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ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. πδήηεζε επί αηηήκαηνο θαηνίθσλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο αξηζ. 31/2022
απφθαζεο

Γεκ.

πκβνπιίνπ

πεξί

έγθξηζεο

ηνπνζέηεζεο

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Η. Νανχ επί ησλ νδψλ Λ. Καηζψλε θαη Ε.
Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδφλα πξνο εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Η.
Μεηξφπνιεο Ν. Ησλίαο, Φηιαδειθείαο, Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο.

ΘΔΜΑΣΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε πξνηάζεσλ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.
2. Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαηνγξαθηθήο
πξάμεο θαζνξηζκνχ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην Ο.Σ. 167
Γ.Δ.Ν.Φ. πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ππφ αλέγεξζε Βξεθηθνχ θαη Παηδηθνχ
ηαζκνχ.

ΠΡΟΔΓΡΟ:

Αγαπεηνί

ζπλάδειθνη,

θαιεζπέξα.

Ξεθηλάκε

ηελ

11ε

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα
πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ.
Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο
Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απψλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλνο ν θ. Κνπεινχζνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλδέρεηαη λα κπεη αξγφηεξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι
Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο
απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ.
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Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ. 25 παξφληεο έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζέισ λα κνλνπσιήζσ ην ελδηαθέξνλ θαη λα
θαηαρξαζηψ ηνπ ρξφλνπ ζαο, λα πεξάζνπκε αλ έρεηε ηελ θαινζχλε δελ
ζέινπλ νη θχξηνη ζπλάδειθνη νη επηθεθαιήο λα κηιήζνπλ θαη αλ φρη λα
πεξάζνπκε θαη' επζείαλ ζηα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, ζηνλ θ. Γήκαξρν,
ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ ζέισ λα ζίμσ δελ ζα
κπσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είλαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα ηα αλαπηχμσ επεηδή είλαη κηα εηδηθή ζπλεδξίαζε,
απιψο απηφ ζην νπνίν ζέισ λα απάληεζε φρη άκεζα αιιά κηα απάληεζε γηαηί
αγσληά πνιχ θφζκνο, αθνξά ην θαινθαηξηλφ Camp, αλ ζα γίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα γίλεη, ζεθψζεθε ε πξνθήξπμε ζήκεξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί πήξαλ γνλείο ηειέθσλν θαη δελ έρνπλ αθφκε
πιεξνθνξίεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα γίλεη ην Summer Camp θαη ζήκεξα ζεθψζεθε ε πξνθήξπμε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη εηδηθή ζπλεδξίαζε, γηαηί αθνινπζείηε απηή ηε
δηαδηθαζία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο μαλαιέσ είλαη έθηαθηε, δελ είλαη εηδηθή. Γελ είλαη ην ίδην. Ο
θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη εκείο έρνπκε δπν εξσηήκαηα κε ην αλ ζα αλνίμνπλ ηα
ΚΑΠΖ θαη ηη γίλεηαη κε ην γπκλαζηήξην. Γελ είλαη απαληεζνχλ ηψξα…
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε κπνξνχλ λα απαληεζνχλ. Σν γπκλαζηήξην
αλνίγεη ηε Γεπηέξα, γηα ηα ΚΑΠΖ ζα ζαο κηιήζεη ν θ. Μπεξδέζεο ζα
ηνπνζεηεζεί κε δπν ιφγηα, έρνπλ ζπλαπνθαζίζεη θαη νη Δπηηξνπέο ησλ ΚΑΠΖ
αιιά θαη νη σθεινχκελνη λα κελ ηα αλνίμνπλ έσο ηνλ επηέκβξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Νηάηζεο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Θέιεηε θ. εξεηάθε λα ζαο πσ; πλαληεζήθακε πξνρζέο κε
ηηο Δπηηξνπέο ησλ ΚΑΠΖ θαη κέιε ησλ ΚΑΠΖ θαη πξφηαζε δηθή ηνπο είλαη ηα
ΚΑΠΖ λα κελ αλνίμνπλ πξηλ ηνλ επηέκβξην. Φπζηθά απφ εθεί θαη πέξα ζα
γίλνπλ θαη ηα ζέαηξα θαη ηα κπάληα ησλ ΚΑΠΖ θαη φια ηα ππφινηπα ζρεηηθά.
Αιιά ζα κνλάδεο απφ ηνλ επηέκβξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αληηδήκαξρε. Κχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη έλα
ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν έξρεηαη απφ ηηο Κνηλσληθέο
Τπεξεζίεο θαη αθνξά «Πξνηάζεηο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο». Δηζάγεηαη θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δηζάγεηαη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ζην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απιψο θ. Πξφεδξε εκείο δελ έρνπκε εηθφλα θαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Βαζηιφπνπιε, ζα εηζεγεζεί ν θ. Μπεξδέζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιά ελεκεξσηηθά ζαο ιέσ φηη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν έρνπκε
ςεθίζεη φινη θαη αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Έρεηε πάξεη ηηο εηζεγήζεηο
θαη απιψο εδψ εμεηδηθεχνληαη θάπνηεο παξάκεηξνη, δελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη
πεξαηηέξσ ζπδήηεζε είλαη θάηη πνπ αθνξά κηα νκφθσλε απφθαζε πνπ είρακε
πάξεη γηα ην ζπιινγηθφ απηφ φξγαλν πεξί ηζφηεηαο ησλ γπλαηθψλ.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξνηάζεσλ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη πάιη. Δίλαη πξνηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο ζην
πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο πνπ
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αθνξά

ηελ

ππνζηήξημε

γπλαηθψλ

θαη

θπξίσο

γπλαηθψλ

ζπκάησλ

ελδννηθνγελεηαθήο θαη έθθπιήο βίαο αιιά θαη ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ καο κε
ηελ ΑκΚΔ ΗΑΗ, βαζηθή ζηφρεπζε ε ππνζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ.
Μεηά

απφ

επηθνηλσλία

κε

ηελ

Πξφεδξν

ηεο

Γεκνηηθήο

Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ηνπ Γήκνπ θα Παπαθψζηα Αλζή, ζαο αλαθνηλψλσ ηηο
πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ σο πξνο
ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρνπ θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κειψλ λα ηεζνχλ ζην
Γ.. ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.
Ζ ΑκΚΔ ΗΑΗ απφ ην 2005 ιεηηνπξγεί κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ
παξνρή ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζηελ θνηλφηεηα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ θαη λέσλ
πξννπηηθψλ γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπί ζεηξά εηψλ έρνπλ
ιεηηνπξγήζεη δνκέο θαη ππεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο θαζψο θαη Τπεξεζία
ππνζηήξημεο

γπλαηθψλ

ζπκάησλ

βίαο

αιιά

θαη

πνιιά

εξεπλεηηθά

πξνγξάκκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρνπ.
Οη πξνηάζεηο. Λεηηνπξγία ηειεθσληθήο Γξακκήο ςπρνθνηλσληθήο
ππνζηήξημεο γηα ηελ άκεζε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γπλαηθψλ ηνπ Γήκνπ
καο. Ζ ηειεθσληθή Γξακκή ζα ιεηηνπξγεί δηα κέζνπ ηνπ θέληξνπ Ζκέξαο ηεο
ΑκΚΔ ΗΑΗ θαη ζα ππνζηεξίδεη κέζσ ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ
ηηο σθεινχκελεο ζε πελζήκεξε βάζε θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ
Ζκέξαο. Ο Γήκνο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί επξέσο ζηελ ηειεθσληθή Γξακκή,
site, social θαη φια ηα ζρεηηθά, ψζηε θάζε γπλαίθα ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο λα γλσξίδεη πνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί
άκεζα, εθφζνλ ην έρεη αλάγθε.
Σαπηφρξνλα δεηάκε λα θνηλνπνηεζνχλ ηξία θνκβηθά ζεκεία ηεο
πφιεο έηζη ψζηε λα αλαξηεζνχλ ζε κφληκε βάζε παλφ πνπ ζα αλαθέξνπλ ηνλ
πεληαςήθην παλειιαδηθφ αξηζκφ Γξακκή SOS 15900 θαζψο θαη ηελ
ηειεθσληθή Γξακκή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα ΑκΚΔ ΗΑΗ.
Γεχηεξνλ, δηαζχλδεζε ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ
κε κνλάδα ζέζεσλ κεηαβαηηθήο θηινμελίαο βξαρείαο δηάξθεηαο πνπ ιεηηνπξγεί
ε ΑκΚΔ ΗΑΗ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα φπνπ νη σθεινχκελεο ζα κπνξνχλ λα
δηακείλνπλ έσο ηξεηο κήλεο φληαο ιήπηεο ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο
ππνζηήξημε.
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Σξίηνλ,

ίδξπζε

θαη

ιεηηνπξγία

απφ

ηελ

ΑκΚΔ

ΗΑΗ

πξνζηαηεπφκελνπ δηακεξίζκαηνο δπλακηθφηεηαο 6 ζέζεσλ, ην νπνίν ζα
ιεηηνπξγεί σο δνκή δηακνλήο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο, παξέρνληαο ζε απηέο
ππεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο, ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο.
Σέηαξηνλ, δηελέξγεηα απφ ηελ ΑκΚΔ ΗΑΗ θαη ην δίθηπφ ηεο απφ
θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο θαη
ππνζηήξημεο θαη ελδπλάκσζή ηνπο.
Πέκπηνλ,

ελεκεξσηηθψλ

εθδειψζεσλ

θαη

δξάζεσλ

επαηζζεηνπνίεζεο ζην Γήκν καο, απεπζπλφκελεο ζην επξχ θνηλφ αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, αιιά θαη ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο.
Έθηνλ, αλάπηπμε πξφηαζεο απφ θνηλνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο
Υαιθεδφλαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηελ ΑκΚΔ ΗΑΗ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία μελψλα θηινμελίαο γπλαηθψλ
ζπκάησλ βίαο

φπνπ

ζα

ππάξρεη

δπλαηφηεηα

νιηζηηθήο

ππνζηήξημεο

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ σθεινχκελσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο.
Ζ

αλαγθαηφηεηα

δεκηνπξγίαο

ηνπ

αλσηέξσ

πιέγκαηνο

Τπεξεζηψλ είλαη κεγάιε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηφζν ε πξφιεςε θαη ε
θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, φζν θαη ε γεληθφηεξε πξνψζεζε
ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο,
πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.
Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο
παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
αλσηέξσλ ππεξεζηψλ ησλ δνκψλ σο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε παξνρήο
ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ελδπλάκσζεο θαη
επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ σθεινχκελσλ γπλαηθψλ θαη ελεκέξσζε,
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχ θνηλνχ πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππάξρνπζεο
θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ καο.
Δίλαη ε Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ηνπ Γήκνπ
καο, ε θα Αλζή Παπαθψζηα, λα πάξεη θη εθείλε ηνλ ιφγν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Αιεθξαγθή.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζεσξψ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξεί λα
βνεζήζεη ή λα ζπκπιεξψζεη θάηη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, θαιφ ζα είλαη
λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηελ θα Παπαθψζηα.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε θαιεζπέξα ζε φινπο θαη απφ
εκέλα. Υαίξνκαη ηδηαηηέξσο απφςε πνπ έπεηηα απφ κήλεο αλακνλήο θαη
ζρεηηθψλ εξσηήζεψλ καο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
φρη κφλν, επηηέινπο εηζάγνληαη νη πξνηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Ηζφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ ζηαιεί -θαη απαληψ θαη ζηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν- ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαζψο θαη ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηελ ΠΔΓΑ δειαδή πνπ
ζπκκεηέρσ σο κέινο θαη ζαο κεηαβηβάδσ πσο ιάβακε ηα εχζεκα.
Δχρνκαη κεηά ηελ ςήθηζε ησλ πξνηάζεσλ λα πξνβνχκε άκεζα
ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη λα κε κείλνπλ ζην ζπξηάξη, σο κηα εγθεθξηκέλε
εηζήγεζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. Γέρηεθα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα κπεη
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ φινη νη αηξεηνί έρεηε ιάβεη φπσο πξνείπα ηηο
πξνηάζεηο ηεο δηαπαξαηαμηαθήο απηήο Δπηηξνπήο εδψ θαη θαηξφ θαη δελ
πξέπεη λα ραζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, αλ θαη ζα ήζεια λα ππάξρεη ρξφλνο
γηα ηπρφλ βειηηψζεηο. Θα έρνπκε επειπηζηψ ηνλ ρξφλν ζηε ζπλέρεηα θαη θαηά
ηελ εμέιημε λα βειηηψζνπκε ηπρφλ παξνρέο ή δξάζεηο.
Απηφ πνπ δεηψ απ' φινπο εζάο είηε αηξεηνχο, είηε δεκφηεο πνπ
παξαθνινπζνχλ απηή ηε ζηηγκή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, είλαη λα ην λα
γλσζηνπνηείηε ηηο δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πφιε καο, θαζψο φινη
μέξνπκε δπζηπρψο πσο ε ελδννηθνγελεηαθή βία έρεη πάξεη ηεξάζηηεο
δηαζηάζεηο θαη νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ, κπνξεί ζηελ
θπξηνιεμία λα ζψζεη δσέο.
Θα ήζεια επίζεο κε ραξά λα αλαθέξσ πσο νη πξνηάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο καο ραίξνπλ θαη ηε ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ γπλαηθψλ ηνπ Γήκνπ καο,
φπνπ κεηξά 417 κέιε θαη εκέλα πξνζσπηθά κε ηηκά ηδηαίηεξα ε απνδνρή θαη ε
ζηήξημε απηψλ ησλ γπλαηθψλ.
Δπίζεο ζα έρεηε ιάβεη θαληάδνκαη ζηα e-mail ζαο θαη ζρεηηθή
επηζηνιή απφ ηελ θα Βηβή Πιαθά θαη αλ ζέιεη ν Πξφεδξνο παξαθαιψ φπσο
ηε δηαβάζεη. Δδψ λα αλαθέξσ ηέινο φηη καδί καο βξίζθεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο
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ΑκΚΔ ΗΑΗ ν θ. Νίθνο Μπαιηάο, φπνπ πέξζη είρα ηελ ηχρε σο Αληηδήκαξρνο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο λα μεθηλήζνπκε ζπλεξγαζία κε απηφ ηνλ ηφζν γηα εκέλα
πξνζσπηθά αμηφινγν ηνκέα θαη βξίζθεηαη εδψ γηα λα ιχζεη ηπρφλ απνξίεο
ζαο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαθψζηα, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μπνξνχλ λα γίλνπλ εξσηήζεηο; Έρσ δπν εξσηήζεηο λα
θάλσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ έρσ κηα εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ απηφ αθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζαο, ηφηε
λα μεθηλήζνπκε κε ηηο εξσηήζεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηα εξψηεζε κφλν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ θαηάιαβα ηε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή είλαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζέινπκε λα
εμνηθνλνκήζνπκε ρξφλν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φέξαηε έλα ζέκα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δηαθσλψ, εκείο ην θέξακε, αιιά πξνζπαζψ λα
εμνηθνλνκήζσ ρξφλν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φέξαηε έλα ζνβαξφ ζέκα θαη λα πεξάζεη ρσξίο ζπδήηεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ην είπε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σφηε λα ην απνζχξεηε θαη λα ην θέξεηε σο θαλνληθφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, ειάηε θ. Βαζηιφπνπιε θάληε ηελ εξψηεζή ζαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή φπσο είπα δελ έρσ δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε θαη
άθνπζα πνιχ πξνζεθηηθά θαη ηελ θα Παπαθψζηα θαη ηνλ θ. Μπεξδέζε, αλ
ζπκάκαη θαιά δηάβαζα έμη – επηά ζεκεία απφθαζεο ζε ζρέζε κε ηε
ζπλεξγαζία κε ηελ ΑκΚΔ ΗΑΗ. ην έθην ή ζην έβδνκν ζεκείν ιέεη «απφ
θνηλνχ πξφηαζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο». Ζ πξφηαζε απηή ζα είλαη πξφηαζε
ρξεκαηνδφηεζεο;
Γεχηεξνλ, ζε απηή ηελ πξφηαζε πνηνο κπαίλεη σο leader θαη
πνηνο σο partner θαη ηξίηνλ, κε βάζε απηφ, αλ ν Γήκνο φια απηά ηα σξαία
πνπ ήξζαλ σο πξφηαζε πνπ είλαη πνιχ ινγηθά, αλ αλαδήηεζε λα ηα θάλεη κε
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δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαη κηα δηθή ηνπ ζηαζεξή δνκή θαη λα κελ θάλεη
outsourcing θάπνπ έμσ ζε θάηη ην νπνίν δελ είλαη ζηαζεξφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ έρσ ηηο εμήο εξσηήζεηο: πξψηνλ απφ πνχ
ρξεκαηνδνηείηαη ε ΜΚΟ ΑκΚΔ ΗΑΗ. Γεχηεξνλ, πφζνπο εξγαδφκελνπο
απαζρνιεί ζε απηέο ηηο δνκέο θαη κε ηη ζρέζε εξγαζίαο θαη ηξίηνλ απφ φζν
γλσξίδσ ζηελ πεξηνρή καο έρεη ήδε δνκή βξαρείαο θηινμελίαο πξνζηαηεπκέλν
δηακέξηζκα θαη είρε παιαηφηεξα θαη ηειεθσληθή Γξακκή. Άξα ην εξψηεκα είλαη
ηη παξαπάλσ θέξλεη ε πξφηαζε πνπ ππάξρεη. Γειαδή απηά πνπ έθαλε ε ΜΚΟ
έξρνληαη θαη γίλνληαη πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ; Γελ θαηαιαβαίλσ ηε δηαθνξά
πνπ έξρεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηψ

πνιχ,

άιιεο

εξσηήζεηο

ππάξρνπλ

θχξηνη

ζπλάδειθνη; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε θ. Πξφεδξε, εδψ έξρεηαη έλα έγγξαθν ην
νπνίν δελ έρεη ππνγξαθή απφ θαλέλαλ. Δηζεγεηήο, ηκεκαηάξρεο, δηεπζπληήο,
γεληθφο γξακκαηέαο θαη ζαο ην δείρλσ. Πξνθαλψο απηή ε δνπιεηά έρεη γίλεη
παιαηφηεξα θαη κάιινλ απφ ηελ θα Παπαθψζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ νπνία ζα απαληήζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο εηζήγεζε επί ηεο

νπζίαο είλαη πνιχ θαιή. Θα

παξαθαιέζσ φκσο λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηα έγγξαθα, δηφηη απηφ
παξαηεξήζεθε ζήκεξα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε απνηέιεζκα λα
απνζπξζεί έλα ζέκα.
Γεχηεξνλ, ιέηε εδψ ζαλ θαηάιεμε φηη «… παξαθαιείηαη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσλ
ππεξεζηψλ ησλ δνκψλ σο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε παξνρήο ππεξεζηψλ
Φπρηθήο

Τγείαο,

ςπρνθνηλσληθήο

ππνζηήξημεο,

ελδπλάκσζεο

θαη

επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ σθεινχκελσλ γπλαηθψλ θαη ελεκέξσζε,
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχ θνηλνχ πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππάξρνπζεο
θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ καο» θαη κηιάηε γηα 6 ζέζεηο. Απηέο ιεηηνπξγνχλ
ζήκεξα; Έλα εξψηεκα. Αλ δελ ιεηηνπξγνχλ, εληάζζνληαη ζε αίηεκα θάπνηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνο έγθξηζε; Απηά ρξίδνπλ απαληήζεσο.
Σν λα πνχκε κε σξαία ιφγηα θάηη πνιχ σξαίν ζαλ ζηφρεπζε, δελ
ζα δηαθσλήζνπκε. Σν ζέκα είλαη βγαίλνληαο απφ ηελ πφξηα λα έρνπκε θαη
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ζηελ ηζέπε έηνηκε ηελ πξαθηηθή

απάληεζε επί

ηνπ ζέκαηνο πνπ

απνθαζίζακε, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Παξαθαιψ πξέπεη λα πξνεγεζνχλ απηά
γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά. Άιιεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ θχξηνη
ζπλάδειθνη; Ζ θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: ε φ,ηη αθνξά ηελ ΑκΚΔ ΗΑΗ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
ξψηεζε ν θ. εξεηάθεο γηα ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο, ππάξρεη εδψ εθπξφζσπνο
ηεο ΑκΚΔ ΗΑΗ λα απαληήζεη. ζνλ αθνξά θ. Βαζηιφπνπιε γηα ην αλ
ζεσξείηαη outsourcing ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑκΚΔ ΗΑΗ, ε ΑκΚΔ ΗΑΗ φπσο
πξναλέθεξα

θαη

ζηελ

εηζαγσγή

είλαη

έλαο

θνξέαο

κε

ηνλ

νπνίν

ζπλεξγαδφκαζηε ζην Γήκν, έρεη ςεθηζηεί νκφθσλα απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη απφ ηε δηθή ζαο Παξάηαμε.
Οη πξνηάζεηο απηέο ηεο Δπηηξνπήο είλαη δηαπαξαηαμηαθέο θαη
έρεη ηε ζεκαζία ηνπ απηφ, πξνζπαζνχκε θαη πξνζπαζήζακε ζην λα πέζνπλ
θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ θφζηνο γηα ην Γήκν. Αλ ξσηάηε γηα
ην αλ ππάξρεη πξνζσπηθφ, κε ηε δηθή κνπ εκπεηξία -δελ μέξσ ηη ζπκβαίλεη
απηή ηε ζηηγκή, είλαη ν θ. Μπεξδέζεο ή ν θ. Γήκαξρνο λα απαληήζεη- δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα ηέηνηαο δνκήο.
Δπεηδή γηα εκέλα πξνζσπηθά φπσο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο
είλαη κείδνλ ζέκα θαη ζεσξψ φηη πξέπεη λα επηζπεχζνπκε νπνηαδήπνηε
δηαδηθαζία, νηηδήπνηε κπνξεί λα μεθηλήζεη πηινηηθά θαη αλ ν Γήκνο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα πάξεη πξνγξάκκαηα φπσο ππάξρεη ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν
ή νηηδήπνηε, πνιχ θαιά λα γίλεη.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ε ζπλεξγαζία κε έλα
θνξέα πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρσξίο λα ραιάκε ρξήκαηα, πφξνπο θαη δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί κηα δνκή in house απηή ηε ζηηγκή,
ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ην λα εθκεηαιιεπηνχκε απηή ηε
ζπλεξγαζία θαη λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε ηξία, πέληε, δέθα πξάγκαηα έηζη
ψζηε έζησ θαη κηα γπλαίθα λα ζσζεί, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.
Αλ ζέιεηε λα κπείηε ζηε ιεπηνκέξεηα ν θαζέλαο, πνιχ
επραξίζησο λα ην θάλνπκε. Να θχγεη ην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα
κπεη σο θαλνληθφ ζέκα θαη λα ην ζπδεηήζνπκε θαλνληθά. Δγψ είκαη εδψ, είπα
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πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δέρηεθα λα κπεη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεσξψ φηη
είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, πάξα πνιχ άκεζν θαη θαζπζηέξεζε πάξα πνιχ.
Αλ ζέιεη ν θ. Μπαιηάο λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε
ν θ. εξεηάθεο ζρεηηθά κε ηελ ΑκΚΔ ΗΑΗ ή νπνηνζδήπνηε άιινο λα ξσηήζεη,
παξαθαιψ ηνλ θ. Μπαιηά ΟΠ πάξεη ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά έρεηε θάπνηα εξψηεζε αθφκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη θ. Πξφεδξε. Άξα δελ έπεζα έμσ θαη ξσηψ θχξηνη
ζπλάδειθνη είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε
θαη σο Παξάηαμε εκείο ζα ην ζηεξίμνπκε. Με κηα δηαθνξά: έξρεηαη σο έθηαθην
ρσξίο λα έρεηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε επί ηνπ πξαθηένπ; Πνηα ε ζθνπηκφηεηα;
Καλνληθά απηφ πξέπεη λα έξζεη ζε ζηαζεξή θιίκαθα θαη λα ζπλνδεχεηαη θαη κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηηο 6-8 ζέζεηο ή δελ μέξσ ηη ζα ρξεηαζηεί. Σψξα
ηη λφεκα έρεη απηφ έηζη; Ση εμππεξεηεί ην έθηαθην;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ ζέιεη λα απαληήζεη ν θ. Μπαιηάο κπνξψ λα απαληήζσ
ζε φια απηά. Θα ζπκθσλήζσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, ζα ζπκθσλήζσ
επίζεο φηη έρεη θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ θαη απηφ έρεη άκεζε ζρέζε κε απηφ
πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο γηα ην outsourcing θαη θαηά πφζν ππάξρνπλ νη
δπλαηφηεηεο ζηηο δηθέο καο Τπεξεζίεο λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα παξέρνπλ
ηέηνηεο

δξάζεηο

πξνο

φθεινο

φισλ

ησλ

ηάμεσλ

ηνπ

Γήκνπ

καο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βεβαίσο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ πνπ απνηειείηαη
απφ γπλαίθεο.
Καη εηδηθά ηψξα ηειεπηαία πνπ βιέπνπκε φηη ηα πξάγκαηα έρνπλ
θηάζεη ζην απξνρψξεην κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη γεληθφηεξα κε φ,ηη
παξάγεηαη κέζα απφ ηελ ζπκπίεζε πνπ έρεη ππνζηεί ε θνηλσλία ηειεπηαία είηε
απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπκπίεζε, είηε απφ ηελ παλδεκία. Γελ ζα ήζεια λα ζηαζψ
επ’ απηνχ πεξηζζφηεξν.
κσο ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα φηη είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ
ζέκα θαη ζα κπνξνχζε λα εμαληιεζεί κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε ζε έλα
θαλνληθφ πκβνχιην θαη φρη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Απαληήζεηο επί φισλ
απηψλ πνπ ηέζεθαλ, ππάξρνπλ. Ο θ. Βαζηιφπνπινο πνπ έρεη δηαηειέζεη
Γήκαξρνο γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά πσο ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη γηα εθείλνλ
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ίζσο αιιά θαη γηα καο είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ησλ ππνρξεψζεσλ
θαη ησλ επζπλψλ πνπ έρνπκε.
Με βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ βάδνπκε, είλαη αδχλαην νη Τπεξεζίεο
καο, νη ππνζηειερσκέλεο Τπεξεζίεο θ. Βαζηιφπνπιε θαη ινηπνί επηθεθαιήο
ησλ Παξαηάμεσλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηηο ππάξρνπζεο παξνπζίεο ησλ
ζπλαδέιθσλ, δηεπζπληψλ, πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ.
Άξα ε ζχκπξαμε, ε ζπκπφξεπζε κε κηα ΑκΚΔ φπσο απηή ηεο
ΗΑΗ πνπ έρεη δψζεη ηηο εμεηάζεηο ηεο θαη ήδε ηξέρνπκε πξνγξάκκαηα καδί
ηεο, λνκίδσ πσο ήηαλ κνλφδξνκνο. Χο πξνο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη ζαθέο φηη
ν δεκφηεο δελ ζα θαηαζέζεη νχηε έλα επξψ, ελλνψ δειαδή δελ επηβαξπλζεί
νχηε θαηά έλα επξψ.
Χο πξνο ην αλ ππάξρνπλ άιιεο δνκέο, γλσξίδνπκε φινη θαη
εζείο θ. εξεηάθε, φηη νη δνκέο απηέο θηλνχληαη ζηα επίπεδα ζρεδφλ ηεο
εζεινληηθήο παξνπζίαο ζηειερψλ, ηεο εζεινληηθήο δξάζεο θαη φρη δνκέο
ηέηνηεο πνπ κπνξνχλ λα αθνπκπνχλ ζε κηα επαγγεικαηηθή νπζηαζηηθή ζα
έιεγα παξνρή ππεξεζηψλ.
Γειαδή ην λα έρνπκε κηα δνκή δπν ζπίηηα, πέληε δηακεξίζκαηα
ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ εμ νινθιήξνπ απφ ην πξφγξακκα θαη φρη απφ
ην Γήκν, κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην λα
παξέρνπκε κηα ππεξεζία ζε κηα θαθνπνηεκέλε γπλαίθα, ή λα εμππεξεηνχκε
ηηο αλάγθεο ηεο κε απηφ ηνλ εζεινληηθφ ηξφπν.
Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο, εάλ ζέιεη λα απαληήζεη ν εθπξφζσπνο ν
θ. Μπαιηάο ηνπ ΑκΚΔ ΗΑΗ θαη ζαο θαιχςεη έρεη θαιψο. Απιψο είκαη
δηαηεζεηκέλνο λα ην απνζχξνπκε θαη λα ην πάκε ζε κηα θαλνληθή ζπλεδξίαζε
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ν θ. Μπαιηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν.ΜΠΑΛΣΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο, ραίξνκαη πάξα πνιχ πνπ γίλεηαη απηή ε
εηζήγεζε γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα. Δίκαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη
Αληηπξφεδξνο ηνπ θνξέα ΑκΚΔ ΗΑΗ, πξψηα απ' φια λα πσ γηα ην ΑκΚΔ
ΗΑΗ φηη είλαη θνξέαο Φπρηθήο Τγείαο επνπηεπφκελνο απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο, νπφηε νη κνλάδεο ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε ζην Γήκν φια απηά ηα
ρξφληα, είλαη κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Οπφηε δελ εξρφκαζηε
απηνβνχισο λα ελεξγήζνπκε, αιιά καο έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Τγείαο ζηνλ
ηνκέα ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
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ε απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγνχκε ήδε ηε κνλάδα βξαρείαο
λνζειείαο, δελ είλαη γηα γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο θαη έκθπιεο βίαο,
αιιά ζε ζπλελλφεζε κε ην Τπνπξγείν ζα θνηηάμνπκε λα θάλνπκε απηή ηε
κεηαηξνπή νχησο ψζηε λα θηινμελνχληαη απνθιεηζηηθά γπλαίθεο απφ ην
ζπγθεθξηκέλν target group.
Γεχηεξνλ, ε ηειεθσληθή Γξακκή δελ ππάξρεη. Θα δεκηνπξγεζεί
εμ νινθιήξνπ απφ ηελ αξρή θαη ζα θαιχςνπκε εκείο ην θφζηνο. Οη ςπρνιφγνη
θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ ζα απαζρνινχληαη ζε απηήλ, ζα είλαη κέζα
απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, νπφηε δελ ζα ππάξρεη θακία
επηβάξπλζε γηα ην Γήκν.
Σξίηνλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δξάζεηο
δεκνζηφηεηαο έρνπκε έλα κεγάιν ζηειερηαθφ δπλακηθφ απφ επηζηήκνλεο πνπ
κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξάζεηο θαη ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ μελψλα
εδψ ζα πξέπεη λα γξαθηεί κηα πξφηαζε απφ ηελ αξρή, ην πνηνο ζα κπεη
leader ή φρη ην ζπδεηάκε κε ην Γήκν. Δκείο είκαζηε δηαηεζεηκέλνη θαη γηα ηνπο
δχν ξφινπο, είκαζηε εδψ φπσο είπα απφ ηελ αξρή λα ππνζηεξίμνπκε ην Γήκν
κε φ,ηη καο δεηεζεί.
Ζ Πεξηθέξεηα ζα αλνίμεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα νπφηε εκείο έρνπκε
εκπεηξία λα γξάςνπκε πξνηάζεηο, έρνπκε ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε θαη έρνπκε
θαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ λα κπνξέζεη λα ηελ πινπνηήζεη.
Έγηλαλ θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θνξέα. Ο θνξέαο
φπσο είπα επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο πνπ ζεκαίλεη φηη
ειεγρφκαζηε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, Γεληθή
Γξακκαηεία Ηζφηεηαο επίζεο έρεη ζρέζε κε ην ζέκα ην ζπγθεθξηκέλν φπνπ
είκαζηε θαη πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο. Αθνινπζνχκε εληαίν κηζζνιφγην ζε
ζρέζε κε ηηο κηζζνδνζίεο, επεηδή είκαζηε εκηδεκφζηνο θνξέαο θαη απηφ δίλεη
θαη ην απαξαίηεην credibility γηα λα ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή ζπλεξγαζία κε ην
Γήκν, ζπλεπψο λνκίδσ φηη ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, γηα
λα δεκηνπξγεζεί θαη ην θιίκα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη βεβαίσο φπνηνο ζέιεη νη
πφξηεο καο είλαη αλνηρηέο ζην Γήκν λα έξζεηε λα δείηε απφ θνληά ην έξγν καο
θαη ην ηη αθξηβψο θάλνπκε.
Απηή ηε ζηηγκή ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ θνξέα είλαη 100
άηνκα θπξίσο ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρίαηξνη, παζνιφγνη,
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λνζειεπηέο, νπφηε ππάξρεη ην θαηάιιειν δπλακηθφ γηα λα ππνζηεξίμεη κηα
ηέηνηα δξάζε θαη βεβαίσο επειπηζηνχκε φηη απηφ είλαη κφλν ε αξρή θαη ζα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα αθφκε.
Μαδί καο ζα θέξνπκε θαη φινπο καο ηνπο ζπλεξγάηεο,
ζπλεξγαδφκαζηε

κε

πάξα

πνιινχο

θνξείο

φπσο

είλαη

ην

Πάληεην

Παλεπηζηήκην, έρνπκε κηιήζεη ήδε θαη κε ηελ Πξχηαλε πνπ ζέιεη λα
ππνζηεξίμεη ηελ πξφηαζε θαη κε πνιινχο άιινπο θνξείο φπνπ ζα
ππνζηεξίμνπκε θαη κε επηζηήκνλεο ζε ζρέζε κε ηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο,
αιιά θαη κε νηηδήπνηε άιιν απαηηεζεί ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπαιηά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξηλ πάκε ζηε ζπδήηεζε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πδεηείηαη ην ζέκα θπζηθά, ςήθηζε ην πκβνχιην λα ζπδεηεζεί
θαη έρνπκε κπεη ήδε ζηε ζπδήηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θαηάιαβα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα έρνπκε κπεη ζηε ζπδήηεζε, έγηλαλ εξσηήζεηο δφζεθαλ
απαληήζεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηα ε ζρέζε απηψλ ησλ 100 αλζξψπσλ; Μφληκε εξγαζία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε αλ ζεσξείηε φηη δελ απαληήζεθαλ, κπνξείηε…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ απαληήζεθαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά κε δηαθφπηεηε. Μπνξείηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο λα
πείηε φ,ηη ρξεηαζηεί γηα λα κάζεηε απηφ πνπ ζέιεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα πσ θαη γη' απηά πνπ άθνπζα απφ ηνλ θ. Μπαιηά θαη απηά
πνπ ζέισ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο αιίκνλν, αιιά λα ηεξνχκε θαη ηε δηαδηθαζία. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο θάπνπ έρεη πάεη, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε κηα αλαληηζηνηρία

κηαο

νπζηαζηηθήο εηζήγεζεο γηα έλα πνιχ ζνβαξφ θαη επίθαηξν θαηά ηε
δεκνζηφηεηα ζέκα κε ηηο γπλαίθεο θαη έρνπκε θαη κηα αλαληηζηνηρία
πινπνίεζεο. Ήδε ζην Γήκν καο ιεηηνπξγεί αλ δελ θάλσ ιάζνο επί ηεο νδνχ
Μαηάλδξνπ ε επφκελε γσλία απφ ην ζπίηη κνπ ζηε Mercedes απέλαληη, έλα
ππνθαηάζηεκα ςπρηθήο ππνζηήξημεο, πνπ είλαη κηα δσξεά αλ δελ θάλσ
ιάζνο.
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ιν απηφ ηνλ θαηξφ δπφκηζε ρξφληα δελ έρσ αθνχζεη ηη θάλεη
απηφο ν ρψξνο θαη φζνη εξγάδνληαη κέζα ζε απηφ ην ρψξν. Γελ έρεη νχηε θαηά
δηαξξνή πξνθχςεη κηα πιεξνθνξία φηη εθεί θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά. Αθνχ
έρνπκε κηα εγθαηάζηαζε πνπ είλαη μεθνκκέλε, γηαηί απηή ε δηαδηθαζία ζέιεη θαη
ιίγν λα κελ είλαη ζηε δεκνζηφηεηα δηφηη απηνί πνπ ζα ζπδεηάλε εθεί δελ
ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε δεκφζηα πξνβνιή. Έρνπκε ινηπφλ κηα εγθαηάζηαζε
πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη
πνιχ πξφρεηξν λα ην θνπβεληηάδνπκε φκσο γηα 6 ζέζεηο λα δεκηνπξγεζνχλ
ζην κέιινλ εάλ θαη εθφζνλ… θαη ηα ινηπά.
Κξίλσ ζθφπηκν λα απνζπξζεί ην ζέκα θαη λα ηχρεη ηεο αλάινγεο
ζνβαξφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε θαη πξνπάλησλ ηελ πξννπηηθή
ηνπ. Έρεη ρνξηάζεη ν θφζκνο απφ πνιιέο θνπβέληεο, απφ σξαία ιφγηα. Γη'
απηφ ζαο είπα: ζα ζπδεηάκε έλα ζέκα γηα θάπνην θφζκν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη;
ηαλ ζα βγαίλνπκε απφ απηή ηελ πφξηα, ζα πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα
πνχκε φηη αχξην αξρίδεη, ζε έλα κήλα, ή δελ ζα γίλεη δηφηη δελ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα.
Έηζη ζα πξέπεη αλ ζέιεηε λα αληηκεησπηζηεί θαη δηαπαξαηαμηαθά
θαη κπνξψ λα δψζσ θαη ζπγραξεηήξηα ζηελ θα Παπαθψζηα δηφηη πξνθαλψο
απηή εξγάζηεθε θαη απηή πίεζε λα έξζεη ην ζέκα, δηφηη θαίλεηαη ρξφληδε. πσο
ρξφληδε ζηα αδήηεηα σο εηζήγεζε, γη' απηφ δελ έρεη θαη θακία ππνγξαθή απφ
θάησ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγραξεηήξηα φζνλ αθνξά ηελ νπζία ηνπ
ζέκαηνο ζηε ζχιιεςε θαη πσο πξέπεη λα θάλνπκε κηα δνπιεηά. Με κηα
δηαθνξά: έξρεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή ζήκεξα σο θαηεπείγνλ ρσξίο λα εμεγεί ηνλ
ιφγν, αλ κνπ έιεγε φηη αχξην πξέπεη λα βάινπκε κπξνζηά γηα λα πάξνπκε 6
ςπρνζεξαπεπηέο δελ μέξσ ηη εηδηθφηεηεο, θαηαιαβαίλσ ην θαηεπείγνλ.
Έρεηε θάηη ηέηνην θαη δελ καο ην είπαηε; Γελ λνκίδσ. Σν
θαηεπείγνλ, πξέπεη λα έρεη θάπνην ιφγν. Παο γηα αζθαιηζηηθά κέηξα, θαίγεηαη
ν δηπιαλφο πξέπεη λα ζπάζσ ηηο πφξηεο γηα λα κπσ κέζα λα ζσζψ. Δδψ
πνην είλαη ην θαηεπείγνλ; Γελ ππάξρεη. Αθνχ δελ ππάξρεη, κελ εηξσλεχεζηε.
Δίπα, εκείο επί ηεο νπζίαο ην εγθξίλνπκε θαη κάζεηε λα αθνχηε θη
εθείλνπο πνπ ζπκθσλνχλ καδί ζαο. Γηαηί αθφκε θαη ζε απηά, δηαθσλείηε. Έηζη
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θαη

