεία.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Άρα παίρνει άφεση αμαρτιών η ΑΕΚ για τις συλλήψεις και
επιμένει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε ως θεσμικούς να συζητήσουμε.
Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω και όσους λένε ότι έχουμε κάνει τραγικά
λάθη. Ποια τραγικά λάθη; Ότι δεν καθίσαμε να συζητήσουμε με την ΑΕΚ. Να
συζητήσουμε τι με την ΑΕΚ; Εμείς είμαστε θεσμικός φορέας και συζητάμε με
θεσμικούς. Θα συζητήσουμε με το Υπουργείο, θα συζητήσουμε με την
Περιφέρεια, με την Αποκεντρωμένη. Η ΑΕΚ τι εκπροσωπεί; Τι μπορεί να μας
δώσει η ΑΕΚ; Η ΑΕΚ πήρε ό,τι πήρε, ζήτησε και τα πήρε από την Κυβέρνηση.
Δεν καταλαβαίνω και το εξής: δεν μας έχουν εξηγήσει για ποιο
λόγο πρέπει τώρα αμέσως να φύγει το αμαξοστάσιο και οι εγκαταστάσεις της
καθαριότητας από εκεί και να πάει οπουδήποτε σε μια προσωρινή λύση και
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να βάλουμε σε κίνδυνο της περιουσία του Δήμου, για ποιο λόγο. Δεν έχω
καταλάβει για ποιο λόγο.
Ένα άλλο το οποίο λέγεται και είναι πολύ μεγάλο ψέμα είναι ότι η
ΑΕΚ είχε λύση για τα σκουπίδια την οποία εμείς δεν δεχτήκαμε. Ντροπή
κύριοι, ντροπή!
Θέλω να πω ότι εδώ ακούω και κάποια άλλα πράγματα που δεν
μου αρέσουν. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς που πρέπει να αντιπαλέψουμε
αυτό το φαινόμενο που ζούμε παγκοσμίως δηλαδή το κεφάλαιο, οι
κεφαλαιοκράτες να προσπαθούν αδιαμεσολάβητα πια να ασκήσουν εξουσία,
δεν μπορούμε εμείς να τους νομιμοποιούμε από την πίσω πόρτα και να τους
ρωτάμε και να συμφωνούμε αν θα γίνει έτσι ή αν θα γίνει αλλιώς.
Έχει όργανα το κράτος που αυτά πρέπει να αναλάβουν τις
ευθύνες τους. Εντάξει έχουμε σαν κράτος αδυναμίες και πολλές Υπηρεσίες
δεν λειτουργούν, ή δεν λειτουργούν σωστά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το
δικαιολογήσουμε αυτό και να πάμε κατ' ευθείαν στο κεφάλαιο να
διαπραγματευτούμε μαζί του. Έλεος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Χαραμαρά έχει τον λόγο.
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Από αυτά που ακούστηκαν στην αίθουσα μέχρι τώρα, ένα
μεγάλο κομμάτι με έχει καλύψει η κα Αγαγιώτου βέβαια και έχω και κάμποσες
απορίες από τα υπόλοιπα που άκουσα.
Ο κ. Κόντος ανέφερε ότι από τη στιγμή που βγήκε από τον Άρειο
Πάγο η απόφαση για την ανέγερση του γηπέδου έπρεπε από εκείνη τη στιγμή
να έχουμε «τσακιστεί» -αυτό είναι δική μου έκφραση όχι του κ. Κόντου- να
φύγει το αμαξοστάσιο, να μεταφέρουμε το αμαξοστάσιο από εκεί.
Και ρωτάω: σχετίζεται η αδειοδότηση της ανέγερσης του
γηπέδου με τη μεταφορά των σκουπιδιών, ή είναι μια κατάσταση η οποία είναι
γνωστή εδώ και 30 χρόνια και είναι ανεξάρτητη. Ότι τα σκουπίδια πρέπει να
φύγουν από εκεί είναι κάτι το οποίο προκύπτει επειδή θα γίνει το γήπεδο ή
είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως; Γιατί αν είναι κάτι που
έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως, γιατί δεν έγινε ούτως ή άλλως σε αυτή την
τριαντακονταετία; Ερώτηση πρώτη.
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Είναι τουλάχιστον γελοίο να έρχεται κάποιος σήμερα εδώ και να
κατηγορεί τη σημερινή Διοίκηση ότι δεν έχει κάνει ενέργειες για να φύγει το
αμαξοστάσιο. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας!
Βλέπω ότι καλλιεργείται ένα κλίμα ότι φταίει ο Δήμος γιατί έχει
κάνει τραγικά διαχειριστικά λάθη. Μάλιστα! Που φταίει ο Δήμος ακριβώς για τη
σημερινή κατάσταση; Για να καταλάβω δηλαδή. Όταν έχεις μια διαφορετική
άποψη στοιχειοθετημένη για την πόλη σου, με μελέτες και λες γιατί δεν θέλεις
να γίνει έτσι ένα γήπεδο, αυτό σημαίνει ότι παρακωλύεις την ανέγερση ενός
σχεδίου; Έχεις δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου; Λες τη γνώμη σου.
Παρακωλύεις κανέναν; Όχι.
Πας να ενημερώσεις τους πολίτες για το τι πρόκειται να γίνει και
τρως ξύλο. Παρακωλύεις κανέναν; Όχι. Έρχονται και σου λένε «δώσε μου
υψόμετρα» και λες «που να υπογράψω παιδιά; Σε μη εγκεκριμένες μελέτες;
Να βάλω υπογραφή σε λευκό χαρτί και να πάω μέσα γιατί δεν μπορώ να
υπογράψω κάτι το οποίο δεν υπάρχει;» και τρως ξύλο. Εκεί παρακωλύεις εσύ;
Μήπως έχουμε μπερδέψει ποιος παρακωλύει το έργο ποιανού;
Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε μια ΠΑΕ ΑΕΚ που παρακωλύει το έργο της
Διοίκησης. Και γιατί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να λέμε ότι η σημερινή
Διοίκηση παρακωλύει το έργο της ΑΕΚ και την ανέγερση του γηπέδου δεν το
έχω καταλάβει.
Το γήπεδο γίνεται μια χαρά, συνεχίζει και γίνεται όπως είναι να
γίνει. Ποιος παρακωλύει ποιον εδώ πέρα; Μη λέμε ό,τι θέλουμε, σας
παρακαλώ.
Από εκεί και πέρα ένα τελευταίο θέλω να πω. Ειπώθηκε κάτι για
τους εργαζόμενους από την κα Αγαγιώτου ότι πιθανότατα με κάτι τέτοιες
αποφάσεις ή ανακοινώσεις μπορεί να κάνουν δημόσιες σχέσεις και η κα
Γκούμα θίχτηκε και είπε «πως γίνεται να κάνει κάποιος εργαζόμενος δημόσιες
σχέσεις».
Θα πω τη γνώμη μου και η γνώμη μου είναι η εξής:
οποιοσδήποτε βρίσκεται σε μια θέση η οποία απαιτεί ψήφους για να βγει, έχει
πιθανότητες να κάνει δημόσιες σχέσεις. Πιθανότητες. Δεν είναι δηλαδή επειδή
είναι εργαζόμενος ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει δημόσιες σχέσεις ή δεν
σκέφτεται να το κάνει. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι αναρωτιέμαι πραγματικά αν ο
Δήμος της Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας λέγεται Δήμος «Δύναμη Πολιτών» και
όχι Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας -

Νέας Χαλκηδόνας. Μήπως έχει αλλάξει

όνομα, δηλαδή ότι είναι Δήμος της «Δύναμης πολιτών».
Επίσης αναρωτιέμαι αν ο Μελισσανίδης ο οποίος είναι τώρα
Πρόεδρος της ΑΕΚ θα είναι μια ζωή Πρόεδρος της ΑΕΚ. Γιατί το λέω αυτό;
Εμείς εδώ και η «Δύναμη πολιτών», αλλά και η Διοίκηση της ΑΕΚ είμαστε
προσωρινοί, ερχόμαστε και φεύγουμε. Η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, είναι αυτό που
αντιπροσωπεύει η ΑΕΚ και ο Δήμος της Φιλαδέλφειας είναι Δήμος της
Φιλαδέλφειας.
Γιατί το λέω αυτό; Δεν μπορεί να ερχόμαστε αγαπητοί
συνάδελφοι και να ακούμε από τη Διοίκηση του Δήμου και από το Δήμαρχο
αυτά που ακούμε σήμερα. Μίλησε ο Δήμαρχος για επικίνδυνη μέρα. Δεν φταίει
κανείς, όλοι οι άλλοι φταίνε εμείς σα Διοίκηση πράξαμε το τέλειο, ήμασταν οι
καλύτεροι.
Τριάντα χρόνια –λέει- είναι τα σκουπίδια εκεί. Τώρα να μπω στη
διαδικασία να του θυμίσω ότι πρώην αρχηγοί της Παράταξης «Δύναμη
Πολιτών» ή πρώην δημοτικοί σύμβουλοι της Παράταξης «Δύναμη Πολιτών»
όταν ο Σταύρος Κόντος έκανε τη μεταφόρτωση το 2008 πήγαιναν με θερμικές
κάμερες να δουν τι είναι αυτή η μεταφόρτωση η οποία θα γίνει και του έλεγαν
ότι κάνεις παράνομο αμαξοστάσιο εδώ και το κυνηγούσαν και του έλεγαν «Τι
είναι αυτά που κάνεις; Πως κάνεις τη μεταφόρτωση σε ένα παράνομο χώρο»;
Και τώρα έρχονται να πουν τι έχουν κάνει τίποτε.
Τουλάχιστον η Διοίκηση Κόντου τότε σας πληροφορώ ότι ήταν
αυτή η οποία ήμουν μέσα στην Επιτροπή που βρήκαμε το χώρο για το BSB
τώρα που παλεύετε να την πάτε. Αυτή ήταν η Διοίκηση Κόντου και ήταν
Αριστερός ο Κόντος, δεν ήταν κανένας Δεξιός.
Σαφέστατα έχετε κάνει τραγικά διαχειριστικά λάθη. Τρία χρόνια
έχει βγει η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι τα συγκεκριμένα
κτήρια είναι κατεδαφιστέα. Αντί να σκέφτεστε από την πρώτη στιγμή που
πρέπει να γίνει η προσωρινή τουλάχιστον μετεγκατάσταση, εγώ δεν σας λέω
τη μόνιμη μετεγκατάσταση, έρχεστε τώρα και μου λέει ο κ. Δήμαρχος και ο κ.
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Πρόεδρος «υποδείξτε μας χώρους». Τρία χρόνια εσείς τι κάνατε; Τάβλι
παίζατε; Πλακωτό; Φεύγα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου να είστε λίγο κόσμιος.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εντός εισαγωγικών, συγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ λίγο κόσμια, δεν είναι καφενείο εδώ μέσα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Οι ίδιοι εσείς βρίζετε τώρα την Κυβέρνηση, όπου άφησε
–λέει- επιχειρηματικά συμφέροντα και προχώρησαν και έγιναν όλα αυτά που
έγιναν και οι ίδιοι δια μέσου του στόματος του κ. Δημάρχου τους
ευχαριστούσατε

πριν

που

σας

δίνουν

10,5

εκατομμύρια

για

τη

μετεγκατάσταση του γκαράζ. Αποφασίστε τέλος πάντων τι κάνετε, ποιους
θέλετε, πότε τους ευχαριστείτε και πότε τους βρίζετε, πότε τους γλείφετε και
πότε τους φιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τομπούλογλου τις εκφράσεις σας.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη και για τον τόνο της φωνής μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ο τόνος δεν πειράζει. Τις εκφράσεις σας. Τα γλειψίματα
αλλού.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς είστε καλύτεροι σε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ποιος είναι καλύτερος το ξέρει η Φιλαδέλφεια.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει αποφασίστε ρε παιδιά
τέλος πάντων, βγάλτε μια απόφαση. Είστε μαζί τους; Είστε κατά; Από τη μια
σας δίνουν λεφτά και λέτε μπράβο και από την άλλη τους κυνηγάτε ότι τους
άφησαν και έκαναν αυτά που έκαναν. Τέλος πάντων δικοί σας σύντροφοι
ήταν, δεν ήταν δικοί μου. Αυτοί σας υποστήριξαν, με αυτών τη σημαία
κατεβήκατε, άσχετα τώρα αν το απεμπολείτε. Τα ξεχνάτε; Το σημαιάκι έλεγε
ΣΥΡΙΖΑ πάνω και από τη μια τους φιλάτε και από την άλλη τους καταριέστε.
Τι να πω δηλαδή, δεν παίζεστε. 1 – 2 – X και το χάνουμε, τα παίζουμε όλα και
το χάνουμε. Αυτό μόνο από εσάς μπορεί να γίνει.
Λέει ο κ. Δήμαρχος «δεν έγιναν εργασίες». Καλά, τις
φωτογραφίες δεν τις βλέπατε; Υπήρχε δέντρο, εξαφανίστηκε το δέντρο και
έγινε και πόρτα. Ποιος τις έκανε τις εργασίες; Ποιος έδωσε την εντολή; Και το
χειρότερο; Ρίχνετε μομφή και πέφτει η μομφή και από συναδέλφους της
αντιπολίτευσης στους εργαζόμενους.
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Στο τελευταίο Συμβούλιο δεν σας είπα, δεν σας προειδοποίησα
ότι έχουν εντολή ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να φέρουν τον Εισαγγελέα
και να δημιουργήσουν θέμα και στους υπαλλήλους και να το πάνε αυτόφωρο;
Μπαινάκης – Βγαινάκης!! Καμία απάντηση.
Στο προηγούμενο Συμβούλιο σας το έθεσα ξεκάθαρα ότι οι
εργαζόμενοι δέχονται bulling καθημερινά. Και τι κάνετε; Τίποτε δεν κάνετε. Και
τώρα ερχόμαστε να τους χτυπάμε κιόλας και να λέμε τι ανεπίτρεπτα
πράγματα κάνουν.
Με τις πολιτική και με τις αγκυλώσεις που έχετε και με την
αναλγησία σας τους οδηγήσατε εκεί τους φτάσατε εκεί, να τους πάτε και στο
αυτόφωρο.

