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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  17/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  283/2012 
 
«Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζε ζρέζε κε ην έγγξαθν 
πνπ από 2.8.2012 απέζηεηιε ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ πξνο ηνπο δεκάξρνπο ηεο 
ρώξαο θαη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» κέρξη ηώξα, ζε επίπεδν ζεζκηθό, 
ιεηηνπξγηθό θαη ρσξνηαμηθό θαζώο θαη πξνηάζεηο ησλ αηξεηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα ηνπ δήκνπ καο. 
 Να ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ ζα απαληά ζηα 
δεηήκαηα πνπ ζίγεη ν ππνπξγόο ζην έγγξαθό ηνπ, ε νπνία ζίγνπξα ζα είλαη πην 
αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηνλ δήκν καο, ηνπο δεκόηεο καο  θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο». 
 
    Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη επηά (27) ηνπ κελφο Πεπηεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Ξέκπηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 17/21-09-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έμη (26) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο Ππχξνο            Ξξφεδξνο Γ.Π.  1. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
2. Ρζάθνο Ξέηξνο            Αληηπξφεδξνο Γ.Π.    
3. Κέληεο Γεψξγηνο           Γξακκαηέαο Γ.Π.   
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο       Αληηδήκαξρνο   
5. Θνιιηάθνο Ησάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
6. Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Ξεηξάθεο Σξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο   
9. Πνπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα   
11. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
13. Ιχξαο Σαξάιακπνο   
14. Καξνχζεο Σαξάιακπνο   
15. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
16. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο   
17. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
18. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
19. Κηραιφπνπινο Κηραήι   
20. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο   
21. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο   
22. Σαξακήο Αληψληνο   
23. Σξηζηάθνο Πηαχξνο   
24. Ρζάθνο Θσλ/λνο   
25. Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο   
26. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   
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   Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε. 
   Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γ, Θνηλνηήησλ, ησλ Ρ. Θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Ρ. 
Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο,  Κάξθνο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. 
Αγίνπ Γεσξγίνπ, Πθάγθνο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπίιηαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ 
Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Ρξηπφληηθαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Βειαληδίσλ, 
Ρζηξηγψηεο Παξάληνο Ρ.Θ. Βειηψλ, Ρδάθαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Ξνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Ρ.Θ. 
Θππαξηζζίνπ,  Βαξβαξέζνο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Ιαρίνπ, Σνπζάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Κνλεκβαζίαο, 
Σξηζηνθνξάθνο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ, Γειήγηαλλεο Ξέηξνο 
Ρ.Θ. Φαξαθινχ. 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
 
   Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην πξψην ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 
  Ρν αλσηέξσ ζέκα ζέηνπλ κε αίηεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 2 ηνπ Λ. 
3852/2010, νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θχξηνη Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο, Κέληεο Γεψξγηνο, 
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο, Σξηζηάθνο Πηαχξνο, Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο, Σαξακήο Αληψληνο, 
Ρζάθνο Ξέηξνο, Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο θαη Κηραιφπνπινο Κηραήι. 
   Πηε ζπλέρεηα έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο αξρεγνχο ησλ δεκνηηθψλ 
παξαηάμεσλ θαη ζηνπο ινηπνχο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο: 

θ. Γήκαξρνο: Θα ζαο θάλσ κηα ζχληνκε ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη θαληάδνκαη κεηά 
νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη νπνίνη εηζάγνπλ ην ζέκα ζα έρνπλ θάπνηα εηζήγεζε γηα λα γίλεη ε 
ζπδήηεζε. Κε κηα επηζηνιή πνπ έρεη εκεξνκελία 2 Απγνχζηνπ 2012 ν ππνπξγφο ν θχξηνο 
Πηπιηαλίδεο, ν ππνπξγφο εζσηεξηθψλ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ αμηφηηκν θχξην Ζξαθιή Ρξηρείιε, 
δήκαξρν Κνλεκβαζηάο, αγαπεηέ δήκαξρε θαη αθνχ θάλεη κηα εηζαγσγή, καο δεηάεη παξαηεξήζεηο 
θαη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Θαιιηθξάηε ζε δεηήκαηα 
θαηά θχξην ιφγν ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά θαζψο θαη ρσξνηαμηθά. Ξαξαθαινχκε γηα κηα ζπλνπηηθή 
θαη θαη’ άξζξν αλάιπζε ησλ αιιαγψλ πνπ εηζεγείζηε πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ πξαθηηθά ζέκαηα. 
Θαη ζπλερίδεη πίζσ φηη έρεη ήδε ζπγθξνηήζεη κε ηελ ΘΔΓΔ θαη ηελ ΔΞΔ πνπ είλαη ε έλσζε ησλ 
πεξηθεξεηψλ ηελ νκάδα δξάζεο γηα ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα εληαηηθνπνηήζεη ζπλεξγαζία κε 
ην αληίζηνηρν επηηειείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ κεηαθνξά θηι θηι. Ζ Διιάδα καο ιέεη 
δελ έρεη άιιν ρξφλν θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε γξήγνξα 
απνηειέζκαηα, επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκβνιή ζαο. Έζηεηια ηελ απάληεζε ζηνλ 
θχξην πνπξγφ, απηά φια ηα έρνπκε ζηείιεη ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη είλαη 
αλαξηεκέλα ζην ζάηη ηνπ δήκνπ. Αιιά επεηδή ππάξρεη ζήκεξα ε ηειεφξαζε θαη ππάξρεη θαη κηα 
δεκνζηφηεηα, θαιφ είλαη λα δηαβάζσ ηη απήληεζα ζηνλ πνπξγφ θαη γηαηί απήληεζα έηζη. Θχξηε 
πνπξγέ, επραξηζηψ γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηε κε ηελ επηζηνιή ζαο πξνο εκέλα λα 
επηθνηλσλήζσ κε ην ππνπξγείν ζαο θαη λα ππνβάιισ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Νη δήκνη, 
πξάγκαηη απνηεινχλ ην ηειεπηαίν αλάρσκα ηεο θνηλσλίαο, φρη κφλν γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο αιιά θαη γεληθφηεξα. Γηφηη είλαη ην κνλαδηθφ ηκήκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 
πνπ ιεηηνπξγεί αθνχ ην ππφινηπν θξάηνο έρεη παξαιχζεη, παξαζχξνληαο ηελ ρψξα πξνο ηελ 
θαηαζηξνθή. Πηνλ πφιεκν θαηά ηεο θηψρεηαο νη δήκνη έρνπλ κπεη κπξνζηά εδψ θαη ρξφληα φκσο 
θνβάκαη κε ηηο ηεξάζηηεο πεξηθνπέο πνπ θάλεηε, ζα δηαιχζεηε φιεο ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη 
εληέιεη απηνχο θαζαπηνχο ηνπο δήκνπο. Ζ εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε δηεπθνιχλεη αθφκα 
πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή καο απνζηνιή δηφηη εληαίνη θαη κεγαιχηεξνη δήκνη ζρεδηάδνπλ θαη 
εθαξκφδνπλ επξχηεξε θαη πιεξέζηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή. Δθηφο ησλ ζεζκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
καο δεηάηε λα αλαθέξνπκε θαη ρσξνηαμηθά ζέκαηα θάηη πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ άθαηξν θαη 
δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά δηφηη δίλεηε άιινζη λα αθπξσζεί ε κεηαξξχζκηζε αληί λα βνεζεζεί  
ψζηε λα εδξαησζεί θαη λα ελειηθησζεί. Πε κηα επνρή πνπ ε Διιάδα απεηιείηε κε πηψρεπζε θαη 
απαηηείηαη ε ηειεπηαία αθκάδα ησλ δπλάκεσλ καο λα επελδπζεί ζε παξαγσγηθή  δξαζηεξηφηεηα 
θαη φρη ζε έξηδεο. Βέβαηα ζην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ δηεπθξηλίζαηε φηη ε αλαθνξά ζαο απηή ζηα 
ρσξνηαμηθά ζέκαηα παξεξκελεχηεθε θαη φηη δελ ηίζεηαη ζέκα αιιαγήο νξίσλ. Ν Θαιιηθξάηεο 
ιεηηνπξγεί ήδε απνηειεζκαηηθά, παξά ην φηη έρεη παξέιζεη ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
εθαξκνγή ηέηνηνπ κεγέζνπο εγρεηξήκαηνο θαη θπξίσο κέζα ζε ζπλζήθεο πξσηνθαλνχο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηα δεηλά θαη φρη ε κεηαξξχζκηζε. Ζ επηηπρία ηνπ 
ζα θξηζεί κεηά απφ κεξηθά έηε φπσο έγηλε θαη κε ηνλ Θαπνδίζηξηα, φηαλ ζα θαλνχλ ηα νθέιε 
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απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ. Ρα κεγάια έξγα ππνδνκήο ηα νπνία εληάρζεθαλ ζην ΔΠΞΑ ε εκπέδσζε 
εληαίαο ζπλείδεζεο θαη ε δηαρείξηζε ζε επίπεδν ηνπ κεγάινπ δήκνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
φπνπ γίλεηε κεγάιε πξνζπάζεηα θαζψο θαη πνιιέο ελέξγεηεο ψζηε ζηγά ζηγά λα ππάξρεη 
αλάπηπμε θαη έμνδνο απφ ηελ θξίζε. Ν δήκνο Κνλεκβαζίαο πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε πέληε 
πξψελ δήκσλ θαη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζθιεξή δνπιεηά θαηαθέξακε θαη 
θάλακε πξάμε φιεο ηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ. Ξιήξε νξγάλσζε ηνπ δήκνπ θαη φισλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ, νινθιεξσκέλε απνγξαθή, ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηνπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθήο 
ππεξεζίαο, ζχζηαζε ηερληθήο ππεξεζίαο, ελζσκάησζε θαη ελίζρπζε ηεο πνιενδνκίαο, ιήςε 
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θνηλσθεινχο επηρείξεζεο 
θαη θπξίσο άζθεζε θαιήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ψζηε αθφκα λα παξακέλνπκε πγηείο δήκνο 
νηθνλνκηθά. Δίκαζηε δε απφ ηνπο ειάρηζηνπο δήκνπο πνπ νινθιεξψζακε θαη θέηνο ηνλ 
δηαγσληζκφ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ.  Θχξηε ππνπξγέ ππνηίζεηαη φηη κε ηελ 
κεηαξξχζκηζε ησλ δήκσλ ζα γηλφηαλ παξάιιεια θαη κεηαξξχζκηζε ζην δεκφζην. Γπζηπρψο φρη 
κφλν δελ έγηλε αιιά ην δεκφζην έρεη πεξηέιζεη ζε πιήξε αδξάλεηα. Γηα λα βγεη ε ρψξα απφ ηελ 
θξίζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θξάηνο. Ρν νπνίν απνηειεί ηελ 
νπζηαζηηθή ηξνρνπέδε, θαζπζηεξεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ ππνζέζεσλ θαη θαηαζηξέθεη 
ηηο πξνζπάζεηεο ησλ δήκσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Πηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα αλαθέξσ θάπνηα 
ζέκαηα θαη πξνηάζεηο πνπ ζεσξψ φηη πξέπεη λα ηεζνχλ ππφςε ζαο παξά ην φηη κεξηθά απφ απηά 
αθνξνχλ θαη ζε άιια ππνπξγεία. Απηή είλαη ε απάληεζε ζηνλ ππνπξγφ. Δδψ ζέισ λα ζαο πσ 
δπν ηξία πξαγκαηάθηα. ηαλ μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε, έγηλε κηα επηηξνπή ζεζκψλ 
ζηελ θεληξηθή έλσζε δήκσλ Διιάδνο. Απηή ε επηηξνπή ζεζκψλ έρεη ην θαζήθνλ θαη ην ρξένο λα 
καδεχεη αηηήκαηα, λα ζπλνκηιεί κε ηνπο δήκνπο, λα επεμεξγάδεηαη νηηδήπνηε πξφβιεκα ππάξρεη 
ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ. Απηή ε επηηξνπή ζεζκψλ είλαη ζε δηαξθή 
ιεηηνπξγία θαη κάιηζηα είλαη θαη ν δήκαξρνο Ππάξηεο ν Πηαχξνο Αξγεηηάθνο εθεί. πάξρεη ινηπφλ 
απηφ ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ζην νπνίν πνιιέο θνξέο έρνπκε ππνβάιιεη πάξα πνιιέο πξνηάζεηο 
θαη αηηήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Θαιιηθξάηε. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ε ςήθηζε 
ελφο λφκνπ, δελ ζπκάκαη 4071 κε ηνλ νπνίν πάξα πνιιά απηά ηα νξγαλσηηθά θαη ζεζκηθά 
δεηήκαηα επηιχνληαη. Πηα ζπλέδξηα ησλ δήκσλ αθνχγνληαη ζηηο εηζεγήζεηο ηα πάληα. Δίλαη 
ινηπφλ πνιχ εχθνιν φιεο απηέο νη εηζεγήζεηο λα κπνξέζεη λα ηηο επεμεξγαζηεί ην ππνπξγείν 
εζσηεξηθψλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηιχζεη ζέκαηα. Γπζηπρψο απφ ηελ εκπεηξία κνπ κέρξη 
ηψξα θαη φπσο ζαο είπα ην παξαθνινπζψ πνιιά ρξφληα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ δεηάεη 
κέλνπλ ζην επίπεδν ησλ επρψλ. Απφ εθεί θαη πέξα δελ γίλεηε ε δνπιεηά  θαη ππάξρεη θαη ζε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχ θαθή ζπλελλφεζε κεηαμχ ηεο ΘΔΓΔ θαη ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθψλ. 
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλεξγαζία απηή ήηαλ θαιή απέδσζε. Δγψ εχρνκαη απηά πνπ δεηάεη ν 
ππνπξγφο θαη ε θαιή πξφζεζε πνπ θαηαξρήλ εθθξάδεη λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε θαη λα πάξεη 
φια απηά ηα αηηήκαηα θαη απηά ηα αηηήκαηα ηα νπνία έρεη ε ΘΔΓΔ θαη απηά ηα αηηήκαηα ηα νπνία 
θαηαηίζεηαη ζηα ζπλέδξηα φπσο θαη ην ηειεπηαίν θαη θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ λα 
ηα επηιχζεη. Φνβάκαη φκσο φηη πεξηζζφηεξν είλαη κηα επηθνηλσλία θαη κηα δεκηνπξγία 
εληππψζεσλ παξά ζα έρεη θάπνην πάξα πάξα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα. Ξαξφιν απηά εγψ ην 
εχρνκαη. Θάλσ ζπγθεθξηκέλα απηήλ ηελ αλαθνξά ζην θξάηνο θαη ηνπ αλαθέξσ πνιχ ιίγα 
ζέκαηα, γηαηί φπσο ζαο είπα ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ ζηγεί. κσο ζα ζαο πσ έλα πνιχ απιφ 
παξάδεηγκα. Έρνπκε απηή ηελ ζηηγκή ν δήκνο λα αλνξχμεη πέληε γεσηξήζεηο ζε πέληε ηνπηθέο 
θνηλφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Έρνπκε θαηαζέζεη απηνχο ηνπο θαθέινπο εδψ 
θαη κήλεο, έρνπκε έξζεη ζε επαθή δεθάδεο θνξέο κε ηηο ππεξεζίεο θαη καο απαγνξεχνπλ λα ην 
θάλνπκε. Θαη κάιηζηα είλαη εδψ θαη ν πξφεδξνο Αγίνπ Γεσξγίνπ ν νπνίνο αληηκεηψπηζε νμχηαην 
πξφβιεκα ην θαινθαίξη θαη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε ηνίρν. Αλέθεξε ν θχξηνο Κέληεο γηαηί 
ζηακάηεζε ην έξγν. Απηφ πνπ ζαο είπα κε ηα κλεκφληα. ηη θαη λα έρνπκε θάλεη ζε ηνίρν 
κπξνζηά. Πε νηηδήπνηε απεπζχλεζαη απηή ηε ζηηγκή ην νπνίν αθνξά ζην δεκφζην φρη απιά 
ππνιεηηνπξγεί, ζνπ βάδεη πξνβιήκαηα πεξηζζφηεξα παξά επηιχεη. Αλ ινηπφλ, γηα κέλα απηφ είλαη 
ην νπζηαζηηθφ ηψξα πνπ πξέπεη λα θάλεη. Ξξέπεη λα κεηαξξπζκίζεη θαη λα αλαδνκήζεη ην θξάηνο. 
Ξξέπεη λα ην βάιεη λα δνπιέςεη. Αλ θαηαθέξνπλ απηφ ην πξάγκα ην νπνίν ην επαγγέιινληαη ε 
ησξηλή θπβέξλεζε, ε πξνεγνχκελε θαη ε πξν πξνεγνχκελε ηφηε ηα πξάγκαηα ζα πάλε 
θαιχηεξα. Αλ δελ ην θάλεη φπσο είπε θαη ν θχξηνο Γεκεηξφπνπινο θνβάκαη πξάγκαηη φηη πνιχ 
ιίγεο αιιαγέο ζα γίλνπλ ζην επφκελν δηάζηεκα. Απηφ είλαη επί ηεο νπζίαο, ε επηζηνιή ε νπνία 
ήξζε θαη εγψ ηελ απήληεζα. Ακέζσο κεηά, εθείλεο ηηο κέξεο, ιίγν πξηλ, πήξα έλα αίηεκα δπν 
κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ απνζηνιή ηεο απάληεζεο, ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο <<Δλεξγνί 
Ξνιίηεο>> νη νπνίνη κνπ δεηνχζαλ, έλεθα ηεο επηζηνιήο κε αθνξκή ηελ επηζηνιή, λα απνζηείισ 
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ζηνλ ππνπξγφ ην αίηεκα πνπ ιέκε ζαο θνηλνπνηνχκε πξνο ελεκέξσζε ζαο ηελ απαίηεζε 
πιεηνςεθίαο, δειαδή έρνπλ ζπιιεγεί πάλσ απφ ηεζζεξηζήκηζη ρηιηάδεο ππνγξαθέο, έρνπλ 
ππνγξάςεη απφ ηελ δεκνηηθή ελφηεηα Βνηψλ, φηη επηζπκεί λα απνρσξήζεη απφ ηνλ δήκν 
Κνλεκβαζίαο θαη λα ελσζνχλ κε ηνλ θνληηλφηεξν Θαιιηθξαηηθφ δήκν ηεο Διαθνλήζνπ. Δπηζπκία 
καο είλαη λα κεηαθέξεηε απηνχο θαη ην θαζνιηθφ αίηεκα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ησλ Βνηψλ θαη 
παξαθαινχκε φπσο καο θνηλνπνηήζεηε ηηο φπνηεο απφςεηο ζαο πνπ ζα ζηείιεηε ζηνλ θχξην 
ππνπξγφ ησλ εζσηεξηθψλ πνπ θπζηθά ζα ζπκπεξηιάβεηε θαη ην αίηεκα πνπ ζαο θαηαζέζακε. 
Ρελ επηζηνιή πνπ έζηεηια ζηνλ ππνπξγφ ζαο ηελ έρσ απνζηείιεη, έρεηε ελεκεξσζεί. Δγψ 
απήληεζα ζε απηφ ην αίηεκα, λνκίδσ απηή ηελ ζηηγκή δελ ρξεηάδεηαη λα ην αλαγλψζσ φιν, 
απιψο ζα ζαο πσ φηη ζην ηέινο, φζν γηα ηελ επηζηνιή πνπ απεχζπλε ν θχξηνο ππνπξγφο 
πξνζσπηθά ζηνπο δεκάξρνπο ηεο ρψξαο φπνπ εθηφο ησλ άιισλ ζεκάησλ αλαθεξφηαλ θαη ζε 
ζέκαηα ρσξνηαμίαο, ζην πξφζθαην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ ζην νπνίν ζπκκεηείρα, δηεπθξηλίζηεθε 
ξεηά απφ ηνλ ίδην φηη δελ ηίζεηαη ζέκα αιιαγήο πθηζηακέλσλ νξίσλ ησλ δήκσλ θαη φηη ε 
αλαθνξά ηνπ παξεξκελεχηεθε. Κεηά απ’ φια απηά ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη δελ 
λνκηκνπνηνχκαη σο δήκαξρνο ηνπ δήκνπ Κνλεκβαζίαο λα εηζεγεζψ ην αίηεκα ζαο. Δθφζνλ φκσο 
έρεηε ηελ πξφζεζε λα δηαρσξίζεηε ηελ ζέζε ζαο απφ ηνλ πθηζηάκελν δήκν καο κπνξείηε κφλνη 
ζαο λα δηεθδηθήζεηε ην αίηεκα ζαο απεπζείαο απφ ην ππνπξγείν πνπ είλαη αξκφδην λα 
λνκνζεηήζεη ηηο φπνηεο κεηαξξπζκίζεηο. Ξεξίπνπ έηζη έρεη ε θαηάζηαζε σο ηψξα, νη ελλέα 
ζχκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο έρνπλ δεηήζεη ζήκεξα απηά πνπ δηαβάζαηε ζηελ ζεκεξηλή 
πξφζθιεζε, δελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα ην δηαβάζσ μαλά θαη απηή ήηαλ ε ελεκέξσζε ε δηθηά 
κνπ ζρεηηθά κα ην ηη έθαλα ζε ζρέζε κε ην έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ν ππνπξγφο εζσηεξηθψλ 
πξνο εκέ, πξνο ηνπο δεκάξρνπο. Φαληάδνκαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζπδήηεζε θαη απφ εθεί 
θαη πέξα λα δνχκε ηη ζα γίλεη. 
 