ηελ

πεξαζκέλε

θνξά

κε

κηα

ςήθηζε

ζε

κηα

ηξνπνπνίεζε

πξνυπνινγηζκνχ πάιη δηαθσλνχζαηε, ελψ εκείο ζπκθσλνχζακε.
Σν πξαθηέν θχξηνη, εγψ είκαη ηεο πξάμεο άλζξσπνο. Σν
πξαθηέν πνην είλαη; Μεδέλ. Πξέπεη λα δνχκε ην πξαθηηθφ κέξνο; Γηφηη απηφ
αθνξά. Καη ν θ. Μπαιηάο δελ λνκίδσ λα δηαθσλνχζε ζε απηφ ην πξάγκα.
Καιή ε πξνζθνξά, αιιά απφ καθξηά. Άιιν λα είλαη ζην Γήκν ζνπ λα μέξεηο
πνπ είλαη, λα μέξνπλ εηδηθά νη γπλαίθεο πνπ πξέπεη λα πάλε ζε κηα δηεχζπλζε
λα πάξνπλ ηειέθσλν θαη πξνζσπηθά αθφκε ρσξίο λα ηνπο βιέπεη φινο ν
θφζκνο, δελ ρξεηάδεηαη γηαηί απηά ζέινπλ θαη κηα κπζηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο
επαθέο, έηζη ψζηε λα πνχκε πιένλ ζα Γήκν φηη πήξακε κηα απφθαζε πνιχ
ζσζηή θαη ζηελ πξάμε γίλεηαη αθφκε ζσζηφηεξα.
Γη' απηφ ιέσ λα απνζπξζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί επί ηνπ
πξαθηένπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξακέλσ απιά θαη κφλν γηα λα έρεηε κηα θαιχηεξε
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε απηά πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο. Σν ζέκα πνπ ηέζεθε
θαη αθνξά ηνλ άλζξσπν απηφλ ηνλ ζπλεξγάηε ν νπνίνο εξγάδεηαη ζε απηφ ην
Κέληξν ηεο φπνηαο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, δέρεηαη έλα ξαληεβνχ αλ δελ
θάλσ ιάζνο κέξα παξά κέξα.
Δίλαη κηα ππνηηκεκέλε Τπεξεζία θαη εκείο απηφ πνπ θάλνπκε
πξνζπαζψληαο λα αλαβαζκίζνπκε ηηο Τπεξεζίεο καο πξνο ηνπο δεκφηεο,
είλαη λα ην θέξνπκε ζε έλα πην επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Άξα είλαη σο κε
ππάξρνλ απηφ ην θέληξν, απηφ ην δηακέξηζκα, απηφ ην ηαηξείν πείηε ην φπσο
ζέιεηε.
Γελ ήηαλ ζηα αδήηεηα, ππήξρε κηα νιφθιεξε δηαδηθαζία επαθψλ
επί επαθψλ, ακέηξεηεο ζπλαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζην πσο
απηφ πνπ απνθαζίζακε εδψ νκφθσλα, λα ην επαλαιάβσ νκφθσλα, φηη
πξέπεη λα πάκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έπξεπε λα έξζεη πην δνκεκέλν.
Σψξα, επηκέξνπο ζπδεηήζεηο θαη αλαιχζεηο ην πνηνο ζα είλαη ν
ππάιιεινο, πφζνη ζα είλαη νη ππάιιεινη απηά είλαη πξάγκαηα ηα νπνία ζα
ηξέμνπλ πξηλ θηάζνπκε ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη ζηηο ππνγξαθέο.
Γειαδή δελ δεζκεχεηαη θαλείο ζήκεξα λα πεη φηη απηφ πνπ θέξακε θαη
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ζπδεηάκε, είλαη θάηη ηειεησηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ζαο δέζνπκε κε ηηο
ππνγξαθέο ζαο.
Καη θάηη άιιν. Κάηη πνπ έρεη ςεθηζηεί νκφθσλα, δελ θαληάζηεθα
πνηέ εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνθαλψο θαη θαλέλαο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηελ
Παξάηαμε πνπ άξρεη, φηη ζα έρξηδε ηδηαίηεξεο ζπδήηεζεο, φηαλ απηφ ήδε έρεη
πξναπνθαζηζηεί θαη ζα έπξεπε λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα
απνθαζηζηνχλ ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Δίλαη θάηη ην νπνίν ζα έξζεη.
Θα ηε δνχκε θαη ζα ζπλαπνθαζίζνπκε, γηαηί είλαη εππξφζδεθηεο
φιεο απηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ παξαπέζεη, λα ππάξρνπλ
παξάκεηξνη ζρεηηθά κε ην νίθεκα, ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
αλζξψπσλ, ζρεηηθά κε ην πνηνη πξνζιακβάλνληαη θαη πσο πξνζιακβάλνληαη.
Απηά είλαη πξάγκαηα ηα νπνία κπαίλνπλ ζε ζπδήηεζε ζε κηα επφκελε θάζε.
Δδψ ιέκε λα απνθαζίζνπκε αλ ζα πξνρσξήζνπκε πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε, πνπ επίζεο επαλαιακβάλσ ππνγξακκηζκέλα θαη κε bold έρνπκε
απνθαζίζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη παξεπξηζθφκελνη ζπκπνιίηεο καο, λνκίδσ φηη
ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε θαη' αξρήλ έρεη έλα πνιχ ζεηηθφ θνηλσληθφ πξφζεκν.
Δίλαη έλα θηιφδνμν πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο φπσο καο είπε ν θ.
Μπαιηάο θαη φπσο ην ιέεη θαη ε εηζήγεζε, έρνπκε πάξεη θαη' αξρήλ κηα ζεηηθή
απφθαζε νκφθσλε λα ην πηνζεηήζακε θαη ζήκεξα έξρεηαη κηα θαη' αξρήλ
εηζήγεζε. Γελ ζα δηαθσλήζσ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά, πξάγκαηη ζα κπνξνχζε λα
είλαη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλε.
Αιιά λνκίδσ φηη ε ζεκεξηλή απφθαζε πξέπεη λα είλαη κηα θαη'
αξρήλ απνδνρή θαη θπζηθά λα έξζεη ζηε ζπλέρεηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
πην εκπεξηζηαησκέλα θαη λα δνχκε πσο ζα ιεηηνπξγήζεη φιν απηφ. Αιιά απφ
ηελ ψξα πνπ ν άλζξσπνο πνπ ην εηζεγήζεθε θαη πνπ ην έηξεμε ζα έιεγα απφ
ην Γήκν, πνπ είλαη ε θα Παπαθψζηα, ζπκθψλεζε λα έξζεη σο έθηαθην ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, λνκίδσ φηη δελ έρνπκε ιφγν εκείο σο Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ην απνξξίςνπκε θαη λα πάκε ζε επφκελε ζπλεδξίαζε γηα ηελ
θαη' αξρήλ απνδνρή.
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Δίκαη ζεηηθφο φζνλ αθνξά ηελ θαη' αξρήλ απνδνρή. Βεβαίσο
πξέπεη λα ζπδεηεζεί κε πάξα πνιχ κεγάιε δηεμνδηθφηεηα θαη ιεπηνκέξεηα,
αιιά λα κε δηπιίδνπκε ηελ θάκειν. Δδψ πξέπεη λα αξρίζνπκε ζεηηθά λα ην
αληηκεησπίδνπκε. Βεβαίσο θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ θ. εξεηάθε ηηο αθνχσ κε
πνιχ ελδηαθέξνλ αιιά ε νπζία είλαη φηη μεθηλάεη θάηη ην νπνίν είλαη ζσζηφ, κε
ζεηηθφ θνηλσληθφ πξφζεκν επαλαιακβάλσ θαη θάηη ην νπνίν είλαη αξθεηά
θηιφδνμν θαη πξσηνπνξηαθφ.
Ζ Παξάηαμή καο είκαζηε ζεηηθνί ππέξ ηεο απνδνρήο ηεο
εηζήγεζεο έζησ θη αλ έρεη απηέο ηηο παξαιείςεηο θαη ηηο πξφρεηξεο ίζσο
δηαδηθαζίεο θαη απφ εθεί θαη πέξα βεβαίσο λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
θαη λα ην ζπδεηήζνπκε δηεμνδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ. Οχησο ή άιισο θαη ε
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε εδψ ζε απηφ ην πκβνχιην ζα ζπδεηεζεί θαη ζα
ζπλαπνθαζίζνπκε ζε πνηα θαηεχζπλζε. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα πξνηηκνχζα λα έρνπκε κηα θαλνληθή ζπλεδξίαζε γηα λα
επεθηαζνχκε φπσο ζα άξκνδε, γηαηί έρνπκε κηα πξσηνπνξηαθή εθαξκνγή
κηαο γλσζηήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη επηινγήο θαη ηεο πξνεγνχκελεο
Κπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ θαη απηήο, πνπ αθνξά ζηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ζην
άλνηγκα ην μερείισκα εηδηθά ηνπ ηνκέα ηεο ςπρηαηξηθήο πγείαο, κε ηελ
ππνθαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ απφ κηα ζνχπα πνπ έρεη Κνηλ..Δπ.,
ΜΚΟ, ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηα ινηπά. Σν ίδην επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, άξα ηίπνηε ην θαηλνχξγην θαη ην νπνίν θπζηθά δελ έρνπκε ςεθίζεη.
Δζείο κπνξεί λα απνθαζίδεηε θπζηθά κφλνη ζαο φπσο ζέιεηε.
Τπάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία αθνχζακε θαη πξάγκαηα πνπ δελ
αθνχζακε. Τπάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δελ αθνχζακε, γηα παξάδεηγκα κε ηη
φξνπο δνπιεχνπλ απηνί νη 100 εξγαδφκελνη θαη δελ ππάξρεη εκηδεκφζηνο.
Ζκηθξαηηθνί ηνκείο ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν, εδψ ππάξρεη ή δεκφζηνο ηνκέαο ή
ηδησηηθφο ηνκέαο. Δίλαη κε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά λαη ή φρη; Απηφ δελ είλαη
ιεπηνκέξεηα. Ή είλαη εζεινληέο;
ηαλ κηιάκε γηα ηέηνηα θαηλφκελα, γηαηί απηά αθνχζηεθαλ
θάπνηνο είπε γηα εζεινληέο. Δίλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλα πξάγκαηα θαη ην κε
κφληκν πξνζσπηθφ. Γηαηί έλαο άλζξσπνη θαθνπνηεκέλνο, μέξνπκε πάξα πνιχ
θαιά φηη πξνζδέλεηαη θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη απηφλ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί
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θάζε ηξεηο θαη πέληε. Δίλαη πνιχ επαίζζεηα απηά ηα ζέκαηα γηα λα πεγαίλνπλ
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπσο θη αλ θαιχπηεηαη. Καη δελ θξίλσ ηε δνπιεηά, γηαηί
θαιέο νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο θάλνπλ θαη ηα ηαηξηθά θέληξα, ζέζε καο είλαη φκσο
λα θαηαξγεζνχλ, γηα λα πάςεη λα είλαη ε πγεία εκπφξεπκα.
Αθνχζακε επίζεο πνην είλαη ην δνπκί ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηελ
εηζήγεζε:

πξφγξακκα,

πξνγξακκαηηθή

ζχκβαζε,

παξαδάθη

απφ

ηελ

Πεξηθέξεηα. Καη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί ν Γήκνο ζα βάιεη ηελ
ππνγξαθή ηνπ ψζηε κηα ΜΚΟ λα αλαδεηήζεη πξφγξακκα απφ ηελ Πεξηθέξεηα
θαη λα πάεη αχξην ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην γηα λα πεη έρσ θαη ην Γήκν, φπσο
έξρεηαη ζε εκάο θαη ιέεη έρσ θαη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη δελ δηεθδηθεί έλα
δεκφζην πξαγκαηηθά θνξέα ή Τπεξεζία, πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο, φρη ηηο φπνηεο αλάγθεο.
Δπεηδή εηπψζεθε ζηελ εηζήγεζε κηα θξάζε ε νπνία έρεη γίλεη
viral ηηο ηειεπηαίεο δπν κέξεο, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε -ην νπνίν αθνχζακε θαη
ηηο πξνάιιεο- πνπ θαηαιήγεη ζηελ εηζήγεζε; ε κηα ΜΚΟ. Καηαιαβαίλεηε γηα
ηη πξάγκα κηιάκε.
Οξηζκέλεο πιεπξέο πνπ δελ αθνχζηεθαλ. Πξψηα απ' φια ηε
ζπδήηεζε απηή ηελ μαλαθάλακε αθξηβψο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φηαλ γηλφηαλ
εηδηθή ζπδήηεζε γηα ηνλ 3ν βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ θαη ηελ παξαρψξεζε ζηε
κεηξφπνιε. Αθξηβψο ηφηε ήξζε μαλά ην ίδην ζέκα κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη
ήηαλ απηή ε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία έθιεηζε ην κηθξφθσλν ν Πξφεδξνο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Πξφεδξν ηεο νκάδαο γπλαηθψλ ηεο ΟΓΔ ζηε Νέα
Φηιαδέιθεηα πνπ είλαη ε κνλαδηθή δξαζηήξηα Οξγάλσζε γλσζηή ζηελ
πεξηνρή.
Γερφκαζηε λα ζπδεηεζεί, γηαηί ήκαζηαλ έηνηκνη λα βγάινπκε θη
έλα silver alert απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα γηα ηελ Δπηηξνπή Ηζφηεηαο. Να ζπκίζσ
κεξηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία πέξαζαλ αζρνιίαζηα θαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη
απφ ην Γήκν. Δίρακε ηελ απηνθηνλία ηεο πξνζθπγνπνχιαο ηεο Αθγαλήο απφ
απηφ ην ζρνιείν. Γελ έπεζε δάθξπ. Δίρακε εμψζεηο πξνζθχγσλ, είρακε
βηαζκφ θνπέιαο πνπ πήγε γηα δνπιεηά ζηε Νέα Υαιθεδφλα. Δίρακε δεθάδεο
παηδηά εθηφο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, είρακε κήλεο θιεηζηέο παηδηθέο ραξέο.
Απηά δελ είλαη βία θαηά ησλ γπλαηθψλ;
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Γελ

είλαη

βία

ην

ζπλνιηθφ

ηζάθηζκα

ηεο

εξγαζηαθήο,

νηθνγελεηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο ηεο γπλαίθαο, ή ε έιιεηςε κέζσλ
πξνζηαζίαο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο κεηξφηεηαο; Γελ είλαη βία ε πνιηηηθή
πνπ ζεσξεί επάγγεικα ηελ πνξλεία; Σε κεηαηξνπή δειαδή ηεο γπλαηθείαο
ππφζηαζεο ζε εκπνξεχζηκν είδνο, ην νπνίν ηεο θξεκάο ηηκή θαη ε νπνία
ππεξαζπίδεηαη απφ δπλάκεηο πνπ είλαη εδψ κέζα, ην έρνπκε αθνχζεη θαη ζε
Γεκνηηθά πκβνχιηα.
Γελ είλαη ε αλεξγία, νη επέιηθηεο ζρέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ
κπνξεί λα ε άιιε ην παηδί ηεο; Πνπ πέθηνπλ ζηελ πιάηε ηεο ε απνπζία
δεκφζησλ δνκψλ γηα ηελ πγεία, γηα ηα παηδηά, γηα ηα ΑκεΑ, γηα ηνπο γνλείο;
ια ε έξκε ε γπλαίθα, πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλε απφ ην θξάηνο. Γελ είλαη ν
ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο θαη ε πξνζθπγηά; Γελ είλαη απηφ ην έδαθνο πάλσ
ζην νπνίν αλζίδεη ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, νη
βηαζκνί, αθφκε δνινθνλίεο γπλαηθψλ;
Γελ είλαη ην δίθαην θαη νη αμίεο ηεο ζεκεξηλήο εθκεηαιιεπηηθήο
θνηλσλίαο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ ίδηα ηεο ηελ θχζε ηελ εθκεηάιιεπζε
αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, ηνλ αλειέεην αληαγσληζκφ, ηνλ άθξαην αηνκηζκφ
πνπ δεκηνπξγνχλ ην ιίπαζκα γηα λα γελληνχληαη απηά ηα θαηλφκελα, λα
αλαπηχζζνληαη ερζξηθέο θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αθφκε θαη κεηαμχ
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα ζπκθέξνληα, αθφκε θαη θνηλή δσή;
Δκείο ζεσξνχκε φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ επηθίλδπλε ε πξφηαζε πνπ
έξρεηαη γηαηί θηλείηαη ζηηο ξάγεο κηαο γλσζηήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πνπ έρεη
θαηαγεγξακκέλα απνηέιεζκα θαη ζηελ ςπρηαηξηθή πγεία θαη γεληθφηεξα
ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζέκα ηεο πγείαο, γηαηί δελ είλαη
ηδηνκνξθία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απηά.
Καη παξαθάκπηνπκε ηα βαζηθά πνπ είλαη ε ζηήξημε ησλ
γπλαηθψλ κε νπζηαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κε κηζζνχο, κε πξνζηαζία, ψζηε
λα είλαη απηφλνκε λα κελ εμαξηάηαη απφ πνπζελά. Με πξνζηαζία ηεο
αλεξγίαο, ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ηεο κεηξφηεηαο θαη εθείλν πνπ
δεηνχκε εκείο θαη πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα δεηήζεη ν Γήκνο είλαη ηε
δεκηνπξγία θξαηηθψλ θνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ γηα ηελ πξφιεςε
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηε ζηήξημε ησλ
θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ θαη μελψλεο, θαη ηειεθσληθέο Γξακκέο θαη ηα ινηπά,
κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε πιήξε ζηειέρσζε
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απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, ρσξίο θακία
εκπινθή θακίαο ΜΚΟ θαη θακίαο Κνηλ..Δπ..
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λππάκαη πνπ παξεκβαίλσ ζπλερψο, αιιά κνπ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ν Καλνληζκφο. Κχξηε εξεηάθε, νηθεηνπνηείζηε θάηη πνπ είλαη
θνηλφο ηφπνο γηα φινπο καο. Σν παγθφζκην θαηλφκελν ηεο βίαο γεληθφηεξα ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ηελ έθξεμε γεληθά ηεο βηαηφηεηαο αθφκε θαη ζε αλήιηθνπο,
ηεο θαθνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ, ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο γεληθφηεξα θαη
ηφζα άιια παξαβαηηθά θαηλφκελα. Σα νηθεηνπνηείζηε φια απηά, ηα δέρεζηε φηη
ππάξρνπλ.
Καη πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπκε θάπνηα ηέηνηα γεγνλφηα,
θαληάδνκαη δελ είζηε ππέξ ησλ απηνθηνληψλ θαη ηεο θαθνπνίεζεο γεληθφηεξα,
λα ζπκθσλήζνπκε λα παξέκβνπκε ζην θξάηνο θαη λα ζπξψμνπκε γηα ηέηνηεο
θξαηηθέο δνκέο, αιιά κέρξη ηφηε θάζεζηε ζχκκαρνο ζε φια απηά ηα θαηλφκελα,
πξνθεηκέλνπ λα κε γίλεη θάηη ην νπνίν είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ην
μέξεηε φηη είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη αθνχ ηα νηθεηνπνηείζηε φια απηά θαη ηα
δέρεζηε, κνπ ιέηε λα πεξηκέλνπκε έλα ζθνπξηαζκέλν γεληθά θξάηνο κε
θάπνηεο ζθνπξηαζκέλεο δνκέο γηαηί έηζη έρεη δνκεζεί κέρξη ζηηγκήο ην
ειιεληθφ θξάηνο, λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα πεξηκέλνπκε πφηε ζα
λνκηκνπνηεζεί κηα ηέηνηα δνκή γηα ην Γήκν καο ή γεληθφηεξα, λα κπνχκε ζε
εγθπθιίνπο ηέηνηεο πνπ λα είλαη εξκελεπηηθέο, κέρξη λα θαηαθέξνπκε λα
θηηάμνπκε κηα δνκή θξαηηθή, γηα λα κε θαθνπνηνχληαη νη γπλαίθεο, λα κελ
κπαίλνπκε ζε βηαηφηεηα αλειίθσλ, λα κελ ππάξρεη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
θαη λα βιέπνπκε γεληθψο ζηνπο δξφκνπο καο καπξηζκέλα κάηηα, γπλαίθεο λα
βγαίλνπλ ζηελ ηειεφξαζε λα κελ έρνπλ πνπ ηελ θεθαιή θιίλε θαη λα
πεξηκέλνπκε πφηε κηα δνκή θξαηηθή, ζα απνθαζίζεη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη
ζηνπο σθεινχκελνπο. Γηαθσλψ πιήξσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα
θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, θ. Γήκαξρε απηφο ν Καλνληζκφο πξαγκαηηθά εκέλα
κε έρεη γνλαηίζεη. Γειαδή αλ δείηε ηη έρσ ζεκεηψζεη λα πσ… ηα είπαηε φια
ηψξα, νπφηε πξέπεη λα ηα πσ κε άιιν ηξφπν.
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Θα απαληνχζα ζην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζηνλ θ. Γξεηδειηά. Σν
επείγνλ είλαη απηφ πνπ είπε πξηλ ν θ. Γήκαξρνο αιιά ην είπε θαη ε θα
Παπαθψζηα ζηελ εηζήγεζε θαη ν θ. Μπεξδέζεο. Σν επείγνλ είλαη ε έμαξζε
εηδηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη απηφ δελ είλαη κηα δηθή κνπ δηαπίζησζε, είλαη
δηαπίζησζε ησλ Αξρψλ θαη ησλ επηζήκσλ θνξέσλ ησλ γπλαηθνθηνληψλ, ηεο
βίαο, ηεο έκθπιεο βίαο. Ζ εθηφμεπζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ πνπ αθνχκε
θαζεκεξηλά θαη απηφ είλαη ην θαηεπείγνλ.
Απηφ ζπλδπαδφκελν κε απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο φηη δελ
κπνξεί λα πεξηκέλνπκε πφηε ζα έξζεη κηα θξαηηθή δνκή, πνπ ζα έπξεπε λα
ππάξρεη ζπκθσλψ κε ηνλ θ. εξεηάθε ζε απηφ, ζα έπξεπε ζαθψο λα ππάξρεη
θαη ν θ. Γήκαξρνο ην είπε, αιιά απφ ην ηδεαηφ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη κέρξη
ην πξαθηέν κέρξη απηφ πνπ ζπκβαίλεη, ην πξάγκαηη ζπκβαίλνλ δειαδή,
ππάξρεη κηα κεγάιε απφζηαζε.
Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα
πεξηκέλνπκε απφ ην θξάηνο λα ηα θάλεη φια, εθηφο αλ επαθηέκεζα κφλν ζηε
δηεθδίθεζε. Καη εθφζνλ δηεθδηθνχκε απιψο, είκαζηε επραξηζηεκέλνη κε ηνλ
εαπηφ καο θαη κε ηελ πνιηηηθή καο άπνςε, δηεθδηθνχκε θαη δηεθδηθνχκε θαη αο
γίλεη ζε δέθα ρξφληα ε δνκή.
Δθεί δηαθσλψ κε ηνλ θ. εξεηάθε. Γελ δηαθσλψ κε ηελ νπζία φηη
ζα έπξεπε πξάγκαηη ην θξάηνο λα αγθαιηάζεη απηφ ηνλ ηνκέα, φπσο φκσο ζα
έπξεπε λα αγθαιηάζεη θη άιινπο δέθα ηνκείο πνπ κνπ έξρνληαη ζην κπαιφ θαη
απφ πξνζσπηθή πείξα, ζα έπξεπε λα αγθαιηάζεη ηνλ αλντθφ, ζα έπξεπε λα
αγθαιηάζεη ηνλ ςπρηθά αζζελή, ζα έπξεπε λα αγθαιηάζεη ηνλ πξφζθπγα πνπ
είλαη ζην Γξνκνθαΐηεην θαη φηαλ θεχγεη απφ ηε δνκή δελ έρεη πνπ λα πάεη. Θα
έπξεπε λα ηα αγθαιηάδεη φια απηά. Σα αγθαιηάδεη ην θξάηνο; Μπνξεί λα ην
θάλεη; Γηεθδηθνχλ νη χιινγνη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, δηεθδηθνχλ νη
ςπρνιφγνη, θαη εκείο ζα δηεθδηθήζνπκε καδί ηνπο.
Δίκαζηε νη ηειεπηαίνη ζαο βεβαηψ ζηε δηεθδίθεζε. Γηεθδηθνχλ
πξηλ απφ εκάο δεθάδεο χιινγνη επαγγεικαηηθνί πνιππιεζείο θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, επαγγεικαηίεο πγείαο γηα φια απηά πνπ ζαο ιέσ.
Μέρξη ηφηε θαη κέρξη λα γίλνπλ νη δνκέο, ηη ζα θάλνπκε; Θα ζπλερίδνπκε λα
ζθπξίδνπκε αδηάθνξα θαη λα ιέκε «φρη, επεηδή είλαη κηα ΜΚΟ λα κελ έξζεη ε
ΜΚΟ, λα πεξηκέλνπκε ην θξάηνο».
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν θξάηνο ζηεξίδεη ηηο ΜΚΟ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απηφ είλαη ην δεχηεξν, Γηάλλε. Σν δεχηεξν, εηπψζεθε
θαη απφ ηνλ θ. Μπαιηά θαη επηβεβαηψζεθε εδψ θαη απφ ζπλάδειθν φηη ε ΑκΚΔ
απηή είλαη ΑκΚΔ πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη θαζνδεγείηαη απφ ην θξάηνο.
Μάιηζηα ν θ. Μπαιηάο είπε ηνλ φξν «εκηθξαηηθή Οξγάλσζε».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζπκβεβιεκέλε κε ην Τπνπξγείν Τγείαο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη ειέγρεηαη θηφιαο -είπε- σο δεκφζηνο Οξγαληζκφο.
Μηα πηζηνπνηεκέλε Οξγάλσζε εκηδεκφζηα πνπ ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη έξρεηαη λα ζπλδξάκεη ην Γήκν ψζηε λα γίλεη άκεζα κηα δνκή πνπ
ζα κπνξνχζε λα γίλεη κεηά απφ ηέζζεξα δηεθδηθήζεσλ, εξρφκαζηε λα ιέκε
ηψξα θαη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αθνχλ εδψ ζπκπνιίηεο καο, «αο
πεξηκέλνπκε ηηο δηεθδηθήζεηο λα απγαηίζνπλ».
Δίπακε, δελ αξθεί κφλν ε δηεθδίθεζε. ε πνιιά ζέκαηα αξθεί, ζε
πνιιά ζέκαηα δελ αξθεί. Απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ απαηηεί ρξεκαηνδφηεζε,
απαηηεί νξγάλσζε πνπ ήδε ππάξρεη ζηελ ΑκΚΔ απηή φπσο θαη ζε άιιεο
δνκέο εκηθξαηηθέο θαη λνκίδσ φηη ζηξνπζνθακειίδνπκε, ή απιψο επαθηέκεζα
ζηε δηεθδίθεζε, αλ δελ θάλνπκε θάηη άιιν.
Σν ηξίην ζέκα πνπ επίζεο ζέισ λα μεθαζαξίζσ απφ φ,ηη
θαηάιαβα θη εγψ, φηη εδψ δελ ζπδεηάκε κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δνκήο, ζπδεηάκε ηε ζέιεζή καο γηα λα
ζπκθσλήζνπκε κε ηε δνκή λα μεθηλήζεη ην έξγν. Δηπψζεθε θαη πξηλ, ην πνηνο
θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή πνηνο ςπρνιφγνο ζα είλαη ζε θάζε δνκή, ηη ζα θάλεη
αθξηβψο ζε θάζε ηνκέα ηεο δνκήο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, απηφ είλαη έλα ζέκα
κηαο δεχηεξεο ζπδήηεζεο.
Γελ κπνξεί λα ζπδεηάκε επί παληφο επηζηεηνχ ζπλερψο. Θα
έξζεη ην ζέκα εδψ θαη ζα πνχκε ζην ηάδε ζεκείν ζηελ ηάδε ζέζε ζα ππάξρεη
απηφο ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη αλ ππάξρνπλ πξνηάζεηο απφ ηνλ θ.
Γξεηδειηά ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζπλάδειθν ή θνξείο επαγγεικαηηθνχο
θαη ηεο πφιεο καο, ή επηζηεκνληθνχο, λα ηηο δνχκε.
Άξα δελ βιέπσ ηνλ ιφγν, ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ
είλαη κηα θαη' αξρήλ ζπκθσλία, δεηείηαη δειαδή ε έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα κηα θαη' αξρήλ ζπκθσλία πνπ κφλν ζεηηθά έρεη θαη ην κφλν
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αξλεηηθφ πνπ έρεη είλαη φηη δελ είλαη εληειψο θξαηηθή. Αλ ήηαλ εληειψο
θξαηηθή, ηφηε ζα έπξεπε λα πεξηκέλνπκε δέθα ρξφληα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε κφλν, λα πσ θάηη ην νπνίν αθνξά φινπο καο. Με
επίζεκεο κεηξήζεηο -δπζηπρψο δελ ήμεξα φηη ζα επεθηαζεί ηφζν ε ζπδήηεζε
γηα λα ηηο έρσ καδί κνπ- είκαζηε ν πξψηνο Γήκνο ζε ελέξγεηεο θαη δξάζεηο,
πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή κέζα ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, κέζα
ζηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Απηφ πξέπεη λα καο δίλεη έλα έλαπζκα
πεξηζζφηεξν, έλα εθαιηήξην γηα λα πάκε παξαπάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη αθνχζηεθε θαη
ηέζεθε πνιχ ζσζηά φηη είλαη κηα θαη' αξρήλ απνδνρή. Ξεθηλάκε κε ηελ
απνδνρή αθνχζηεθε δπν ηξεηο θνξέο αο ην θαηαιάβνπκε φινη θαη ζαο
παξαθαιψ πάξα πνιχ απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη θνηλσληθέο
επαηζζεζίεο. Γελ κνλνπσιείο θαλείο, νχηε γίλεηαη δηαγσληζκφο πνηνο έρεη
κεγαιχηεξν βαζκφ θνηλσληθήο επαηζζεζίαο.
Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Θέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Γξεηδειηά γηα ην ηη γίλεηαη ζην
θηίξην πνπ κάιηζηα είλαη δσξεά ηνπ θ. Καξαθψζηα αλ ζπκάκαη θαιά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σεο θαο Πφπεο Καξαθψζηα, ε νπνία έρεη πεζάλεη.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Λνηπφλ ηη γίλεηαη ζε απηφ ην θηίξην. Γχζθνια ζα αθνχζεηε ηη
γίλεηαη ζε απηφ ην θηίξην. Δθεί είλαη κηα ςπρνιφγνο, παηδνςπρνιφγνο. Σνλ
ρψξν ηνλ επηζθέπηνληαη παηδηά, γηα παηδηά ην είρε δψζεη απηφ ζέισ λα
επηζεκάλσ.
Οθείισ λα ζαο πσ φηη γίλεηαη κηα πάξα πνιχ ζεκαληηθή
δνπιεηά, γηαηί ην bulling είλαη πάξα πνιχ ηεο κφδαο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ.
Αθνξά παηδηά θαη νθείισ λα ζαο πσ φηη φια ηα πνξίζκαηα πνπ έξρνληαη γηα
λα δηαβηβαζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο ή ζρνιεία, είλαη θιεηζηά ζε
θάθειν. Καη έρσ πεη λα είλαη θιεηζηά ζε θάθειν, γηαηί νχηε εγψ ηα δηαβάδσ θαη
έηζη πξέπεη λα ζπκβαίλεη.
Αλ ζέιεηε θ. Γξεηδειηά ιεπηνκέξεηεο γηα ην ηη γίλεηαη, λα ηα πνχκε
θαη’ ηδίαλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπεξδέζε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηεο πιεηνςεθίαο κνπ ζπκίδεη ην
αλέθδνην κε ηνλ Σνηφ πνπ ζθνηψλεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη γπξλάεη θαη θιαίεη
κεηά φηη είλαη νξθαλφο. Γειαδή καο ιέηε εδψ φηη ζπκθσλείηε κε ηνλ θ.
εξεηάθε, ζπκθσλείηε κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ζπκθσλείηε κε φζνπο
εθθξάδνπλ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, αιιά…. ην ηέινο ππάξρεη ην «αιιά», ην
νπνίν έξρεηαη θαη δηθαηνινγεί ηα πάληα.
Πνην είλαη ην «αιιά»; ηη ην θξάηνο δελ ελδηαθέξεηαη θαη άξα
κέρξη λα πεξηκέλνπκε ηε Γεπηέξα Παξνπζία, δελ ζα

κπνξέζνπκε λα

εμππεξεηήζνπκε έλα θφζκν ν νπνίνο πξαγκαηηθά ην έρεη αλάγθε θαη φλησο
ππάξρεη πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα θαη φλησο δελ έρεη παξζεί ζέζε θαη απφ ην
Γήκν ζε πνιχ ζνβαξά γεγνλφηα πνπ έγηλαλ θαη ζηελ πφιε καο, ζε ζρέζε κε
δεηήκαηα βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ.
Άξα εδψ ρξεζηκνπνηείηαη έλα επηρείξεκα, ρσξίο λα έρεηε
δηεθδηθήζεη, ρσξίο λα έρεηε παιέςεη νηηδήπνηε. Θα ζαο πσ δπν παξαδείγκαηα
πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ΓΗΣ θαη δελ θάλακε. Ο Γήκνο καο έρεη
θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη θνληά ζηνλ ζηαζκφ
ηξέλνπ θαη δηαζρίδεηαη θαη απφ εζληθή νδφ θαη ζε εθείλα ηα θνκκάηηα
καδεχνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλά πεξηφδνπο άζηεγνη. ηαλ βγήθακε,
θνηηάμακε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε απηφ ην ζέκα.
Ζ πξφηαζε πνπ ππήξρε, ήηαλ απηή ε νπνία θέξλεηε έηνηκε
εζείο. Σξέμηε κε κηα ΜΚΟ λα πάξεηε έλα πξνγξακκαηάθη, λα είλαη φινη
επραξηζηεκέλνη θαη ν Γήκνο λα πεη φηη «θάλσ έλα έξγν» θαη ε ΜΚΟ …
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» ην ςεθίζαηε; πγλψκε πνπ
δηαθφπησ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Ση ήηαλ ην «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» γηα πεο
κνπ; Δκείο ην εηζεγεζήθακε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: 10 άλζξσπνη είλαη κέζα ζην πξφγξακκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ην ηξέμακε απηφ ην πξφγξακκα. ε δηέθνςα; Δγψ
ιέσ φηη είρακε ηελ πξφηαζε λα ην ηξέμνπκε κε ΜΚΟ θαη δελ ην θάλακε. Σν
πήγακε δπν ηξεηο κήλεο πίζσ, ην θάλακε κε δπν Γήκνπο. Γελ μέξσ αλ έρεηο
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θάπνηα άιιε εηθφλα. Καη ήηαλ έλα πξφγξακκα εξγαζίαο, ζηέγαζεο θαη
επαλέληαμεο αλζξψπσλ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: πγλψκε πνπ δηαθφπησ, αιιά …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θ. Μπεξδέζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μάιινλ επηθνηλσλνχκε ζε έλα άιιν κήθνο θχκαηνο. Θα
κπνξνχζαηε λα κελ ην ηξέμεηε; Απηφ ιέσ; Δγψ ιέσ φηη ππάξρνπλ επηινγέο θαη
ε επηινγή ζαο είλαη αληί λα πάηε λα ρηίζεηε έλα πξφγξακκα κε δεκφζην
ραξαθηήξα, πάηε ζηελ εχθνιε ιχζε λα βξείηε κηα ΜΚΟ ή κηα ΑκΚΔ -δελ έρεη
ζεκαζία ν θνξέαο αλ είλαη ΑκΚΔ ή ΜΚΟ- λα ηξέμεη ην πξάγκα. Με έλα
ζκπάξν – δπν ηξπγφληα! Καη δελ θάλεηε ηίπνηε ζηελ νπζία ζαο ηα θέξλνπλ
έηνηκα …
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έθεξα εγψ ΑκΚΔ; Κνηηάμηε, λα είλαη λα δηαθφπηνπκε ζε
θάζε ηη πνπ δηαθσλνχκε, κπνξψ λα ην θάλσ απηφ πνιχ θαιχηεξα απφ ηνλ θ.
Μπεξδέζε. Σν δηδάζθσ θηφιαο!
Άιιν ζέκα ν θ. Κνπηζάθεο ην γλσξίδεη πξνζσπηθά. ηαλ είρακε
ηαμηδέςεη ζηηο Βξπμέιιεο ην 2015 αλ ζπκάκαη θαιά θαη… καδί βέβαηα είλαη ε
θαιχηεξε παξέα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηελ Κξηκαία δελ πήγαηε φκσο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ πήγακε, γηαηί δελ ήξζε. Ξέξεηο γηαηί δελ ήξζε; Καη
θαιά, θνβφηαλ ην αεξνπιάλν ν Μηράιεο, αιιά κέηξαγε ηα ςεθαιάθηα θαη ιέεη
«αλ ιείςσ 5 κέξεο ζα ράζσ 50 ζηαπξνχο», απηφ έθαλε. Γειάεη, αιιά έηζη
είλαη, επεηδή ήηαλ πξνεθινγηθή πεξίνδνο.
Λνηπφλ λα επαλέιζσ. Σν πξφγξακκα πνπ ηξέμακε γηα ηελ
αλαθχθισζε, ην ηξέμακε κε απνθιεηζηηθά δεκφζην ραξαθηήξα κε άιινπο ηξεηο
Γήκνπο, έλαλ ηε Βάξε – Βνχια – Βνπιηαγκέλε θαη άιινπο δπν Γήκνπο απφ
ηελ Κχπξν θαη απφ ηε Βνπιγαξία. Θέισ λα πσ δειαδή κελ εκθαλίδεηαη
κνλίκσο ην επηρείξεκα φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε πξάγκαηα. Μπνξείηε λα
ππνβάιιεηε πξνηάζεηο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο Γήκνπο ηνπιάρηζηνλ.
Ξέξεηε γηαηί; Τπάξρνπλ δπν βαζηθά δεηήκαηα εδψ. Σν έλα είλαη
απηφ πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο δειαδή φηη έηζη εμαζθαιίδεηο φηη έρεηο ηνλ έιεγρν
ηνπ πξνζσπηθνχ ζνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνζιήςεσλ κε θξηηήξηα
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ΑΔΠ, αιιά θαη φηη έρνπλ κηα αμηνπξέπεηα. Καη ην δεχηεξν είλαη φηη
εμαζθαιίδεηο φηη ππάξρεη κηα απξφζθνπηε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ
ζηνπο πνιίηεο.
Άξα γηα λα θιείζσ, επί ηεο αξρήο ζπκθσλνχκε απφιπηα. Γελ ζα
κπνξνχζακε λα κε ζπκθσλνχκε, άξα αλ απηφ επηθαιείηαη ν θ. Βνχξνο, είλαη
εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φηη ζπκθσλνχκε φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη, ρηεο. Δπί ηεο
αξρήο ιέκε λαη, παξ' φια απηά δηαθσλνχκε ζην λα ππνβιεζεί πξφηαζε
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα ην έζεζα εμ αξρήο θαη δελ πήξα απάληεζε. ηαλ ν
Γήκνο ιέεη ζην ζεκείν 6 φηη ζα ππνβάιιεη πξφηαζε γηα πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε πξνο ηελ Πεξηθέξεηα γηα λα πάξεη ιεθηά, απηφ είλαη ζπδήηεζε
ζνβαξή πνηνο ζα θάλεη θνπκάλην ζηα ιεθηά, πφζα ιεθηά ζα είλαη, γηαηί δελ
παίξλνπκε άιιν partner, κε πνηα θξηηήξηα επηιέρηεθε απηφο θαη φρη θάπνηνο
άιινο θαη ηα ινηπά. Απηή είλαη κηα πνιχ ζνβαξή ζπδήηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Θα ήζεια λα πσ ην εμήο: δελ έρσ
θαηαιάβεη ηη ελλννχλ επείγνλ απηνί πνπ ιέλε θαη επηθαινχληαη ην επείγνλ ηεο
ππφζεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Ηζφηεηαο έρεη ζπδεηεζεί απφ
ηνλ Γεθέκβξε θαη έρεη ζηαιεί αίηεκα πξνο ην πκβνχιην λα ζπδεηεζεί κε
εκεξήζηα δηάηαμε απφ 16 Γεθέκβξε.
Θα ήζεια λα ξσηήζσ εδψ θαη πέληε κήλεο πνηνο είλαη
ππεχζπλνο θαη δελ έρεη έξζεη ζην πκβνχιην απηφ ην ζέκα, απηφ πνπ φινη εδψ
ιέηε φηη είλαη επείγνλ; Καη θέξλεηε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα πνπ φινη ιέηε φηη
είλαη ζνβαξφ, εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο; Αληηιακβάλεζηε απφ ηα ιίγα πνπ
έρνπκε πεη εδψ, πφζν ζνβαξφ ζέκα είλαη, πφζε ζπδήηεζε ζέιεη, νπφηε
ζεσξψ φηη θάπνηνο καο δνπιεχεη.
Σν γεγνλφο, σο δηθαηνινγία φηη δελ ππήξραλ νη δνκέο ζην Γήκν
θαη δελ μέξσ εγψ ηη άιιν θαη δελ ήξζε ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε εληφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηη λα πσ… Ο θαζέλαο κπνξεί λα βγάιεη ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Απφ 16 Γεθέκβξε εδψ θαη έμη κήλεο απηφ πνπ πηζηεχνπκε
φηη είλαη ηφζν ζνβαξφ γηα ηηο γπλαίθεο, γηα ηα παηδηά, γηα φινπο ηνπο
αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ ηέηνηα ζέκαηα, εκείο ην ζεσξνχκε επείγνλ θαη ην
θέξλνπκε έηζη φπσο ην θέξλνπκε.
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Πηζηεχσ φηη θαθψο ήξζε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πηζηεχσ φηη
πξέπεη λα αλαβιεζεί. Καη ην φηη θάλνπκε απηή ηελ θνπβέληα, δελ έρεη λφεκα.
Έπξεπε λα έξζεη θαλνληθά θαη λα γίλεη θνπβέληα φπσο έπξεπε λα είρε γίλεη.
Σν ζεσξψ απαξάδεθην θαη ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα κνπ πείηε πνηνο είλαη ν
ππεχζπλνο θαη δελ ήξζε ην ζέκα εδψ θαη έμη κήλεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Δκκαλνπήι …
Κ.

ΝΣΑΣΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ην είρε μεράζεη ν

Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είρε μεράζεη ηίπνηα ν Πξφεδξνο, θαληαζηείηε φηη ζήκεξα
δεηάηε εζείο νη ίδηνη απφζπξζε γηαηί δελ ήηαλ ην ζέκα ηεθκεξησκέλν. Με
ζπγρσξείηε, πνηνο δνπιεχεη πνηνλ! Αθνχζηε κε, θαη' αξράο εηπψζεθε φηη ν
Πξφεδξνο θαζπζηέξεζε λα θέξεη ην ζέκα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, πνηνη
«εζείο δεηήζαηε απφζπξζε». Έλαο αθνχζηεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ηξεηο αθνχζηεθαλ, ζαο παξαθαιψ θ. Νηάηζε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θα ήζεια φκσο απάληεζε πνηνο είλαη ππεχζπλνο θαη δελ
ήξζε ην ζέκα εδψ θαη έμη κήλεο. Απηή ηελ απάληεζε ζα ηελ ήζεια, παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ζέισ λα κηιήζσ γηα κπνξέζεη λα επηζπεπζηεί ε
δηαδηθαζία θαη ζα ηνπνζεηεζψ ζην επφκελν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν θαη ζαο παξαθαιψ θχξηνη
ζπλάδειθνη επεηδή είλαη εθηφο εκεξήζηαο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο
επαηζζεζίαο καο πξνθαλψο αθήζακε ην ζέκα πεξηζζφηεξν, αιιά θαιφ είλαη
λα ην θιείλνπκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζα είκαη ζχληνκνο, δπν
παξαηεξήζεηο έρσ κφλν. Γελ έρσ λα πξνζζέζσ ηίπνηε ζε απηά πνπ ήδε έρσ
πεη, ζέισ φκσο λα θάλσ δπν παξαηεξήζεηο. Έλα ζπκπέξαζκα πνιχ
ζεκαληηθφ απφ ηελ παλδεκία πνπ βγήθε, είλαη φηη θαηαιάβακε φινη ηελ αμία
ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη απηφ απαληά θαη ζηνλ θ. εξεηάθε θαη ζε φινπο
φζνπο επηθαινχληαη ηε δεκφζηα πγεία, πνπ ζπκθσλψ απνιχησο.
Ζ πγεία είλαη δεκφζην αγαζφ θαη είλαη πξσηαξρηθφ δεκφζην
αγαζφ. Αιιά λα κελ μερλάκε θαη θάηη άιιν θ. Βαζηιφπνπιε θαη εζείο θ.
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εξεηάθε: νη ΜΚΟ θαηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ φιεο ηηο
Κπβεξλήζεηο γηα ην πξνζθπγηθφ θαηά θφξνλ. Γελ είκαη ππέξ απηήο ηεο
ινγηθήο, αιιά είλαη κηα πξαθηηθή ε νπνία δπζηπρψο αθνινπζείηαη.
Άξα γηαηί ηψξα έρνπκε ηφζν πνιχ ελαληησζεί, φηαλ μέξνπκε πσο
ιεηηνπξγεί απηφ ην ζχζηεκα; Γελ ζπκθσλψ. Πηζηεχσ απφιπηα ζην δεκφζην
ραξαθηήξα ηεο πγείαο, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δδψ φκσο έρνπκε λα θάλνπκε
κε θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν: ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ ζα έξζεη ζα είλαη
απφιπηα ζπγθεθξηκέλε, ζα πξνζδηνξίδεη ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην
ζχζηεκα, πνηεο ζα είλαη νη ππνρξεψζεηο έλζελ θαη έλζελ θαη επνκέλσο ηφηε ζα
γίλεη κηα ζπδήηεζε. ρη ζήκεξα λα απεξαληνινγνχκε, γηα έλα ζέκα πνπ είλαη
πάξα πνιχ ινγηθφ, ζα έξζεη λα ην ζπδεηήζνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
ζα ζπδεηεζεί πηζηεχσ θαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Γηαηί ζήκεξα δειαδή
θάλνπκε ηέηνηα κεγάιε θνπβέληα; ήκεξα θαη' αξρήλ απνδερφκαζηε θάηη, δελ
απνθαζίδνπκε φκσο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην
ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ επί ηεο αξρήο, δηαθσλνχκε ζην ζεκείν 6 ηεο
θαηάζεζεο πξφηαζεο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζπκθσλίαο, πξνηνχ απηή θαηαηεζεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καη' αξρήλ ππέξ, απάληεζε δελ πήξα φκσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαθσλνχκε θάζεηα θαη ςεθίδνπκε ηελ πξφηαζή καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Υσξίο ΜΚΟ φπσο ην είπε ν θ. εξεηάθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία
απνπζηάδεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α.

ΓΟΤΛΑ:

ηελ

αληηθαηάζηαζε

δεκφζησλ

δνκψλ

ιέκε

φρη,

ζηε

ζπκπιήξσζε λαη. Φεθίδσ ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 27 ππέξ, 3 θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο θαη ππέξ ηεο
πξφηαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ νπνία ζα ζηαιεί θαη γξαπηά θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

1ν

ζέκα

εθηόο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

πξνηάζεσλ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ραξαθηεξίδσ ηππηθφ απηφ πνπ ζα ζαο πσ,
δεηάσ ηελ εμνπζηνδφηεζή ζαο βάζεη ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ
πνπ κνπ δίλεη ν λφκνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςσ κηα ζπκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε πνπ αθνξά ηηο 5 ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ έηζη θη αιιηψο έρνπκε ςεθίδεη
θαη ππάγνληαη κέζα ζην Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ ην ζέκα δελ έρεη εηζαρζεί, νπφηε δελ ζπδεηείηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν βάδεη ν Γήκαξρνο σο εθηφο εκεξήζηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ, φηη έρνπκε ςεθίζεη έλα Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ηελ αξρή είπακε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρνπκε κπεη αθφκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πφζα εθηφο εκεξήζηαο ζα βάιεηε γηα λα κε ζπδεηεζεί ην
ζέκα πνπ έρεηε θέξεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε, ζαο παξαθαιψ έλα ηππηθφ δήηεκα είλαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ρσηάσ, πφζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ηψξα γηαηί δεκηνπξγείηε ζέκα γηα λα θαζπζηεξνχκε; Έλα
ηππηθφ δήηεκα είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθφκε είλαη 8 θαη κηζή, ζα θαζίζνπκε θαη ζα αθνχζνπκε θαη
ηνπο δεκφηεο θαη ην θνηλφ θαη φιν ηνλ θφζκν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να κπεη ζην ηέινο ηφηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ γίλεηαη ην εθηφο εκεξήζηαο λα κπεη κεηά ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, θ. εξεηάθε. Μα ειάηε, είλαη ηππηθφ δήηεκα ζαο παξαθαιψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κπξία Γθνχκα ηππηθφ δελ είλαη; Θα πείηε φρη δειαδή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκαηέα ζαο παξαθαιψ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε φια πάληα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία. Δθαξκφζηε ηελ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε, θ. Γξεηδειηά, θ. Σνκπνχινγινπ είλαη κηα
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πνπ πξέπεη εγψ βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ κνπ λα
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ππνγξάςσ γηα ηελ νηθνδνκηθή άδεηα πνπ αξρίδεη ηε Γεπηέξα, κπαίλνπλ ηα
κεραλήκαηα ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. Πάξηε ηελ λα ηε δείηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γειαδή πφηε ηελ πήξαηε ζηα ρέξηα ζαο;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ση είλαη απηή ε άδεηα; Τπάξρεη άδεηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο ζα ππνγξαθεί, γηαηί απηφ είρε απνθαζηζηεί θαη
πξνρσξάλε νη εξγαζίεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Φέξην ζην πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε ςεθνθνξία γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ
ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Καηά.

Εεηάκε

λα

αλαθιεζεί

ε

απφθαζε

γηα

ην

Βξεθνλεπηαθφ θαη ςεθίδνπκε θαηά γηαηί δελ δερφκαζηε λα παξαρσξεζεί
δεκνηηθφο ρψξνο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. εξεηάθε ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ην
ζπδεηήζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα ζπδεηήζνπκε θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Φεθνθνξία θάλνπκε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζα κνπ πείηε εκέλα πσο ζα αηηηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ.
Αλ δελ ζαο αξέζεη, λα ηα ιχζεηε ζην πλέδξηφ ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο εηζαγσγήο κηιάκε θ. εξεηάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να αλαθιεζεί ε απφθαζε πνπ μεθηλάλε νη εξγαζίεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ςεθίδνπκε θαηά γηαηί δελ δερφκαζηε έλαο δεκνηηθφο
ρψξνο λα γίλεη ηδησηηθφ parking. Δθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη παξαρσξείηαη ην
ζχλνιν ζηε κεηξφπνιε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά ζηελ παξαρψξεζε ειεχζεξσλ ρψξσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ λα ζπδεηεζεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία
απνπζηάδεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο εηζαγσγήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 21 ππέξ, 9 θαηά
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε
ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.
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2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαηνγξαθηθήο
πξάμεο θαζνξηζκνύ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην Ο.Σ. 167
Γ.Δ.Ν.Φ. πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ππό αλέγεξζε Βξεθηθνύ
θαη Παηδηθνύ ηαζκνύ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε, μέξεηε πφζν ζαο εθηηκψ θαη έρνπκε θάλεη θαη
θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο εμαηξεηηθέο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βηάδεζηε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα λα κε θχγεη ν θφζκνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα θχγεη ν θφζκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εθφζνλ ηνλ αθνξά ην ζέκα, δελ ζα θχγεη ν
θφζκνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή έρεηε κπεξδεπηεί θαη εθηφο ηνπ φηη έρεηε κπεξδεπηεί,
πξνζπαζείηε λα κπεξδέςεηε θη εκάο. Έλα ζέκα ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ, πνπ έρεη
πεξάζεη απφ ην πκβνχιην, έρεη πάεη Απνθεληξσκέλε, έρεη εγθξηζεί, έρεη πάεη
Διεγθηηθφ πλέδξην γηα ηε λνκηκφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο απφθαζεο θαη
έξρεζηε ηψξα

εζείο λα

καο πείηε λα αλαθιεζεί ε

απφθαζε ηνπ

Βξεθνλεπηαθνχ. Γειαδή ζα ηξειαζνχκε ηειείσο εδψ κέζα!
Πξνζπαζνχκε

λα

θξαηήζνπκε

ιίγν

ηα

πξνζρήκαηα

θαη

πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη ζπκβαίλεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θχξηνη αθήζηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
ζπλεδξηάζεη!
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε δπν ιεπηά ζα είρακε ηειεηψζεη. Εεηψ θ. Σνκπνχινγινπ, θ.
εξεηάθε, θ. Βαζηιφπνπιε, θ. Γξεηδειηά θαη νη ινηπέο αλεμάξηεηεο δπλάκεηο
ηελ έγθξηζε, θάηη ην νπνίν πξνυπνηίζεηαη έηζη θη αιιηψο ην γλσξίδνπλ νη
κεραληθνί εδψ λα ππνγξάςνπκε απηή ηελ απφθαζε πνπ ιέεη φηη ζε απηφ πνπ

36

ε

11 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 25/5/2022

ήδε έρνπκε απνθαζίζεη θαη βάζεη ησλ εγθξίζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο θαη ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ρξεηάδεηαη κηα ππνγξαθή κνπ γηα λα πξνρσξήζνπλ
απηά ηα ήδε εγθεθξηκέλα, ζε πξάμε. Απηφ είλαη φιν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα νινθιεξψζεη ν Γήκαξρνο θαη κεηά έρεηε ηνλ
ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη εγθξηζεί απφ ην Διεγθηηθφ, θ. Βαζηιφπνπιε. Καη ιέσ φηη
απηφ εδψ πξέπεη λα ππνγξαθεί.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σψξα ην κάζαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα λα θαηαιάβεηε ηε δηαδηθαζία, ζε θάζε έξγν εμνπζηνδνηνχκε
ην Γήκαξρν λα ππνγξάςεη θάπνηα πξάγκαηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σψξα ην κάζαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. εξεηάθε, ην ζέκα έρεη ςεθηζηεί απφ ην
πκβνχιην λα ζπδεηεζεί.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηαηί λα θαζπζηεξήζνπλ ηα παηδηά λα πάλε έλα κήλα
ζρνιείν, κε ην ίδην ζθεπηηθφ θ. εξεηάθε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζα δηαθφςσ ην πκβνχιην, εξεκήζηε, αλ
ζέιεηε λα ζπλερίζνπκε λα ζπλεδξηάδνπκε. Ζξεκήζηε. Δίλαη κηα ηππηθή
εμνπζηνδφηεζε πξνο ην Γήκαξρν γηα θάηη ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θαη έρεη
ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλαξσηηέκαη πξαγκαηηθά, δελ ζέισ λα ρξεζηκνπνηήζσ
βαξηέο εθθξάζεηο, αλ ην θάλεηε απηφ ζθφπηκα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ζθφπηκα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ή αλ έρεηε πιήξε άγλνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση άγλνηα; Γηα κηα ππνγξαθή πνπ έηζη θη αιιηψο ζα ηελ πάξσ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξνζέμηε, ελψ ζαο έζηεηιαλ νη θάηνηθνη πξν δχν κελψλ
ηηο ππνγξαθέο, δελ ην βάιαηε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πξνθαινχκε εκείο,
πξνθαιεί ηκήκα ηεο αληηπνιίηεπζεο πκβνχιην ζηεξίδνληαο ην αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ θαη κέζα ζε έμη κέξεο είζηε ππνρξεσκέλνη λα θαιέζεηε πκβνχιην,
ην βάδεηε ζήκεξα, δερηήθακε επεηδή ζπδεηήζακε θαη κεηαμχ καο είδακε ηε
λνκνζεζία …
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο ρξνλνηξηβείηε Άξε κνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άζε κε λα νινθιεξψζσ, ζε παξαθαιψ. Γερηήθακε φηη
θέξαηε ην πκβνχιην ζηηο 25 ελψ ζα κπνξνχζακε λα έρεη εγείξεη ζνβαξφ
δήηεκα λνκηκφηεηαο, αιιά ιέκε «άζην, κε δψζνπκε βάζε εθεί» θαη έξρεζηε
ζηηο 25 ζε πκβνχιην πνπ έρνπκε πξνθαιέζεη εκείο κνλνζεκαηηθφ, δελ
αλνίγνπκε θαλέλα δήηεκα, ελψ έρεη δηαιπζεί ε πφιε, γηα λα κπνξέζνπλ λα
κηιήζνπλ νη άλζξσπνη θαη καο θέξλεηε δπν ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, δελ έρεη αξρίζεη ν πξνεθινγηθφο αγψλαο. Αλ έρεη δηαιπζεί
ε πφιε, αθήζηε λα ην θξίλνπκε ην ’23.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μαο θέξλεηε θαη δεχηεξν ζέκα θαη καο ιέηε είλαη ηππηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηππηθφ, ζα ην είρακε ηειεηψζεη.
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Πνην;

Έλα

ζέκα

γηα

ην

νπνίν

έγηλαλ

ηξεηο

ζπγθεληξψζεηο; Δίλαη ηππηθφ ζέκα; νβαξά κηιάηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θαη ζα είρακε ηειεηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε επί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Βαζηιφπνπιε, αθνχζηε θχξηνη
ζπλάδειθνη. ηαλ έρνπκε θνηλφ, γίλνληαη πάληα ηα ίδηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο ρξνλνηξηβείηε. Καη ρξνλνηξηβείηε, γηαηί ππάξρεη ην
αθξναηήξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ θάληε ηηο παξαζηάζεηο ζαο αιιά είλαη εληειψο ηππηθφ ην
ζέκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζε έρσ πξνζβάιιεη Γεκήηξε, δελ θάλσ θακία
παξάζηαζε. Να αλαθαιέζεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα είλαη δπλαηφ λα καο ιέηε ηέηνηα πξάγκαηα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρσ πξνζβάιιεη, δελ έρσ κηιήζεη γηα παξάζηαζε,
ελψ ζα κπνξνχζα λα κηιήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλαθαιψ, δελ ζέισ λα ζε πξνζβάιισ αιιά μέξεηο πνιχ θαιά
φηη είλαη ηππηθφ ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα είρακε ηειεηψζεη! Πείηε λα βάισ ηελ ππνγξαθή κνπ ζε απηφ
πνπ είλαη λφκηκν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην λα ηειεηψλνπκε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Να πνχκε έλα «λαη» ρσξίο λα ην θνπβεληηάζνπκε θ.
Γήκαξρε;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα θνπβεληηάζνπκε; Σελ ππνγξαθή κνπ;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μαο έρεηε θέξεη κειέηε; Ξέξνπκε γηα πνηα κειέηε είλαη;
Μηα κειέηε πνπ ηελ έθαλε, πνηνο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Έρεη ζεκαζία πνηα κειέηε είλαη θ. Καιακπφθε;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γηα καο, λαη έρεη.
Η.

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:

Γηαηί;

Σηο

ζέζεηο

ζηάζκεπζεο

γηα

λα

θάλεη

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε γθαξάδ θαη είζηε κεραληθφο 30 ρξφληα; νβαξά
κηιάηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη 5 ιεπηά δηάιεηκκα
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Καιακπφθεο πνπ είλαη κεραληθφο δελ κηιάεη; Γελ
είλαη ηππηθφ απηφ ηειείσο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κσιπζηεξγείηε επίηεδεο γηα λα ξίμεηε πάλσ καο ην θηαίμηκν φηη
δελ ζα γίλεη ζπδήηεζε. Παξαθαιψ λα απνθαζίζεη ην πκβνχιην λα ζπδεηεζεί
ην ζέκα ηνπ λαΐζθνπ θαη λα απνθαζίζνπκε ην ζέκα ηεο ππνγξαθήο ζα κπεη
κεηά. Αλ είλαη δπλαηφ λα ξίρλεηε πάλσ καο ην θηαίμηκν; Θα είρεο πεη έλα λαη
θαη ζα είρακε ηειεηψζεη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηα έλα ηππηθφ ζέκα πνπ θάζε κεραληθφο πξνηνχ θάλεη
ην ζπκβφιαην γηα ηηο ζέζεηο parking … δελ ληξεπφκαζηε ιηγάθη!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε απφ ηελ ψξα
πνπ απνθαζίζακε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα, αο ην πνχκε κεηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη θ. Σνκπνχινγινπ. Θα ςεθίζνπκε ην λαΐζθν θαη κεηά ζα
θαζίζνπκε γηα ηελ ππνγξαθή κνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πκθσλψ καδί ζαο απηφ ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν πκβνχιην έρεη δηαθνπεί γηα 5 ιεπηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηελ ψξα πνπ έρεηε πεη φηη
ζα ζπδεηεζεί κεηά, δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε γηαηί δελ ην βάδεηε ζε ςεθνθνξία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη δηαθνπεί ην πκβνχιην θ. ζπλάδειθε γηα πέληε ιεπηά;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα πνην ιφγν δελ πήγαηε ζε ςεθνθνξία θαη' επζείαλ;
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαηά παξέθθιηζε θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξνχκε λα κπνχκε ζην ζέκα ηνπ λαΐζθνπ …
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Πξφεδξε λα θάλνπκε ςεθνθνξία λα ηειεηψλνπκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εάλ πξφθεηηαη λα
γίλεη εθηεηακέλε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα πνπ θέξλεη ν θ. Γήκαξρνο, λα ην
ζπδεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Αλ φκσο νη ζπλάδειθνη κπνπλ ζηε ινγηθή λα
ςεθίζνπκε κφλν, λα ην πξνρσξήζνπκε άκεζα. Ννκίδσ είλαη ινγηθφ, γηα λα
κελ θαζπζηεξήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κφλν κε απηή ηε ινγηθή θαη ζεβφκελνη ηνπο
ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ έξζεη εδψ, αλ ζέιεηε λα ζπδεηεζεί ε
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα ην αθήζνπκε θαηά παξέθθιηζε βέβαηα δελ
πξνβιέπεηαη πνπζελά απηφ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γεκήηξε, κε θνηλή ζπλαίλεζε φισλ, κπνξεί λα γίλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ηε ζπλαίλεζε ινηπφλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα ην
θάλνπκε έηζη. πκθσλνχκε ζε απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη; Χξαία, κπαίλνπκε
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ …
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Γελ ζα πάκε ζε ςεθνθνξία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ δελ ζπλαηλείηε θ. Γξεηδειηά ηφηε δελ γίλεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έλαο λα κε ζπκθσλεί, δελ γίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην πξνβιέπεη ν λφκνο θαηά ζπλέπεηα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζε ςεθνθνξία θαη' επζείαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πγλψκε βάδνπκε δεχηεξε πξφηαζε, λα ςεθηζηνχλ
παξάιιεια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ νπνία ηη ιέεη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να αλαθιεζεί ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα
ηελ παξαρψξεζε ηνπ δξφκνπ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Σψξα ζνβαξά κηιάκε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία πάκε ζε ςεθνθνξία. Μηιάηε γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ;
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη, λα αλαθιεζεί ε απφθαζε παξαρψξεζεο δεκνζίνπ
ρψξνπ θαη λα κελ ππνγξαθεί ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφθαζε ηνπ ’20 …!
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Έρνπκε ππνγξάςεη ζχκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαιαβαίλεηε φηη παξαλνκνχκε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε έρνπλ δηθαίσκα λα
ζέζνπλ φπνηα πξφηαζε ζέινπλ. Αο πξνρσξήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θα Γθνχκα θαηαλνεηφ. Πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνρψξεζε, ν θ. Καξαβίαο
Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οκνίσο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο πνπ θαηέζεζε ε θα Γθνχκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φεθίδσ ππέξ ηνπ ζέκαηνο σο εηζάγεηαη, δηεπθξηλίδνληαο ηα
εμήο: πξνθαλψο είλαη αίηεκα ηεο λανδνκίαο πνπ έρεη έξζεη ζην Γήκν ιφγσ
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν ζέζεσλ 5. Κάλσ ιάζνο; Γηα λα μέξσ ηη
ςεθίδσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ρη θάλεηε ιάζνο. Να κηιήζσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ ζέισ λα κηιήζεηε εζείο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γηαηί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιινλ ξσηάσ. Κχξηε Βνχξν απφ πνχ έρεη έξζεη ην έγγξαθν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ην Ησληθφ θέληξν απφ ηε Μεηξφπνιε απφ ην λνκηθφ ηκήκα
ηελ θα Λαδά θαη ηελ θα Νίθε Σδαβέια θαη απεπζχλεηαη ζηε ζπκβνιαηνγξάθν
θαη ζε εκάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηφηη πξνθαλψο ε λανδνκία πνπ εθδίδεη ηελ άδεηα …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ζ Πνιενδνκία εθδίδεη ηελ άδεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ση καο παξαθαιείο;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ηαζκφο είλαη θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε καδέςηε ηνλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γξακκαηέα ζαο παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Βνχξν, ηελ άδεηα πνηνο ηελ εθδίδεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Πνιενδνκία Νέαο Ησλίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ πξνβιέπνληαη 5
ζέζεηο ζηελ αλνηθνδφκεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη νπνίεο ππάξρνπλ θαη ζην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην θαη απηφ έρεη
εγθξηζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ δεηάκε. Αλ θαη σο Παξάηαμε είκαζηε ελαληίνλ απηήο
ηεο παξαρψξεζεο ζην δεζπφηε, ζηε κεηξφπνιε. Έρνπκε εθθξάζεη ηηο
απφςεηο καο πάλσ ζην ζέκα, πιελ φκσο είλαη ζε ζηάδην πιένλ πνπ έρεη
μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη
εγθξίλνπκε ηηο 5 ζέζεηο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Γξεηδειηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
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Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Τπέξ θαη ζέισ λα κηιήζσ αθνχ δελ κε αθήζαηε πξηλ. Κάζε
νηθνδνκηθή

άδεηα

έρεη

ππνρξέσζε

αλάινγα

κε

ηηο

ρξήζεηο

ηνπ

λεναλεγεηξφκελνπ θηηξίνπ θάπνηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ππνρξεσηηθέο λα κπνπλ
κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Απηή ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πξέπεη λα ηελ
ππνγξάςεη θάπνηνο. Απηή ηε ζηηγκή εμνπζηνδνηνχκε ην Γήκαξρν γηα λα
κπνξεί λα εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα θαη λα γίλεη πην γξήγνξα ην ζρνιείν θ.
εξεηάθε, λα βάιεη απηή ηελ ππνγξαθή. Δίλαη ηφζν απιφ.
Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Οη ζέζεηο καο γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη δελ
ρξεηάδεηαη επαλάιεςε. Πξηλ απφ ιίγν ςήθηζα λα ζπδεηεζεί έλα ζέκα ην νπνίν
βιέπσ φηη δελ ζπδεηείηαη. Χο εθ ηνχηνπ απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 19 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, 9 ππέξ ηεο πξφηαζεο
ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" θαη 1 απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δμνπζηνδόηεζε
Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο θαζνξηζκνύ
ζέζεσλ

ζηάζκεπζεο

απηνθηλήησλ

ζην

Ο.Σ.

167

Γ.Δ.Ν.Φ.

πξνο

εμππεξέηεζε ηνπ ππό αλέγεξζε Βξεθηθνύ θαη Παηδηθνύ ηαζκνύ»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πδήηεζε επί αηηήκαηνο θαηνίθσλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο αξηζ. 31/2022
απόθαζεο Γεκ. πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηνπνζέηεζεο
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Η.Νανύ επί ησλ νδώλ Λ.Καηζώλε
θαη Ε.Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδόλα πξνο εμππεξέηεζε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαηόπηλ αηηήκαηνο
ηεο Η.Μεηξόπνιεο Ν.Ησλίαο, Φηιαδειθείαο, Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδόλνο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηνπο 14 ζπκβνχινπο πνπ έθεξαλ ην ζέκα; Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οη 14 ππνγξάθνληεο θαη ππνγξάθνπζεο δεκνηηθνί
ζχκβνπινη απιψο κεηαθέξακε ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ λα γίλεη ζπδήηεζε. Γελ
ππάξρεη εηζεγεηήο απφ εκάο, ν θάζε επηθεθαιήο θαη ν θάζε δεκνηηθφο
ζχκβνπινο λα ηνπνζεηεζεί μερσξηζηά. Πξνηείλσ ν ιφγνο λα δνζεί ζηνπο
ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ή ζε θάπνην εθπξφζσπφ ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξράο ηεξψληαο ηε δηαδηθαζία ζα μεθηλήζνπκε κε ηνπο
επηθεθαιήο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζέισ λα παξαρσξήζσ ηε ζέζε κνπ ζε θάπνην ή
θάπνην απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ζα ηνπνζεηεζψ κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οχησο ή άιισο έλαο εθπξφζσπνο ησλ θαηνίθσλ ζα πάξεη ηνλ
ιφγν, αθνχ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία θ. Βαζηιφπνπιε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μπνξεί λα βάιεη εηδηθφ αγνξεηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηδηθφ αγνξεηή εθηφο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα
βάιεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε έρεηε αληίξξεζε ζην λα κηιήζνπλ νη
θάηνηθνη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κακία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δ, αο κηιήζνπλ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά πξέπεη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία, πξψηα νη επηθεθαιήο θαη
κεηά ζα αθνπζηνχλ θαη νη θάηνηθνη θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, φινη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ πξφθεηηαη εγψ λα πσ θάηη
θαηλνχξγην.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη λα ζνβαξεπηνχκε. Γελ είπε θαλείο φηη
δελ ζα κηιήζνπλ νη θάηνηθνη …
ΠΟΛΗΣΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θπξία κνπ κε δηαθφπηεηε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαθσλψ θαζέησο επί ηνπ δηαδηθαζηηθνχ πνπ ζέηεηε.
Γελ ππάξρεη θαλέλα δηαδηθαζηηθφ δήηεκα, θαλέλα απνιχησο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νινθιεξψζσ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρνπλ γίλεη Γεκνηηθά πκβνχιηα ζε απηφ ηνλ ρψξν
φπνπ έρνπλ κηιήζεη, έρνπλ εηζεγεζεί εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ θαλνληθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έθεξε θαλείο αληίξξεζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λέσ λα δνζεί ν ιφγνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ην αθνχζακε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη πάξεη ηνλ
ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ θπξίεο θαη θχξηνη δελ ζα θάλσ παξάζηαζε εδψ απφςε.
Λέσ φηη ζα πξέπεη λα κηιήζεη έλαο ή νη επηθεθαιήο, ζηε ζπλέρεηα λα δνζεί ν
ιφγνπο ζε φζνπο θαηνίθνπο ζειήζνπλ λα κηιήζνπλ έηζη ψζηε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη νη θάηνηθνη λα αθνχζνπλ ηηο απφςεηο φισλ ησλ πιεπξψλ, έηζη
ψζηε ηειηθά λα είλαη πην ψξηκε ε απφθαζή καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζπκπιεξψζσ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, επεηδή
επηθαιέζηεθαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ην φηη ζέινπλ λα θχγνπλ γηαηί έρνπλ έλα
ζπκπηεζκέλν σξάξην, αλ ζέινπλ λα νξίζνπλ πφζνη ζα κηιήζνπλ. Πξνζσπηθά,
αο κηιήζνπλ φινη αιιά είλαη ζέκα δηθφ ηνπο αλ ζα κείλνπκε κέρξη ηε 1 ή 2 πνπ
εκείο έηζη θη αιιηψο είκαζηε ζπλεζηζκέλνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: O θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηε
δηαδηθαζία θ. Πξφεδξε εγψ δελ ζα πάξσ ηνλ ιφγν, ζα πεξηκέλσ λα κηιήζνπλ
νη θάηνηθνη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κηιήζνπκε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία. Κχξηε εξεηάθε ην ίδην; Σν ίδην. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο ην
ίδην, πνιχ σξαία. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν ζσζηφ θαη ην πξέπνλ ζε κηα ζπδήηεζε είλαη ην εμήο:
κηιάλε νη επηθεθαιήο, κηιάλε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ζηε ζπλέρεηα κηιάεη ν
θφζκνο πνπ είλαη απφ θάησ. Αιιά ηψξα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα
εμαηξεζεί λα κπνπλ νη θάηνηθνη λα κηιήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κηιήζνπλ θαη
νη επηθεθαιήο θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα ε πξνηεξαηφηεηα παξαρσξείηαη απ' φινπο καο ζηνπο
θαηνίθνπο.

Αγαπεηνί

ζπκπνιίηεο

ζαο

παξαθαιψ

νξίζηε

δπν

ηξεηο

εθπξνζψπνπο λα κηιήζνπλ, ζα ζαο παξαθαιέζσ ηδηαίηεξα λα είλαη θάηνηθνη
ηεο πεξηνρήο γηα λα έρεη λφεκα. Χξαία φινη είζηε θάηνηθνη, κε ζπγρσξείηε.
Οξίζηε έλαλ εθπξφζσπν θαη' αξράο λα θάηζεη ζε έλα κηθξφθσλν θαη λα καο
πεη ηελ άπνςή ηνπ.
Π. ΓΛΔΕΟΤ: Δίκαη θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο Λάκπξνπ Καηζψλε 18.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ζαο αθνχκε.
Π. ΓΛΔΕΟΤ: Έλα κηθξφ θείκελν ζα ζαο δηαβάζσ.
«Ωο πξωηνβνπιία θαηνίθωλ ηνπ Κάηω Κνπθιαθίνπ εθθξάδνπκε ηελ
έληνλε δηακαξηπξία καο γηα ηελ απόθαζε ηνπ Δήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Χαιθεδόλαο λα αθαηξέζεη έλα ηκήκα ηνπ
θνηλόρξεζηνπ