Εκεί

καταντήσαμε,

να

τους

πάτε

στο

αυτόφωρο

τους

εργαζόμενους. Εσείς, που τους υποστηρίζετε. Και όχι μόνο τώρα, έρχεστε και
τους βαράτε από πάνω –λεκτικά εννοώ «τους βαράτε»- ότι τι ανακοίνωση
είναι αυτή που κάνουν. Σιγά ρε παιδιά! Που βρισκόμαστε; Ακόμη και ο Κιμ
έκανε πίσω. Εσείς ποιοι είστε που δεν κάνετε πίσω; Έχετε φάει τόσα
χαστούκια, τόσες αποφάσεις και εντούτοις επιμένετε.
Ρώτησα ξεκάθαρα τον κ. Δήμαρχο: ποιο μέρος βρήκατε κ.
Δήμαρχε έστω για το προσωρινό parking; Όλα τα άλλα τα ξέρουμε πάρα πολύ
καλά κ. Δήμαρχε, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, τα έχετε ξαναπεί.
Κατ' αρχήν τι να πω; Δεν το ψάξατε καν. Το είπε ο ίδιος ο κ. Πρόεδρος στην
ομιλία του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλη την ημέρα ψάχνουμε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς το είπατε, δεν υπάρχει πρόταση και δεν
ασχοληθήκαμε καν στην εύρεση χώρου, εσείς το είπατε δεν το είπα εγώ.
Ψάξτε τα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχω πει ποτέ αυτό κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν το είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποτέ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τότε λάθος το έγραψα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάθος το έχετε γράψει.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν έρθουν τα πρακτικά θα ζητήσω εγώ συγνώμη.
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πάρτε τα και δέστε τα. Εσείς το είπατε, δεν το είπα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχω πει, θυμάστε κάτι άλλο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σας πρότεινα από την πρώτη στιγμή κάντε μια
διαπαραταξιακή, θα μας πετάξουν έξω και δεν θα ξέρουμε που θα τα
βάλουμε, να το τρέξουμε άμεσα. «Δεν πειράζει, εντάξει, άστο… θα μας το
λύσει το κράτος». Τι θα σου λύσει το κράτος; Όταν τρία χρόνια εσύ δεν έχεις
κάνει καν την προετοιμασία για να βρεις ένα χώρο έστω προσωρινά;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εδώ έχει πάρει ήδη φωτιά το σπίτι μας και εμείς λέμε
«δώσε μας παράταση ένα χρόνο να δούμε που θα το πάμε και τι θα
κάνουμε». Ενώ σας το είπα από την πρώτη στιγμή από το προηγούμενο
Συμβούλιο «θα φέρουν την μπουλντόζα, θα τα γκρεμίσουν όλα και να δω τι θα
κάνετε», γιατί δεν κάνετε τίποτε. Εγώ σας είπα, καθίστε από την πρώτη στιγμή
να βρούμε χώρους, κενά οικόπεδα. Σας είπα: το Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής μήπως μπορούμε να το βάλουμε εκεί. Θέλετε άλλο; Να τα πάμε πίσω
στη Renault μέσα στον αύλιο χώρο, κάπου να προφυλάξουμε.
Υπάρχει ο χώρος που ήταν κάτω στη Χαλκηδόνα στο Κουκλάκι
που πήγαιναν και τα άφηναν εκεί. Βρείτε κάποιο τρόπο. Εδώ δεν μπαίνετε καν
στη διαδικασία. Την αντιπολίτευση την έχετε γραμμένη κανονικά. Κανονικά,
και με φαρδιά – πλατιά την υπογραφή σας! Τη χρειάζεστε τώρα; «Ελάτε
παιδιά να πάμε να κάνουμε». Πότε μας καλέσατε ρε παιδιά; Και βαράτε και
τους υπαλλήλους κιόλας –λεκτικά πάντα λέω- ότι δεν έχουν κάνει τη δουλειά
τους.
Θυμηθείτε με: δεν πρόκειται να γίνει τίποτε και θα δείτε ότι το
βάρος όλης αυτής της κατάστασης θα το πληρώσει η πόλη. Η πόλη και οι
εργαζόμενοι, εδώ είμαι και εδώ είστε. Θα γκρεμιστούν, δεν θα έχουμε που να
τα βάλουμε, θα γίνονται αυτά που γίνονται γιατί τον όχλο δεν μπορείς να τον
περιορίσεις. Είναι και κάποιοι που το σκέφτονται διαφορετικά ρε παιδιά, σου
λέει «τόσο καιρό μας πήγαιναν έτσι…».
Εσείς που λέτε για τους νόμους γιατί δεν σέβεστε τις αποφάσεις
των Δικαστηρίων και δη τις τελεσίδικες; Σαφέστατα υπάρχει θέμα που το
έχουν κλείσει, αλλά άντε βάλτα με τον όχλο. Τι θα τους πεις; Και παίρνουμε
μια απόφαση «πήγαινε και άνοιξε». Θα ανοίξουν; Μπαινάκης – Βγαινάκης!!
39

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Είπατε ότι έγινε συνάντηση με τον
Εισαγγελέα, στα λόγια έχω να σας τάξω ουρανούς, πύργους, διαπλανητικά
συστήματα, ό,τι θέλετε. Πήρατε κάποια γραπτή εγγύηση; Να παίρνατε από
τον κ. Εισαγγελέα. Στη συνάντηση που κάνατε πήρατε κάποιο έγγραφο και
από τον Εισαγγελέα να προχωρήσετε να κάνετε αυτά που κάνατε με τη
διάνοιξη των πορτών και να κόψετε τα δέντρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λες τώρα;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αφού υπάρχει φωτογραφία ρε Δήμαρχε, μη μας
τρελαίνεις τώρα, μη μας βγάζεις και τρελούς. Υπάρχει φωτογραφία πριν.
Τώρα τι θέλεις; Θέλεις να τη δεις; Έλα να τη δεις. Υπάρχει φωτογραφία …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πήραν τα παιδιά του νηπιαγωγείου και έσκαψαν τη
ράμπα; Ποιος έκανε την πόρτα; Από μόνα τους ήρθαν και μπήκαν αυτά; Και
υπάρχει φωτογραφία σας λέω την είδα με τα μάτια μου που τη μια μέρα το
ίδιο πράγμα υπάρχει ένα δέντρο και την άλλη δεν υπάρχει το δέντρο. Τι μου
λέτε τώρα; Μου λέτε ότι δεν έγιναν εργασίες; Δηλαδή τους ξεγυμνώνουμε –και
συγχωρέστε με πάλι για την έκφραση- και ξεβρακώνουμε εντελώς τους
υπαλλήλους και τους αφήνουμε έτσι; Αυτό γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ συντομεύετε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και ένα τελευταίο. Φανταστείτε αυτό το πράγμα που
έγινε προχθές να το έκανε Δεξιά Κυβέρνηση. Θα είχαν φύγει όχι τα πεύκα, θα
είχαν σηκωθεί οι νεκροί από τον Κόκκινο Μύλο και θα μας κυνηγούσαν.
Δεν πρόκειται να γίνει τίποτε και δυστυχώς όλο το κόστος θα το
φάει η πόλη με το σκουπίδι λόγω της αναλγησίας σας, λόγω ότι δεν είστε
καθόλου διαλλακτικοί να καθίσετε σε ένα τραπέζι διαλόγου ειλικρινά και να
κάνετε μια κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ συντομεύετε.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν ξέρω πως είναι, δεν τους έχω εδώ, εσάς σας
ακούω και το δέχομαι. Δεν έχω όμως και την άλλη άποψη, που θα έπρεπε να
τους φωνάξετε κ. Καλαμπόκη.

40

η

10 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 1/6/2018

Και τελειώνω: δεν πρόκειται να γίνει τίποτε θα δείτε ότι θα
γκρεμιστεί, ότι τα αυτοκίνητα θα μείνουν στο δρόμο και τώρα καθόμαστε και
λέμε ότι φταίνε αυτοί και πάμε να ρίξουμε το μπαλάκι στην εξέδρα. Πάμε να
βγούμε από το κάδρο ότι φταίνε οι άλλοι και δεν φταίμε εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και καλό μήνα και από εμένα. Όλο το
προηγούμενο διάστημα την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν πάρα πολύ
αισιόδοξος ότι τα πράγματα προχωρούν λογικά και σωστά. Υπήρχε μια
συνεννόηση με την Αποκεντρωμένη και είχαμε φτάσει στο σημείο να
συνεννοηθούμε και με τους εργοταξιάρχες του έργου για τη μάνδρα αν
γκρεμιστεί ή δεν θα γκρεμιστεί, ούτως ώστε να υπάρξει μια στήριξη για να μην
κάνουμε ζημιά στο γήπεδο όταν θα κάναμε την κατεδάφιση για να φτιάξουμε
τη Ζώνη πυρασφάλειας.
Όλη αυτή η αισιοδοξία μου ήρθε και γκρεμίστηκε όταν χτες με
πήρε ένας εργαζόμενος και μου λέει «Αντιδήμαρχε έλα γιατί μας παίρνουν
αυτόφωρο».

Όντως

επέστρεψα

στο

αμαξοστάσιο,

ακολούθησα

τους

εργαζόμενους που όπως πολύ σωστά περιέγραψε ο Δήμαρχος οικοδομικές
εργασίες ένας μηχανικός αυτοκινήτων, δυο χειριστές φορτωτή και ένας
οδηγός νταλίκας. Αυτοί ήταν οι εργαζόμενοι που έκαναν τις οικοδομικές
εργασίες, αυτό ανέφεραν οι καταγγέλλοντες.
Ακολούθησα και εγώ οικειοθελώς μέχρι το αστυνομικό Τμήμα και
τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Άκουσα φωνές για μετεγκατάσταση του γκαράζ
των απορριμμάτων. Υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει τώρα; Δηλαδή ξεκινάει το
γήπεδο; Αύριο κόβουμε το πρώτο εισιτήριο και είναι υγειονομική βόμβα και θα
ενοχλεί τους φιλάθλους που θα πάνε να δουν τον αγώνα; Σαράντα ήταν μαζί
με το γήπεδο εκεί ήταν. Δεν κάνουμε υπομονή άλλο ένα χρόνο; Μήπως είναι
άλλα τα αίτια; Μήπως τελικά δεν έχουν λεφτά να τελειώσουν το γήπεδο; Λέω
εγώ, γιατί μπορεί να υποψιάζομαι διάφορα πράγματα.
Μήπως ψάχνουν να βρουν απλά να δώσουν μια δικαστική
διάσταση σε όλη αυτή την ιστορία γιατί τη Διοίκηση πολιτικά δεν μπορούν να
την πολεμήσουν και θέλουν να την πολεμήσουν δικαστικά, λέω εγώ, μπορώ
να φαντάζομαι ό,τι θέλω. Ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση κ.
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Τομπούλογλου; Οι δημότες; Γιατί; Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες κάνει μια
μετεγκατάσταση; Ποιος θα την πληρώσει;
Αύριο το πρωί εγώ σας λέω ότι βρίσκουμε και οικόπεδο και από
μια παράνομη εγκατάσταση πάμε σε μια δεύτερη παράνομη μετεγκατάσταση,
για να καταλήξουμε στη νόμιμη που έχει βρεθεί. Και δόξα τω Θεώ και
ευχαριστώ την Κυβέρνηση κι εγώ έχω ακόμη το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ τα
10.500.000 € δόθηκαν ή δρομολογήθηκαν να δοθούν.
Εδώ έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που έχει κάνει κατάληψη
στην είσοδο του άλσους. Εγώ σαν Αντιδήμαρχος αυτό που είχα υποχρέωση
σήμερα το έκανα από το πρώτο δευτερόλεπτο: κάλεσα την Άμεση Δράση, με
έγγραφο ενημέρωσα την Αποκεντρωμένη και το Δασάρχη, γιατί μην ξεχνάτε
ότι έχουμε αντιπυρική περίοδο. Πρέπει η Πυροσβεστική να έχει άμεση
πρόσβαση, το πρωί είχαν μπει λουκέτα από τους συγκεκριμένους και
συνέταξα έγγραφο το οποίο το υπέγραψε ο Δήμαρχος για τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, την αστυνομική Διεύθυνση ούτως ώστε να
περιφρουρήσουν το αμαξοστάσιο και τα απορριμματοφόρα του Δήμου που
είναι εκτός αμαξοστασίου παρκαρισμένα.
Το επόμενο διάστημα αν δεν λυθεί η ιστορία με την κατάληψη η
πόλη θα είναι υγειονομική βόμβα. Η πόλη έχει πάρα πολλά σκουπίδια, έχουν
πολλαπλασιαστεί

οι

ανάγκες

αυτό

μπορείτε

να

το

καταλάβετε

να

προσπαθήσετε να παρκάρετε στην πόλη μέσα, είναι αδύνατο. Ο κόσμος που
επισκέπτεται την πόλη ήδη σήμερα έχουμε πρόβλημα. Σήμερα το βράδυ εγώ
που έκανα μια βόλτα υπάρχει πρόβλημα.
Καταλήγω λέγοντας ότι ο σταθμός απορριμματοφόρων πρέπει
να μείνει εκεί που είναι προσωρινά, να ανοίξει η Ζώνη πυρασφάλειας, να
βρεθεί λύση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να κουβεντιάσουμε με την ΑΕΚ μου
φαίνεται κι εμένα περίεργη η πρόταση των εργαζομένων αλλά επειδή έχω
ζήσει πόσο έχουν τρομοκρατηθεί και πόσο τρομοκρατούνται καθημερινά και
πόσο βρίζονται καθημερινά από τους φίλους τους ΑΕΚ που μαζεύονται εκεί
και μάλιστα στον Εισαγγελέα όταν πήγαμε είπα ότι «μου φαίνεται πάρα πολύ
περίεργο ότι όλο το αμαξοστάσιο είναι κλεισμένο ερμητικά με λαμαρίνες και το
μόνο σημείο που δεν είναι κλεισμένο και έχει κάγκελα είναι μπροστά από το
αμαξοστάσιο», αυτό έχει σαν αποτέλεσμα καθημερινά να μαζεύονται 50 με
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100 άτομα και κοιτάζοντας τα έργα ταυτόχρονα να τραμπουκίζουν και τους
εργαζόμενους και τους αιρετούς.
Οπότε το αμαξοστάσιο μένει, ανοίγει η Ζώνη πυρασφάλειας.
Βέβαια τα απορριμματοφόρα δεν ήταν δυνατό να μπαίνουν και να βγαίνουν
στο αμαξοστάσιο εφόσον έχει ανοίξει η Ζώνη πυρασφάλειας χωρίς να
υπάρχει μια πόρτα, δεν μπορούσαν με ελικόπτερο να μπουν μέσα οπότε έγινε
εκεί η διάνοιξη της πόρτας δέντρο δεν κόπηκε, από όσο ξέρω τουλάχιστον και
έτσι συνεχίζουμε αυτό πρέπει να είναι το αίτημα και προχωράμε στην
κατασκευή του καινούργιου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Διοίκηση κατάφερε το στόχο
που είχαμε στο πρόγραμμα να τον έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Με πιέσεις
και με συγκεκριμένες ενέργειες έχουμε καταφέρει να δοθεί λύση. Δεν
ψάχνουμε λύση, έχει βρεθεί λύση νόμιμη οριστική λειτουργική και χωρίς να
πληρώσει ο δημότης ούτε ένα ευρώ.
Για ποιο λόγο μετά από 30 χρόνια η πρεμούρα να φύγουμε
τώρα, τώρα, τώρα; Ποιος βιάζεται; Και γιατί; Η κατασκευή του γηπέδου δεν
παρεμποδίζεται. Για ποιο λόγο η πρεμούρα να πάμε από τον έναν παράνομο
χώρο σε άλλο προσωρινό παράνομο χώρο χειρότερο, με υποβαθμισμένη
υπηρεσία καθαριότητας και με μεγαλύτερο κόστος; Για ποιο λόγο να
αλλάξουμε μια παρανομία που υπάρχει επί 30 χρόνια, να πάμε προσωρινά σε
άλλο παράνομο χώρο, ενώ υπάρχει συγκεκριμένος ορίζοντας για νόμιμη
οριστική και λειτουργική λύση;
Γιατί οξύνουμε το κλίμα; Ποιον συμφέρει αυτό το πράγμα; Ποιος
έχει συμφέρον να απειλεί τη δημόσια υγεία στην πόλη; Δυστυχώς έχει ένα
κομμάτι της τοπικής ακροδεξιάς πολυκατοικίας και κάποια μεμονωμένα
καλομαθημένα που επιχαίρουν. Επιχαίρουν, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να
καλύψουν το πολιτικό τους κενό.
Γι' αυτό και κάνουν πλάτες σε αυτές τις πρακτικές, γι' αυτό δεν
λένε τις λεξούλες «καταδικάζω απερίφραστα», ούτε καν «καταδικάζω».
«Αούα» λένε και «αβαβά»! Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπερασπιστεί η
καθημερινότητα των εργαζομένων. Αν ξέρουν οπαδοί, καταληψίες όποιος
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θέλει μπορεί να τους πει όπως νομίζει ότι υπάρχει ομόφωνη απερίφραστη
καταδίκη από την πόλη, αυτή είναι η μόνη προστασία για τους εργαζόμενους.
Όταν αρχίζουμε τα «ναι μεν, αλλά…» και τα «δεν ξέρω, αλλά
ίσως και φταίτε εσείς που το 2006 κάνατε εκείνο…» τότε ρίχνουν λάδι στη
φωτιά και για τους εκφοβισμούς και για τις απειλές και για τις μηνύσεις και για
όλα όσα θα ακολουθήσουν αν δεν είμαστε ξεκάθαροι.
Γι' αυτό σας καλώ να αφήσουμε τα πολλά μεσοβέζικα. Αυτό το
πράγμα το καταδικάζουμε; Ναι ή όχι; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να ξεκινήσω με μια πρόταση την
οποία θέλω να μπει σε ψηφοφορία. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος η Διοίκηση
αν έχει κάποια, εγώ προτείνω να μπει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας για
το ποιος καταδικάζει και καλεί άμεσα στην ανάκληση της κατάληψης.
Βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος να αδειάσει το Δημοτικό Συμβούλιο
αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να πάρουμε την ευθύνη. Με αυτή την έννοια
την καταθέτω στο Προεδρείο και ζητάω να μπει σε ονομαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο ονομαστικές έχουμε.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Έχω δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου και σε όλους
να μπορούμε τουλάχιστον να μιλάμε με καθαρές κουβέντες. Δεν ξέρω κατά
πόσο είμαι σαφής αλλά θα το επιδιώξω. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που
ακούστηκε πάρα πολύ και δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου και
αφορά την ανακοίνωση των εργαζομένων.
Όλοι ομολόγησαν συμπολίτευση και αντιπολίτευση ότι οι όροι
που υπάρχουν και έχουν διαμορφωθεί στο χώρο, είναι όροι εκβιασμού,
απειλών, bulling και τα λοιπά. Το ερώτημα είναι σαφέστατο: μπορεί και είναι
δικαίωμα των εργαζομένων να δουλεύουν, να προσέρχονται, να φεύγουν από
τη δουλειά τους σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας; Εγώ λέω ναι. Αυτό το
δικαίωμα είναι αναφαίρετο και πάνω σε αυτό το δικαίωμα δεν χωράει
οποιαδήποτε παρεξήγηση ή παιχνίδια.
Είναι δικαίωμα των εργαζομένων το οποίο όταν δεν τηρείται οι
ίδιοι και η ηγεσία τους πρέπει να προσπαθούν να το διασφαλίσουν αυτό.
Υπεύθυνοι γι' αυτό είναι τα θεσμικά όργανα: η Κυβέρνηση και η Διοίκηση.
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Όταν δεν υπάρχει ένα Κίνημα, ή δεν είναι σε απεργιακή διαδικασία που είναι
κι άλλα όργανα σε αυτή την κατεύθυνση.
Το δεύτερο όμως που θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια είναι
ότι δεν κινδυνεύουν από το Δήμο ούτε από τους αιρετούς, ούτε από τους
πολίτες ούτε από κανέναν άλλον. Κινδυνεύουν από συγκεκριμένες ομάδες οι
οποίες