θ. Σζάθνο Κσλ.: Θχξηε δήκαξρε, θχξηε πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Θα πξέπεη λα 
ιάβεηε ππφςε ζαο φηη θνπξάζηεθα γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ. Ξαηδεχηεθα δειαδή λα είκαη φζν 
κπνξψ επηγξακκαηηθφο γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ. Γηα ην ζέκα απηφ πνπ ζα κηιήζνπκε ζηελ 
ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη δελ ππάξρεη θακία αληηπαιφηεηα. Γελ ππάξρεη δειαδή 
ηνπνζέηεζε αλζξψπσλ ηνπ ελφο απέλαληη ζηνλ άιινλ. Θα πξέπεη φκσο λα μέξεηε φηη ν δήκνο 
ησλ Βνηψλ αδηθήζεθε απ’ φιε απηή ηελ δηαδηθαζία ηνπ Θαιιηθξάηε. Βέβαηα επζχλεο ε 
Βαηηθηψηηθε θνηλσλία έρεη θαηαρσξήζεη. Μέξνπλ πάξα πνιχ θαιά νη άλζξσπνη νη δηθνί καο φηη 
έπξεπε λα θάλνπλ θάηη θαη δελ ην έθαλαλ ή θάπνηνη πνιηηηθνί ην ίδην πεξίπνπ πξάγκα. Γελ 
ρξεηάδεηαη λα παξαζέζσ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ Βνηψλ αιιά 100% ε απφθαζε απηή 
πνπ ιήθζεθε πξηλ είλαη άδηθε, είλαη άζηνρε θαη έρεη ηελ ζθξαγίδα ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη ππήξμαλ θαπξίηζηα θαη κάιηζηα πάξα πνιχ θζελά, αληηιάγεζαλ θξάζεηο πνπ 
εζείο δελ ηηο αθνχζαηε πνηέ ελψ εκείο ηηο δήζακε θαη ππήξμαλ πείζκαηα εληειψο αλεχζπλα. Δγψ 
δελ ζα ζηαζψ θαζφινπ ζην παξειζφλ γηαηί έρσ κηα άπνςε απφ ηελ εκπεηξία κνπ, πνπ δελ είλαη 
νχηε κηθξή ε εκπεηξία κνπ, νχηε θαη ηα ρξφληα κνπ είλαη ιίγα φηη φπνηνο αζρνιείηαη έλα ιεπηφ 
απφ ην παξειζφλ θαη θπξίσο άζθνπα ράλεη απφ ην κέιινλ. Ν δήκνο Βνηψλ δελ ρσξάεη θακία 
ακθηζβήηεζε φηη έρεη δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα ε νπνία έρεη θηηαρηεί κέζα απφ ηνπο αγψλεο ηεο 
δσήο πνιιψλ αλζξψπσλ θαη ζπλερίδνπλ θαη ζήκεξα. Φηάζακε ζε έλα ζεκείν λα αληηκεησπίδνπκε 
πξνθιεηηθφηαην ηξφπν αλ επηηξέπεηε ε έθθξαζε ζηελ απέλαληη καο πιεπξά. Δίρα ηελ ηχρε 
πξνρζέο λα πάσ, έμσ απφ ηελ ψξα, θεδεία θαη ληξάπεθα γηα ινγαξηαζκφ κνπ φηαλ έβιεπα απηή 
ηελ εηθφλα, λα ππάξρεη έλαο δήκνο απηήο ηεο κνξθήο θαη λα ππάξρεη κηα Λεάπνιε, κηα πεξηνρή 
ησλ Βαηίθσλ, κε απηή ηελ πξνζσπηθφηεηα λα καο ρακνγειάλε. Θέισ λα πηζηέςεηε θάηη θαη ην 
πηζηεχσ ηνπιάρηζηνλ γηα εκάο ηνπο παιαηφηεξνπο θχξηε πξφεδξε, φηη εκείο θάγακε πνιιά ρξφληα 
γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ησλ ηδαληθψλ. Θαη γηα ηα ηδαληθά αθξηβψο έρνπκε αγσληζηεί θαη ηα ηδαληθά 
ηα έρνπκε πιεξψζεη θαη ν νκηιψλ αληί λα βξίζθεηε νπνπδήπνηε αιινχ, βξίζθεηε ζε απηή ηελ 
αίζνπζα δίλνληαο κάρε γηα ηελ παηξίδα ηνπ. Απφ ηδαληθά είκαη εδψ. Απφ ηδαληθά πνπ κε έδησμαλ 
απφ εθεί πνπ έπξεπε λα είκαη θαη απφ ηδαληθά πνπ πξέπεη λα είκαη εδψ γηα λα κάζσ. Θέισ λα 
πηζηεχεηε φινη θχξηνη ζπλάδειθνη φηη θάλνπκε απηφ πνπ ζα έθαλε ν θαζέλαο αλ ηνπ έδηλε έλα 
παξαζπξάθη, έλα θσο, κηα ειπίδα φηη θάηη κπνξεί λα ζπκβεί θαη ν δήκνο ησλ Βνηψλ λα 
απνθαηαζηαζεί εζηθά. Κπνξεί λα θνπξάδσ ιηγάθη αιιά ηα αλζξψπηλα ηδαληθά γηα κέλα έρνπλ κηα 
πξνζσπηθφηεηα πέληε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ρν πξψην είλαη ν ζεβαζκφο ζηνλ εαπηφ ζνπ, 
ην δεχηεξν είλαη ν ζεβαζκφο ζηελ μέλε πεξηνπζία ζηνλ μέλν άλζξσπν ζηνλ απέλαληη ζνπ 
άλζξσπν, ην ηξίην είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα θηίζνπλ, λα απνθηήζνπλ θηίζε, ην 
ηέηαξην είλαη λα έρνπλ παηξίδα θαη ην πέκπην λα είλαη ειεχζεξνη λα δήζνπλ ηα ηέζζεξα 
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πξνεγνχκελα. Νη Βαηηθηψηεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλεμαξηήησλ ζειήζεσο ησλ αλζξψπσλ 
καο εδψ δελ έρσ θαλέλα παξάπνλν απφ ηνλ δήκν, δελ είλαη ειεχζεξνη, δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ. 
Δίλαη εληειψο αλειεχζεξνη. Θαη φπσο ν κέγηζηνο ησλ Αζελαίσλ Γεκνζζέλεο, έιεγε φηη παηξίδα 
είλαη φκνξθε φηαλ ηελ δεηο ειεχζεξε. Δκείο είκαζηε αλειεχζεξνη. Δγψ πξνζσπηθά ζαο ιέσ ν 
νπνίνο έρσ ηελ πνιχ κεγάιε αηπρία λα είκαη θαη δηζππφζηαηε πξνζσπηθφηεηα, πνπ ζεκαίλεη 
γελλήζεθα ζηελ Λεάπνιε, δξαζηεξηνπνηήζεθα θάπνπ αιινχ θαη μαλαεπέζηξεςα ζηελ Λεάπνιε. 
Θαη νη έρνληεο δχν παηξίδεο, φζνη απφ ζαο ηηο έρεηε μέξεηε ηα βάζαλα απηά. Απφ ηνλ δήκν 
Κνλεκβαζίαο, θχξηε πξφεδξε, αγαπεηέ θχξηε δήκαξρε, δελ καο ρσξίδνπλ αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο. 
Γηα ηνλ ίδην αγψλα ζπλππάξρνπκε, γηα ηνλ ίδην αγψλα νξθηζηήθακε λα ππεξεηήζνπκε θαη απηφ 
ζα ην θάλνπκε κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα, ηελ ηειεπηαία ψξα θαη ην ηειεπηαίν ιεπηφ ηεο 
ζεηείαο καο. κσο ζα πξέπεη νη πάληεο λα αληηιεθζνχλ θαη απηφ λα ην ζεβαζηνχλ πσο κέζα 
ζηνλ φξθν καο ήηαλ λα απνδνζεί θαη ε δηθαηνζχλε ζηα Βάηηθα θαη ηα Βάηηθα λα επηζηξέςνπλ ζηα 
Βάηηθα. Ρα Βάηηθα έρνπλ δηθφ ηνπο νπξαλφ θαη δελ άμηδαλ ηεο κνίξαο απηήο πνπ έηπραλ. Ρν 
επίπεδν πνπ θαζέλαο απφ καο κε αγψλεο έρεη θηηάμεη, ζα πξέπεη λα ζηξαηεπηεί απηή ηελ ζηηγκή 
ζην κπαιφ ηνπ θαζελφο καο θαη λα δηθαηνινγήζεη γηαηί εκείο πξνζπαζνχκε λα ζηαζνχκε ςειά. 
Δθεί πνπ ζήκεξα θαη ε πνιηηεία καο θαη ν βίνο καο, καο έρεη θαηαμηψζεη. Γελ ζέισ λα κε 
ζεσξήζεηε εγσηζηή, δελ έρσ πνηέ απαζρνιήζεη ην ζπκβνχιην πάλσ απφ έλα δίιεπην θαηά ηελ 
δηάξθεηα πνπ ήκνπλ παξφλ. Ξαξέλζεζε, ζα πξέπεη λα ζαο επραξηζηήζσ θχξηε πξφεδξε θαη θχξηε 
δήκαξρε θαη φινπο ζαο γηα ηελ αγάπε θαη ηελ εθηίκεζε πνπ δείμαηε ζηελ πνξεία ηεο ηαιαηπσξίαο 
κνπ. Κπήθα ζηνλ εθινγηθφ αγψλα απφ θάπνηεο πξνηξνπέο θάπνησλ εζηθψλ αλζξψπσλ πξηλ απφ 
ηηο εθινγέο θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη θξάηεζα πάξα πνιχ ςειά ην επίπεδν ησλ εθινγψλ. 
Θξαηήζεθε πάξα πνιχ ςειά ην επίπεδν ησλ εθινγψλ. Γελ πίθξαλε θαλέλαο ηνλ άιινλ θαη γη’ 
απηφ είκαη πάξα πνιχ πεξήθαλνο θαη αλ επηηξέπεηαη ε έθθξαζε, επεηδή ήκνπλ ζηελ κέζε 
ππήξμα ίζσο θαη πξσηαγσληζηήο επεηδή δελ έδσζα αθνξκή ζε θαλέλαλ λα πάεη ζε απηά ηα 
ηεηξηκκέλα ηεο πνιηηηθήο λννηξνπίαο φπνπ θσλάδνπκε γηα λα είκαζηε φκνξθνη, θσλάδακε γηα λα 
ιέκε φηη θάλνπκε έηζη, ρηππάκε ηα γξαθεία θαη δελ ζπκκαδεχεηαη. Δγψ πηζηεχσ ζηελ 
ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ κε κηα απιή θίλεζε, λα κε θνηηάμεη ν πξφεδξνο ζηα κάηηα, λα ηνλ 
θνηηάμσ θαη λα αληηιεθζεί ν έλαο ηνλ άιινλ. Κπήθα ινηπφλ ζε έλαλ αγψλα πνπ ήκνπλ ζίγνπξνο 
γηα ηελ ήηηα κνπ. Κελ κνπ πεη θαλέλαο φηη ηα φπια πνπ ρξεζηκνπνηνχζα εγψ δελ ήηαλ 
θαξακπίλεο αθνχ δελ είρα πξνεηνηκαζηεί θαη νη πάληεο γλσξίδνπλ φηη εγψ δελ αγσληδφκνπλ κε 
πξψην ηνλ θχξην Θξππσηφ, φηη δελ αγσληδφκνπλ γηα κέλα, δελ είρα θακία δηάζεζε. Κπνξνχζα λα 
είρα πάξεη ηελ επνκέλε ηεο ηεηξαεηίαο κνπ, ηεηξαεηία. Κπνξνχζα λα είρα εηνηκαζηεί 
πξνεγνπκέλσο. Γη’ άιινλ αγσληδφκνπλα. Φπζηθά ππέξ ηνπ ηφπνπ κνπ. Κπήθα ινηπφλ κέζα απφ 
ηελ παξφηξπλζε θάπνησλ αλζξψπσλ πνπ κνπ έιεγαλ, είλαη απαξάδεθην ε Βαηηθηψηηθε θνηλσλία 
λα κελ έρεη εθπξφζσπφ ηεο έλαλ ζπλδπαζκφ. Απηφλ ηνλ έθαλα κε ηελ θαιή έλλνηα. Ζ Λεάπνιε ε 
νπνία ππεξέηεζα ηέζζεξα ρξφληα, κε ηίκεζε. Ρνπο επραξηζηψ, ηνπο ηηκψ, ηνπο ζέβνκαη θαη φζν 
ηα κάηηα κνπ ζα είλαη αλνηρηά ζα παιεχσ γη’ απηνχο γηαηί κπνξεί λα ζαο θαίλνκαη ιίγν παξάμελνο 
θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο δελ δηθαηνινγψ ηνλ εαπηφ κνπ, απφ ηα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ 
πέξαζα λα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα πνπ έρσ. Γειαδή πνιχ ζπάληα άλζξσπνη πνπ δνχιεςαλ ζηνλ 
δεκφζην ηνκέα ησλ πεηξακαηηθψλ ηνπιάρηζηνλ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ ή ηνλ 
ηνκέα πνπ πεξλά αλ επηηξέπεηαη ε θξάζε ην θάζε ηη καχξν. Κπήθα ινηπφλ κέζα ζε απηή ηελ 
δηαδηθαζία γηαηί λνηψζσ κέζα ζηα ζπιάρλα κνπ ραιαζκφ γηα ηελ παηξίδα κνπ. Γελ έρσ θαλέλα 
δηθαίσκα λα αζεβήζσ γηα θαλέλαλ. Απιά επηδηψθσ λα έρσ ήξεκε ηελ ζπλείδεζή κνπ φηη απηφ 
πνπ πξέπεη λα θάλσ ην θάλσ. Θαη ην πξψην πνπ θάλσ είλαη λα ζαο ηηκψ. Παο εθηηκψ θαη ζαο 
ζέβνκαη. κσο ηνλ αγψλα απηφλ ζα ηνλ ζπλερίζσ. Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα ηνλ ζπλερίζσ. Γελ 
ζέισ αλ επηηξέπεηε ε έθθξαζε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, λα θιείζνπλ γηα έλα ιεπηφ κφλν. 
ηη έρεη κείλεη απφ απηά πνπ επξφθεηην λα δψζσ ζην παηδί κνπ, ζα ηα δψζσ. Ζ Λεάπνιε ζα 
θηάζεη εθεί πνπ πξέπεη λα θηάζεη θαη ν θαζέλαο ησλ αλζξψπσλ ηεο αο αλαιάβεη ηελ επζχλε. 
Θέισ λα πηζηεχσ φηη δελ ζα είκαη κφλνο. Αιιά θαη κφλνο κνπ λα είκαη, ζα κεηαθέξσ παληνχ ηεο 
Δπξψπεο φηη ν δήκνο Βνηψλ αδηθήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. ρη απφ ηνλ 
Θαιιηθξάηε, φρη απφ ηνλ Θαπνδίζηξηα, ελδερνκέλσο λα αδηθήζεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Δγψ 
πάλησο ζα πνιεκήζσ. Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα πνιεκήζσ θαη πηζηεχσ δελ ζα είκαη κφλνο. Έρσ 
πεη θαη’ επαλάιεςε θαη ζηνλ δήκαξρν θαη ζηνλ πξφεδξν θαη ζε φινπο, φηη ε δσή ε δηθή κνπ 
θνζκείηε κφλν κε έπαηλν. Γελ είκαη εγσηζηήο, ζέιεη θαλέλαο λα ηνπ βάςσ ηα παπνχηζηα είκαη 
ζηελ δηάζεζε ηνπ αιιά ε δσή κνπ είλαη έληηκε. Ξήγα κε ηα πφδηα λα επηηξέπεηε ζην Ινλδίλν ην 
1969 φηαλ ζα κπνξνχζα λα είρα πάεη ζηα κεγαιχηεξα μελνδνρεία ηνπ θφζκνπ απφ αλέληηκεο 
πξάμεηο κνπ λα θνηκεζψ θαη λα θάσ. Αο είλαη. Ρα αίηηα είλαη εζηθά. Δκέλα κε αλάγθαζαλ λα 
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ζεθψζσ ην ιάβαξν απηφ ηεο εζηθήο ειεπζεξίαο. Θχξηε δήκαξρε, θχξηε πξφεδξε ην ιάδσλ 
ελνηήησλ πνπ ζθηαγξαθνχλ ηνλ δήκν Κνλεκβαζίαο. Γελ έρνπκε, ην επαλαιακβάλσ ηίπνηα καδί 
ζαο. Θα ην μαλαπψ θαη ην μαλαιέσ. Γελ έρνπκε ηίπνηα καδί ζαο. Παο ηηκνχκε, ζαο εθηηκνχκε, 
ηηκνχκε ηηο πξνζπάζεηεο ζαο θαη καδί έρνπκε πάξεη ηελ απφθαζε κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα, ηελ 
ηειεπηαία ψξα θαη ην ηειεπηαίν ιεπηφ λα θάλνπκε απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε. Θαη δελ ζα 
ήζεια θαλέλαο ηνπιάρηζηνλ ηελ δηθή κνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα λα ηελ ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε. 
Γελ ππάξρεη πεξίπησζε θαλέλαλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο λα ηνλ ληξαπψ γηαηί κηζψ ηνλ άλζξσπν 
πνπ κηιάεη θαη δελ θνηηάδεη ζην δφμα παηξί, κηζψ ηνλ άλζξσπν πνπ δελ δείρλεη ηα δφληηα ηνπ θαη 
κηζψ ηνλ άλζξσπν δξαζηεξηνπνηεκέλν γχξσ απφ ηα θνηλά, βιάθα. Ρν ιέσ έμσ απφ ηα δφληηα. 
Δίλαη έλα ηξίπηπρν πνπ ην πήξα απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο δσήο κνπ θαη ην παιεχσ κέρξη θαη ηελ 
ηειεπηαία ζηηγκή. Γη’ απηφ ζα παξαθαινχζα ηελ δηθή καο ηελ ζπλείδεζε λα βάινπκε κπξνζηά. 
ηαλ ν Απφζηνινο ησλ Δζλψλ Ξαχινο επηζθέθηεθε γηα Ρξίηε θαη γηα ηέηαξηε θνξά ηελ Θφξηλζν, 
δέρηεθε ηελ εξψηεζε ησλ Θνξηλζίσλ. Γηαηί Απφζηνιε έξρεζαη ζε καο θαη δελ παο ιίγν πην πέξα 
λα δηδάμεηο απηά ηεο ζσηεξίαο ηεο ςπρήο ησλ αλζξψπσλ. Θαη ε απάληεζε ηνπ Απφζηνινπ 
Ξαχινπ ήηαλ, φηη εγψ ήξζα εδψ δηφηη βξήθα έδαθνο λα δηδάμσ θαη φπνπ δελ πξνζάγεη ν Θεφο 
έρεη δψζεη ηελ ζπλείδεζε ηνπ. Ζ ζπλείδεζε είλαη ν κεγαιχηεξνο θξηηήο ησλ αλζξψπσλ. Ρν 
ρξψκα ηνπ πξνζψπνπ ησλ αλζξψπσλ είλαη απηφ πνπ εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Θα 
ήζεια λα αθνχζεηε ηελ θσλή κνπ ζαλ θσλή αγαλαθηηζκέλε. Δπαλαιακβάλσ, πέξα απφ απηή 
ηελ αίζνπζα, πέξα απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κε πφλν ςπρήο θαη κε πφλν θαξδηάο είκαη εδψ 
θαη κάρνκαη γηα ηελ αδηθία πνπ καο έγηλε. Γηαδηθαζηαθά γη’ απηά πνπ ζρεηηθά έρνπκε 
αληηκεησπίζεη θαη έρνπκε νμηκσξίεο θηλήζεσλ. Θα αλαπηχμεη ν Γηψξγνο ν Κέληεο νπνηεζδήπνηε 
αλ επηηξέπεηε ε έθθξαζε δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ. Θα παξαθαινχζα φκσο λα κελ παξαιεηθζεί 
ζε απηή ηελ θάζε κηα παξνηκία πνπ ιέεη. Κελ κνπ ζθνηίδεηε ην κπαιφ κε ηηο αιήζεηεο ζαο θχξηε 
Ρζάθν γηαηί εκείο ηελ απφθαζε καο ηελ έρνπκε πάξεη. Αο θνηηάμεη ν θαζέλαο λνεηά κπξνζηά ζε 
έλαλ θαζξέθηε θαη αο ζθεθηεί φηη εκείο δελ θάλνπκε αγψλα ελαληίνλ απηή ηελ ζηηγκή ηνπ δήκνπ 
Κνλεκβαζίαο. Θα πέζνπκε κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Ν νκηιψλ αλ βξεζεί νπνπδήπνηε αιινχ 
παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ θαζέλα λα ηνπ θεξζεί φπσο ζέιεη. Καρφκαζηε γηα λα απνδψζνπκε, λα 
θεξδίζνπκε κηα δηαδηθαζία πνπ δελ έπξεπε λα ηελ ράζνπκε. Γελ δηαθσλψ φηη εκείο είκαζηε 
ππεχζπλνη θαη κάιηζηα πνιινί κέζα ζηελ αίζνπζα είλαη ζπλππεχζπλνη φκσο δελ είλαη ηεο 
παξνχζεο ζηηγκήο απηφ ην πξάγκα. Θα πξέπεη λα ζαο επραξηζηήζσ θχξηε πξφεδξε, θχξηε 
δήκαξρε ή θαη ην αληίζεην, φπσο ζέιεηε, γηα ηελ αλνρή πνπ κνπ δψζαηε λα εθθξάζσ ηα 
αηζζήκαηα εθείλα πνπ δηαθξίλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο κνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο ηνπ 
δήκνπ Βνηψλ. Παο επραξηζηψ δελ έρσ ηίπνηα άιιν λα πσ. 
 

θ. Πξόεδξνο: Δπραξηζηνχκε θχξηε Ρζάθν. Θχξηε Καζηνξφπνπιε, βνεζήζηε κε. Ινηπφλ, 
θχξηε Κέληε πνιχ ζχληνκα, ν θχξηνο Ρζάθνο κίιεζε αθξηβψο 16 ιεπηά, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη 
γηα ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο 5 ιεπηά, ζα ππάξρεη κηα αλνρή αιιά παξαθαιψ παξ’ φια απηά 
φζν κπνξείηε πην ζχληνκα. Δπραξηζηψ. 
 

θ. Μέληεο: Μεθηλψληαο, απφ απηά πνπ είπε ν θχξηνο δήκαξρνο φηαλ ζπκκεηείρε ζην 
ζπκβνχιην ηεο ΘΔΓΔ, ζην ζπλέδξην πνπ έγηλε ζηηο 30 Απγνχζηνπ θαη ν ππνπξγφο έδσζε ηηο 
φπνηεο δηεπθξηλήζεηο, εγψ ζα ήζεια λα ζηαζψ θαη λα μεθηλήζσ, ιέγνληαο φηη δελ είλαη ιίγεο νη 
θνξέο πνπ ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο μαθληάδεη αθφκα θαη απηνχο πνπ ηηο 
δηακνξθψλνπλ. Έηζη μάθληαζε θαη ηνπο γλψζηεο ησλ ζεκάησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην 
ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν άλνημε ν πξψηνο θχθινο απνθαηάζηαζεο ρσξνηαμηθψλ αζηνρηψλ θαη 
αδηθηψλ ηνπ Θαιιηθξάηε. Ππγθεθξηκέλα, ζηηο 9/11/2011 κε ην 105 πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 
δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 239, ηέζζεξηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ δήκνπ Ηεξάπεηξαο, ε Σξπζνπεγή, 
ε Ιηζηλψλ, ε Ξεχθσλ θαη ε Ξεξηβνιαθίσλ απνζρίζηεθαλ απφ ηνλ δήκν ηνπο θαη εληάρζεθαλ ζηνλ 
φκνξν δήκν ηεο Πεηείαο. Ρη έγηλε; Έγηλε ε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3852 Θαιιηθξάηεο. 
Ππγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 283 παξάγξαθνο 5 εδάθην δεχηεξν. Απηφ θπζηθά έγηλε κέζα ζε έλα 
άθξσο ξεπζηφ πνιηηηθφ ζθεληθφ πνπ ππήξρε ζηελ ρψξα καο κφιηο ηξεηο εκέξεο πξηλ, ε 
θπβέξλεζε ηνπ θπξίνπ Ξαπαλδξένπ παξαδψζεη ηελ ζθπηάιε ζηελ θπβέξλεζε ηνπ θπξίνπ 
Ξαπαδήκνπ. Πε πάξα πνιιέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, είρα πξνλνήζεη, 
πξνβιέςεη θαη θξνχζεη ηνλ θψδσλα, αιιά δπζθνιεχνληαλ λα κε εξκελεχζνπλ θαη λα κε 
παξαθνινπζήζνπλ νη ζπλάδειθνη απφ ηελ πιεηνςεθία θαη αξθεηνί απφ ηελ κείδσλ κεηνςεθία. 
Δίρα δεηήζεη ε δεκνηηθή ελφηεηα ηεο Λεάπνιεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζφηηκν δηνηθεηηθφ θέληξν 
κε ηνπο Κνιάνπο θαη εμεγνχζα φηη ε Λεάπνιε είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ δήκνπ κε πιεζπζκφ 
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πεξηζζφηεξν ησλ πεληαθνζίσλ αηφκσλ απφ ηνπο Κνιάνπο θαη πνιχ καθξηά απφ ηελ έδξα. ρη 
κφλν δελ δίλαηε ζεκαζία ζε απηά πνπ ζαο θαηέζεηα αιιά θάπνηνη ρακνγεινχζαλ ππνλνψληαο φηη 
έρεηε δέζεη θαηά ηελ ιατθή παξνηκία, επηηξέςηε κνπ, ηνλ γάηδαξν ζαο. Κφιηο δηεθάλεη ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 2012 φηη αλνίγεη ν δεχηεξνο θχθινο ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Θαιιηθξάηε 
ζε δεηήκαηα ζεζκηθά, ιεηηνπξγηθά αιιά θαη ρσξνηαμηθά, ηη ζπλέβε; Δθθξάζηεθε ε αξλεηηθή 
δηάζεζε θαη ε επηζπκία ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηέσο δήκνπ Βνηψλ κε ηνλ πιένλ έληνλν θαη θαζνιηθφ 
ηξφπν, ζπκκεηέρνληαο ελζνπζησδψο ζην θαη’ νπζία δεκνςήθηζκα, άηππν δελ αιιά ήηαλ 
δεκνςήθηζκα κε ηελ ζπιινγή ππνγξαθψλ γηα ηελ ζπλέλσζε ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Βνηψλ κε 
ηνλ θνληηλφηεξν Θαιιηθξαηηθφ δήκν. Ζ άπνςε θαη ε ζέζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηέσο δήκνπ Βνηψλ 
ήηαλ θαη είλαη λα ππάξρεη Θαιιηθξαηηθφ θέληξν δηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαηίθσλ, θαη γηα 
πξψηε θνξά ν θφζκνο ην εμέθξαζε ππνγξάθνληαο. Ν Βαηηθηψηεο δελ παξαπιαλάηαη πιένλ. 
Απηνί φκσο πνπ πξνζπαζνχλ εθ λένπ λα παξαπιαλήζνπλ είλαη νη ίδηνη πνπ έρνπλ κεξίδην 
επζχλεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηέσο δήκνπ Βνηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ δήκνπ ζήκεξα 
Κνλεκβάζηαο, θξππηφκελνη πίζσ απφ ηηο δήζελ ππεξεζίεο ησλ θπβεξλψλησλ ηφηε θαη ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηψξα. Δλψ ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε έρεη θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπο. Ρελ 
επηζπκία ησλ θαηνίθσλ κεηαθέξακε σο είρακε ππνρξέσζε έγγξαθα ζηνλ δήκαξρν, ηψξα φηη 
βξέζεθε έηνηκε δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ ρσξίο λα ην θαηαιάβεη θαη λα πάξεη κπξσδηά νπδείο 
θαη κάιηζηα βξηζθφκαζηε δπν βήκαηα κπξνζηά αθφκα θαη απφ απηνχο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 
εμειίμεηο, απηφ γηαηί μαθληάδεη θαη θάπνηνη απνξνχλ; Έρνπκε πιένλ απνθαζίζεη ζηελ δεκνηηθή 
ελφηεηα Βνηψλ φηη ζα είκαζηε ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ θαη καδί ελσκέλνη. Γελ ζα 
επηηξέςνπκε εθ λένπ νη Βαηηθηψηεο λα ππάξμεη θαηαθεξκαηηζκφο νχηε ε πεξηνρή καο λα άγεηαη 
θαη λα θέξεηαη ρσξίο κπνχζνπια απφ θαηξνζθνπηθέο επηζπκίεο άιισλ. Ζ λέα θαηάζηαζε ζα 
ππάξμεη θαη ζα εθαξκνζηεί. Δίηε ην α, είηε ην β, είηε ην γ πιάλν θαη ζα απνδνζνχλ. Γελ είλαη 
κφλν έλα ζρέδην. Διπίδσ λα ζπκθσλείηε φηη νη λφκνη είλαη γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 
θνηλσληψλ θαη φρη αληίζηξνθα. Γειαδή νξζψο αλαζεσξήζεθε ε ρσξνηαμία ησλ δήκσλ ζηνλ 
λνκφ Ιαζηζίνπ ηεο Θξήηεο, αλ κε απηφ εμππεξεηνχληαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Έηζη νξζψο δεηείηαη 
θαη πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε πεξίπησζε ηνπ Θαπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Βνηψλ. Δκείο θαη εγψ δελ 
έρσ βάξε ζηελ πιάηε κνπ γηα ηελ ζεκεξηλή κνξθή πνπ έρεη ν δήκνο Κνλεκβάζηαο. Αληίζεηα 
εζείο θαη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ παξεπξίζθνληαη ζήκεξα εδψ, είραλ άκεζε θαη ζπλερή 
ζπκκεηνρή ζε απηφ ην πεξίεξγν δεκηνχξγεκα γηα λα κελ ην ραξαθηεξίζσ αιιηψο. Έρεηε 
ζπιινγηζηεί, φηη αλ εκκέλεηε ζηελ αξρηθή ζαο άπνςε, φηη είλαη ζέκα ρξφλνπ λα πξνθχςνπλ 
παξεκθεξή πξνβιήκαηα ηνπιάρηζηνλ κε ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο Κνιάσλ θαη Εάξαθα. Αλ θαη 
φηαλ ε έδξα, γηα ζθεθηείηε ην κεηαθεξζεί ζηελ πνιππιεζέζηεξε πιένλ πφιε ηνπ δήκνπ καο 
ζηελ Λεάπνιε, εθηφο ησλ άιισλ δεηεκάησλ; Ρν πξφβιεκα πνπ έρνπκε εκείο ζήκεξα ζα 
εκθαλίδεηε απφ ηελ άιιε κεξηά πηα. Δίλαη ζαθέο φηη νη θάηνηθνη ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Βνηψλ 
δελ ζηξέθνληαη ελαληίνλ θαλελφο θαη δελ επηζπκνχλ ηελ θαηαζηξνθή, νχηε ηελ δηάιπζε ηνπ 
δήκνπ Κνλεκβάζηαο. Νη ελέξγεηεο ζαο αγαπεηέ δήκαξρε θαη  ηκήκαηνο ηεο δεκνηηθήο εγεζίαο, 
είλαη ζήκεξα ζε πιήξε δηάζηαζε κε ην ιατθφ αίζζεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο ησλ 
Βνηψλ. Θαη ε παξάηαμε ζαο έρεη ράζεη ζηελ κεγαιχηεξε θαη πνιππιεζέζηεξε δεκνηηθή ελφηεηα. 
Άιισζηε γλσξίδεηε άξηζηα φηη δελ θεξδίζαηε ηελ δηνίθεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Λεάπνιεο, ν 
λφκνο ζαο ηελ δηφξηζε. Φπζηθά νθείισ λα ζαο επραξηζηήζσ αθνχ δεκφζηα καο αλαγλσξίδεηε σο 
εθθξαζηέο θαη εθπξνζψπνπο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Βνηψλ. Απφ απηφ ην βήκα ζα κεηαθεξζεί 
ζε θάζε Βαηηθηψηε θαη θάζε Βαηηθηψηηζα φηη γηα ηηο φπνηεο ελέξγεηεο καο δελ ζα πξέπεη λα δεηάκε 
έγθξηζε θαη πηζαλψο δελ ζα ππνγξάθνπκε θαη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη θαιφ είλαη λα 
απνθεχγνληαη ηέηνηνπ ηχπνπ ζε εηζαγσγηθά εληνιέο θαη επηζπκίεο. Ζ πξνζπάζεηα καο είλαη λα 
δηνξζψζνπκε ηηο φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ππάξρνπλ κε ρξφλν εθαξκνγήο ηελ λέα επφκελε 
δεκνηηθή ζεηεία. Αιιά ηα άιια απφ φπνηνλ θαη αλ ιέγνληαη είλαη εθ ηνπ πνλεξνχ θαη απνηεινχλ 
ππεθθπγέο. Νπδείο ηνπιάρηζηνλ έρεη ην εζηθφ δηθαίσκα λα αληηηίζεηαη ζηελ απαίηεζε ηεο 
θνηλσλίαο ησλ Βαηίθσλ. Δκείο κε λεθάιην ηξφπν, φπσο κέρξη ηψξα ζπκκεηείρακε ελεξγά, έηζη ζα 
ζπλερίζνπκε λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ φισλ ησλ δεκνηψλ ηνπ δήκνπ 
Κνλεκβάζηαο. Αθηεξψλνληαο άθνπα θαη άκηζζα αξθεηφ απφ ηνλ πξνζσπηθφ καο ρξφλν. Ξνιχ δε 
πην ελεξγά απφ αξθεηνχο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο θαη φρη κφλν. Άιισζηε ε 
δεκνηηθή απηή ζεηεία έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ιήμεο. Γελ έρνπκε ηζφβην δεζκεπηή. 
Αληηιακβάλεζηε ηη ζέισ λα πσ. Θιείλνληαο ην πξψην ζθέινο ηεο εηζήγεζεο κνπ θαινχκαη θαη 
θαιψ ηνλ δήκαξρν, λα παξαιάβεη θαη ηνπ ηελ επηζηξέθνπκε ηελ απαληεηηθή ηνπ επηζηνιή σο 
κεδέπνηε ιεθζείζα κε θαηαξρήλ κφλε παξαηήξεζε κηα. ηη πξψηα ηελ καζαίλνπλ νη 
ελδηαθεξφκελνη θαη κεηά βγαίλεη ζηελ δεκνζηφηεηα, ζην δηαδίθηπν. Πηακαηάσ εδψ. 
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Ππλερίδνληαο, επεηδή δελ ζέισ λα είλαη κάληεο θαθψλ θαη άζρεκσλ πξνβιέςεσλ, αιιά κε 
καζεκαηηθή αθξίβεηα, ν ζεκεξηλφο δήκνο Κνλεκβάζηαο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ζεηείαο ή ζηηο 
αξρέο ηεο επφκελεο, αλ ζπλερηζηνχλ, πνπ ζα ζπλερηζηνχλ νη πεξηθνπέο απφ ηνλ θξαηηθφ 
θνξδαλά δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εχθνια. Δλψ ε πξφηαζε πνπ κεηαθέξνπκε εδψ ζα 
δεκηνπξγήζεη δπν δήκνπο βηψζηκνπο θάησ ησλ 15.000 θαηνίθσλ πνπ ζα έρνπλ κεγάιε επειημία, 
ζα εμππεξεηνχληαη άξηζηα νη ηνπηθέο καο θνηλσλίεο θαη ζα ππάξμεη αζξνηζηηθή κείσζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε πξψηε θάζε θαη’ εθηίκεζε πάλσ απφ 30.000 επξψ ην κήλα. Απηφ 
αθνξά ην πξψην ζθέινο ηεο εηζήγεζεο, δελ ζα αθηεξψζσ πνιχ ρξφλν γηα ην δεχηεξν πνπ είλαη 
νη επηζεκάλζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηα ζεζκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ρσξνηαμηθά ζέκαηα. Θα πσ 
επηγξακκαηηθά φηη ηα δέθα ζεκεία πνπ ν δήκαξρνο έρεη θαηαγξάςεη, ζπκθσλψ καδί ηνπ 
απνιχησο κε ην 1,2,3,6,8,9 θαη 10 θαη δηαρσξίδσ ηελ ζέζε κνπ απφ ηα 4,5 θαη 7 θαη δελ 
ζπκθσλψ κε απηά. Γελ ζπκθσλψ θαη έρσ εμεγήζεη ην θαζέλα. Λνκίδσ φηη θάλεηε ιάζνο θχξηε 
δήκαξρε πνπ ηα απνζηείιαηε ηα 4,5 θαη 7. Γελ ζα βγεη ζε θαιφ ε δηαδηθαζία αθφκα θαη  αλ 
απνζπξζνχλ νη ειεγθηέο δφκεζεο ζην 4 αλ ζπκάκαη θαιά πνπ είλαη. Κπαο ε πεξηπηψζεη ζέισ λα 
θάλσ θαη νξηζκέλεο επηγξακκαηηθά πξνηάζεηο, πνιχ γξήγνξα, ζε δπν ηξία ιεπηά ζα έρσ 
ηειεηψζεη. Ξξνηείλσ ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο λα πθίζηαηαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ 
κεγαιχηεξν ησλ 25.000 θαηνίθσλ. Γεχηεξνλ, ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή φηαλ είλαη πεληακειήο ε 
επηηξνπή, ηφηε ηα δπν άηνκα απφ ηελ κεηνςεθία πνπ ζα πξνηείλνληαη, λα είλαη δπν ηα άηνκα 
απφ ηελ κεηνςεθία θαη φρη έλα, ν έλαο λα είλαη απφ ηελ κείδνλα θαη ν άιινο απφ ηελ ειάζζνλα 
κεηνςεθία. Ρν ίδην θαη ζηηο αληίζηνηρεο επηακειήο πνπ είλαη ζηηο νηθνλνκηθέο επηηξνπέο, λα 
ππάξρνπλ ηξία άηνκα απφ ηελ κεηνςεθία θαη φρη δπν θαη λα είλαη δπν απφ ηελ κείδνλα θαη έλαο 
απφ ηελ ειάζζνλα κεηνςεθία. Ρέζζεξα, ζην δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν πξέπεη λα δίλνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ αληηπξφεδξν θαη ζηνλ γξακκαηέα θαη κάιηζηα νπζηαζηηθέο θαη 
φρη ηππηθέο, αιιηψο δελ έρεη λφεκα ε δηάηαμε απηή. Ξέληε, λα κελ ακείβνληαη νη δεκνηηθνί 
ζχκβνπινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο θαη ζε φπνηα άιιε επηηξνπή, 
ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη φπνηνη δεκφηεο ζε επηηξνπέο. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 
έμη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο λα ακείβνληαη κφλν απηνί πνπ ε 
απφζηαζε πνπ δηαλχνπλ γηα λα πάλε ζηελ έδξα, αλ ζπλερηζηεί απηφ ην πξάγκα, ηφπνο 
ζπλεδξηάζεσλ είλαη κφλν κεγαιχηεξε απφ 40 ρικ απφ ηηο πξψελ έδξεο, ησλ πξψελ δήκσλ. 
Δθηά, κε δηάηαμε λφκνπ λα κελ ππάξρεη κηζζφο ζε πξφεδξν θαη αληηπξφεδξν, αληίζηνηρα λνκηθνχ 
πξνζψπνπ θαη ιηκεληθνχ ηακείνπ θαη θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο αληίζηνηρα λα κελ είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ 500 θαη 250 κεηθηά πξφεδξνο θαη αληηπξφεδξνο. Νθηψ, ν πξφεδξνο ηεο 
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο λα αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζίαο εθινγήο ηνπ πξνέδξνπ ηελ ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο. Γειαδή, φπνηνο δεκνηηθφο ζπλδπαζκφο έξρεηαη πξψηνο ζηελ δεκνηηθή θνηλφηεηα θαη 
φπνηνο ππνςήθηνο έρεη αλαγξαθεί πξψηνο ζε ζηαπξνχο ζηελ απφθαζε ηνπ πξσηνδηθείνπ, λα 
θαηαιακβάλεη ηελ ζέζε ηνπ πξνέδξνπ, νκνίσο ζπλδπαζκφο πνπ έρεη εθιεγεί πξψηνο λα θαηέρεη 
ηα 3/5 ησλ ζπκβνχισλ. Άιινο εθθξαζκέλε βνχιεζε ηνπ θφζκνπ λνζεχεηε. Δλλέα, λα νξηζηνχλ 
πην ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο γηα ηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ν θάζε 
πξφεδξνο λα κελ ππνθαζίζηαηαη απφ ηνλ αληηδήκαξρν. Γέθα, λα δηεπθξηληζηεί φηη φιεο νη 
απνθάζεηο πνπ δελ έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαχγεηα δελ είλαη λφκηκεο θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα 
λα ηζρχνπλ κεηά ηελ αλάξηεζε, αθφκα αλ ε απφθαζε δελ έρεη δεκνζηεπηεί εληφο δεθαεκέξνπ, 
απφ ηελ ψξα ηεο ππνγξαθήο λα κελ είλαη λφκηκε θαη λα θέξλεη επζχλε ν ππεχζπλνο αηξεηφο 
κέρξη θαη άκεζε έθπησζε απφ ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ αλ ζηελ ζεηεία ηνπ ην 
επαλαιάβεη δεχηεξε θνξά. Έληεθα, λα δηεπθξηληζηεί φηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ παξαρσξεί ν 
δήκαξρνο ζηνπο αληηδεκάξρνπο, λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο, νλνκαζηηθέο θαη νξηζκέλεο. ρη γεληθέο. 
Γψδεθα, ζην πξνλφκην ηνπ ζπλ έλα επηπιένλ αληηδήκαξρνη φηαλ ζπλαηλνχληαη πέληε θαη πάλσ 
δεκνηηθέο ελφηεηεο, λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ν επηπιένλ αληηδήκαξρνο ρσξίο φκσο λα παίξλεη 
αληηκηζζία. Γεθαηξία, ε έδξα ησλ δήκσλ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ηειεπηαίαο 
απνγξαθήο ηνπ 2011 θαη κάιηζηα λα κελ απνθιίλεη ε έδξα ζε πιεζπζκφ απφ ηελ φπνηα κεγάιε 
πφιε άλσ ησλ δηαθνζίσλ αηφκσλ. Γεθαηέζζεξα, λα εληζρπζεί ε ζέζε ηεο κεηνςεθίαο κε 
ππνζηήξημε δηνηθεηηθή θαη λα ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 
εγγξάθσλ ζηνλ δήκν. Γεθαπέληε, λα πξνβιεθζεί ζηνλ λφκν φηη ζε πεξίπησζε ζπλέλσζεο 
φκνξσλ δήκσλ, ζε λέν εληαίν δήκν, ηφηε θαη ε έδξα ζα νξίδεηε αθνινπζψληαλ ηα ηζρχνληα 
πξνζεζκηαθά θξηηήξηα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο, δειαδή ζηε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε. 
Γεθάμη, λα πξνβιεθζεί αληηκηζζία ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ε 
νπνία λα είλαη αληίζηνηρα 25% θαη 35% κε ην κηζζφ ηεο αληηκηζζίαο ηνπ αληηδεκάξρνπ φηαλ 
φκσο ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 18.000 επξψ, ηφζν γηα ηελ δεκνηηθή 
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θνηλφηεηα θαη ηηο 12.000 γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Παο έρσ θνπξάζεη ιίγν αιιά ηειεηψλσ. 
Γεθαεπηά, λα θαηαξγεζεί ν νξηζκφο ησλ νξεηλψλ δήκσλ θαη ηκεκάησλ ηνπο θαη λα επαλέξζνπκε 
ζηα θξηηήξηα νξεηλφηεηαο ηεο ΔΙΠΡΑΡ. Γεθανθηψ, λα γίλεη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζηνλ 
ΝΡΑ πνπ απφ ην 1958 κέρξη ζήκεξα δελ έρεη μαλαγίλεη θάηη. Γεθαελλέα, λα ζεζπηζηεί ε ηνπηθή 
ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε. Δίθνζη, λα ζεζπηζηεί ε ειεθηξνληθή θάξηα δεκφηε. Δίθνζη έλα, ζηα 
πθηζηάκελα ΘΔΞ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ππνπξγεία λα δηεθπεξαηψλνληαη νη ππνζέζεηο ΗΘΑ, 
εθνξία, θηεκαηνιφγην θαη πνιενδνκίαο θαη ηα νηθνλνκηθά δε δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ λα 
δηεθπεξαηψλνληαη ζε ηξάπεδεο. Δίθνζη δχν, ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο φπνηε δεηά ην 1/3 ησλ 
ζπκβνχισλ εγγξάθσο λα ππνρξενχηαη ν πξφεδξνο λα ζπγθαιεί ζπκβνχιην θαη λα ζπλεδξηάδεη 
κηα θνξά ην κήλα ππνρξεσηηθά θαη έλα ηειεπηαίν, είθνζη ηξία, ην ηέινο ησλ παξεπηδεκνχλην 
πνπ έρεη γίλεη 0.5% πξνηείλσ λα επαλέιζεη ζην 2%. ια απηά ζαλ πξνηάζεηο ζα ηηο θαηαζέζσ 
ζηελ γξακκαηεία, δελ μέξσ ηη πξνηείλεηε εζείο εγψ απιψο ζε ζπλέρεηα απηψλ πνπ πξφηεηλε ν 
θχξηνο δήκαξρνο. Δπραξηζηψ πνιχ. 
 