ρώξνπ

πξαζίλνπ

ηεο

πεξηνρήο

καο,

γηα

ηελ

ηνπνζέηεζε ελόο πξνθάη λανύ.
Σε κηα επνρή επαηζζεηνπνίεζεο γύξω από ηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα όπνπ όινη παζρίδνπκε λα δηαηεξήζνπκε ή θαη λα
απμήζνπκε ηνπο ιηγνζηνύο πλεύκνλεο πξαζίλνπ ηεο πόιεο καο
ηίζεηαη ζέκα νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη πξνθαιεί εύινγε απνξία ην
γεγνλόο όηη πάξζεθε κηα ηέηνηα απόθαζε.
Αθόκε κεγαιύηεξε απνξία πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη νπδέπνηε
εξωηεζήθακε, νπδέπνηε ελεκεξωζήθακε γη' απηό ην γεγνλόο θαηά
πόζν κάιινλ λα ην δεηήζνπκε από ην Δήκν, όπωο επηρεηξείηαη λα
εκθαληζηεί εθ ηωλ πζηέξωλ.
Οπδέπνηε ηέζεθε ζέκα δπζθνιίαο εθθιεζηαζκνύ ηωλ θαηνίθωλ ζε
αληίζεζε κε άιια ζέκαηα θαη δεηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη θαηά θαηξνύο
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ζε πξνζωπηθέο ζπλαληήζεηο καο κε ηνλ Δήκαξρν θαη ηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Επεηδή κάιηζηα θάπνηνη ζθνπίκωο πξνζπαζνύλ λα παξαπνηήζνπλ ηα
γεγνλόηα θαη λα δηράζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλωλία δειώλνπκε μεθάζαξα
ηα εμήο:
Η αληίζεζή καο δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνηεηλόκελε ηνπνζέηεζε ηνπ
λανύ, αιιά κε ηελ αθαίξεζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ηελ ηζηκεληνπνίεζε ηνπ
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπό. Επηπιένλ πέξα από
ηα ζπλνξηαθά ζέκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ν ρώξνο απηόο ζηελ
πξάμε αλήθεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ην κόλν πνπ δεηάκε
είλαη λα παξακείλεη έλαο θνηλόρξεζηνο ρώξνο πξαζίλνπ γηα λα ηνλ
απνιακβάλνπκε εκείο θαη ηα παηδηά καο.
Γη' απηό θαη δεηάκε από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην λα αλαζεωξήζεη ηελ
πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ, ν ρώξνο λα κελ αιιάμεη νπνηαδήπνηε
ρξήζε θαη ν Δήκνο λα αλαιάβεη ηελ επζύλε ηνπ γηα ηελ αλάπιαζε,
ζπληήξεζε θαη θξνληίδα απηνύ ηνπ ειάρηζηνπ πλεύκνλα πξαζίλνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε, παξαθαιψ θχξηε.
Μ. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Μέλσ απφ ην 1955 ζηε Λάκπξνπ Καηζψλε 50 είκαη
βέξνο θάηνηθνο πνιχ πην κπξνζηά απ' φινπο ηνπο άιινπο. ηαλ εγψ
πξσηνήξζα ζηε γεηηνληά κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζαλ παηδάθη ε παηδηθή ραξά
ηφηε ε δηθή καο, ήηαλ έλα πνηάκη πνπ ρψξηδε ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο κε ηε
Νέα Υαιθεδφλα. Μέζα ζε απηφ ην πνηάκη παίδακε.
Ήξζε θάπνηα ζηηγκή ε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, έρεη γίλεη έλαο
κεγάινο αγσγφο θαη ζηνλ αγσγφ απηφ παίδακε εκείο ζαλ παηδηά, πεξλάγακε
κέζα, ππάξρεη δειαδή θάησ απφ ην ρψξν έλαο αγσγφο θαη παίδακε. Έξρεηαη
ην ζέκα λα γίλεη εθεί κηα εθθιεζία. Ζ εθθιεζία θαιφ πξάγκα είλαη γηα ην Γήκν,
δελ είλαη θαθφ, δελ ην θαηαθξίλεη θαλείο, αιιά είλαη ππεξβνιή γηαηί αλ είλαη λα
γίλεηαη κηα εθθιεζία θάζε έλα δπν Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα, λνκίδσ φηη είλαη
ππεξβνιή.
Τπάξρνπλ ηξεηο εθθιεζίεο γχξσ - γχξσ ζε έλα ηξίγσλν, πνπ ε
κία εθθιεζία απφ ηελ άιιε απέρεη 500 κέηξα θαη ζέινπλ ζην θέληξν απηνχ ηνπ
ηξηγψλνπ λα βάινπλ άιιε κηα εθθιεζία. Να πξνζθέξεη ηη; ε έλα ρψξν, πνπ
είλαη ρξήζηκνο γηα πνιιά άιια πξάγκαηα θαη πξνπαληφο γηα ην πξάζηλν.
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Σν παξάπνλν ηνπ Κάησ Κνπθιαθίνπ είλαη ε εγθαηάιεηςε. ιε ε
Νέα Υαιθεδφλα έρεη έλα ζέκα κε ην Κάησ Κνπθιάθη. Μφλν φηαλ είλαη θνληά
ζηηο εθινγέο καο ζπκάζηε. Μέρξη ηφηε, είκαζηε κέζα ζηε βξψκα. Αλ δείηε ηη
βξψκα ππάξρεη, ζηακαηάλε φια ηα απηνθίλεηα θαη εθνδεχνπλ πιάη ζην
πνηάκη, επηπρψο ηψξα ηειεπηαία έγηλε έλαο θαζαξηζκφο ησλ δέληξσλ θαη δελ
κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ. ια ηα ηαμί ζηακάηαγαλ εθεί, έβγαηλαλ απφ ηελ
εζληθή νδφ γηα λα νπξήζνπλ, ζε εκάο εθεί θνληά.
Σα κπάδα φια εθεί. Σν πξάζηλν απηφ πνπ ππάξρεη πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί απφ ην κπάδσκα, είλαη αλαμηνπνίεην. Βξσκάεη θαη δέρλεη. Γελ
θαζαξίδεη θαλέλαο ηα ρφξηα θαη φζεο θνξέο ην έρεη θαζαξίζεη ε Νέα
Υαιθεδφλα, ην έρεη θαζαξίζεη αθνχ πξψηα έρεη πεξάζεη ν Γήκνο ησλ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ θαη έρεη θαζαξίζεη ην κηζφ απφ ην παξθάθη, ήξζε κεηά απφ ληξνπή
θαη ν Γήκνο ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο λα θαζαξίζεη
θαη ην ππφινηπν κηζφ.
Παξαθαινχκε λα θάλεηε θάηη γηα ηνλ ηφπν καο. Τπνθέξνπκε!
Έρνπκε κηθξά παηδηά, ηα παηδηά κνπ ηα ιέσ κηθξά ηα νπνία είλαη 40-45
ρξνλψλ πήγαηλαλ ζε απηή ηελ παηδηθή ραξά πνπ είλαη θιεηζηή. ε απηή ηελ
επνρή πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη κηα παηδηθή ραξά λα πεγαίλνπλ
ηα παηδηά… Πνπ λα πεγαίλνπλ; ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο; Γελ έρνπκε κηα
παηδηθή ραξά. Πξνζέμηε, έρεη κηα παηδηθή ραξά πάιη ζηα ζχλνξα Νέαο
Υαιθεδφλαο – Αγίσλ Αλαξγχξσλ θιεηζηή ζε έλα ηξίγσλν. Έρεη γίλεη δέθα
θνξέο αλαθαίληζε θαη ηψξα δελ έρεη πηζηνπνίεζε.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μ. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Πσο βξε παηδηά; Αθνχ εκείο πάκε θαη ην βξίζθνπκε
θιεηζηφ. Γελ έρσ λα πσ πνιιά, ζέισ λα καο πξνζέμεηε ιίγν πεξηζζφηεξν θαη
λα αθήζεηε απηφ ην πξάγκα κε ηελ εθθιεζία. Βξείηε έλα άιιν κέξνο λα γίλεη
απηφ ην εθθιεζάθη ην σξαίν, θάπνπ αιινχ. Να κελ είλαη κέζα ζηα ζπίηηα, ζα
δεκηνπξγεζεί κεγάιν πξφβιεκα. Τπάξρεη ηέηνηα γεηηλίαζε κε ηα ζπίηηα πνπ
άκα γίλεη κηα εθθιεζία ρσξίο έλα πεξηβάιινληα ρψξν, ζα είλαη ζα λα είλαη
ζηελ απιή ησλ ζπηηηψλ. Απηά είρα λα πσ, επραξηζηψ πνιχ κε αθνχζαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ ε θα ηακαηνπνχινπ.
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Φ. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ: Καιεζπέξα ζαο, είκαη Αληηπξφεδξνο ηεο νκάδαο
γπλαηθψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Αξρηθά λα μεθηλήζσ φηη δελ
είκαζηε θνηλφ εδψ, είκαζηε δεκφηεο θαη έρνπκε ιφγν.
Ζ νκάδα γπλαηθψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο δίλεη
ην βξνληεξφ παξφλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ καο, γηα λα
δειψζνπκε πσο δελ ζα επηηξέςνπκε λα κελ παξακείλνπλ νη ειεχζεξνη ρψξνη
δεκφζην θαη δσξεάλ αγαζφ γηα φινπο.
Γελ έρνπκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε ηίπνηα πάλσ ζε απηφ. Οη
πνιηηηθέο πνπ θαίλε ηα δάζε καο θαη απηή ηε ζηηγκή θαίγνληαη θαη δάζε, είλαη
νη ίδηεο πνιηηηθέο πνπ ζηεξνχλ ην δηθαίσκα ζηα παηδηά καο λα παίδνπλ
ειεχζεξα θαη λα έρνπλ ρψξνπο αλαςπρήο γη' απηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Δίλαη νη ίδηεο νη πνιηηηθέο πνπ φπσο ζηεξνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
έηζη ζηεξνχλ θαη απηφ ην ειάρηζην ζηελ πξφζβαζε ειεχζεξν ρψξν, κε
πξνδηαγξαθέο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο καο ζηνλ 21ν αηψλα πνπ
βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ππεξάζπηζε απηνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο θαη δελ ην βάδνπκε ζε θακία δπγαξηά θαη αληηπαξάζεζε
ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Δίκαζηε εδψ νη θνξείο θαη νη θάηνηθνη λα δηαηξαλψζνπκε ηελ
αληίζεζή καο ζε νηηδήπνηε πάεη λα πεξάζεη ρσξίο λα παίξλνληαη ππφςε νη
θσλέο πνπ αληηζηέθνληαη ζε φιν απηφ. Θα καο βξείηε κπξνζηά ζαο, φπσο
καο βξήθαηε θαη ζην 3ν βξεθνλεπηαθφ πνπ πάιη δελ πήξαηε ππφςε ηηο θσλέο
απηέο θαη ζα ην πάκε κέρξη ηέινπο, έρνπκε δειψζεη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε, παξαθαιψ έλαο εθπξφζσπνο αθφκε αλ
ζέιεη λα πάξεη ηνλ ιφγν λα πξνζζέζεη θάηη ζηε ζπδήηεζή καο. Οξίζηε θχξηε.
ΔΜΜ. ΠΔΡΑΚΖ: Δθπξνζσπψ ηνπο απφκαρνπο ηεο δνπιεηάο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο έλα πξάγκα ζέινπκε λα πνχκε εδψ. Μαο
αθνξά θη εκάο σο απφκαρνπο ηεο δνπιεηάο, πεγαίλνπκε λα μεζθάζνπκε
θάπνπ, καο έρνπλ ηζαθίζεη ζπληάμεηο ηα μέξεηε, ε αληίζεζή καο είλαη ε εμήο:
ζε κηα πεξίνδν πνπ φινη επηθαινχκαζηε ην πεξηβάιινλ, θάπνηνη άιινη κε
βάζε ην πεξηβάιινλ κηιάλε γηα πξάζηλεο κεηαβάζεηο, πξάζηλε αλάπηπμε,
θάπνηνη ηέηνηνη ρψξνη έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ.
Δίλαη κηα πεξηνρή ηελ μέξεηε θαιχηεξα απφ εκέλα. Ζ ζέιεζε ε
δηθή καο είλαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη απηφ ην πξάγκα, ππάξρνπλ ρψξνη γηα ην
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λαΐζθν εθεί ιίγν παξαθάησ απφ ην ζεκείν πνπ ιέηε, ππάξρεη έλα ζπληξηβάλη
θνληά ζε έλα γήπεδν ραλη κπνι, κπνξεί λα πάεη λα γίλεη ε ηνπνζέηεζε εθεί.
Δίλαη αλάγθε εθεί;
Καη λα ηειεηψζσ, γηαηί απηή ηελ αίζζεζε έρνπκε φηη νη δεκφζηνη
ρψξνη, κε ζπγρσξείηε, αιιά δελ είλαη ηδηνθηεζία θαλελφο νχηε Γεκάξρνπ, νχηε
Γήκνπ, νχηε κεηξφπνιεο. Γηαηί κε ηελ ίδηα ινγηθή θάζε ηη δεκφζην αχξην –
κεζαχξην άληε λα θάλνπκε έλα ζνχπεξ κάξθεη, άληε λα θάλνπκε έλα γθαξάδ,
δελ μέξσ ηη άιιν. Γη' απηφ δεηάκε λα απνζχξεηε απηή ζαο ηελ απφθαζε. αο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, θχξηνη ζπλάδειθνη αο μεθηλήζνπλ νη
επηθεθαιήο λα αξρίζεη ε ζπδήηεζε. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Υαίξνκαη πνπ επηηέινπο ην
ζέκα ζπδεηείηαη έζησ θαη κε θαζπζηέξεζε. Ση αθνχζακε ζήκεξα απφ ηνπο
θαηνίθνπο θαη απνζαθελίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο; Σν γηαηί ηνπο ππνζηεξίδνπκε
κηα ζεηξά απφ Παξαηάμεηο αιιά θαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη δπζηπρψο ηα
ιεγφκελά καο ράλνληαη κέζα ζε έλα νξπκαγδφ ζηξεςνδηθίαο θαη αλαιεζψλ
ηνπνζεηήζεσλ.
Απηφ πνπ ηνπο θαίεη, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε
κε αιιαγή ρξήζεο απηνχ ηνπ ρψξνπ. Σνπο ελδηαθέξεη λα ππάξρεη έλαο
πλεχκνλαο πξαζίλνπ, απηφ καο είπαλ, ζε κηα επνρή πνπ ππάξρεη
πεξηβαιινληηθή θξίζε, ππάξρεη θιηκαηηθή θξίζε θαη ππνηίζεηαη φινη, δηεζλείο
Οξγαληζκνί, Κπβεξλήζεηο, Γήκνη νκλχνπλ ζην φλνκα ηεο πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο, ζηελ πξάμε φκσο έξρνληαη πάληα λα θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο
απζαηξεζίεο.
Ννκίδσ πσο ζα έπξεπε λα εηζαθνχζνπκε κε κεγάιε πξνζνρή
ηελ αγσλία ηνπο θαη εζείο πνπ ςεθίζαηε απηή ηελ απφθαζε λα ην
μαλαζθεθηείηε.
Ση δελ είπαλ νη θάηνηθνη θαη ηη δελ ιέκε θαλέλαο, ηνπιάρηζηνλ εμ
φζσλ μέξσ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ έρνπκε αληηηεζεί ζε απηή ηελ
απφθαζε. Σν πξψην είλαη φηη εδψ δελ ζέινπκε λα γίλεη ν λαφο θαη θάπνηνη φηη
είκαζηε άπηζηνη, δελ ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ εθθιεζία θαη ηα ινηπά.
Απάληεζε ν ίδηνο ν θχξηνο πξηλ, ν νπνίνο είπε φηη δελ έρνπκε
θαλέλα πξφβιεκα, είλαη ζεκηηφ λα γίλεη, απιψο δηαθσλνχκε κε ηνλ ρψξν. Αο
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γίλεη ζε θάπνην άιιν ζεκείν, πνπ λα κελ είλαη πξάζηλν, κελ αθαηξεζεί
πξάζηλν. Άξα ην επηρείξεκα πνπ αθνχγεηαη απφ θάπνηνπο εδψ κέζα φηη
ππνηηκάκε, ππνβαζκίδνπκε θαη ζέινπκε θφληξα, δελ ηζρχεη.
Απηή ε απφθαζε είλαη πνπ έξρεηαη λα ρσξίζεη ηνπο αλζξψπνπο
ζε ρξηζηηαλνχο, κε ρξηζηηαλνχο, πηζηνχο – άπηζηνπο, θαη ην ζεσξψ αλ κε ηη
άιιν απαξάδεθην λα παίξλεη ηέηνηα δηάζηαζε απηφ ην ζέκα, θαζ' φηη κηιάκε γηα
έλα δήηεκα απνθιεηζηηθά πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο.
Καη ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά εκάο, πνπ κε ηνλ πην μεθάζαξν
ηξφπν ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ην μεθαζάξηζα, φηη εκείο αλαδεηνχζακε
ρψξν λα θηηάμνπκε θάπνην δεκνηηθφ θαηάζηεκα εθεί. Καη αλ κε ηη άιιν δελ
ζθεθηήθακε, δελ δηαλνεζήθακε πνηέ λα πάκε εθεί ζε απηφ ην ρψξν πξαζίλνπ,
παξ' φηη έρεη αλάγθε ν Γήκνο λα δεκηνπξγήζεη έλα ρψξν ζπλάληεζεο έζησ
απηψλ ησλ αλζξψπσλ, λα έρνπλ κηα Τπεξεζία, λα έρεη ν Γήκνο κηα Τπεξεζία
εθεί. Γε ην δηαλνεζήθακε λα πάκε λα αθνπκπήζνπκε έλα ρψξν πξαζίλνπ,
γηαηί. Γηαηί νηηδήπνηε αθαηξείηαη, είλαη ππεξπνιχηηκν γη' απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο.
Σν δεχηεξν, γηαηί αθνχγεηαη θη απηφ θαη γξάθεηαη δπζηπρψο είλαη
φηη εκείο απνπνηνχκαζηε ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαη ζηεξίδνπκε ην αίηεκα
ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, δήζελ φηη αλήθεη ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη
εκείο ζηεξίδνπκε απηφ ην αίηεκα; Απηά είλαη ζνβαξά πξάγκαηα; Καη ιέγεηαη
απηφ απέλαληη ζε κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ην δήισζε ζην Κηεκαηνιφγην.
Σν γεγνλφο φηη ζήκεξα εζείο ην βξίζθεηε γηα λα ην δψζεηε, έρεη
λα θάλεη επεηδή εκείο ην δειψζακε ζην Κηεκαηνιφγην. Καη έξρεζηε εζείο εθ
ησλ πζηέξσλ πνπ ιέηε φηη είλαη δηθφ καο, αιιά ιέηε φηη είλαη δηθφ καο γηα λα
κπνξείηε λα ην δψζεηε. Αλ δελ παίξλαηε απφθαζε λα ην δψζεηε, ζα είρε ηελ
αληηκεηψπηζε πνπ πεξηέγξαςαλ πξηλ νη θάηνηθνη: ππνβάζκηζε, ππνηίκεζε, θαη
εθεί δελ καο ελδηαθέξεη αλ είλαη δηθφ καο. Αιιά ηψξα μαθληθά πνπ είλαη λα ην
παξαρσξήζνπκε, ζρηδφκαζηε φηη είλαη δηθφ καο. ηαλ είλαη λα ην
θξνληίζνπκε, απειζέησ απφ εκνχ…
Άξα εδψ λα ζνβαξεπηνχκε θαη κε ρξεψλνπκε ζε απηνχο πνπ
δηαθσλνχλ απφςεηο πνπ δελ ηζρχνπλ, γηαηί απηφ είλαη κηα θαζαξή ζηξεςνδηθία
θαη κελ πσ θάπνην βαξχ ραξαθηεξηζκφ.
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Σξίηνλ θαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. ε νπνηαδήπνηε επλνκνχκελε
πνιηηεία αιιαγέο ρσξνζεηήζεηο γεο θαη πφζν κάιινλ αιιαγή απφ ρψξν
πξαζίλνπ ζε θάηη άιιν, ζα γηλφηαλ χζηεξα απφ κηα ζηνηρεηψδε, έζησ θαη
επηθαλεηαθά

έζησ

θαη

ζεζκηθά,

δηαβνχιεπζε.

Τπάξρεη

Δπηηξνπή

δηαβνχιεπζεο. Γελ ξσηήζεθε πνηέ, δελ ζπλεδξίαζε.
Τπάξρεη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο λα
εθθξάζεη κηα γλψκε. Γελ έγηλε απηφ. Έγηλε εθ ησλ πζηέξσλ έκαζα, ρηεο. Έγηλε
ρηεο θαη ε πιεηνςεθία απφ φ,ηη ελεκεξσζήθακε δηαθσλεί. Γηαθσλεί ε
πιεηνςεθία ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο κε απηή ηελ
απφθαζε.
Δδψ εζείο δελ έρεηε θάλεη ην ζηνηρεηψδεο: λα αθνχζεηε ηνπο
θαηνίθνπο. Οη θάηνηθνη είλαη εδψ, νη θάηνηθνη φιν απηφ ην δηάζηεκα έρνπλ
θηλεηνπνηεζεί γηα λα ππεξαζπηζηνχλ απηφ ην κηθξφ ηκήκα πξαζίλνπ πνπ ην
ληψζνπλ δηθφ ηνπο θαη ην αγαπάλε θαη ην θξνληίδνπλ θαη ζεσξψ πσο άιια
είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Κχξηε Γεσξγακιή κηαο θαη ην είπαηε πξηλ, ε παηδηθή ραξά είλαη
κε ινπθέην. Σν ινπθέην ην αθαίξεζαλ νη θάηνηθνη γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά
ηνπο λα κπαίλνπλ κέζα λα παίδνπλ. Γελ είλαη πηζηνπνηεκέλε ε παηδηθή ραξά,
φπσο δελ είλαη θαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο.
Άξα αο δείηε ηα βαζηθά πνπ είλαη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη αλ
ελδηαθέξεηαη ν κεηξνπνιίηεο λα θηηαρηεί έλαο νηθίζθνο, αο αλαδεηεζεί έλαο
άιινο ρψξνο. Αιιά επ’ νπδελί λα κελ αιιάμεη ρξήζε απηφο ν ρψξνο
πξαζίλνπ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, είηε είλαη λαφο, είηε είλαη ΚΔΠ, είηε είλαη
ΚΑΠΖ, είηε νηηδήπνηε άιιν.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε θαθψο αθαηξέζεθε ην ινπθέην απφ
ηνπο θαηνίθνπο. Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ε πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ
ραξψλ γίλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη πηζηνπνηεκέλε φκσο.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δίλαη πηζηνπνηεκέλε. Τπήξραλ θάπνηα πξνβιήκαηα κε ηα
θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρηεο ή πξνρζέο ηα θηηάμακε, είλαη πηζηνπνηεκέλε.
πσο μέξεηε πάξα πνιχ θαιά αλνίγνπλ νη παηδηθέο ραξέο θαη κεηά απφ κηα
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εβδνκάδα – δέθα κέξεο πάιη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, ην μέξεηε πάξα
πνιχ θαιά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρνπλ παηδηθέο ραξέο πνπ έρνπλ αλνίμεη… κελ
πάκε ην ζέκα ηψξα εθεί.
Λ.

ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ:

Απιά

ε

παηδηθή

ραξά

είλαη

πηζηνπνηεκέλε,

ε

ζπγθεθξηκέλε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα έρεη αλνίμεη ε παηδηθή ραξά.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Έρεη αλνίμεη, αιιά θαθψο ηελ άλνημαλ γηαηί άθνπζα φηη
έζπαζαλ ην ινπθέην νη θάηνηθνη. Καθψο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
παηδηψλ θαη γη' απηφ ηελ θιείλνπκε θηφιαο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γεσξγακιή, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κηιάκε γηα κηα πεξηνρή πνπ είλαη άθξσο
εγθαηαιειεηκκέλε απφ πιεπξάο Γήκνπ. Δηιηθξηλά φπνηε πεξλάσ απφ εθεί, ή
ζα

είλαη

ζθνππίδηα,

ζσξνί,

θιαδηά

θνκκέλα

πεηακέλα,

θάδνη

αλαπνδνγπξηζκέλνη, θαη θιεηδσκέλε ε παηδηθή ραξά θίιηαηε Λχζαλδξε.
Έγηλε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ην Κάησ Κνπθιάθη φρη γηαηί καο
απαζρφιεζαλ ηα πξνβιήκαηα, αιιά γηαηί ήξζε έλαο εμσγελήο παξάγνληαο
εηζπεδίδνληαο ζηα ρσξάθηα ηνπ Γήκνπ πνπ ζέιεη λα θάλεη εθθιεζία. Πίζηεπα
φηη ν δεζπφηεο ζα αληηιακβαλφηαλ ηε δηαίξεζε πνπ πξνθαιεί θαη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα είρε δεηήζεη απφ κφλνο ηνπ λα
θάλεη πίζσ. Γπζηπρψο ζέιεη ην εθθιεζάθη λα γίλεη εθεί ζε κηα δψλε πξαζίλνπ,
νη νπνίεο Εψλεο πξαζίλνπ φζν πάλε, πάλε πξνο ην ρεηξφηεξν ζε φιν ην
ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο πνιιψ δε κάιινλ θαη ζην Γήκν καο.
Κχξηνη θαη θπξίεο ζπλάδειθνη θαηξφο λα ζπδεηήζνπκε γηα ηα
πξνβιήκαηα απηήο ηεο γεηηνληάο πνπ είλαη απνθνκκέλε θαη έρεη γίλεη κήιν ηεο
έξηδαο εάλ αλήθεη ην νηθφπεδν ζην Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ή ζην Γήκν
ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Αιήζεηα, καο πεηξάδεη φηη απηή ε λεζίδα πξαζίλνπ
ρσξίδεη ηνπο δπν Γήκνπο; Καη είλαη κηα αλάζα δσήο θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο
έλζελ θαη θείζελ ηεο νδνχ Λάκπξνπ Καηζψλε; Γηαηί δειαδή ζα πείξαδε ηνπο
θαηνίθνπο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ λα ξνπθνχλ νμπγφλν θαη ζα ιέγακε «απηφ
είλαη απνθιεηζηηθά δηθφ καο θαη δελ παξέρνπκε απφ εθεί νχηε κηα αλάζα»;
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Αο ζνβαξεπηνχκε. Καηξφο ε Γεκνηηθή Αξρή λα θάλεη πίζσ ζε
απηφ ην ζέκα, δηφηη πξνζσξηλνί λανί δελ ππάξρνπλ. ηαλ κπεη έλαο λαφο ζηελ
Αγία Σξάπεδα γίλεηαη εηδηθή ηειεηή, δελ μεζπηηψλεηαη έλαο λαφο κε ηίπνηα. Καη
αλ έρεηε δεη ζε κεγάια έξγα πνπ πέθηεη κέζα ζηνπο δξφκνπο, ην λαφ ηνλ
ζεθψλνπλ θαη ηνλ πάλε παξαπέξα, γηαηί δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ ζξεζθεία ε
θαηεδάθηζε.
Πέξα ηνπ φηη ζα θνπνχλ θαη αξθεηά δέληξα πνπ απφ φ,ηη είδα νη
θάηνηθνη έρνπλ θπηέςεη, αιιά ηνπιάρηζηνλ είρα ηελ απαίηεζε ν δεζπφηεο λα
αθνπγθξαζηεί φιε ηελ θνηλσλία. Καη έλαο δεζπφηεο δελ κπνξεί λα ρσξίδεη ηελ
θνηλσλία, νχηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απηά πξνο ην παξφλ, επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

πξσηνβνπιία

–

νξηζκέλσλ

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:
ζπλαδέιθσλ

Πξάγκαηη

δεκνηηθψλ

ζήκεξα

ζπκβνχισλ

κε
θαη

Παξαηάμεσλ έξρεηαη ην ζέκα μαλά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δηφηη δελ θαηέζηε
δπλαηφ λα αθνχζνπκε ηνπο θαηνίθνπο.
Απφ πνχ μεθηλάκε φκσο; Απφ κηα θνηλή δηαπίζησζε: ην Κάησ
Κνπθιάθη είλαη ζα λα κελ απνηειεί ηκήκα ηνπ Γήκνπ καο. Ζ εγθαηάιεηςε είλαη
γεγνλφο ην νπνίν ην παξαδερφκαζηε φινη. Ζ έιιεηςε θαζαξηφηεηαο, ε έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο, είλαη θάηη ην νπνίν

πνιχ ζσζηά πεξηέγξαςε ν θ.

σηεξφπνπινο πξνεγνχκελα πνπ είλαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θαηνίθνπο
εθεί, έρεη θαη κε ηα θνηλά ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο αλαθαηεπηεί παιαηφηεξα. Άξα
έρνπκε κηα πεξηνρή ε νπνία πξαγκαηηθά είλαη ππνβαζκηζκέλε. Καη απηφ
απνηειεί θνηλφ ηφπν, θνηλή πεπνίζεζε.
Έξρνκαη ηψξα ζην ζέκα, γηα λα δηεπθξηλίδνπκε ηα ζέκαηα έλα έλα. Αθνχζηεθε θαη κάιηζηα θαη απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, πνπ πξαγκαηηθά
κνπ θάλεη ηξνκεξή εληχπσζε απηφ, φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη είλαη
θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεηο εηδηθέο γλψζεηο, αλ
αλαηξέμεη θαλείο ζην Κηεκαηνιφγην θαη ζην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ηεο πεξηνρήο,
ν ρψξνο είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο, δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ρψξνο
πξαζίλνπ. Άξα έλα - έλα λα απνδνκνχληαη ηα επηρεηξήκαηα. Καη δελ έγηλε
ρψξνο πξαζίλνπ νχηε επί θ. Βαζηιφπνπινπ, νχηε κε παιαηφηεξεο Γεκνηηθέο
Αξρέο. Δίλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο εγθαηαιειεηκκέλνο φκσο.
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Έξρνκαη ηψξα ζην ηδηνθηεζηαθφ. Πνιχ ζσζηά καο είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο επί επνρήο ηνπ επί δεκαξρίαο ηνπ
θαηαρσξήζεθε σο ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ καο. Μάιηζηα. Αιιά θαίλεηαη δελ
θξφληηζε λα ελεκεξψζεη ηνλ επί πέληε ρξφληα Πξφεδξν ηνπ ηνπηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο ηνλ θ. Καηεξίλε ηεο Παξάηαμήο ηνπ, πνπ
εδψ -θαη έρεη θαηαγξαθεί εδψ ζε video- έιεγε «εγψ μέξσ φηη είλαη κηζφ - κηζφ
κε ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο».
Γειαδή ν θ. Βαζηιφπνπινο καο ιέεη ζσζηά φηη θαηαρσξήζεθε
επί ησλ εκεξψλ ηνπ ζηε δηθαηνδνζία, ζηελ ηδηνθηεζία θαη έηζη είλαη …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ θ. Βαζηιφπνπιε
ζαο άθνπζα, ζα κε αθνχζεηε θη εζείο. Δζείο ιέηε πνιχ ζσζηά απηφ, αιιά ν θ.
Καηεξίλεο πνπ ήηαλ ν θαζ' χιελ αξκφδηνο, ν Πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ
πκβνπιίνπ ζαο ππάξρεη βηληενζθνπεκέλν πνπ ιέεη «εγψ μέξσ φηη αλήθεη
κηζφ – κηζφ» θαη έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη απηφ πνπ ιέηε εζείο.
Καη έξρεηαη νπζηαζηηθά λα δψζεη επηρείξεκα ζηνπο Αγίνπο
Αλαξγχξνπο πνπ έβαιαλ πηλαθίδεο παξάλνκεο θαη δηεθδηθνχλ ηνλ ρψξν.
Σειηθά απνθαζίζηε σο Παξάηαμε: είλαη δηθφ καο ή δελ είλαη δηθφ καο; Έρεηε
θνηλή άπνςε γηα ην ζέκα ή έρεηε δηαθνξεηηθέο απφςεηο;
Έξρνκαη γηα ην ηδηνθηεζηαθφ. Απηέο νη θσλέο ηεο εγθαηάιεηςεο,
γηαηί απφ εθεί μεθηλνχλ νη θάηνηθνη θη έρνπλ ρίιηα δίθηα, δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα
λα πάκε ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο, ην είπαλ θάπνηνη θαη ην μέξεη πνιχ θαιά
θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο πνπ παξέζηε εθεί. Γξάθηεθε φηη θάπνηνη θάηνηθνη
βιέπνληαο απηφ ην ράιη πνπ ππάξρεη, ηελ πιήξε εγθαηάιεηςε, ιέλε «βιέπνπλ
κε θαιφ κάηη λα πάκε ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο».
Γειαδή ζα ράζνπκε φρη κφλν έλα νηθφπεδν έλα θνηλφρξεζην
ρψξν, φρη πξαζίλνπ θαη πάιη ηνλίδσ, ν νπνίνο αλήθεη ζην Γήκν ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο αιιά ηνικάκε λα ζέζνπκε θαη ζέκα πξνζάξηεζεο ηνπ Κάησ
Κνπθιαθίνπ ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο. Απαξάδεθην θαηά ηε γλψκε κνπ.
Γηα λα δνχκε ην ζέκα πσο αληηκεησπίζηεθε θαη απφ ηελ άιιε
πιεπξά ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Έξρεηαη ν Γήκνο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη
δηεθδηθεί κε αθνξκή ην γεγνλφο ηελ ηδηνθηεζία θαη ηε λνκή ηνπ ρψξνπ. Έγηλε
ρηεο Γηθαζηήξην, ζα θξηζεί απφ ην Γηθαζηήξην. Αλ θαη δελ ζα έπξεπε θαλ λα
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ζπδεηείηαη, δηφηη ν ρψξνο απηφο αλήθεη ζην Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο –
Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Να δνχκε ηψξα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δηφηη ηέζεθε ην ζέκα φηη ν
δεζπφηεο δηαηξεί ή φηη ζεσξνχκε θάπνηνπο πην ρξηζηηαλνχο απφ ηνπο άιινπο.
ρη βέβαηα, ν θαζέλαο καο έρεη δηθαίσκα λα πηζηεχεη φζν ζέιεη, ή λα κελ
πηζηεχεη. Γελ είλαη ην ζέκα καο απηφ.
Σν νπζηαζηηθφ ζέκα πνην είλαη. Κχξηε Γήκαξρε θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη αγαπεηνί παξηζηάκελνη, επεηδή εγψ είκαη
παιηφο ζηα πξάγκαηα θαη ππήξμα πνιιά ρξφληα δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηε
Νέα Υαιθεδφλα θαη ππνςήθηνο Γήκαξρνο, ζπκάκαη επνρέο αιήζηνπ κλήκεο
φηαλ επηρεηξήζεθε θαη δελ ην θξχβσ απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε πνπ ηφηε
αλήθα σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο, καδί κε θαηνίθνπο αγθαιηάζακε ην αίηεκα
ησλ θαηνίθσλ λα θάλνπκε ην λαφ ηνπ Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ πνπ
ζήκεξα ππάξρεη φπσο μέξεηε ζηελ πεξηνρή ηνπ κεζαίνπ Κνπθιαθίνπ.
Σφηε είρακε ηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο επνρήο εθείλεο απέλαληί καο.
Βάιακε ηελ εθθιεζία ην βξάδπ, καο θπλεγνχζε ε Αζηπλνκία. Έιεγαλ φηη ηνπο
ελνριεί ην θακπαλαξηφ, γηαηί πξνθαιεί έλα ζφξπβν πνπ δελ ηνπο αξέζεη, ιεο
θαη έπξεπε λα βαξάκε παιακάθηα γηα λα ηνπο θαινχκε ζηελ εθθιεζία φζνπο
ζέινπλ λα πάλε.
Γηα λα δνχκε ηη έγηλε ζηε ζπλέρεηα; Καηαζηξάθεθε ην πξάζηλν;
ε έλα ρψξν πνπ ήηαλ εθηφο ζρεδίνπ θαη παξέκεηλε εθηφο ζρεδίνπ έγηλε έλαο
λαφο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία ήηαλ απέλαληη ζηνπο θαηνίθνπο, φηαλ
ήξζαλ νη δεκνηηθέο εθινγέο εθείλε ε Γεκνηηθή Αξρή πνπ αληηδξνχζε, έδσζε
άδεηα γηα λα γίλεη ην λαφο θαλνληθά, λα νηθνδνκεζεί, λα γίλεη ηζηκεληέληνο.
Καη ξσηάσ ζήκεξα επί ηνπ πξαθηένπ έγηλε ν λαφο ζε έλα ρψξν
ζπγθεθξηκέλν: ην πξάζηλν θαηαζηξάθεθε; Σν ζπγθεθξηκέλν πάξθν έρεη ηελ
ίδηα αληηκεηψπηζε φπσο ζα είρε, αλ δελ ππήξρε ε εθθιεζία εθεί, ή είλαη πην
πξνζεγκέλν ή δηαθπιάηηεηαη ην πξάζηλν έηζη; Γηφηη ππάξρνπλ άλζξσπνη νη
νπνίνη αζρνινχληαη, φηαλ δελ αζρνιείηαη ν Γήκνο. ρη ινηπφλ, ην πξάζηλν
δηαθπιάρζεθε θαη ζε έλα πνιχ κεγαιχηεξν ρψξν. Οχηε ηζηκεληνπνηήζεθε,
νχηε έγηλε θάηη ην νπνίν είλαη αξλεηηθφ.
Γηα πεγαίλεηε λα δείηε ρψξνπο παξαθάησ ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο
ζηελ ίδηα πεξηνρή, πνπ δελ ππάξρεη εθεί εθθιεζία δελ ππάξρεη ηίπνηα, λα δείηε
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ηελ εγθαηάιεηςε πνπ ππάξρεη. Δθεί είλαη πεξηπνηεκέλνο ν ρψξνο. Πνηα είλαη
ηα επηρεηξήκαηα πνπ ιέκε φηη ζα έρνπκε θαηαζηξνθή ηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ;
Πνπ δελ είλαη ρψξνο πξαζίλνπ θαη είλαη επζχλε ησλ πξνεγνχκελσλ
Γεκνηηθψλ Αξρψλ πνπ δελ ην έθαλαλ. Γηαηί αλ ήηαλ ρψξνο πξαζίλνπ, δελ ζα
θνπβεληηάδακε θαζφινπ ζήκεξα. Δάλ ήηαλ ρψξνο πξαζίλνπ δελ ζα
κπνξνχζακε λα θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε λατδξίνπ
πξνθάη.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη, ζα κε αθνχζεηε. Δγψ
άθνπζα ηνπο πάληεο θαη εγψ κηιάσ κε επηρεηξήκαηα, δελ κηιάσ κε θξαπγέο,
ζα κε αθνχζεηε.
Δγψ ιέσ ην εμήο: φηαλ ιέκε ζε έλα ρψξν 500 ηεηξαγσληθψλ ζα
κπεη έλα λαΐδξην… πείηε κνπ πφζα ηεηξαγσληθά; Γηαηί εγψ πήγα θαη ξψηεζα.
70 ηεηξαγσληθά. Γειαδή θαηαζηξέθνπκε ην πξάζηλν ζε έλα ρψξν …
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ θπξία κνπ, εγψ
δελ δηέθνςα θαλέλαλ δελ είλαη σξαίν απηφ πνπ θάλεηε. Δγψ άθνπζα κε
ζεβαζκφ ηνπο πάληεο, ζα κε αθνχζεηε θη εζείο θαη ζα κηιήζεηε κεηά ζηε
ζπλέρεηα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ, αθήζηε ηνλ λα ηειεηψζεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δδψ έρνπκε έλα ρψξν 500
ηεηξαγσληθψλ πνπ είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο, φρη ρψξνο πξαζίλνπ, πνπ ζα
γίλεη ρψξνο πξαζίλνπ θαη ζα κπεη έλα λαΐδξην 70 ηεηξαγσληθψλ. Απηή είλαη ε
νηθνινγηθή θαηαζηξνθή; Καη φρη κφλν απηφ, εγψ πξνζσπηθά πηζηεχσ θαη
ππνζηεξίδσ ηελ άπνςή κνπ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν κε ηε δεκηνπξγία
απηνχ ηνπ λατδξίνπ ζα ππάξρεη θάηη έζησ πνπ ζα πξνζθέξεη θαη θνηλσληθά
ζηελ πεξηνρή, δηφηη δελ ππάξρεη ηίπνηα. Αλ εμαηξέζνπκε ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ
πνπ έγηλε επί Παπακηθξνχιε ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά θαη κε ηε ρνξεγία ηνπ
Γεκάξρνπ ηεο Κχπξνπ, δελ ππάξρεη ηίπνηα ζην Κάησ Κνπθιάθη. Καθψο δελ
ππάξρεη ηίπνηα.
Μαο είπαλ φηη αλαδήηεζαλ ρψξν γηα λα θάλνπλ θάηη, εγψ
πηζηεχσ φηη ζα δψζεη θαη κηα θνηλσληθή δηάζηαζε ην ζπγθεθξηκέλν. ρη ζα
θαηαζηξέςεη ηνλ ρψξν. Αλ είλαη δπλαηφλ; Γειαδή ηη είλαη απηά πνπ ιέκε;
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Καηαζηξάθεθε ν ρψξνο εθεί πνπ είλαη ε Δπαγγειίζηξηα; Αλαβαζκίζηεθε ν
ρψξνο.
Καη ηψξα πηζηεχσ φηη εάλ ηειηθά πινπνηεζεί ε απφθαζε απηή, κε
φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ελλνψ λα μεθαζαξίζεη ην ζέκα δηθαζηηθά, λα
ππάξμεη άδεηα απφ ηελ Πνιενδνκία, φρη λα κπεη νχηε ελ θξππηψ φπσο θάλακε
εκείο ηφηε κε ηελ Δπαγγειίζηξηα, αιιά λα κπεη κε φινπο ηνπο λφκνπο ηξφπνπο,
ηφηε ν ρψξνο ζα αμηνπνηεζεί ζην κέγηζην. Θα αμηνπνηεζεί θαη σο ρψξνο
πξαζίλνπ, εγψ δελ έρσ κάζεη λα καζάσ ηα ιφγηα κνπ θαη φηαλ ππνζηεξίδσ
θάηη, ην ππνζηεξίδσ κε επηρεηξήκαηα θαη φρη κε θσλέο θαη φρη λα ζέισ λα
εθκεηαιιεπηψ θάηη πνιηηηθά, φπσο έθαλε ε Παξάηαμε… γηαηί ζηελ Παξάηαμε
ηε ζπγθεθξηκέλε πνπ ζήκεξα έξρεηαη λα καο πεη φηη δελ ζέινπκε ην εθθιεζάθη,
ζπκκεηέρνπλ

άλζξσπνη

πνπ

ζπκκεηείραλ

ζηελ

Παξάηαμε

ηνπ

θ.

Παπακηθξνχιε πνπ έδσζε ηελ άδεηα, φηαλ θπλεγνχζε ηελ εθθιεζία ηεο
Δπαγγειίζηξηαο.