εξυπηρετούν

συγκεκριμένα

συμφέροντα

και

προς

αυτή

την

κατεύθυνση πρέπει να είναι η στόχευσή της.
Και εδώ γέρνει η ανακοίνωση μονομερώς σε λάθος κατεύθυνση.
Τονίζω όμως για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση: η διασφάλιση της
ασφάλειας των εργαζομένων είναι ευθύνη της Διοίκησης και της Κυβέρνησης,
τουλάχιστον σε αυτές τις συνθήκες για να είμαστε καθαροί.
Από εκεί και πέρα θέλω να απαντήσω στο ρητορικό ερώτημα
της κας Αγαγιώτου: «Ποιοι αποφασίζουν να μην λειτουργεί η πόλη», γιατί γι'
αυτό πρόκειται. Παρά τους όποιους κινδύνους ακόμη και για τη σωματική μας
ακεραιότητα που τους έχουμε δοκιμάσει, εγώ θα επιχειρήσω να τους
κατονομάσω.
Είναι ακριβώς οι ίδιοι που διέλυαν τα Δημοτικά Συμβούλια, είναι
ακριβώς οι ίδιοι που τραμπούκιζαν αιρετούς, είναι ακριβώς αυτοί που έστειλαν
στο Νοσοκομείο αιρετούς, είναι ακριβώς αυτοί που διέλυαν συγκεντρώσεις,
συζητήσεις, Συνελεύσεις είναι αυτοί που απαγορεύουν τη λειτουργία
συλλογικοτήτων στην περιοχή και δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι από βίτσιο. Είναι
οι μπροστάρηδες των επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία πατώντας
στην ανοχή, στη συνεργασία και στη διευκόλυνση, στην υπαλληλική σχέση
που έχει μαζί τους η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια, έχουν αποθρασυνθεί και
δημιουργούν αυτή την κατάσταση.
Πως θα λυθεί αυτό το πρόβλημα; Από το ’16 η Διοίκηση έχει
καταθέσει ένα σχέδιο για τη μεταφορά της αποκομιδής και της διαχείρισης. Η
Κυβέρνηση χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να καταθέσει τροπολογίες,
ελάχιστο χρόνο χωρίς ουσιαστική διαβούλευση για να εγκρίνει απίστευτα για
τη λογική τουλάχιστον των εργαζομένων ποσά για την κατασκευή του
γηπέδου, για υπογειοποίηση, για διευκολύνσεις και τα λοιπά και μόνο τώρα
που έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο μπροστά στην κατάσταση αυτή,
φιλοτιμήθηκε να δώσει κι ένα ποσό γι' αυτό τον σκοπό.
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Με αυτή την έννοια εγώ δεν θα την ευχαριστήσω. Ήταν
στοιχειώδης υποχρέωση και έπρεπε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις να το
διεκδικήσουμε -τονίζω τον πληθυντικό- νωρίτερα.
Με αυτή την έννοια η πραγματική βάση αυτής της κατάστασης
είναι η υπαλληλική σχέση που έχει η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια με τα
επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι η διάθεση αυτών των συμφερόντων να
επιβάλλουν και να αποδείξουν ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη. Θα πω λίγο
πιο κάτω γι' αυτό, αφού τονίσω πρώτα ότι υπήρχαν δυο αντιφατικές
τοποθετήσεις.
Από τη μια λέει ότι δεν είναι η επίσημη ΑΕΚ στην κατάληψη, οι
φερόμενοι οπαδοί. Έχουν συγκεκριμένη υπογραφή. Είναι το ισχυρότερο, το
μεγαλύτερο club οπαδών της ΑΕΚ που τη στηρίζει, που βγάζει ανακοινώσεις,
που καλεί και τα λοιπά. Άρα έχει ονοματεπώνυμο η κατάληψη.
Θα μπορούσε η επίσημη ΑΕΚ; Τι έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα;
Όταν οξύνσεις δεν ήταν προς την εξυπηρέτηση δικών τους συμφερόντων
απόλυτα έλεγχαν την κατάσταση και απέτρεπαν οποιαδήποτε έκτροπα. Έχει
αποδειχθεί πολλάκις να μην φάω το χρόνο για να αναφερθώ σε γεγονότα.
Νομίζω πολύ εύκολα θα μπορούσαν να το κάνουν και τώρα, αν
δεν είχαν στόχευση και η στόχευση ακόμη και αν είναι ο Βασιλόπουλος και η
Διοίκηση, στην πραγματικότητα είναι ο λαός της Φιλαδέλφειας. Δεν διστάζουν
όμως

μπροστά

στην

εξυπηρέτηση

των

δικών

τους

συμφερόντων

επιχειρηματικών και πολιτικών για την περιοχή, να τον στοχοποιήσουν γιατί
αυτός έχει στοχοποιηθεί. Ο λαός της Φιλαδέλφειας.
Με αυτή την έννοια θα ήθελα να ξέρω γι' αυτό ζήτησα και την
ψηφοφορία υπάρχει κάποιος που να έχει το θάρρος δημόσια να τολμήσει να
πει ότι δεν πρέπει να γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών από το μόνο
σημείο που μπορεί προς το παρόν να γίνεται και είναι οι εγκαταστάσεις που
υπάρχουν τόσα χρόνια στο άλσος; Ας το πει και ας αναλάβει την ευθύνη
κάνοντας

το

καλό

παιδί

στους

καταληψίες

και

στα

επιχειρηματικά

συμφέροντα, αλλά να αναλάβει την ευθύνη και απέναντι στον κόσμο της
Φιλαδέλφειας.
Το μήνυμα το οποίο θέλουν να περάσουν σε αυτή τη
συγκεκριμένη φάση με τη συγκεκριμένη όξυνση οι διατεταγμένης υπηρεσίας
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οπαδοί που είπα πριν, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι το μήνυμα των
επιχειρηματικών συμφερόντων ότι «εγώ είμαι το αφεντικό σε αυτή την πόλη
και όχι η εκλεγμένη Διοίκηση ή ο λαός αυτής της πόλης».
Απέναντι σε αυτό το μήνυμα ασχέτως λαθών, καθυστερήσεων
που μπορεί να έχει κάνει η Δημοτική Αρχή και μέρος ευθύνης φέρνω κι εγώ,
απέναντι όμως σε αυτό θα πω με πολύ καθαρό τρόπο: όχι! Όχι με τον
Βασιλόπουλο ή τον x Βασιλόπουλο, απέναντι σε τέτοια επίθεση στον κόσμο
από επιχειρηματικά συμφέροντα και από τέτοια ξεδιάντροπη Διοίκηση –δεν
εννοώ τη Δημοτική- Κυβέρνηση θα συμμαχήσω και με το διάολο, όχι με τον
Βασιλόπουλο. Που βεβαίως θα είναι ευθύνη, αλλά δεν είναι του παρόντος.
Με αυτή την έννοια κ. Πρόεδρε θα ήθελα να μπει σε ψηφοφορία
η συγκεκριμένη πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πρελορέντζος έχει τον λόγο.
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, δυστυχώς έχει
πεθάνει ο Τζορτζ Όργουελ γιατί σε αυτή την πόλη ζούμε σε δυο
πραγματικότητες οι οποίες είναι πλήρως αντιθετικές μεταξύ τους. Την ώρα
που μίλαγε ο κ. Τομπούλογλου το μήνυμα από τους καταληψίες ήταν ότι
γελάνε μαζί μας και ότι στις 5 Ιούνη θα γκρεμιστεί η δημόσια Υπηρεσία. Δεν
θορυβήθηκε κανένας.
Έχουν ακουστεί εδώ ότι υπάρχουν δυο άκρα που συγκρούονται
και ότι δεν έρχονται σε συμφωνία. Θα ήθελα να μου επιτραπεί να κάνω μια
σύντομη ιστορική αναδρομή για το ποιος προκαλεί ποιον. Νομίζω ότι ήταν
εδώ ο κ. Μελισσανίδης όταν διακόπηκε Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημοτικοί
σύμβουλοι πετάχτηκαν απ' έξω, το 2013. Κάποιοι είναι και σήμερα δημοτικοί
σύμβουλοι.
Νομίζω ότι ήταν σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που όταν
θέλαμε να πάρουμε απόφαση για την ΜΠΕ για την προσφυγή για τα έξι
στρέμματα που σήμερα ο κ. Τομπούλογλου βλέπει ένα δέντρο αλλά εκείνη
την ημέρα είχε χάσει έξι στρέμματα, νομίζω πάλι διακόπηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Νομίζω όταν προσπαθούσαν οι συλλογικότητες αυτής της πόλης
να μιλήσουν για το πώς θέλουν την πόλη τους, πάλι δεν έγινε καμία
διαδικασία. Όταν ήρθε ένας πολιτικός χώρος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να κάνει
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πολιτική εκδήλωση έσπασαν το Πνευματικό Κέντρο. Όταν πήγαμε στην
Περιφέρεια να υπερασπιστούμε τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς ένα
«υπέρ» για την υπογειοποίηση, μας πέταξαν έξω.
Είναι βλέπετε οι δυο πλευρές οι οποίες προκαλούν τις
συγκρούσεις και όχι μία. Κάποιοι βλέπουν δύο. Δεν πειράζει. Ο κ. Δήμαρχος
είπε ότι το θέμα για τα 10 μέτρα του περιμετρικού δρόμου που πρέπει να
ανοιχτούν, έχει λυθεί, έχουμε εγγυηθεί ότι θα ανοιχτεί και αυτό το γνωρίζει και
η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ. Η κατάληψη σήμερα για ποιο λόγο γίνεται; Υπάρχει κάτι άλλο
ή υπάρχει οικολογική μέριμνα για την προστασία του άλσους; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τρία πράγματα νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στην
απόφαση που πρέπει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, απλά τα
αναφέρω γιατί πολλές φορές μπορεί και εδώ μέσα να διαφωνείς με δικούς
σου ανθρώπους και να συμφωνείς με κάποιους άλλους, σημασία όμως έχει
ότι σε κάποιες αναφορές που έκανε ο κ. Τομπούλογλου πρέπει να δοθούν
κάποιες απαντήσεις.
Ανέφερε συγκεκριμένα ότι κάποτε μέλη της «Δύναμης πολιτών»
οι τότε επικεφαλής οι τότε δημοτικοί σύμβουλοι αντιδρούσαν στο σχέδιο
δημιουργίας σταθμού μεταφόρτωσης στο άλσος. Η σημερινή πραγματικότητα
αποδεικνύει ότι είχαν δίκιο και διαφωνούσαν. Την ίδια ώρα ο κ.
Τομπούλογλου αυτοαναιρείται γιατί ακριβώς όταν διαφωνείς με κάτι το οποίο
συνεχίζει μια παρανομία και μια παράνομη εγκατάσταση, δεν μπορείς να το
επικαλείσαι για το σήμερα, δηλαδή για την προσωρινή λύση η οποία δεν
υφίσταται εάν η περιοχή δεν είναι ΒΙΟΠΑ και αν δεν υπάρχει τροπολογία
χωροθέτησης διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικές άδειες και
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα να ξέρουμε τι λέμε και να μην
λαϊκίζουμε.
Λάθη επικοινωνιακά σίγουρα έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή.
Δεν θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει κιόλας με αυτό τον ορυμαγδό
ανακοινώσεων, τραμπουκισμών, εκφοβισμών. Οι καθυστερήσεις όμως ως
προς τη χρηματοδότηση του πλάνου που παρουσιάσαμε από το 2016 έχουν
θεσμικό ονοματεπώνυμο. Ας μην λησμονούμε αυτό το πράγμα και ας μην
κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν έχει να κάνει με το αν η «Δύναμη
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Πολιτών»

στηρίχθηκε

στη

βάση

ενός

συγκεκριμένου

προεκλογικού

προγράμματος και συγκεκριμένων πολιτικών κατευθύνσεων με το Κόμμα που
βρίσκεται σήμερα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και με το αν στην
πορεία διαφώνησε και αποχώρησε με το τι πρέπει να διεκδικεί ως Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ας μη λαϊκίζουμε με αυτό το πράγμα.
Είναι ωραίο δηλαδή οι Κυβερνήσεις αν δεν είναι δικές μας να
μην δίνουν χρήματα. Μα δεν δίνουν χρήματα τα 10.500.000 € στο παρά πέντε
επειδή μετά από τρία χρόνια μας λυπήθηκαν. Το κάνουν, για να διευκολύνουν
την κατασκευή του γηπέδου, να λέμε ξεκάθαρες κουβέντες εδώ μέσα.
Φυσικά

και

τα

αποδεχόμαστε.