θ. Πξόεδξνο: Δπραξηζηνχκε θχξηε Κέληε, απιψο λα ππνγξακκίζσ φηη ρξεζηκνπνηήζαηε 
ηξηπιάζην απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν γηαηί θαηεγνξνχκαη θαηά θαηξνχο φηη θηκψλσ. Απιψο ην 
θαηαζέησ. 
 

θ. Μαζηνξόπνπινο: Πρνιηάδνληαο απηφ πνπ είπαηε θχξηε πξφεδξε πξέπεη λα παξαδερηψ 
φηη έρεηε δψζεη επαξθή ρξφλν γηα λα ζπδεηεζεί απηφ ην ζέκα παξφιν πνπ δελ ην βάιαηε σο 
κνλαδηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε φπσο είρακε δεηήζεη. Λα ιέκε λα κελ λα ιέκε θαη ηα δε. 
Λα θνηηάμσ θαη εγψ ην ρξφλν θαη λα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζχληνκνο, Πρεηηθά κε ην πξψην 
θνκκάηη ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο πνπ αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ δεκάξρνπ, ηελ ελεκέξσζε πνπ 
καο έθαλε ν δήκαξρνο αλαιπηηθά. Δπεηδή πξέπεη λα ιέκε ηα θαιά θαη ηα θαθά, λα πσ φηη πνιιά 
απφ απηά πνπ επεζήκαλε ζηηο δεκφζηεο επηζηνιέο πνπ απεχζπλε απφ ηελ κηα ζηνλ ππνπξγφ θαη 
απφ ηελ άιιε ζηελ απάληεζε πνπ έθαλε ζην αίηεκα ησλ ζπκβνχισλ ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, 
έρσ λα πσ φηη ζε πνιιά απφ απηά πνπ εθζέηεη ηα ζπκκεξίδνκαη. Αλέθεξε ζηελ εηζήγεζε ηνπ γηα 
ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ν δήκνο ζηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, είπε φηη βξίζθεη έλα ηνίρν κπξνζηά, φηη δελ ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο, φηη 
ππάξρνπλ εκπφδηα απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, πξάγκαηη απηά ηα ζπκκεξίδνκαη, είλαη αιήζεηα έηζη 
αθξηβψο είλαη φπσο ηα είπε. Θαη ζηηο απφςεηο πνπ αλέθεξε ζηνλ ππνπξγφ, εδψ λα έξζσ θαη λα 
ζπκκεξηζηψ επηπιένλ θαη ην αηρκεξφ χθνο πνπ έρεη έλαληη ηνπ ππνπξγνχ ζηελ επηζηνιή ηνπ. Ρν 
ζπκκεξίδνκαη θαη θαιά θάλεηε θχξηε δήκαξρε θαη έρεηε απηφ ην χθνο. Κπνξεί εζείο βέβαηα λα 
ιέηε φηη ζαο δηαβεβαίσζε ν ππνπξγφο φηη δελ ηίζεηαη ζέκα λα αλνίμεη ε θνπβέληα γηα ηα 
ρσξνηαμηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Θαιιηθξάηε, ελ ηνχηνηο φκσο αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη 
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη δελ ζαο ιέσ λσξίηεξα, πξηλ έλα κήλα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαπέληε κέξεο 
ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ ππνπξγνχ ζε δηάθνξα κέζα, ίζα ίζα πνπ ην αλνίγεη δηάπιαηα. Άξα ινηπφλ 
θαιά θάλεηε θαη έρεηε ηέηνηα αηρκεξή ζηάζε απέλαληη ηνπ, δηφηη ηελ κηα ιέεη ζε ζαο έηζη, ζην 
ζπλέδξην ιέεη αιιηψο, ζηηο εθεκεξίδεο ιέεη αιιηψο, ζε άιινπο πνπ ηνλ επηζθέπηνληαη ιέεη αιιηψο, 
άξα κπαο ε πεξηπηψζεη δελ μέξνπκε ηη ηειηθά έρεη απνθαζίζεη σο επίζεκε πνιηηηθή ηνπ 
ππνπξγείνπ. Απηφ είλαη έλα ζέκα θαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο. Βέβαηα εγψ, ζα κνπ επηηξέςεηε λα 
ζρνιηάζσ θαη νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ ζίγεηε ζε απηέο ηηο δεκφζηεο επηζηνιέο γηα ηα νπνία εδψ 
πξέπεη λα πσ φηη δελ καο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο. Ξξψηα λα ζίμσ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ απφ 12 Πεπηεκβξίνπ 2012 απάληεζε ζαο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο 
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Ιέηε ζηελ επηζηνιή ζαο φηη ην θείκελν ζπιινγήο ππνγξαθψλ είλαη 
εληειψο παξαπιαλεηηθφ αθνχ ε αηηηνινγία ηνπ είλαη εληειψο αλαθξηβήο. Λα κνπ επηηξέςεηε λα 
κελ ζπκθσλήζσ θαη δηθαηνινγείηαη παξαθάησ, ιέγνληαο φηη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
ππεξεζηψλ δελ θηαίεη ν Θαιιηθξάηεο αιιά ε νηθνλνκηθή θξίζε. Ξξάγκαηη, δελ θηαίεη ν 
Θαιιηθξάηεο αιιά ηνπιάρηζηνλ απ’ φηη δηάβαζα, νη ζπλάδειθνη, δελ επηθαιέζηεθαλ πνπζελά φηη 
θηαίεη ν δήκνο ή ν Θαιιηθξάηεο πνπ έθπγαλ θάπνηεο ππεξεζίεο απφ ηελ Λεάπνιε. Δίπαηε ζηελ 
ίδηα επηζηνιή φηη θξαηήζαηε θάπνηεο απνθεληξσκέλεο δνκέο φπσο ην ιηκεληθφ ηακείν θαη ηελ 
θνηλσθειή επηρείξεζε ζηελ Λεάπνιε αιιά απηφ δελ πξνζέρζεθε ζε ηίπνηα γηαηί θαη πξηλ ηνλ 
Θαιιηθξάηε απηέο νη δνκέο ιεηηνπξγνχζαλ ζην πξψελ δήκν Βνηψλ. Αλαθέξαηε θαη θαθψο, ην 
ζρνιίαζα θαη ζην πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη εδψ είλαη κέγα ιάζνο ηαθηηθήο εθ 
κέξνπο ζαο φηη γηα ηελ δεκνηηθή ελφηεηα Βνηψλ ζπγθεθξηκέλα εληάμακε ζην ΔΠΞΑ έλαλ κεγάιν 
αξηζκφ έξγσλ ππνδνκήο θαη πνιηηηζκνχ θαη άιια βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθηέιεζεο. Ξξάγκαηη 
φκσο κέζα ζε απηή ηελ ιίζηα έρεηε βάιεη ηνλ δξφκν Κνλεκβαζίαο- Λεάπνιεο πξνυπνινγηζκνχ 
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15.000.000 επξψ πνπ είλαη έλα έξγν πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε ν δήκνο σο πξνο ηελ πνξεία ηνπ 
θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ, είλαη γλσζηφ φηη φιεο ηηο κειέηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε, πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα. Αλαθέξαηε ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ηεο 
Λεάπνιεο πνπ φινη γλσξίδνπκε φηη είλαη έλα έξγν πνπ είρε εληαρζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε 
πεξίνδν, φπσο θαη ε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θάζηξνπ Βαηίθσλ κε 1.750.000 επξψ 
πξνυπνινγηζκφ φπνπ θαη εθείλν είλαη έλα έξγν πνπ ρξεκαηνδνηείηε απφ ην πξφγξακκα ηεο 
πεξηθέξεηαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα κλεκεία θαη φιε ε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ήηαλ 
ηφζα ρξφληα ζηηο πιάηεο ηνπ ππνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. Θαθψο ηα 
αλαθέξεηε απηά, δηφηη απηά πξνθαινχλ δηφηη ηνπιάρηζηνλ εκείο γλσξίδνπκε θαη ηελ ηζηνξία ησλ 
έξγσλ ηα νπνία απηά έξγα γίλνληαη θαη είλαη πξαγκαηηθά κηα ηειεπηαία επθαηξία πνπ έρεη απηφο ν 
ηφπνο γηα λα γίλνπλ θάπνηα έξγα ππνδνκήο, αιιά απηά ηα έξγα δελ κπνξεί θαλέλαο λα ηα 
θαπειεπηεί. Αλαθέξαηε επίζεο, θαθψο θαηά ηελ γλψκε καο ζηελ επηζηνιή ζαο φηη ν δξφκνο 
ζχλδεζεο ηεο Κνλεκβαζίαο- Λεάπνιεο είρε πνιεκεζεί απφ ηνπο ληφπηνπο παξάγνληεο, δειαδή 
ελλνείηε ηεο Λεάπνιεο. Ξξέπεη λα ζαο πσ απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ηφζα ρξφληα πνπ 
είρακε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή θαη φιεο ηηο δεκνηηθέο αξρέο ηηο 
πξνεγνχκελεο ηεο Λεάπνιεο πνπ γλσξίδσ, φηη απηφ ην έξγν ήηαλ πξνκεησπίδα ζηα θνηλά 
πξνβιήκαηα πνπ είρακε ν παιηφο δήκνο Κνλεκβαζίαο θαη ν παιηφο δήκνο Βνηψλ. Ξξψηε θνξά 
αθνχσ φηη θάπνηνη ληφπηνη απφ ηελ Λεάπνιε ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ δελ ήζειαλ λα γίλεη απηφ 
ην έξγν. Δγψ ίζα ίζα πνπ μέξσ φηη φινη ππεξζεκάηηδαλ ππέξ απηνχ ηνπ έξγνπ σο έλα ζνβαξφ 
έξγν αλάπηπμεο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Κπαο ε πεξηπηψζεη εζείο κπνξεί λα μέξεηε θάηη 
δηαθνξεηηθφ. Αλαθέξεζηε επίζεο ζηελ θαηάληηα, εληφο εηζαγσγηθψλ θαη ζηελ ππνβάζκηζε ζε 
πέξαζκα πνπ έρεη κεηαηξαπεί φια απηά ηα ρξφληα ε Λεάπνιε κέρξη ζήκεξα, αλαθέξεηαη θαη ηηο 
ηηκέο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ θξεκκπδηψλ θαη ιέηε ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ θαηάζηαζε απηή δελ 
θηαίεη ν Θαιιηθξάηεο αιιά αληίζεηα κεξίδην επζχλεο έρνπλ απηνί πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηελ ηχρε 
ηνπ πξψελ δήκνπ Βνηψλ. Ξάιη θαη απηφ είλαη άηνπν εθ κέξνπο ζαο δηφηη δελ λνείηε κηα δεκνηηθή 
αξρή θαη εηδηθά κηα λέα δεκνηηθή αξρή ηνπ Θαιιηθξάηε λα ηα βάδεη θαη λα ηα ξίρλεη φηη γηα φια 
θηαίλε νη πξνεγνχκελνη θαη εκείο είκαζηε νη θαινί θαη εθείλνη είλαη νη άρξεζηνη. Κεγάιν ιέηε ην 
κεξίδην ηεο επζχλεο αλαινγεί ζε απηνχο. Θαθψο θαηά ηελ γλψκε κνπ, δελ βνεζάεη ζε ηίπνηα 
απηή ε ηαθηηθή θαη κάιηζηα θαη ην ζεκεξηλφ ζέκα πνπ ζπδεηάκε θαη ηελ ηχρε ηνπ δηθνχ καο 
δήκνπ, ελ κέιεη ζην κέιινλ. Δμάιινπ ζίγεηαη θαηά ηξφπσλ πηζηεχσ, άθνκςν θαη άθαηξν θαη 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ έθαλαλ απηή ηελ θίλεζε, εγψ είκαη ππέξ 
ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο, ην έρσ πεη επαλεηιεκκέλσο, ν θαζέλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, ζα θξηζεί θάπνηε θαη απηφο φπσο θαη εζείο θαη εκείο θαη φπσο 
φινη, αιιά απφ εθεί θαη πέξα δελ κπνξνχκε λα θαηεγνξνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο φηη 
ιεηηνπξγνχλ σο δνχξεηνη ίππνη θαη βέβαηα λα ηνπο πξνηείλεηε έκκεζα λα παξαηηεζνχλ απφ ηηο 
ζέζεηο ηνπο γηαηί ηφικεζαλ λα πνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ιέκε κπαο ε πεξηπηψζεη 
εκείο θαη απηφ λνκίδσ είλαη ιάζνο θαη λα θιείζσ ηελ αλαθνξά κνπ ζε απηέο ηηο επηζηνιέο ζαο 
πξνζπαζψληαο λα πεξάζσ  ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο πνπ εμάιινπ απηφ καο ελδηαθέξεη. Θα 
αλαθεξζψ πξψηα ζηα δεηήκαηα ηεο Λεάπνιεο πνπ είπα θαη ζε άιιε επθαηξία, ην έρσ ηνλίζεη θαη 
επαλεηιεκκέλσο φηη ε Λεάπνιε ήζειε κηα κεγαιχηεξε  πξνζνρή απφ ηελ δεκνηηθή αξρή. Ήηαλ 
δεδνκέλν φηη ε Λεάπνιε έρεη πξφβιεκα ζηελ θαιή έληαμε ηεο κέζα ζε απηφ ηνλ θαηλνχξγην 
δήκν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηνλ γλσξίδεηε φινη γη’ απηφ έπξεπε λα έρεηε πάξεη ήδε θάπνηα 
κέηξα. Απηά ηα ιέγακε θαη εκείο πξνεθινγηθά θαη κεηά απφ ηηο εθινγέο θαη ζε απηφ ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην επαλεηιεκκέλσο. Κίιεζε ν ζπλάδειθνο ν θχξηνο Ρζάθνο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
δήκνπ Βνηψλ. Απηφ ηα θξαηάσ, είλαη έλα δήηεκα. Ζ Λεάπνιε, ε πεξηνρή ήηαλ έλα ζεκείν 
αλαθνξάο θαιψο ή θαθψο. Ιέγακε ηα Βάηηθα, ππήξρε κηα πξνζσπηθφηεηα, ππήξρε έλαο δήκνο. 
Απηφ πξέπεη λα ην ζεβαζηνχκε. Ξξέπεη λα ην ζεβαζηνχκε θαη φιν απηφ ην δηάζηεκα έπξεπε λα 
έρνπκε θάλεη θάπνηα πξάγκαηα ζπκβνιηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά. Ρα έρνπκε αλαθέξεη θαηά 
θαηξνχο αιιά επηγξακκαηηθά δελ ζα ζαο θνπξάζσ αιιά ζα ζαο αλαθέξσ ζπγθεθξηκέλα ηη ελλνψ. 
Γελ ζα θφζηηδε ηίπνηα θχξηε δήκαξρε θαη θχξηε πξφεδξε, θάπνηα ζπκβνχιηα ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ λα έρνπλ γίλεη εδψ θαη ελάκηζη δπν ρξφληα πνπ ιεηηνπξγνχκε θαη ζηελ Λεάπνιε. 
Γείρλεη θάηη απηφ. Γείρλεη φηη ππάξρεη έλαο δήκνο, ππάξρεη έλα δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνπ ζηέθεηαη 
θνληά, κπνξεί λα ην παξαθνινπζήζεη θαη πην εχθνια ν Βαηηθηψηεο θαη είλαη κηα ζπκβνιηθή θίλεζε 
πνπ δελ θνζηίδεη ηίπνηα. Δίρακε ζέζεη εκείο αξρή αξρή θαη είρακε κάιηζηα πξνζηξηβέο κεηαμχ 
καο, ζπκάκαη θαη ηνλ Ξέηξν ηνλ Ρζάθν εθεί πνπ θψλαδε, ν θχξηνο Σξηζηάθνο, ν Αληψλεο ν 
Σαξακήο γηα ην ζέκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Λεάπνιεο. Ξάιη θαη απηφ ζα έπξεπε 
λα ην έρεηε δεη δηαθνξεηηθά θαη ε γλψκε καο ηελ νπνία ηελ επαλαιακβάλσ γηα πνιινζηή θνξά, 
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είλαη φηη ε Λεάπνιε ζηα πιαίζηα ηνπ κεγάινπ δήκνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια φπσο 
έλα άιιν παξαπιήζην δηνηθεηηθφ θέληξν. Ζ Κνιάνη ε έδξα αδηακθηζβήηεηα αιιά θαη ε Λεάπνιε 
έλαο ηζρπξφο κεραληζκφο γηα ζπκβνιηθφ ιφγν πνπ είπα γηαηί έρεη πξφβιεκα αιιά θαη γηα 
νπζηαζηηθφ, γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. Ρν φηη νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα θάλνπλ 
άλεηα ηελ δνπιεηά ηνπο θαη απφ ηελ Λεάπνιε είλαη δεδνκέλν, ηα έρνπκε πεη θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 
ηα επαλαιάβσ. Έλα άιιν ζέκα πνπ έρνπκε ζίμεη επαλεηιεκκέλσο θαη ν ζπλάδειθνο ν θχξηνο 
Σξηζηάθνο, είλαη γηα ηα έζνδα εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δεκνηηθή ελφηεηα Βνηψλ φπσο 
έρνπκε ζέζεη θαηά θαηξνχο θαη παξφκνηα πεξίπησζε ζηελ δεκνηηθή ελφηεηα Κνλεκβαζίαο. Απηά 
πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ νχησ ζψζηε λα είλαη πην πνιχ αληαπνδνηηθά. Δκθαλίδεηαη ε πεξηνρή ησλ 
Βνηψλ λα ζπλεηζθέξεη πνιιαπιάζηα ζην θνηλφ θνπβαλά ηνπ κεγάινπ δήκνπ, αιιά δελ έξρνληαη 
ην ίδην αληαπνδνηηθά απηά ηα ρξήκαηα πίζσ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή φπνπ ηα πιεξψλνπλ νη 
δεκφηεο θαη νη επαγγεικαηίεο. Ρν έρνπκε πεη δελ ρξεηάδεηαη λα ην αλαιχζσ θαη απηφ. Ζ Λεάπνιε, 
αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη ν ζπλάδειθνο ν θχξηνο Κέληεο, κε ηελ λέα απνγξαθή είλαη απηή 
ηελ ζηηγκή ε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ δήκνπ. Απηφ είλαη έλα γεγνλφο αδηακθηζβήηεην πνπ δελ 
πξέπεη λα πεξάζεη απαξαηήξεην. Δίλαη ζεκαληηθφ γεγνλφο θαη θάηη πξέπεη λα θάλνπκε λα δνχκε 
πσο ζα ην ρεηξηζηνχκε θαη απηφ. εγψ πηζηεχσ θχξηε δήκαξρε φηη ην κεγάιν πξφβιεκα θαη απηφ 
πνπ πξέπεη λα δνχκε απφ εδψ θαη πέξα, είλαη φηη πξέπεη λα παξνπζηάζνπκε ζηελ πεξηνρή ησλ 
Βνηψλ αιιά θαη ζε φιν ηνλ δήκν θάηη πνπ ιείπεη. Ιείπεη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε, έλα 
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ δήκνπ. Ξξέπεη λα ζπληάμνπκε έλα 
ζρέδην πηζηηθφ πνπ ζα ην θάλνπκε ιηαλά ζε φινπο ηνπο δεκφηεο καο. Θάλνπκε έλα ζρέδην γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη πείζνπκε ηνλ θφζκν φηη πξαγκαηηθά απηφο ν ζρεδηαζκφο ν αλαπηπμηαθφο κπνξεί λα 
πεξπαηήζεη θαη κπνξεί λα είλαη απηφο πνπ ζα βγάιεη ηνλ ηφπν καο απφ ηελ θξίζε. Αζρέησο απφ 
ην πψο ζα εμειηρζνχλ ηα πξάγκαηα γηα ηελ Διιάδα, γηαηί γηα ηελ Διιάδα δελ κπνξνχκε λα ην 
ειέγμνπκε εκείο. κσο γηα ηνλ ηφπν καο κπνξνχκε λα θάλνπκε πξάγκαηα θαη εθεί είλαη πνπ ζα 
παηρηεί ην παηρλίδη. Θα πείζνπκε φηη ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κέζα ζηηο 
δηαδηθαζίεο ζχληαμεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα κπεη θαη ν δεκφηεο. Ξξάγκα πνπ 
δελ ην θάλαηε ή ηνπιάρηζηνλ δελ ην θάλαηε ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε. Δίραηε ηελ επθαηξία κε 
ηελ θαηάξξεπζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνέβιεπε θαη ν Θαιιηθξάηεο, πνπ ζα 
μεθίλαγε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο κπαο ε πεξηπηψζεη απφ ην 2011 θαη κεηά, δελ θάλαηε απηήλ 
ηελ αλαιπηηθή δνπιεηά πνπ ζα ρξεηαδφηαλε θαη λα πάηε βήκα βήκα, θνηλφηεηα θνηλφηεηα λα 
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θφζκν, λα ζρεδηάζνπκε φινη καδί έλα πξφγξακκα, έλα ζρέδην αλάπηπμεο 
πνπ ζα πείζεη φινπο φηη πξαγκαηηθά είλαη εθείλν πνπ ζα καο βγάιεη απφ ηελ θξίζε θαη γη’ απηφ 
είλαη θαιφ λα εκπηζηεπφκαζηε απηφλ ηνλ δήκν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη κπνξεί απηφ ην 
πξφγξακκα λα ην θέξεη εηο πέξαο. Έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη θέξεη θαη ν ζπλάδειθνο ν θχξηνο 
Σξηζηάθνο επαλεηιεκκέλσο, πάιη έρεηε απνθχγεη λα ην ζέζεηε πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ 
Βνηψλ, είλαη ην ζέκα ησλ αγθπξνβνιίσλ θαη ησλ πινίσλ ζηνλ φξκν ησλ Βαηίθσλ έλα κεγάιν 
ζέκα, γίλεηε κεγάιε ζπδήηεζε, νη θάηνηθνη εθεί ην ζπδεηάλε θαζεκεξηλά θαη ζεσξνχλ φηη ν 
δήκνο θαθψο δελ ην αγγίδεη θαη φηη ηνπο έρνπκε μεράζεη θαη φηη ηνπο έρνπκε παξαπεηάμεη. Ν 
δήκνο εθεί πξέπεη λα έρεη πνιηηηθή ζέζε γη’ απηφ ην δήηεκα φπσο θαη γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη 
εθείλν κε έγγξαθα καο θαη κε παξεκβάζεηο καο ην έρνπκε ζέζεη επαλεηιεκκέλσο φηη πξέπεη θαη 
απηφ ην ζέκα λα αληηκεησπηζηεί θαη λα ιεθζεί κηα πνιηηηθή απφθαζε απφ ηνλ δήκν γηα λα 
μεθαζαξίζνπλ ηα πξάγκαηα θαη βέβαηα λα αθνχζνπκε θαη ηελ γλψκε ησλ θαηνίθσλ θαη θνξέσλ 
ηεο πεξηνρήο. Θαη βέβαηα θαη απηά ηα δεηήκαηα κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ επί ηφπνπ, λα 
ζπλεδξηάζεη ην ζπκβνχιην ζηελ δεκνηηθή ελφηεηα ηεο Λεάπνιεο ζηα Βάηηθα φπνπ ζα ζπδεηήζεη 
απηά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Δίλαη δεδνκέλν φηη ππάξρεη ππνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ λα κελ αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα θνηλνηήησλ πνπ νχηε θαλ 
ζπλεδξηάδνπλ, νη θνηλφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ κφλεο ηνπο νχηε 1.000 επξψ 
απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή. Έρνπκε θάλεη ηηο πξνηάζεηο καο γη’ απηφ θαη εγψ λνκίδσ φηη απηφ 
είλαη ζεκαληηθφ δήηεκα αλ είραηε απφ φηαλ μεθίλεζε, 
 (δηάινγνο).  
 