Πσο έγηλε απηφ ηφηε; Με καγηθφ ηξφπν; Απηή είλαη ε

ππνθξηζία: λα έξρεζαη πξνεθινγηθά γηα λα πάξεηο 5 ςεθάθηα θαη λα αιιάδεηο
άξδελ απηά πνπ έιεγεο θαη ππνζηήξηδεο.
Έξρνκαη λα πσ θαη θάηη άιιν. Σν πξψην θαη βαζηθφ γηα εκέλα
δεδνκέλν πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηείηαη θαλ θαη ζαο ην είπα θ. Γήκαξρε,
είλαη ε αθαίξεζε ηεο παξάλνκεο πηλαθίδαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πνπ
έρνπλ βάιεη νη Άγηνη Αλάξγπξνη, ν Γήκνο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Απηφ λνκηθά
ζα ζαο ην πεη θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία ζπληζηά ακθηζβήηεζε ηεο λνκήο ηνπ
ρψξνπ. ηαλ εγψ έξζσ ζην ζπίηη ζαο θαη βάισ κηα πηλαθίδα θαη ιέσ «απηφ
αλήθεη ζηνλ Σνκπνχινγινπ» ακθηζβεηψ ηε λνκή ηνπ ρψξνπ πνπ έρεηε, ηελ
ηδηνθηεζία ζαο.
Γελ ην έρεηε θάλεη θ. Γήκαξρε απηφ κέρξη ηψξα. Καθψο δελ ην
έρεηε θάλεη θαη ζαο ην έρσ πεη απφ ηελ αξρή. Θα πξέπεη λα αθαηξεζεί κε ηε
λφκηκε δηαδηθαζία ηεο Πνιενδνκίαο, γηαηί επηπρψο ν Γήκνο ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο ν παιαηφο Γήκνο, έρεη πνιενδνκηθέο αξκνδηφηεηεο, θάηη πνπ δελ
έρεη ε Νέα Φηιαδέιθεηα. Γη' απηφ θαη ππαγφκαζηε σο Νέα Φηιαδέιθεηα ζηε
Νέα Ησλία πνιενδνκηθά, ελψ ε Νέα Υαιθεδφλα έρεη δηθή ηεο Πνιενδνκία.
Πξέπεη λα ελεξγήζεηε ψζηε λα αθαηξεζεί ε παξάλνκε πηλαθίδα.
Γηφηη φζν ππάξρεη απηφ απνηειεί κηα ακθηζβήηεζε ηεο λνκήο ηνπ ρψξνπ απφ
ην Γήκν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ απέλαληη ζην δηθφ καο Γήκν.
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Έξρνκαη λα πσ ελ θαηαθιείδη ην εμήο: ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή,
ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζα πξέπεη πξψηα απ' φια λα ην θνηηάμνπκε.
πκθσλψ θαη πάιη κε απηά πνπ είπαλ νη θάηνηθνη φζνλ αθνξά ηελ
εγθαηάιεηςε, είλαη δεδνκέλν απηφ. Καη δελ ζα ππήξρε ζήκεξα θακία
αληίξξεζε εάλ ν Γήκνο φπσο θνηηάδεη ην θέληξν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ή ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο, θνίηαδε θαη ην Κάησ Κνπθιάθη, ην νπνίν δπζηπρψο
ρσξνηαμηθά επεηδή καο ρψξηζε ε εζληθή νδφο έρεη παξακείλεη απφ ηελ άιιε
πιεπξά ηεο εζληθήο νδνχ θαη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά ε δεκνηηθή παξνπζία
εθεί.
Καη ην ιέσ εγψ θαη επηηξέςηε κνπ λα ην πσ ζην α’ εληθφ, πνπ ην
Κάησ Κνπθιάθη ην επηζθέπηνκαη πάξα πνιχ ζπρλά. Σν επηζθέπηνκαη απφ
παιηά, μέξεηε φηη εθεί έρσ ην θίιν κνπ ηνλ Ζιία ηακαηειφπνπιν θαη άιινπο
θίινπο κνπ, ην επηζθέπηνκαη ζπρλά, κνπ ππνδεηθλχνπλ πάξα πνιιέο θνξέο
ζέκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη ζε εγθαηάιεηςε θαη ζα πσ θαη θάηη ηειεπηαίν.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ ζα πξέπεη λα αθήζνπκε λα
ακθηζβεηείηαη φηη αλήθεη ζην Γήκν καο ελ ησ ζπλφισ ηεο θαη δελ κηιψ γηα ην
νηθφπεδν. Γηφηη αχξην κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θάπνηνη λα θάλνπλ έλα
ππφκλεκα θαη λα δεηήζνπλ λα αιιάμνπλ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη δφζεθε ε
επθαηξία απηή ηψξα κε απηφ ην πξάγκα πνπ γίλεηαη, δίλεηαη ε επθαηξία απηή.
Να καο πνπλ φηη «Ξέξεηε, θαιχηεξα ζα ήκαζηαλ ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο»
θαη θάπνηνη έρνπλ δίθην πνπ ην ιέλε.
Σειεηψλνληαο ζέισ λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν ηζηνξηθφ. Ζ
αλέγεξζε λαΐζθνπ ζην Κάησ Κνπθιάθη μεθίλεζε επί αείκλεζηνπ Γηψξγνπ
Απνζηνιάθε. Ο Γηψξγνο Απνζηνιάθεο αληαπνθξηλφκελνο φρη ζην αίηεκα ηνπ
ηφηε δεζπφηε αιιά θαη θάπνησλ θαηνίθσλ, ήζειε λα γίλεη λαΐδξην εθεί, ζε
δηαθνξεηηθφ ρψξν φκσο, ζα πξέπεη λα ην πσ θαη απηφ. ρη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν.
Ζ αλάγθε φκσο -θαη απηφ απαληά ζε θάπνηα θπξία ε νπνία
πξνεγνπκέλσο είρε ηηο απφςεηο ηεο- ππήξρε ε ινγηθή λα γίλεη λαφο, φρη φηη δελ
ππάξρεη αλάγθε λανχ, ν Απνζηνιάθεο ήηαλ έλαο άλζξσπνο ηεο πηάηζαο,
θαζεκεξηλά θπθινθνξνχζε ζε φιε ηελ πφιε, ήμεξε ηε Νέα Υαιθεδφλα ζα ηελ
ηζέπε ηνπ. Άξα ήμεξε φηη έπξεπε λα γίλεη λαφο. Γελ είρε επηιέμεη ην ζεκείν
απηφ, άιιν ζεκείν έρεη επηιέμεη θαη γηα ιφγνπο θπξίσο εθθιεζηαζηηθνχο δελ
πξνρψξεζε ην ζέκα ηφηε.
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Απηά απαληνχλ ζε φζα εξσηήκαηα ή ζέκαηα έρνπλ ηεζεί θαη απηά
ηα νπνία είπα είλαη φια απνδεηθλπφκελα κε επηρεηξήκαηα. Δγψ παξακέλσ ζηε
ζέζε ηελ νπνία έρσ θαη αξρηθά θαη πξνζσπηθά αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ
θαη ε Παξάηαμή καο πηνζεηήζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξνθάη λαΐδξην ησλ 70
ηεηξαγσληθψλ φρη κφλν ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο
εθθιεζηαζηηθά ην έλα δήηεκα είλαη απηφ, ζηελ νπζία φκσο ζα αλαβαζκίζεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. πδεηάκε ην γλσζηφ ζέκα θαη θαηά ηε
γλψκε καο είλαη θαλεξή ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε αιιά θαη
απφ άιιεο δπλάκεηο λα πεηαρηεί ε κπάια ζηελ εμέδξα, κηιάσ γηα ην
ηδηνθηεζηαθφ. Λεο θαη κηιάκε γηα δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Άκα κε ηελ ίδηα
απνθαζηζηηθφηεηα νη Κπβεξλήζεηο καο ζηέθνληαλ ζε άιια δεηήκαηα πνπ
άπηνληαη ησλ ζπλφξσλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ, ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή ε
θαηάζηαζε αιιά είλαη ηέηνηεο νη Κπβεξλήζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ηα
ζχλνξα θαη ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ.
Φπζηθά ζα δνχκε θαη ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ε
νπνία φκσο είλαη αδηάθνξε γηα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Γηαηί ην ζέκα δελ είλαη
ζε πνηνλ Γήκν αλήθεη θαη φινη μέξνπκε κε ηα Κηεκαηνιφγηα εηδηθά φζνη
είκαζηε απφ ρσξηφ ηη ζεκαίλεη θαη εγγξαθή ζε Κηεκαηνιφγην.
Παξεκπηπηφλησο ππήξραλ θη άιια πξάγκαηα ζην Κάησ
Κνπθιάθη, δελ ππάξρεη κφλν ε πιαηεία ε νπνία ζα γίλεη λαφο. Τπήξρε θαη
πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο, ην νπνίν ην έθαλαλ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο
απνξξηκκάησλ, πξνζσξηλά θη απηφ. Άιιν έλα πξνηθηφ.
ην γατηαλάθη ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ πεξί ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ
κπήθε πξφζθαηα θη έλα δειηίν Σχπνπ πνπ καο ζηάιζεθε θαη ν ηνπηθφο
ΤΡΗΕΑ -αιίκνλν, ιείπεη ν Μάεο απφ ηε αξαθνζηή!- θαη θαηαιάβακε φηη νχηε
ιίγν νχηε πνιχ φηη αλ ήηαλ ε πξψηε παξαρψξεζε θαη φρη ε δεχηεξε, θαη αλ
δελ ππήξραλ αληηδξάζεηο θαλέλα πξφβιεκα. Δίλαη έλα πξάγκα φπσο ε
θαηαβξφρζηζε ηνπ Διιεληθνχ απφ ηε Development θαη ηνπο επελδπηέο, πνπ
έρεη θαξδηά - πιαηηά ηηο ππνγξαθέο ησλ βνπιεπηψλ θαη ηεο ςήθνπ θαη ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ.
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Κχξηνη ηεο Γηνίθεζεο θαη απηψλ ησλ Κνκκάησλ πνπ δηαρεηξίδεζηε
απηφ ην ζχζηεκα, δελ είλαη ηζηθιίθη ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ
δηαρεηξηζηψλ ηεο εμνπζίαο νη δεκφζηεο εθηάζεηο λα ηηο δίλεηε αξηζηεξά θαη
δεμηά. Γελ είλαη νηθφπεδν πνπ βξήθαηε απφ ηνλ παππνχ ζαο.
Αλήθνπλ ζην ιαφ θαη πξέπεη λα απνηεινχλ πξαγκαηηθή ιατθή
ηδηνθηεζία, δειαδή λα ηθαλνπνηνχλ ηηο δσηηθέο ιατθέο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ
θαη νη δσηηθέο ιατθέο αλάγθεο απηή ηε ζηηγκή είλαη γηα ειεχζεξν, θνηλφρξεζην
ρψξν. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη, δελ είλαη πνηνο ζα πνηίδεη θαη ζα θιαδεχεη, γηαηί
νχηε απηφ θάλεη ν Γήκνο καο, καθάξη λα ην έθαλε.
Δίλαη λα κελ αθαηξεζεί ν ρψξνο, ε λνκή ηνπ ρψξνπ φπσο ιέηε
λνκηθά, ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ απηνχο πνπ πξαγκαηηθά αλήθεη: ηνπο
θαηνίθνπο θαη ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο ηεο γεηηνληάο ηνπο νπνίνπο δπζηπρψο ν
Γήκνο ηνπο έρεη γξακκέλνπο εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα θαη νη Κπβεξλήζεηο.
Καη δελ είλαη θνιιήγνη ή πειάηεο νη δεκφηεο ζε έλα ηζηθιίθη, αλ
ζα είλαη ζε απηφ ή αλ ζα είλαη ζην άιιν. Δίλαη εξγαδφκελνη, είλαη
απηναπαζρνινχκελνη, είλαη ζπληαμηνχρνη πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα.
Δγείξεηαη ην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο. Γηα καο είλαη θαζαξφ φηη ε
ζπδήηεζε πνπ δηεμάγνπκε γίλεηαη ζε έλα δεδνκέλν πιαίζην πνιχ ερζξηθφ γηα
ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη δεδνκέλν.
Γάζε, αθηέο, ειεχζεξνη ρψξνη, φια παξαδίδνληαη ζπζία ζην βσκφ ηεο
αθφξεζηεο δίςαο γηα ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο.
Δίρακε ην Νφκν 8280 ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνλ νπνίν φρη κφλν
δηαηήξεζε ε επφκελε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, αιιά θαη επέθηεηλε ηηο δπλαηφηεηεο
γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θξαηηθά δάζε, γηα ηνπξηζηηθά ρσξηά θαη
επηρεηξήζεηο, γηα θαηνηθίεο, γηα βηνκεραλίεο, γηα Α.Π.Δ., γηα λα κελ
αλαθεξζνχκε ζηηο πεξίθεκεο νηθηζηηθέο ππθλψζεηο.
πλερίζακε κε ηνλ θαηάπηπζην λφκν ηνπ Υαηδεδάθε ην ’20 πνπ
έθηαζε ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέπεη αθφκε θαη αλέγεξζε μελνδνρείσλ θαη
ιαηνκείσλ αθφκε θαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο NATURA ιέσ γηα ην ηη
είλαη λφκηκν. Να κελ ζπδεηήζσ ηελ πξνζηαζία ηνπ Οιχκπνπ δηα ηεο
εηζαγσγήο εηζηηεξίνπ. Απηά είλαη γλσζηά.
Καηά ηε γλψκε καο φκσο δελ εμεγνχλ ηελ θαηάζηαζε. Γελ
εμεγνχλ γηα παξάδεηγκα πσο είλαη δπλαηφλ ε Γεκνηηθή Αξρή κε ηφζν επηκνλή
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θαη ηφζν θαλαηηζκφ, κε ηφζε ελεξγεηηθφηεηα πνπ δελ δείρλεη φηαλ πξφθεηηαη
λα ζπληεξήζεη κηα παηδηθή ραξά, έλα ζρνιείν, έλα παγθάθη επηκέλεη ζε κηα
απφθαζε πνπ φρη κφλν είλαη αληηιατθή αιιά ζπλαληά ηελ θαηαθξαπγή φισλ,
αλεμάξηεηα ην ηη πηζηεχνπλ ζηελ πεξηνρή, ηη ςεθίδνπλ.
Καη κάιηζηα κε επηδίσμε γηα λα ηνπνζεηεζεί εθεί θαηαζθεπή πνπ
θηλείηαη εθηφο θη απηήο ηεο θνπηζνπξεκέλεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη αξλεηηθήο
γηα ηα ιατθά ζπκθέξνληα ζεκεξηλήο λνκηκφηεηαο, πνπ αθφκε θαη απηή
απαγνξεχεη ηε δφκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Γηαηί απηή ε επηκνλή; Γηα πνην
ιφγν αξλεζήθαηε έζησ θαη ηε ζπδήηεζε, εθφζνλ ιέηε φηη απηή ε απφθαζε ζα
παξζεί; Φηάλνληαο ζην ζεκείν λα θαιεί ν θ. Βνχξνο ζηελ πξνεγνχκελε
ζπλεδξίαζε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα παξέκβεη ελάληηα ζηνπο θαηνίθνπο.
Σν εξψηεκα δελ εμεγείηαη νχηε κε ην ζελάξην αλαδήηεζε ςήθσλ
ζε ζνιά λεξά, ή ηέινο πάλησλ λα θάλνπκε ηνλ θαιφ ζηε κεηξφπνιε. Οχηε κε
ηελ πάγηα πνιηηηθή ζαο λα εθρσξείηε θνκκάηη – θνκκάηη ην Γήκν θαη ηηο
ππεξεζίεο ζε ηξίηνπο, γηαηί απηή είλαη κηα πάγηα ηαθηηθή. Απφ ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ, ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη απφ ην δεκφζην ρψξν ζηελ
θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ήηαλ ζην 1ν ζέκα.
Ζ γλψκε καο είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη
δηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη πην καθξφρξνλεο θαη είλαη θαη ζπγθεθξηκέλεο.
Δθηηκνχκε φηη είλαη ζε έλα πιαίζην πνπ επηδηψθεηαη ζπζηεκαηηθά ε ηεο
δηνιηζζήζεσο ππνλφκεπζε ηεο φπνηαο πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη
ζε ζπλέρεηα ε εηζαγσγή de facto παξεθθιίζεσλ θαη ηειηθά ε λνκηκνπνίεζή
ηνπο πξνο φθεινο γεληθφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζέινπλ
ειεχζεξα ηα ρέξηα ηνπο γηα γξήγνξν θέξδνο. Δηδηθά ζηελ πεξηνρή.
Γηαηί ζηελ πεξηνρή; Γηαηί είλαη γλσζηφ φηη κε επζχλε ησλ
Κπβεξλήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ηνπηθψλ
Αξρψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΤΡΗΕΑ απφ ην 2014 πξνσζείηαη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή κηαο επξείαο έθηαζεο αζηηθή αλάπιαζε κε επίθεληξν ηε
δεκηνπξγία εκπνξηθνχ ζπκπιέγκαηνο κε δνκέο ηνπξηζκνχ, πνιηηηζκνχ,
αζιεηηζκνχ θαη εκπνξίνπ ζην φλνκα ηεο νπνίαο ζπζηάδνληαη ειεχζεξνη ρψξνη
θαη πηεζηηθέο ιατθέο αλάγθεο.
Σν άιζνο πξννξίδεηαη λα απνηειέζεη ην πξάζηλν πξναχιην ησλ
επελδχζεσλ απηψλ ζηελ πεξηνρή. ηη ζην φλνκα ηεο αλαβάζκηζήο ηνπ
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πξνσζείηαη ε ππνλφκεπζε ηνπ δαζηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, δηακνξθψλνληαη
Εψλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πεξηνξίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε.
Ζ αξρηθή άξζε γηα παξάδεηγκα ησλ δηνιηζζήζεσλ ηνπ δαζηθνχ
ραξαθηήξα γηα 6 ζηξέκκαηα πνπ δφζεθαλ γηα ην γεληθφηεξν έξγν ηνπ γεπέδνπ
θαη ηνπο πεδνδξφκνπο αθνινχζεζε ε θαξαηφκεζε ελφο αθφκε ηκήκαηνο γηα ηε
δηακφξθσζε αλαβαζκψλ ζην λφηην ηκήκα.
Ζ αιιαγή ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ άιζνπο αθνινχζεζε ε
αλαηξνπή ηεο ΑΔΠΟ γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε, έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε
ρσξνζέηεζε

κηαο

ελ

δπλάκεη

εκπξεζηηθήο

βφκβαο

ηνπ

θνληέηλεξ

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ππνγεηνπνίεζεο εληφο ηνπ άιζνπο,
γηα λα κε ζίγεηαη ε αηζζεηηθή.
Καη ζπκίδνπκε φηη είλαη 50 κέηξα πην πέξα απφ ην ζεκείν πνπ
είρε δεηήζεη ε INTRAKAT αξρηθά λα ρσξνζεηεζεί ε πεξηνρή κέζα ζην άιζνο
γηα απφζεζε κπαδψλ θαη φια απηά fast track κε κφληκε επσδφ κε ηα
ζθαιίδνπκε γηα λα ηειεηψλνπλ ηα έξγα.
Δδψ δνπιεχεη ν θξαηηθφο κεραληζκφο φρη κφλν ηνχξκπν, κε
ππεξερεηηθνχο ππξαχινπο, ζαλ απηνχο πνπ βιέπνπκε λα πέθηνπλ ζηελ
Οπθξαλία! ηα άιια, γηα λα βαθηεί θαλά ζρνιείν, κε ηνλ αξακπά.
Θπκφκαζηε γηα παξάδεηγκα φηη ηελ επηρείξεζε λα κηζζσζεί ηνλ
Γεθέκβξε ηνπ 2019 ε ιίκλε ηνπ άιζνπο ζε ηδηψηε ρσξίο θαλ άδεηα απφ ην
Γαζαξρείν, αθνινχζεζε ε αλνρή ζην απίζηεπην πεξηζηαηηθφ ηνπ rave party
θαη ην νπνίν πεξηκέλνπκε αθφκε κε ελδηαθέξνλ ηηο απαληήζεηο.
Σελ

επέθηαζε

ηεο

κνπζηθήο

ζηε

ινγηθή

ηεο

πφιεο

δηαζθεδαζηήξην, αθνινχζεζε ε επίζεκε πξνζπάζεηα άξζεο ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ, κε γελίθεπζε ηεο εζηίαζεο παληνχ.
Υαξαθηεξηζηηθφ

παξάδεηγκα

ηνπ

νπδέλ

κνληκφηεξν

ηνπ

πξνζσξηλνχ θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ άλνκνπ είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ
πάξθνπ

θπθινθνξηαθήο

κεηαθφξησζεο

αγσγήο

απνξξηκκάησλ

θαη

ε

κεηαηξνπή

παξά

ην

γεγνλφο

ηνπ
φηη

ζε

ζηαζκφ

πξφθεηηαη

γηα

παξαπνηάκηα έθηαζε, θπξηνιεθηηθά πάλσ ζηνλ Κεθηζφ, φκνξε ζην Γήκν
Αγίσλ Αλαξγχξσλ ν νπνίνο πάιη δελ ξσηήζεθε, παξά ην γεγνλφο φηη δψλεηαη
απφ παληνχ απφ ζθνππίδηα. Μηιάκε γηα ηελ ίδηα πεξηνρή ηελ ίδηα γεηηνληά.
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Θπκίδνπκε φηη ν πξνζσξηλφο ΜΑ έγηλε λφκηκνο θαη κφληκνο κε
ην λφκν Υαηδεδάθε πνπ είπακε πην πξηλ, άξα ηα γεληθφηεξα επηδξνχλ θαη
ζηελ πφιε καο, πνπ κεηαμχ άιισλ θαηάξγεζε θαη εζληθνχο δξπκνχο θαη κε ηε
ζηήξημε απηφο ν λφκνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Πνην είλαη ην θαηλνχξγην ζηνηρείν πνπ έρνπκε θαη ην επηθίλδπλν;
Καηά ηε γλψκε καο ην επηθίλδπλν λένο ζηφρνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ
εηζάγεη, είλαη ε ηδέα ηεο δφκεζεο ζε πεξηνρέο εθηφο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη
κάιηζηα ζε Εψλεο παξαπνηάκηεο ή πάλσ απφ ξέκαηα ππνγείσλ πδάησλ. Απηφ
είλαη ην θαηλνχξγην πνπ έρνπκε εδψ.
Καη φπσο έρεη γίλεη ζπρλά ζην παξειζφλ ζε απηφ ηνλ ηφπν, ε
λνκηκνπνίεζε ηνπ πνιενδνκηθά απζαηξέηνπ δπζηπρψο πνιιέο θνξέο γίλεηαη
κέζσ ηεο λανδνκίαο, αμηνπνηψληαο γηα αιιφηξηνπο ζθνπνχο ηα ζξεζθεπηηθά
εηιηθξηλή αηζζήκαηα ηνπ

ιανχ καο θαη ζα είλαη πξαγκαηηθά ιππεξφ αλ ε

κεηξφπνιε αθήζεη λα εξγαιεηνπνηεζεί ε θαηαλνεηή θαη ζεκηηή επηζπκία ηεο λα
επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα επηδηψμεηο πνπ εκείο ζα ηηο ιέγακε
άλνκεο.
Σν πξνεγνχκελν απηφ πνπ πάεη λα δεκηνπξγεζεί, ζα αμηνπνηεζεί
γηα λα κπνπλ ζην ζηφραζηξν εθηεηακέλεο παξαπνηάκηεο Εψλεο γηα ηηο νπνίεο
έρεη ξίμεη ήδε ηπρνδησθηηθέο ε Γεκνηηθή Αξρή αιιά θαη επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα. Θπκίδνπκε ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ Πνδνλίθηε θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ
ηνπ, ζπκίδνπκε ηε ζπδήηεζε γηα ηελ πεξηνρή Μπξηηάληα Γηακπνπξιά, φπνπ
έρεη εθδεισζεί έληνλν ελδηαθέξνλ γεληθφηεξα. Θπκίδνπκε γηα πεξηνρέο πέξημ
ηνπ Κεθηζνχ, ρσξίο λα εμαηξνχκε ηε κεγάιε έθηαζε ησλ πξψελ ΚΑΣΔ.
Δίλαη ειπηδνθφξα θαηά ηε γλψκε καο ε θηλεηνπνίεζε ησλ
θαηνίθσλ, ησλ σκαηείσλ, ησλ καδηθψλ θνξέσλ θαη ζίγνπξα είλαη θάηη πνπ
ελνριεί. Ο απηαξρηζκφο πνπ απνπλέεη ε Γηνίθεζε απνηειεί νκνινγία
αδπλακίαο, εθθξάδεη θφβν φηαλ ζεθψλνπλ θεθάιη νη ιατθέο νηθνγέλεηεο.
Απφ ηελ άιιε ν ζπληνληζκφο κηαο κεγάιεο γθάκαο πνιηηηθψλ
δπλάκεσλ πνπ ζπγθιίλνπλ είλαη ζεηηθφ φηη ηξνθνδνηεί ηε δπζπηζηία ησλ
θαηνίθσλ θαη ζα πξέπεη λα νμπλζεί, θαηά ηε γλψκε καο.
Λχζεηο κπνξεί λα δψζεη ν νξγαλσκέλνο θαη ζπληνληζκέλνο
αγψλαο, ε αλακνλή γηα ζσηήξα κέζα απφ ηελ αιιαγή δηαρείξηζεο ζηελ
Κπβέξλεζε ζην Γήκν θαη ηελ Πεξηθέξεηα θέξλεη κφλν δηαςεχζεηο θαη
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απνγνήηεπζε θαη λνκίδνπκε φηη κε ηε ζηήξημε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ
θαηνίθσλ είλαη δπλαηφ θαη ν λαφο λα κε κπεη, αιιά θαη απηή ε
εγθαηαιειεηκκέλε ισξίδα θαη πεξηνρή λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη απηά πνπ ηεο
αμίδεη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή αλαθέξζεθε ν θ. εξεηάθεο ζην ζέκα ηεο ΑΔΚ ζέισ
λα πιεξνθνξήζσ ην ψκα ην εμήο: ηέινο Ηνπιίνπ ην γήπεδν είλαη έηνηκν θαη
20 Ηνπλίνπ θπηεχεηαη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηάο, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη
ζχληνκνο θαη πάληα πξνζπαζψ, εθηφο αλ ππάξρνπλ δηαθνπέο πνπ ειπίδσ λα
κελ ππάξρνπλ.
Να πσ θαη' αξράο φηη νη θάηνηθνη πνπ παξίζηαληαη εδψ θαη
δηακαξηχξνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Κάησ Κνπθιάθη, έρνπλ δίθην ιέγνληαο
φηη ζέινπλ παξφληα ην Γήκν, φηη απηή ε πεξηνρή παξνπζηάδεη κηα εηθφλα πνπ
δελ ηπγράλεη ηεο πξνζνρήο ελδερνκέλσο πνπ ηπγράλνπλ άιιεο πεξηνρέο.
Έρνπλ δίθην. Απηφ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο «αθξηηηθέο» πεξηνρέο ηεο πφιεο.
Αθνχκε ηα ίδηα παξάπνλα απφ θαηνίθνπο ζε πνιιέο αθξηηηθέο
πεξηνρέο ηεο πφιεο, θπξίσο απφ ην φηη δελ είλαη ε παξνπζία ηνπ Γήκνπ
ελεξγή εθεί. Αιιά θαη απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο θαη απφ πιεπξάο πξαζίλνπ
ζίγνπξα ν Γήκνο καο κπνξεί θαη πξέπεη ίζσο λα ππεξβάιιεη θαη λα πξνζέμεη
απηέο ηηο πεξηνρέο ιίγν πεξηζζφηεξν. Αθξηβψο γηαηί είλαη αθξηηηθέο θαη έρνπλ
ην δίθην ηνπο νη θάηνηθνη. Απηφ σο γεληθή αξρή.
Πάκε ζην δεχηεξν πνπ επίζεο ζέισ λα πσ. Σν ζέκα πνπ
ζπδεηάκε έρεη δπν βαζηθέο εθθάλζεηο. Ζ πξψηε είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ, ην νπνίν
δελ είλαη λα ην μεπεξλάκε έηζη. Δπηρεηξήζεθε απφ ζπλαδέιθνπο λα μεπεξαζηεί
ην ηδηνθηεζηαθφ ζέκα, ε δηεθδίθεζε πνπ θάλεη ν Γήκνο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ
φπσο ζσζηά είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ δελ είλαη κφλν δηεθδίθεζε ηεο λνκήο,
είλαη θαη ηεο θπξηφηεηαο αθφκε πην βαξχ. Ζ λνκή είλαη ζίγνπξν γηαηί ην θάλεη
κε ηελ πηλαθίδα, αιιά δηεθδηθεί θαη ηελ θπξηφηεηα, έηζη δήισζε θαη ζην
Γηθαζηήξην θαη θαηέζεζε θαη θάπνηα έγγξαθα γη' απηφ.
Να εθθξάζσ εδψ επίζεο ηελ πεπνίζεζή κνπ φπσο ζσζηά είπε
ν πξψελ Γήκαξρνο ν θ. Βαζηιφπνπινο φηη εγψ ζεσξψ ηνπιάρηζηνλ φηη φινη νη
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παξηζηάκελνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζεσξνχλ φηη απηή ε πεξηνρή είλαη ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. Σν ζεσξψ δεδνκέλν θαη ηψξα αλ ππάξρεη θάπνηα άιιε
άπνςε ζε θάπνηα Παξάηαμε φπσο είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ κε ηνλ θ.
Καηεξίλε, απηφ πξάγκαηη είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ην
αληηκεησπίζνπλ νη Παξαηάμεηο. Οη Παξαηάμεηο έρνπλ πνιινχο αλζξψπνπο
κέζα, πνπ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο.
Θεσξψ δεδνκέλν θαη απηφ πξέπεη λα βγεη απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην νκφθσλν θαη νκφζπκν φηη φινη καο εδψ επηθεθαιήο θαη κε
επηθεθαιήο ζπκθσλνχκε φηη ε ηδηνθηεζία απηή είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ καο.
Απηφ λα αθνπζηεί θαη λα θαηαγξαθεί θαη πξνο ηνπο δηεθδηθεηέο.
ε απηφ ην ζεκείν κελ παξεμεγεζεί ν θ. Βαζηιφπνπινο ζεσξψ
θαη κε δεδνκέλν απηφ πνπ είπα φηη ζεσξεί θαη εθείλνο φηη απηφ είλαη ηδηνθηεζία
ηνπ Γήκνπ καο …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα εγψ ην δήισζα ξε Σάζν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απηφ ιέσ Άξε, ζνπ είπα λα κε κε δηαθφςεηο δελ ζα
πσ θάηη ζε απηφ. Θεσξψληαο δεδνκέλν φηη πξάγκαηη θαη κε πξάμεηο θαη κε
ιφγηα γηα λα ζε θαιχςσ, έρεηο απνδείμεη φηη ζεσξεί απηφ ην ρψξν δηθφ καο, κε
ηε δήισζή ηνπ ζην Κηεκαηνιφγην αιιά θαη κε ηα ιφγηα ζνπ, ζεσξψ ιάζνο
επηθνηλσληαθφ ην φηη είρεο θνηλή παξνπζία ηφηε ζηε ζπγθέληξσζε πνπ είρε
γίλεη κε ην Γήκαξρν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ν νπνίνο ιίγν πξηλ ιίγν κεηά δελ
είκαη ζίγνπξνο αλ ην έθαλε κπξνζηά ζνπ, δηεθδηθνχζε θαζαξά ηνλ ρψξν γηα
ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο.
Θεσξψ

δειαδή

φηη

ελδερνκέλσο

ζα

κπνξνχζε

λα

ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα θαη απφ ην Γήκαξρν Αγίσλ Αλαξγχξσλ
ελαληίνλ ηνπ Γήκνπ καο. Θα έπξεπε ελδερνκέλσο λα γίλεη κηα ζπγθέληξσζε
εθφζνλ ήζειε λα ηελ θάλεη ε "Γχλακε Πνιηηψλ", λα γίλεη φκσο ρσξίο λα
παξίζηαηαη εθεί ν Γήκαξρνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ ν νπνίνο θχηεπζε δέληξα,
έβαιε ηακπέιεο θαη δηεθδηθεί ην ρψξν γηα δηθφ ηνπ. Απηφ επηθνηλσληαθά ην
ιέσ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οη θάηνηθνη έθαλαλ ηε ζπγθέληξσζε δελ ηελ έθαλε ε
"Γχλακε Πνιηηψλ".
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ αλ ήκνπλ εθεί θαη έβιεπα ην Γήκαξρν λα βάδεη
ηακπέιεο, ζα έθεπγα. Απηφ ιέσ. Αλ ήκνπλ κπξνζηά θαη έβιεπα ην Γήκαξρν
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φκνξνπ Γήκνπ λα βάδεη ηακπέια θαη λα ιέεη «Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ» ζε
δηθφ κνπ ρψξν, ζα έθεπγα. Απηφ ιέσ απιψο.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν είπε φκσο. Δίπε φηη απηφο ν ρψξνο είλαη δηθφο καο,
εθείλε ηελ εκέξα. Σν είπε; Σν είπε, ην αθνχζακε. Δίπε απφ ην κηθξφθσλν φηη
απηφο ν ρψξνο είλαη ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε νη ηδηνθηεζίεο δελ πξνζδηνξίδνληαη κε
θνπβέληεο. Απνδεηθλχνληαη κε έγγξαθα, ππνζεθνθπιαθεία, Κηεκαηνιφγηα,
ζπκβφιαηα θαη ηα ινηπά.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Γξεηδειηά δελ ζαο δηέθνςα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ιέηε αεδίεο…
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αεδίεο ιέσ; Σν πνηνο ιέεη αεδίεο εδψ πέξα, λνκίδσ
είλαη θαλεξφ αιιά δελ ζα ζαο απαληήζσ. Οχηε μέξεηο ηη ιεο πηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Κσλζηαληηλίδε νινθιεξψζηε ηνλ ζπιινγηζκφ ζαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη δηαηάξαμε ηεο λνκήο
εδψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη ε ηδηνθηεζία έλα ζέκα πνιχ ζεκαληηθφ. Σν
δεχηεξν ζέκα ε νπζία ην είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ έρσ ην θαθφ λα είκαη
ηειεπηαίνο πνπ κηιάσ απφ ηνπο επηθεθαιήο νπφηε θάπνηα απφ απηά πνπ
ζέισ λα πσ, έρνπλ θαιπθζεί.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη κε ζπγρσξείηε δελ ζέισ λα είκαη
αηρκεξφο αιιά δελ κπνξψ λα βξσ άιιε ιέμε, κηιάκε γηα θάπνηνπ είδνπο
ππνθξηζία. Μηιάκε γηα 70 η.κ. λαΐζθν ζε έλα ρψξν 500 ηεηξαγσληθψλ θαη
κηιάκε γηα ην αγαζφ ππεξάλσ φισλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
φκσο φηαλ ππάξρνπλ άιιεο αλάγθεο θαη ππήξμαλ δηαρξνληθά, ήξζε δεχηεξν
θαη ηξίην θαη ηέηαξην σο αγαζφ ζηελ θιίκαθα.
Ση ζέισ λα πσ. ηαλ ππήξρε αλάγθε λα έρνπκε ηα νρήκαηα ησλ
ζθνππηδηψλ ζην άιζνο, ην πεξηβάιινλ δελ ήηαλ πξψην αγαζφ θαη δηθαίσο ζα
ζαο πσ εγψ. Σφηε πξάγκαηη ε απνθνκηδή θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
θαη ησλ νρεκάησλ θαζαξηφηεηαο κπνξεί γηα ιίγν, γηα θάπνηεο δεθαεηίεο, λα
πήγαηλε πίζσ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αγάπε καο γη' απηφ.
Σφηε ην πεξηβάιινλ ήηαλ δεχηεξν.
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Σν ίδην θαη κε ην θηινδσηθφ. Ο θηινδσηθφο πφζα ρξφληα είλαη ζην
άιζνο ζε ρψξν πξαζίλνπ; Καη εθεί ε αλάγθε καο γηα λα πξνζηαηεχνπκε ηα
δψα θαη κάιηζηα απηφ ζπλέβε θαη πξφζθαηα, είλαη πξψηε απφ ηελ αγάπε καο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
έπεηαη.
Άξα αο κε κηιάκε κε θάπνηνπ είδνπο ππνθξηζία. Πξάγκαηη ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη κείδνλ ζέκα, αιιά
λα κελ ππεξβάιινπκε γηαηί φπσο ηα παξνπζηάδνπλ θάπνηνη ζπλάδειθνη εδψ,
είλαη ζα λα γίλεηαη εθεί ζηα 500 κέηξα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη φρη ηνπ
ρψξνπ πξαζίλνπ, 500 κέηξα λαφο. Μηιάκε γηα έλα λαΐζθν 70 ηεηξαγσληθψλ ζε
κηα πεξηνρή 500 κέηξσλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαηί κε δηαθφπηεηο Άξε; ε δηέθνςα εγψ; Σν έρσ
μαλαπεί: ε δεκνθξαηηθή καο επαηζζεζία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαη ζηελ
πξάμε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξε αλ είζαη δεκνθξάηεο, ζα ζέβεζαη ηελ άπνςή
κνπ. Αλ είζαη δεκνθξάηεο ζα ην δείμεηο εκπξάθησο θαη ζα ζέβεζαη ηελ άπνςή
κνπ, ζα ηελ αθνχζεηο θαη κεηά ζα ηελ θξίλεηο. ηελ πξάμε θαίλεηαη ε
δεκνθξαηηθή καο επαηζζεζία, φρη ζηα ιφγηα. Δγψ άθνπζα ηη είπεο. ε δηέθνςα;
εβάζνπ ινηπφλ, ε δεκνθξαηία απαηηεί ην ζεβαζκφ ηεο άιιεο άπνςεο, ην
μέξεηο. Αιιηψο θη εγψ είρα αληίξξεζε ζε απηά πνπ είπεο.
Πάκε ζην λαΐζθν. Δθεί ιέλε νη θάηνηθνη θαη δηθαίσο θαη εδψ ζα
ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ -δελ είλαη θαη πνιχ ζχλεζεο απηφ, αιιά
θάπνηεο θνξέο ζπκβαίλεη, απηφ δείρλεη φηη δελ ππάξρεη θαη καλία, δελ ππάξρεη
κηα εκκνλή, γηαηί ε εκκνλή είλαη θαθφ πξάγκα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, κελ πξνθαιείηε ην δηάινγν γηαηί κεηά ζα
ζαο δηαθφπηνπλ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα ζέισ λα πσ φηη πξάγκαηη επεηδή επηζθέθζεθα θη
εγψ απηφ ηνλ ρψξν, ηνλ έρσ επηζθεθζεί αξθεηέο θνξέο …
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δληάμεη δελ πεηξάδεη, ζα κε αθνχζεηε θαη κεηά
κπνξείηε λα κηιήζεηε.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θχξηε, δψζηε ην δηθαίσκα λα πεη ηελ άπνςή ηνπ,
ζαο παξαθαιψ θχξηε εδψ δελ θσλάδνπκε. Αλ ζέιαηε ηνλ ιφγν, λα ηνλ
παίξλαηε πξηλ, ζαο παξαθαιψ.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ηνλ παίξλεηο ηψξα!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ην έηζη ζέισ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε παξαθαιψ θίιε, ζέιεηο λα ζε βγάισ έμσ; ε παξαθαιψ
άθεζε ην πκβνχιην λα ζπλεδξηάζεη. Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ε παξαθαιψ επίηξεςέ κνπ, εγψ νχηε δελ βξίδσ
θαλέλαλ, νχηε κηιάσ ελαληίνλ θαλελφο πξνζσπηθά, ζε παξαθαιψ. Μελ
μαλαγίλεη ην ίδην θαη κηιάηε πάλσ ζηνλ άιινλ γηαηί απηφ δείρλεη κηα ζέιεζε
θίκσζεο, ε θίκσζε δελ είλαη δεκνθξαηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζαο παξαθαιψ νινθιεξψζηε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα ν λαΐζθνο θαηά ηελ άπνςή κνπ ησλ 70
ηεηξαγσληθψλ ζε έλα ρψξν 500 ηεηξαγσληθψλ, θαηά ηε γλψκε κνπ ζα
απνηειέζεη κηα δπλαηφηεηα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ. Ση ελλνψ;
Κάηνηθνη πνπ έρνπλ αλάγθε εηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη θαη νη ειηθησκέλνη θαη νη
ειηθησκέλνη άλζξσπνη πνπ είλαη αξθεηνί ζην Γήκν καο θαη ζην Κάησ
Κνπθιάθη, ζέινπλ έλα ρψξν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ, λα εθηεινχλ
ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα, αιιά θαη λα ζπλππάξρνπλ.
Οη ειηθησκέλνη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε καο θαη ηελ
αλάγθε ηεο ξχζκηζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ
γπκλαζηηθή ζε ππαίζξηα φξγαλα θαη ν κνλφδξνκνο ζην λα γίλεη θάηη ηέηνην ζε
απηά ηα ιίγα 70 ηεηξαγσληθά κέηξα θαίλεηαη θαη σο επηρείξεκα ην ιέσ απηφ,
απφ απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο φηη έςαρλαλ πέληε ρξφληα λα βξνπλ
εθεί νηθφπεδν γηα λα θάλεη θάηη γηα ην Γήκν θαη δελ βξέζεθε πνπζελά.
Καη εδψ ιέκε φηη είλαη έλαο ρψξνο απηφο θνηλφρξεζηνο θαη φρη
ρψξνο πξαζίλνπ. Αλ ήζειε ν θ. Βαζηιφπνπινο λα ηνλ νξίζεη σο ρψξν
πξαζίλνπ, ζα ηνλ είρε νξίζεη σο ηέηνην ζην Κηεκαηνιφγην θαη πξάγκαηη δελ ζα
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κπνξνχζακε

λα κηιήζνπκε ηψξα, αλ ήηαλ ρψξνο πξαζίλνπ. Δίλαη

παξαλφεζε. Οχηε θαλ ζα κπνξνχζακε λα είρακε ζπλελλνεζεί, λα είρακε
ζπλέιζεη.
Άξα ηα δπν ζέκαηα εδψ πνπ αλαθεθαιαηψλνληαο λα έρνπκε
ππφςε καο: πξψηνλ ην ηδηνθηεζηαθφ σο θφξε νθζαικνχ. Σν δεχηεξν είλαη λα
κελ είκαζηε ππνθξηηέο θαη ζεσξνχκε φηη δελ αγαπάκε ην πεξηβάιινλ θαη ην
θαηαζηξέθνπκε φηαλ θάλνπκε έλα πξνθάη λαΐζθν 70 ηεηξαγσληθψλ ζε έλα
ρψξν 500 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθνχζηε θχξηε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζαο παξαθαιψ κελ πξνθαιείηε δηάινγν
θαη νινθιεξψζηε ηε ζθέςε ζαο επηηέινπο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαηί θ. Πξφεδξε δελ κε αθήλεηε; Έρσ κηιήζεη
ιηγφηεξν απ' φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ έρεηε κηιήζεη ιηγφηεξν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: νβαξά; Απφ ηνλ θ. εξεηάθε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρεηε κηιήζεη ιηγφηεξν, παξαθαιψ νινθιεξψζηε ηε ζθέςε
ζαο.
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Οινθιεξψλσ

θαη

ιέσ:

δελ

ππάξρεη

θακία

θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, λα κελ είκαζηε ππεξβνιηθνί θαη λα κε
δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο. Απηφο ν ρψξνο ζα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο
ζπλάληεζεο εηδηθά ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ, άξα ν Γήκνο θαη ε πνιηηεία
ζα είλαη εκθαλήο ζε απηφ ηνλ ρψξν, θάηη πνπ δεηάεη ε πεξηνρή. Απηφ δεηάηε:
λα θαίλεηαη ν Γήκνο, λα ππάξρεη ν Γήκνο εδψ, λα ππάξρεη ε πνιηηεία.
Καη