Αλλά

δεν μπορούμε

να

καταλάβουμε τον χρόνο καθυστέρησης και δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις
ευθύνες στη Δημοτική Αρχή γι' αυτό το πράγμα, την ίδια ώρα που εγγράφανε
σε προϋπολογισμούς πολλαπλάσια ποσά για το γήπεδο και για την
υπογειοποίηση, την ίδια ώρα αγνοούσαν την ανάγκη και ψήφισης της
τροπολογίας όχι μόνο για την καθαριότητα του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας αλλά για όλη την Ελλάδα κανένας σταθμός μεταφόρτωσης και
καμία εγκατάσταση τέτοια, δεν έχει νόμιμα έγγραφα και δεν είναι σε καθεστώς
αδειοδοτημένο.
Εγώ διαφωνώ και με την κα Γαλαζούλα και με την κα Ανδρέου
στο γεγονός ότι επικρίνανε την ανακοίνωση ενός Σωματείου. Έχω μάθει στη
ζωή μου όποια κριτική κι αν μου γίνεται, να μην λογοκρίνω κανέναν. Άρα δεν
μπαίνω σε αυτό και είμαι κάθετος με αυτά που ειπώθηκαν. Είναι δικαίωμά
τους στην ανακοίνωσή τους να αναφέρουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θα
λογοκρίνω. Και εκεί διαφωνώ.
Κλείνω με αυτό που είπα: η απόφαση που πρέπει να βγει
σήμερα απ[ο αυτή εδώ την αίθουσα, άσχετα αν πολλά πράγματα έχουν
ειπωθεί ξανά, είναι πρώτον εάν η ΑΕΚ ή η πολιτεία θέλει πραγματικά την
ομαλή μετάβαση σε μια νέα νόμιμη εγκατάσταση, πρέπει να σταματήσει
αμέσως και να γίνει έκκληση προς την άλλη πλευρά όλο αυτό το ρεζιλίκι το
οποίο γίνεται με προσαγωγές, με εξώδικα, με καταλήψεις άμεσα, πρέπει
γρήγορα να δρομολογήσει την περιβόητη χρηματοδότηση που αναφέρουμε
και τρίτον πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ούτως ώστε η
τμηματική κατεδάφιση που δεν θα εμποδίζει τη διάνοιξη της Ζώνης
πυροπροστασίας να δίνει εύλογο χρονικό διάστημα στο να παραμείνει ένα
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κομμάτι για να παρκάρουμε τα απορριμματοφόρα για να μην καταρρεύσει η
πόλη. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, έχετε καταλάβει ότι
έχουμε μπει σε μια πολεμική κατάσταση; Και τελικά τα θύματα θα είναι και οι
εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες της πόλης μας; Και αυτό γιατί από τη στιγμή
που ξεκίνησαν οι δικαστικές αποφάσεις να βγαίνουν μία – μία, θα έπρεπε η
Δημοτική Αρχή να είχε αντιληφθεί ότι θα φτάναμε στο σημείο αυτό, όταν η ίδια
η Διοίκηση προσπαθούσε με κάθε τρόπο και το γνωρίζουμε και γενικότερα
μιλάω, να μην φτάσει η ΑΕΚ να είναι η έδρα της στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να μην γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι
ξεκάθαρο αυτό.
Αφού άρχισαν να βγαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις τι έπρεπε να
κάνετε κ. Δήμαρχε σα Δημοτική Αρχή; Δεν έπρεπε να προβλέψετε ότι θα
φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση; Δεν το είχατε προβλέψει; Να λοιπόν τι
αντιμετωπίζουμε. Όταν ανεχτήκαμε και είχαμε τους προπηλακισμούς μέσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη μεριά της ΑΕΚ καλώς ή κακώς –για εμένα
κακώς- σήμερα φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε εμείς τη μεριά της ΠΑΕ
ΑΕΚ να μας δώσει την παράταση του ενός χρόνου γιατί βρέθηκε τρόπος
σήμερα, χτες, προχθές όχι πριν τέσσερα χρόνια επί Διοίκησης δικής σας να
βρούμε τα 10.500.00 € να ψάχνουμε να βρούμε το χώρο, να ζητάμε από την
αρχή ένα χρόνο παράταση και ρωτώ εγώ τώρα: μέσα στο χρόνο αυτό θα
πάρουμε τα χρήματα; Ναι ή όχι; Εγώ λέω θα τα πάρουμε τα χρήματα.
Βρήκαμε το χώρο; Δεν βρήκαμε το χώρο. Θα βρούμε τον χώρο.
Όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε ένα χρόνο που ζητάει η Δημοτική
Αρχή να γίνουν ώστε να δώσει το δικαίωμα η μεριά της ΑΕΚ να μας πει «ναι
κύριοι, σας το δίνω τον χρόνο αυτό», αφού έχουν προκύψει όλα αυτά τα
χρόνια όλα αυτά που έχουν συμβεί.
Λέω κλείνοντας ότι θα παραμείνει η πολεμική αυτή η οποία
υπάρχει, λύση δεν θα υπάρξει δεν είμαι απαισιόδοξος αλλά δεν θα υπάρχει
λύση. Και επαναλαμβάνω τα θύματα θα είναι και οι δημότες μας και οι
εργαζόμενοι του Δήμου. Ψάξτε τη λύση σήμερα, αύριο, από χτες έπρεπε να
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το είχατε κάνει για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω,
εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αν μου δίνατε τον λόγο για ένα λεπτό …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι για ένα λεπτό τον έχετε επί προσωπικού.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς σε δυο αγαπητές συναδέλφισσες σχετικά με το ότι
μας τόνισαν ότι από τη στιγμή που είπαμε ότι το γήπεδο της ΑΕΚ έρχεται και
παραμένει ότι και φασιστικά μπορούμε να το δούμε, είπε η κα Γαλαζούλα. Και
από την άλλη από τη στιγμή κατά την οποία είπα ότι από τη στιγμή που
τελείωσαν οι δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με το γήπεδο καλό θα ήταν μια
γίνει μια πιο ευέλικτη κατάσταση, έγινε ένα μάθημα ότι από τη στιγμή κατά την
οποία τελείωσε, τι σχέση έχουν τα σκουπίδια. Ο χρόνος λέω ότι ήταν πάρα
πολύ μεγάλος να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία να μην
φτάσουμε σε αυτό σήμερα.
Και κάτι άλλο. Φασισμός είναι να κάνουμε κριτική και όχι θέσεις
δικές μας στο τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή να μην υπάρχει μια άλλη άποψη ή μια
άλλη θέση αυτός είναι ο φασισμός και καλό θα είναι να θέτουμε τις δικές μας
θέσεις και με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι χαρακτηρισμούς όταν κάποιος
τοποθετείται, όπως τοποθετείται. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να λογοκρίνω την ανακοίνωση
των εργαζομένων, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ενώ το πρώτο εξώδικο
τότε για τα υψόμετρα ήταν με διαμεσολάβηση είχαν βάλει κάποιους
αγανακτισμένους πολίτες, το δεύτερο εξώδικο γιατί δεν είναι μόνο η μήνυση
που έγινε χτες, που έγινε και εναντίον υπαλλήλων, διευθυντών και τα λοιπά,
υπογραφόταν από σύσσωμη την ΑΕΚ, ΠΑΕ, Ερασιτεχνική και ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ.
Θέλω να πω και να ξεκαθαρίσω ότι διαφωνώ και είμαι αντίθετη
με κάθε ενέργεια από όποιον κι αν γίνεται που νομιμοποιεί την ΑΕΚ σα
θεσμικό φορέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ήρθαμε εδώ για συγκεκριμένο σκοπό και ο
σκοπός μας είναι αυτή τη στιγμή να καλέσουμε το Υπουργείο Προστασίας του
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Πολίτη, τον Εισαγγελέα να εφαρμόσει το νόμο, που λέει ότι δεν μπορεί κανείς
να παρακωλύει τίποτε. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε έρθει και έχουμε ξεφύγει και
λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο λόγος που έχουμε έρθει εδώ είναι να εφαρμοστεί ο
νόμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αλλιώς άμα αρχίσουμε και λέμε ό,τι έγινε, έγινε, την ευθύνη
την έχω εγώ, την έχει ο καθένας. Σήμερα έχει γίνει μια παράνομη ενέργεια και
αυτή πάμε να απευθυνθούμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στον
Εισαγγελέα, στα όργανα. Η ΑΕΚ ή η όποια ΑΕΚ έχει το δικό της σκοπό, τη
δική της ιστορία. Αυτοί που παρακωλύουν δεν έχουν όνομα. Δεν είναι ούτε
της ΑΕΚ, ούτε από εδώ μέσα. Παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της πόλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ απ' όλα αυτά πού άκουσα από τους δημοτικούς
συμβούλους της Δημοτικής Αρχής θέλω να πω πραγματικά ότι πρέπει να
αποφασίσετε κάποια πράγματα. Συνδιαλεχτήκατε με την ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ στον
Εισαγγελέα; Συζητήσατε πως θα γίνουν οι οικοδομικές εργασίες για τη Ζώνη
πυροπροστασίας; Συμφωνήσατε σε συνάντηση; Δεν συμφωνείτε σε καμία
συνάντηση και κάνετε μόνο συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, όχι με
συλλογικότητες, με ομάδες ανθρώπων ή οτιδήποτε άλλο; Τι κάνετε; Πρέπει να
αποφασίσετε δηλαδή.
Νομίζω ότι υπάρχει και εσκεμμένα αυτό το διάχυτο «τα
καλύπτουμε όλα», αλλά τέλος πάντων ας μην ξεκινάω με την καχυποψία αλλά
κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσετε δεν γίνεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς έχετε αποφασίσει;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι. Δεν απαντήσαμε; Ήμουν νομίζω πάρα πολύ σύντομη
και περιεκτική ακριβώς για να μην ξεκινήσω κι εγώ ιστορίες στην τοποθέτησή
μου. Καταλαβαίνω ότι δεν καλύφθηκε, οπότε θα απαντήσω συνολικά.
Εγκαλείτε τη νομιμότητα της Κυβέρνησης. Ποια νομιμότητα; Με
βάση τη νομιμότητα δεν κάνατε τις μηνύσεις και τα εξώδικα; Τι από τα δύο
κάνετε; Δηλαδή αποφασίστε. Εγκαλείτε νομιμότητα. Επαναλαμβάνω ποια
νομιμότητα; Δεν είστε ενάντια; Δηλαδή συμφωνείτε με τη νομιμότητα του
λιμανιού των Πειραιά των εγκαταστάσεων που γίνονται; Είστε ενάντια στα
επιχειρησιακά συμφέροντα;
52

η

10 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 1/6/2018

Μια παρένθεση εδώ. Κάνατε τις εργασίες; Δεν τις κάνετε; Τις
έκαναν μόνοι τους οι εργάτες; Δεν το γνωρίζετε; Το γνωρίζετε; Εδώ δεν έχετε
αποφασίσει τέτοια πράγματα και δεν έρχεστε ξεκάθαρα να πείτε εδώ. Είστε
ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα; Γιατί εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει κ.
Δήμαρχε, κα Ανδρέου και όλοι σας και το είπαμε από την αρχή. Ότι εμείς
είμαστε ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα, θέλουμε δημόσιο γήπεδο για
τον λαό. Το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε δεν ψηφίσαμε ναι επί της αρχής κ.
Κουτσάκη. Πριν καν έρθει ο κ. Ανδριανόπουλος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
ήμασταν η μόνη Παράταξη που δεν ψηφίσαμε ναι επί της αρχής.
Έχετε θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα; Ήσασταν τότε
κάτω από τη στέγη του ΣΥΡΙΖΑ, της «Πρώτη φορά Αριστερά», ήσασταν εκεί.
Όσες φορές και να λέτε ότι φύγατε, ήσασταν εκεί. Όταν μόνο το ΚΚΕ
καταψήφισε το ρυμοτομικό σχέδιο Αθήνας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Δήμαρχε δεν υπάρχει θέμα, δεν το θυμάται η κα
Γκούμα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι μη διακόπτετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχετε ακόμη αυτή την ψευδαίσθηση ότι
άλλαξε με τη δεύτερη φορά; Με το ΝΑΙ και ΟΧΙ

στα Μνημόνια; Με το

δημοψήφισμα άλλαξαν οι ίδιοι άνθρωποι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα σας παρακαλώ συντομεύετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταψήφισαν συγκεκριμένα άρθρα οι τότε το 2014. Επί
άρθρων καταψηφίσατε.
Αφήσατε και εδώ μέσα απ' έξω το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό
του γηπέδου δεν το αναφέρατε άμα είστε ενάντια στα επιχειρηματικά
συμφέροντα, ξεκάθαρα δεν αναφέρθηκε ποτέ. Από εμάς έχει αναφερθεί
ξεκάθαρα την ξέρετε τη θέση μας ανοιχτά και ξάστερα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) … τώρα αυτό είναι το
θέμα μας κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Παπανικολάου τι να κάνω; Την Αστυνομία να κάνω;
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Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Παπανικολάου έχετε απόλυτο δίκιο απλά αν
ακούσατε το πόσες φορές ακούστηκε το «κυρία Γκούμα» και «κυρία Γκούμα»
να μου απαντάνε εμένα, δεν ήταν μόνο από τη Διοίκηση, ήταν απ' όλους ήταν.
Επί προσωπικού δεν είπα τίποτε, κύριε Κουμαριανέ σας καταλαβαίνω
απόλυτα πραγματικά ήταν πολύ λυπηρό το πώς παρουσιάσατε την
τοποθέτηση, σας κατανοώ.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουμαριανέ! Η κα Γκούμα έχει τον λόγο, σας
παρακαλώ!
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όταν είναι να προωθήσετε την αντιλαϊκή πολιτική είστε
υπέρ της νομιμότητας, όταν είναι να προασπιστείτε λαϊκές ανάγκες και
εργαζόμενους σας εμποδίζει η νομιμότητα, δεν σας καλύπτει ο νόμος.
Ενημερώσατε διαφόρους για εργασίες που δεν έχουν γίνει στο μιλητό, όχι
τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν παίρνετε καν την ευθύνη έστω με
ψέλλισμα, αν και ο κ. Αντιδήμαρχος την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑίος που την πήρε
πολύ ξεκάθαρα ο κ. Ανεμογιάννης το ανέφερε, ήξερε ότι έχουν γίνει εργασίες
και έρχεστε εδώ, μας κάνετε ένα briefing ότι απαντήσατε στην ερώτηση μου
ότι 21 του μήνα έγινε η συνάντηση και δελτίο Τύπου στην 21 του μήνα λέει
άλλα. Δεν ενημερώθηκε έστω από δελτίο Τύπου κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκούμα σας παρακαλώ συντομεύετε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχετε δίκιο κ. Πρόεδρε, ήμουν πάρα πολύ σύντομη στην
πρώτη ομιλία μου και κατανοώ πραγματικά το χρόνο, έχετε όμως δείξει πολύ
μεγαλύτερη ανοχή σε ανθρώπους που είχαν πάρα πολλούς στις Παρατάξεις
τους να μιλήσουν, δείξατε πολύ μεγαλύτερη ανοχή, παρακαλώ να δείξετε και
σε εμένα.
Και τώρα τι θέλετε; Ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο. Είπε ο Δήμαρχος,
τουλάχιστον αυτό συγκράτησα εγώ μια δημοκρατική έκκληση είπα, άλλες
προτάσεις.

Αποφασίσατε

τι

θέλετε.

Εμείς

είπαμε

πολύ

ξεκάθαρα.

Καταγγέλλουμε το παιχνίδι που παίζεται σε βάρος των εργαζομένων και των
δημοτών. Δεν συμφωνούμε με την κατάληψη, δεν σας δίνουμε καμία κάλυψη
στις διάφορες ενέργειες και μεθοδεύσεις που δεν είστε ικανοί να παραδεχτείτε
και ιδιαίτερα όταν μάλιστα περίτρανα ομολογείτε ότι τα είπατε μια χαρά, χωρίς
να ενημερώσετε το Δ.Σ.
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Η πρώτη τοποθέτησή μου βρίσκεται στα πρακτικά όποιος δεν
την έχει κατανοήσει, μπορώ να την επαναλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μην την επαναλάβετε τώρα, σας παρακαλώ.

Ο κ.

Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Έχω να μιλήσω από τις 9 παρά τέταρτο και είναι 11 παρά
τέταρτο. Η φίλη μου η Βάσω έθεσε ένα προβληματισμό τι έχει γίνει πριν δυο
τρία χρόνια, μετά μίλησε νομίζω ο κ. Κόντος, δεν έχω ακούσει κάποιον από
την αντιπολίτευση ή από την συμπολίτευση για τον προβληματισμό που έθεσε
η κα Αγαγιώτου να μιλήσει για το πρόβλημα που είπε και δεν έχει μιλήσει
κανένας, δεν έχει πει τίποτε κανένας.
Αν μας είχατε καλέσει δεν λέω πριν δυο χρόνια, λέω πριν 15
μέρες που δημιουργήθηκε το πρόβλημα που ανταλλάξατε επιστολές με τη
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ όταν τότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα στη γέννησή του για το
αν θα φύγουν ή όχι ή θα γκρεμιστεί αυτός ο παράνομος χώρος με τις
αυθαίρετες κατασκευές και όλα αυτά που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, τότε
πρέπει να μας καλέσετε.
Θα συμμετείχα στο ψήφισμα που είπε ο κ. Παπακώστας αλλά
δεν θα συμμετέχω γιατί στην Περιφέρεια όπως είπε ο κ. Πρελορέντζος δεν
πήγε καμία ψήφος κατά. Εγώ αν θυμάμαι καλά και ο κ. Κόντος απείχαμε από
τη διαδικασία και το αιτιολόγησα γιατί δεν υπήρχε η άλλη πλευρά να ακούσω
και τις δυο πλευρές σε ένα τόσο μεγάλο θέμα.
Γι' αυτό και τώρα δεν θα συμμετέχω, γιατί δεν θέλω να ξαναμπώ
πάλι στην ίδια ιστορία και να διαψεύδω. Δεν θα συμμετέχω σε αυτή την
ιστορία ούτε σε αυτή την κουβέντα. Και βέβαια θέλω να ανοίξει ο δρόμος και
να φύγουν τα απορριμματοφόρα να μην πρόβλημα στην πόλη, αυτά τα θέλω.
Αλλά όχι με τον τρόπο που θέλετε εσείς. Μας φωνάζετε τώρα σε δυο ώρες να
πάρουμε μια απόφαση ενώ μας έχετε αγνοήσει τρία χρόνια. Αυτά ήθελα να
πω και δεν θα ξαναμιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω σύντομα να πω δυο πράγματα γιατί πραγματικά
ακούστηκε ότι σήμερα φτάνουμε σε αυτά τα γεγονότα γιατί έχουν γίνει λάθη.
Λάθη μπορεί να έχουν γίνει, εγώ δεν είμαι αυτή που θα ρίξω στη κολυμβήθρα
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του Σιλωάμ όλη την πορεία της Διοίκησης, λάθη μπορεί να έχουν γίνει και
παραλείψεις.
Θέλω να τονίσω όμως ότι από την πλευρά των οπαδών της
ΑΕΚ ή της Διοίκησης ή οργανωμένα ή καθοδηγούμενα, αυτό εγώ δεν μπορώ
να το ξέρω ούτε κάνω τον αστυνομικό εδώ πέρα, από την πρώτη μέρα που
τέθηκε το ζήτημα του γηπέδου της ΑΕΚ, γίνονται συνεχώς τραμπουκισμοί.
1ο Δημοτικό Συμβούλιο πανηγυρικό, 2ο Δημοτικό Συμβούλιο
όπως είπε ο Αρσένης τρώγαμε καρέκλες στο κεφάλι, εκεί που κάθεται η
Ανδρέου καθόμουν και μίλαγα και έκανα προσποιήσεις για να μη μου έρθει η
καρέκλα, η Βάλια πήγε στο Νοσοκομείο. Και τότε δεν είχαμε Διοίκηση
Βασιλόπουλου ή μια Διοίκηση τέλος πάντων κάποιου άλλου, της Αγαγιώτου,
είχαμε μια Διοίκηση που ήταν πρόθυμη να δώσει λύσεις στο θέμα της ΑΕΚ
αλλά τους ενοχλούσαν ακόμη και οι φωνές οι μεμονωμένες, οι αντίθετες.
Ψηφίσανε σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο –εγώ δεν ψήφισα
και κάποιοι άλλοι- λευκό. Ναι στην περιβαλλοντική, χωρίς να υπάρχει καν,
κάτω από το βάρος των τραμπουκισμών. Συνεχίσαμε στην πορεία να γίνονται
Δημοτικά Συμβούλια που κάναμε ποδαρόδρομο 5 χλμ. για να έρθουμε γιατί
υπήρχαν κλούβες. Ζήσαμε Δημοτικό Συμβούλιο που μπήκαν τα ΜΑΤ μέσα,
εδώ καθόμουν και πέρασαν δίπλα μου να σκουπίσουν τους ΑΕΚτζίδες που
τραμπούκιζαν μέσα στην αίθουσα. Ζήσαμε το Πνευματικό Κέντρο που άνοιγαν
κεφάλια, όπως είπε εδώ η φίλη.
Συστηματικά λοιπόν από την πρώτη μέρα που είπαν ότι θα γίνει
γήπεδο και εκεί θέλω να τονίσω σε όλους τους συναδέλφους που τους θεωρώ
πραγματικά ότι έχουν μια καλή πρόθεση, αλλά το βλέπουν από λάθος σκοπιά.
Από την πρώτη μέρα ήθελαν να γίνει σαφές ότι εδώ καταργούμε Δημοτικά
Συμβούλια, δημοτικούς συμβούλους τα πάντα, όργανα, μαζικό Κίνημα. Θα
ισχύει ο νόμος του δυνατού. Τι θέλουμε; Θέλουμε έτσι με αυτό τον τρόπο να
γίνει. Δεν θα μιλάει κανείς, δεν θα ακούγεται κουβέντα!
Αυτό δεν γίνεται σήμερα κάτω από το βάρος των λαθών, που
αυτά μπορούμε νηφάλια να τα συζητήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο νομίζω
την Τετάρτη που θα είναι και το θέμα του σταθμού μεταφόρτωσης. Μπορούμε
να πούμε εκεί. Σήμερα όμως εδώ πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή την πόλη
θα μιλάμε; Και το λέω σε όλους: θα μιλάμε; Θα καταδικάζουμε όταν
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στοιχειώδεις ανάγκες που κάποιοι μας απαγορεύουν; Ούτε τα σκουπίδια δεν
θα μπορούμε να μαζεύουμε;
Γελάει ο κύριος! Ποιος είναι ο κάθε τυχαίος που έρχεται εδώ που
φώναξε ότι η κατάληψη γελάει μαζί μας. Γελάει με τι; Με τις ανάγκες της
πόλης να μαζεύονται τα σκουπίδια; Και αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να
κυκλοφορούν;
Σήμερα αυτό αποφασίζουμε. Θα μιλάμε; Έχουμε λόγο σα
Δημοτικό Συμβούλιο; Να αυτοκαταργηθούμε λοιπόν και να κάνουμε διμερείς
συναντήσεις μετά όποιος θέλει με όποιον θέλει και αν μας επιτρέπουν τότε
κάποιοι να λειτουργούν τα σχολεία, να λειτουργούν τα σκουπίδια. Ό,τι θέλουν!
Γιατί αν τους ενοχλεί κι αυτό να μην γίνει.
Σήμερα είναι σοβαρή η απόφαση που θα πάρουμε εδώ μέσα και
κάτω από το βάρος αυτό μιλάω και έτσι.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους σίγουρα δεν ήθελα εγώ να τους
απαγορεύσω την ανακοίνωση. Το να κρίνω όμως είναι δικαίωμά μου, η κάθε
ανακοίνωση που βγαίνει και είναι ένα πολιτικό χαρτί, ο καθένας μπορεί να την
κρίνει. Αν δεν το είπα καλά, συμφωνώ με την τοποθέτηση που έκανε ο
συνάδελφος κ. Παπακώστας που είπε ότι δεν κινδυνεύετε κύριοι, δεν είναι
ισοβαρή τα πράγματα, κινδυνεύετε από τη μεριά της ΑΕΚ. Σίγουρα η Δημοτική
Αρχή και η Κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτή η οποία πρέπει να προασπίσει το
να πηγαίνετε ελεύθερα και χωρίς φόβο στη δουλειά σας. Αλλά δεν κινδυνεύετε
από τη Δημοτική Αρχή για να βάζετε στην ίδια ζυγαριά την Δημοτική Αρχή με
την ΑΕΚ. Αυτά είναι ξεκάθαρα και αυτά δεν έχουν να κάνουν επειδή σήμερα η
Δημοτική Αρχή είναι ο Βασιλόπουλος, αύριο θα είναι ο Παυλόπουλος ή
οποιοσδήποτε άλλος.
Εδώ πρέπει να το δούμε, είναι θέμα δημοκρατίας σε αυτή την
πόλη. Όποιος την πιστεύει, σήμερα την στηρίζει. Τα υπόλοιπα είναι
παιχνιδάκια. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Καθυστέρησα να ζητήσω τον λόγο και ζητώ συγνώμη και
μπήκαμε στις δευτερολογίες των επικεφαλής, οπότε δεν θα καταχραστώ το
χρόνο, απλά θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο και από τη συζήτηση που έγινε
σήμερα και με δεδομένο ότι έχει δοθεί ή τουλάχιστον δρομολογείται άμεση
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λύση οριστική με νόμιμο τρόπο της μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου, το
γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι οπαδοί οι οποίοι και με τη χτεσινή
κατάθεση μηνύσεων από την πλευρά της επίσημης ΑΕΚ, της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ εν
πάση περιπτώσει βρίσκονται εκεί και κάνουν αυτό που κάνουν, δηλαδή
παρακωλύουν το να καθαριστεί μια ολόκληρη πόλη, στην οποία ο κόσμος θα
έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα από σήμερα κιόλας και τα μαγαζιά τα οποία
υπάρχουν

στην

πλατεία

και

όλοι

οι

επαγγελματίες

οι

οποίοι

δραστηριοποιούνται, οι μαθητές των σχολείων οι οποίοι είναι σε περίοδο
πανελλήνιων εξετάσεων σύντομα και γενικά ενδοσχολικών εξετάσεων, όλος
αυτός ο κόσμος θα δεχτεί μια εκδίκηση.
Είναι καθαρά εκδίκηση αυτό που συμβαίνει από συγκεκριμένη
πλευρά και με θύματα τους πολίτες, τους δημότες αυτής της πόλης γιατί η
Δημοτική Αρχή ούτως ή άλλως διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση με όλα τα
επακόλουθα εδώ και κάποια χρόνια και δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι
πρωτίστως θυσιάζονται αυτή τη στιγμή. Είναι ο υπόλοιπος κόσμος στην πόλη
ο οποίος θα δεχτεί αυτή την ακόμη μεγαλύτερη επίθεση με το να μπαίνει στο
στόχαστρο μιας κατάστασης για την οποία προφανώς και δεν φταίει.
Αυτό το οποίο συμβαίνει ξεπερνάει κάθε λογική δημοκρατίας και
λειτουργίας σε μια δημοκρατικά υποτίθεται διοικούμενη χώρα.

Μιλάμε για

μεθόδους παρακράτους και δεν είναι δυνατό να μην παρεμβαίνει άμεσα ο
οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος, Εισαγγελέας, δυνάμεις καταστολής δεν ξέρω
κι εγώ τι άλλο προκειμένου να διαφυλάξουν τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι
εκεί και δεν μπορούν να μπουν μέσα στην εργασία τους, να διαφυλάξει την
υγεία και τις υγειονομικές συνθήκες μιας πόλης και να γελάνε μάλιστα μέσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο τους αιρετούς, τους εκλεγμένους από αυτό τον λαό
εδώ σε αυτή την πόλη ότι γελάνε μαζί μας.
Θεωρώ ότι οποιοσδήποτε από τους αιρετούς σήμερα δεν μιλάμε
τώρα να συμφωνήσουμε σε θέσεις δεν συζητάμε αυτό, συζητάμε κάτι το
οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτή την πράξη που
συντελείται, η οποία είναι όχι απλά κολάσιμη νομικά, είναι ό,τι χειρότερο θα
μπορούσε να συμβεί σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι έχουμε ξεπεράσει την κοινή λογική σε
οποιαδήποτε χώρα ευρωπαϊκή το ότι μπαίνουν κάποιοι και δεν αφήνουν να
μαζευτούν τα σκουπίδια της πόλης. Εάν αυτό δηλαδή βρεθεί σήμερα κάποιος
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που είχε ψηφιστεί έχει πάρει μια ψήφο από δημότη και βρίσκεται εδώ μέσα και
δεν καταδικάσει αυτό και συζητάμε για το ότι πρέπει να λυθεί ναι μεν αλλά όχι
με τον τρόπο που θέλετε εσείς όπως ακούστηκε, δηλαδή ποιος άλλος τρόπος
υπάρχει;
Μήπως να παραιτηθούμε εδώ η Διοίκηση για να χαρούν και να
τους φύγει ο καημός; Γιατί είναι καθαρά θέμα εκδίκησης αυτό, δεν υπάρχει
λογική, το επαναλαμβάνω αυτό. Μήπως να παραιτηθούμε όλοι, να πάμε να
πέσουμε και σε κανένα λάκκο μόνοι μας και να ζητωκραυγάζουν από κάτω οι
οπαδοί, για να πουν «ωραία τώρα μαζέψτε τα σκουπίδια της πόλης»; Δεν
βρίσκω καμία άλλη λύση αν δεν είναι αυτή η λύση του να καταγγείλουμε όλοι
μαζί σύσσωμοι το Δημοτικό Συμβούλιο, την πράξη τη συγκεκριμένη
επαναλαμβάνω του κλεισίματος από κάποιους τραμπούκους της εισόδου του
άλσους για την αποκομιδή των σκουπιδιών, με δεδομένο ότι θα λυθεί άμεσα
το θέμα βάσει των υποσχέσεων που υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και
βάσει των οποίων κι εμείς «συμμορφωνόμαστε» όσον αφορά τη διάνοιξη της
Ζώνης πυροπροστασίας, όσον αφορά τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες,
δηλαδή κάνουμε το καθήκον μας προκειμένου να λυθεί αυτό το θέμα οριστικά
και δεν υπάρχει κανένας που να πει το αντίθετο. Γιατί αποδεικνύεται και
εγγράφως.
Να μάθουμε λοιπόν ποιος θέλει να μην καταδικάσουμε αυτή την
ενέργεια και να το μεταφέρουμε στους δημότες, στους γονείς, στους
οικογενειάρχες, στους επαγγελματίες, στους Συλλόγους Γονέων ότι κάποιος
δεν είπε σήμερα να σταματήσει άμεσα αυτό που γίνεται στην πόρτα του
άλσους, να δούμε ποιος θα πει να μην σταματήσει αυτό άμεσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε,

δεν υπάρχει

κάποιος

άλλος

από

τους

συμβούλους …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ επιμένω ότι θέλω να ακούσω το
Σωματείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου είπαμε, μόλις τελειώσουν οι σύμβουλοι θα
μιλήσει ο κύριος από το Σωματείο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επειδή άρχισαν οι δευτερολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σωματείο έχει τον λόγο. Δεν πρόκειται να ανοίξει νέος
κύκλος συζήτησης προς Θεού, όποιος δεν δευτερολόγησε θα δευτερολογήσει.
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Δ. ΖΕΤΟΣ: Κατ' αρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ο Πρόεδρος είμαι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ταμίας. Σχετικά με την απάντηση αν η
ΑΕΚ μας είπε να μην πάμε για δουλειά, όπως διατυπώθηκε από τον κ.
Δήμαρχο. Για άρση παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, θα διαβάσω ακριβώς
το κομμάτι αυτό της απάντησης της ΑΕΚ, Δήμαρχε θα το διαβάσω επ’
ακριβώς.
Ενώ αναφέρει την ανταλλαγή αλληλογραφίας της ΑΕΚ με το
Δήμο περί νομιμότητας περιβαλλοντικών όρων και τα λοιπά, μπορείτε να την
βρείτε κατ' αρχήν είναι με ημερομηνία 287-15/5/2018 πρωτόκολλο της ΑΕΚ
που λέει:
«Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εργάζεστε σε
παράνομες