Δζείο πφζε ψξα κηιήζαηε. Γελ ζαο αξέζνπλ απηά πνπ ιέσ; Ξξέπεη λα ιέσ απηά πνπ ζπκθσλείηε 
εζείο; Δκείο ιέκε ηελ άπνςε καο. Ξξνεθινγηθή νκηιία ηελ ιέηε εζείο απηή; Ιππάκαη θχξηε 
δήκαξρε γηα ην επίπεδν ζαο. Γειαδή φηαλ κηιάεη ν αξρεγφο ηεο αληηπνιίηεπζεο θάλεη 
πξνεθινγηθή νκηιία; 
(δηάινγνο κε έιιεηςε ήρνπ). 
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Λα ζπλερίζσ, ιππάκαη γηα απηήλ ηελ ζηάζε ηνπ δεκάξρνπ φηη ε άπνςε ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη 
πξνεθινγηθή νκηιία. Γηαηί ν δήκαξρνο πξνθαλψο έρεη ην κπαιφ ηνπ κφλν ζηηο εθινγέο θαη βιέπεη 
θαληάζκαηα απφ πίζσ ηνπ γη’ απηφ ηα ιέεη απηά ηα πξάγκαηα. Δγψ δελ έρσ ην κπαιφ κνπ, 
εηιηθξηλά ην ιέσ νχηε ζηηο εθινγέο, νχηε ζε ςήθνπο, νχηε ζε ηίπνηα. Θαηαζέησ αθξηβψο απηά 
πνπ πηζηεχσ. Απηά πνπ πηζηεχνπκε σο παξάηαμε. Ινηπφλ, ζπλερίδσ γηα λα νινθιεξψζσ. Θάλαηε 
ιάζνο είπακε πξνεγνπκέλσο γηα ηα δήζελ πνπ ελέηαμε ν δήκνο θαη ην βάδεηε ζηελ δεκνζίεπζε, 
εμαγξηψλνληαο ηνπο θαηνίθνπο, είπακε φηη δελ ιεηηνπξγνχλ θαιά νη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, δελ 
ιεηηνπξγνχλ θαιά νη ζεζκνί πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Θαιιηθξάηεο φπσο είλαη ε επηηξνπή 
δηαβνχιεπζεο ε νπνία ζπλεδξηάδεη κηα θνξά ηνλ ρξφλν έηζη γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ. Θαη ηψξα 
εξρφκαζηε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο καο νη νπνίεο ζέισ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηελ 
απφθαζε λα πάλε θαη ζηνλ ππνπξγφ. Δπηγξακκαηηθά, ζε δπν ιεπηά ηειείσζα θαη λα γξαθηνχλ 
ζηα πξαθηηθά αλ είλαη δπλαηφλ. Θέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ΘΑΞ 
θαη ΠΑΡΑ απφ ην ππνπξγείν. Δίλαη έλα αίηεκα θαη απφ άιινπο δεκάξρνπο, ν ηξφπνο πνπ 
θαηαλέκεηε ε ΠΑΡΑ απηή ηελ ζηηγκή δελ ζπκθέξεη εληφο εηζαγσγηθά δήκνπο ζαλ ηνλ δηθφ καο, 
πνπ έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ πιεζπζκφ αιιά έρνπλ ηεξάζηηα έθηαζε. Πηελ νπζία ην ππνπξγείν 
ιακβάλεη κφλν ππφςε ηνπ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνλ πιεζπζκφ θαη έηζη είκαζηε ξηγκέλνη ζε 
απηή ηελ θαηαλνκή, ηελ φπνηα θαηαλνκή, ηα φπνηα ρξήκαηα ππάξρνπλ κπαο ε πεξηπηψζεη. Λα 
δηεπθξηληζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 96 ηνπ Θαιιηθξάηε ην νπνίν θαηά ηελ γλψκε 
καο είλαη ην πην ζνβαξφ γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ δήκνπ. Ρη ιέεη ην άξζξν 96, φηη ν δήκνο 
αθφκα θαη αλ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ κπνξεί κε λνκηθά πξφζσπα, κε 
ηδηψηεο θαη θπζηθά πξφζσπα λα θαηαξηίζεη ζπκβάζεηο νχησ ζψζηε λα αληηκεησπίζεη 
πξνβιήκαηα αλάπηπμεο, πξνβιήκαηα ηνπηθά, λα ρξεκαηνδνηήζεη έξγα θαη ελέξγεηεο πνπ ζα 
ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξνρψλ, ζηελ πγεία θηι. Απηφ ην 
ιέσ θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν επεηδή αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη γηα ηα ηδξχκαηα ηεο 
Κεηξφπνιεο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηνχ ηνπ άξζξνπ κπνξνχκε λα μεπεξάζνπκε αλ 
ππάξρνπλ γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ζην λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ηα ηδξχκαηα ηεο Κεηξφπνιεο πνπ 
ζηελ νπζία είλαη ηδξχκαηα δηθά καο. Λα μεθαζαξίζνπλ απφ λέα λνκνζεηηθή παξέκβαζε δεηήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνβάζκηα πγεία θαη ηελ ζπλεξγαζία καο κε ην λνζνθνκείν. Έρνπκε ηελ 
εκπεηξία εκείο επεηδή έρνπκε ην λνζνθνκείν εδψ ησλ Κνιάσλ, πξέπεη λα δεηήζνπκε ηξφπνπο 
νχησ ζψζηε λα κπνξνχκε λα παξεκβαίλνπκε θαη ζε ζέκαηα πγείαο, δίλεη ν Θαιιηθξάηεο 
αξκνδηφηεηεο θαη ζε ηέηνηα δεηήκαηα θαη ζηελ πξσηνβάζκηα πγεία αιιά θαη ζε δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ λνζνθνκείσλ. Λα δεηήζνπκε ηελ ζπγθξφηεζε 
θέληξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη λα δεηήζνπκε επίζεο, είλαη αίηεκα θαη άιισλ δήκσλ απηφ, ν 
δήκνο λα πάξεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη λα είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
αγξνηηθνχ ρψξνπ. Θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί απηή ηελ ζηηγκή ζηελ Λνκαξρία θαη 
αζρνιείηαη κε απηά ηα ζέκαηα λα απνζπαζηεί ζηνπο δήκνπο. Κηα άιιε πξφηαζε δηθή καο, δηφηη 
παξαηεξείηε ην θαηλφκελν φηαλ έξρεηαη ν δήκνο θαη εθαξκφδεη φηη πην ζθιεξφ κέηξν πνπ κπνξεί 
θαη πνπ είλαη ην λα θφςνπκε λεξφ, επεηδή είρακε ζπδεηήζεη θάπνηε ην θφςηκν ηνπ ξεχκαηνο ζε 
θάπνηνπο ζπλδεκφηεο καο πνπ ην ζεσξήζακε αθξαίν θαη έγηλε νιφθιεξε ζπδήηεζε θαη 
παξέκβαζε απφ ηνλ δήκν λα κελ θνπεί ην ξεχκα, ιέκε ην ξεχκα είλαη θνηλσληθφ αγαζφ, νη 
άλζξσπνη απηνί είλαη θαηαηξεγκέλνη, δελ έρνπλ ιεθηά, δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ θαη φια απηά 
ηα ζρεηηθά θαη είπακε λα θάλνπκε θάηη λα βνεζήζνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Ρψξα έξρεηαη ν 
ίδηνο ν δήκνο, γηαηί αλαγθάδεηε δελ ζαο θαηεγνξψ γη’ απηφ, αλαγθάδεηε εθ ησλ πξαγκάησλ λα 
έξζεη λα θφςεη ην λεξφ ζε θάπνηνπο δεκφηεο. Δλδερνκέλσο πνιινί απφ απηνί λα είλαη αδηάθνξνη, 
λα έρνπλ ρξήκαηα θαη λα θάλνπλ ηνπο πνλεξνχο. Λα ην δερηνχκε, φκσο κέζα ζε φινπο απηνχο 
ππάξρνπλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ. Δδψ ινηπφλ ζα πξέπεη λα μεπεξαζηεί 
ην φπνην λνκηθφ εκπφδην, λα γίλεη ξχζκηζε απφ ην ππνπξγείν, λα ην δεηήζνπκε θαη λα κπνξέζεη ν 
δήκνο αλ πξάγκαηη δηαπηζησζεί νηθνλνκηθή αδπλακία, είηε κε ην εθθαζαξηζηηθφ, είηε κε απηνςία 
ή δελ μέξσ πψο λα κελ πξνβαίλνπκε ζε απηφ ην αθξαίν κέηξν. Δίπακε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα 
δηαζθαιηζηεί ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο αλ δηαρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά νη δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο 
θνηλφηεηεο θαη επηπιένλ πξφηαζε καο πξνο ηνλ ππνπξγφ είλαη ε εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ζηα 
ηνπηθά ζπκβνχιηα λα γίλεηε αλεμάξηεηα απφ ην γεληθφ ςεθνδέιηην. Δίπακε λα δεηήζνπκε κέηξα 
γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε αλά δεκνηηθή ελφηεηα, λα 
ζεζπίζεη θίλεηξα ην ππνπξγείν θαη ν δήκνο ζε ηδηψηεο θαη επαγγεικαηίεο κε ζπκκεηνρή ζε 
δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηνπ δήκνπ, φπσο είλαη ε αλαθχθισζε, φπσο είλαη ε θαηαλάισζε ηνπηθψλ 
πξντφλησλ, απαζρφιεζε δεκνηψλ καο θιπ. Θαη λα πξνζαξκνζηεί επέιηθηα ην ηηκνιφγην ηνπ 
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δήκνπ αλάινγα κε ην εηζφδεκα ησλ δεκνηψλ. Γειαδή φπνπ δηαπηζηψλεηε φηη ππάξρεη 
νηθνλνκηθή αδπλακία λα κπνξεί ν δήκνο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή κηαο 
επηηξνπήο αλ ππάξρνπλ άηνκα πνπ δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο λα κπνξνχκε λα 
παξεκβαίλνπκε θαη λα θάλνπκε εθεί κηα έθπησζε ή θάπνηα δηφξζσζε. Θαη βέβαηα δεηήκαηα πνπ 
εθθξεκνχλ φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ε αλαθχθισζε, ηψξα δηαπηζηψζακε φηη 
θάηη δελ πάεη θαιά θαη κε ηελ αλαθχθισζε, εθεί δελ μέξσ πξέπεη λα καο δψζνπλ πεξηζζφηεξεο 
αξκνδηφηεηεο γηα λα θηλεζνχκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε εκείο ην ζέκα γηαηί δελ βιέπσ κέιινλ 
θαη ζε απηή ηελ ππφζεζε. Γελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ άιιν θχξηε πξφεδξε, θιείλσ ιέγνληαο ην 
εμήο. Δγψ πξνζσπηθά θαη βέβαηα απηή ήηαλ θαη ε πξφηαζε κνπ πξνεθινγηθά θαη ζε φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο πνπ ππεξεηψ απηφλ ηνλ δήκν, ιππάκαη πνπ έλα θνκκάηη ηνπ δήκνπ απηή 
ηελ ζηηγκή φπσο θαη κάιηζηα πάξα πνιχ δσληαλφ θαη δσηηθφ γηα ην κέιινλ ε πεξηνρή ησλ Βνηψλ 
ζέιεη λα απνρσξήζεη απφ απηφλ ηνλ δήκν. Δγψ βιέπνληαο ην κέιινλ, βιέπνληαο ηελ πξνθνπή 
ηνπ ηφπνπ κνπ, ηελ πξνζσπηθή κνπ πξφνδν, ηεο νηθνγέλεηαο κνπ θαη γεληθφηεξα φινπ ηνπ ηφπνπ 
βιέπσ φηη είλαη θαιφ λα είκαζηε φινη καδί. ινη καδί έρνπκε πεξηζζφηεξεο ειπίδεο λα πάλε 
κπξνζηά. Ξηζηεχσ φηη ν δήκνο καο έηζη φπσο είλαη απηή ηελ ζηηγκή, είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο 
δήκνο, έρεη ηα πάληα ην ιέεη θαη θάπνπ ν δήκαξρνο εδψ κέζα ζηα ραξηηά ηνπ, φηη έρεη ηελ 
Κνλεκβάζηα, είλαη ε Λεάπνιε, είλαη νη Κνιάνη, είλαη ν Αζσπφο, είλαη ν Εάξαθαο θαη φια απηά 
δεκηνπξγνχλ έλα ζπνπδαίν ζχλνιν πάλσ ζην νπνίν κπνξνχκε λα βαζίζνπκε ηελ αλάπηπμε καο. 
Απηή είλαη ε πξνζσπηθή κνπ γλψκε θαη ιέσ επζαξζψο, ηελ έρσ πεη παληνχ αιιά εγψ απηή ηελ 
θίλεζε πνπ θάλνπλ νη Λεαπνιίηεο ηελ ζέβνκαη. Ξξέπεη λα ηεο δψζνπκε ζεκαζία, δελ 
ηξειάζεθαλ απηνί νη άλζξσπνη ηειηθά λα έξζνπλ λα δεηάλε λα απνθνπνχλ απφ ηνλ δήκν, πξέπεη 
λα ζθχςνπκε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, λα θαηαιάβνπκε θαη αλ κπνξνχκε λα δηνξζψζνπκε 
πξάγκαηα θαη ιάζε πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ. Δπραξηζηψ. 
 
θ. Πξόεδξνο: Απιψο είκαη ππνρξεσκέλνο λα ππνγξακκίζσ φηη ε κεγάιε ειαζηηθφηεηα πνπ 
δφζεθε ζηνλ ρξφλν είλαη ιφγσ ηνπ ζέκαηνο αιιά ήζεια λα απηνδηαςεπζηεί θαη ν θχξηνο 
Καζηνξφπνπινο πνπ θάζε θνξά κε θαηεγνξεί φηη πξνζπαζψ λα ηνλ θηκψζσ. Κηιήζαηε 26 
ιεπηά, ππεξηξηπιάζηνο ρξφλνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. Γελ ζα κνπ ιέηε θάζε θνξά φηη 
πξνζπαζψ λα ζαο θηκψζσ, παξά ηελ αληίδξαζε ηνπ θπξίνπ δεκάξρνπ ηελ δηθαηνινγεκέλε. Θα 
αλνηρηεί θαηάινγνο νκηιεηψλ. 
(δηάινγνο).  
 
Παο παξαθαιψ.  
(δηάινγνο).  
 
Παο παξαθαιψ θχξηε Καζηνξφπνπιε, κηιήζαηε θαη εζείο 25 ιεπηά θαη επί ηεο νπζίαο ηνπ ζέκαηνο 
ηα δπν ηειεπηαία ιεπηά. 
 
θ. Γήκαξρνο: Αλ παξαθνινπζείηε ζπκβνχιηα άιισλ δήκσλ  ζα βιέπεηε φηη ν δήκαξρνο κηιάεη 
ζπλέρεηα. Πην δηθφ καο ζπκβνχιην κηιάσ ειάρηζηα γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο. Ν θχξηνο 
Καζηνξφπνπινο θξίλνληαο εμ’ ηδίσλ ηα αιιφηξηα, θάλεη ηελ θξηηηθή ηνπ θαη ιέεη άιια λη’ άιισλ. 
Θα ηνπ ππελζπκίζσ ινηπφλ, φηη έλαο βαζηθφο ππεχζπλνο γη’ απηά πνπ έιεγε ν θχξηνο Ρζάθνο θαη 
ν θχξηνο Κέληεο, ήηαλ ν ίδηνο. ηαλ ήζεια λα γίλεη ζπκθσλία γηα ηνλ πξψελ δήκν Βνηψλ αλ ζα 
κείλεη ή φρη. Ν νπνίνο άιια πήγαηλε θαη ηνπο έιεγε θάησ ζηελ Λεάπνιε θαη άιια πήγαηλε θαη 
έιεγε ζηελ Κνλεκβάζηα. Θαη ηψξα πάιη κε δπν θαιάκηα. Έλα ζην έλα, έλα ζην άιιν. Ρν 
αληηπαξέξρνκαη φκσο απηφ θαη απηφ πνπ είπε γηα ην ρξφλν, γηαηί ην ίδην θάλεη ζπλέρεηα. Δίηε ζε 
επηηξνπέο είλαη, είηε ζε ζπκβνχιηα κηιάεη πνιιαπιάζηα απ’ φινπο θαη δελ ζηακαηάεη. Θέισ φκσο 
δπν ηξία πξαγκαηάθηα λα πσ γηαηί καο αδίθεζε θαηάθνξα θαη ζε ζρέζε κε φιν ηνλ δήκν αιιά 
θαη εηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ησλ Βνηψλ. Δγψ ηελ πεξηνρή ησλ Βνηψλ ηελ βηψλσ απφ ην 2003 θαη ην 
2004, φηαλ ήηαλ κηα πεξηνρή πνπ δελ ππήξρε θακία πηζαλφηεηα ή ζθεθηφκνπλ πνηέ λα θαηέβσ 
ζηηο εθινγέο πξηλ γίλεη Θαιιηθξάηεο. Ρελ πεξηνρή ησλ Βνηψλ ηφηε ηελ  μεπάηεζα πφλην πφλην. 
Δίκαη ππεξήθαλνο θαη ζαο ιέσ εηδηθά ζε απηνχο πνπ είλαη θάησ, φηη ηελ γλσξίδσ πνιχ 
πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ είλαη ζηα Βάηηθα. Έρσ πάεη κέρξη θαη ζην ηειεπηαίν ζεκείν. Ρα 
ρξφληα δε απηά, επεηδή ήκνπλ θαη δήκαξρνο παξαθνινχζεζα φιε ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη 
είρα δηπιή ηδηφηεηα. Θαη ηνπ θαηνίθνπ ζε εηζαγσγηθά αλ ζέιεηε αιιά θαη ηνπ δεκάξρνπ ηνπ 
δήκνπ Αζσπνχ. Έρσ ινηπφλ δηθαίσκα θαη ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη ε γλψκε ε δηθηά κνπ εμ’ απηνχ 
θαη κφλν ηνπ ιφγνπ έρεη ηδηαίηεξν βάξνο. Νη θξίζεηο ινηπφλ πνπ έθαλα ζε ζρέζε κε ηα έξγα θαη 
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κε θάπνηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ γίλεη παιηφηεξα, δελ είλαη ηφζν ζηνλ αέξα φζν ηηο παξνπζίαζε ν 
θχξηνο Καζηνξφπνπινο. Δίλαη θξίζεηο νπζίαο θαη ζα κπνξνχζα λα θάηζσ λα ηηο ζπδεηήζσ κηα κηα 
δηεμνδηθά. Πε κηα επηζηνιή κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ πεξηιεπηηθά. Κνπ έρεη θάλεη φκσο 
θνβεξή εληχπσζε έλα πξάγκα εθηφο ησλ άιισλ. ηαλ αλαιάβακε ην 2011 ζηελ αξρή, ζην 
πξψην ζπκβνχιην πνηα ήηαλ ε εξψηεζε ηνπ θπξίνπ Καζηνξφπνπινπ. Λα καο πείηε θχξηε 
δήκαξρε ηη θάλαηε γηα ηνλ δξφκν Κνλεκβάζηα- Λεάπνιεο. Δίρακε αλαιάβεη κηα εβδνκάδα, δέθα 
κέξεο. Ρνπ απήληεζα ινηπφλ ηφηε φηη δελ ππάξρεη κειέηε νξηζηηθή γη’ απηφ ηνλ δξφκν παξά 
κφλν κηα πεξηβαιινληηθή κειέηε. Θφληεςε λα κε απνθαιέζεη ςεχηε ηφηε δηφηη έθαλα ιάζνο ηφηε. 
Θαη φκσο απηή ήηαλ ε αιήζεηα. Κεηά απφ δέθα ρξφληα ζρεδφλ ζε απηφ ηνλ δξφκν ππήξρε κφλν 
απηή ε πεξηβαιινληηθή κειέηε. Ρίπνηα άιιν. Δγγξάθεη ηφηε ζηνλ ηχπν δηεμνδηθά, ππήξραλ θαη 
δηάθνξεο δηελέμεηο πξψελ παξαγφλησλ πνπ ήηαλ θαη πνπ δελ ήηαλ ε κειέηε. Απηή φκσο ήηαλ ε 
αιήζεηα. Έθηνηε επί έλα ρξφλν ζπλέρεηα θαη είλαη κάξηπο θαη κάξηπξεο απφ ηελ πεξηθέξεηα, 
ελνρινχζακε κε θαιφ ηξφπν θαη επνηθνδνκεηηθά θάζε εβδνκάδα. Λα κελ ζαο πσ θάζε δεχηεξε 
κέξα. Ξσο ζα ρξεκαηνδνηεζεί ε κειέηε, ηελ έρνπλ αλαιάβεη κειεηεηέο; πάξρνπλ ηα ρξήκαηα; 
Ξνπ είλαη ε κειέηε, ζε πνην ζηάδην είλαη. Θαη ήηαλ ζαο ιέσ θάζε εβδνκάδα λα κελ ζαο πσ 
ζπρλφηεξα. Κε απηή ηελ θξνληίδα, έγηλε δπλαηφλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ην ππφινηπν ηεο 
κειέηεο θαη λα παξαδνζεί ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Θαη βέβαηα ην έξγν ην ελέηαμε ε 
πεξηθέξεηα αθνχ είλαη ζην ΔΠΞΑ αιιά ε ζπκβνιή ηνπ δήκνπ θαη ε δηθηά καο ήηαλ θαζνξηζηηθή γη’ 
απηφ. Γηαηί νπνηεδήπνηε ιφγν θαηέβαηλε ν θχξηνο πεξηθεξεηάξρεο ή ε θπξία αληηπεξηθεξεηάξρεο 
ην πξψην έξγν πνπ ηνπο έζεηα εγψ, ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ δήκνπ ήηαλ απηφο ν δξφκνο. Απηφ 
ινηπφλ κε ηελ δχλακε πνπ έρεη ν κεγάινο δήκνο θαη κε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο, θαηέζηεζε 
δπλαηφλ. Θαη γηαηί έγξαςα φηη ήηαλ άλζξσπνη πνπ δελ ζέιαλε. Γηαηί ηα ρξφληα ηα νπνία ήκνπλ 
θάησ, ήηαλ πάξα πνιινί απηνί πνπ έιεγαλ φηη αλ αλνίμεη ν δξφκνο Λεάπνιε- Κνλεκβάζηα ζα καο 
πάξνπλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη έιεγε ην ζπρλφηαηα. Θαη απφ ηελ κηα πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά. 
Απηφ ήηαλ θαη γη’ απηφ θαζπζηεξνχζε ε κειέηε 10 ρξφληα. Γηαηί ε κειέηε απηή είρε μεθηλήζεη απφ 
ην 2002. Απηή ήηαλ ε αιήζεηα. Ρν φηη ινηπφλ θαηέζηε δπλαηφλ ε κειέηε απηή λα νινθιεξσζεί 
θαη λα εληαρζεί ην έξγν, έρεη θαη ν δήκνο Κνλεκβάζηαο κεξίδην επζχλεο κεγάιν. Θαηφξζσκα 
είλαη γη’ απηά ηα ρξήκαηα. Ρψξα, γηα ηα άιια έξγα πνπ αλέθεξε ζηελ εμέιημε ησλ έξγσλ, νη 
δεκνηηθέο αξρέο έρνπλ κηα ζπλέρεηα. Δγψ δελ κπνξψ λα κελ πηζηψζσ ζηελ πξνεγνχκελε 
δεκνηηθή αξρή ην έξγν ηνπ κνπζείνπ. Άζρεην αλ δελ ήηαλ ρξήκαηα ηνπ δήκνπ. (δηάινγνο). 
Κελ κε δηαθφπηεηο ζε παξαθαιψ. Θαη άιια έξγα ηα νπνία έγηλαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Θα 
πηζησζνχλ θαη ζε απηφλ πνπ ηα μεθίλεζε θαη ζε απηφλ πνπ ηα νινθιήξσζε. Θαη κε απηφ ην 
πλεχκα δνπιεχνπκε πάληα. Δίλαη ινηπφλ αδηακθηζβήηεην φηη απηή ηελ επνρή ζε φιν ηνλ δήκν 
Κνλεκβάζηαο αιιά θαη ζηελ δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ έρνπλ εληαρζεί έξγα ηα νπνία πξηλ απφ 
θάπνηα ρξφληα ήηαλ έλα φλεηξν φηη ζα γίλνπλ. Θαη κπνξψ λα ζα πσ επζέσο θαη επζαξζψο φηη ν 
δήκνο Κνλεκβαζηάο έρεη εληάμεη ζηαηηζηηθά απφ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ έξγσλ απ’  φινπο ηνπο 
δήκνπο ζηελ Διιάδα. Ρνπιάρηζηνλ ζην ΔΠΞΑ πνπ είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. Απηφ 
ινηπφλ γηαηί λα είλαη παξεμεγήζηκν; Γελ ην θαηαιαβαίλσ. Απηφ πξέπεη λα καο θάλεη πεξήθαλνπο 
θαη πξέπεη λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Θαη εηδηθά ζηελ δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ, απηή 
ηελ ζηηγκή εθηεινχληαη θαη ζα εθηειεζηνχλ γχξσ ζηα δέθα έξγα. Αλαθέξζεθε ν θχξηνο 
Καζηνξφπνπινο, αιιά θαη άιινη γηα ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη θαη ζπκάκαη κηα έθξεμε 
ηνπ θπξίνπ Πηαζάθε ζε κηα ζπλεδξίαζε πνπ είρε γίλεη ην είπε. Δμππεξεηνχληαη φινη νη θάηνηθνη 
θαη εμππεξεηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Γηφηη πξάγκαηη θξαηήζακε ηηο δνκέο πνπ έπξεπε. 
Θαη ην δηαπηζηψλσ θαη εγψ θαζεκεξηλά πνπ είκαη ζην δεκαξρείν, φηη ιεηηνπξγνχλ φιεο νη ηνκέο 
νη νπνίεο ρξεηάδνληαη. Πην κέιινλ δελ μέξσ ηη κπνξεί λα γίλεη. Πθεθηείηε φκσο πφζν δχζθνιν 
ήηαλ απηφ ην εγρείξεκα λα μεθηλήζεη θαη λα ζηεζεί απηφο ν λένο Θαιιηθξαηηθφο δήκνο, κε πέληε 
δεκνηηθέο ελφηεηεο, κε ππαιιήινπο δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ, κε δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά θαη 
κάιηζηα ζήκεξα είρε έξζεη απφ ηελ άιθα γνπέξ, απηφο πνπ ηα έζηεζε, ν νπνίνο είπε δελ ην 
πεξίκελα πνηέ, φηη ζα θηηαρηεί ν λένο δήκνο. ρη κφλν ν δηθφο καο αιιά θαη άιινη. Ξεξίκελαλ 
φινη φηη ν Θαιιηθξάηεο ζα απνηχρεη. Θαη φκσο, κε ηελ δνπιεηά πνπ ζαο είπα θαη κε ηελ 
κεζνδηθφηεηα, νη δήκνη απηνί ιεηηνχξγεζαλ θαη ιεηηνπξγνχλ θαη απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν 
θαηφξζσκα. Δγψ δελ ιέσ φηη ιεηηνπξγνχλ άξηζηα, εγψ δελ ιέσ φηη δελ πξέπεη λα αιιάμνπκε 
βεκαηηζκφ, εγψ δελ ιέσ φηη δελ πξέπεη λα βάινπκε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο, αιιά κελ μερλάηε 
απηά πνπ επεηεχρζελ θαη απηά πνπ γίλνληαη θαη κελ μερλάηε ζε ηη ζπλζήθεο δνχκε. Δδψ ζαο είπα 
πξηλ φηη ην επφκελν δηάζηεκα δελ κπνξνχκε θαλ λα πξνγξακκαηίζνπκε γηα ηνλ λέν 
πξνυπνινγηζκφ. Θαη απηή ηελ θνπβέληα γηα ην ηη έρνπκε θάλεη, κπνξψ λα ζαο ηελ θάλσ 
δηεμνδηθά θαη είκαη ππεξήθαλνο γη’ απηά πνπ έρνπκε πεηχρεη, φπσο πξέπεη λα είλαη ππεξήθαλν 
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θαη φιν ην ζπκβνχιην. Γελ βιέπσ ινηπφλ ζε ηη πξέπεη λα αληηδηθνχκε ζε απηά ηα ζέκαηα. Δγψ 
ζαο είπα φηη πηζηεχσ ζηνλ λέν δήκν θαη ήκνπλ φπσο έρσ πεη θαη άιιεο θνξέο απφ ηνπο 
ειάρηζηνπο δεκάξρνπο πνπ είραλ ακθηβνιίεο γηα ηνλ Θαιιηθξάηε. Θαη φηαλ έξζεη ν Θαιιηθξάηεο, 
δελ ζα έξζεη ζην θνπζηνχκη ηνπ θαζελφο πνπ ζέιεη λα είλαη θνκκέλν. Ξαξφια απηά κπήθακε, 
βάιακε ην θεθάιη θάησ, είλαη πξνο ηηκήλ ζαο φισλ ησλ ζπκβνχισλ γηαηί βνεζήζαηε θαη είλαη 
πξν ηηκήλ ζαο πνπ πξέπεη λα βνεζήζεηε ζην κέιινλ. Απηφο ν δήκνο έρεη κέιινλ, έηζη 
απνδεηθλχεηε. Απηά πνπ είπακε κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κπνξνχλ λα ζαο κηιήζνπλ άιινη, έρεη 
κεγαιχηεξε δχλακε, έρεη κεγαιχηεξε νληφηεηα απφ φηη είραλ νη παιηνί δήκνη. Θα κπνξνχζα θαη 
εγψ θάιιηζηα κε ηνλ ίδην ηξφπν λα πάξσ θαη λα καδέςσ ππνγξαθέο απφ ηελ δεκνηηθή ελφηεηα 
ηνπ Αζσπνχ. Λα είζηε ζίγνπξνη φηη νη πεξηζζφηεξνη ζα ππέγξαθαλ. Γηφηη θαη ν Αζσπφο πήγαηλε 
θαιά θαη ήηαλ επραξηζηεκέλνη νη δεκφηεο. Ξαξφιν απηά έρνπκε έλαλ δήκν πνπ είλαη ελάκηζη 
έηνο, έρνπκε έλα δήκν πνπ ζηεξίδνπκε, πνπ βαζηδφκαζηε πάλσ ηνπ. Γελ πξέπεη λα ηνλ 
βνεζήζνπκε; Γηα ηξία, πέληε, δέθα ρξφληα γηα λα δνχκε ηη ζα δψζεη απηφο ν δήκνο; Γελ πξέπεη 
λα είκαζηε φινη καδί ελσκέλνη; Γελ πξέπεη λα βνεζήζνπκε; Ξξέπεη λα ζπαηαιάκε ηηο δπλάκεηο 
καο ζε πξάγκαηα ηα νπνία είλαη κειινληηθά ή κπνξεί ην έλα θαη ην άιιν, γηαηί; Γηαηί δελ 
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ ην πξάγκα; Απφ εθεί ζα έξζεη ε ειπίδα, απφ ηη άιιν ζα έξζεη; Θα 
έξζεη αλ ηξσγφκαζηε θάζε κέξα ζηα ζπκβνχιηα; Απφ ηελ ζθιεξή δνπιεηά ζα έξζεη ε ειπίδα, 
απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, απφ ηελ δχλακε πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε. Απφ ηη πεξηκέλεηε; Λα 
έξζεη Κάλλα εμ νπξαλνχ; Γελ ην βιέπεηε φηη βνπιηάδνπλ ηα πάληα; Κφλν αλ κείλνπκε ελσκέλνη 
θαη κπνξέζνπκε θαη δνπιέςνπκε ζθιεξά κε αληδηνηέιεηα. Κφλν ηφηε ζα πεηχρνπκε πξάγκαηα. 
Γηαηί ινηπφλ λα κελ δψζνπκε ζε απηφ ην δήκν απηή ηελ δπλαηφηεηα λα ελειηθησζεί. Λα δψζεη 
απηά πνπ κπνξεί λα δψζεη. Θαη αλ ζην κέιινλ δνχκε πξάγκαηη φηη είλαη πεπεξαζκέλν, είλαη 
μεπεξαζκέλν ην ζρήκα απηφ ζα έξζεη θάηη άιιν. Γελ κπνξεί λα εκπνδίζεη θαλέλαο ην θαηλνχξγην 
φηαλ έξρεηαη. Απηφ ζέισ λα ζαο πσ.  
 