απηφ

ζπλνιηθά

λνκίδσ

φηη

δελ

κπνξνχκε

λα

ην

παξαβιέςνπκε. Αο κε ζεσξνχκε ινηπφλ θαηαζηξνθή απηφ πνπ πάεη λα γίλεη,
κάιινλ σο επθαηξία ζπλάληεζε θαη θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ηεο
πεξηνρήο. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
αγαπεηνί ζπκπνιίηεο εδψ πξέπεη λα βάινπκε ζε ζεηξά θαη ζε ηάμε πξάγκαηα
πνπ δελ γλσξίδεηε θαη ην λα κε γλσξίδνπλ νη ζπκπνιίηεο καο ηνπο
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δηθαηνινγψ, ην λα κε γλσξίδνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ θάζνληαη λα
ζπδεηήζνπλ έλα ζέκα, ην ζεσξψ απαξάδεθην.
Ζ Νέα Υαιθεδφλα ηδξχζεθε ην 1934 θαη νξηνζεηήζεθε καδί κε
ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο ην 1938 κε θπζηθά φξηα ηνλ Πνδνλίθηε θαη ηνλ
Κεθηζφ. Απηά είλαη ηα φξηα ηα νπνία ραξαθηήξηδαλ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Νέαο
Υαιθεδφλαο θαη ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
Σν 1968 έγηλε δηαπιάηπλζε ηεο εζληθήο νδνχ. Δθεί πάξζεθε κηα
απφθαζε πνπ ιέεη φηη εηδηθά ζηε Νέα Υαιθεδφλα πνπ έγηλε ε δηαπιάηπλζε θαη
ζθεπάζηεθε ην ξέκα ην θνκκάηη ην νπνίν ζθεπάζηεθε νλνκάζηεθε
γεσηεκάρην. Σα γεσηεκάρηα έρνπλ φια ηα ζηνηρεία ησλ πνιενδνκηθψλ
δηαηάμεσλ. Απηφ ζαο ην ιέσ είλαη κε ΦΔΚ θαη φ,ηη ιέσ ηα ιέσ κέζα απφ ΦΔΚ.
Σν νπνίν κπνξεί πξψηνλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 θαη ηνπ άξζξνπ 20
Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ν εθ κεηαθνξάο εθ ηεο επηθαιχςεσο
ξέκαηνο πξνο δηάλνημε θαη θαηαζθεπή ηεο εζληθήο νδνχ Αζελψλ –
Θεζζαινλίθεο πξνειζφληαο εληεχζελ ρψξνη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο ηέσο δηνηθήζεσο πξσηεπνχζεο πεξηέξρνληαη απφ
ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνχησλ απνηεινχκελε πεξηνπζία ψζηε
δηεπφκελνη ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ
Κψδηθα πξννξίδνληαη ζε έξγα θνηλήο σθέιεηαο σο θαηαζθεπήο επ’ απηψλ
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαηαζηεκάησλ, Παηδηθψλ ηαζκψλ, αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ.
Απηά ιέεη ην δηάηαγκα, εγψ δελ κηιάσ απηή ηε ζηηγκή ζηνλ αέξα,
νχηε κηιάσ γηα κνχ ‘ξζε λα κηιήζσ, εγψ κηιάσ εδψ. Δξρφκαζηε θαη ιέκε: απφ
ην 2008 ν Γήκνο Νέαο Υαιθεδφλαο ζην Κηεκαηνιφγην δήισζε ην 90% πνπ
ηνπ αλήθεη ε επηρσκάησζε ηνπ Κεθηζνχ. Απηφ θακία αληίξξεζε ηφηε ην
θηεκαηνινγηθφ γξαθείν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ δελ έθεξε.
Καη γίλεηαη μαλά απφ ηε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ ην ’19 θαη καο
ην παξαρσξεί ην Κηεκαηνιφγην, θακία άιιε απαίηεζε δελ είρε ην γξαθείν ησλ
Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Δξρφκαζηε ζήκεξα θαη ιέκε ην ηδηνθηεζηαθφ έρεη κε
λφκνπο θαη δηαηάμεηο ηειεηψζεη. Αλήθεη ζην Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη δελ
κπνξεί θαλείο νχηε ζπηζακή λα πάξεη. Απηφ είλαη ηειεησκέλν.
Δξρφκαζηε ζην εμήο: πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν
ρψξνο. Κχξηνη είζηε εδψ κεραληθνί, ππάξρεη ΦΔΚ πξαζίλνπ; Γηα λα πείηε φηη
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απηή ηε ζηηγκή δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα θαηαπαηήζεηε ην ΦΔΚ πξαζίλνπ,
πξέπεη λα ππάξρεη ΦΔΚ πξαζίλνπ. Τπάξρεη; Γελ ππάξρεη πνπζελά θαη γη'
απηφ ηνλ ιφγν κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξα πξάγκαηα. Καη πξάζηλν
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, αξθεί λα ην ζέιεηο, αιιά κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ
θη άιιεο ρξήζεηο.
ΜΔΛΟ: Ση ρξήζεηο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Λέεη εδψ δεκνηηθά θαηαζηήκαηα, Παηδηθνί ηαζκνί.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … είλαη παξάλνκν πνιενδνκηθά
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μηιάηε ζηνλ αέξα. Καη φηαλ κηιάο ζηνλ αέξα, εδψ ζε έρσ.
Δδψ! Μνπ αξέζεη απηή ηε ζηηγκή πνπ ιέηε πξάγκαηα πνπ δελ κπνξείηε λα ηα
ζηεξίμεηε πνπζελά.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Αληηπξφεδξε ν θχξηνο παξεκβαίλεη ρσξίο λα ππάξρεη
ιφγνο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, ζπλερίζηε θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο θχξηνο πνπ παξεκβαίλεη ρσξίο ιφγν είρε ηηο ίδηεο απφςεηο
θαη γηα ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, είρε ηηο ίδηεο απφςεηο γηα δηάθνξα πξάγκαηα. Γελ
ζα παξεκβαίλεηε φηαλ δελ έρεηε ζηνηρεία ζα δέρεζηε ηα ζηνηρεία. Σειείσζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ζπλερίζηε θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να κε κε δηαθφπηνπλ, γηα λα ζπλερίζσ. Δγψ δελ ήξζα εδψ
λα θάλσ έλα ιφγν, νη θάηνηθνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο έρνπλ ηελ άπνςή ηνπο,
ζεβαζηή. Αιιά θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην παίξλεη απνθάζεηο πνπ πξέπεη θαη
νη θάηνηθνη λα ηηο ζέβνληαη γηαηί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απηφ ηνπο
εθπξνζσπεί.
ζνλ αθνξά γηα ηελ εγθαηάιεηςε πνπ ήξζαλ φινη θαη είπαλ ηνπ
Κάησ Κνπθιαθίνπ, εγψ είκαη θάζε κέξα, ην πξσί μεθηλάσ απφ εθεί. 6 ε ψξα ην
πξσί είκαη εθεί …
ΜΔΛΟ: Γελ ζαο έρνπκε δεη πνηέ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ αιιά ιέηε ςέκαηα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: παξαθαιψ αθήζηε ηνλ λα ηειεηψζεη.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ 6 ε ψξα ην πξσί είκαη εθεί θαη κε νδνθαζαξηζηέο θαη κε
ζθνχπεο θαη κε ηα πάληα. Γελ άθεζα νχηε κηα ζηηγκή ην Κάησ Κνπθιάθη
απεξηπνίεην κε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο.
ΜΔΛΟ: Σα ρφξηα είλαη ζηα πεδνδξφκηα!
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ πνιχ αθήζηε ηνλ λα ηειεηψζεη, θ. Κνπηζάθε κε
θάλεηε δηάινγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε σηεξφπνπιε, δελ θφςακε ηα ρφξηα πξνρηέο; Λέηε
φ,ηη ζέιεηε θαη φπσο ζέιεηε, ρσξίο ιφγν. Μεηά ηελ 1ε Μαΐνπ φια ηα ρφξηα
θφπεθαλ θαη πξψηα απφ ην Κάησ Κνπθιάθη.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ζπλερίζηε θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή ν πξψηνο Πξφεδξνο ηεο
Υαιθεδφλαο ήηαλ ν Ησαλλίδεο αιιά θαη ν ηειεπηαίνο Γήκαξρνο ηεο
Υαιθεδφλαο ήκνπλ εγψ, νθείισ λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία δελ
δηθαηνχηαη θαλείο λα ηα παξαραξάδεη θαη λα ιέεη παξάλνκν ην έλα, παξάλνκν
ην άιιν. Δγψ έρσ φια ηα λφκηκα ζηνηρεία κε ηα νπνία κπνξψ λα θάλσ θαη
παηδηθφ ζηαζκφ εθεί θαη Γεκνηηθφ θηίξην εθεί θαη ηα πάληα κπνξψ λα θάλσ
εθεί. Σν έρσ εδψ, κε ην λφκν.
ρη απηή ηε ζηηγκή λα ιέηε ζηνλ θφζκν φ,ηη ζέιεηε. Σν ηη ζα
ζέιαηε λα είλαη εθεί, είλαη δηθαίσκά ζαο. Αιιά ην ηη κπνξψ λα θάλσ εγψ
λνκίκσο, είλαη δηθαίσκά κνπ θαη εκέλα. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Κνπηζάθε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ πνιχ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί
ζπλάδειθνη κηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ Γήκσλ
γεληθφηεξα είλαη ε αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε
πνιχηηκνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη αμηνπνηήζηκνπο ρψξνπο γηα ηνπο δεκφηεο.
Ζ πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ πφιε
πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο θαη παξεκβάζεηο απφ ην Γήκν,
ψζηε λα αιιάμεη ζηαδηαθά ηελ εηθφλα ηδηαίηεξα ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ απφ
ην θέληξν ζπλνηθηψλ, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
θαηνίθσλ.
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Δίλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ ην γεγνλφο πσο νη θάηνηθνη ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρή γίλνληαη πιένλ ζπκκέηνρνη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
ζπλνηθίαο ηνπο αθνχ θαηαζέηνπλ ζήκεξα θαη δηα δψζεο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο
ηδέεο ηνπο. Αμίδνπλ κάιηζηα θαη ζπγραξεηήξηα γηαηί κε ηνλ ηξφπν πνπ δηάιεμαλ
λα θέξνπλ ην πξφβιεκά ηνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δειαδή δελ αλέζεζαλ
απιά ζε δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ή ζε δεκνηηθέο Παξαηάμεηο λα θέξνπλ ην
ζέκα ζηελ επηθάλεηα, αιιά δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη νη ίδηνη.
Διπίδσ κάιηζηα πσο ζα γίλνπλ θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη
εκείο νη αηξεηνί λα ζπλερίζνπκε λα ζπδεηάκε κε ηνπο θαηνίθνπο θαη λα
δηαηεξνχκε κηα ηζρπξή ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο δεκφηεο καο.
Ξέξεηε νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έρνπλ αλάγθε απφ ηνλ ελεξγφ πνιίηε, ν νπνίνο
ζα δξαζηεξηνπνηείηαη θαζεκεξηλά ηφζν ζηα ηνπηθά, φζν θαη γεληθφηεξα
πξνβιήκαηα πνπ είλαη θνηλά γηα φινπο καο.
Αλ δελ επηδεηνχλ νη ίδηνη νη πνιίηεο θάηη ηέηνην, ηφηε νθείινπκε
εκείο λα ηνπο παξνηξχλνπκε θαη λα επηδνθηκάζνπκε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα καθξεγνξήζσ, άθνπζα πξνζεθηηθά ηηο
απφςεηο ησλ θαηνίθσλ θαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είρα πεη φηη πξέπεη λα ηνπο
αθνχζνπκε θαη πηζηεχσ ζήκεξα πσο κε απηά πνπ αθνχζακε, νθείινπκε λα
ηθαλνπνηήζνπκε ην αίηεκά ηνπο πνπ είλαη απνιχησο ινγηθφ θαη λα
αλαθαιέζνπκε ηελ απφθαζε πνπ πάξζεθε ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην. αο επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια, πξνηείλσ αλά δπν δεκνηηθνί
ζχκβνπινη πνπ κηιάλε, λα κηιάεη θαη έλαο θάηνηθνο. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα
αθνχκε θαη ηνπο θαηνίθνπο, εκείο κηιάκε ζπλέρεηα. Παξαθαιψ ν θ.
σηεξφπνπινο.
Μ. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Άθνπζα φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ Παξαηάμεσλ κε
επιάβεηα θαη πξνζήισζε άθνπζα ηα ιφγηα ηνπο, πξψηα απ' φια λα μεθηλήζσ
απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε. Εεηάσ ζπγλψκε, δελ είκαη απφιπηνο δειαδή αλ θηαίεη
ζηε γεηηνληά καο ε βξσκηά, αλ είλαη έλαο πνπ έρεη θάλεη θάηη απ' φινπο ζηε
Νέα Υαιθεδφλα είλαη ν θ. Κνπηζάθεο. Άιιν πνπ δελ έρεη πηάζεη ην ηέιεην, ην
ηέιεην δελ ην πηάλεη θαλείο. Απηά γηα ηνλ Μηράιε.
Πξψηα απ' φια ζέισ λα πσ γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο πνπ
καο έρεηε ηξειάλεη, δελ ακθηζβεηεί θαλέλαο, εκείο είκαζηε θάηνηθνη ηεο Νέαο
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Υαιθεδφλαο, είλαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Αλ φκσο ν Γήκνο έρεη θάλεη κηα
παξάιεηςε θαη έρεη αθήζεη λα είλαη νηθφπεδν θαη λα κελ ην έρεη θάλεη πξάζηλν
ηφζν θαηξφ πνπ είλαη πξάζηλν, είλαη παξάιεηςε ηνπ Γήκνπ θαη φρη ηψξα λα
επηθαιείηαη φηη δελ είλαη πξάζηλν θαη γη' απηφ κπνξεί λα θάλεη φ,ηη ζέιεη.
Άθνπζα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ έρεη δίθην ζε πνιιά
πξάγκαηα, επεηδή ήκνπλ απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Νέαο Πξννπηηθήο κε ηνλ θ.
Γηψξγν Απνζηνιάθε ηνλ ζπγρσξεκέλν Γήκαξρν, μέξσ πνιινχο θαη μέξσ θαη
ηη γίλεηαη, έρεη δίθην φηη ηφηε έςαρλαλ λα βξνπλ έλα κέξνο λα βάινπλ έλα
εθθιεζάθη. Απηφ ην ζεκείν δελ είλαη ελδεδεηγκέλν. Πξέπεη λα ην δερηείηε θαη λα
ςάμεηε λα βξείηε θάηη άιιν.
Δίπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο λα θνηλσληθνπνηεζνχκε. αο κηιάσ
εληίκσο εκείο εθεί θάησ είκαζηε θνηλσληθνπνηεκέλνη, εκείο μέξνπκε ν θαζέλαο
ηνλ γείηνλα. Αλ εζείο εδψ ζηηο πνιπθαηνηθίεο θαη ζε απηή ηε γεηηνληά δελ
μέξεηε, εγψ είκαη ν κφλνο ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ ζην Κάησ Κνπθιάθη, ε
νηθνγέλεηά κνπ είρε ηνλ θνχξλν, μέξνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ κε ηα νλφκαηά ηνπο
Γηψξγν, Γηάλλε… φινπο θαη είκαζηε θνηλσληθνπνηεκέλνη. Γελ ζα καο θάλεη ε
εθθιεζία. Δθθιεζίεο πνπ έρνπκε αξθεηέο, πεγαίλνπκε φινη θαη μέξνπκε ν έλαο
ηνλ άιινλ. Γηαηί ην πάηε, πσο ην πάηε, ην ηη θάλεηε, λα βξεζεί έλαο άιινο
ηφπνο, λα κε δηαηξεζεί ν θφζκνο.
Γηαηί πξνζέμηε, ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη έρεη
κεγάιν δίθην, θηάλεη ζε ζεκείν λα δηαηξεζεί ην Κάησ Κνπθιάθη, πξνζέμηε καο,
δψζηε καο ηελ πξέπνπζα ζεκαζία γηαηί ην κφλν πνπ ζα απνκείλεη ζα είλαη λα
καδέςνπκε ππνγξαθέο θαη λα ζαο δεηήζνπκε λα αιιάμνπκε ηα φξηα ηνπ
Γήκνπ. Να πάκε, αλ δελ καο δίλεηε εζείο ζεκαζία, ζην Γήκν ησλ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ πνπ ζα καο δψζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη ηφηε ζα αιιάμεη θαη ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ππέξ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ.
Καηαιάβεηέ ην, πξέπεη λα καο δψζεηε ζεκαζία ζε απηά πνπ
ιέκε. Έρνπκε αγαλαθηήζεη θαη δεηψ ζπγλψκε γηα ηνλ ηξφπν καο, δελ είλαη
σξαίν πξάγκα λα κηιάκε έηζη, αιιά θαηαιάβεηέ καο, είκαζηε απειπηζκέλνη,
απνγνεηεπκέλνη απφ ην Γήκν. Καλέλαο ππεξθνκκαηηθά δελ καο έρεη
ππνζηεξίμεη εθεί θάησ, θαλέλαο φκσο, φπνην Κφκκα θη αλ βγεη. Ση άιιν λα πσ;
Γήκαξρε, ζε παξαθαιψ θάλε θάηη! Κχξηε Σνκπνχινγινπ εζείο πνπ ιέηε εηδηθά
γηα ην ζέκα ηεο εθθιεζίαο, θάληε θάηη, βξέζηε έλα άιιν κέξνο. Με καο
δηαηξείηε. Γελ ζέισ λα πσ θάηη άιιν, επραξηζηψ πνιχ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πάλησο είλαη γεγνλφο αλ κνπ
επηηξέπεηε φηη ην ζέκα ηεο εθθιεζίαο έρεη ηεζεί επί Απνζηνιάθε θαη ην μέξεηε
απηφ εζείο.
Μ. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Σν μέξσ αιιά ζαο ιέσ: ζε άιιν ζεκείν φκσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη αιιά θάπνηνη αληηδξνχλ γηα
ηελ εθθιεζία απηή θαζαπηή φκσο, ιέλε φηη δελ ρξεηάδεηαη. Δζείο ιέηε άιιν
πξάγκα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη
ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, δελ ζα καθξεγνξήζσ εγψ
ζέισ λα πσ ηα εμήο: είκαη παηδί ηεο βφξεηαο Φηιαδέιθεηαο παξ' φια απηά είκαη
δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη Αληηδήκαξρνο ζε φιν ην Γήκν θαη είκαη εδψ γηα λα
δηαθπιάμσ ηα ζπκθέξνληα ηφζν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο φζν θαη ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο.
ε απηφ ην θνκκάηη ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ ζέισ λα πσ ην εμήο:
αθνχσ ηνπο θαηνίθνπο, έρσ αθνχζεη φκσο θαηνίθνπο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά
νη νπνίνη έρνπλ θάλεη θη απηνί ηηο δηθέο ηνπο θηλήζεηο θαη δελ έρνπλ απηή ηε
κνξθή δηαθσλίαο. Θέισ λα θαισζνξίζσ ζηελ απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη
ηε δεκνηηθή ζχκβνπιν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ηελ θα Νίθα, αλ δελ θάλσ
ιάζνο είλαη παξνχζα.
Βιέπσ κε θαρππνςία εγψ απηφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ θαη ζεσξψ φηη αλ δελ θηλεζνχκε άκεζα απέλαληη ζε έλα ζέκα πνπ
έρεη πξνθχςεη απφ ην πνπζελά, θαζαξά ηδηνθηεζηαθφ, ζα ππάξρεη ζέκα.
Έρνπκε

δειψζεη

ζα

Γήκνο

επί

Γηνίθεζεο

Άξε

Βαζηιφπνπινπ

ην

Κηεκαηνιφγην, απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ ςαξεχεη
ζε ζνιά λεξά ηκήκα ησλ θαηνίθσλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε
θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, ηνπνζεηεί παξάλνκα κηα ηακπέια ζε δηθφ καο ρψξν.
Ξαθληθά απφ ην πνπζελά ηίζεηαη ζέκα ηνπ πνηνο πεξηπνηείηαη ην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θαη εγψ αθνχσ ηνλ πξψελ Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ ηνλ
θ. Γξακκέλν λα ιέεη φηη εκείο ην θάλακε -θαη είλαη εδψ αο κε δηαςεχζεη αλ ιέσ
θάηη ιάζνο, ζπκάκαη φκσο ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ηελ πξνεγνχκελε θνξάβιέπσ δεληξνθπηεχζεηο… μέξεηε εηιηθξηλά, ε ζέζε καο είλαη ηέηνηα, πνπ
πξέπεη λα ζεβφκαζηε θαη λα αθνχκε φιεο ηηο γλψκεο.
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Παξ' φια απηά γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο ππάξρεη κηα αξρή, κηα κέζε
θαη έλα ηέινο. Γελ κπνξεί απζαίξεηα ν θαζέλαο λα θάλεη φ,ηη ζέιεη. πσο εκείο
σο Γηνίθεζε πεξπαηήζακε ην Κάησ Κνπθιάθη θαη αθνχζακε ηνπο θαηνίθνπο,
φπσο εζείο ήξζαηε εδψ ζήκεξα θαη δηαηξαλψλεηε ηελ αληίζεζή ζαο ζε απηή
ηελ θίλεζε, λα ζθεθηείηε φηη θάπνηνη ελδερνκέλσο λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ
αληίζεζή ζαο ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
Καη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ην πην ζεκαληηθφ ζέκα πνπ
δηαθπβεχεηαη είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ, γηα ην νπνίν δελ έρεη δηθαίσκα θαλέλαο λα
εγείξεη ζέκαηα. Καλέλαο φκσο. Δκέλα απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη φηη κέζα
απφ απηή ηε ζπδήηεζε, γηαηί πεξί ζπδήηεζεο πξφθεηηαη, απηφ πνπ πξέπεη λα
ηνλίζνπκε ζε φινπο ηνπο ηφλνπο γηαηί έρεη πξνθχςεη έλα ζέκα απφ ην
πνπζελά, είλαη ην ζέκα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαη νθείινπκε λα δηαθπιάμνπκε ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ καο θαη ησλ δεκνηψλ καο, έλαληη φπνησλ έρνπλ
νξέμεηο γηα ην νηηδήπνηε. Καη απφ εθεί θαη πέξα φια ηα άιια είλαη απφςεηο.
Σνλίδσ φκσο φηη ππάξρνπλ απφςεηο ηφζν απφ ηε κηα κεξηά, φζν
θαη απφ ηελ άιιε. Αθνχκε δηάθνξα πξάγκαηα, εγψ αθνχσ ηνλ θ.
σηεξφπνπιν ν νπνίνο ιέεη «είκαζηε ζε εγθαηάιεηςε», έξρεηαη κεηά ν θ.
Κνπηζάθεο Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο θαη ιέεη «εγψ 6 ε ψξα μεθηλάσ απφ
εθεί» θαη ζπκθσλεί ζην ηέινο ν θ. σηεξφπνπινο φηη ν θ. Κνπηζάθεο θάλεη γηα
ηελ πεξηνρή πξάγκαηα. Μέζα απφ ην δηάινγν πξνθχπηνπλ δεδνκέλα, δελ
είλαη νχηε φια άζπξα, νχηε φια καχξα.
Να δηαθπιάμνπκε φκσο ην ηδηνθηεζηαθφ γηαηί απηφ είλαη πνπ
δηαθπβεχεηαη απηή ηε ζηηγκή θαη πξέπεη, έρνπκε ρξένο απηή ε ηακπέια πνπ
έρεη παξάλνκα κπεη, λα βγεη αχξην ην πξσί. Δπραξηζηψ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καη' αξρήλ θαιεζπέξα ζε φινπο. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ
είλαη ην εμήο: έρεηε ηελ εληχπσζε φηη εκείο θάπνηα κέξα ζεθσζήθακε θαη
είπακε «ηη δελ έρνπκε θάλεη ζην Κάησ Κνπθιάθη; Γελ έρνπκε θάλεη πνιιά
πξάγκαηα, δελ θάλνπκε θαη κηα εθθιεζία;». Απηφ ήηαλ επηζπκία απφ φ,ηη καο
ελεκέξσζε θαη ν Γήκαξρνο θαη ε δεκνηηθή καο νκάδα φηαλ κηιήζακε, 120
θαηνίθσλ, εγψ είδα 120 ππνγξαθέο.
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Απφ φ,ηη έςαμα κφλνο κνπ, κίιεζα κε αξθεηνχο θαηνίθνπο ζην
Κάησ Κνπθιάθη κνπ είπαλ ηελ ηζηνξία φηη απηφ ήηαλ επηζπκία ησλ θαηνίθσλ
απφ ηελ επνρή ηνπ θ. Παπακηθξνχιε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ αείκλεζηνπ
Γηψξγνπ Απνζηνιάθε. Άθνπζα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ είπε φηη είραλ
πξνηείλεη θαη θάπνην άιιν κέξνο.
Δγψ ζέισ λα πσ φηη απηφ πνπ κνπ είπαλ νη θάηνηθνη, ήηαλ
επηζπκία ηνπο γηαηί. Οη κεγαιχηεξνη άλζξσπνη ζε ειηθία είλαη πάξα πνιχ
δχζθνιν λα πεξάζνπλ ηε γέθπξα θαη λα πάλε λα εθθιεζηαζηνχλ ζηελ
απέλαληη εθθιεζία. Έθαλα θνπβέληα καδί ηνπο γηαηί πξαγκαηηθά φηαλ
θέξλνπκε θάηη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ήμεξα φηη ππάξρνπλ απηέο νη
αληηδξάζεηο απφ εζάο.
Σν αλ ππάξρεη Γήκαξρε ελαιιαθηηθή ζην λα γίλεη ην εθθιεζάθη
θάπνπ αιινχ ζε έλα άιιν ρψξν γηαηί ην άθνπζα ηψξα, έρσ ηελ εληχπσζε φηη
έρνπκε αλνηρηά απηηά θαη κπνξνχκε λα ην δνχκε. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη
δελ ακθηζβεηείηαη ν ρψξνο, ε ηδηνθηεζία είλαη δηθή καο, απηφ είλαη ηειεησκέλν.
Γελ ρξεηάδεηαη νχηε θαλ λα ην ζπδεηάκε, νχηε θαλ λα θαληάδνληαη θάπνηνη φηη
δηεθδηθνχλ απηφ ην ρψξν, εηδηθά νη Άγηνη Αλάξγπξνη πνπ είλαη ν Γήκνο πνπ
ίζσο ελδηαθέξεηαη.
Καη θάηη αθφκε πνπ άθνπζα, εγψ ήμεξα φηη ην εθθιεζάθη ζα είλαη
κηθξφ ζα είλαη 40 κε 50 ηεηξαγσληθά, άθνπζα απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ φηη ζα
είλαη 70 δελ μέξσ αθξηβψο πφζν ζα είλαη … εκείο ηελ επηζπκία ησλ θαηνίθσλ
έρεηε δίθην ζε πάξα πνιιά πξάγκαηα φζνλ αθνξά ην πφζα πξάγκαηα ζα
κπνξνχζακε λα θάλνπκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηνί νη θάηνηθνη γηαηί δελ ήξζαλ ζην πκβνχιην ή θάπνηνη
εμ απηψλ;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ ην μέξσ. Δγψ πξαγκαηηθά είδα ηηο ππνγξαθέο, δελ
κέηξεζα πφζεο είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη αιιά δελ βιέπσ νχηε έλαλ εδψ κέζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά κε δηαθφπηεηε.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ κπνξψ λα κπσ ηψξα ζε απηή ηελ αληηπαξάζεζε λα
καιψζνπλ νη κελ κε ηνπο δε, απηά δελ είλαη ζνβαξά πξάγκαηα. Δγψ κέλσ
ζηελ πξψηε κνπ απφθαζε, θαη' αξρήλ ζέισ λα γίλεη θαη εθθιεζία εθεί, φπσο
πξέπεη λα γίλνπλ θη άιια πξάγκαηα ζην Κάησ Κνπθιάθη θαη φρη κφλν ζην
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Κάησ Κνπθιάθη θαη λα είζηε ζίγνπξνη φηη θξνληίδνπκε θαη ζα θξνληίζνπκε γηα
λα πινπνηήζνπκε απηά πνπ έρνπκε πεη κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γεσξγακιή, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δπραξηζηψ. Θα μεθηλήζσ απφ απηφ πνπ άθνπζα ηειεπηαίν
απφ ηνλ θ. Γεσξγακιή γηα ηνπο 110 θαηνίθνπο, ζα ήζεια λα ξσηήζσ: ηέηνην
αίηεκα θαηνίθσλ έρεη έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην; Γηαηί ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ήξζε άιιν αίηεκα θαηνίθσλ, ην νπνίν θαη' αξρήλ δελ ζέιακε λα ην
ζπδεηήζνπκε, ελ πάζε πεξηπηψζεη κεηά απφ πίεζε γηαηί δελ κπνξνχζε λα
γίλεη αιιηψο, ζπδεηήζεθε ην ζέκα.
Οη 110 θάηνηθνη πνπ έζεζαλ αίηεκα λα γίλεη λαφο ζην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, δελ έρνπλ εκθαληζηεί πνηέ. Αθνχκε γηα θάπνηεο
ππνγξαθέο ηηο νπνίεο δελ έρνπκε δεη πνηέ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη κνπ θάλεη
πνιχ κεγάιε εληχπσζε πσο είλαη δπλαηφ γηα θάπνηνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη
κπνξεί θαη λα ππάξρνπλ δελ ιέσ φηη δελ ππάξρνπλ, έζπεπζε ε Γεκνηηθή
Αξρή λα ηθαλνπνηήζεη έλα ηέηνην αίηεκα. Πξαγκαηηθά κνπ θάλεη θνβεξή
εληχπσζε.
Έλα δεχηεξν πνπ ήζεια λα πσ είλαη ην εμήο: έρεη ζεκαζία θ.
Σνκπνχινγινπ αλ έλαο ρψξνο έρεη ηππηθά ραξαθηεξηζηεί πξάζηλνο; Ναη, έρεη
ζεκαζία γηα ηνπο ηχπνπο. Γηα ηνλ θφζκν πνπ αλαπλέεη ην πξάζηλν, γηα ηνλ
θφζκν πνπ ζέιεη έλα ρψξν ειεχζεξν λα πεγαίλεη ηα παηδηά ηνπ, δελ λνκίδσ φηη
έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Καη αλ κε ηη άιιν, δελ ζέισ απάληεζε ξεηνξηθή
είλαη ε εξψηεζή κνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί αλ ην είραηε θάλεη πξάζηλν,
δελ ζα θαζφκαζηαλ λα ζπδεηάκε ζήκεξα. Γελ ην έθαλε ε Παξάηαμή ζαο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ παίδεη ξφιν θ. Σνκπνχινγινπ ην ηππηθφ θνκκάηη ηεο
ππφζεζεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη ηππηθφ, νπζηαζηηθφ είλαη.
Γελ ζα ππήξρε ζπδήηεζε θαλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ζαο ξσηάσ, θάλσ ξεηνξηθή εξψηεζε. αο
απεπζχλνκαη, γηαηί εζείο ην είπαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θ. Σνκπνχινγινπ.
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ννκίδσ φηη δελ έρεη θακία απνιχησο ζεκαζία ην ηππηθφ
θνκκάηη ηεο ππφζεζεο. εκαζία έρεη λα παίδνπλ ηα παηδηά καο θαη νη κεγάινη
λα βξίζθνληαη ζε ρψξνπο πξαζίλνπ, γηαηί είλαη θιεηζκέλνη κέζα ζε έλα θνπηί
φιε κέξα. Απηφ έρεη ζεκαζία θαη ηίπνηε άιιν.
Δπίζεο είπαηε φηη ην πξάζηλν ζηελ εθθιεζία πνπ ρηίζαηε ηε
λχρηα…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πάιη ξεηνξηθή εξψηεζε είλαη;
Απεπζχλεζηε ζε εκέλα;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Πάληα ξεηνξηθή, δελ ζέισ απάληεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: αο παξαθαιψ κε κε δηαθφπηεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη δπλαηφ ηψξα;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ζαο βξίδσ θ. Σνκπνχινγινπ αλαθέξνκαη ζε πξάγκαηα
πνπ είπαηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χξαία επνκέλσο ζέισ λα
κηιήζσ επ’ απηψλ πνπ ζα πεη ε θα Δκκαλνπήι.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Δκκαλνπήι κελ απεπζχλεζηε. Αθνχζηεθε ινηπφλ …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αθνχζηεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη γηα λα δηαηεξεζεί
έλαο ρψξνο πξαζίλνπ ζα πξέπεη λα ρηηζηεί δίπια έλαο λαφο. Γειαδή απηφ
πξαγκαηηθά δελ ην θαηάιαβα. πνπ ππάξρεη πξάζηλν, πξέπεη λα θάλνπκε έλα
λαφ γηα λα ζπληεξεζεί ην πξάζηλν γχξσ - γχξσ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ππάξρεη
πξάζηλν. Γειαδή ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ζπληεξεί ην πξάζηλν, ζα
εθρσξεζεί ζηελ εθθιεζία θαη ζην λαφ πνπ ζα ρηίζεη. Παξάινγν θαη ην ζεσξψ
θαη θαηάληηα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ην ηδαληθφ ζα ήηαλ θάζε βξέθνο λα έρεη
δίπια ηνπ έλα βξεθηθφ ζηαζκφ, θάζε λήπην λα έρεη έλα λεπηαγσγείν, θάζε
παηδί λα έρεη έλα ζρνιείν, θάζε κεγάινο άλζξσπνο λα έρεη έλα ΚΑΠΖ θαη
θάζε πηζηφο λα έρεη κηα εθθιεζία. Αλέθηθην. Πνην είλαη ην εθηθηφ; Να κπνξεί ν
θφζκνο λα βγαίλεη έμσ, λα παίξλεη ηα παηδηά ηνπ λα παίδνπλ ζην πξάζηλν, λα
είλαη ζηε θχζε, λα θχγεη ην κάηη ηνπ απφ έλα θιεηζηφ ρψξν.
Δκείο ηη ζέινπκε θχξηνη; Θέινπκε ζε κηα παηδηθή ραξά λα
βάινπκε έλα ηνίρν, ηελ εθθιεζία ησλ 70 ηεηξαγσληθψλ δελ έρεη ζεκαζία. Θα
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βάινπκε απηφ ηνλ ηνίρν, εδψ είλαη ε παηδηθή ραξά θαη ηα παηδηά καο αληί λα
βιέπνπλ ηα δέληξα, ην πξάζηλν, ζα βιέπνπλ απηφ ηνλ ηνίρν. Πνιχ σξαίν,
εμαηξεηηθφ!
Γηαηί; Γηαηί θάπνηνη ειηθησκέλνη δελ κπνξνχλ λα πάλε ζε κηα
εθθιεζία ή ζε ηξεηο εθθιεζίεο πνπ είλαη γχξσ - γχξσ. Δζείο ηη ζεσξείηε πην
ζεκαληηθφ; Σα παηδηά, ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη απηνί αιιά θαη νη
κεγάινη άλζξσπνη λα πάλε ζε έλα αλνηρηφ ρψξν; Ση ζεσξείηε πην ζεκαληηθφ;
Δπίζεο θαηά ηελ άπνςή κνπ πάληα ε θνηλσληθνπνίεζε θχξηνη
δελ γίλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ εθθιεζία. Κνηλσληθνπνίεζε είλαη θαη ην πάξθν,
είλαη θαη ην παγθάθη, είλαη θαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά θαη νη παππνχδεο θαη νη
γηαγηάδεο πνπ ζα πάλε ηα παηδηά ηνπο, ζα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, απηφ
ζεσξψ θνηλσληθνπνίεζε.
Ννκίδσ φηη είλαη ππνθξηηηθφ λα ιέκε φηη θάλνπκε ηελ εθθιεζία ην
ζπγθεθξηκέλν λαΐζθν, γηαηί θαη ν άιινο λαΐζθνο 40-50 ηεηξαγσληθά ζα γηλφηαλ
θαη έγηλε δελ μέξσ εγψ πφζα, γηα λα ζπληεξήζνπκε ην πξάζηλν γχξσ - γχξσ,
γηα λα θνηλσληθνπνηήζνπκε ηνλ θφζκν θαη δελ μέξσ εγψ γηα ηη άιιν. Σν
ζεσξψ πνιχ κεγάιε ππνθξηζία.
Αο πεη θάπνηνο επηηέινπο εδψ κέζα ηελ αιήζεηα, γηα πνην ιφγν
γίλεηαη απηφο ν λαΐζθνο εθεί. Γηα ηνπο 120 θαηνίθνπο πνπ δελ εκθαλίζηεθαλ
πνηέ ή γηα θάηη άιιν; Γη' απηφ πνπ ςηζπξίδεηαη γεληθψο γχξσ - γχξσ; Αο πεη
θάπνηνο ηελ αιήζεηα θαη λα κε ιέκε…
ζν γηα ην ζέκα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ, θχξηνη ην νμπγφλν θαη ην
πξάζηλν δελ έρεη ηδηνθηεζία. Σν νμπγφλν θαη ην πξάζηλν αλήθεη ζε φιν ηνλ
θφζκν, είηε είλαη νη απφ εδψ είηε είλαη νη απφ εθεί, είηε είλαη νη παξαπέξα. Απηά
ήζεια λα πσ, ζαο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Δκκαλνπήι, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θαη ζηνπο θαηνίθνπο. Θέισ
λα απαληήζσ ζε κεξηθά πξάγκαηα, θαη' αξράο είρα ςεθίζεη θαη ζα
μαλαςεθίζσ ππέξ ηνπ λαΐζθνπ, ήκνπλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ςήθηζα θαηά
ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ γηαηί ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηδενινγηθά φρη ξαηζηζηή
αιιά ζνζηαιηζηή θαη ε δεκφζηα παηδεία είλαη δσξεάλ. Παξ' φια απηά απηφ ην
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βιέπσ θάπσο αιιηψο θαη ζέισ λα απεπζπλζψ ζηνλ θ. Μπαξνχηα θαη ζηε
"Γχλακε Πνιηηψλ" εθηελέζηεξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χο ηη; Χο ζνζηαιηζηήο ή σο θάηη άιιν;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Χο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Βαζηιφπνπιε θαη δελ ζαο
δηέθνςα θαη κνπ είλαη πάξα πνιχ εχθνιν, λα μέξεηε. Χο κεραληθφο ζα
απαληήζσ ζηνλ θ. Μπαξνχηα, θίιε Κψζηα έρεηο δίθην είλαη παξάλνκν λα γίλεη
εθεί θάηη. κσο ε απφθαζε πνπ πήξακε, είλαη φηη ε εθθιεζία ζα θάλεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο λφκηκεο ελέξγεηεο θαη απηφ κπνξεί λα είλαη: αιιαγή ΓΠ, λα
αιιάμεη ην θνηλφρξεζην πξάζηλν πνπ φπσο μέξεηο 99% ζα βξεη εκπφδην ζηα
κεηξνπνιηηηθά πάξθα, είλαη θαη επξσπατθή Οδεγία.
Καη

κεηά

ζα

κπνξεί

λα

εθδψζεη

άδεηα

βεβαίσο

αλ

απνραξαθηεξηζηεί ην θνηλφρξεζην πξάζηλν θαη γίλεη θάηη πνπ ζα κπνξεί λα
ρηηζηεί ν λαΐζθνο.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ ζαο δηέθνςα. Δζείο είπαηε φηη είλαη θνηλφρξεζην,
εγψ εηιηθξηλά ζα κεραληθφο δελ ην έςαμα. Αιιά ζεσξψ φηη φινη ιέηε
θνηλφρξεζην πξάζηλν, άξα είλαη ζε ΓΠ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κνηλφρξεζηνη ρψξνη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη πάιη ζα πξέπεη λα αιιάμεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γεσηεκάρην.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ δηέθνςα θαλέλαλ, κνπ είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα
ζαο δηαθφπησ ζπλέρεηα φινπο θαη λα θσλάδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. ζπλάδειθε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Έρνπκε ςεθίζεη θίιε Κψζηα ε εθθιεζία λα θάλεη φιεο
ηηο απαξαίηεηεο λφκηκεο ελέξγεηεο ψζηε λα νηθνδνκήζεη λφκηκα, έλα.
Γεχηεξνλ γηαηί λα κελ πηζηέςσ θαη ηνλ θ. Δπηθάλην πνπ ήξζε εθ
κέξνπο ηνπ Γαβξηήι πνπ είπε φηη ζα πνιιαπιαζηάζεη ην πξάζηλν εθεί παξ'
φιν ην λαΐζθν. Γηα πνην ιφγν λα κελ ηνλ πηζηέςσ φηη ζα ην πνιιαπιαζηάζεη;
Οχησο ή άιισο θαη ε "Γχλακε Πνιηηψλ" πέληε ρξφληα δελ θάλαηε θάηη εθεί γηα
ην πξάζηλν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πξφεδξε, ηη ζα γίλεη ηψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη αλ ζέιεηε λα δηαθφςσ πάιη ην πκβνχιην, κπνξψ λα ην
θάλσ, ζαο παξαθαιψ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: αο ελνριεί ε άιιε άπνςε; Γεκνθξάηεο ζαο βιέπσ
φινπο εδψ κέζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε παξαθαιψ. Άθνπζε θίιε κνπ εζχ πνπ καο
δηαθφπηεηο ζπλέρεηα, εδψ φινη απηνί νη άλζξσπνη εθπξνζσπνχλ θάπνηνπο
αλζξψπνπο πνπ ηνπο έζηεηιαλ εδψ. ε παξαθαιψ επεηδή είλαη κηα άθξσο
δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία φηαλ ηε δηαθφπηεηο, θαηαιαβαίλεηο φηη είζαη ελάληηα ζε
φιε απηή ηε δηαδηθαζία. ινη απηνί νη άλζξσπνη είλαη εθιεγκέλνη, ζαο
παξαθαιψ αθήζηε ηνπο λα κηιήζνπλ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Μπαξνχηα θαη ε "Γχλακε Πνιηηψλ" πέληε ρξφληα
δελ αλαβαζκίζαηε απηφ ηνλ ρψξν πξαζίλνπ, γηαηί λα κελ πηζηέςσ ηνλ θ.
Δπηθάλην εθ κέξνπο ηνπ θ. Γαβξηήι φηη ζα πνιιαπιαζηάζεη ην πξάζηλν θαη ζα
ην θάλεη πάξα πνιχ φκνξθν γηα ηνπο θαηνίθνπο, γηα 100 ηεηξαγσληθά πνπ ζα
πάξεη έλα εθθιεζάθη;
Κχξηε Κνζθνιέην ππάξρνπλ δειψζεηο Κηεκαηνινγίνπ, δελ
θαηαιαβαίλσ γηαηί ππάξρεη ηδηνθηεζηαθφ. Αλ ήηαλ ν θ. Γξεηδειηάο Γήκαξρνο
θαη ηνπ έβαδαλ κηα ηακπέια, ηελ άιιε κέξα ζα ηελ είρε πάξεη. Γελ θάλαηε
ηίπνηα. Σελ άιιε κέξα, έπξεπε λα είραηε πάξεη ηελ ηακπέια ησλ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ. Αλ εξρφκνπλ εγψ ζε έλα νηθφπεδν δηθφ ζαο θαη έβαδα ηακπέια
«Οπζηακπαζίδεο», δελ ζα ηε βγάδαηε ηελ άιιε κέξα; Απηφ έπξεπε λα ην
θάλεηε.
Απεπζχλνκαη ζηνπο θαηνίθνπο: θαη εγψ είκαη ππέξ ηνπ πξαζίλνπ
πξαγκαηηθά θαη κνπ άξεζε πάξα πνιχ ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. σηεξφπνπινπ
φζνλ αθνξά ην πξάζηλν θαη ε παξαδνρή ζαο φηη ν θ. Κνπηζάθεο είλαη απφ ην
πξσί κέρξη ην βξάδπ ζε φιε ηελ πφιε. Δγψ είκαη ελαληίνλ ηνπ ζε πάξα πνιιά
πξάγκαηα, αιιά είλαη εθεί πάλησο.
Κχξηε εξεηάθε, πξψηνο δηδάμαο γηα ηηο παξεθθιίζεηο ζηελ
πεξηνρή καο είλαη ην ΚΚΔ. Έρεηε ρηίζεη ζε παξαπνηάκην, έρεηε ρηίζεη κε
παξεθθιίζεηο ηεξάζηηεο ζηελ πεξηνρή καο θαη καο θνπλάηε ην δάρηπιν!
Γειαδή δελ ην έρσ θαηαιάβεη …
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ο αληηθνκκνπληζκφο θαη ηα ςέκαηα, θάπνηε πξέπεη λα
ιήμνπλ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη εζείο καο ιέηε ΚΗΝΑΛ θαη απφ πξνρζέο ιεγφκαζηε
ΠΑΟΚ θ. εξεηάθε μαλά. Δίζηε ν πξψηνο δηδάμαο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ
ζέβεζηε εζείο, ζέβεζηε κφλν ηα θηίξηα ηα δηθά ζαο. Γελ ππάξρεη ηίπνηε
γξακκέλν νχηε ζηνλ Πεξηζζφ, νχηε ζηελ Αραξλψλ. ια ηα έρεηε βάςεη θ.
εξεηάθε.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βγείηε έμσ ζαο παξαθαιψ, βγείηε έμσ! Ση είλαη απηά; ε πνηνλ
κηιάο έηζη; Γηαθνπή κέρξη λα βξεη ν θχξηνο έμσ.
Γ.