εγκαταστάσεις,

που

μεταξύ

άλλων

δυστυχώς

ηλεκτροδοτούνται παράνομα, υδροδοτούνται παράνομα και θα
έπρεπε οι ίδιοι να έχετε αρνηθεί την εργασία σας εκεί καθώς θέτετε
καθημερινά τη δική σας ζωή σε κίνδυνο και την εργασία σας στους
χώρους αυτούς απροστάτευτοι».
Εν συνεχεία μας κάνει μια διαβεβαίωση ότι δεν θα έχουμε να
φοβηθούμε τίποτε και μια παραίνεση να διεκδικήσουμε αυτά που διεκδικούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το διαβάσατε και έγινε σαφές.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μια ερώτηση κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν υπάρχει ερώτηση αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μια ερώτηση επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, συνεχίστε κύριε …
Δ. ΖΕΤΟΣ: Εγώ δεν μπορώ να μπω σε διάλογο γι' αυτό το θέμα, θα ήθελα
όμως να διευκρινίσω κάτι.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς το εκλαμβάνετε ότι σας είπε η ΑΕΚ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου!
Δ. ΖΕΤΟΣ: Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του κ. Τομπούλογλου,
διαβάζει την ανακοίνωση και βγάζει όποια συμπεράσματα θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς αφού το κάνατε, τελείωσε.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ: Θα ήθελα όμως προς άρση παρεξηγήσεων και παρερμηνειών να
αναφερθώ στις τοποθετήσεις που έκανε η κα Γαλαζούλα με την κα Ανδρέου
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν γνώμη,
γνώση, βούληση και δεν έχουν ούτε ινστρούκτορες ούτε καθοδηγητές και ούτε
απολογούνται αν οι αποφάσεις τους είναι ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Εάν θέλει κάποιος να δευτερολογήσει και να
κλείσουμε. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το ίδιο να τηρηθεί όμως και για τους υπόλοιπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου ξέρετε πόσο μιλήσατε στην πρωτομιλία
σας;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Οι άλλοι πόσο μίλησαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου, ξέρετε;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ξέρω γιατί τον σημείωσα.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πόσο μίλησαν λοιπόν οι άλλοι και πόσο μίλησα εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία συνεχίστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έτσι μπράβο! Εγώ λοιπόν αγαπητέ κ. Δήμαρχε
αντιλήφθηκα από αυτό που διάβασε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, από
πουθενά δεν κατάλαβα ότι η ΑΕΚ τους είπε να μην πάνε για δουλειά, για να
ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα αποκλειστικά υπεύθυνοι είστε
εσείς που διοικείτε το Δήμο. Εσείς φτάσατε σε αυτό το σημείο στο αδιέξοδο
αυτό σημείο, τη σημερινή κατάσταση, εσείς είστε υπεύθυνοι για το τι θα γίνει
από εδώ και πέρα. Και μη ζητάτε από αντιπολίτευση ή από εργαζόμενους
άλλες αιτιάσεις. Εσείς αποκλειστικά είστε υπεύθυνοι και το τι θα συμβεί και με
το μηχανολογικό εξοπλισμό της καθαριότητας και με τυχόν προπηλακισμούς
των εργαζομένων και με το που θα τα πάτε. Εσείς αποκλειστικά είστε
υπεύθυνοι και μην ψάχνετε άλλους και ρίχνετε τη μπάλα στην εξέδρα.
Αποκλειστικά υπεύθυνοι είστε εσείς.
Δείξατε αδιαφορία και συνεχίζετε να δείχνετε αδιαφορία. Δεν
ξέρετε που πατάτε και που βρίσκεστε, βρίσκεστε σε πανικό. Δεν ξέρετε πώς
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να το αντιμετωπίσετε, παρ' όλο που λέτε ότι είστε και η καλύτερη Διοίκηση
που έχει περάσει, εν πάση περιπτώσει αυτό κοντός ψαλμός αλληλούια.
Και μη βάζετε διλήμματα που θα πάνε τα σκουπίδια και ποιος θα
τα μαζέψει και τι θα γίνει. Εσείς τι κάνατε; Τι κάνατε; Φταίει το κράτος, φταίει ο
ένας φταίει ο άλλος, από τη μια φτύνουμε από την άλλη γλείφουμε. Από τη μια
τους βρίζουμε, από την άλλη τους ακουμπάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γλείψιμο να το κόψουμε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν ξέρω, δικό σας θέμα είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δικό σας, που το λέτε και να ντρέπεστε.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εντάξει ντρέπομαι. Από εκεί και πέρα οι ίδιοι δεν
ξεκαθαρίζετε αν δώσατε εντολή να ανοίξει ή όχι και δεν πήρατε καμία
διασφάλιση από κανέναν για να προχωρήσετε σε αυτά τα οποία κάνατε. Στα
λόγια σας είπα, λέγονται πολλά. Τα γραπτά είναι αυτά που μένουν και
δυστυχώς από γραφτά σε αυτό το σημείο δεν κάνετε τίποτε και οι άλλοι δεν
ήταν χαζοί το εκμεταλλεύτηκαν και το χρησιμοποίησαν όπως ήθελαν. Τι ήταν;
Χαζοί είναι μετά από όσα έχουν περάσει από εσάς;
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν πειράζει, γελάτε τώρα αλλά αύριο θα κλαίτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη προκαλείτε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να σας πω κάτι; Εγώ δεν γέλασα! Το καταλάβατε κ.
Πρόεδρε; Εγώ δεν γέλασα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε εγώ γέλασα κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ούτε είπατε τίποτε σε αυτούς να μη γελάνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε και συντομεύετε κ. Τομπούλογλου.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αύριο όταν θα έρθει η ώρα, θα κλαίτε. Θα κλαίτε, γι'
αυτό που έχετε κάνει στην πόλη και δικαίωμά σας να κάνετε για σας τους 19,
τους 18, τους 20 πόσοι είστε, δικαίωμά σας είναι. Δεν έχετε κανένα
δικαίωμα…
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε που με προστατεύετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ!
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να παίζετε παιχνίδια στις
πλάτες των δημοτών, κανένα απολύτως δικαίωμα και να βάζετε μπροστά τους
δημότες. Εσείς φέρατε την κατάσταση εδώ που τη φέρατε, δεν την φέρανε οι
δημότες. Επειδή λέτε ότι είστε Διοίκηση, Διοίκηση δεν είστε επειδή πήρατε
18% και οι τρεις βρεθήκαμε στο ίδιο και μην κοιτάτε συγκυρίες που έτυχαν
τότε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνουμε; Να αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι, αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι «μας ψήφισε ο λαός
της πόλης». Ωραία, την πρώτη Κυριακή πήρατε 18% …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και καταλάβαμε την εξουσία με τα όπλα; Τι είναι αυτά που λέτε
κ. Τομπούλογλου εδώ μέσα;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ τι λέω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέτε; Θα μας βγάλετε και παράνομους στο τέλος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ λέω το εξής και σας θέτω προ των ευθυνών σας:
ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διοίκηση
Βασιλόπουλου και προς Θεού αυτό που κάνετε είναι ανέντιμο να ρίχνετε το
βάρος στους δημότες και να βάζετε τους δημότες μπροστά.
Κοιτάτε τις δικές σας πράξεις και ενέργειες τις ελλιπέστατες που
κάνατε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να μιλήσουμε για
οτιδήποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε κάνει, ο κ.
Δήμαρχος είχε δώσει με μια σαφήνεια σχετικά με τα 10 εκατομμύρια, εγώ εκεί
έχω μείνει και θέλω να πω ότι οι εποχές που έλεγαν οι υπουργοί «πάρε 10
εκατομμύρια», δεν υπάρχουν πια.
Και κάτι άλλο: μου εγγυάται εμένα κανένας ότι αυτή τη στιγμή
έχουμε βάλει 10 εκατομμύρια στην άκρη να υλοποιήσουμε ένα έργο τόσο
μεγάλης και ζωτικής σημασίας; Μακάρι και το λέω ολόψυχα να μπορούμε να
πάρουμε αυτά τα 10 εκατομμύρια, αλλά κρατάω πολλές επιφυλάξεις και
πολλές αμφιβολίες ότι τα 10 εκατομμύρια θα μπορέσουν να έρθουν στο Δήμο
μας.
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Βέβαια ο Δήμαρχος έτρεξε, προσπάθησε, συνάντησε τον
Υφυπουργό Οικονομικών ο οποίος έδωσε κι αυτός μια υπόσχεση όπως
δίνουν όλοι και είπε «θα πάρετε 10 εκατομμύρια». Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί
να υλοποιηθεί σε μια τέτοια κατάσταση ένα ποσό 10 εκατομμυρίων διότι και
στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει που είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ,
καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αγορά τουλάχιστον 1,5
εκατομμύριο.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα κ. Πρόεδρε. Αν υπάρχει κάτι
το οποίο είναι ουσιώδες να το ακούσουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή
δεν έχουμε κάτι, το οποίο να δεσμεύει αυτόν που το είπε. Το μόνο που
ερχόμαστε εδώ και λέμε είναι ότι έχουμε πάρει 10 εκατομμύρια. Ποια 10
εκατομμύρια έχουμε πάρει; Αύριο μπορεί να μην είναι ο Υπουργός αυτός, να
είναι κάποιος άλλος, μπορεί να μην είναι η Κυβέρνηση αυτή να είναι κάποιοι
άλλοι. Οι άλλοι θα αποδεχτούν αυτά τα οποία έλεγε και λέει σήμερα ο κ.
υφυπουργός;
Νομίζω

ότι

αυτά

είναι

στον

αέρα,

πρέπει

να

μας

προβληματίσουν, πρέπει να μας δημιουργήσουν μια αίσθηση κινδύνου, γιατί
δεν το βλέπω αυτό ότι μπορεί να υλοποιείται, εύχομαι ολόψυχα να
υλοποιηθεί, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ ο δημότης που έχει ζητήσει τον
λόγο και στο μικρόφωνο το όνομά σας για τα πρακτικά.
Α. ΓΟΥΛΑΣ: Είμαι ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύμβουλοι ο ρόλος της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων δεν είναι αυτός του κατήγορου ή του συνηγόρου μιας
Δημοτικής Αρχής.
Δεν πρέπει όμως στο όνομα οποιασδήποτε διαχρονικής
ευθύνης ίσως μιας Δημοτικής Αρχής να νομιμοποιήσουμε παράνομες
ενέργειες και παράνομες ενέργειες είναι αυτές που πλήττουν το δημόσιο
συμφέρον και ιδιαίτερα ομάδων ευαίσθητων. Τέτοιες ομάδες δεν εννοώ τον
ελεύθερο επαγγελματία που είπε πριν η κα Παπαλουκά, τον κάτοικο της
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πόλης που θέλει να κάνει τον περίπατό του και οποιονδήποτε επισκέπτη της
πόλης, εννοώ το μαθητή.
Επικοινωνήσαμε σήμερα το απόγευμα με την Αντιδήμαρχο
Παιδείας την κα Παπαλουκά και είπαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε
εμείς οι γονείς αυτή την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία μας, εν μέσω
εξετάσεων ενδοσχολικών και πανελλαδικών να έχουμε σχολεία που στους
εξωτερικούς χώρους να συσσωρεύονται σκουπίδια με τις δυσάρεστες οσμές
να αναβλύζουν στις αίθουσες στις οποίες οι μαθητές εξετάζονται και κρίνεται η
τύχη τους και η πρόσβαση στα ΑΕΙ της χώρας και δεν θέλαμε σε καμία
περίπτωση να κάνουμε τέτοιο κακό στους μαθητές της πόλης μας.
Παρακαλούμε

αυτό

να

το

λάβετε

σοβαρά

υπόψη

για

οποιαδήποτε ενέργεια γίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων θα συνεδριάσει εκτάκτως το Σαββατοκύριακο, θα εκδώσει δελτίο
Τύπου και θα ενημερώσει για τις ενέργειες και για τις πρωτοβουλίες που θα
πάρει για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, νομίζω έχει περατωθεί η συζήτηση το λόγο έχει
ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς παρά τις όποιες διαφωνίες ή συμφωνίες σε
τοποθετήσεις που ακούστηκαν και θα τις εκθέσω, τουλάχιστον χαίρομαι που
μπόρεσε και έγινε η συζήτηση και απορώ με αυτούς που λείπουν τι θα πουν
αύριο στην πόλη και πως θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, οι γνωστοί
συνήθεις που λείπουν.
Κύριε

Τομπούλογλου

όταν

ήμουν

στο

Δημοτικό

στο

αναγνωστήριο που είχαμε, υπήρχε ένα μικρό μυθιστόρημα το οποίο είχε κι
ένα διδακτικό χαρακτήρα και περιγράφει ένα παιδί να προχωράει στο δρόμο
και να βρίσκει έναν άνθρωπο που να είναι χτυπημένος να είναι πεσμένος
κάτω. Η πρώτη του αντίδραση ήταν να σκύψει να τον περιθάλψει, η δεύτερή
του σκέψη ήταν να αναρωτηθεί γιατί αυτός είναι πεσμένος κάτω. Η τρίτη του
σκέψη ήταν ότι για να είναι κάτω, κάποιος τον χτύπησε. Η τέταρτη σκέψη του
ήταν ότι τον χτύπησε, γιατί κάτι έκανε. Η πέμπτη σκέψη του ήταν «α, αφού
κάτι έκανε, θα ήταν κακός» και η έκτη σκέψη και κίνηση ήταν να τον αρχίσει
στις κλωτσιές και να το κάνει ακόμη χειρότερα.
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Έρχεστε σήμερα αντιστρέφετε μια πραγματικότητα που είναι
σκληρή, καθαρή, διάφανη και δημιουργείτε μια γκροτέσκα πραγματικότητα
που είναι στο δικό σας μυαλό και αυτών που υπηρετείτε μόνο και θέλετε να
μας πείσετε γι' αυτήν.
Τι συμβαίνει σήμερα στην πόλη; Συμβαίνει ότι υπάρχει

μια

παράνομη παρεμπόδιση της λειτουργίας του αμαξοστασίου του Δήμου.
Τέλος. Το οποίο απειλεί τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
Το αν είναι αυθαίρετες οι εγκαταστάσεις και παράνομες,
υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχει η Δημόσια Διοίκηση να μπορέσει να
προχωρήσει, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα
να παίζει με την υγεία των δημοτών και δεν παίζει κανένας Βασιλόπουλος.
Ξέρετε είμαστε από τους Δήμους που προχωράμε σε ανανέωση
του