θ. Γεκεηξόπνπινο: Δγψ πξαγκαηηθά είκαη ιίγν κπεξδεκέλνο σο πξνο ηελ νπζία θαη ηελ 
ζθνπηκφηεηα απηήο ηεο ζπδήηεζεο. Ιέεη εδψ ε πξφζθιεζε λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα απαληά ζηα δεηήκαηα πνπ ζίγεη ν ππνπξγφο ζην έγγξαθν ηνπ ε 
νπνία ζίγνπξα ζα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηνλ δήκν καο, ηνλ δεκφηε καο θαη ηα 
πξνβιήκαηα καο. Γελ μέξσ αλ πξαγκαηηθά εδψ πξέπεη λα παξζεί θάπνηα απφθαζε, γηαηί ε 
απφθαζε πξέπεη λα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηαο καο. Ρεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δήκνπ. 
Έπεηηα απφ απηά πνπ άθνπζα κέρξη ηψξα, δελ κπφξεζα λα κνξθψζσ θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε. 
Πηελ αξρή απεθφκηζα ηελ εληχπσζε φηη ν ιφγνο πνπ δφζεθε εδψ πέξα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 
Λεάπνιεο, ην ζέκα ήηαλ λα δηακνξθσζνχλ νη ζπλζήθεο, λα επαλαζπζηαζεί ν δήκνο Βνηψλ κε 
ηνλ δήκν Διαθνλήζνπ. Θαηά ηα πξφηππα εθεί πέξα είλαη θαη κηαο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξζεθε 
ζηελ Πεηεία θιπ. Πηελ ζπλέρεηα πνπ πήξε ην ιφγν ν θχξηνο Καζηνξφπνπινο ιέεη δελ ζπκθσλεί 
κε απηφ θαη λα κείλεη ν δήκνο φπσο είλαη. ηαλ ππνγξάθνπκε φκσο έλα ζέκα. Έρνπκε 
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα πνηα αθξηβψο δεηήκαηα ζέινπκε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα πάξνπκε κηα 
απφθαζε, έζησ θαη λα πνχκε κηα γλψκε. Ιέσ, πξνζπάζεζα λα θαηαιάβσ ηη ζα πξέπεη λα 
απνθαζίζνπκε εδψ πέξα. Θαη απφ εθεί πνπ δηακφξθσζα φηη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ζχκθσλα 
κε ηηο εηζεγήζεηο εδψ, λα επαλαζπζηαζεί ν δήκνο Βνηψλ, κε ηελ Διαθφλεζν, ήξζε ε δηθή ζαο ε 
άπνςε πνπ είλαη αθξηβψο αληίζεηε κε απηή. Απηφ είπα, γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν. ιεο ηηο 
πξνηάζεηο ζαο αιίκνλν φινο ν θφζκνο εδψ κέζα ηηο άθνπζε. Γελ ηηο ακθηζβεηψ θαη δελ κπνξεί 
λα ηηο ακθηζβεηήζεη θαλείο θαη δελ πξέπεη λα θάλεηε ηέηνηα αληηπαξάζεζε. Γελ έρεη λφεκα 
δειαδή. Έπεηηα θαηά ηελ γλψκε κνπ, είλαη θαλεξφ λα πξνθαιεί ζχγρπζε ν Θαιιηθξάηεο γηα 
πνιιά ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζπλαηζζεκαηηζκνχο  ηνπηθνχο, κε πξνβιήκαηα ηξέρνληα θαη 
δσηηθά, αιιά ε γλψκε κνπ ζα πσ πάιη φηη φια απηά είλαη πνιηηηθέο επηινγέο. Θαη απηφ πνπ 
αλέθεξε ν θχξηνο δήκαξρνο, φηη ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία γηα έλα απιφ ζέκα, κηαο 
γεψηξεζεο θιπ δελ είλαη ηπραίν. Δίλαη πνιηηηθή επηινγή. Κέζα ζην δεκφζην πέξαζα ηξηάληα 
ρξφληα θαη γλσξίδσ πσο πεξλάλε κέζα απφ ηελ δηνίθεζε. Γηαηί ην δεκφζην δελ δνπιεχεη γηα ηνλ 
ιαφ. Απηφ πνπ νκνινγεκέλα ηειεπηαία θαη πάληα απηφ ήηαλ, αιιά ηειεπηαία κε ηελ θξίζε 
μεζθεπάζηεθε, ν ζηφρνο ηνπ είλαη θεξδνθνξία επί θεθαιαίνπ. Ζ αγξνηηθή ηξάπεδα 
κεηαβηβάζηεθε ζε κηα λχρηα. Ρέηνην έξγν, ηέηνηα θίλεζε, κέζα ζε δπν ψξεο ην δεκφζην ηελ 
κεηαβίβαζε. Ρνλ ΝΞΑΞ ηνλ πνπιάλε ζηα ηζάθα ηζάθα θαη πφζα άιια ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα. 
Κε κεγάιε καεζηξία θεχγνπλ απηνί. Δδψ ζα πεξάζνπλ ηέηνηα κέηξα κε δηαδηθαζίεο θαη ζηελ 
εθαξκνγή ηνπο κε ηέιεηα. Ξσο ζα καο θφςνπλ κηζζνχο θαη θνξνινγίεο θιπ ην δεκφζην ζε απηά 
δνπιεχεη κε κεγάιε άλεζε. ηαλ πξφθεηηαη φκσο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη γηα δαπάλεο πνπ 
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αθνξνχλ ηνλ ιαφ, εθεί ππάξρεη γξαθεηνθξαηία θαη νπνηαδήπνηε άιια εκπφδηα κπνξεί λα βάιεη 
θαη ηα μέξνπκε, ηα γλσξίδνπκε απηά ηη γίλεηαη. Απηφ ήζεια λα πσ ηειηθά θαη δελ λνκίδσ φηη πέξα 
απφ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο πνπ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ην ηη ζα 
ζπκβεί φρη κφλν ζηνλ δήκν Βνηψλ θαη ζηνλ δήκν Κνλεκβάζηαο αιιά  θαη ζε φινπο ηνπο δήκνπο 
ηεο ρψξαο καο πνπ φπσο είπε ν δήκαξρνο, φπσο βιέπνπκε θαη ζηηο εθεκεξίδεο πνιινί 
αληηκεησπίδνπλε δεηήκαηα ζνβαξά νηθνλνκηθά. 
 
θ. Πξόεδξνο: Ινηπφλ, λα θξαηεζεί θαηάινγνο. Ν θχξηνο Ρζάθνο, θχξηνο Ιχξαο, θχξηνο 
Ληθνιηλάθνο, θχξηνο Βνπλειάθεο, θχξηνο Σξηζηάθνο, θχξηνο Ξαπαδάθεο, θχξηνο Θνιιηάθνο θαη 
θχξηνο Σαξακήο. Ν θχξηνο Θξππσηφο ελδηάκεζα ζε φινπο. 
 
θ. Σζάθνο Πέηξνο: Θαηαξράο εγψ ζέισ λα πσ φηη, φηαλ εκείο δεηήζακε λα κπεη ζαλ ζέκα 
κνλαδηθφ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ αθξηβψο γηαηί πξνβιέπακε φηη 
εθηφο ηνπ φηη είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, 
είλαη θαη έλα ζέκα πνπ νπσζδήπνηε ζα πάξεη πνιχ ρξφλν. Εεηήζακε ινηπφλ λα κπεη ζαλ 
κνλαδηθφ ζέκα κε απηφ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ. Γπζηπρψο θχξηε πξφεδξε έρεηε βάιεη άιια 
δεθαπέληε ζέκαηα κεηά απφ απηφ πνπ ζεκαίλεη φηη πηζαλψλ εδψ απφςε λα μελπρηήζνπκε. 
Βέβαηα ν θαλνληζκφο ην πξνβιέπεη απηφ, φηη κπνξείηε λα βάιεηε ζέκαηα κεηά απφ απηφ πνπ 
έρνπκε πξνηείλεη εκείο. κσο θαιφ ήηαλ λα κελ γίλεηε θαηάρξεζε, ζα κπνξνχζαλ λα έκπαηλαλ 
δπν, ηξία, ηέζζεξα ζέκαηα θαη φρη δεθαπέληε ζέκαηα. Θαη ηψξα κπαίλσ επί ηεο νπζίαο. Θα θάλσ 
κηα αλαιπηηθή εηζήγεζε εγψ ζήκεξα, ηνπ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή καο, θάησ ζηνλ 
δήκν Βνηψλ, ε αδηθία ε νπνία ζπληειέζηεθε θάησ ζηελ πεξηνρή καο θαη γηα ηελ νπνία βέβαηα νη 
θάηνηθνη φινη, είλαη πηθξακέλνη, είλαη ζηελαρσξεκέλνη θαη δεηνχλ ζήκεξα λα απνδνζεί 
δηθαηνζχλε. Δίλαη πξαγκαηηθά ιππεξφ δηφηη δελ κπνξνχλ θάπνηνη λα απνθαζίδνπλ πάλσ ζηα 
ππνπξγεία ρσξίο ζηνλ δήκν Βνηψλ νη θάηνηθνη λα εξσηεζνχλ θαλ αλ δέρνληαη ή δελ δέρνληαη 
απηή ηελ δηαδηθαζία ή εθεί πνπ ηνπο εληάμαλε ηέινο πάλησλ ζηνλ ζεκεξηλφ δήκν. πσο 
γλσξίδνπκε θαη ζα ην θάλσ απηφ φπσο είπα πξηλ, αθελφο κελ γηα λα δηακνξθψζνπλε γλψκε φινη 
νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη εδψ κέζα γη’ απηφ φπσο είπε ν θχξηνο Γεκεηξφπνπινο πξηλ δελ μέξσ 
αθξηβψο ηη γίλεηε. Θα αθνχζεηε ηψξα αθξηβψο ηη έρεη ζπκβεί θάησ ζηελ πεξηνρή καο θαη ην πφζν 
κεγάιε αδηθία έρεη ππνζηεί ε πεξηνρή καο θαη βέβαηα φινη νη παξφληεο λα αθνχζνπλ αθξηβψο ηη 
έρεη ζπκβεί πξαγκαηηθά θαη λα ζρεκαηίζνπλ γλψκε ηνπ άδηθνπ ηεο πεξηνρήο καο. Ν δήκνο Βνηψλ 
είλαη έλα δεκηνχξγεκα ηνπ Θαπνδίζηξηα, δεκηνπξγήζεθε ην 1998 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ 
ηελ 1/01/1999. Ν Θαπνδηζηξηαθφο απηφο δήκνο Βνηψλ ήηαλ έλαο δήκνο ν νπνίνο ζπλέλσζε πάξα 
πνιιέο θνηλφηεηεο, έληεθα ζηνλ αξηζκφ ηφηε καδί κε ην Φαξαθιφ ην νπνίν ήηαλ ζηνλ ηφηε δήκν 
Λεαπφιεσο, αιιά άθεζε έμσ βέβαηα ην Διαθνλήζη ην νπνίν αλήθε ζηνλ παιηφ δήκν Βνηψλ. Ήηαλ 
θαη απηφ έλα ιάζνο ηεο ηφηε πνιηηείαο ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα φπσο ηα αλαθέξσ ζα δείηε πφζν 
θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε δηαδηθαζία ην ηη έκεηλε ην Διαθνλήζη έμσ απφ ηνλ δήκν Βνηψλ, ζηελ 
ζπλέρεηα ζηελ κεηέπεηηα δηαδηθαζία κε ηνλ Θαιιηθξάηε. Απηφ θξαηήζηε ην γηα λα δείηε αθξηβψο 
πφζν ζπνπδαίν ξφιν έπαημε απηφ ην πξάγκα. Ήηαλ ινηπφλ απηφ έλα φλεηξν, πηζηεχσ γηα πάξα 
πνιινχο εθεί θάησ θαηνίθνπο, ην λα επαληδξπζεί ν δήκνο ν νπνίνο ππήξρε απφ παιηά. Ξξάγκαηη 
εγψ πξαγκαηηθά εξγάζηεθα, ήκνπλ θαη ππέξ ηνπ Θαπνδίζηξηα γηαηί έβιεπα αθξηβψο φηη κηα 
ζπλέλσζε πνιιψλ θνηλνηήησλ, νη νπνίεο θαηά έλα κεγάιν κέξνο πξφζθεξαλ πεξηνξηζκέλεο 
ππεξεζίεο ζηνπο δεκφηεο θαη κπαο ε πεξηπηψζεη πνιιέο απφ απηέο ηηο θνηλφηεηεο δελ είραλ νχηε 
θαη γξακκαηέα. Ξηζηεχσ ινηπφλ φηη έπξεπε λα γίλεη ν Θαπνδίζηξηαο θαη φηη πξαγκαηηθά έγηλε θαη 
ζηελ ζπλέρεηα θάλεθε, ηα δψδεθα ρξφληα πνπ δνχιεςε φηη πξφζθεξε πάξα πνιιά ζηελ 
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη απηφ ην γλσξίδνπλ φινη θαη αλ φρη φινη ηνπιάρηζηνλ νη πεξηζζφηεξνη 
δεκφηεο ηεο πεξηνρήο. Ν δήκνο Βνηψλ ήηαλ έλαο δήκνο δσληαλφο, έλαο δήκνο νξγαλσκέλνο 
απνηεινχκελνο απφ 8.000 θαηνίθνπο θαη έλαο δήκνο ν νπνίνο ηα δψδεθα ρξφληα πνπ ιεηηνχξγεζε 
ήηαλ πιενλαζκαηηθφο. Γειαδή έλαο δήκνο ν νπνίνο θάζε ηεηξαεηία πνπ έιεγε είρε πιεφλαζκα 
θαη δελ είρε πνηέ έιιεηκκα. Κε πιεφλαζκα παξαδφζεθε θαη ηειεπηαία ζηνλ δήκν Κνλεκβαζίαο. 
Ήξζε κεηά ζηελ ζπλέρεηα, γηαηί απηφ ήηαλ κηα θπζηθή ζπλέρεηα θαη απηφ είρε εηπσζεί απφ φιε 
ηελ πνιηηεία φηη ζα αθνινπζήζεη έλαο δεχηεξνο Θαπνδίζηξηαο. ηαλ έθηαζε ινηπφλ ην πιήξσκα 
ηνπ ρξφλνπ λα γίλεη ν δεχηεξνο Θαπνδίζηξηαο θαη άλνημε απηή ε ζπδήηεζε ηέινο 2008 κε αξρέο 
ηνπ 2009, ηφηε ήηαλ ζηελ εμνπζία ε ΛΓ, ζα αλαθέξσ βέβαηα, αλαθέξσ απηφ ην γεγνλφο ηεο ΛΓ 
θαη ηνπ ΞΑΠΝΘ γηα λα δείμσ αθξηβψο πσο εμειίρζεθε φια απηά ηα ρξφληα απηή ε δηαδηθαζία. 
Μεθίλεζε ινηπφλ ν Θαπνδίζηξηαο 2 αλαζέηνληαο ηφηε ε ΛΓ ζην Η.Ρ.Α ζην ιεγφκελν Ηλζηηηνχην 
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ήην ν αξκφδηνο θνξέαο λα θηηάμεη ην ρσξνηαμηθφ ηνπ Θαιιηθξάηε 2. 
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Γειαδή πσο ζα είλαη νη θαηλνχξγηνη δήκνη παλειιαδηθά ζχκθσλα κε ηνλ Θαιιηθξάηε 2. 
Ξξνέβιεπε ινηπφλ ηφηε, ην Η.Ρ.Α ν αξκφδηνο θνξέαο έλαλ δήκν θάησ ζηελ πεξηνρή καο 
απνηεινχκελν απφ ηνλ δήκν Βνηψλ, απφ ηνλ δήκν Κνλεκβαζίαο θαη απφ ηελ θνηλφηεηα 
Διαθνλήζνπ. Απηφ πξνέβιεπε ην Η.Ρ.Α. Ν δήκνο Βνηψλ είρε ραξαθηεξηζηεί σο δήκνο ήπηαο 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη βέβαηα ην ίδην ήηαλ θαη ν δήκνο Κνλεκβάζηαο θαη ε θνηλφηεηα 
Διαθνλήζνπ. Γη’ απηφ ινηπφλ θαη ρσξνηαμηθά θαη απφ ζέκα απνζηάζεσλ θαη απφ ζέκα θνηλψλ 
ζπκθεξφλησλ θαη απφ ζέκα ηνπξηζκνχ θαη απφ ζέκα φηη ήηαλ πεδηλέο πεξηνρέο ην Η.Ρ.Α έζεζε 
απηή ηελ δηαδηθαζία. Θαη ελψ φινη πεξηκέλακε φηη ζα πάκε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, έγηλαλ 
εθινγέο θαη ήξζε ην ΞΑΠΝΘ ζηελ εμνπζία. Ρν ΞΑΠΝΘ κεηνλφκαζε ηνλ Θαπνδίζηξηα 2 ζε 
Θαιιηθξάηε θαη ζπλέρηζε βέβαηα ηελ δηαδηθαζία λα θηηάμεη ηνπο λένπο δήκνπο, φπσο αθξηβψο 
ήηαλ ηεο Δ.Δ. Γελ είρε μεθηλήζεη ηπραία απηφ ην πξάγκα. Γπζηπρψο ην ΞΑΠΝΘ ηφηε αγλφεζε ηελ 
πξφηαζε ηνπ Η.Ρ.Α ηνπ αξκφδηνπ φπσο ζαο είπα θνξέα θαη πέηαμε ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ 
θαη άξρηζε λα δεκηνπξγεί θαηλνχξγηνπο δήκνπο. Έθηηαμε ινηπφλ θαη απηφλ ηνλ δήκν εδψ πέξα, κε 
ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνλ δήκν Κνλεκβαζίαο θαη άθεζε ην Διαθνλήζη  εθηφο θαη ην έθαλε δήκν. 
Απηφ ην πξάγκα ην νπνίν έγηλε, δελ ήηαλ ηπραίν. Ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν απφ θάπνηνπο 
πνιηηεηαθνχο παξάγνληεο θαη θάπνηα ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 
Ρν ιέσ απηφ γηαηί. Γηαηί εδψ ζα ηα ιέκε θαζαξά φπσο εγψ ηα ιέσ πάληα ζηα δεκνηηθά 
ζπκβνχιηα αιιά ηα έρσ πεη θαη θάησ ζηελ ιατθή ζπλέιεπζε πνπ έγηλε, ζα ζαο πσ παξαθάησ θαη 
γη’ απηφ. φηαλ ιέκε φηη πξέπεη λα θηηάμνπκε έλαλ θαηλνχξγην δήκν, δελ κπνξεί απηφο ν δήκνο 
παξάδεηγκα φπσο έρεη γίλεη ζήκεξα θαη πνπ ε Λεάπνιε είλαη κηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή, ε 
Κνλεκβάζηα πνπ είλαη κηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή λα έρεη θνηλά ζπκθέξνληα θαη θνηλά ελδηαθέξνληα 
κε έλαλ δήκν, φπσο ηνπ Εάξαθα πνπ είλαη θπξίσο θηελνηξνθηθφο. Γελ κπνξεί κε έλαλ δήκν 
φπσο ηνλ πξψελ δήκν Κνιάσλ πνπ δελ είλαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο φπσο είλαη ε Κνλεκβάζηα 
θαη ε Λεάπνιε. Γη’ απηφ είπα πξηλ δελ ηαηξηάδαλε απηά ηα πξάγκαηα λα γίλνπλ. Ρψξα γηαηί 
έγηλαλ; Δίπακε ήηαλ θάπνηα ζπκθέξνληα θαη ζα εμεγήζσ παξαθάησ πσο έγηλε απηή ε δηαδηθαζία. 
(δηάινγνο).  
Ξξέπεη λα κάζεη ν θφζκνο ηη ζπκβαίλεη. 
 
θ. Πξόεδξνο: Αλ ζέιεηε λα ην κάζεη ν θφζκνο δψζηε ζπλέληεπμε λα ηα κάζεη ν θφζκνο. 
Θνληεχεηε λα δηπιαζηάζεηε ηνλ ρξφλν. Ξαξαθαιψ πνιχ δελ κπνξείηε λα κε θαηεγνξείηε απφ ηελ 
κηα πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε. Έρεηε αθφκα ηξία ιεπηά. Θαηαρξεζηηθά ηξία ιεπηά αθφκα. 
 
θ. Σζάθνο Πέηξνο: Φηάζακε ινηπφλ λα θηηαρηεί απηφ ην κφξθσκα, ην νπνίν ζήκεξα δελ έρεη 
θακία ζρέζε κε απηφ πνπ είρε πξνηείλεη ην Ηλζηηηνχην Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δξρφκαζηε ηψξα 
ζηνλ δήκν Διαθνλήζνπ. Ν δήκνο Διαθνλήζνπ μεθχηξσζε απφ ην πνπζελά. Ιέλε φηη επεηδή 
ήηαλ λεζί ην έθαλαλ δήκν. Ν δήκνο απηφο δελ πιεξνχζε θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έζεηε ν 
Θαιιηθξάηεο. Ξξψηνλ δελ είλαη λεζί. Λεζί είλαη φηαλ πεξηβξέρεηε γχξσ απφ ζάιαζζα. Ρν 
Διαθνλήζη δελ πεξηβξέρεηε γχξσ γχξσ απφ ζάιαζζα. Έρεη ζηεξηά ζηελ Ξνχληα, άξα ε κηα 
πιεπξά ηνπ είλαη ζηεξηά. Άξα δελ είλαη λεζί, έρεη ζηελ Ξνχληα 5.000 ζηξέκκαηα. Ξσο ινηπφλ 
είλαη λεζί φηαλ έμσ έρεη ζηεξηά. Γεχηεξνλ απαηηνχζε ηφηε ε απφζηαζε ηνπ λεζηνχ απφ ηελ 
ζηεξηά λα είλαη κεγάιε, φπσο παξάδεηγκα ε Λεάπνιε κε ηα Θχζεξα φρη λα είλαη εμαθφζηα 
επηαθφζηα κέηξα πνπ είλαη ε Ξνχληα κε ηελ Διαθφλεζν. Ρξίηνλ απαηηνχζε λα κελ ππάξρεη 
ηαθηηθή ζπγθνηλσλία ηνπ λεζηνχ κε ηελ ζηεξηά θαη φρη φπσο είλαη ην Διαθνλήζη θάζε κηα ψξα ή 
κηζή ψξα πνπ έρεη ζπγθνηλσλία κε ηελ ζηεξηά. Βιέπεηε θαλέλα θξηηήξην δελ πιεξνχζε ε 
πεξίπησζε απηή θαη φκσο ην Διαθνλήζη έγηλε δήκνο. ηαλ έγηλε ε ιατθή ζπλέιεπζε ζηελ 
Λεάπνιε ζηηο 15/5/2010 εκέξα Πάββαην παξνπζία ηφηε ηνπ θπξίνπ Απνζηνιάθνπ θαη ηνπ θπξίνπ 
Γαβάθε, ν θχξηνο Γξεγνξάθνο δελ ήηαλ ηφηε εθεί, δηφηη ν θχξηνο Γξεγνξάθνο έπαημε έλα παηρλίδη 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα ην εμεγήζσ παξαθάησ. Δίπα ηφηε δεκφζηα απηά πνπ ιέσ ηψξα εδψ. 
Γεκφζηα θάησ ζηελ πιαηεία ηεο Λεάπνιεο θαη είπα κάιηζηα ηφηε ζηνλ θχξην Απνζηνιάθν θαη 
ζηνλ θχξην Γαβάθε, πξνζέμηε θχξηνη βνπιεπηέο γηαηί κεζαχξην πνπ ζα έξζεη ζηελ Βνπιή, ζα 
ςεθηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ν ζπγθεθξηκέλνο δήκνο δελ πξέπεη λα είλαη δήκνο γηαηί δελ 
ηεξεί θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα ηνπ Θαιιηθξάηε. Θαη αλ θάπνηνη ζέινπλ λα ην θάλνπλ δήκν ζα 
πξέπεη λα ην εκπνδίζεηε απηφ. Γπζηπρψο φκσο δελ έγηλε ηίπνηα. Ξήγε ζηελ Βνπιή, παξφιν νη 
βνπιεπηέο ήηαλ πιήξε γλψζηεο ζην ηη ζπκβαίλεη, πέξαζε νκφθσλα ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 
Βέβαηα ζε φιε απηή ηελ ηζηνξία έρεη παίμεη θαη κεγάιν ξφιν ν θχξηνο Γξεγνξάθνο. Ν νπνίνο δελ 
μέξσ γηα πνηφλ ιφγν ήζειε ληε θαη θαιά λα θάλεη ηελ Διαθφλεζν δήκν ελψ ηνλ δήκν Βνηψλ λα 
κελ είλαη δήκνο, έλαο δήκνο κε 8.000 θαηνίθνπο ν κεγαιχηεξνο απφ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο λα 
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θαηαξγείηε θαη λα γίλεηε δήκνο έλα λεζάθη κε 800 θαηνίθνπο. Βέβαηα έπαημε ξφιν θαη ηνπ 
πξνεγνχκελνπ δεκάξρνπ ηνπ θπξίνπ Θνπζνχιε, νη θαθέο ζρέζεηο πνπ είρε ηφηε θαη κε ηνπο 
βνπιεπηέο θαη κε ηνλ θχξην Γξεγνξάθν θαη κε ηνλ θχξην Φνχξθα θαη κε ηα θνκκαηηθά ζηειέρε. 
Απηφ έπαημε ξφιν ηφηε. Γελ ήηαλ ηπραίν πνπ δελ αθνπγφηαλ ε θσλή ηνπ δήκαξρνπ. Γελ 
αθνπγφηαλ απφ πνπζελά. Κπαο ε πεξηπηψζεη, θηάζακε ζήκεξα ζε απηφ ηνλ δήκν. Θαιψο ε 
θαθψο θηάζακε ζε απηφλ ηνλ δήκν. Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη κηα θαηάθνξε αδηθία απηφ πνπ έγηλε 
ζηελ πεξηνρή καο θαη πηζηεχσ φηη πξέπεη απηφ λα δηνξζσζεί. Ρειεηψλσ θχξηε πξφεδξε, δπν 
ιεπηάθηα αθφκα. Ξξνεθινγηθά ε ΛΓ ζην πξφγξακκα ηεο είρε βάιεη αθξηβψο ζέκα ρσξνηαμίαο 
ζηνλ Θαιιηθξάηε γηα λα δηνξζψζεη ηπρψλ ππάξρνπζεο αδηθίεο. Ξξάγκαηη ινηπφλ ν θχξηνο 
Πηπιηαλίδεο, μεθίλεζε απηή ηελ δηαδηθαζία κε ην έγγξαθν ηνπ, άλνημε απηή ηελ δηαδηθαζία θαη γη’ 
απηφ έβαιε κέζα θαη ην ρσξνηαμηθφ. Απηφ πνπ ιέεη ν δήκαξρνο φηη δεζκεχηεθε ζηελ ΘΔΓΔ φηη 
παξαλνήζεθε απηή ε ιέμε, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα αλ ήηαλ πξαγκαηηθφηεηα λα θάλεη έλα 
θαηλνχξγην έγγξαθν ζηνπο δεκάξρνπο θαη λα πεη, φζνλ αθνξά ην ρσξνηαμηθφ κελ ην 
ππνινγίδεηε, κελ ην ιακβάλεηε ππφςε ζαο θαη ζηείιηε κνπ νπνηαδήπνηε άιιε πιελ ηνπ 
ρσξνηαμηθνχ. Γελ έζηεηιε φκσο ηέηνην έγγξαθν δηνξζσηηθφ ν θχξηνο Πηπιηαλίδεο. Ν θχξηνο 
Πηπιηαλίδεο άθεζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία λα πξνρσξάεη θαη φπσο είπε θαη ν θχξηνο 
Καζηνξφπνπινο, παληνχ φπνπ βξίζθεηε ιέεη φηη ην ζέκα απηφ είλαη αλνηθηφ. Ρειεηψλσ θχξηε 
πξφεδξε, έλα ιεπηάθη. Ζ δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηνπο πνιίηεο θάησ ηνπο 
Βαηηθηψηεο είλαη λφκηκε. Θαη είλαη λφκηκε δηφηη ν πνιίηεο, ν δεκφηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
επηιέμεη απηφο πνπ ζέιεη λα πάεη. Γελ ζα ηνλ βάιεη ην θξάηνο εθεί πνπ ζέιεη απηφ ληε θαη θαιά 
ρσξίο λα ηνπο ξσηήζεη. Γηαηί έηζη έγηλε θαη κε ηνλ Θαπνδίζηξηα θαη κε ηνλ Θαιιηθξάηε. Καο 
βάιαλε φπνπ ζέιαλε ρσξίο λα ξσηήζνπλ θαλέλαλ. Απηή ηελ ζηηγκή ινηπφλ πνπ εκείο 
πξνζπαζνχκε λα δείμνπκε ζηελ πνιηηεία φηη δελ ζέινπκε απηφ ην πξάγκα, δελ ζέινπκε εθεί πνπ 
καο βάιαηε, ζέινπκε λα παξακείλνπκε ζαλ δήκνο Βνηψλ, ε πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε λα ην 
αθνχζεη. Δίηε κέζσ ηνπ δήκνπ, είηε κέζσ εκάο ησλ ηδίσλ λα ζηείινπκε πάλσ ηηο πεξηζζφηεξεο 
απφ 5.000 ππνγξαθέο πνπ έρνπκε καδέςεη κέρξη ζήκεξα. Θιείλνληαο ζέισ λα πσ φηη ζα 
κπνξνχζε λα γίλεη αλ ζέιεη ν δήκαξρνο θαη έλα δεκνςήθηζκα. Ρν πξνβιέπεη ν θψδηθαο δήκσλ 
θαη θνηλνηήησλ. Πηελ δεκνηηθή ελφηεηα Βνηψλ θαη λα εξσηεζνχλ νη θάηνηθνη θαη λα απαληήζνπλ 
κε έλα λαη ή έλα φρη. πσο γίλεηε ζηα δεκνςεθίζκαηα. Θέιεηε λα παξακείλεηε ζηνλ δήκν 
Κνλεκβαζίαο λαη ή φρη. Θέιεηε λα κείλεη ν δήκνο Βνηψλ λαη ή φρη. (δηάινγνο). Θχξηε πξφεδξε 
θιείλσ. Δκείο ηψξα ηη δεηάκε ζαλ δεκφηεο ηνπ δήκνπ Βνηψλ. Εεηάκε λα αλαζπζηαζεί ν δήκνο 
Βνηψλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν. Γειαδή, είηε λα γίλεη ν δήκνο Βνηψλ θαη λα δηαιπζεί ν 
δήκνο Διαθνλήζνπ θαη λα γίλεη έλαο θαηλνχξγηνο δήκνο κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία αιιά κε έδξα 
πάληα ηελ Λεάπνιε ή λα πξνζαξηεζεί ε δεκνηηθή ελφηεηα Βνηψλ ζηελ Διαθφλεζν κε έδξα 
πάληα ηελ Λεάπνιε. Απηά δεηάκε ζαλ θάηνηθνη εκείο, απηά ππνζηεξίδσ εγψ θαη ζέινπκε νη 
ππεξεζίεο, ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη νη βνπιεπηέο καο λα ην θαηαιάβνπλ θαη λα ην ζηεξίμνπλ γηαηί 
είλαη άδηθν γηα ηελ πεξηνρή καο απηφ ην πξάγκα ην νπνίν έρεη γίλεη εηο βάξνο ηεο πεξηνρήο καο. 
Δπραξηζηψ. 
 