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ:

Κχξηε

Πξφεδξε

ζε

απηή

ηελ

παξάζηαζε

δελ

ζπκκεηέρνπκε. Δκείο απνρσξνχκε.
(Σαπηφρξνλεο έληνλεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ο ζπλάδειθνο Μηράιεο Κνπηζάθεο φηαλ μεθίλεζε ηελ
νκηιία ηνπ είπε φηη ν θφζκνο κπνξεί λα κελ μέξεη, αιιά νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
δελ επηηξέπεηαη λα κελ γλσξίδνπλ. Σνλ επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπ, κηα θαη γλσξίδεη, κφλν πνπ ε πιεηνςεθία απφ απηά πνπ είπε ήηαλ
αλαθξίβεηεο θαη ζα ηα πνχκε ιίγν παξαθάησ.
Ση θαηαιάβακε ζήκεξα ή κάιινλ ηη απνδείρζεθε ζήκεξα. ην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ απνθαζίζηεθε ε παξαρψξεζε, είρε
έξζεη ζαλ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ. ήκεξα θαηαιάβακε φηη δελ ππήξρε αίηεκα
ησλ θαηνίθσλ. Οη θάηνηθνη κφιηο έκαζαλ απηή ηελ αηθλίδηα απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ζαο είρακε δεηήζεη ζε εθείλν ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνηνη ην δήηεζαλ, δελ ππήξρε θαλέλαο. ηε ζπλέρεηα φηαλ είδαηε
φηη νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα αληηδξνχλ θαη καδεχνπλ ππνγξαθέο γηα ηελ
αλάθιεζε απηήο ηεο απφθαζεο, βγήθαηε θη εζείο θαη καδέςαηε ππνγξαθέο.
Γελ

θάλαηε

ζε

απηή

ηελ

απφθαζε

ηίπνηα

απφ

ηα

πξναπαηηνχκελα, δελ είραηε θέξεη νχηε κηα γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο, νχηε ηεο Πνιενδνκίαο, νχηε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο ην νπνίν λνκίδσ ην έρεηε ππνβαζκίζεη αξθεηά. Σν Κνηλνηηθφ
πκβνχιην ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο απφ φ,ηη έκαζα ζπλεδξίαζε ρηεο θαη ν
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Πξφεδξνο θαη ε πιεηνςεθία ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ αξλεηηθνί θαη γη'
απηφ κάιινλ δελ είλαη εδψ ζήκεξα ν Πξφεδξνο.
Έγηλε κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία ήηαλ πέληε άηνκα, ηξία άηνκα
κεηαμχ απηψλ θαη ν Πξφεδξνο ήηαλ θαηά ζε απηή ηελ παξαρψξεζε θαη δπν
άηνκα εθθξάζηεθαλ ζην ιεπθφ. Γελ πάξζεθε απφθαζε. Αιιά λνκίδσ κε ηηο
ηνπνζεηήζεηο ηνπο εθθξάζηεθαλ.
Μέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απηφ πεηάκε ηελ κπάια ζηελ
εμέδξα. Ση ζέισ λα πσ. Αλαγάγνπκε ην ζέκα ην ηδηνθηεζηαθφ, ιεο θαη απηφ
είλαη ην θιέγνλ. Γελ είλαη ην θιέγνλ. ε απηφλ πνπ αλήθεη απηφο ν ρψξνο, έρεη
θαη ηελ ππνρξέσζε λα ην θξνληίδεη. Γηεθδηθνχκε δειαδή νη δπν Γήκνη ζηελ
πξαγκαηηθά πνηνο ζα θξνληίδεη απηφ ηνλ ρψξν.
Γηαηί δελ έρεη θάπνην νηθνλνκηθφ φθεινο, δελ έρεη λα ηνπ
πξνζθέξεη θάηη απηφο ν ρψξνο. Απηφο ν ρψξνο ηδηνθηεζηαθά αλήθεη ζηνλ
θφζκν πνπ ηνλ πεξπαηάεη, ζηνλ θφζκν πνπ ηνλ δεη θαη απηφο ν θφζκνο
απνθαζίδεη γηα ην ηη ζα γίλεη.
ην Κηεκαηνιφγην δειψζεθε ην 2018 απφ εκάο. Ο ρψξνο απηφο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθεη ζηε Νέα Υαιθεδφλα, εθηφο θη αλ θάλεη ιάζνο ε
Σερληθή Τπεξεζία αιιά δελ λνκίδσ φηη θάλεη ιάζνο γηαηί ην είρε ςάμεη, είρε δεη
ηα φξηα κε ηνλ Κεθηζφ, κπήθε απφ πάλσ ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη απηφ ην
θνκκάηη θαηά 90% ηεο έθηαζήο ηνπ αλήθεη ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδφλαο.
ε ζπλελλφεζε πνπ έγηλε ηφηε κε ην θηεκαηνινγηθφ γξαθείν ησλ
Αγίσλ Αλαξγχξσλ, πνπ ηνπο είρακε πάεη ηα δεδνκέλα είπαλ «δειψζηε ην
εζείο γηαηί ην κεγαιχηεξν κέξνο πεξίπνπ ην 90% αλήθεη ζην δηθφ ζαο Γήκν».
ην Κηεκαηνιφγην φηαλ κπαίλεηο λα θάλεηο Κηεκαηνιφγην νη επηινγέο ζηε
δήισζή ζνπ είλαη: γεσηεκάρην, νξηδφληηα ηδηνθηεζία, θάζεηε ηδηνθηεζία θαη δελ
ζπκάκαη άιιεο δπν πεξηπηψζεηο. Άξα έλα αδφκεην ην δειψλνπκε ζηα
γεσηεκάρηα, πξνο δηεπθξίληζε.
Δίλαη ρψξνο θνηλφρξεζηνο, φρη ραξαθηεξηζκέλνο πξάζηλν, ην
νπνίν είλαη ηππηθφ. Γειαδή έλα ρψξν ν νπνίνο είλαη θπηεκέλνο θαη πξάζηλνο,
πξέπεη λα ηνλ ζεβφκαζηε θαη λα ηνπ ζπκπεξηθεξφκαζηε ζα λα είλαη
ραξαθηεξηζκέλνο. Μελ πεγαίλνπκε θαη παηάκε πάλσ ζην ηππηθφ, γηα λα ην
ηζηκεληνπνηήζνπκε.
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Αθνχζηεθε απφ θάπνηνπο γηα ην λαφ ηεο Δπαγγειίζηξηαο φηη
ππάξρεη πξάζηλν, φηη δελ έρεη ππνβαζκίζεη ην θνκκάηη εθείλν θαη ηα ινηπά. Ο
λαφο ηεο Δπαγγειίζηξηαο είλαη έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα, γηα λα
ηζρπξνπνηήζεη ηε δηθή καο ζέζε. Ο λαφο ηεο Δπαγγειίζηξηαο μεθίλεζε κε έλα
κηθξφ θηίξην 15 πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ, ζρεδφλ παξάγθα ήηαλ αλ ζπκάκαη
θαιά, ζηε ζπλέρεηα νηθνδνκήζεθε απηφο ν ηζηκεληέληνο λαφο ν νπνίνο είλαη
γχξσ ζηα 100 κε 150 ηεηξαγσληθά θαη έλαο πξνζσξηλφο λαφο πνπ ππήξρε
ελδηάκεζα απφ ην γθξέκηζκα ηεο παξάγθαο θαη πξηλ ρηηζηεί ν θαηλνχξγηνο ν
ηζηκεληέληνο κεηαθέξζεθε ιίγν παξαπέξα κέζα ζηελ ίδηα πιαηεία θαη ζήκεξα
απηή ε πιαηεία είλαη πιαηεία κφλν ηεο εθθιεζίαο. Μφλν. Έρεη θαηαπαηεζεί
φιε.
Εεηήζακε γλσκνδφηεζε απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο ηελ νπνία δελ ηε θέξαηε πνηέ. Σέινο πάλησλ βγήθε ζηε
δεκνζηφηεηα, ην δηαβάζακε θαη αθνχ εμεγεί ζην πξψην κέξνο θάησ απφ πνηα
ινγηθή δειψζεθε ζην Κηεκαηνιφγην, ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ θαηαιήγεη: ζηνπο
ρψξνπο απηνχο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Νφκνπ 4067/12 σο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη πεξί ηνπνζέηεζεο πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ ηεο
παξ. 74 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, Μηράιε.
Απηφ είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ επηθαιείηαη ε Τπεξεζία
Γφκεζεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Ση ιέεη; ηη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε απηφ ην
ρψξν ν νπνίνο επεηδή βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δπν Γήκνπο, ειεχζεξνο είλαη
ρψξνο εθηφο ζρεδίνπ. Δθηφο ζρεδίνπ. Πήγαηλε ινηπφλ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ
δφκεζε, λα δεηο ηη επηηξέπεηαη ζε απηά ηα ηεηξαγσληθά. Απηφ ιέεη ην έγγξαθν
ηεο Πνιενδνκίαο.
Δθεί επηηξέπεηαη ζήκεξα κηα πξνζσξηλή θαηαζθεπή. Ση ζεκαίλεη
πξνζσξηλή θαηαζθεπή; Έλα κηθξφ πξάγκα ην νπνίν ζα είλαη απφ μεξά
δφκεζε, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλαο εξγνηαμηαθφο νηθίζθνο, έλα πεξίπηεξν
πνπ ζα εμππεξεηεί θάπνηα έθζεζε θαη ην νπνίν γηα λα ηνπνζεηεζεί εθεί, ζα
πξέπεη λα νξηζηεί ν ζθνπφο ηνπ θαη ε δηάξθεηα πνπ ζα παξακείλεη. Απηέο ηηο
πξνυπνζέζεηο δελ ηηο έρεη.
Γηα λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ, ζα πεξάζεη κέζα απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη θαληάδνκαη φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέιεη λα
ππεξαζπίδεηαη ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη
ηζηκεληνπνηεί.
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Σελ πεξηβαιινληηθή καο επαηζζεζία ηελ έρνπκε δείμεη, δελ
ζπκάκαη πνηνο έθαλε ην ζρφιην γηα ην θηινδσηθφ, ζα είλαη ε ηειεπηαία κνπ
παξάγξαθνο απηή θαη θιείλσ. Ο θηινδσηθφο δελ ππνβαζκίδεη θχξηνη
ζπλάδειθνη ην πεξηβάιινλ, πνιχ θαιά ππάξρεη κέζα ζην άιζνο, δέλεη κε ηε
ρξήζε ηνπ άιζνπο, είλαη κε πιηθά θηιηθά ζην δαζηθφ πεξηβάιινλ, εμππεξεηεί
αξθεηνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ ππάξρεη εθεί κέζα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καιακπφθε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ ζα μεθηλήζσ, γηαηί
ζήκεξα αθνχσ πάξα πνιιέο θνξέο λα ιέλε φηη εκείο κε έλα ηξφπν ζηεξίμακε
ηελ θίλεζε πνπ έθαλαλ νη Άγηνη Αλάξγπξνη λα ζεσξήζνπλ δηθφ ηνπο ην ρψξν,
πνπ φπσο είπαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη ε νπζία απηφ, αιιά ζα μεθηλήζσ
απφ εθεί.
Δκείο ινηπφλ πνπ καο ρξεψλεηε φηη ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζην
Γήκαξρν Αγίσλ Αλαξγχξσλ, είκαζηε

απηνί πνπ ην δειψζακε ζην

Κηεκαηνιφγην ην 2018. Απηφ πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ, δειαδή ε πξάμε έρεη
ππνγξαθή Βαζηιφπνπινπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη εγείξεηαη
ζέκα ηδηνθηεζίαο ζηελ θίλεζε πνπ θάλεηε εζείο σο Γηνίθεζε ζπκπνξεπφκελνη
κε ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ λα ην παξαρσξήζεηε ηε κεηξφπνιε
θαη ηφηε κπήθε ην ζέκα ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ.
Αλ δελ ζθαιίδαηε απηή ηελ ππφζεζε ζα έκελε έλαο ρψξνο
πξαζίλνπ θαη ζην δηελεθέο ζα αλήθε ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο. Άξα ην φηη μεθίλεζε δηεθδίθεζε, εζείο αλνίμαηε ην ζέκα θαη νη
Άγηνη Αλάξγπξνη κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηεθδίθεζεο. Δζείο θαη κφλν εζείο.
Καλείο άιιν.
Πάκε ζην δεχηεξν, αθνχζηεθε φηη εκείο δελ πξνζέμακε ηελ
πεξηνρή. Θα απαξηζκήζσ. Έξγα επί Γατηαλά: έλα θηφζθη ζηελ θάησ γσλία πνπ
έγηλε ηελ ηειεπηαία ρξνληά, νη θάηνηθνη είλαη εδψ ζα ην πνπλ. Πνηνο έθηηαμε ηελ
παηδηθή ραξά; Πνηνο ζπληήξεζε ηε γεψηξεζε; Πνηνο έηξερε θάζε ρξφλν εθεί
λα μερνξηαξηάζεη; Πνηνο ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν ην μερνξηαξηάδακε κφλν
εκείο αθξηβψο γη' απηφ ηνλ ιφγν, θαη έηζη δειψζεθε θηφιαο. πκθσλψ κε ηνλ θ.
Γξακκέλν, ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη δελ ην κνηξάδνπκε κε ηνπο Αγίνπο
Αλαξγχξνπο, ην μερνξηαξηάδακε κφλνη καο.

88

ε

11 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 25/5/2022

Απφθαζε

Κνηλνηηθνχ

πκβνπιίνπ

θέξαηε;

ρη,

πνηέ.

Γηαβνχιεπζε κε ηνλ θφζκν -ν θφζκνο έρεη έξζεη ζήκεξα εδψ- θάλαηε; Πνηέ.
ηαλ ηνικήζακε λα ην θέξνπκε, ην απνθχγαηε ζα ην δηάνιν ην ιηβάλη; Ναη.
Πνπ πάηε; Πάηε κφλνη ζαο; Με κηα εηζήγεζε θάπνηνπ πνπ θάηη ζαο είπε,
πξαγκαηηθά δελ θαηαιαβαίλσ φιν απηφ ην πξάγκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε
ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, νη θάηνηθνη είλαη εδψ θαη είλαη πξαγκαηηθνί νη
άλζξσπνη δειψλνπλ ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, ιέλε «ζέινπκε ρψξν πξαζίλνπ».
Γελ ηνπο ελδηαθέξεη αλ αλήθεη ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ή
αλ αλήθεη ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ζέινπλ ηε γεηηνληά ηνπο θαζαξή θαη
πξάζηλε, ηελ παηδηθή ραξά λα δνπιεχεη, ε γεψηξεζε λα δνπιεχεη γηα λα
πνηίδεηαη ην πξάζηλν θαη θάζε ρξφλν λα πεγαίλνπκε λα μερνξηαξηάδνπκε θαη
ηα ζθνππίδηα ηνπο λα καδεχνπκε. Σφζν απιφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Αξρηθά ζα ήζεια λα επαλαιάβσ φ,ηη
είρα πεη θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο 4εο Απξηιίνπ, ε πνιηηεία δηαρσξίδεη
ην θξάηνο απφ ηελ εθθιεζία, εγψ είρα πεη θαη ηφηε θαη ην επαλαιακβάλσ θαη
ηψξα φηη κέζα κνπ δελ κπνξψ λα θάλσ απηφ ην δηαρσξηζκφ θαη δελ κπνξψ
λα θάλσ απηφ ην δηαρσξηζκφ ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ην θαιφ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Ζ εθθιεζία θαη ε κεηξφπνιή καο ελ πξνθεηκέλσ κφλν θαιφ
θάλεη θαη ην θάλεη κε αγάπε θαη δήιν, ζα ήζεια δε λα πξνζζέζσ φηη νη πφξηεο
ηεο εθθιεζίαο είλαη αλνηρηέο δηάπιαηα ζε φινπο, αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ,
πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο θαη ηα ινηπά. Δίλαη επηπρέο
ην γεγνλφο πνπ ε κεηξφπνιή καο έρεη κεηξνπνιίηε ηφζν δξαζηήξην θαη
ζχγρξνλν, φπσο ηνλ Γαβξηήι.
Απφ εθεί θαη πέξα ην ηη είλαη λφκηκν, αο ην θξίλνπλ πιένλ ηα
Γηθαζηήξηα.
Αληηιακβάλνκαη φηη ππάξρνπλ ζπλάδειθνη αηξεηνί αιιά θαη
δεκφηεο πνπ δελ επηζπκνχλ λα γίλεη εθεί ν λαΐζθνο, ή δελ επηζπκνχλ λα έρεη
θακία ζρέζε ην θξάηνο κε ηελ εθθιεζία θαη ην έρνπλ απνδείμεη θαη κε ηελ
ςήθν ηνπο θαη ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο θαη ην ίδην έθαλαλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηε Φηιαδέιθεηα.
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Γελ κπνξψ φκσο λα κελ επηζεκάλσ ηελ πνιηηηθή ππνθξηζία
θάπνησλ αηξεηψλ θαη εμαηξψ ην ΚΚΔ απφ απηφ γηαηί έρεη κηα πην ζπλεπή
ζηάζε άζρεηα απφ ην ζπκηθφ θακία θνξά θαη λα κελ ππελζπκίζσ θάπνηα
γεγνλφηα. Δπεηδή ζηελ αλαθνίλσζή ηεο ε "Γχλακε Πνιηηψλ" κηιάεη γηα
παξάλνκε, απζαίξεηε θαη αληηδεκνθξαηηθή απφθαζε, γηα λα πνχκε κεξηθά
πξάγκαηα.
Ση έρνπκε. Έρνπκε ζην θνηκεηήξην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ
είκαη ππεχζπλνο ηνπ Κφθθηλνπ Μχινπ, λα αλαγθάδνληαη γηαηί εθεί είλαη θιεηζηέο
νη πφξηεο θαη φρη αλνηρηέο, λα πεξπαηνχλ νη γεξφληηζζεο θαη νη γέξνληεο θαη
λα μεθηηιίδνληαη 750 κέηξα θαη λα θάλνπλ νιφθιεξν θχθιν γηα λα θιάςνπλ
ηνπο λεθξνχο ηνπο, γηα λα αθήζνπλ έλα ινπινχδη.
Έρνπκε αξηζκφ απφθαζεο 35/2019

ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο

δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ’19 κε Γήκαξρν
ηνλ Άξε Βαζηιφπνπιν, άξζξν 11 παξ. γ «ν εθκηζζσηήο νθείιεη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ επηθήδεησλ θαη επηκλεκφζπλσλ ηειεηψλ -ν Γήκνο είλαη ν
εθκηζζσηήο- λα ππνδέρεηαη ην θνηλφ κφλν απφ ηελ θεληξηθή είζνδν, ε νπνία
κφλν ζα παξακέλεη αλνηρηή». Βαζηιφπνπινο, Αλαληάδεο, Καιακπφθεο,
Αλεκνγηάλλεο,

Παπαινπθά.

Σνπο

θαηνίθνπο

ηεο

Νεζίδαο

ηεο

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο ηνπο ξσηήζαηε; Γελ ηνπο ξσηήζαηε.
Τπάξρεη δηακαξηπξία κε 40 ππνγξαθέο πνπ έρνπλ πάξεη φινη νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη απφ 24/10/2019. Πνηνο αζρνιήζεθε; Μπνξνχκε λα
θάλνπκε θάηη; Δίκαζηε δεκέλνη απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν γηα 13 ρξφληα. Απηή
είλαη ε θνηλσληθή ζαο επαηζζεζία.
Πάκε παξαθάησ. ηαζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ, κεηαθνξά ησλ
απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο εθηφο άιζνπο. Δθεί δελ
πείξαδε νχηε φηη θάηη ήηαλ παξάλνκν, νχηε φηη ήηαλ απζαίξεην, νχηε φηη αλά
πάζα ζηηγκή ππήξρε θίλδπλνο αλάθιεμεο. Ση έιεγε ηφηε ε "Γχλακε Πνιηηψλ"
πνπ πξνζπαζνχζε κε θάζε ηξφπν λα θέξεη εκπφδηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ; «Δκείο ην βξήθακε εθεί, δελ θηαίκε, δελ έρνπκε πνπ λα ηα
πάκε» θαη αο είρε δνζεί ε ιχζε θαη απφ ην 2017 θαη ην 2018. Ναη, ην πάξθν
θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη ην ’17 θαη ην ’18. αο δφζεθε ε ιχζε,
θαλνληθφηαηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πφηε καο δφζεθε;
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Ζ. ΣΑΦΑ: αο πξνηάζεθε θ. Βαζηιφπνπιε. Σν 2017 ην είρα γξάςεη εγψ ζε
άξζξν θαη ην ’18 ζαο ην είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ ζε άξζξν ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ κελ θάλεηε δηάινγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη ηη θάλαηε; Αθνχ αθήζαηε ηα απνξξηκκαηνθφξα ηξεηο
εβδνκάδεο δίπια ζηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ πνπ γθξεκίζαηε. Απηφ θάλαηε.
Δγψ απηά έρσ λα πσ κφλν. Τζηεξνχκε ζε θάηη κε ηνπο Αγίνπο
Αλαξγχξνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ απφ ηελ άιιε πιεπξά
πνπ είλαη ην παξθάθη ππάξρεη θσηηζκφο κε Led θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά πνπ
είκαζηε εκείο είλαη ν εθηάιηεο ζην δξφκν κε ηηο ιεχθεο. Δθεί λαη, ηνπο
παξαδέρνκαη ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο γηαηί έθαλαλ έλα πνιχ σξαίν
δηαγσληζκφ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηνλ θάλακε θη εκείο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: λησο πνιχ σξαίν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σα δηπιάζηα θσηηζηηθά, ηηαιηθά – γεξκαληθά ζηα ίδηα
ρξήκαηα κε εκάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δπαλεξρφκαζηε ζηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ησλ 500
κέηξσλ ζην Κάησ Κνπθιάθη, γηαηί φηαλ ρηίζνπκε λαΐζθν 50-70-100 ζα
παξαρσξεζνχλ θαη ηα 500. Γελ ζα ζηαζψ βέβαηα ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο,
πνπ κάιινλ έγηλε μεθάζαξν απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, αιιά ζηελ νπζία ηνπ
ζέκαηνο.
Σα

επηρεηξήκαηα

είλαη

γλσζηά.

Έρνπκε

έλα

ρψξν

παξακειεκέλν, κε επζχλε πνηαλνχ άξαγε. Δγψ ηνλ παξακέιεζα; Δπνκέλσο
ηη θάλνπκε; Σνλ παξαρσξνχκε ζηε κεηξφπνιε λα ηνλ θξνληίδεη απηή. Λνγηθφ;
Φπζηθά, αλ ην δνχκε εληαγκέλν ζε έλα ζρέδην πνπ εθαξκφδνπλ δηαρξνληθά νη
Κπβεξλήζεηο θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, γηα
ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε. Να ζαο δήζεη ην λενθψηηζην!
Απαμηψλνπκε έλα ρψξν, είηε είλαη ειεχζεξνο ρψξνο πξαζίλνπ,
είηε είλαη παξαιία, είηε θνκκάηη εζληθνχ δξπκνχ θαη ηνλ παξαρσξνχκε ζε
ηδηψηε, είηε έλαληη ελφο επηεινχο ηηκήκαηνο, είηε θάπνηνπ αληαιιάγκαηνο.
Παξαδείγκαηα πνιιά: παξαρσξήζακε ζηελ Cosco γηα θαηαζθεπή πξνβιήηαο
γηα θξνπαδηεξφπινηα κε επζχλε ησλ Κπβεξλήζεσλ ΤΡΗΕΑ θαη Νέα
Γεκνθξαηία θαη ησλ ηνπηψλ Αξρψλ Πεηξαηά θαη Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο.
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Παξαρσξήζακε ην Διιεληθφ, παξαρσξήζακε γήπεδα ηέληο ζην Αηηηθφ άιζνο
θαη πνιιά άιια.
Καη γηα λα πάκε θαη ζην ζπίηη καο. Έρνπκε παξαρσξήζεηο πξνο
ηε κεηξφπνιε ηνπ 3νπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, ηνπο αλαβαζκνχο θαη ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ ζηαζκνχ ζην άιζνο θαη δελ μέξσ ηη
άιιν ζα δεηήζνπλ. Δπηπρψο πνπ νη ππφινηπνη ειεχζεξνη ρψξνη ζηνπο
Απνκάρνπο ή ζηελ Αγία Μαξίλα πνπ είλαη θπζηθά θαη απηνί παξακειεκέλνη,
έρνπλ θνληά λανχο πνπ αλήθνπλ ζηε κεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο.
Να ζπδεηήζνπκε ηψξα γηα ην λφκηκν ηνπ πξάγκαηνο; Ση ζρέζε
έρεη ζα κνπ πείηε θαη λα κελ είλαη λφκηκν, κηα Τπνπξγηθή Απφθαζε, κηα
ηξνπνινγία ηεο λχρηαο, κηα απφθαζε δαζάξρε ζα ην ιχζνπλ. Πνπ είλαη ε
απιή αλαινγηθή ζηνπο Γήκνπο; Με έλα λφκν ηνπ Θενδσξηθάθνπ, ηειείσζε.
Πάκε λα δνχκε πσο παξαρσξήζεθαλ ηα ζηξέκκαηα ηνπ άιζνο.
Σν ζηακάηεζε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή πνπ είρε θαη ηελ ππνζηήξημε
ηεο Κπβέξλεζεο; ρη. Σα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα έθαλαλ θαη πάιη ην δηθφ
ηνπο. Πνηνο κπνξεί λα ζηακαηήζεη φιε απηή ηελ θαηάζηαζε; Μφλν ε
θηλεηνπνίεζε, ε επαγξχπλεζε ηνπ ιανχ πνπ παιεχεη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη
ιατθέο αλάγθεο.
Πάκε ηψξα ζην ζπγθεθξηκέλν. Έρνπκε κηα ππνβαζκηζκέλε
πεξηνρή απφ άπνςε ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ καο θαη αληί λα ηε ζηεξίμνπκε κε
θάζε ηξφπν, παξαρσξνχκε έλα θνκκάηη ηνπ ειάρηζηνπ πξαζίλνπ ζηε
κεηξφπνιε, αληίζεηα ζηε ζέιεζε ησλ θαηνίθσλ θαη θηάζακε εδψ λα κεηξάκε
ππνγξαθέο, πνηνο έρεη πην πνιιέο.
Δκείο ζηαζήθακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή δίπια ζηνπο θαηνίθνπο
ζην δίθαην αίηεκά ηνπο λα παξακείλεη ειεχζεξνο ν ρψξνο θαη λα αλαβαζκηζηεί
ε παηδηθή ραξά θαη λα ηνπνζεηεζνχλ φξγαλα γπκλαζηηθήο. Δλψλνπκε ηε
θσλή καο καδί ηνπο θαη ιέκε φρη άιιν ηζηκέλην, θάησ ηα ρέξηα απφ ηα πάξθα
θαη ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Εαραξηάδε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
αγαπεηνί ζπκπνιίηεο. Πξψηνλ γηα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο έρνπλ εηπσζεί απφ
αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο πάξα πνιιά θαη ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε θαη
εθηίκεζε είλαη φηη έλαο λαΐζθνο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ησλ 70-80
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ηεηξαγσληθψλ δελ ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα θαη πσο ε ιεηηνπξγία ζην
ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηεο εθθιεζίαο ζα αλαβαζκίζεη ηελ πεξηνρή.
Έλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ είλαη ην εμήο: επεηδή
αθνχζηεθε θαη απφ ζπλαδέιθνπο θαη αθνχγεηαη θαηά θφξνλ, αιιά θαη απφ
ζπκπνιίηεο καο πνπ βξίζθνληαη απφςε εδψ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ
νηθνπέδνπ γηα ην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Γελ ιέεη θαλέλαο φκσο φηη ε
εθθιεζία θαη ζα αλαγείξεη ηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, αιιά θαη ζα έρεη ηα
έμνδα ιεηηνπξγίαο γηα 25 ρξφληα, πνπ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο γηα 25 ρξφληα ελφο
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ δπλακηθφηεηαο 100 παηδηψλ, είλαη πεξίπνπ 350.000
€ ην ρξφλν. Άκα ην θάλνπκε επί 25 είλαη πάλσ απφ 8,5 εθαηνκκχξηα επξψ,
δειαδή εκείο ιεηηνπξγνχκε θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δεκνηψλ φηαλ
εμνηθνλνκνχκε 8,5 εθαηνκκχξηα επξψ.
Καη έλα ηξίην πνπ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ε
νπνία φπσο είρα πεη θαη ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ κπνξεί λα
είλαη α ια θαξη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ρχλνληαη θξνθνδείιηά
δάθξπα

γηα

ην

πεξηβάιινλ,

δηφηη

ε

πξνζηαζία

ηνπ

πεξηβάιινληνο

απνδεηθλχεηαη θαη ζηελ πξάμε, απφ ηηο ελέξγεηεο θαη απφ ηε ζέζε πνπ παίξλεη
ν θαζέλαο φηαλ έξρνληαη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζην Γήκν θαη ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Ση έρεη γίλεη ινηπφλ; Δκείο πνπ είκαζηε ν θαθφο δαίκνλαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαηαθέξακε θαη θέξακε 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ πξνθεηκέλνπ λα
αλαβαζκίζνπκε ηνλ ζηφιν νρεκάησλ κε ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα. Ζ "Γχλακε
Πνιηηψλ" ην θαηαςήθηζε. ηελ θξίζε ησλ ζπκπνιηηψλ καο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίζαη εκκνληθφο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ απεπζχλζεθα ζε εζέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε γηαηί ηνλ δηαθφπηεηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα είλαη είλαη εκκνληθφο ν άλζξσπνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο είλαη, δηθαίσκά ηνπ δελ είλαη;
Α. ΛΔΚΚΑ: ε πξνζβάιισ; Λέσ ςέκαηα; ρη. Άζε κε λα νινθιεξψζσ ηελ
ηνπνζέηεζή κνπ θαη λα απαληήζεηο αλ ζέιεηο.
πλερίδνπκε γηαηί αθνχζηεθε θαη απφ κηα ζπκπνιίηηζζά καο εδψ
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ. Ση έθαλε απηή ε θαθή Γεκνηηθή Αξρή; 450.000
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€ φπνπ κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη θαη ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζεξκηθψλ
θακεξψλ πξνθεηκέλνπ αλ πάεη λα ζπκβεί θάπνην θαθφ λα ην πξνιάβνπκε ζηε
ξίδα ηνπ ζην άιζνο. Ση έθαλε ε "Γχλακε Πνιηηψλ"; Σν θαηαςήθηζε.
Ζ θαθή Γεκνηηθή Αξρή ν δαίκσλ ηνπ πεξηβάιινληνο έθεξε
450.000 € γηα πιήξε ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Γήκνπ, φπνπ πιένλ νη
ζπκπνιίηεο καο αιιά θαη ε δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ ζα γίλεηαη ςεθηαθά, πνπ
ζεκαίλεη φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχκε πιένλ ραξηί, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ζα
θφβνληαη πιένλ δέληξα γηα λα αγνξάδνπκε ραξηί. Ση έθαλε ε

"Γχλακε

Πνιηηψλ"; Σν θαηαςήθηζε.
Γελ ζέισ λα θνπξάζσ άιιν, επεζήκαλα νξηζκέλα πξάγκαηα, νη
ζπκπνιίηεο λνκίδσ φηη κπνξνχλ λα καο θξίλνπλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δίλαη ε 2ε ζπλεδξίαζε πνπ γίλεηαη γηα ην ίδην δήηεκα,
ραηξεηίδσ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ παξεπξίζθνληαη θαη καο αθνχλ. Ζ έλδεηα
επηρεηξεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη φζνη ηε ζηεξίδνπλ,
θαίλεηαη απφ ηηο ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεηο θάπνησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ
πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ απνινγηζκνχο δηθνχο καο ή ησλ έξγσλ πνπ νη ίδηνη
έθαλαλ, θαίλεηαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο θάπνησλ νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα
εγείξνπλ κηα ζξεζθεπηηθή άξλεζε θάπνησλ γηα λα ηνπνζεηεζεί έλαο λαφο εθεί,
ελψ ε νπζία θξχβεηαη ζε φια απηά ηα νπνία θαηά θαηξνχο επηζεκάλνπκε.
Καη ηη ιέκε. Λέκε φηη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη νη ηξνπνπνηήζεηο
ξπκνηνκηθψλ, πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ γίλνληαη θαη αθνξνχλ πάληνηε ζην λα
κεγαιψζεη ε πεξηνπζία ελφο Γήκνπ θαη κε απηή ηελ έλλνηα θαηνρπξψλνληαη
θαη απφ ηνλ Κψδηθα θαη απφ ην χληαγκα.
Σν πνηνη είλαη ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην πνηνη δελ είλαη,
θαίλεηαη θάζε θνξά κε βάζε ηηο κάρεο νη νπνίεο δίλνληαη θαη ηηο κάρεο νη
νπνίεο θεξδίδνληαη θαη φρη κφλν ζην πφζα ρξήκαηα θέξλνπλ ή δελ θέξλνπλ.
Γελ ρξεηάδεηαη λα απνδεηθλχνπκε ζε θαλέλαλ ηη έρνπκε πξάμεη θαη ηη δελ
έρνπκε πξάμεη γηα λα πξνζηαηεχζνπκε θαη ην άιζνο θαη ηνλ Πνδνλίθηε θαη
νηηδήπνηε άιιν θαηξφο έρνπκε ζπδεηήζεη.
Δδψ φκσο απηφ ην νπνίν απνθξχπηεηαη θαη απνθξχπηεηαη κε
επηρεηξήκαηα πνπ πεηάλε ηελ κπάια ζηελ εμέδξα, είλαη ην γηαηί ζηέθεηαη
θάπνηνο πάλσ απφ ην πεξηνπζηνιφγην ηνπ Γήκνπ ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο θαη
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σο έλαο ηθαλφο δηαρεηξηζηήο, ελψ ν Γήκνο δελ είλαη, κπνξεί λα ρηίδεη ζρνιεία,
κπνξεί λα επεθηείλεη ηα ελνξηαθά φξηα, ή κπνξεί αχξην – κεζαχξην λα ζπδεηάεη
θάηη άιιν.
Απηφ είλαη ην αθαηαλφεην, απηφ είλαη ην νπνίν πξαγκαηηθά
αλαηξεί ην επηρείξεκα φηη λαη κελ θάπνηνη απφ εζάο είζηε ππέξ ηνπ
δηαρσξηζκνχ, αιιά ηη λα θάλνπκε θαη κε φιν ηνλ ζεβαζκφ δελ κπνξνχκε εκείο
θαη ζα κπνξέζεη θάπνηνο άιινο, ν δεζπφηεο, ν αξρηεπίζθνπνο θαη ηα ινηπά.
Απηφ αθξηβψο είλαη θαη ην ζεκείν ζην νπνίν καο δηαρσξίδεη θαη πνιηηηθά θαη
ηδενινγηθά. Γηφηη εκείο ζεσξνχκε φηη γηα ηα πξάγκαηα απηά έρεηε ςεθηζηεί θαη
δελ ςειιίζαηε ζην πξνεθινγηθφ ζαο πξφγξακκα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Κάησ
Κνπθιαθίνπ ή ηεο βφξεηαο Φηιαδέιθεηαο γηα αλεγέξζεηο λαψλ, ή γηα
παξαρσξήζεηο πάξθσλ ζηε κεηξφπνιε. Σα θάλαηε εθ ησλ πζηέξσλ θαη
έξρεζηε θαη ην ληχλεηε απηφ ην πξάγκα, κε επηρεηξήκαηα ηα νπνία είλαη έσια.
Ξαθληθά αλαθαιχπηεηε φηη θηλδπλεχεη ν δεισκέλνο θνηλφρξεζηνο
ρψξνο απφ ην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ, μαθληθά καο ιέηε φηη έρεηε καδέςεη
ππνγξαθέο γηα θάπνηνπο πνπ δελ μέξνπκε πνηνη είλαη νη νπνίνη ην δήηεζαλ,
ελψ δελ καο ιέηε φηη είζηε ελδνηηθνί ζε νηηδήπνηε ζαο ππνδεηθλχεηαη απφ άιια
θέληξα απνθάζεσλ. Απηφ δελ ιέηε ζηνλ θφζκν θαη δελ έρεηε ην ζάξξνο λα ην
πείηε θαη ιππάκαη γη' απηφ, αιιά απηή είλαη ε αιήζεηα.
Γελ ζέισ λα πξνζζέζσ ηίπνηε άιιν, γηαηί ζε απηφ ην εξψηεκα θ.
Γήκαξρε δελ έρεηε απαληήζεη. Πνηνο ηειηθά ην ζέιεη απηφ ην λαφ; Οη θάηνηθνη ή
θάπνηνο άιινο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλαληάδε, έρνπκε ηε δεπηεξνινγία ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ, ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ θαη θιείλεη ν Γήκαξρνο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε, ζαο παξαθαιψ έρεηε ηνλ ιφγν.
Η. ΓΗΟΒΑΝΟΤ: Καιεζπέξα, κέλσ ζηε Λάκπξνπ Καηζψλε, είκαη θάηνηθνο
πάξα πνιιά ρξφληα ζηελ πεξηνρή θαη δηαρεηξίζηξηα νκάδαο ζην facebook πνπ
αθνξά ηε γεηηνληά καο. Μάζακε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λανχ απφ site, δελ
είρακε ελεκεξσζεί απφ θαλέλαλ θνηλνηηθφ ζχκβνπιν, απφ θαλέλαλ Γεκνηηθφ
ζχκβνπιν, απφ εθεί ελεκεξσζήθακε. Κάλακε κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο
βφιηα ζηε γεηηνληά, θαλείο δελ ήμεξε ηίπνηε θαη έηζη μεθηλήζακε λα καδεχνπκε
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ππνγξαθέο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαιέζνπκε ηνλ θφζκν ζε δηακαξηπξία
γηα ηνλ ιφγν φηη πνηέ δελ είρακε ελεκεξσζεί θαη φια απηά πνπ πξνείπα.
Δθ ησλ πζηέξσλ καζαίλνπκε φηη κεηά ηε δηακαξηπξία καο
καδεχηεθαλ ππνγξαθέο γχξσ ζηα 100 άηνκα απφ ειηθησκέλνπο θπξίσο ηεο
πεξηνρήο νη νπνίνη ζέινπλ λα πεξλνχλ ηελ πεδνγέθπξα. Να ζαο ελεκεξψζσ
φκσο φηη ηελ πεδνγέθπξα ηελ πεξλνχλ γηα λα πάλε θαη ζηε ιατθή αγνξά ηελ
νπνία δελ έρνπκε, πνπ απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζα θάλεηε ιατθή αγνξά ζηε
γεηηνληά καο.
Δπίζεο λα ζαο πσ φηη εθθιεζία ππάξρεη πάξα πνιχ θνληά, δπν
ζπγθεθξηκέλα. Καη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ειηθησκέλνπο είλαη πνιχ πηζηνί
ζην ζπγθεθξηκέλν λαφ ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο πνπ πεξλνχλ ηελ πεδνγέθπξα.
Δπίζεο αλ βάδεηε ζαλ παξάδεηγκα ηελ Δπαγγειίζηξηα ζηε Νέα
Υαιθεδφλα επεηδή θάζε άββαην πεγαίλσ εθεί, πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη
φηη είλαη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. Ζ εθθιεζία είλαη εκηηειήο, ν
πεξηβάιινληαο ρψξνο ηεο εθθιεζίαο είλαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε, ην
παξάπεγκα πνπ ζεσξείηαη λαΐζθνο ζπλνδεπηηθφο ηεο θαλνληθήο εθθιεζίαο
είλαη ζρεδφλ έηνηκν λα πέζεη θαη θάηη ηέηνην εκείο ζηε γεηηνληά καο δελ ην
ζέινπκε.
Απηά ζέισ λα πσ, φζνλ αθνξά γηα ηηο ππνγξαθέο έρνπκε 248
θαη φιε ε Λάκπξνπ Καηζψλε γηαηί ζην πξνεγνχκελν Γ.. άθνπζα φηη νη
θάηνηθνη ηεο πνιπθαηνηθίαο απέλαληη ηνπ ζεκείνπ είλαη ππέξ ηνπ λανχ, λα ζαο
ελεκεξψζσ φηη απέλαληη απφ ην ζεκείν δελ ππάξρνπλ θαλ πνιπθαηνηθίεο,
είκαζηε κφλν δηψξνθα. ινη νη θάηνηθνη ηεο Λάκπξνπ Καηζψλε ην 80% έρεη
ππνγξάςεη γηα κε αλέγεξζε ηνπ λανχ θαη νη δηθέο καο ππνγξαθέο ππάξρνπλ
ζηε δηάζεζή ζαο φπνηε ηηο ζέιεηε. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή αθνχγεηαη κνλίκσο ην επηρείξεκα πνπ εζράησο
ην αλέθεξε ν θ. Λέθθαο, ζηελ νπζία ιέεη φηη ν Γήκνο είλαη άρξεζηνο θαη
εθφζνλ είλαη άρξεζηνο λα ην πάξεη θάπνηνο άιινο. Κχξηε Λέθθα, μέξεηε
κεξηθά πξάγκαηα καο ζπκβαίλνπλ ζηε δσή, αιιά δελ θακαξψλνπκε γη' απηά.
Γειαδή είλαη ζα λα βγαίλσ εγψ λα ιέσ ν κπαξκπέξεο ή ν
κπαθάιεο ηαθηνπνηεί ηε γπλαίθα κνπ, θαη κπξάβν ηνπ πνπ είλαη κάγθαο. Απηφ
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ιέηε αθξηβψο. Δδψ ζνβαξεπηείηε ιίγν θαη κηιήζηε επηηέινπο εηιηθξηλά, γηα λα
ζπλερίζσ, λα ηειεηψζσ θαη λα θάλσ κηα πξφηαζε.
Φέξαηε έλα ζέκα θαη πξαγκαηηθά απεπζχλνκαη εηδηθά ζε εζάο
ηνπο δχν, θαη ζηνλ Γήκαξρν πνπ έρεηε θαη κηα δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε θαη κηα
αλαθνξά, θέξλεηε έλα ζέκα γηα λα δεκηνπξγεζεί λαφο ζε έλα ρψξν πνπ είλαη
πξαγκαηηθά ρψξνο πξαζίλνπ. Αλ είρακε ηελ παξακηθξή ππνςία φηη ζα
εγεηξφηαλ πνηέ δήηεκα λα κελ είλαη πξάζηλν, ζα ην είρακε δηαζθαιίζεη εκείο.
Θέιεηε λα ζπδεηήζνπκε γη' απηφ; Θα ην είρακε δηαζθαιίζεη εκείο θαη ζα ην
ραξαθηεξίζεη θαη ηππηθά ρψξν πξαζίλνπ.
Γελ δηαλνεζήθακε πνηέ φηη κπνξεί λα βξεζεί νπνηαδήπνηε
Γεκνηηθή Αξρή λα δηαλνεζεί λα θάλεη θάηη άιιν ζην ρψξν πξαζίλνπ. Γη' απηφ
θαη δελ ην ραξαθηεξίζακε ρψξν πξαζίλνπ, ζαο δίλσ θαη ηελ απάληεζε ζε
απηφ, ζην ηππηθφ φκσο ζθέινο. Γηαηί ην νπζηαζηηθφ είλαη φηη είλαη ρψξνο
πξαζίλνπ.
Δδψ έξρεζηε θαη έρεηε απέλαληί ζαο κηα θνηλσλία, ηελ
πιεηνςεθία ή ηε κεηνςεθία φκσο φιν ην θνκκάηη εθεί ησλ πεξίνηθσλ δελ ην
ζέιεη.