μηχανολογικού

εξοπλισμού,

σε

ανανέωση

του

στόλου

των

απορριμματοφόρων, σε αγορά νέων κάδων και σε προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. Ο δημότης θα πληρώνει.
Η καθαριότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο δημότης είναι λιγότερη,
χειρότερη και θα γίνει αύριο και μεθαύριο επικίνδυνη. Ο Βασιλόπουλος φταίει
κ. Τομπούλογλου; Σοβαρά το λέτε εδώ πέρα αυτό; Θα το πείτε στην πόλη
αύριο και θα τους κοιτάτε στα μάτια;
Πως φτάσαμε εδώ; Γιατί ξέρετε έχει μια σημασία γιατί εδώ στην
ουσία ακονίστηκαν μαχαίρια και φτιάχτηκαν γραμμές και αφηγήματα ενόψει
των επερχόμενων εκλογών, εγώ έτσι κατάλαβα τη συζήτηση σήμερα. Και
βέβαια διακρίνω περίεργες συμμαχίες, συμπτώσεις κόκκινο, μαύρο, μπλε,
περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα.
Πως φτάσαμε εδώ; Ακούστε, αυτοί οι οποίοι σήμερα έρχονται
και μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δεν έχουμε κάνει τίποτε και ότι έχουμε δείξει
ολιγωρία, ότι δεν διασφαλίσαμε τα συμφέροντα του Δήμου δεν έχουν μπει καν
στον κόπο να διαβάσουν αυτούς τους έρμους τους τόμους που κουβαλάω σε
κάθε Δημοτικό Συμβούλιο που σας δείχνω τι ενέργειες έχουμε κάνει ως Δήμος
προκειμένου να αποκτήσουμε ένας από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας,
όχι απλώς νόμιμο αμαξοστάσιο, εγκαταστάσεις διαλογής και ανακύκλωσης
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των απορριμμάτων με δημόσιο χαρακτήρα κα Γκούμα και όχι ιδιωτικό. Ούτε
ΣΔΙΤ πάμε να κάνουμε αυτά είναι στο μυαλό σας μόνο. Θα τα δείτε.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Γκούμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ΕΣΠΑ που παίρνετε είναι καλά, τα δικά μας είναι κακά το
ξέρω.
Άρα ο Δήμος έχει κάνει μια δουλειά μεθοδική, επιστημονική,
σημείο – σημείο να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα των δεκαετιών της
αυθαιρεσίας. Κύριε Κόντο να σας απαντήσω σε αυτό το σημείο και να σας πω
ότι η πρόταση χρηματοδότησης δεν είναι μια υπόσχεση του Χαρίτση, ούτε
εξαρτάται αν είναι ο Χαρίτσης ή αν αύριο θα είναι ο Κούλης.
Ο Δήμος –και το εξήγησα στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο- από το 2016 έχει υποβάλλει έχει καταθέσει στο πρόγραμμα
πρώην ΥΜΕΠΕΡΑΑ φάκελο περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων και
εξήγησα ότι η διευκόλυνση του κ. Χαρίτση είναι η εξής: για λόγους ταχύτητας,
επειδή ο φάκελός μας είναι στο No 72 και καθυστερεί ακόμη λόγω της
αξιολόγησης που έχει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ότι πρέπει να περάσουν από
πρόταση σε πρόταση μέχρι να φτάσουν και σε εμάς, βοηθώντας είπε να μπει
όλο το ποσό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό δεν είναι λόγια
του αέρα. Αυτό γίνεται, έχει μια τεχνική, αποφάσεις και αν θέλετε ελάτε και τη
Δευτέρα να σας τις δώσω πως προχωράνε.
Αλλά εγώ λέω ότι ακόμη κι αν αύριο δεν μπει στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, να πω ότι σπάει ο διάολος το ποδάρι του, υπάρχει το
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έχουμε καταθέσει τον φάκελο ούτως ώστε. Άρα
κλείνουμε. Άρα σε τι κατηγορούμαστε;
Ξέρετε ποιες γραμμές συγκρούονται εδώ; Ακούστε, γιατί εκεί
είναι η πραγματική πολιτική ουσία. Ερχόμαστε σήμερα και τι μας λένε; Αυτοί
που μας καταγγέλλουν και μας κατηγορούν δεν λένε για το μέλλον, δεν έχουν
να πουν κάτι για το τώρα ούτε για το αύριο, λένε για το χτες. Και ξέρετε τι λένε;
Αν σκύβαμε, αν γλείφαμε, αν τα αποδεχόμασταν όλα, αν λέγαμε ναι σε όλα,
μπορεί να έπεφτε κι ένα ξεροκόμματο. Αυτή είναι η γραμμή, αυτή θα είναι κι
αύριο η γραμμή και αυτή ορίζει το μαύρο μέτωπο στην πόλη. Αυτή ακριβώς
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θα είναι η γραμμή ότι αν τα είχαμε αποδεχτεί όλα, μπορεί… Αυτή είναι η
ταπείνωση μιας ολόκληρης πόλης.
Η ταπείνωση μιας ολόκληρης πόλης που λέει ότι αν διεκδικήσεις
θα σου κόψουν και τα χέρια και έρχεστε εσείς μάλιστα ο προωθημένος
εκφραστής κ. Τομπούλογλου αυτής της λογικής, βεβαίως σας τιμά που
έρχεστε και το εκφράζετε με αυτό το θάρρος της γνώμης σας.
Τι διακυβεύεται σήμερα; Μίλησε ο εκπρόσωπος της Ένωσης
Γονέων για το πρόβλημα των σχολείων εν μέσω εξετάσεων μάλιστα. Υπάρχει
το θέμα της υγειονομικής βόμβας και όποιος δεν το καταλαβαίνει, κοροϊδεύει ή
παίζει παιχνίδι. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα το οποίο πλέον κι αυτό είναι η
διαχωριστική γραμμή αν το ρόλο τον έχουν οι πολίτες με τα όποια εκλεγμένα
όργανά τους ή αν τον έχουν άλλοι παραθεσμικοί, εξωθεσμικοί, αθεσμικοί,
αντιθεσμικοί και μέσα κι έξω, αυτό είναι.
Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, αυτό είναι το πραγματικό
διακύβευμα στην πόλη και εμείς τουλάχιστον σε αυτό και η πλειοψηφία και
όταν λέω πλειοψηφία δεν εννοώ μόνο τη Δημοτική Αρχή, εννοώ η πλειοψηφία
έχει τοποθετηθεί και ευτυχώς έχει τοποθετηθεί θετικά, οποιαδήποτε άποψη κι
αν έχει.
Άρα αυτό το οποίο καλούμαστε σήμερα να κάνουμε δεν είναι
απλώς το αν θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο δικαίωμα αλλά και τη
συνταγματική υποχρέωση επαναλαμβάνω να μπορούμε να παρέχουμε
υπηρεσίες καθαριότητας στους πολίτες, είναι το αν εν τέλει χωράει η
Αυτοδιοίκηση και αυτή η πόλη δημοτικές Αρχές και πλειοψηφίες οι οποίες θα
αποφασίζουν με μοναδικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και αν υπάρχει εν
τέλει δημοκρατία, ή αν η δημοκρατία εφαρμόζεται α λα καρτ.
Στη μια περίπτωση να μπαγλαρώνοντας οι υπάλληλοι που
σύμφωνα και με τις ένορκες καταθέσεις δεν έκαναν τίποτε οι ίδιοι, έλεγαν ότι
πήγαμε εκεί και τους βρήκαμε να μην κάνουν τίποτε, ή από την άλλη θα
γίνεται αυτό που γίνεται και όλοι θα σφυρίζουν αδιάφορα. Μέχρι τι; Μέχρι να
γίνει τι. Να φτάσει το σκουπίδι να γίνουν βουνά και μετά να φταίει ο
Βασιλόπουλος;
Τέλος για να πω κάτι και για την ανακοίνωση των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν την άποψη που εκφράζει η
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πλειοψηφία τους όπως αυτή έχει ψηφιστεί. Από πρώτο χέρι γνώρισα την
αγωνία των εργατών που ήμασταν μαζί στο Τμήμα χτες μέχρι τουλάχιστον
στις 6 το απόγευμα και την αγωνία τους για το αν θα μπορούν να κάνουν
καθημερινά τη δουλειά τους με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύουν να φάνε μια
πέτρα, να σπάσει ένα τζάμι, να τους ακολουθήσει κάποιος γιατί σήμερα 6 το
πρωί που κάναμε συνάντηση με τους εργαζόμενους αυτά ειπώθηκαν το «αν
μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ασφάλεια».
Ακούστε με, εδώ οι εύκολες τοποθετήσεις πρέπει να καταλήγουν
και σε δια ταύτα. Γιατί στη μαύρη νύχτα της διαλλεκτικής όλες οι γάτες είναι
μαύρες, ξέρετε. Τι σημαίνει ο Δήμος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την
ασφάλεια των εργαζομένων; Στην παρούσα φάση. Γιατί αυτό δεν χρειάζεται
να μου το πει κάποιος, από τη νομοθεσία ορίζεται, από τον "Καλλικράτη"
ορίζεται, αν το ξέρετε κιόλας αν είχε ποτέ ο Δήμος τεχνικό εργασίας και γιατρό
ασφαλείας, που έχει σταθερά από όταν βγήκαμε, αλλά τι σημαίνει να λέγεται
από κάποιους έτσι εύκολα; Που οδηγεί αυτό; Ποια είναι η πολιτική άποψη;
Γιατί ξέρετε, τα πράγματα έχουν μια λογική συνέχεια. Όταν
κάποιος σε αυτή τη συγκυρία λέει αυτό, πρέπει να πει και το επόμενο βήμα.
Το Σωματείο το λέει, το Σωματείο το είπε. Σου λέει «δεν θα πάμε για δουλειά
εμείς και καθίστε στο τραπέζι με την ΑΕΚ να βρείτε λύση». Αυτό πρότεινε.
Εγώ επί της αρχής δεν το αρνούμαι αυτό. Σας είπα και τη συζήτηση που
ειπώθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα.
Και

κα

Γκούμα

σας

παρακαλώ,

ελληνικά

μιλάμε.

Μην

προσπαθείτε να καλύψετε τις δικές σας θέσεις αποδίδοντας θέσεις και
προθέσεις σε άλλους, σας παρακαλώ.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ δεν σας διέκοψα δευτερόλεπτο. Σας άκουσα με
απόλυτη προσοχή και προσήλωση.
Δεν έγινε καμία συνάντηση όπως το υπονοείτε και τα λέτε για να
δημιουργήσετε σύγχυση. Αυτό που έγινε επιμένω, επαναλαμβάνω και είναι
και στη διάθεσή σας άλλωστε εδώ είναι, υπήρξε εισαγγελική παραγγελία που
έγιναν συστάσεις. Άρα εμείς και εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα
επί της αρχής. Δεν μπορώ όμως να συζητήσω υπό τις συνθήκες των
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απειλών, των εκβιασμών και ενός κινδύνου υγειονομικού που αύριο θα
καταστρέψει την πόλη. Είναι σαφές αυτό το οποίο λέω.
Και τελειώνω λέγοντας ότι αυτό το οποίο εισηγήθηκα, γιατί
ξέρετε κάποιοι εδώ μέσα ξεχνάνε τις πολιτικοκομματικές τους ταυτότητες,
έρχονται εδώ και χρεώνουν στη Διοίκηση το άλφα, βήτα, γάμα πολιτική
τοποθέτηση ωσάν αυτοί και οι Παρατάξεις τους να είναι ενιαίοι. Βεβαίως ίσως
να είναι και ενιαίοι και πολύ μαύροι, πολύ μπλε, αλλά δεν το λένε. Δεν το
λένε, το κρύβουν. Γιατί εδώ ξαφνικά γινόμαστε αγνοί πολίτες που μόνο
κάποιοι έχουν χρώμα και κάποιοι το άφησαν στο γραφείο τους, το ξέχασαν.
Έχουμε παρελθόν κ. Τομπούλογλου, όλοι έχουμε παρελθόν και
παρόν έχουμε, γνωριζόμαστε, ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Μην έρχεστε ως
αθώα περιστερά εδώ …
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φοράτε κι άσπρα γι' αυτό το λέω.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι ασπρόμαυρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την απαισιοδοξία της σκέψης και την αισιοδοξία της
βούλησης, γι' αυτό είναι έτσι.
Λοιπόν για να καταλήξω. Εμείς έχουμε εκφράσει νομίζω με κάθε
τρόπο την καταδίκη μας σε αυτό το οποίο έχει συμβεί και η πρότασή μας είναι
το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό εισηγήθηκα και αρχικά και αν θέλετε μπορώ να
το θέσω αργότερα σε ψηφοφορία, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει τον
αποκλεισμό του αμαξοστασίου του Δήμου που θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο
την υγεία των πολιτών και την ασφάλεια των εργαζομένων. Γι' αυτό και
καλούμε άμεσα την αποχώρηση των συγκεντρωμένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε στη σειρά να μην μπερδευτώ κι
εγώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχουμε πρόταση και εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό γιατί νομίζω η πρόταση του κ. Παπακώστα είναι ίδια,
είναι καλυμμένος. Επόμενη πρόταση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς θέλουμε να καταθέσουμε σαν Παράταξη μια πρόταση και
από εκεί και πέρα θα κρίνετε εσείς κ. Πρόεδρε αν μπορούμε να τη βάλουμε ή
όχι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μπορεί να μαζευτεί όλο μαζί δηλαδή.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ψηφίζω το αυτονόητο ότι απόψε οι εργαζόμενοι του Δήμου μας
με