θ. Πξόεδξνο: Φηάζαηε ζηελ νπζία ζε δπν ιεπηά θαη αλαιψζαηε ρξφλν ζηα ξεθφξ ηεο 
ππφζεζεο. Δίλαη γλσζηά φια απηά θχξηε Ρζάθν.  
(δηάινγνο) 
 
θ. Λύξαο: Δγψ πνιχ ιίγν ζα κηιήζσ, δελ λνκίδσ λα πεξάζσ ηα δπν ιεπηά. Θα κηιήζσ ιίγν γηα 
ην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ην ζπκβνχιην θαη ν δήκαξρνο κε έρεη ηηκήζεη λα πξνεδξεχσ ζηελ 
επηηξνπή ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη αλάπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ δήκνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκφ είλαη ζαθήο θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν, απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο πνπ εξρφκαζηε ζε επαθή θαη πινπνηείηαη ζεσξψ κε αθξίβεηα. Απηή ε 
ζηξαηεγηθή ζπλνςίδεηαη σο εμήο. Λα θαζηεξσζεί ν δήκνο σο λένο πξννξηζκφο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ βεβαίσο θαη ηεο πεξηνρήο ησλ Βαηίθσλ θαη σο πξννξηζκφο θχξησλ θαη 
πνιπήκεξσλ δηαθνπψλ. Ρνικψ λα πσ φηη ζηελ πξνζπάζεηα καο απηή απφ ηελ αξρή, ζέιακε λα 
έρνπκε καδί θαη ηελ Διαθφλεζν, παξφιν πνπ είλαη μερσξηζηφο δήκνο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 
κέρξη ζηηγκήο δελ είλαη ε ζπλεξγαζία καο ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα πνπ εγψ επηζπκνχζα. Γηα λα 
επηηεπρηεί ν παξαπάλσ ζηφρνο είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι. Ζ 
θάζε δεκνηηθή ελφηεηα πξνζθέξεη ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Αλαθέξαηε θχξηε 
Ρζάθν φηη ν Εάξαθαο γηα παξάδεηγκα δελ είλαη ηνπξηζηηθή πεξηνρή. Ίζσο δελ γλσξίδεηε φηη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ην Θππαξίζζη έρεη καθξάλ κεγαιχηεξε πιεξφηεηα ζηα θαηαιχκαηα ηνπ απφ ηεο 
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Λεάπνιεο θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο θνξπθαίνπο αλεξρφκελνπο πξννξηζκνχο παλειιελίσο. πσο 
επίζεο ε θάζε πεξηνρή έρεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο. Αθφκα θαη ε πεξηνρή ησλ Κνιάσλ κε απηφ 
ηνλ θάκπν θαη ηελ γεσξγηθή ηεο παξαγσγή κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζην 
ζχλνιν ηνπ. Νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηζνδπλακεί κε απνδπλάκσζε. Ζ επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ 
Θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ ήηαλ γηα κέλα ζνθή. Δλλνψ ε επηινγή ηνπ νλφκαηνο Κνλεκβαζία. Θαη 
απηφ φρη γηαηί ην ιέσ εγψ αιιά γηαηί ην ιέλε ηα λνχκεξα. Γειαδή ε γεληά ε δηθή καο 
ηνπιάρηζηνλ είλαη γεληά ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη  ησλ αξηζκψλ δπζηπρψο θαη ιηγφηεξν ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ. Νη αξηζκνί θάπνηεο θνξέο είλαη ακείιηθηνη ηδίσο φηαλ ζέινπκε λα εξκελεχζνπκε 
ηνκείο φπσο ε αλάπηπμε θαη ε νηθνλνκία. Ζ δεκνθηιία κηαο ιέμεο ή κηαο πεξηνρήο ζηελ 
πεξίπησζε καο, επηπρψο ή δπζηπρψο ζήκεξα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην πφζν 
ζπρλά εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν. Θα πξέπεη ινηπφλ λα μέξεηε φηη ε δεκνθηιία ζην δηαδίθηπν ηεο 
ιέμεο Κνλεκβάζηα είλαη δεθαπιάζηα απφ ηελ δεκνθηιία ηεο ιέμεο Βάηηθα. Θαη ζα ήζεια 
πξαγκαηηθά λα πξνβιεκαηηζηείηε ην θαηά πφζν παίξλεηε κε ηελ πξφηαζε ζαο απηή ηνπ 
δηαρσξηζκνχ, αλαιακβάλεηε θαη απηή ηελ επζχλε, ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ λα ηνπο 
θαηεβάζεηε απφ απηφ ην άξκα πνπ ιέγεηε Κνλεκβάζηα θαη λα πξνζπαζήζεηε ζην παγθφζκην πηα 
ηνπξηζηηθφ ζηεξέσκα, γηαηί γλσξίδεηε φηη ε Διιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά  θζίλεη, πξέπεη λα 
αληαγσληζηνχκε πξννξηζκνχο  παγθφζκηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπκε επηζθέπηεο απφ ην εμσηεξηθφ, 
πσο κπνξεί ε πεξηνρή κε ην φλνκα Βάηηθα λα ζηαζεί ζην παγθφζκην ηνπξηζηηθφ ζηεξέσκα. Ρν 
έλα πξνο δέθα πνπ ζαο είπα αλ ην δνχκε ζε δεκνθηιία απφ ρψξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ε ιέμε 
Βάηηθα δελ πθίζηαηαη. πσο δελ πθίζηαηαη θαη ε ιέμε Αζσπφο βέβαηα. Γελ ην ιέσ ππνηηκεηηθά, 
ε ιέμε Διαθφλεζνο είλαη αλψηεξε θαη απφ ηελ Κνλεκβάζηα. Ξαξφιν απηά θαη ζε απηφ ην ζέκα ε 
δηθή κνπ αίζζεζε είλαη φηη ζαλ ηνπξηζηηθφ παθέην είλαη πνιχ αληζζφξνπν ην θνκκάηη 
Διαθφλεζνο, Βνηέο θαη δελ απεπζχλεηαη ζηνλ ίδην θφζκν. Κε απηή ηελ έλλνηα δελ κπνξεί λα 
απνηειέζεη εληαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. ιεο νη επαθέο πνπ έρσ θάλεη κέρξη ηψξα φινλ απηφλ 
ηνλ ελάκηζη ρξφλν φζν είκαζηε ζηελ επηηξνπή ηνπξηζκνχ είηε κε δεκνζηνγξάθνπο, είηε κε 
ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο είηε κε επηρεηξεκαηίεο θαηαηείλσ φηη απηή ε ζηξαηεγηθή ηνπ εληαίνπ 
δήκνπ είλαη ζσζηή. Νη κηθξνί δήκνη θαη απηφ θαίλεηε απφ ην παξάδεηγκα ηεο Διαθνλήζνπ ηψξα, 
παξφιν πνπ είλαη ηφζν δεκνθηιήο πξννξηζκφο φπσο ην είπακε, ε πξνζπάζεηα πξνβνιήο πνπ έρεη 
θάλεη είλαη κεδακηλή, είλαη ειάρηζηε. Θαη απηφ φρη φηη δελ έρνπλ ηελ δηάζεζε νη άλζξσπνη αιιά 
δελ έρνπλ ην θξίζηκν κέγεζνο λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ ζε κηα αγνξά πνπ είλαη αληαγσληζηηθή. 
πσο θαη κε ηνπο παιηφηεξνπο δήκνπο. Ν θάζε δήκαξρνο ζεσξψ φηη έθαλε απηφ πνπ κπνξνχζε 
λα θάλεη ζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ. Γελ είρε ην θξίζηκν κέγεζνο λα πεη φηη ειάηε εδψ λα 
θαζίζεηε κηα εβδνκάδα θαη δελ ζα ζαο θηάζεη. Έλα απιφ παξάδεηγκα ζα πσ, θακία ηζηνζειίδα 
ησλ πξψελ δήκσλ δελ ήηαλ κεηαθξαζκέλε ζηα αγγιηθά πνπ δελ ρξεηαδφηαλ θαη ηίπνηα ζπνπδαίν 
γηα λα γίλεη αιιά δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα εμσζηξέθεηα κηιψληαο ζηα Διιεληθά. Γελ ζέισ λα 
αλαθέξσ ην ηη  έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα θαη νχηε ζέισ λα ππνζηεξίμσ φηη φια φζα έρνπλ γίλεη 
είλαη ζσζηά. πάξρεη φκσο έλαο ζηφρνο ν νπνίνο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη ζπλνςίδεηε ζε απηφ 
πνπ ζαο είπα παξαπάλσ. Ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα ζεσξεί φηη ν ηφπνο ηνπ αδηθείηε ή φηη ζε 
κηα πεξίπησζε ζα είλαη ζε θαιχηεξε κνίξα ή ρεηξφηεξε. Γελ πξέπεη φκσο λα παξαγλσξίδνπκε θαη 
θάπνηα ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλα. Θαη ε δηθή κνπ αγσλία, αο ην πάσ ιίγν παξαέμσ απφ ηνλ 
ηνπξηζκφ είλαη αλ απηή ε θίλεζε έρεη πξνβιέςεη θαη ην πιάλν ηεο απνηπρίαο. Γειαδή, έζησ φηη 
απηφ δελ επνδσζεί ε επηζπκία ζαο, απηφο φινο ν θφζκνο πνπ ηψξα έρεη μεζεθσζεί θαη πνπ εζείο 
κπνξεί λα κελ έρεηε αξλεηηθή ζηάζε πξνο ην δήκν Κνλεκβαζίαο αιιά εκείο πνπ πξνζπαζνχκε 
λα θηηάμνπκε θάπνηα πξάγκαηα ηελ βιέπνπκε ζηνπο πνιίηεο απηή ηελ αξλεηηθή ζηάζε. Θάλακε 
κηα ζπλάληεζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ Βνηψλ, εηδνπνηήζεθαλ φινη 
έλαο πξνο έλαο ηδηνρείξσο κε πξφζθιεζε θαη ήξζαλ έμη, επηά άλζξσπνη. Αλ απηφ απνηχρεη κεηά 
ηη ζα έξρνληαη; Γχν; Κήπσο ηειηθά πάκε λα θηηάμνπκε κεηά ηηο εθινγέο έλαλ δήκν κε ηα Βάηηθα 
κέζα αιιά πιελ Βαηηθησηψλ; Ρν έρεηε ζθεθηεί απηφ; Απηά. Δπραξηζηψ πνιχ. 
 
θ. Νηθνιηλάθνο: Γπν παξαηεξήζεηο πξνηνχ μεθηλήζσ δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο απηά πνπ 
δηεκείθζεζαλ εδψ. Θαηαξρήλ βιέπσ κηα εκκνλή ηνπ θπξίνπ δεκάξρνπ λα επηηηκεί ηνλ θχξην 
Καζηνξφπνπιν φηη εθθσλεί πξνεθινγηθνχο ιφγνπο θιπ. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη απηή ε ηδηφηεηα 
θχξηε δήκαξρε κάιινλ ζε ζαο θαη ηνπο πιεζίνλ ζαο είλαη, γηαηί βιέπσ φηη δελ ράλεηε επθαηξία 
κφιηο βξεζεί κηθξφθσλν, αλνηρηή ζπγθέληξσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κάδσμε, πάληα εθθσλείηε 
θάπνην ιφγν γηα πφζν ζπνπδαία έξγα θάλαηε ή ζα θάλεηε. Θαη γηα ην ιφγν απηφ εθηηκψ φηη 
μνδέςαηε ην θαινθαίξη ελ κέζσ πξσηνθαλνχο θξίζεο πάλσ απφ 100.000 επξψ γηα λα έρεηε ζε 
θάζε ρσξηφ έλα κηθξφθσλν πξηλ ή κεηά ηνλ θαζηεξσκέλν θαξαγθηφδε. Γψζαηε 25.000 επξψ γηα 
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έλα παλεγχξη ζηελ Κνλεκβάζηα θαη αλαξσηηέκαη αλ έπεζαλ ηφζα ρξήκαηα ζην δηήκεξν εθεί ή 
δψζακε 25.000 γηα λα εηζπξάμνπλ ηα καγαδηά πέληε. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην ηειεπηαίν 
απφζπαζκα πνπ ήηαλ θαη ην πην νπζηαζηηθφ ηεο ηειεπηαίαο ηνπνζέηεζε ζαο, ζα κπνξνχζαηε λα 
ην θάλαηε αλ είραηε ζπγθαιέζεη ην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ρσξίο λα έρεηε ζηείιεη 
απηή ηελ επηζηνιή ηελ νπνία ζα θξίλσ ζηελ ζπλέρεηα. Ν θχξηνο Ιχξαο αο πνχκε έβαιε θάπνηα 
δεηήκαηα νπζίαο. Απηά ζα έπξεπε λα ζπδεηεζνχλ, φρη λα αλαισλφκαζηε ζε πνηνο είλαη ηδηνηειείο 
ή αληδηνηειείο ή πξνδφηεο. Κπαίλσ ζην ζέκα. ινη γλσξίδακε φηη ν αξρηθφο ρεηξηζκφο ηνπ 
Θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ καο ήηαλ ιάζνο. Γελ ππήξρε ζπλνρή φηαλ ε πξσηεχνπζα ήηαλ ζην έλα 
άθξν θαη ν κεγαιχηεξνο δήκνο ζην αληίζεην. Ν δήκνο ηεο Κνλεκβαζίαο θαη’ εκέ έπξεπε λα 
πεξηιακβάλεη ηνλ πξψελ δήκν Ληάησλ θαη νη Βνηέο κε ηελ Διαθφλεζν λα ήηαλ έλαο μερσξηζηφο 
κηθξφο ηνπξηζηηθφο δήκνο. Ζ Κνλεκβάζηα νξζψο επηιέγεη θαηά ηελ γλψκε κνπ λα αλήθεη ζηνλ 
δήκν καο γηαηί είλαη ε θπζηθή δηέμνδνο ηεο. Απηφ ίζσο απαληάεη θαη ζηηο αηηηάζεηο πεξί ηελ ζηάζε 
ηνπ θπξίνπ Καζηνξφπνπινπ πνπ δελ ράλεηε επθαηξία λα δηαηπκπαλίδεηε θαη δελ μέξσ θαηά πφζν 
ε ειεχζεξε άπνςε θαη βνχιεζε ελφο δεκάξρνπ γηα ην πνπ ζα πάεη είλαη αληηθείκελν θξηηηθήο. 
Δκείο ζαλ παξάηαμε εληνπίζακε ην πξφβιεκα θαη ζην πξφγξακκα καο ηνλίζακε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο απηέο θαη εθπνλήζακε εηδηθφ ζρέδην ψζηε λα κελ ζηγεί ζε ηίπνηα ν πξψελ δήκνο 
Βνηψλ. Δίπακε γηα θάζε δεκνηηθή ππεξεζία ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξάξηεκα ζηελ Λεάπνιε. 
Ξαξάιιεια ζα έπξεπε λα επηιπζνχλ ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα φπσο π.ρ. θαξάβηα, 
αλεκνγελλήηξηεο θαη άιια δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ρξφληα ηνπο θαηνίθνπο. Απφ ηελ κηθξή 
γλσξηκία κνπ θαη εκπεηξία κνπ πνπ απέθηεζα ζηηο επαθέο κνπ κε ηνλ πξψελ δήκν Βνηψλ, 
δηαπίζησζα φηη νη θάηνηθνη απηνί έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε νηθνινγηθή επαηζζεζία πηζηεχσ απφ 
φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ καο. Ρφηε φκσο αγαπεηνί Λεαπνιίηεο, ειάρηζηνη καο άθνπγαλ. 
Ξνιινί ςαρλφζαζηαλ γηα ην αλ ζα θαηεβάζεηε ππνςήθην θαη άιινη πην έμππλνη εληφο 
εηζαγσγηθψλ είραλ θιείζεη κε απηφλ πνπ ζα θέξδηδε ζηηο εθινγέο θαη ηνπ νπνίνπ ην πξφγξακκα 
ππνζρφηαλ ιαγνχο θαη πεηξαρήιηα ιεο θαη δελ γλσξίδακε ηελ θξίζε ε νπνία είρε ήδε 
δξνκνινγεζεί θαη ήδε αξρίζεη. Δγψ πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ήηαλ θαη δηθή ζαο επζχλε. Ζ 
ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή δελ έδεημε θακία επαηζζεζία ζην πξφβιεκα πνπ ιέγεηε Βάηηθα. Θαη απηφ 
απνδεηθλχεηε απφ ην φηη  εδψ θαη θάηη κήλεο πξνθαιείηε απφ εκάο ηελ παξάηαμε καο, φρη 
δπζηπρψο απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηελ δηθηά ζαο παξάηαμεο πνπ ζήκεξα θέξλνπλ απηφ ην αίηεκα, 
νχηε απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο λα πάξεη ζέζε πρ γηα ηα θαξάβηα, πνιιάθηο έρεη 
αλαθεξζεί ν θχξηνο Σξηζηάθνο ζην δήηεκα, ν θχξηνο δήκαξρνο λα ιέεη ζα ζπδεηήζνπκε ηνπ 
Αγίνπ Ληθνιάνπ θαη ηίπνηα δελ έγηλε αθφκα. Θαη γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη ιατθίδσ ζε απηφ ην 
ζεκείν, πξψηνο ζα πσ φηη ζαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ δήκνπ Κνιάσλ ςήθηζα λαη ζηηο 
αλεκνγελλήηξηεο ησλ Θνππηψλ. Έρσ φκσο ηελ επαηζζεζία λα ζέβνκαη ηελ άπνςε ελφο 
νιφθιεξνπ πιεζπζκνχ θαη λα πξάηησ πξνζπαζψληαο ηελ ζπγθξάηεζε ησλ απφςεσλ φπσο 
απηφο ζέιεη. Έηζη θηάζακε ζην ζεκείν, ν δήκνο Βνηψλ λα απνςηισζεί βνεζνχληνο θαη ηεο 
θξίζεο, πξαγκαηηθά νη θάηνηθνη λα λνηψζνπλ άβνια θαη απνμελσκέλνη απφ ηνλ λέν δήκν. Κεγάιν 
κέξνο ηεο επζχλεο αλήθεη ζηελ πιεηνςεθία. Ξξνζσπηθά πνηέ δελ είρα αληίξξεζε ζε έξγν πνπ 
αθνξνχζε ηελ πεξηνρή ησλ Βαηίθσλ έζησ θαη αλ δελ είρα ίδηα άπνςε γηαηί πίζηεπα φηη ηα Βάηηθα 
έπξεπε λα πξνζερζνχλ κε ηδηαίηεξε θξνληίδα. Δίρακε ν ζπλδπαζκφο κνπ ηελ πεπνίζεζε φηη αλ νη 
Βαηηθηψηεο δελ αηζζάλνληαλ θαιά ζηνλ λέν δήκν, απηφο δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη. Ρν 
είπε πνιιάθηο ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ κνπ, φπσο είπα θαη πξηλ πνιινί ιίγνη ην άθνπγαλ. 
Ήηαλ ινηπφλ θπζηθφ λα θηάζνπκε εδψ, φηαλ ε Λεάπνιε ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή βγήθε πξψηε 
ζε πιεζπζκφ, νη δηθνί καο θαη κηιψ γηα ηνπο Κνιάνπο κάιινλ ην παξαείδαλ ραιαξά ην ζέκα θαη 
έρσ ζηνηρεία γη’ απηφ αλ πνηέ ηεζεί ην δήηεκα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ απνγξαθή ζα ηα πσ, ην 
ηη ιάζε έγηλαλ, πφζνη άλζξσπνη πρ δελ απνγξάθεθαλ 30 θαη 40 ρξφληα ζηνπο Κνιάνπο, θηάζακε 
ινηπφλ ζην ζεκείν απηφ. Θαη θηάζακε ζην ζεκείν απηφ γηαηί απφ ηελ αξρή εγψ πξνζσπηθά είρα 
ζέζεη θαη έλα δήηεκα. ηη, επεηδή ήηαλ έλα πξσηφγλσξν εγρείξεκα ν Θαιιηθξάηεο, ζα έπξεπε λα 
δψζνπκε κηα θαηεχζπλζε, έλα φξακα γηα ηνλ δήκν πνπ ζα εμαζθάιηδε πηζηεχσ θαη ηελ ζπλνρή. 
Δγψ δελ είδα φιν απηφ ην δηάζηεκα λα ηίζεηαη ζέκα ηέηνην φξακα. Γειαδή, είκαζηε έλαο δήκνο 
πξνεμαξρνχζεο γεσξγηθφο, ηνπξηζηηθφο, ελεξγεηαθφο; Γελ έρεη ιπζεί ην δήηεκα απηφ πηζηεχσ δελ 
έγηλε θακία ζπδήηεζε γη’ απηήλ. Ξξνο επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσλ ζέζεσλ κνπ γηα ηηο επζχλεο 
ηεο δεκνηηθήο πιεηνςεθίαο, ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζρνιηάζσ ηελ απάληεζε ηνπ δεκάξρνπ. Πηελ 
δεχηεξε παξάγξαθν αλαξσηηέηαη αλ ηα θίλεηξα είλαη αληδηνηειή θαη αλ απηνί πνπ θίλεζαλ ην 
ζέκα ζέινπλ λα γίλνπλ δήκαξρνη ζηελ ζέζε ηνπ δεκάξρνπ ή γαιίθεο ζηελ ζέζε ηνπ γαιίθε 
θαηά κηα ιατθή ξήζε. Γειαδή φπνηνο αγσλίδεηαη γηα θάηη κφιηο ην θαηαθηήζεη λα πάεη ζην ζπίηη 
ηνπ γηα λα κελ ζεσξεζεί αληδηνηειήο; Ξηζηεχσ φηη ήηαλ κηα πνιχ κεγάιε αζηνρία απηή ε 
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επηζήκαλζε. Πηελ δεχηεξε ζειίδα εθζέηνληαη ηα έξγα, γηα κηα αθφκα θνξά, απηφ πνπ 
θαηεγνξείηε ηνλ θχξην Καζηνξφπνπιν, γίλεηε, ζεσξψ πξνεθινγηθφ ην δήηεκα πνπ αθνξνχλ ηηο 
Βνηέο νηθεηνπνηνχκελνο ηα πάληα. πσο έθαλε θαη ζηελ παξειζνχζα ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ 
Διιάδα θαη μέραζε λα αλαθέξεη ηνλ θφπν ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ πνπ πξνεηνίκαζαλ απηά ηα έξγα 
ψζηε λα εληαρζνχλ. Φαληάδεζηε βέβαηα φηη αλ δελ ππήξρε ε θξίζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ΔΠΞΑ ζαλ κνλαδηθή ζαλίδα ζσηεξίαο λα εηζξέςεη ρξήκα ζε απηή ηελ ρψξα γηαηί πξάγκα ζήκεξα 
ζα ππεξεθαλεπφληνπζαλ. Θαη θπζηθά πήξακε απηφ πνπ καο αλαινγνχζε πηζηεχσ φπσο θαη άιινη 
δήκνη. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ηέηνηνη ππέξκεηξνη παλεγπξηζκνί. Πηελ Ρξίηε ζειίδα νλνκάδεη ηνπο 
ζπκβνχινπο ελεξγνί πνιίηεο φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ δνχξεηνπο ίππνπο θαη ηνπο θαιεί λα 
παξαηηεζνχλ εκκέζσο. Ξξνζσπηθή κνπ γλψκε είλαη φηη κάιινλ δεθαλίθη ηνπ ήηαλ απηνχο ηνπο 
είθνζη κήλεο αθνχ ςήθηδαλ πάληα ζεηηθά ζηηο εηζεγήζεηο ηνπ ρσξίο θακία νπζηαζηηθή θξηηηθή. 
Κάιηζηα πνιιέο θνξέο κε ηδηαίηεξα θαη ελδερφκελα θάπνηα ζηηγκή γξαθηθά επρνιφγηα. Ρψξα ηη 
έγηλε θαη έζπαζε απηή ε θαιή ζρέζε, δελ κπνξψ λα μέξσ. Δδψ ζε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα 
πσ θαη γηα θάπνηεο θαηά ηελ γλψκε κνπ πεξίεξγεο απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ φπσο, πρ αθνχζηεθε 
απφ ζχκβνπιν ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ ην λα κελ πιεξψλνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα φηαλ ην 
ςήθηδε ελψ εκείο αληηδξνχζακε λα πιεξψλνληαη. Θαη αθνχ νη ζπλάδειθνη ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ 
θάγαλε πφξηα, πξνζέηξεμαλ ζηνλ θχξην Καζηνξφπνπιν λα πεη ην δήηεκα. Ν επηθεθαιήο ηνπ 
ζπλδπαζκνχ κνπ έρνληαο απνδείμεη ηελ απέρζεηα ηνπ ζηελ κηθξνπνιηηηθή ην δέρηεθε πξνζχκσο 
λα πεη ην δήηεκα θαη απηή ε ηδηφηεηα ηνπ, ε απέρζεηα δειαδή ζηελ κηθξνπνιηηηθή ην θάλεη 
πνιιέο θνξέο λα παξαείλαη αλεθηηθφο απέλαληη ζηελ πιεηνςεθία θαη ειπίδσ θάπνηα ζηηγκή λα 
ζηακαηήζεη. Αληί ινηπφλ ν θχξηνο δήκαξρνο λα ζθχςεη ζην πξφβιεκα θαη λα ζπγθαιέζεη ν ίδηνο 
ην ζπκβνχιην λα δνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη, πξνζπαζεί λα μνξθίζεη ην θαθφ κε κηα επηζηνιή, θαηά 
ηελ γλψκε κνπ χβξε πξνο ηνλ πξψελ δήκν Βνηψλ, ακεηξνεπή θαη αιαδνληθή. Γελ έθαλαλ 
αληάξηηθν θχξηε δήκαξρε, έλα αίηεκα ππέβαιιαλ εηξεληθά θαη επγεληθά. Αγαπεηέ θχξηε δήκαξρε 
ιέλε. Δθηηκνχλ φηη ζα είλαη θαιχηεξα κφλνη ηνπο θαη δελ κπνξνχκε λα ηνπο θαηεγνξνχκε ή λα 
απνθεχγνπκε ην αίηεκα απηφ. Κπνξνχκε λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνπο ην αιιάμνπκε, λα 
ζπδεηήζνπκε γη’ απηφ. Γελ κπνξνχκε φκσο λα απνθεχγνπκε. Δίλαη έλα ππαξθηφ. Έρσ ηελ 
εληχπσζε, εδψ ινηπφλ φηη ελφςεη απηήο ηεο εμέιημεο ζα έπξεπε λα ην ζέζεηε ην δήηεκα ζηνλ 
ππνπξγφ, έηζη αθξηβψο φπσο ηέζεθε θαη ζα ήηαλ έλα άιινζη λα πάςεη απηή ε αηκνξξαγία κε ηελ 
απνςίισζε ηεο Λεάπνιεο κε ηηο ππεξεζίεο. Ξηζαλψλ απηφ λα ζαο βνεζνχζε, λα ζαο έιπλε ηα 
ρέξηα φπσο ιέηε ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. 
 
θ. Πξόεδξνο: Ξαξαθαιψ ζπληνκεχεηε. Έρεηε ππεξδηπιάζην ρξφλν απφ απηφ πνπ δηθαηνχζηε. 
Ππγλψκε αιιά έρεηε 11 ιεπηά, γξαπηφ ρξφλν γηα φινπο ηνπο νκηιεηέο. Ρειεηψλεηε, παξαθαιψ. 
 
θ. Νηθνιηλάθνο: Γελ δήηεζαλ φια απηά ηα έξγα πνπ βξήθαηε ηελ επθαηξία λα απαξηζκήζεηε 
θχξηε δήκαξρε. Δθηηκψ φηη πεξηζζφηεξε πξνζνρή δήηεζαλ, πεξηζζφηεξε θξνληίδα, πεξηζζφηεξε 
απαζρφιεζε καδί ηνπο. Γελ άθνπζα ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Ηζπαλίαο λα νλνκάδεη ηνπο 
Θαηαιαλνχο πξνδφηεο γηαηί ζέιεζαλ λα απνζρηζηνχλ, δελ άθνπζα θάπνηνλ λα νλνκάδεη ηνλ 
Καληέια ηδηνηειή επεηδή είλαη ν πξφεδξνο ζηελ Λφηηα Αθξηθή. Ρειεηψλνληαο ινηπφλ, αλ θαη 
έθαλα πνιινχο θίινπο απφ ηα Βάηηθα θαη εληππσζηάζηεθα απφ ην πεξηβάιινλ θαη απφ ηελ 
πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ δελ κπνξψ λα κείλσ απαζήο. Ρνπο παξαθαιψ θαη ηνπο πξνζθαιψ λα 
ιάβνπλ πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπο θαη απηά πνπ είπε ν θχξηνο δήκαξρνο ζηελ ηειεπηαία 
απνζηξνθή πνπ ήηαλ νπζηαζηηθή θαη απηά πνπ είπε ηψξα ν θχξηνο Ιχξαο, λα κελ θχγνπλ θαη 
φινη καδί λα δνπιέςνπκε γηα ηελ επεκεξία ηνπ δήκνπ καο. Αλ φκσο επηκείλνπλ ζηελ άπνςε ηνπο 
δελ έρσ άιιν ηξφπν απφ ην λα ζηεξίμσ ην αίηεκα ηνπο. Απηφ κφλν κνπ ππαγνξεχεη ε πεπνίζεζε 
κνπ. Ρν πην νπζηαζηηθφ ζεκείν ηνπ δεηήκαηνο απάληεζε ηνπ θπξίνπ δεκάξρνπ θαη λνκίδσ φηη 
έθηαλε απηφ, είλαη κηα, λα κνπ επηηξέςεηε θχξηε πξφεδξε, ηξίγξακκε. Αλ ε πεξηνρή ησλ Βνηψλ 
απνθνπεί θαη ππεξραξαθσζεί ηα πξάγκαηα ζα γίλνπλ ρεηξφηεξα. Θα πξέπεη λα ππάξμεη 
εκπηζηνζχλε ζηνλ λέν δήκν θαη λα δνζεί ρξφλνο, ψζηε φινη καδί λα ελσζνχκε θαη λα 
δνπιέςνπκε ζθιεξά ψζηε λα βγνχκε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Απηή είλαη ε νπζία, φια ηα άιια 
ζα έπξεπε λα ιείπνπλ γηαηί δελ πξνζθέξνπλ θαζφινπ ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο. 
Δπραξηζηψ. 
 