Καη

εκθαλίδεζηε

ακεηαθίλεηνη,

ακεηαλφεηνη,

ρξεζηκνπνηείηε

νπνηνδήπνηε έσιν επηρείξεκα. Γειαδή ηε ζπλέπεηα ησλ θηλήζεψλ ζαο, ην
γεγνλφο δειαδή φηη άλνημε ε φξεμε ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ πνπ εζείο
ηνλ πξνθαιέζαηε, ην ρξεζηκνπνηείηε σο επηρείξεκα γηα λα πείηε φηη πξέπεη λα
καο αλήθεη ν ρψξνο γηα λα ηνλ δψζνπκε. Δίλαη ηξέια απηφ πνπ ιέηε, δελ
ζηέθεη ζε νπνηαδήπνηε ινγηθή.
Σν ηειεπηαίν ζαο επηρείξεκα είλαη φηη «ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα, δελ ζέιεηε λα γίλεη λαφο, ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνη ην
επηρείξεκα φηη θνληά έρεη εθθιεζίεο», ζαο δίλσ δηέμνδν. Αλ πξέπεη λα γίλεη
εθθιεζία αλ ζέιεηε λα γίλεη ε εθθιεζία, ηνπιάρηζηνλ εκείο δελ έρνπκε θαλέλα
πξφβιεκα ην έρνπκε δειψζεη εμ αξρήο. Βξείηε άιιν ρψξν.
Να πάξνπκε απφθαζε ζήκεξα λα αλαδεηεζεί νπνηνζδήπνηε
άιινο ρψξνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Κνπθιαθίνπ πνπ λα κελ θέξεη απηά ηα
πξνβιήκαηα. πκθσλείηε ζε απηφ ή πξέπεη λα γίλεη κφλν εθεί; Γελ κπνξεί λα
γίλεη 50-100 κέηξα παξαπέξα λα ςάμνπκε έλα άιιν ρψξν; Ήδε νη θάηνηθνη
πνπ έρνπλ θάλεη βφιηα ζηε γεηηνληά, καο έρνπλ πεη φηη ππάξρνπλ θη άιια
ζεκεία. Πξέπεη λα γίλεη εθεί; Απηφ είλαη ην δήηεκα.
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Σν λα επηκέλεηε, λα κελ αθνχηε απηφ ην απιφ πξάγκα πνπ ιέκε,
εγείξεη ππνςίεο. ρη απνξία πνπ ιέεη ην θείκελν πνπ δηάβαζε ε θπξία πξηλ,
εγείξεη ππνςίεο γηαηί επηκέλεηε ζε κηα ηφζν θαηαθαλψο παξάινγε απφθαζε.
Αλαθαιέζηε ηελ, ηξνπνπνηήζηε ηελ απφθαζε γηα λα κελ θαλεί φηη παίξλεηε
πίζσ θάηη, λα γίλεη ζε έλα άιιν ζεκείν πνπ λα κελ έρεη ηέηνηα ζέκαηα
λνκηκφηεηαο θαη αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ, σο ζχζηαζε έθθιεζε ζαο
απεπζχλσ λα κπνξέζεηε λα εηζαθνχζεηε ηνπο θαηνίθνπο θαη λα ζηακαηήζεη
απηφο ν δηραζκφο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί ζπκπνιίηεο έγηλε πξαγκαηηθά

κηα δηεμνδηθή

ζπδήηεζε ζήκεξα, αθνχζηεθαλ φιεο νη απφςεηο θαη πξέπεη λα επηζεκάλσ φηη
ελψ εγψ απφ ηελ αξρή είρα δηαηππψζεη ηε ζεηηθή κνπ άπνςε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ λατδξίνπ, παξαδέρνκαη φηη ζα έπξεπε απηή ε ζπδήηεζε λα
έρεη πξνεγεζεί. Δθεί έρεηε δίθην νη θάηνηθνη θαη ηε ζπκκεξίδνκαη απφιπηα ηελ
άπνςή ζαο. ρη φηη ζα άιιαδα άπνςε, αιιά έπξεπε λα έρνπκε ζπδεηήζεη κε
ηνπο θαηνίθνπο πξαγκαηηθά ην ζέκα απηφ θαη ίζσο λα κελ είρακε θαη ηελ
αληίδξαζε απηή πνπ έρνπκε.
Δγψ βέβαηα φηαλ κνπ δφζεθε ε επθαηξία, θα Γηνβάλνπ
επηθαινχκαη ηε ζπλνκηιία καο πνπ θάλακε ειεθηξνληθά, ηα επηρεηξήκαηά κνπ
ηα είρα πεη θαη ζηε θα Γηνβάλνπ γξαπηψο ηα ίδηα. Αιιά ε ζπδήηεζε έπξεπε λα
έρεη πξνεγεζεί, εθεί θάλακε ιάζνο. ρη φκσο φηη θάλακε ιάζνο ζηελ απφθαζε
πνπ πήξακε.
Έρσ λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία πξέπεη λα
δηεπθξηληζηνχλ απφιπηα. Γελ ζα αλαθεξζψ ζην πνηνο αλέθεξε ηη, αιιά ζην ηη
αλαθέξζεθε. Αλαθέξζεθε φηη νη ππνγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ππέξ ηεο ίδξπζεο
ηνπ λατδξίνπ ζπγθεληξψζεθαλ κεηά απφ ηελ απφθαζή καο. Πξάγκαηη. Γηαηί
έγηλε απηφ; Απαληήζαηε νη ίδηνη. Γηφηη ε ζπδήηεζε γηα λα γίλεη λαφο ζηελ
πεξηνρή έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ επνρή Παπακηθξνχιε θαη κεγάισζε επί
επνρήο Απνζηνιάθε ήηαλ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ.
Γειαδή ν Απνζηνιάθεο πνπ ην δεηνχζε, δελ είρε ππφςε ηνπ ηε
γλψκε ησλ θαηνίθσλ; Γηαηί λα καδέςνπκε ππνγξαθέο; Ξέξακε φηη ππήξρε ην
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αίηεκα. ηαλ ηέζεθε ην ζέκα φηη νη ππνγξαθέο δελ ππάξρνπλ, πξάγκαηη
ζπγθεληξψζεθαλ θαη δελ θάλακε ζπλαγσληζκφ ππνγξαθψλ. Θα κπνξνχζα θη
εγψ λα θαηέβσ θάησ θαη λα καδέςσ άιιεο 100 ππνγξαθέο. Γελ ην έθαλα θαη
ην μέξεηε. Άξα απαληψ ζην ζέκα ησλ ππνγξαθψλ.
Έλα άιιν ζεκείν. Αθνχζηεθε θαη πάιη φηη δελ είπακε
πξνεθινγηθά γηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή εθθιεζία. Δγψ
αηζζάλνκαη πάξα πνιχ άλεηα, γηαηί ήκαζηαλ ν κφλνο πλδπαζκφο πνπ
πξνεθινγηθά ζην πξφγξακκά καο είπακε «ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα κε
ηελ ηνπηθή εθθιεζία» θαη αηζζάλνκαη πάξα πνιχ άλεηα γηαηί φζνη καο
ςήθηζαλ, ήμεξαλ αθξηβψο ηη ςεθίδνπλ. Σν είρακε πεη εκείο ζην πξφγξακκά
καο. Άιινη δελ ην είπαλ, δελ μέξσ ηη έθαλαλ, δελ κε ελδηαθέξεη.
Έξρνκαη ζε έλα άιιν ζέκα. Δηπψζεθε γηα ην αλ είλαη λφκηκε ε
εγθαηάζηαζε πνιενδνκηθά ηνπ λατδξίνπ. Γη' απηφ ζα απνθαζίζεη ε
Πνιενδνκία. Δγψ δελ είκαη πνιενδφκνο, νχηε ν θ. Καιακπφθεο είλαη
πνιενδφκνο, είλαη κεραληθφο, έρεη ηελ άπνςή ηνπ.
Τπάξρεη ή δελ ππάξρεη Τπεξεζία; Δάλ ε Τπεξεζία απνθαζίζεη
ζεηηθά θαη απηφ πξνζβάιιεηαη. Τπάξρεη ε λφκηκε δηαδηθαζία, δελ ζα
απνθαλζψ εγψ γη' απηφ, νχηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δίλαη ζέκα θαζαξά
ππεξεζηαθφ. Θα δνχκε εάλ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη κε πνηνπο φξνπο
λαΐδξην εθεί.
Δπίζεο εηπψζεθε φηη ν παιαηφο λαφο, απηφ ην παξάπεγκα πνπ
είρε κπεη πξηλ γίλεη ε Δπαγγειίζηξηα κεηαθφκηζε ζην νηθφπεδν ζε άιιν ζεκείν,
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Δίλαη γεγνλφο φηη θάπνηνη δελ γλσξίδνπλ ηα
εθθιεζηαζηηθά, νχηε παξαθνινπζνχλ ηελ πεξηνρή. Ο λαφο απηφο, ν πξνθάη
λαφο δελ είλαη απηφο πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ηφηε. Δίλαη ν λαφο πνπ
ηνπνζεηήζεθε εδψ ζηελ Κνίκεζε Θενηφθνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο φηαλ
πξνέθπςε ν ζεηζκφο, ν λαφο είρε ππνζηεί κεγάιεο δεκηέο, ν λαφο έπξεπε λα
ιεηηνπξγήζεη θαη ππήξμε ν ζπγθεθξηκέλνο ν νπνίνο κεηαθέξζεθε θαηφπηλ εθεί
θαη ν νπνίνο έρεη επηζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγεί άςνγα. ρη κφλν ιεηηνπξγεί
άςνγα, αιιά επεηδή ζπκκεηείρα θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο νξνθήο πνπ είρε
πξφβιεκα γηα λα επηζθεπαζηεί, ελεκεξψλσ φηη ιεηηνπξγεί άςνγα.
Καη φζνλ αθνξά ην πάξθν πνπ αθνχζηεθε, πνηνο είπε φηη απηφ
αλήθεη ζηελ εθθιεζία; Ζ πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε γηα ηνλ θαζέλα. Ίζα - ίζα
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εθεί είραλ γίλεη δεκφζηα νπξεηήξηα θαη ε εθθιεζία δεηάεη ζπλερψο λα αλαιάβεη
ηελ θχιαμε φρη λα ην πεξηνξίζεη, νπζηαζηηθά ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ, πνπ
λα είλαη αμηνπξεπήο θαη λα ηνλ πεξηπνηείηαη.
Γελ ην έρνπκε επηηξέςεη απηφ αθφκε, αιιά πξνο ζενχ δελ αλήθεη
ζε θακία εθθιεζία θαη ε πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε απ' φινπο, δελ έρεη
πεξηθξαρηεί ν ρψξνο, νχηε θαη ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάηη ηέηνην. Γελ ππάξρεη
ηίπνηε πνπ λα εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε, ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά απηφ.
Δπίζεο αθνχζηεθε φηη είλαη ηππηθφ ην ζέκα ηνπ πξαζίλνπ «δελ ην
θάλακε, ή δελ έγηλε πξάζηλν γηαηί δελ γλσξίδακε». Μα ζπγλψκε ζήκεξα γηαηί
έξρεζηε θαη ιέηε φηη ν ρψξνο είλαη θνηλφρξεζην πξάζηλν; Ζ άπνςε απηή πνπ
εδξάδεηαη; Δάλ ηπρφλ ήηαλ πξάζηλν, δελ ζα κπνξνχζακε λα ζπδεηάκε γηα
εγθαηάζηαζε λατδξίνπ, ζα ήζειε ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ
ρεδίνπ θαη ην μέξεηε απηφ ην πξάγκα.
Γελ γλσξίδσ αλ πξαγκαηηθά ζα δνζεί ε πνιενδνκηθή άδεηα.
Απηφ φκσο δελ αθνξά εκάο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δκάο καο ελδηαθέξεη ε
απφθαζε, ε πνιηηηθή απφθαζε πνπ παίξλνπκε σο Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ην
εάλ επηζπκνχκε εθεί, ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε, λα γίλεη λαφο.
Δπίζεο έρνπκε θαη ηελ παξάκεηξν πνπ ηελ μεπεξάζακε. Ο θ.
σηεξφπνπινο πνπ είλαη έλαο έκπεηξνο θαη ελεξγφο δεκφηεο είπε θάηη ην
νπνίν ην μεπεξάζακε φινη. Δίπε κε καο αλαγθάζεηε λα καδέςνπκε
ππνγξαθέο γηα λα πάκε ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο. Απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή
δειαδή γηαηί είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα, ην είπε ν ζπλδεκφηεο καο. Απηφ
πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη φηη δειαδή ππάξρεη έλα θιίκα πνπ ην
ηξνθνδνηνχλ νη Άγηνη Αλάξγπξνη θαη επηηξέςηε κνπ εγψ δελ είκαη δηεζληζηήο,
πνπ ιέλε «λα πάξνπκε ην θνκκάηη εθείλν» θαη ππάξρεη θιίκα ζηνπο θαηνίθνπο.
Ση ζα πεη «ην πξάζηλν αλήθεη ζε φινπο, ηα νηθφπεδα αλήθνπλ ζε
φινπο»; Μα ππάξρνπλ φξηα ζηνπο Γήκνπο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ηέηνηεο ινγηθέο
θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, φηη πξέπεη λα παξαρσξήζνπκε αθφκε θαη
νιφθιεξε πεξηνρή ζε άιιν γεηηνληθφ Γήκν; Δθείλνη θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο,
εκείο φκσο έρνπκε φξηα ζπγθεθξηκέλα.
Καη ζσζηά είπε ν θ. Κνπηζάθεο φηη ην φξην ηνπ Γήκνπ
πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ Κεθηζφ. Άιιν αλ ν Κεθηζφο κεηαθφκηζε παξάιιεια
ζηελ εζληθή νδφ θαη επνκέλσο ην θπζηθφ φξην έγηλε ε Νεζίδα ηεο Λάκπξνπ
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Καηζψλε. Σν φξην ήηαλ εθείλν, κε ηελ εζληθή νδφ άιιαμε ην φξην, κάιινλ
άιιαμε ην θπζηθφ φξην θαη ν πνηακφο κεηαηνπίζηεθε.
Δθηηκψ βεβαίσο θαη ζέβνκαη ηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ, έρνπλ
κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, ηε ζέβνκαη απφιπηα. Έρσ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε θαη
έρσ ην δηθαίσκα λα ην θάλσ απηφ, φπσο θαη πάξα πνιινί θάηνηθνη πνπ κνπ
έρνπλ πξαγκαηηθά κηιήζεη ζρεηηθά. Γελ κπνξψ εγψ λα δερηψ δειαδή φηη είλαη
δπλαηφ λα ιέκε φηη ε πξφζβαζε απέλαληη ζηνλ ηεξφ λαφ ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο
είλαη αζθαιήο, φηαλ μέξνπλ νη θάηνηθνη πφζα αηπρήκαηα έρνπλ ζπκβεί θαη
πφζνη άλζξσπνη έρνπλ πέζεη ζχκαηα ιεζηείαο πάλσ ζηελ πεδνγέθπξα. Σν
μέξνπλ πάξα πνιχ θαιά.
Σν αλ δελ ππάξρεη ιατθή θαη πεγαίλνπλ απφ ηελ πεδνγέθπξα
απέλαληη, απηφ είλαη ζέκα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί δηαθνξεηηθά. Γελ ζεκαίλεη
φκσο φηη απηφ είλαη επηρείξεκα γηα λα κε γίλεη λαφο ζηελ πεξηνρή. Καη ε
πεξηνρή είλαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο, δελ ππάξρεη λαφο ζηε Νέα Υαιθεδφλα
εθεί, ππάξρεη ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο θαη ππάξρεη θαη ζην Γήκν Αζελαίσλ.
Δπνκέλσο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θ. Γήκαξρε
επηηξέςηε κνπ ζηελ πξφηαζε πνπ γίλεηαη ζήκεξα θαη ηε ζπδεηάκε, λα
δηαηππψζσ θαη ηε δηθή κνπ πξφηαζε ηελ νπνία ζέισ λα ηε ζέζεηε θ. Πξφεδξε
ζε ςεθνθνξία.


Πξψηνλ,

ην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

πξέπεη

λα

δηαηξαλψζεη

ηελ

πεπνίζεζή ηνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο αλήθεη ζην Γήκν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.


Γεχηεξνλ, φηη πξέπεη άκεζα λα θηλεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία απφ ηελ
Πνιενδνκία ψζηε λα αθαηξεζεί ε παξάλνκε πηλαθίδα πνπ ακθηζβεηεί
θαη δηαηαξάζζεη ηε λνκή θαη ηελ θπξηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.



Σξίηνλ, λα επαλαδηαηππψζνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 31/2022 απφθαζή καο
πεξί έγθξηζεο, ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηεξνχ λανχ.
Απηή ηελ πξφηαζε θαηαζέησ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη

παξαθαιψ πνιχ φηαλ ζα έξζεη ε ψξα ηεο ςεθνθνξίαο λα ηεζεί θαη’
αληηπαξαβνιή κε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη ηεζεί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο . Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πκθσλψ φηη φινη αλαιχζακε πάξα πνιχ ην ζέκα, θακία
θνξά θαη κε ππεξβνιέο κε ηηο δηάθνξεο νπηηθέο πνπ είρακε. Σν ζέκα θπζηθά
δελ αθνξά ηα εθθιεζηαζηηθά, ν ρψξνο κάιηζηα εθεί πνπ είλαη ην επίκαρν, εθεί
ζπλαληήζεθαλ θαη νη δπν Δπηηάθηνη αλ ζπκάκαη θαιά ησλ Αγίσλ Αθηλδχλσλ
θαη ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο.
Ση θαιχηεξνο ζπκβνιηζκφο φηη απηφο ν ρψξνο φπσο είλαη, δελ
εκπνδίδεη. Δγψ ιέσ παξαθξάδνληαο έλα παιηφ αζηείν πνπ θπθινθνξνχζε ζηα
θνηηεηηθά καο ρξφληα: εάλ νη ηνίρνη έρνπλ απηηά, ηα απηηά καο αο κελ έρνπλ
ηνίρνπο θαη αλεμαξηήησο πσο ηνπνζεηεζήθακε αο αθνχζνπκε ηνπο θαηνίθνπο,
πνπ κηιάλε ζαλ θάηνηθνη, δελ κηιάλε νχηε γηαηί ζπκθσλνχλ καδί κνπ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ηψξα ηνπο γλψξηζα.
πκθσλνχλ

φηη

ππάξρεη

έλαο

ρψξνο

ν

νπνίνο

είλαη

θνηλφρξεζηνο θαη ζέινπλ λα παξακείλεη θνηλφρξεζηνο, λα κελ θνπνχλ ηα
δέληξα πνπ ππάξρνπλ, λα ππάξρεη έλα απάγθην ζε απηή ηε γεηηνληά θαη
λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην πάξνπκε πνιχ ζνβαξά ππφςε.
Καλείο δελ βάδεη ζέκα λα κελ αλεγεξζεί γεληθά λαφο πνπζελά,
δελ ηέζεθε απφ θαλέλαλ ηέηνην ζέκα. Δγψ θξαηάσ ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε
ησλ θαηνίθσλ φρη ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο επφκελεο, αιιά κε ηελ έλλνηα φηη
ήξζε κε κνξθή ππνκλήκαηνο θαη θάπσο πην ζπγθεθξηκέλα θαη ήηαλ κηα
ηζνξξνπεκέλε ηνπνζέηεζε θαη λνκίδσ ζηε βάζε απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε
κηα απφθαζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη αγαπεηνί ζπλδεκφηεο απφ ηελ αξρή ηεο
παξνπζίαο καο σο Γεκνηηθή Αξρή έρεηε θαηαιάβεη φηη πξνζπαζψ λα θξαηψ
ρακεινχο ηφλνπο θαη ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο λα πηνζεηψ αθφκε θαη
απφςεηο θαη γλψκεο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ίζσο έρσ θαηεγνξεζεί απφ πνιινχο
γηα ηε ζηάζε απηή, αιιά απηή αλήθεη κέζα ζην αμηαθφ κνπ ζχζηεκα θαη έηζη
ζα πνξεπηψ κέρξη ην ηέινο ηεο ζεηείαο καο θαη αλ καο δνζεί ε επθαηξία θαη
κεηά ην ’23.
Αηζζάλνκαη άζρεκα γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ ιφγν. Γηαηί απφ ηελ
αξρή ζέζακε σο πξνηεξαηφηεηα λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο
παξακεζφξηεο -αο ηηο νλνκαηίζσ έηζη γηα λα ζπλελλννχκαζηε- πεξηνρέο ηνπ
Γήκνπ καο. Σνπο πξψηνπο κήλεο ην θαηνξζψζακε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Ζ
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παλδεκία

καο

εθηξνρίαζε,

δελ

καο

εθηξνρίαζε

απφ

ζηφρνπο

θαη

πξνγξάκκαηα, καο εθηξνρίαζε θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
ιφγσ ηεο ππνζηειέρσζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο δελ κπνξέζακε λα
αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο απηψλ ησλ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ.
ην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ μαλακπήθακε ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Βγήθακε μαλά ζηνπο δξφκνπο, ν κήλαο Μάηνο είλαη ν κήλαο θαηά ηνλ νπνίν
μερνξηαξηάδνπκε, θφβνπκε θιαδηά γηαηί φπσο μέξεηε πνιχ θαιά δελ κπνξνχκε
λα θφβνπκε θιαδηά ή λα μερνξηαξηάδνπκε παξά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηφδνπο.
Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κέζα ζηα ζρέδηά καο ήηαλ ην πψο ζα
κπνξέζνπκε λα αλαδσππξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ
ππφινηπσλ δεκνηψλ πνπ δνπλ ζην θέληξν, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπκε λα
βξνχκε έλα ηξφπν λα αθπξψζνπκε ηελ αζηπθηιία σο πξνο ην θεληξηθφ
θνκκάηη ηεο Φηιαδέιθεηαο πνπ είλαη ε πιαηεία Παηξηάξρνπ, ε Γεθειείαο, ηα
καγαδηά θαη νχησ θαζεμήο.
ρεδηάζακε δηάθνξα πξάγκαηα θαη γηα ηελ Αγία Μαξίλα θαη γηα
ηνπο Απνκάρνπο θαη γηα ηε Νεζίδα, έγηλαλ πξάγκαηα, δηακνξθψζεθε ε
πιαηεία, ζρεδηάδνπκε έλα ζηίβν ζην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ πνπ είλαη φκνξνο
ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη κάιηζηα έρνπκε κηα εγθεθξηκέλε απφθαζε απφ ηελ
Πεξηθέξεηα ε νπνία είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ πνζνχ ησλ 750.000 € πνπ ζεκαίλεη
φηη εθεί ε πεξηνρή ζα πάξεη δσή, ζα γίλεη πξνπνλεηήξην κε θνπινπάξ, κε
ζθάκκαηα γηα κήθνο, γηα ηξηπινχλ, γηα επί θνληφ, γηα ζθαίξα.
Έηζη είρακε δηάθνξα ζρέδηα θαη γηα ην Κάησ Κνπθιάθη θαη
εμαθνινπζνχκε λα ηα έρνπκε. Ζ πεξηνρή είλαη ππνβαζκηζκέλε γηα πνιινχο
ιφγνπο: δελ έρεη θέληξα ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, δελ έρεη ΚΑΠΖ, δελ έρεη
αζηπλνκηθφ Σκήκα, δελ έρεη θαθελεία θαη φζα αλνίγνπλ εθεί θιείλνπλ, πνπ
ζεκαίλεη φηη δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκφηεο.
Κάλνπκε πξνζπάζεηεο λα επαλαθέξνπκε ην αζηπλνκηθφ Σκήκα.
Γελ κπνξέζακε, γηαηί δελ εγθξίζεθε ην λα ππάξρεη θη άιιν αζηπλνκηθφ Σκήκα
κέζα ζε έλα Γήκν πνπ έρεη λα θάλεη κεηά ηε ζπλέλσζε ηεο Υαιθεδφλαο θαη
ηεο Φηιαδέιθεηαο. Κάλακε πξνζπάζεηα λα θέξνπκε μαλά ζην πξνζθήλην ην
Σαρπδξνκείν, δελ κπνξέζακε λα βξνχκε άθξε γηαηί δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα
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ΔΛΣΑ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο, κπνξνχκε
αλά πάζα ζηηγκή λα ζπλαληεζνχκε θαη λα ζαο δείμνπκε.
Άξα ην ελδηαθέξνλ ππάξρεη, νη πξνζέζεηο ππάξρνπλ. Ζ πνιηηηθή
είλαη έλα δπλακηθφ πξντφλ ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε
ηηο ζπγθπξίεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Γη' απηφ θαη θέξλνπκε δηαθνξεηηθά
ζέκαηα αλά πεξηφδνπο, είηε ζηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο, είηε ζηα Γεκνηηθά
πκβνχιηα. Αιιηψο ζα θάλακε έλα θαη κφλν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αξρή,
ζα θαηαηάζζακε φια ηα πξνγξάκκαηα ηεξαξρηθά πνπ έρεη ε θάζε Παξάηαμε,
ζα ςεθίδακε κηα θνξά θαη ζα επαλεξρφκαζηαλ ζηηο επφκελεο δεκνηηθέο
εθινγέο κεηά απφ ηέζζεξα ή πέληε ρξφληα.
Δπνκέλσο φ,ηη αθνχγεηαη πεξί ελδηαθέξνληνο πηζηέςηε καο θαη
δελ είλαη ςεθνζεξηθφ απηφ πνπ ιέσ, μεθηλάεη απφ ηελ έγλνηα πνπ έρνπκε, απφ
ην θηιφηηκν πνπ πηζηεχσ φηη έρνπκε φινη καο εδψ, φιεο νη Παξαηάμεηο. Γελ
πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ Παξαηάμεηο πνπ ζέινπλ λα θαηαρσξεζνχλ ζηελ
ηζηνξία ηνπ ηφπνπ σο απνηπρεκέλεο, ζα ήηαλ παιαβφ απηφ λνκίδσ.
Άξα φ,ηη αθνχγεηαη πεξί ιατθήο αγνξάο ην έρνπκε πξνζπαζήζεη.
Γπζηπρψο νη ιατθέο αγνξέο είλαη ζέκα Πεξηθέξεηαο. ηαλ ζπδεηήζακε θαη ην
ζέκα ηεο κεηαθνξάο ηεο ιατθήο αγνξάο απφ ηελ Δπηαιφθνπ …
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε. Κχξηε Γήκαξρε ζε 10 ιεπηά
θιείλεη θαη ην On line ζχζηεκα, ζαο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε λα
νινθιεξψζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη αξκνδηφηεηα κφλν ηνπ Γήκνπ, ν Γήκνο κπνξεί λα
εηζεγεζεί. Αιιά ε Πεξηθέξεηα θαη ε Απνθεληξσκέλε απνθαζίδνπλ γηα ην πνηεο
θαη πνπ ιατθέο αγνξέο κπνξνχλ λα γίλνπλ.
Μέζα ζε φια ηα επηρεηξήκαηα πνπ άθνπζα, άθνπζα πξάγκαηα ηα
νπνία αλήθνπλ ζηε ζθαίξα αλ φρη ηνπ παξαιφγνπ, ζηε ζθαίξα ηνπ αλέθηθηνπ.
Αθνχζηεθε αθφκε απφ ηνλ θ. Καιακπφθε κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζνκαη ζπρλά
θαη ζε ηδηαίηεξα πνιηηηζκέλν επίπεδν γηα ην ζέκα ηνπ θηινδσηθνχ.
Κχξηε Καιακπφθε ν θηινδσηθφο δπζηπρψο δελ αζρνιεζήθαηε,
έρεη επηθέξεη

έλα πξφζηηκν 6.500 € πνπ

πξνζπαζνχκε

ηψξα

λα

απεκπιαθνχκε. Έλα πξφζηηκν ην νπνίν δπζηπρψο δελ ιέσ απφ πξφζεζε,
είραηε άιια πξάγκαηα λα αζρνιεζείηε ζεβαζηφ. Γελ αζρνιεζήθαηε.
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Δπηθξεκάηαη επί ηνπ Γήκνπ έλα πξφζηηκν ηεο ηάμεσο ησλ 6.500
€ ην νπνίν θαινχκεζα εκείο λα απεκπιέμνπκε ην Γήκν. Σν μέξεηε απηφ. Γηαηί
δελ θαηεδαθίζαηε ηα απζαίξεηα; Γηαηί δελ ελδηαθεξζήθαηε; Δίραηε άιιεο
αζρνιίεο, ην θαηαιαβαίλσ, φιεο νη Γεκνηηθέο Αξρέο θάπνηα πξάγκαηα ηα
ηεξαξρνχλ, δελ κέκθνκαη πξνο Θενχ.
Απιψο αλαθεξζήθαηε θαη ιέηε ν θηινδσηθφο πνπ είλαη
ζπλπθαζκέλνο κε ην άιζνο θαη ηα δψα. θπιηά έρσ, γάηεο έρσ, αιιά λα, πνπ
κηα απφθαζε ηειεζίδηθε θαη άκεζα εθηειεζηή ηνπ ’09 έξρεηαη ηψξα ζην Γήκν
καο θαη πξνζπαζνχκε εκείο λα απεκπιαθνχκε απφ απηφ ην πξφζηηκν, κε
επηρεηξήκαηα πνπ δελ μέξσ λα εηζαθνπζηνχλ.
πσο είπε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ην αλ εγθξηζεί θάηη σο
παξάλνκν ή κε, ζα εγθξηζεί απφ αλψηαηα φξγαλα θαη φρη απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Τπάξρνπλ πξνζπκβαηηθνί έιεγρνη, ππάξρεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην
θαη κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ή φρη. Ζ πξφζεζε
απφ εκάο έρεη θαηαηεζεί σο Γεκνηηθή Αξρή γηα ζπγθεθξηκέλν λαΐζθν ησλ 70
ηεηξαγσληθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηαηί εδψ -θαη ην θαηαζέησ ζηα
πξαθηηθά- είλαη 123 ππνγξαθέο κε νλφκαηα, ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο.
Δπαλαιακβάλσ ηηο δηεπζχλζεηο, φιεο απηέο αθνξνχλ θαηνίθνπο απφ ηελ θάησ
Σζνχληα θαη πάλσ.
Δπεηδή αλαθέξζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο, επηθαιέζηεθαλ ηελ
φπνηα παξακέιεζε ηεο πεξηνρήο λα ζπκίζσ θαη ρσξίο θακία κνκθή φηη
μεθηλήζαηε λα θπηεχεηε δέληξα φηαλ ζπδεηήζεθε θάηη γηα θάπνην ρέξζν ρψξν
πνπ είρε κφλν μεξφρνξηα εθεί.
ζεο θνξέο κε ηνλ θ. Γεσξγακιή έρνπκε επηζθεθζεί ηνλ ρψξν
θαη πηζηέςηε κε εθεί εηδηθά έρσ καξηπξίεο θαηνίθσλ πνπ πξνζπαζψ λα βξσ
ρψξν ζπλάζξνηζεο γηα λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα θαη άιιεο θνξέο θαζφκαζηε
ζηα παγθάθηα θαη ηψξα ηειεπηαία πνπ άλνημε ην θαθελείν μαλαβξηζθφκαζηε
εθεί θαη πίλνπκε έλα ηζίπνπξν κε έλα κεδέ γηα λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα.
Άξα ε πεξηνρή κπνξεί λα έρεη παξακειεζεί απφ θάπνηεο
Γεκνηηθέο Αξρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο καο ιφγσ παλδεκίαο,
αιιά εζείο ελδηαθεξζήθαηε θαη ραξαθηεξίζαηε ηνλ ρψξν ςπραγσγίαο θαη
θπηέςαηε δέληξα κφιηο αλαθνηλψζεθε έλα πξφγξακκα πνπ αθνξά έλα λαΐζθν.
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Οπνηαδήπνηε άιιε Τπεξεζία εθεί δελ κπνξεί λα γίλεη, λα ρηηζηεί
θαη γηα ΚΔΠ ζπδεηήζακε ην είρε πξνζπαζήζεη θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη γηα
ΚΑΠΖ. Γελ κπνξνχκε. Σν αλ ε Πνιενδνκία – Νανδνκία ζα απνθαζίζεη φηη
θάηη γίλεηαη, αθήζηε λα ην απνθαζίζνπλ αλψηεξα φξγαλα απφ εκάο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή πνπ αλαθέξζεθε ν θ. Σνκπνχινγινπ σο
πξνο ηελ αθαίξεζε ηεο πηλαθίδαο, ζπκβνπιεχηεθα ηε Ννκηθή Τπεξεζία θαη
επεηδή φπσο είπα ζηελ αξρή έρεηε θαηαιάβεη φηη πξνζπαζψ λα είκαη έλαο
αληηθεηκεληθφο θξηηήο φισλ ησλ πξνηάζεσλ θαη κε ηδηαίηεξα δεκνθξαηηθφ
ηξφπν λα έρσ επήθνα ψηα φπσο αλαθέξζεθε ζε απηφ ν θ. εξεηάθεο θαη λα
πξνζπαζψ λα ζπγθεξάζσ απφςεηο.
πδήηεζα κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία θ. Σνκπνχινγινπ θαη κε
ζπκβνχιεςαλ λα κε ξίμνπκε ιάδη ζηε θσηηά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζε ιίγεο
κέξεο ζα έρνπκε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, είλαη ζαθέο φηη ε ηακπέια ζα
αθαηξεζεί γηαηί λνκίδσ φηη ην ζέκα ηεο ηδηνθηεζίαο απ' φιν ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην έρεη απνθαζηζηεί. Σίζεηαη κφλν ην ζέκα ηνπ λαΐζθνπ.
Χο πξνο ην δεχηεξν ζέκα πνπ ζέζαηε….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπα, ην ζέκα ηεο ηδηνθηεζίαο
θαη λα επαλαιάβνπκε ηελ απφθαζε 31/2022.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ηελ απνβνιή ηεο πηλαθίδαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη απηφ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, είλαη θάηη πνπ εθ ησλ
πξαγκάησλ πξνυπνηίζεηαη, είλαη θάηη ην νπνίν γελλάηαη εθ ησλ πξαγκάησλ
θαη λνκίδσ φηη δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε λα ζπκπνξεπηνχκε. αο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηψ πνιχ θ. Γήκαξρε. Κχξηνη ζπλάδειθνη πξηλ πάκε
ζε ςεθνθνξία λα πσ ην εμήο: θαη' αξράο ζέισ λα δεηήζσ ζπγλψκε
πξνζσπηθά αλ ππέξβαια θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηε ζπλεδξίαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήζεια θαη εγψ, ν νπνίνο κε πξνζέβαιιαλ πξνζσπηθά θαη ζην
ζέκα ηεο αμηνπξέπεηαο δελ βάδσ ηίπνηα κπξνζηά ζε απηφ, δεηψ ζπγλψκε
απφ ην πκβνχιην θαη απφ ηνπο ζπλδεκφηεο καο γηα ηελ έθξεμε πνπ είρα κε
ηνλ ζπλδεκφηε, αιιά κε πξνζέβαιιε θαη πξνζέβαιιε θαη ηελ αμηνπξέπεηά
κνπ θα πξαγκαηηθά εμεξξάγελ.
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Καη λα πσ θαη θάηη αθφκε. ην δηθφ καο πξφγξακκα θ.
Σνκπνχινγινπ ππάξρεη ζαθέζηαηα θαη κεη΄ επηηάζεσο έρνπκε θη εκείο δερηεί
ηηο φπνηεο ζπλεξγαζίεο κε ηηο Δλνξίεο θαη ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε ζε νηηδήπνηε
αθνξά ηελ θνηλή σθέιεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπαλέξρνκαη ινηπφλ δεηψ ζπγλψκε θη εγψ αλ ππεξέβαιια,
φκσο παξ' φια απηά ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ε ππνρξέσζή κνπ εδψ σο
Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη λα αθνχγνληαη φιεο νη απφςεηο ησλ
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, δηφηη είηε δηαθσλνχκε είηε ζπκθσλνχκε, απηνί νη
άλζξσπνη είλαη εθιεγκέλνη, εθπξνζσπνχλ εθαηνληάδεο αλζξψπνπο άιινπο νη
νπνίνη ηνπο έζηεηιαλ εδψ θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλνχκαη πάληα θαη
ζαο παξαθαιψ δελ ζα επηηξέςσ πνηέ πξνπειαθηζκνχο, χβξεηο. Να
αθνπζηνχλ φιεο νη απφςεηο, αιιά φρη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Εεηψ ζπγλψκε αλ
έρσ ππεξβάιιεη θάπνπ, παξ' φια απηά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα αλερηψ ζε
απηφ ην πκβνχιην χβξεηο θαη πξνπειαθηζκνχο.
Κχξηνη

ζπλάδειθνη

πάκε

ζε

ςεθνθνξία.

Παξαθαιψ

θ.

Πξφεδξε

λα

Γξακκαηέα.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

δηακνξθσζνχλ νη πξνηάζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

αθψο

δερφκαζηε

ην

ζθεπηηθφ

ηεο

πξφηαζε

ηνπ

θ.

Σνκπνχινγινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα ελζσκαηψλεηαη ε πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη ε πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε, πνπ δηαβάζηεθε κε ην
θείκελν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ κία πξφηαζε είλαη ε αλάθιεζε φπσο κπήθε ην ζέκα ζχκθσλα
κε ην θείκελν θαη ε άιιε είλαη ε ελζσκαησκέλε πξφηαζε θ. Σνκπνχινγινπ θαη
Γηνίθεζεο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σεο Γηνίθεζεο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο δηακνξθψζεθε κε ηηο πξνηάζεηο
ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ.
Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ επί ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ φπσο
δηακνξθψζεθε απφ ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Γηνβάλνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Τπέξ

ηεο

πξφηαζεο

ησλ

θαηνίθσλ

φπσο

δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ θαη κε βάζε ην
ζξεζθεηφκεηξν πνπ δηακνξθψζεθε, αηζζάλνκαη ηζρπξφηεξνο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ.
Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζήο καο φπσο
δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο Γηνίθεζεο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο,
ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη φπσο δηακνξθψζεθε
απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο ππέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, 10 ππέξ ηεο
πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «πδήηεζε επί αηηήκαηνο
θαηνίθσλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο αξηζ. 31/2022 απόθαζεο Γεκ.
πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Η. Νανύ
επί ησλ νδώλ Λ. Καηζώλε θαη Ε. Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδόλα πξνο
εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο,
θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο Η. Μεηξόπνιεο Ν. Ησλίαο, Φηιαδειθείαο,
Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδόλνο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ
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ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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