ομαλές

συνθήκες

να

κάνουν

την

αποκομιδή

των

σκουπιδιών,

διασφαλίζοντας την υγεία των δημοτών μας. Άμεση υλοποίηση από πλευράς
του Δήμου μας της μεταφοράς των σκουπιδιών. Αυτή είναι η θέση η δική μας.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άμεση υλοποίηση είναι όποτε υπάρχει η δυνατότητα. Τώρα θα
παίζουμε με τα λόγια; Αυτή είναι η θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος καμίας έντασης.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μπορώ να την ξαναπώ κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να την ξαναπείτε κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ψηφίζω το αυτονόητο. Ότι από απόψε οι εργαζόμενοι του
Δήμου μας με ομαλές συνθήκες να κάνουν την αποκομιδή των σκουπιδιών,
διασφαλίζοντας έτσι την υγεία των δημοτών μας. Δεύτερον, άμεση υλοποίηση
από πλευράς του Δήμου μας μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του για τη
μεταφορά των σκουπιδιών.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δηλαδή κι αυτούς που κάνουν την κατάληψη, δεν τους
ξέρουμε. Ρωτάω: δεν τους ξέρεις αυτούς; Δεν υπάρχουν; Εγώ εμπόδισα;
Θέλω να ψηφίσω και ρωτάω κάτι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου, συγνώμη. Καταθέστε εσείς την πρότασή σας
αυτή όπως τη βλέπετε και τη σέβομαι.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όχι κ. Κόντο με συγχωρείτε ρωτάω. Λέτε από απόψε οι
εργαζόμενοι. Εμείς τους εμποδίζουμε; Και πρέπει εδώ να πάρουμε μια
απόφαση ότι δεν τους εμποδίζουμε να πάμε;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ είπα το αυτονόητο, τα είπα όλα και λέω με ομαλές
συνθήκες.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι αυτονόητο, δεν θέλει να καταδικάσει.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν θέλει να καταδικάσει.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό είναι το αυτονόητο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή πρέπει να πω τη λέξη «καταδικάζω»;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι να τη γράψεις. Ναι, τη λεξούλα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι, δεν θα μου επιβάλλει κανένας τι θα πω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ θα πω, τι θα πω.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πέντε συλλαβές. Μπορείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ!
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό είναι ο φασισμός. Το να λες στον άλλον «πέντε συλλαβές»,
ούτε μια συλλαβή δεν θα μου πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο ανακαλέστε σας παρακαλώ ποιος είναι ο
φασισμός.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν λέω κανέναν φασίστα. Λέω ότι ο τρόπος να επιβάλλεις στον
άλλον τι θα πει, είναι φασισμός. Αν μου επιβάλλει κάποιος εμένα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας επιβάλλει κανένας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εάν δεν μου επιβάλλει, συμφωνώ. Αλλά δεν θέλω να μου
επιβάλλει κανένας τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας επιβάλλει κανένας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτή είναι η θέση μου κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό και κανείς δεν μπορεί να σας επιβάλλει τίποτε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Το να μου λέτε ότι θα πεις και αυτό, δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό
να λέτε στον άλλον «και αυτό».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Νομίζω πως δουλειά μας απόψε είναι να βγάλουμε ένα κείμενο,
μια πρόταση όσο γίνεται περισσότεροι και να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα.
Το πρώτο πρόβλημα είναι να ανοίξει η πόρτα και το δεύτερο είναι να
καταδικαστούν. Όταν κολλάμε από την αρχή πρώτα στην καταδίκη,
κινδυνεύουμε να μην ανοίξουμε την πόρτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε με τον κ. Κόντο, να ξέρουμε. Ο κ. Κουτσάκης έχει
τον λόγο.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι εδώ ήρθαμε να κάνουμε ευχές,
ήρθαμε να πάρουμε μια απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, μια απόφαση η
οποία να απευθύνεται κάπου, να έχει παραλήπτη. Ο παραλήπτης πρέπει να
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Εισαγγελέας οι οποίοι είναι
υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το νόμο. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που
έχουν κλείσει την πόρτα και παρακωλύουν την λειτουργία της καθαριότητας.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν ξέρεις; Αφού έβγαλαν ανακοίνωση. Πως δεν ξέρεις;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είναι αυτοί που λες εσύ. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει παρανομία
και η παρανομία αυτή πρέπει …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη ξανακάνετε την ίδια τοποθέτηση.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αφού έβγαλαν ανακοίνωση. Γιατί κάνεις ότι δεν το βλέπεις;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Με νοιάζει να ανοίξουν την πόρτα με οποιονδήποτε τρόπο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Βάσω, φοβάται.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη, έγινε αντιληπτή η άποψή σας.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μα αυτό είναι, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Να εφαρμοστεί ο
νόμος, δεν εμποδίζουμε εμείς τους εργαζόμενους να πάνε με ασφάλεια στη
δουλειά τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση, την κάναμε τη
συζήτηση αυτή.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ο παραλήπτης πρέπει να είναι το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και ο Εισαγγελέας, κανείς άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να τελειώνουμε. Προσθήκη που συμφωνώ
και καλούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εισαγγελία
Πρωτοδικών να πράξει τα νόμιμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στο
χώρο του άλσους, τίποτε άλλο, για να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κ. Πρόεδρε διαφωνώ με το να πάνε τα ΜΑΤ και ο
Εισαγγελέας για να ανοίξουν την πόρτα. Όλα αυτά που λέγονται εδώ δεν
προσφέρουν κάτι στο να λυθεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση, ούτε το
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Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ούτε ο Εισαγγελέας, ούτε να βρεθεί κάποιος
τρόπος.
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να καλέσουμε αυτούς τους
ανθρώπους να φύγουν σε πρώτη φάση από εκεί για να απεγκλωβιστεί η
κατάσταση και να μπορέσουν αύριο να λειτουργήσουν τα σκουπίδια και από
εκεί και πέρα ευχολόγια το τι θα γίνει και ποιος θα επέμβει, εμένα με
συγχωρείτε, αλλά τέτοιο πράγμα εγώ δεν ψηφίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια δύσκολη διαδικασία,
βοηθήστε με, είναι δύσκολο να συνθέσουμε απόψεις. Έχουν κατατεθεί οι
απόψεις, μην επαναλαμβανόμαστε, ο καθένας θα στοιχηθεί σε ένα κείμενο. Ο
κ. Κόντος έχει ένα κείμενο στα χέρια του το διαβάσατε, αν δεν υπάρξει και
τρίτο ή τέταρτο θα το ξαναδιαβάσει. Έχει κάνει μια πρόταση ο κ. Δήμαρχος η
οποία πρώτα την έχει κάνει ο κ. Παπακώστας εκ των υστέρων ο κ. Δήμαρχος
είναι ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει τρίτη σαφής προσθήκη …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να απευθυνθούμε και στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία την πρωτοβουλία την έχει ο κ. Δήμαρχος, κάνατε
μια προσθήκη στο κείμενο του κ. Δημάρχου. Την πρωτοβουλία την έχει ο κ.
Δήμαρχος ο οποίος θα μιλήσει κλείνοντας.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Νομίζω πως έχετε ακούσει τις δυο προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τις ξανακούσουμε, θα σας πούμε να τις ξαναδιαβάσετε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ελληνικά ξέρουμε, νομίζω είναι στη διακριτική σας ευχέρεια
κατ' αρχήν να προσπαθήσετε να κάνετε σύνθεση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να ρωτήσω η αρχική πρόταση όπως το έβαλε
τώρα δηλαδή ο κ. Δήμαρχος προς ποιους απευθύνεται για να καταλάβω σε
ποιους απευθύνεται και αυτό που βάζω είναι το πλαίσιο που έβαλα στην
πρωτομιλία μου που είναι αρκετά συνεκτικό. Αν θέλετε όμως να το
ξαναδιαβάσω, αν δεν το συγκρατήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν είναι πρόταση, είναι μια προσπάθεια κατ' αρχήν με
κάλυψε η πρόταση που έκανε ο κ. Δήμαρχος, διαφωνώ με τις προσθήκες για
καταστολές και το κάνω σαφές αυτό. Επίσης βεβαίως είναι στην απόλυτη
δικαιοδοσία του δεν επιβάλλουμε τίποτε, αλλά στην πρόταση του κ. Κόντου
θα μπορούσε να μπει ως προσθήκη –κι αυτό είναι πρότασή μου προς τον κ.
Κόντο ή όποιος συμφώνησε- ότι από απόψε η αποκομιδή με προϋπόθεση την
απελευθέρωση –γιατί αυτό είναι στοιχειώδης προϋπόθεση και πρέπει να μπει.
Αν συμφωνεί, γίνεται σύνθεση. Αν δεν συμφωνεί, να πάμε στις προτάσεις.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Λες «από απόψε σε συνθήκες ασφάλειας….», που
προϋπόθεση γι' αυτό είναι η λήξη της κατάληψης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείνοντας την κουβέντα νομίζω πως υπάρχουν δυο θέματα να
διευκρινιστούν πριν καταλήξουμε σε ψηφοφορία. Το πρώτο είναι το εξής: γιατί
υπήρξε ένα Σώμα που μπορώ να πω κοινό προτάσεων, αλλά υπάρχουν και
δυο σημεία που θέλουν συζήτηση.
Ο κ. Κόντος –επειδή έχω σημειώσει τι είπατε- προτείνατε να
βγουν άμεσα οι εργαζόμενοι για εργασία, αυτό είναι το ένα που προτείνατε.
Και το δεύτερο είπατε να υλοποιηθεί άμεσα η μεταφορά του αμαξοστασίου
διευκρινίζοντας. Η ουσία ποια είναι τώρα, γιατί εγώ όχι διαφωνώ αλλά θέλει
επεξήγηση. Όταν λέτε να βγουν άμεσα οι εργαζόμενοι για δουλειά, όταν είναι
δύο τα ερωτήματα. Το ένα είναι πρώτον είναι μπλοκαρισμένοι; Είναι
μπλοκαρισμένοι, δηλαδή οι εργαζόμενοι γιατί δεν πηγαίνουν για δουλειά; Γιατί
δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον χώρο. Ένα. Δεύτερον, φοβούνται για την
ασφάλειά τους.
Άρα η πρόταση το να βγουν οι εργαζόμενοι για δουλειά, όσο
σωστή πρόταση κι αν είναι κι αν συμφωνώ, γιατί επί της ουσίας γι' αυτό
συζητάμε για να λειτουργήσει η καθαριότητα. Δηλαδή η ουσία της συζήτησης
ποια είναι; Η πόλη δεν καθαρίζεται από μόνη της. Λέμε να λειτουργήσει η
Υπηρεσία Καθαριότητας. Η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει ανθρώπους, έχει
εργάτες, εργάτριες που καθαρίζουν. Άρα το να πούμε να βγουν οι
εργαζόμενοι για δουλειά, είναι ταυτολογία.
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Το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα είναι γιατί δεν μπορούν να
βγουν οι εργαζόμενοι για δουλειά. Άρα ενώ συμφωνώ χίλια τα εκατό μαζί σας
δεν μπορώ να συμφωνήσω στο να βγουν οι εργαζόμενοι για δουλειά. Γιατί
πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις τι χρειάζεται για να βγουν οι εργαζόμενοι
για δουλειά.
Δεύτερον,

το

να

υλοποιηθεί

άμεσα

η

μεταφορά

του

αμαξοστασίου, το ψηφίσαμε στο προηγούμενο Συμβούλιο και το ψηφίζουμε,
είναι στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου. Είναι σα να μας
ζητάτε εμάς με την πρόταση την οποία κάνετε, να αυτοαναιρεθούμε. Είναι σα
να σας λέμε ότι έχουμε πει ψέματα. Μα στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το
1ο θέμα είναι, απ' ευθείας αγορά οικοπέδου η έγκριση των όρων. Καταλάβατε;
Δεν μπορώ εγώ να αυτοαναιρεθώ όταν εγώ έρχομαι σήμερα και υποστηρίζω
εύλογα ότι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και τις τρέχουμε μάλιστα σε χρόνο
εξπρές δεδομένων των συνθηκών. Άρα αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ.
Στο σκέλος που το κατέθεσε ο κ. Κουτσάκης και συμφωνεί ο κ.
Λάλος, επιτρέψετε μου να πω ότι μερικά πράγματα είναι εύκολα στα λόγια.
Εμείς κατά την άποψή μου και κα Γκούμα δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Το να
απευθύνεις έκκληση σε αυτούς να εκκενώσουν τον χώρο δεν σημαίνει ότι δεν
το καταδικάζεις, ούτε ότι δεν τους καλείς να τον εκκενώσουν. Ως εκ τούτου
εγώ προσωπικά διαφωνώ με αστυνομική επέμβαση.
Να σας πω κάτι; Δεν θεωρώ ότι έχουν νομιμοποίηση, όχι
νομιμότητα. Νομιμοποίηση. Τι να κάνουν; Να καταστρέψουν μια πόλη;
Θεωρείτε πως έχουν νομιμοποίηση; Δεν έχουν. Άρα θα πάμε να στείλουμε τα
ΜΑΤ; Για να κάνουμε τι;
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, πρώτον έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Πρώτον δεν
είμαι Εισαγγελέας, δεύτερον δεν είμαι αστυνόμος. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει
διάκριση νομοθετικής, εκτελεστικής εξουσίας. Άρα ήδη έχουν ενημερωθεί,
γνωρίζουν και ο καθένας εδώ αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πολιτικό είναι το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς πολιτικά αποφασίζουμε και ως εκ τούτου εγώ δεν
μπορώ να κάνω αυτή την προσθήκη, δεν μπορώ να την εισηγηθώ αυτή την
προσθήκη. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσθέσω το οποίο το είπα
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εισηγητικά αλλά δεν το πρόσθεσα ως λήψη απόφασης, είναι όλοι μαζί να
πάμε για παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου
να διευθετηθεί το θέμα του χώρου της παραμονής της παράτασης στο χώρο
ακώλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώμη τώρα αλλά να πάρει απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο να πάει να κάνει μια παράσταση για να παραμείνουμε σε ένα
παράνομο χώρο, είναι λίγο υπερβολικό. Δηλαδή τι θα πάρουμε τώρα
απόφαση ότι αφήστε μας να συνεχίσουμε την παρανομία μας; Δεν έχει ουσία
αυτό το πράγμα τώρα. Εννοείται ότι αυτό σιωπηλώς θα γίνει, δεν μπορούμε
να πάρουμε απόφαση που να τους λέμε στο Υπουργείο «αφήστε μας να
παρανομούμε».
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μπορούμε να τους πούμε να ξεκινήσουν από δεκάδες
άλλες παράνομες και μετά να αφήσουν εμάς.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας γιατί εδώ ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό κ. Ανανιάδη. Τελειώσατε κ. Παπανικολάου; Ωραία, ο
κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Επί της διαδικασίας. Μιλάμε για αυθαίρετες κατασκευές
πολεοδομικού χαρακτήρα κρυμμένες κατεδαφιστέες. Μην ακούω τη λέξη
«παρανομία», είναι μη συμμόρφωση όπως χιλιάδες ακίνητα τα οποία
εκκρεμούν σε παραλιακά μέτωπα, στο κέρατο του Θεού δηλαδή για όνομα της
Παναγίας πραγματικά το λέω και να καθόμαστε εδώ να διυλίζουμε τον
κώνωπα.
Άμεσα λέω και συμφωνώ με το Δήμαρχο να μην τεθεί θέμα
καταστολής, έκκληση προς την Original γιατί αυτή έχει βγάλει ανακοίνωση ότι
έχει καταλάβει την πύλη να φύγει, για να λειτουργήσει η Υπηρεσία
Καθαριότητας χωρίς καταστολή. Από ό,τι άκουσα βέβαια ο κ. Ανεμογιάννης
έχει κάνει τα βήματα με δασάρχη, με Αποκεντρωμένη, ο Δήμαρχος έχει
ενημερώσει τον Εισαγγελέα, δεν χρειάζεται να το προσθέσουμε σε καμία
πολιτική απόφαση αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε αντιληπτό κ. Ανανιάδη σας παρακαλώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Αυτό προτείνω να φύγει η Original από εκεί.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν δεν έγινε αντιληπτό, εδώ ένας κύριος που ήρθε και
δήλωσε ότι είναι εκπρόσωπος των ανθρώπων που κάνουν κατάληψη, μας
είπε ότι την Τρίτη θα το κατεδαφίσουν, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Φεύγοντας,
μας είπε ότι την Τρίτη θα το κατεδαφίσουν. Θα πρέπει άμεσα να
αποφασιστούν εδώ κάποιες ενέργειες. Γιατί δεν ξέρω, η κατάσταση πολύ
πιθανό να είναι ανεξέλεγκτη στις επόμενες μέρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μια προσπάθεια στρογγυλέματος. Ψηφίζουμε το αυτονόητο ότι
από απόψε οι εργαζόμενοι του Δήμου μας με ομαλή συναίνεση να κάνουν τη
διακομιδή των σκουπιδιών με το σταθμό σε πλήρη λειτουργία με ανοιχτή
είσοδο και με ό,τι απαιτείται γι' αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε παιδιά να σας πω κάτι; Αυτό το πράγμα στο Πανεπιστήμιο
το πέρναγα που καθόμασταν και κόβαμε και ράβαμε τα πλαίσια. Να κάνουμε
ένα διάλειμμα τότε να τα βρούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ένα διάλειμμα πέντε λεπτών.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, σύμφωνα με το πνεύμα της αρχικής εισήγησης του
κ. Δημάρχου και των προσθηκών που έκανε η Παράταξη του κ. Κόντου,
υπάρχει ένα κείμενο το οποίο αντικατοπτρίζει και τις δυο απόψεις σε ένα μέσο
όρο. Είναι ένα κείμενο απλό με πολύ λίγες λέξεις που λέει ότι πρέπει να
αποκατασταθεί η τάξη στην πόλη. Θα το διαβάσει ο κ. Δήμαρχος ως
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά πάμε σε ψηφοφορία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

«Το

Δημοτικό

Συμβούλιο

Νέας

Φιλαδέλφειας

–

Νέας

Χαλκηδόνας αναγνωρίζοντας τους σοβαρότατους υγειονομικούς κινδύνους
που προκύπτουν από την παρεμπόδιση της λειτουργίας των υπηρεσιών
καθαριότητας στην πόλη, καλεί τους καταληψίες σε άμεση αποχώρηση από το
χώρο»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς πάμε σε ψήφιση του μοναδικού
πλέον ψηφίσματος.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Που θα αποσταλεί το ψήφισμα κ. Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα - πρώτα στους καταληψίες, θα βγει σε δελτίο Τύπου, σε
όλους τους αποδέκτες.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ, αλλά καλώ και την πολιτεία το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εισαγγελία να προστατέψουν την
ομαλότητα και τους πολίτες, να πράξουν τα νόμιμα τα δέοντα, αυτά που θα
έπρατταν για κάθε πολίτη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
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Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει αποχωρήσει, ο κ. Τομπούλογλου;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ είμαι υπέρ της απόφασης του Συλλόγου των
εργαζομένων προσθέτοντας για την άμεση εύρεση χώρου προσωρινής
εγκατάστασης του γκαράζ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά δηλαδή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όπως ακριβώς τοποθετήθηκε ο κ. Τομπούλογλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ, με την προϋπόθεση ότι άμεσα θα ανοιχτεί ο
χώρος που πρέπει για να λειτουργήσει η πυρασφάλεια του νέου γηπέδου και
ότι άμεσα θα προχωρήσουμε στη μετακόμιση των σκουπιδιών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει, ο κ. Κουτσάκης αποχώρησε, η κα
Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ψηφίζω αυτό το ψήφισμα για το μόνο λόγο ότι πρέπει να
υπάρχει ένα ψήφισμα, θεωρώ όμως ότι τα στρογγυλέματα θα τα βρούμε
μπροστά μας. Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ δεν απέσυρα τη δική μου πρόταση ούτως ή άλλως, ο
Πρόεδρος δεν την συμπεριέλαβε στην ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι παράλειψή μου κα Γκούμα, συγνώμη.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εντάξει, επιμένω στην πρότασή μου με το σκεπτικό που
έχω βάλει και τις ευθύνες για την ασφάλεια των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη συγκεκριμένη πρόταση τι ψηφίζετε;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό σας λέω την πρότασή μου με όλο το σκεπτικό που
έχω βάλει από την πρώτη μου τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, δηλαδή κατά και υπέρ της δικής σας πρόταση.
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, τη δική μου πρόταση όπως μπήκε για τους
εργαζόμενους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικά ότι η λέξη που είπα «είναι
φασισμός» δεν ανταποκρίνεται επ’ ουδενί σε κανένα μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος,
λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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