Αληηδήκαξρνο θ. Βνπλειάθεο: Δπραξηζηψ θχξηε πξφεδξε, πνιχ ζχληνκα ζα θαηαζέζσ ηηο 
απφςεηο κνπ, έρνληαο ηελ εκπεηξία κηαο θαη ζπκκεηέρσ ζηνλ δήκν θνληά δπν ρξφληα. Ξνιιά απφ 
απηά πνπ άθνπζα απφςε, ίζσο λα αθνχγνληαλ θαιχηεξα ζηα απηηά κνπ ή λα ζπκθσλνχζα αλ ηα 
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άθνπγα ην πξψην ηξίκελν εθαξκνγήο ηνπ Θαιιηθξάηε. Ρψξα δπν ρξφληα θνληά κεηά, ζεσξψ φηη 
δελ είλαη ηφζν επίθαηξα θαη ίζσο ζα έπξεπε λα ηα ζπδεηάκε ζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή βάζε. Θα 
κπνξνχζαηε λα απαληνχζαηε ζε πνιιά απφ ηα εξσηήκαηα ζαο αλ θάλαηε έλαλ απιφ 
απνινγηζκφ. Γειαδή πνπ ήκαζηαλ θαη πνπ είκαζηε. Ξξψηε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 θιεζήθακε σο 
λένο δήκνο, εθαξκφδνληαο ηηο πξνζηαγέο ηνπ Θαιιηθξάηε, λα πάξνπκε πέληε δηαθνξεηηθά 
ηκήκαηα, κα ηειείσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θαη λα ηα θάλνπκε έλα. Έπξεπε ινηπφλ απφ ηελ 
πξψηε θηφιαο ζηηγκή λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη έπξεπε παξάιιεια λα κελ πιεγσζεί ηίπνηα. Ρν 
εγρείξεκα ήηαλ θνβεξά δχζθνιν ιφγσ ηεο απεηξίαο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο αιιά θαη ιφγσ ηεο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο. Δίκαζηε πξαγκαηηθά έλαο κεγάινο δήκνο. ιν ην Αλαηνιηθφ πφδη ηεο 
Ξεινπνλλήζνπ. Αλαινγηζηείηε ινηπφλ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο πφζν δχζθνια είλαη ή πφζν 
δπζθνιφηεξα ήηαλ ηα πξάγκαηα. Ρη πεηχρακε ζρεδφλ δπν ρξφληα κεηά. Δγψ απηφ πνπ εηζπξάηησ 
θαη πηζηεχσ λα ην εηζπξάηηεηε θαη εζείο είλαη φηη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ καο, κηαο θαη φινη ιίγν 
πνιχ ζπκκεηέρεηε ζηα φξγαλα ηνπ δήκνπ, πεηχρακε λα ζηήζνπκε απηφ ην ρψξν πνπ γηα κέλα 
είλαη κηα εηαηξεία. Απηφο ν δήκνο είλαη κηα εηαηξεία ν νπνίνο πξνήιζε απφ πέληε δηαθνξεηηθά 
θνκκάηηα. Ππζηήζεθε, νξγαλψζεθε, νξγαλψζεθαλ ηα ηκήκαηα ηεο, ιεηηνπξγνχλ, δελ πφλεζε, 
δελ κάησζε, γηα κέλα, εγψ απηφ έρσ εηζπξάμεη φληαο κέζα ζηελ δηνίθεζε. Θα πσ θαη θάηη άιιν. 
Θακία εηαηξεία δελ κπνξεί λα απνδψζεη έξγν κέγηζην αλ δελ παξέιζνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν ρξφληα 
ιεηηνπξγίαο ηεο. Γελ έρνπκε θιείζεη δπν ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απηφ ην ηξέλν πνπ θιεζήθακε λα 
ην θάλνπκε λα θηλείηε, απηφ ην ηξέλν πνπ δελ είρε νχηε θαλ αηκνκεραλή γηα κέλα, ζηελ αξρή, 
αξρίδεη θαη θπιάεη. Θπιάεη πάλσ ζηηο γξακκέο θαη θπιάεη θαιά. Δγψ απηφ εηζπξάηησ θαη πηζηεχσ 
φηη ζα ζπκθσλήζεηε θαη εζείο. Παθψο ππάξρνπλ ειιείςεηο, ζαθψο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. 
Θαλείο δελ ιέεη φηη δελ πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ πνξεία ζηελ θίλεζε απηνχ ηνπ 
ηξέλνπ. Θαλείο δελ ην ιέεη θαη είλαη θαη ινγηθφ. Κεηά απφ έλα δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, πξέπεη, 
επηβάιιεηε θάζε ινγηθή εηαηξεία λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ξνπ δελ πέηπρε, πνπ 
δελ ιεηηνχξγεζε ζσζηά. Ρη δελ κπφξεζε λα νξγαλψζεη. Ρν φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο φκσο δελ 
ζεκαίλεη φηη απηά ηα θνκκάηηα λα δηαζπαζηνχλ. Γηα κέλα ζα είλαη ίζσο ην κεγαιχηεξν έγθιεκα. 
Γειαδή θάηη πνπ αξρίδεη θαη θπιάεη είλαη θξίκα λα ην απνζπλζέζνπκε. Αλ ην θέξνπκε ζηελ 
πξφηεξα θαηάζηαζε. Θα πσ θαη θάηη άιιν. Θαλέλαο κα θαλέλαο δελ εκπνδίδεη ηελ θάζε δεκνηηθή 
ελφηεηα λα νξακαηίδεηαη. Θαλέλαο δελ εκπνδίδεη ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο εθιεγκέλνπο 
αληηπξνζψπνπο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο λα θηηάμνπλ ην φξακα ηνπο γηα ην ηφπν. Ξνιιέο θνξέο 
δελ καο θηαίεη θαλέλαο Θαιιηθξάηεο, θακία θεληξηθή δηνίθεζε, αλαξσηεζήθαηε πνηέ κήπσο 
θηαίεη θαη ν θαθφο καο εαπηφο; Κήπσο καο θηαίεη ε αδπλακία ζπλνρήο πνπ έρνπκε ζαλ θνηλσλία; 
Κήπσο καο θηαίεη ην φηη δελ θνπβεληηάδνπκε; Ρα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο 
δελ ιεηηνπξγνχλ; ηη δελ ππάξρνπλ εγέηεο λα βγνπλ κπξνζηά, εθιεγκέλνη θαη δελ ππάξρνπλ θαη 
πλεπκαηηθνί άλζξσπνη λα κπνπλ κπξνζηά ζε θάζε θνηλσλία λα ηελ νξγαλψζνπλ θαη λα θηηάμνπλ 
θαη ην φξακα ηεο; Ρειεηψλνληαο ζα πσ φηη ηειηθά θαλείο δελ ιέεη φηη ηα πξάγκαηα είλαη εχθνια. 
Λνκίδσ φκσο φηη ηα πξάγκαηα θπιάλε ζσζηά φπσο είπε θαη ν θχξηνο δήκαξρνο θαη θπιάλε φζν 
γίλεηε θαιχηεξα θαη θπιάλε ράξε ζηελ θηιφηηκε πξνζπάζεηα φισλ φζσλ είκαζηε ζην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην. Γελ ππάξρνπλ ηθαλνί θαη ηθαλφηεξνη, γηα κέλα φινη είκαζηε ηθαλνί θαη ν θαζέλαο απφ 
ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν θαη κε ηελ δηθή ηνπ πξνζπάζεηα, πξνζζέηεη ζε απηφ ην νηθνδφκεκα. Ρέινο, 
ζα θιείζσ αθινπζψληαο ιίγν δηαθνξεηηθά ηα ιφγηα ηνπ θίινπ κνπ ηνπ Θψζηα ηνπ Ρζάθνπ. 
Δίπαηε θχξηε Ρζάθν ηξία ιεπηά ζε άζθνπε δξαζηεξηφηεηα, ζε άζθνπε ζθέςε ηνπ παξειζφληνο 
καο εκπνδίδεη θαη καο θάλεη λα ράζνπκε δέθα ψξεο απφ ην κέιινλ. Δγψ ζα πσ ινηπφλ φηη αληί λα 
ζηεθφκαζηε ζην ρζεο αο αζρνιεζνχκε κε ην αχξην θαη αο πξνζπαζήζνπκε απηφ πνπ ην ζηήζακε 
ή απηφ πνπ ην βιέπνπκε λα ζηήλεηαη, λα γηγαληψλεηαη λα ην θάλνπκε αθφκα θαιχηεξν θαη λα ην 
θάλνπκε πην δεκέλν θαη πην ζπγθξνηεκέλν. Δπραξηζηψ πνιχ. 
 
θ. Υξηζηάθνο: Λα πσ θαηαξρήλ θαη λα αλαθέξσ κεξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία επεηδή αζρνινχκαη 
ζε πνιιέο επηηξνπέο ηνπ δήκνπ ζην εηθνζάκελν απηφ ηνλ νπνίν είλαη αλνηρηφο θαη λα θάλσ θαη 
έλαλ απνινγηζκφ ιέγνληαο ηα απνινγηζηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηηο πέληε δεκνηηθέο 
ελφηεηεο γηα ην έηνο 2011. Πηελ θαζαξηφηεηα νη Κνιάνη εηζέπξαμαλ 257.000 επξψ, ε 
Κνλεκβάζηα 336.000 επξψ, νη Βνηέο 429.000 επξψ, ν Αζσπφο 137.000 επξψ θαη ν Εάξαθαο 
95.000 επξψ. Ρα πνζνζηά είλαη αληίζηνηρα. Ζ πεξηνρή ησλ Κνιάσλ 20%, ε Κνλεκβάζηα 26%, νη 
Βνηέο 35%, ν Αζσπφο 10% θαη ν Εάξαθαο 7%. Πηελ χδξεπζε, νη Κνιάνη εηζέπξαμε 235.000 
επξψ, ε Κνλεκβάζηα 361.000 επξψ, νη Βνηέο 429.000 επξψ, ν Αζσπφο 79.000 επξψ θαη ν 
Εάξαθαο  9.500 επξψ. Ρα πνζνζηά, νη Κνιάνη 20%, ε Κνλεκβάζηα ην 31%, νη Βνηέο 38%, ν 
Αζσπφο 7% θαη ν Εάξαθαο 0.8%. Ραθηηθά εθηφο αληαπνδνηηθψλ πνπ ζεκαίλεη ζηνλ ηνπξηζκφ, 
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ζηα θαζίζκαηα, ζηα εζηηαηφξηα, παξεπηδεκνχλην θιπ. Νη Κνιάνη 56.000 επξψ, ε Κνλεκβάζηα 
119.000 επξψ, νη  Βνηέο 127.000 επξψ, ν Αζσπφο 39.000 επξψ θαη ν Εάξαθαο 19.780 επξψ. Ρα 
πνζνζηά είλαη αληίζηνηρα 15% νη Κνιάνη, ε Κνλεκβάζηα 32%, νη Βνηέο 35%, ν Αζσπφο 10% θαη 
ν Εάξαθαο 6%. Ρα ζηνηρεία απηά ηα αλαθέξσ κφλν θαη κφλν λα δνχκε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 
πέληε δεκνηηθψλ ελνηήησλ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ δήκνπ. Θα επαλαιάβσ μαλά φηη έρσ 
θέξεη θαηά θαηξνχο πνιιάθηο ζέκαηα, φπσο ην αγθπξνβφιην ζηνλ φξκν ησλ Βαηίθσλ θαη δελ έρεη 
κπεη ζέκα ζπκβνπιίνπ αθφκα. Γελ λνκίδσ φηη έρεη κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα  ην ηνπσλχκην 
ηεο Διαθνλήζνπ απφ ηα δηθά καο. Γελ μέξσ πνπ είλαη απηά θαη αλ είλαη επίζεκα. Δπίζεο ζα 
πξνηείλσ ζηελ πξφηαζε ζηνλ ππνπξγφ νη επηηξνπέο παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ λα 
απνηεινχληαη απφ αηξεηνχο εθπξνζψπνπο θαη φρη απφ ππαιιήινπο νη νπνίνη ζπρλά θαη δελ 
κπνξνχλ λα ειέγμνπλ αιιά θαη είλαη θαη επάισηνη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπο.    
 
θ. Γήκαξρνο: Ρα ζηνηρεία ηα νπνία αλέθεξε ν θχξηνο Σξηζηάθνο είλαη γηα ην 2011. Γελ 
αλαθέξεηο φκσο πνπ θαηαλεκήζεθαλ ηα ρξήκαηα αθελφο θαη αθεηέξνπ φηη θάπνηα απφ απηά είλαη 
ειιηπή γηαηί δελ κπφξεζαλ λα επηβεβαησζνχλ. Ξνιχ θαιχηεξε εηθφλα ζα έρνπκε ην 2012. Αο 
πεξηκέλνπκε ινηπφλ ιίγν λα δνχκε ηη είλαη, γηαηί κελ μερλάο φηη θάπνηνη έρνπλ ηέζζεξηο ηνπηθέο 
θνηλφηεηεο, άιινη έρνπλ δέθα θαη είλαη αληηζηνίρσο απμεκέλα θαη ηα έμνδα. Απηφ ζέισ λα ζνπ 
πσ φηη δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά απηά. 
 
θ. Κξππσηόο: Θχξηε πξφεδξε, θχξηε δήκαξρε εγψ ζα αξρίζσ κε έλα εξψηεκα. Αλ ζήκεξα 
δήκαξρνο ήηαλ ν θχξηνο Ρζάθνο. Ν Θψζηαο Ρζάθνο, φρη ν Ξέηξνο. Ρφηε ζα ππήξρε απηή ε 
θνπβέληα εδψ κέζα; ιν απηφ πνπ γίλεηαη εδψ κέζα, φιε απηή ε ζπδήηεζε ζα ππήξρε; Γειαδή 
ζα ππήξραλ θάπνηνη Κνιαΐηεο ή θάπνηνη Κνλεκβαζίηεο νη νπνίνη ζα θήξπηηαλ ηνλ πφιεκν ζηνπο 
ππφινηπνπο; Απηφ είλαη εξψηεκα θαη ζηελ ζπλείδεζε ησλ ζπκπνιηηψλ καο. Θα πσ ζηνλ θίιν 
κνπ θαη αξρεγφ κνπ Θψζηα Ρζάθν, πνπ είπε ζε κηα ζηηγκή φηη ν δήκνο ησλ Βνηψλ έρεη δηθή ηνπ 
πξνζσπηθφηεηα, πηζηεχσ φηη φινη έρνπλ πξνζσπηθφηεηα, φινη νη δήκνη φρη κφλν ε Λεάπνιε ή ηα 
Βάηηθα, αιιά φινη νη δήκνη. Αξρεγέ κνπ, έηζη είλαη έρνπλ δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Θα πσ 
επίζεο ζηνλ ζπλάδειθν ηνλ θχξην Κέληε φηη ν δήκνο δελ είλαη θαηαθεξκαηηζκέλνο φπσο 
άθνπζα, αλ άθνπζα θαιά. Γηαηί, απηφο ν λφκνο ηνπ Θαιιηθξάηε μεθίλεζε επί επνρέο Οαγθνχζε 
θαη απηφ ιέεη θάηη γηα φζνπο κε αληηιακβάλνληαη. Γηαηί φηαλ ν θχξηνο Ξαπιφπνπινο αγσλίζηεθε 
θαη θαλείο δελ ηνλ ήζειε, ν πξνεγνχκελνο ππνπξγφο δειαδή, εκείο ηζηλάγακε ζαλ ηα άινγα. 
Δπίζεο είπε ν θχξηνο ζπλάδειθνο, έρεη ράζεη ε δεκνηηθή αξρή ηελ δεδεισκέλε. Κα ηελ 
δεδεισκέλε ηελ ράλνπκε θχξηε Κέληε φηαλ απνθαζίζεη ν ιαφο. ηαλ ινηπφλ μαλαθαηέβεη ε 
δεκνηηθή παξάηαμε θαη ν θχξηνο Ρξηρείιεο κεηά απφ ελάκηζη ρξφλν ζα ηνπ πνχκε αλ μαλαθάλεη 
δήκαξρνο ή έρεη ράζεη ηελ δεδεισκέλε. Γελ βηαδφκαζηε, γη’ απηφ αο κεηξάκε ιίγν ηα ιφγηα καο. 
Δπίζεο ν θχξηνο ζπλάδειθνο καο είπε 24 ζεκεία εγψ δελ κπφξεζα λα ηα θξαηήζσ θαη φια θαη ζα 
δεηήζσ κηα θσηνηππία λα ηα κειεηήζσ, ήηαλ πάιη πνιχ ζεκαληηθά πνπ ζε πνιιά ζπκθσλνχκε 
θαη πνηφο δελ ιέεη φρη αιιά λνκίδσ φηη ζηα Βάηηθα δφζεθε ε επθαηξία λα έρνπλε ζήκεξα δήκαξρν 
θαη λα κελ έρνπλε ην θνπζνπιάθη ηεο ςπρήο ηνπο φηη ηνπο αδίθεζε θάπνηνο. Νη ίδηνη δψζαλε ην 
απνηέιεζκα. Νη ίδηνη δψζαλε πέληε ζπκβνχινπο απφ ηελ κηα κεξηά, δειαδή ηνπ θπξίνπ Ρξηρείιε 
θαη νη άιινη ηέζζεξηο ήηαλ απφ ηελ άιιε κεξηά. Άξα δφζεθε ινηπφλ ε επθαηξία λα απνθαζίζεη ε 
Λεάπνιε λα βγάιεη δήκαξρν. Δίρε ππνςήθην δήκαξρν, ηνλ Θψζηα ηνλ Ρζάθν θαη ν ιαφο καο 
έδσζε ηξείο έδξεο. Ρνπο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Ρφζν έπξεπε λα καο δψζεη. πσο ηελ κείδσλ 
αληηπνιίηεπζε ηεο έδσζε κηα άιιε κεγαιχηεξε αλαινγία. Ρφζν έπξεπε λα ηεο δψζεη. Ρψξα ζα 
έξζνπκε λα αιιάμνπκε ηηο αλαινγίεο. Δγψ ζα θάλσ έλα αθηέξσκα ζηνλ αξρεγφ κνπ ηνλ θχξην 
Ρζάθν, ζα επηθαιεζηψ ηελ ξήζε ηνπ Πσθξάηε. Δπί ησλ ζηνχησλ δηλνί ήζαλ νη θαηήγνξνη κνπ 
ψζηε νη ιίαλ απηνί απνδερφκελσλ. Γειαδή, φζν κε θαηεγφξεζαλ ηφηε, φπσο μέξεηε νη ζνθηζηέο, 
παξαιίγν ν Πσθξάηεο λα μεράζεη πνηνο είλαη. Απηφο ήηαλ ν Ρζάθνο πνπ ηνλ αθνχζαηε 
πξνεγνπκέλσο, κε ηνλ πφλν θαη ηελ αγσλία πνπ αγαπάεη ηα Βάηηθα. Θαη φηαλ εκείο θάλακε ηφηε 
ηελ πξνζπάζεηα νκηιίαο εθεί ζηα Βάηηθα, είπα κέζα κνπ δελ ζα πάξνπκε ηα Βάηηθα, γηαηί ήηαλ 
ιίγνη Λεαπνιίηεο πνπ καο πιαηζίσλαλ. Ήδε είρακε ράζεη ην ηξέλν. Θαη θάηη αθφκα ζα πσ. Ήκνπλ 
απφ απηνχο θαη δελ ληξέπνκαη λα ην πσ φηη πξσηνζηάηεζαλ ζε απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ. Λαη, δελ 
είλαη ληξνπή. Κάιηζηα ν δήκαξρνο θαη κε ηζάθσζε κηα κέξα θαη κνπ ιέεη εθεί ζηελ Σαξαθηά θάηη 
γίλεηαη. Λαη είρακε ζπλαληεζεί, γηαηί είρακε ζπλαληεζεί φκσο, γηα λα θάλνπκε κηα εληαία 
πξνζπάζεηα φινη καδί. Θπκάκαη ινηπφλ φηη είρακε ζπλαληεζεί θαη αγσληδφηαλ ν θχξηνο Ρζάθνο, ν 
Θψζηαο ν Ρζάθνο, λα θάλεη πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο. Αλ είλαη δπλαηφλ φισλ θαη εδψ επηθαινχκαη 
ηελ καξηπξία ηνπ θπξίνπ Καζηνξφπνπινπ ν νπνίνο πξάγκαηη ζηελ Λεάπνιε κέζα ελψπηνλ κνπ 
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είπε φηη ν θχξηνο Ρζάθνο είλαη ζχκβνιν. ηαλ ιεο ηνλ άιινλ ζχκβνιν ηνλ αθνινπζείο θηφιαο. 
Αιιά κεηά απφ ιίγν ιάθηζε. Ξσο ζα καδέςσ εγψ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Δγψ ινηπφλ είδα θαη κε 
κεγάιε πξνζπάζεηα, αθνχ δελ ήμεξα φηη ήηαλ θαη ηφζν πξνρσξεκέλνο ζην ζέκα φπσο ηνλ 
απεθάιεζε θαη πνιχ θαιά ζχκβνιν, αιιά νη Λεαπνιίηεο δελ ζέινπλ ζχκβνιν. Ρη λα θάλνπκε, 
ζέινπλ ηνλ Ρξηρείιε θαη απηφ έγηλε. Δπίζεο ζα πσ αθφκα θάηη, θάλνπκε κηα κηθξή ζπδήηεζε θαη 
λα κε ζπγρσξνχλ νη ζπλάδειθνη γηαηί άθνπζα κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή φια απηά πνπ είπαλε, 
ιέσ ινηπφλ άιιε κηα θνξά φηη, ν Βνιηαίξνο ηη καο είπε. Γηαθσλψ κε απηφ πνπ ιεο αιιά ζα 
ππεξαζπηζηψ κέρξη ζαλάηνπ ην δηθαίσκα ζνπ λα ην ιεο. Λαη, νη Βαηηθηψηεο έρνπλ δίθην. Λαη, ν 
θχξηνο Κέληεο έρεη δίθην. Ρν ιέεη θαη δηαθσλνχκε κε απηφ πνπ ιεο αιιά λα ππεξαζπίζεηο απηφ 
πνπ ιεο. Ιέγε φζν ζεο, εγψ δελ αθνχσ ζα θάλσ απηφ πνπ ιέεη ην θξάηνο. Ινηπφλ ην θξάηνο 
απνθάζηζε θαη απνθάζηζε λα θάλεη απηφ πνπ ιέκε Θαιιηθξάηε. Θαη ν Θαιιηθξάηεο ζηνλ δήκν 
Κνιάσλ είλαη επηηπρεκέλνο. ζν θαη αλ ζέινπκε λα πνχκε δελ είλαη, (δηάινγνο) αλαθαιψ θαη 
δεηψ ζπγλψκε πξαγκαηηθά γη’ απηφ πνπ είπα, δήκνο Κνλεκβαζίαο. Δγψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηηο 
ζέζεηο ηνπ θπξίνπ Γεκεηξφπνπινπ πνπ απάληεζε ζηνλ θχξην Καζηνξφπνπιν, γηα λα κελ 
επαλαιακβάλσ. Δγψ βιέπσ θάηη άιιν, νη πξνηάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο πφζεο είλαη  , εγψ ηηο 
κέηξεζα ηψξα. Ν θχξηνο Κέληεο είπε 24 πξνηάζεηο, ν θχξηνο Καζηνξφπνπινο έρεη άιιεο ηφζεο, 
δελ μέξσ. Ν θχξηνο ν Ρζάθνο Ξέηξνο έζεζε θαη ζέκα δεκνςεθίζκαηνο. Ρν άθνπζα θαη ηξφκαμα. 
ηαλ ιεο δεκνςήθηζκα ηη ζεκαίλεη. Γελ μέξεηο φηη ζα ηελ ράζεηο; Αθνχ βιέπεηο φηη πάλε απφ 
εδψ ηέζζεξηο θαη απφ εθεί πέληε. Ιεο λα θάλεηο δεκνςήθηζκα παο λα απηνθηνλήζεηο; Ρν 
δεκνςήθηζκα ην έθαλε ν ιαφο φηαλ έγηλαλ νη εθινγέο. Καο ηνπνζέηεζαλ εκάο ειάζζνλα εζάο 
κείδνλα θαη απφ εθεί ε ζπκπνιίηεπζε.  Ρέιεησζε απηφ, δελ ζα ην ιέκε θάζε κέξα. Ήηαλ κεγάιε 
θνπβέληα γηα ηνλ θχξην Ξέηξν Ρζάθν λα πεη ηελ ιέμε δεκνςήθηζκα γηαηί θαη εγψ πήξα έλα θαιφ 
δεκνςήθηζκα ζηα Ξάθηα θάπνηε θαη κε θπλεγήζαλε. Γηαηί; Ήζεια λα πάξσ ην δξφκν θαη λα ηνλ 
πάσ απφ θάησ θαη είρακε βγάιεη ηφηε θαη 500.000 θαη βξέζεθαλ θάηη Ξαθηψηεο πνπ δελ έθαγα 
μχιν. Γελ πεηξάδεη, αο είλαη θαιά νη ζπκπαηξηψηεο κνπ θαη δελ ζα θάηζνπκε λα ην ζρνιηάζνπκε 
απηφ. έηζη έθξηλαλ θαη θαιά θάλαλε. Θαη ζέισ λα πσ θαη ζηνλ δήκαξρν, δελ ρξεηάδεηαη ηψξα 
δήκαξρε λα θάλεηο απνινγηζκφ πσο έθαλεο ην έξγν θαη πνπ ην έθαλεο. Θα καο ηα πεηο πην 
αλαιπηηθά. Έξρεηαη φπνπ λα λαη ν απνινγηζκφο. Δθεί ζα ην δνχκε, ζα ην εθηηκήζνπκε θαη ζα 
δνχκε αλ ζνπ μαλαδψζνπκε εληνιή εκείο ηνπιάρηζηνλ λα πεξπαηήζεη ην επφκελν πξφγξακκα. 
Ρν ηερληθφ ελλνψ. Δλησκεηαμχ είλαη ε Ρξίηε ηέηαξηε θνξά πνπ θάλσ ηελ αληηπνιίηεπζε. ηαλ 
ινηπφλ εγψ ήκνπλ δήκαξρνο θαη έγηλα αληηπνιίηεπζε, γηα ξσηήζηε ηνπο θπξίνπο Θνιιηάθν θαη 
Καπξνκηράιε έθαλα αληηπνιίηεπζε απηνχ ηνπ είδνπο; Λα ην νκνινγήζνπλ φκσο. Τήθηζα ή δελ 
ςήθηζα ηερληθφ πξφγξακκα. Τήθηζα ή δελ ςήθηζα πξνυπνινγηζκφ. Ήκνπλα θνληά ζηνλ 
δήκαξρν θαη ηνλ ζηήξηδα γηα λα κελ ιερζεί πνηέ φηη θάλσ αληίδξαζε επεηδή έραζα ηάρα κνπ ηηο 
εθινγέο. Θαη επεηδή ηηο έραζα; ινη ράλνπλ θαη φινη θεξδίδνπλ. Δπραξηζηψ θχξηε πξφεδξε γηα ηελ 
αλνρή ζαο. 
 
Αληηδήκαξρνο θ. Πξηθηάθε: Δηιηθξηλά ζθέθηεθα πάξα πνιχ αλ ζα έπξεπε λα πάξνπκε ηνλ 
ιφγν, λα κηιήζνπκε γηα ην ζέκα πνπ έρεη ηεζεί. Ήηαλ ζηηγκέο πνπ ζηελαρσξήζεθα θαη ζηηγκέο 
βέβαηα πνπ θαη εγψ ζίρηεθα απφ θάπνηα πνπ εηπψζεθαλ εδψ κέζα. Θα ηα πξνζπεξάζσ φκσο κηαο 
θαη καο θάλνπλ ηελ ηηκή θαη ηα κέζα λα παξαθνινπζνχλ απηή ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ πνπ ζηφρν έρνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ Βαηίθσλ. Λνκίδσ φηη 
επηθνξηηζηήθακε έλα πνιχ κεγάιν ξφιν. Ρν λα κπνξέζεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα κπνξέζεη λα 
θξαηεζεί ζε έλα ρξφλν πνπ φια ζρεδφλ ξεκάδνπλ θαη θαηαξξένπλ. Ζ κεγαιχηεξε ινηπφλ αηπρία 
ηνπ Θαιιηθξάηε, αλ ζέιεηε λα ηελ ζπδεηήζνπκε απφ ηελ αξρή αιιά είλαη άηνπε ε ζπδήηεζε, 
κεγαιχηεξε αηπρία απηνχ ηνπ δήκνπ είλαη φηη ζπλέπεζε κε ηελ κεγαιχηεξε δεκνζηννηθνλνκηθή 
θξίζε. Δπνκέλσο αλ ππήξραλ ηα ρξήκαηα λα γίλνπλ απηά φπσο έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ, 
ζίγνπξα δελ ζα είρακε θηάζεη εδψ πνπ θηάζακε. Ρν κφλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε ζήκεξα είλαη 
φηη ην θέξδνο απφ φιν απηφ είλαη κηα θνπβέληα. Άλνημε ε θνπβέληα εδψ, αληαιιάζζνπκε 
απφςεηο, αληαιιάζζνπκε δεηήκαηα θαη πξέπεη λα πνχκε. Δίρακε φξακα, φηαλ αλαιάβακε δελ 
ππήξμακε πνηέ, θαλέλαο απφ καο ππνζηεξηθηήο ηεο δηθήο ηνπ κηθξήο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γελ 
έλνησζα πνηέ ηνλ εαπηφ κνπ αλ θαη πνιιέο θνξέο κε εθθσλνχζαλ αληηδήκαξρν Εάξαθα, λα 
λνηψζσ φηη έπξεπε λα ππεξαζπηζηψ κφλν ηα ζπκθέξνληα ηνπ Εάξαθα. Δίπε πξηλ ιίγν ν 
ζπλάδειθνο ν θχξηνο Ρζάθνο, ηη ζρέζε έρνπλ ηα Βάηηθα κε ηνλ Εάξαθα. Πην γεληθφ ζρέδην 
πνιενδνκηθψλ ηνπ πξψελ δήκνπ Βνηψλ αλέθεξε ν ζρεδηαζκφο φηη ε Λεάπνιε, ε πεξηνρή ησλ 
Βαηίθσλ, ε Κνλεκβάζηα θαη ν Εάξαθαο είλαη απηφ ην παξάθηην εθείλν κέησπν πνπ ζα θέξεη ηελ 
Λεάπνιε ζε αλάπηπμε θαη ζαλ δηνηθεηηθφ θέληξν δεχηεξν. Δπνκέλσο, φινη καο είρακε ηελ αλάγθε 
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φισλ. Ν Εάξαθαο ηελ Κνλεκβάζηα θαη ηελ Λεάπνιε θαη ηνπο Κνιαφπο θαη ηνλ Αζσπφ. Γίλακε κηα 
νκάδα αλζξψπσλ πνπ θιεζήθακε λα ππεξαζπηζηνχκε ηνλ Θαιιηθξάηε, ζηηο πην δχζθνιεο ζηηγκέο 
πνπ κπνξνχζε λα βξεζεί ε Διιάδα, δελ είρακε πξνεηνηκαζία θακία, καο άθεζαλ ζηελ ηχρε καο, 
καο δψζαλε ρίιηεο αξκνδηφηεηεο ρσξίο θαλέλα πφξν θαη εξρφκαζηε ηψξα λα θάλνπκε έλαλ 
απνινγηζκφ κηθξφ θαη λα πνχκε πνπ πεηχρακε θαη πνπ απνηχρακε. Θεσξψ φηη απηά πνπ 
επηηέρζεθαλ είλαη ιίγν πεξηζζφηεξα ίζσο απφ απηά πνπ ράζεθαλ. Λαη κελ θαηαλνείηε ην ζέκα 
ησλ Βαηίθσλ,  φηαλ απηφ ζπληεξείηε κε έλαλ ηξφπν, αιιά ζήκεξα πνπ ην ζπδεηάκε εδψ θαη 
πνιχ νξζά γηα κέλα γηαηί, πξέπεη λα ηξέμσ θαη γηα ηνλ ρξφλν, ν θχξηνο Γεκεηξφπνπινο έζεζε, ηη 
απφθαζε λα ιάβεη απηφ ην ζπκβνχιην ζε απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή. Γελ έρεη νχηε ηελ 
αξκνδηφηεηα λα ιάβεη απφθαζε, νχηε θαη λα πεη λαη ή φρη ζε απηφ πνπ γίλεηε. Λα θχγνπλ ηα 
Βάηηθα ή λα κείλνπλ ηα Βάηηθα. Ξηζηεχσ ινηπφλ φηη φινη αλ αγθαιηάζνπκε θαη φπσο πνιχ νξζά 
ζπκθσλψληαο κε φζνπο αθνχζηεθαλ, αλ αγθαιηάζνπκε απηφλ ηνλ δήκν θαη γηα ηα επφκελα 
ρξφληα δνπιέςνπκε γη’ απηφ ηνλ δήκν είλαη κφλν βέβαην φηη απηφο ν δήκνο ζα πάξεη κπξνζηά. 
Γηαηί θαη ηελ δπλαηφηεηα έρεη, θαη πηζηεχσ ηνπο αλζξψπνπο έρεη θαη ε θνηλσλία είλαη έηνηκε θαη 
πεξηκέλεη ζηήξημε απφ ην πην θνληηλφ ηεο θέληξν εμνπζίαο. Θαη ην πην θνληηλφ θέληξν εμνπζίαο 
γηα ηνπο πνιίηεο είλαη ν δήκνο πνπ βιέπεη απέλαληη ηνπ. Θαη ζα ήζεια κφλν έλα πνιχ κηθξφ 
ζρφιην, κπνξεί πνιιέο ψξεο λα κηιάεη θαλείο γηα απηφ ην ζέκα, πξηλ απφ ιίγν έγηλε λνκίδσ 
άζηνρα έλα θαηεγνξεηήξην αλ ππάξρεη φξακα, αλ ππάξρεη ζηξαηεγηθή, αλ ππάξρνπλ ζέζεηο, γηαηί 
απηφο ν δήκνο δελ πάεη νχηε άλαξρα, νχηε φπσο ηνπ θαινχλ λα έξζνπλε. Θαη ζηξαηεγηθφ 
ζρεδηαζκφ ςεθίζακε εδψ κέζα αλ ζπκάζηε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζέζεηο έρνπκε γηα φια 
ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θαη γηα ηηο ΑΞΔ, ζα πάκε ζαλ ελεξγεηαθφο δήκνο; Λνκίδσ φηη 
δηίζηαληαη νη απφςεηο. Δίπακε ινηπφλ εκείο φηη δελ ζέινπκε λα πάκε ζηνπο ελεξγεηαθνχο δήκνπο. 
Θέινπκε λα πάκε ζηνπο ηνπξηζηηθνχο δήκνπο. Ν θχξηνο Ιχξαο πξηλ απφ ιίγν λνκίδσ έζεζε ηα 
δεηήκαηα γηαηί είκαζηε έλαο ηνπξηζηηθφο δήκνο. Γελ πξέπεη λνκίδσ, λα θαηαρξαζηψ νχηε ηνλ 
ρξφλν, ε ψξα πέξαζε, έρνπκε επηρεηξήζεη πνιιέο θνξέο λα κελ ζπδεηάκε, αθήλνπκε λα 
αθνπζηνχλ νη απφςεηο πην πνιχ ηεο κεηνςεθίαο γηαηί δελ είλαη αληηπνιίηεπζε εδψ, κέζα ζηνπο 
δήκνπο δελ γίλνληαη αληηπνιηηεχζεηο, ππάξρνπλ πιεηνςεθίεο θαη κεηνςεθίεο. Δγψ λνκίδσ φηη 
θαλείο δελ κπνξεί λα καο θαηεγνξήζεη φηη θαηαρξψκεζα ην ζέκα ηνπ κηθξνθψλνπ ή αλ ζέιεηε 
ηεο πξνβνιήο. Θέισ λα κηιάκε φηαλ έρνπκε λα πνχκε πξάγκαηα θαη λνκίδσ ζε απηφ ηνλ δήκν 
έρνπκε λα πνχκε πξάγκαηα. Θάλακε πξάγκαηα θαη ην ζρέδην είλαη, πφξνη δελ ππάξρνπλ. Γη’ απηφ 
παιεχνπκε. Ξξφεδξε κε θνηηάο έθηαζα ηνλ ρξφλν κνπ θιείλσ. Λα ην θιείζσ ινηπφλ θαη λα πσ 
φηη απηή ηελ ζηηγκή ν δήκνο Κνλεκβαζίαο κπνξεί λα γίλεη πξσηαζιεηήο ζε θάπνηα πξάγκαηα. 
Αξθεί φιν απηφ πνπ επηρεηξείηαη εδψ θαη έλαλ ρξφλν λα αγθαιηαζηεί απφ φινπο καο, ηδηαίηεξα απφ 
ηελ πεξηνρή ησλ Βαηίθσλ πνπ έρνπλ απνκείλεη κε απηφ ην παξάπνλν. Γελ ζθιαβψζεθαλ ηα 
Βάηηθα. Φίιηαηε, αγαπεκέλε, ζχκβνπιε, Θψζηα Ρζάθν, δελ ζθιαβψζεθαλ. Ρα Βάηηθα αθήζηε ηα 
πξάγκαηα λα αλαπηπρζνχλ καδί κε φινπο εκάο θαη λα δείηε έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα απηή ηελ 
πεξηνρή. Λνκίδσ φηη φιε ε πεξηνρή έρεη αλάγθε ζην κέιινλ. Ζ ηνπηθή θνηλσλία θάηη πεξηκέλεη 
απφ καο. Ρν θξάηνο δελ δίλεη ηίπνηα, εκείο ινηπφλ πξέπεη λα πάξνπκε ηα ελία. Παο επραξηζηψ 
πνιχ θαη έρσ ηελ αίζζεζε φηη ην θξάηνο θηαίεη θαη φρη ε απηνδηνίθεζε. 
 
θ. Σζάθνο Κσλ.: Δγψ δελ είπα φηη ν δήκνο Κνλεκβαζίαο ζθιάβσζε ηα Βάηηθα. Δκείο έρνπκε κηα 
αδηθία ηελ νπνία ηελ ηξψκε ζην θεθάιη απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ. 
 
θ. Πξόεδξνο: Γελ είπε θάηη ηέηνην ε θπξία αληηδήκαξρνο. 
 
θ. Σζάθνο Κσλ.:  Θχξηε πξφεδξε ζαο παξαθαιψ, ζεβαζηείηε λα πσ ηελ εκπεηξία κνπ θαη ηελ 
ζέζε κνπ. Κελ πξνθαινχλ ην φλνκά κνπ. Αο κηιάλε αφξηζηα.  
(δηάινγνο). 
 
θ. Παπαδάθεο: Ξάληνηε δελ δηαθφπησ θαλέλαλ θαη πεξηκέλσ έζησ θαη κε δηαθνπέο λα πσ απηά 
πνπ έρσ λα πσ. Θα ζπκθσλήζσ ελ κέξεη κε ηελ θπξία Ξξηθηάθε σο πξνο ην γεληθφ πνιενδνκηθφ 
ζρέδην πνπ είπε γηα ηελ Λεάπνιε αθνχ ν θχξηνο Ξεηξνιέθαο πνπ ζπλέηαμε ηα θαηά ηφπνλ ησλ 
ινηπψλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ησλ επηκέξνπο ΠΣΝΝΑΞ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Κνλεκβαζίαο θαη 
ηνπ Εάξαθα, είρε φλησο ηφηε πξνβιέςεη απηφ ην θνκκάηη λα ελσζεί αιιά κε δηνηθεηηθφ θέληξν 
ηφηε ηελ Λεάπνιε, πνιηηηζηηθφ θέληξν αλ ζπκάκαη θαιά ηελ Κνλεκβαζία θαη αγξνηνπξηζηηθφ 
θέληξν ηνλ Εάξαθα. Γηνηθεηηθφ θέληξν φκσο πξνέβιεπε ηελ Λεάπνιε θαη εθεί είλαη ην πξφβιεκα 
απφ ηελ πιεπξά ηεο Λεάπνιεο πνπ λνηψζνπλ φηη έρνπλ αδηθεζεί. Ρν πξφβιεκα μεθίλεζε θπξίεο 
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θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ην δήζακε απφ ην 2010 ηνλ Απξίιε κήλα θαη φηαλ αλαθνηλψζεθε ε λέα 
δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ρψξαο, ν Θαιιηθξάηεο. Ζ ηφηε λενεθιεγείζα θπβέξλεζε έβαιε έλαλ 
φξν. Κηινχζε πάληα πεξί δηαβνπιεχζεσλ. Δγψ ζα έιεγα πεξί δηαβνιηθψλ ελεξγεηψλ θαη κφλν, 
δηφηη ν φξνο δηαβνχιεπζε θαη δηαβνπιεχνκαη ζεκαίλεη φηη ζπδεηψ θαη δελ απνθαζίδσ απηφ πνπ 
δίλσ ζηελ δεκνζηφηεηα, δέρνκαη θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη ηειηθά απνθάζηζαλ φπσο ην έδσζαλ 
ζηελ δεκνζηφηεηα κε ιακβάλνληαο ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο 
δεκνηηθήο ελφηεηαο ησλ Βνηψλ. Πήκεξα ινηπφλ είκαζηε ζε απηφλ ηνλ Θαιιηθξαηηθφ δήκν, 
πξνζσπηθά είρα ηελ άπνςε ηφηε, φηη θαη δελ ληξέπνκαη λα ην πσ φηη ν δήκνο Κνλεκβαζίαο ζηελ 
ζεκεξηλή δεκνηηθή ελφηεηα, αλ ζπλελσλφηαλ κε ηελ δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ θαη ηελ 
Διαθφλεζν, πηζαλψλ θαη ηνλ Εάξαθα πνιιά είρε λα θεξδίζεη απφ απηή ηελ κεγάιε ζπλέλσζε. 
Πήκεξα φκσο βξηζθφκαζηε ζην θάησ απφ ηελ ζθέπε ηνπ λένπ Θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ 
Κνλεκβαζίαο κε ηελ παξνχζα κνξθή ηνπ θαη έρνπκε νξθηζηεί λα ππεξεηνχκε απηφλ ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν δήκν. Ρν πξφβιεκα θαηά ηελ άπνςε κνπ πξνέθπςε, ζα είρε μεραζηεί, απφ ηελ 
επηζηνιή ηνπ θπξίνπ ππνπξγνχ ηνπ θπξίνπ Πηπιηαλίδε θαη ηειηθά αλαξσηηέκαη αλ ν θχξηνο 
Πηπιηαλίδεο ζηελ επηζηνιή ηνπ, πνπ έζηεηιε ζηηο 2 Απγνχζηνπ ηνπ 2012 θαη ζέηεη δεηήκαηα 
ζεζκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ρσξνηαμηθά ηα ελλνεί ή είλαη ζέκα αλαιχζεσο επηζηεκφλσλ γηα ην ηη 
ζθέθηεηαη θαη ηη ελλνεί θάζε θνξά. Ξάεη ζηελ ΘΔΓΔ, ιέεη παξεξκελεχηεθαλ νη ζέζεηο κνπ. Κα 
εθείλνο ην έγξαςε ην θείκελν, εθείλνο ην ππέγξαςε, πνηνο ην παξεξκήλεπζε; Ξηζηεχσ φηη απφ 
ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ αλ είραλ ιεθζεί αληίκεηξα σο πξνο ηελ ππνβάζκηζε αλ 
ζέιεηε ή ηελ αδηθία λα δερζψ ζηα Βάηηθα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή φπσο 
θαίλεηαη ε κεγαιπηέξα πφιε ηνπ δήκνπ καο, αλ είραλ ιεθζεί αληίκεηξα απφ ηνλ δήκν δελ ζα 
ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα ζήκεξα. Θαη εμεγνχκαη. Ρν ιηκεληθφ ηακείν ιεηηνπξγνχζε απφ ηφηε 
ζηελ Λεάπνιε θαη ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη θαιψο θαη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε. Ν δήκνο, 
νξίζηεθε έδξα νη Κνιάνη. Θαιψο είλαη ζην θέληξν, δελ ζα κπνξνχζα λα έρσ αληίξξεζε ζε απηφ. 
ην λνκηθφ πξφζσπν. Ζ επηηξνπή ηνπ ηνπξηζκνχ. Γελ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ 
Λεάπνιε, ψζηε λα ππάξρνπλ απηά ηα αληίκεηξα αιιά θαη ε εμηζνξξφπεζε ψζηε λα κελ 
αηζζάλνληαη θαη απηνί νη άλζξσπνη πξαγκαηηθά αδηθεκέλνη; Πηελ επηζηνιή πνπ έρεηε ζηείιεη 
θχξηε δήκαξρε, πνπ ζε πνιιά ζεκεία ζπκθσλψ, ζε θάπνηα ίζσο δηαθσλψ, δελ είλαη ζέκα 
αληηπαξάζεζεο. Πηνλ πίλαθα, ην έρσ πεη θαη ζηνλ θχξην Καπξνκηράιε πνπ είλαη ζηελ ηνπηθή 
έλσζε δήκσλ θαη εθπξφζσπνο θαη ζηελ ΘΔΓΔ ζην 8 εδάθην, ιέηε φηη ζα πξέπεη λα απμεζεί ν 
αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο ελφηεηεο γηαηί έηζη ζα ιπζεί ην πξφβιεκα 
απφ ελδερφκελεο παξαηηήζεηο ζπκβνχισλ. Δγψ ζε απηφ έρσ κηα πξφηαζε, ηελ έρσ πεη ζηνλ 
θχξην Καπξνκηράιε φηη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ κνλνκειή ηνπηθά ζπκβνχιηα, εθ 
ησλ πξαγκάησλ ζα πξέπεη δειαδή, έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα μέξεη ηα πάληα. Θα έπξεπε 
δειαδή ε πξφβιεςε απηή ηνπ Θαιιηθξάηε λα δηνξζσζεί θαη λα γίλνπλ ηξηκειή ηα ηνπηθά 
ζπκβνχιηα. Ρψξα, εθείλν πνπ κε έρεη πξνβιεκαηίζεη απφςε, είλαη ην φηη δελ αθνχσ απφ ηελ 
πιεπξά ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πξνεξρνκέλσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ 
δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ λα ηνπνζεηνχληαη. Δκέλα απηφ κε έρεη πξνβιεκαηίζεη. Θα ήζεια 
ηελ δηθή ζαο άπνςε γηαηί, γηαηί εθθξάδεηε θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ηνπηθή θνηλσλία ησλ Βνηψλ 
ζαο εκπηζηεχζεθε λα ππεξεηήζεηε ηα ζπκθέξνληα θαη εκείο εξρφκαζηε ζε δεχηεξε κνίξα. Αλ ε 
ηνπηθή θνηλσλία θαη νη ππνγξαθέο ηεο, νη νπνίεο 4.500 ππνγξαθέο πνπ απηή ηελ ζηηγκή εγψ ηηο 
απνδέρνκαη πιήξσο θαη ζα κπνξνχζα θαη λα πσ φηη δελ ζα πηέζσ θαλέλαλ αλ ππάξρνπλ 
απνζρηζηηθέο ηάζεηο απφ ηελ πεξηνρή ησλ Βνηψλ, πνπ δελ ζα ην ήζεια. Ξιένλ ν νξγαληζκφο 
φπσο ππάξρεη ν δήκνο Κνλεκβάζηαο θαη πηζηεχσ φηη ιεηηνπξγεί άςνγα. Αιιά νη άλζξσπνη 
αηζζάλνληαη απηή ηελ ππνβάζκηζε, ηελ πξνζβνιή, φπσο ζέιεηε κπνξείηε λα ην πείηε. πσο 
εθθξάδνληαη νη ίδηνη. Αιιά ζα ήζεια ηελ δηθή ζαο άπνςε, γηαηί εζάο ςήθηζε ν ιαφο θαη 
ηνπιάρηζηνλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζα έπξεπε λα πάξεηε ζέζε. Δπραξηζηψ. 
 
Αληηδήκαξρνο θ. Κνιιηάθνο: Θαιεζπέξα, ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο γηαηί πηζηεχσ φηη ν 
θχξηνο δήκαξρνο πξαγκαηηθά κε έρεη θαιχςεη θαη ην ιέσ κε βεβαηφηεηα απηφ. Έλαο άλζξσπνο 
πνπ εδψ θαη έμη ρξφληα πξαγκαηηθά πνπ ζρεδφλ έρσ εγθαηαιείςεη ηα πάληα θαη ήκνπλ ζηνλ δήκν 
ησλ Κνιάσλ θαη ηψξα ζηνλ δήκν ηεο Κνλεκβαζίαο. Γελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, ζα πσ κφλν 
φηη ν δήκνο απηφο πνπ δεκηνπξγήζεθε, γηα κέλα είλαη φηη ην θαιχηεξν θαη είλαη φηη ην θαιχηεξν 
γηα φινπο ηνπο δεκφηεο καο. Απφ ηα Βειαλίδηα κέρξη ην Θππαξίζζη. Γελ ζα θάλσ αλάιπζε, ζα 
ηελ θάλσ θάπνηα άιιε ζηηγκή πνπ ζα έρνπκε ρξφλν. Λνκίδσ φηη είλαη ππνρξέσζε δηθή καο λα ην 
κεηαθέξνπκε θαη απηφ ζηνπο δεκφηεο καο. Ξξαγκαηηθά είλαη ππνρξέσζε λα ηνπο πνχκε ηελ 
αιήζεηα, λα ηνπο ιέκε πσο δνπιεχεη απηφο ν δήκνο, πσο εμππεξεηνχληαη, ηη έρνπλε θεξδίζεη 
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απηνί θαη απφ εθεί θαη πέξα λα είζηε ζίγνπξνη φηη αλ ηνπο βνεζήζνπκε ζα βγάινπλ θαη απηνί 
θαιχηεξα ζπκπεξάζκαηα. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ίζσο ζε θάπνηεο δεκνηηθέο ελφηεηεο λα κελ 
γίλεηε απηφ ηφζν θαιά. Απφ εθεί θαη πέξα, επεηδή άθνπζα πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη επεηδή 
βιέπσ, θαη ην ιέσ κε θάζε εηιηθξίλεηα γηαηί πξαγκαηηθά εγψ δελ είρα ηνλ ρξφλν λα πξνεηνηκαζηψ 
φπσο έρνπλ πξνεηνηκαζηεί άιινη ζπλάδειθνη, δελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο πξαγκαηηθά. Δίκαη 
ππέξ ηνπ κεγάινπ δήκνπ, είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ δεκνηψλ θαη ζα ζπλερίζσ λα δνπιεχσ γη’ 
απηφ θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα είκαη ζην ηέινο αθφκα κηα θνξά ππεξήθαλνο φπσο φηαλ ηειείσζε 
ν δήκνο ησλ Κνιάσλ, ζην ηέινο ηεο ζεηείαο καο. Δπραξηζηψ. 
 
θ. Υαξακήο: Κεηά απφ ηξεηζήκηζη ψξεο επραξηζηψ πνιχ πνπ κνπ δίλεηε ηνλ ιφγν. Λα μεθηλήζσ 
πξψηα κε δπν παξαηεξήζεηο θχξηε πξφεδξε θαη λα πσ βέβαηα νη Βαηηθηψηεο δελ είλαη επαίηεο. 
Απηφ είλαη μεθάζαξν. Θαη κηα δεχηεξε παξαηήξεζε, φηη ε πνιηηηθή δελ γίλεηαη αλ καο αξέζεη ην 
πξφζσπν, αλ κε ιέλε Σαξακή ή νπσζδήπνηε αιιηψο. Ή αλ είκαη φκνξθνο ή αλ είκαη άζρεκνο ή 
αλ έρσ θαιφ ιέγεηλ, αλ κπνξψ λα πσ απηά πνπ ζέισ κε δπν θνπβέληεο ή ηα πσ κε δέθα 
θνπβέληεο. Δπίζεο, δελ γίλεηαη πνιηηηθή κε παιηθαξηέο θαη κε ςέκαηα. Θαη λα θάλσ αθφκα θαη κηα 
επηζήκαλζε θαη λα πσ αλνηθηά θαη απαληψληαο ζηνλ θχξην Ιχξα, φηη φια ηα κεηξάλε απφ ην 
απνηέιεζκα. ηαλ έρνπκε έλα απνηέιεζκα ιέκε φηη πξάγκαηη θάλακε ή δελ θάλακε. ηαλ ην 
απνηέιεζκα είλαη έλα. ρη αλεπαξθέο αιιά κεδεληθφ δε φια ηα επίπεδα, ζεκαίλεη φηη θάηη δελ 
πάεη θαιά. Ξξηλ μεθηλήζσ θαη εγψ λα θάλσ δπν ηξεηο επηζεκάλζεηο αθφκα θαη λα πσ φηη απηή ε 
επηζηνιή πνπ εζηάιε απφ ηνλ δήκαξρν πξνο ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ θπξίνπ Ρζάθνπ Θψζηα πνπ 
βεβαίσο δελ είρα ιφγν λα ην ζρνιηάζσ, δελ απεπζπλφηαλ ζε κέλα, φκσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ 
είλαη κέζα ζηα εηζεγεηηθά καο ζεκεηψκαηα, έρσ ηελ εληχπσζε φηη είλαη πιένλ δεκφζην έγγξαθν 
θαη πξέπεη λα ην θνπβεληηάζνπκε. Θαη λα πσ φηη κπαο ε πεξηπηψζεη είκαη πεξήθαλνο πνπ 
ζπκκεηείρα  ζρεδφλ είθνζη πέληε ρξφληα ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα ηνπ παιηνχ δήκνπ Βνηψλ θαη 
ηεο παιηάο θνηλφηεηαο Λεάπνιεο. Λνηψζσ ππεξήθαλνο γηα φινπο ηνπο δεκάξρνπο, γηα φινπο 
ηνπο πξνέδξνπο ηεο θνηλφηεηαο, γηα φηη θάλαλε θαη θέξαλε ηελ πφιε εθεί πνπ ηελ θέξαλε. Δγψ 
απιψο λα πσ φηη ηελ πφιε φηαλ ηελ παξαιάβακε, ηελ παξέιαβε ν θχξηνο Θνπζνχιεο ην 2003 
ήηαλε 2.500 θάηνηθνη θαη ηψξα είλαη απφ ηελ απνγξαθή λνκίδσ, 3.400. Απμήζεθε θαηά 900. 
Ξήξαλ απηά ηα έξγα, κπήθαλε πξνγξάκκαηα, κνπζεία πνιηηηζκφο, λα κελ αλαθεξζψ ζηα έξγα, 
ηα αλαθέξεη ν θχξηνο δήκαξρνο ζεσξψληαο φηη είλαη θαη δηθά ηνπ έξγα. Απιψο αθφκα λα θάλσ 
κηα παξαηήξεζε θαη κηα επηζήκαλζε θαη λα πσ ε ιέμε πέξαζκα. Δίλαη δπλαηφλ λα ιέγεηε απφ ηνλ 
άλζξσπν πνπ εθπξνζσπεί ηα Βάηηθα ε ιέμε πέξαζκα. Λα μεπηηιίδεη ηφζν πνιχ ηελ πφιε ηεο 
Λεάπνιεο; Ζ Λεάπνιε πέξαζκα πξνο ηα Θχζεξα; Δγψ ηνπιάρηζηνλ έπεζα απφ ηα ζχλλεθα θαη 
αθφκα κηα παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηνλ θχξην ππνπξγφ θαη απηφ 
δεκφζην έγγξαθν θαη κπνξψ λα ην ζρνιηάζσ. Πην επηά ή ζην νθηψ θάλεη ιφγν πεξί 
αλακνξθψζεσο. Γειαδή έλαο δήκνο πνπ ιέκε πνπ έγηλε κε πέληε δήκνπο κέζα θιπ πνπ πξέπεη 
λα πξνγξακκαηίδεη, πνπ πξέπεη λα βιέπεη φρη αχξην, δέθα ρξφληα καθξηά πξέπεη λα βιέπεη. Λα 
θάλεη πξνγξακκαηηζκφ πεληαεηίαο, λα πεη ε Λεάπνιε ζα κεγαιψζεη, ζα απμεζεί εθεί, ε 
Κνλεκβάζηα ζα πάεη εθεί, ν Εάξαθαο ζα πάεη εθεί, ν Αζσπφο ζα θάλεη ην άιιν, ε Κνλεκβάζηα ζα 
θάλεη ην άιιν. Λα ιέεη φηη πξέπεη λα θάλεη αλακφξθσζε, λα ςεθίδεη πξνυπνινγηζκφ ηψξα θαη 
κεηά απφ κηα εβδνκάδα λα ην θάλεη θνπξειφραξην. Απηφ γηα κέλα είλαη απαξάδεθην θαη 
ζηακαηάσ εδψ, δελ θάλσ άιιν ζρφιην θαη θχξηε δήκαξρε, θχξηε πξφεδξε εδψ πέξα ππάξρεη κηα 
επηζηνιή. Ρν αίηεκα ησλ Βαηηθησηψλ εκείο δελ δηακαξηπξφκαζηε, δελ έρνπκε ηίπνηα λα 
κνηξάζνπκε, ζεβφκαζηε ηνπο Κνιάνπο, ζεβφκαζηε ηνλ Αζσπφ, ζεβφκαζηε ηελ Κνλεκβάζηα, 
ζεβφκαζηε ηνλ Εάξαθα, ζεβφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο βαζηθά πνπ εθπξνζσπνχλ θαη πξαγκαηηθά 
πξνζθέξνπλ επαλεηιεκκέλσο θαη έρσ πεη γηα ζπλαδέιθνπο θαη πξνέδξνπο φηη πξάγκαηη θάλνπλ 
έλα έξγν ηεξάζηην εδψ πέξα. Δίλαη γηα καο, θαηά ηνπο Βαηηθηψηεο φηη έρεη γίλεη κηα αδηθία, έγηλε 
έλα έθηξσκα, έγηλε έλα κφξθσκα. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ γηα καο ηνπο 
Βαηηθηψηεο είλαη έλα έθηξσκα. Γελ είπακε φηη δελ ζπκκεηέρνπκε, δελ βνεζάκε, φηη δελ θάλνπκε. 
Ρνπιάρηζηνλ εγψ φζν έρεη ζρέζε κε θαιά πξάγκαηα είκαη πξφζπκνο γηα ηα πάληα αο πνχκε. Γελ 
ιέκε φηη δελ βνεζάκε, φκσο απηή ηελ ζηηγκή έρεη γίλεη έλα έγθιεκα. Απηφ ινηπφλ ην έθηξσκα, 
απηφ ην έγθιεκα, αθνχ καο δίλεηε ηψξα κηα δπλαηφηεηα κέζσ απηνχ ηνπ εγγξάθνπ πνπ 
απεπζχλεη ν ππνπξγφο θαη δεηάεη νξηζκέλα πξάγκαηα θαη απφ ηελ άιιε ρσξνηαμηθά θαη απ’ φηη 
ιέεη κέζα έρεη θάλεη θαη επηηξνπέο. Γελ ην θαηάιαβα απηφ ην πξάγκα, φηη δελ πξέπεη εκείο εδψ 
λα πνχκε ηνλ πφλν καο ή λα πνχκε δπν πξάγκαηα. Γηαηί καο απνπαίξλεηε; Γελ ην θαηάιαβα. 
Ρψξα, αλ είπακε δπν θνπβέληεο παξαπάλσ ή δπν θνπβέληεο ιηγφηεξεο δελ ράζεθε θαη ν θφζκνο. 
Δδψ πέξα εκείο θχξηε πξφεδξε έρνπκε πάξεη απνθάζεηο. πάξρεη ε απφθαζε 6 Απξηιίνπ 2010 θαη 
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ιέκε ζπκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε θαη θάλνπκε έθθιεζε πξνο ηνπο δήκνπο γηαηί κφλν κηα 
ηέηνηα ιχζε πεξηιακβάλεη ππφςε ζηελ ηνπηθή απηνδηνηθεηηθή αξρή ηεο εγγχηεηαο ζα ζπκβάιιεη 
ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. πνγξάθεηαη απφ κέλα, Σαξακήο Αληψληνο, 
Καξνχζεο Σαξάιακπνο, Ρζάθνο Ξέηξνο, Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο, Θαινγεξίλεο Ζιίαο, 
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο, Γεσξγνπδήο Δπζηξάηηνο, δειαδή ηη έγηλε; Άιιαμε θάηη ζήκεξα; 
Απηή είλαη ε 55/2010.  Έρσ δίπια κνπ ηελ 104/2010 απφθαζε. Απνθαζίδνπλ νκφθσλα. Ρν 
πέληε, λα ππνβάιινπλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο φζνη ζχκβνπινη ην επηζπκνχλ εθφζνλ δελ γίλεη 
απνδεθηή ε πξφηαζε καο. Νη ίδηνη ζχκβνπινη. Έρεη αιιάμεη θάηη; Ξεξηκέλσ θαη εγψ λα ηνπο 
αθνχζσ. Γελ έρνπκε αληηπαιφηεηα κε θαλέλαλ, ζεβφκαζηε ηνπο Κνιάνπο πνπ καο θηινμελεί θαη 
ηνπο επραξηζηνχκε πνιχ. Γελ ππάξρεη αληηπαιφηεηα. Ρν πξφβιεκα είλαη ζπγθεθξηκέλν γηα καο. 
Έρεη γίλεη έλα έθηξσκα, έρεη γίλεη κηα αδηθία. Απηφ ινηπφλ αλ κπνξνχκε ζήκεξα λα θαιχςνπκε 
απηφ ην πξάγκα θηι γηα εκάο ζα είλαη φηη θαιχηεξν. Αλ έρνπκε ιίγν ρξφλν θχξηε πξφεδξε λα 
δηαβάζσ θαη κηα επηζηνιή πνπ εζηάιιεη απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πξνο ηνλ ππνπξγφ, αλ έρσ 
ιίγν ρξφλν κνπ επηηξέπεηε, αλ φκσο ηειείσζε ν ρξφλνο κνπ δελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ, είπα απηά 
πνπ ήζεια λα πσ. Ν ζπλδπαζκφο ηνπ λφκνπ Θαιιηθξάηε, φζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή καο 
ππαγνξεχηεθε απφ κηθξνπνιηηηθέο θαη θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη 
ζέζεηο θαη νη απφςεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ φπνηα δηαβνχιεπζε έγηλε ήηαλ γηα ηα κάηηα ηνπ 
θφζκνπ θαη δελ απνηέιεζε δηακνξθσηηθφ παξάγνληα ηεο ηειηθήο απφθαζεο. Ιέκε ηψξα γηα ηελ 
επνρή εθείλε. Ζ ακείιηθηε θαζεκεξηλφηεηα, ε ηαιαηπσξία ησλ 10.000 πεξίπνπ δεκνηψλ ηεο 
δεκνηηθήο ελφηεηαο ησλ Βνηψλ. Ιφγσ ηδηαίηεξα ηεο κεγάιεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο απφ ηελ 
έδξα ηνπ δήκνπ ζηνπο Κνιάνπο, πιένλ ησλ 100 ρικ, ε ζπξξίθλσζε ησλ πάζε θχζεσλ 
ππεξεζηψλ, ε δηνηθεηηθή γξαθεηνθξαηηθή ππεξεζηψλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε θιπ απνηεινχλ ηελ 
ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηνλ απαξάδεθην ηξφπν πνπ 
εθαξκφζηεθε ζηελ πεξηνρή καο ν λφκνο ηνπ Θαιιηθξάηε. πνπ δελ ειήθζεζαλ θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηνπ λφκνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Βνηψλ θαη νδήγεζαλ ζε απηφ ην 
κφξθσκα πνπ αδηακθηζβήηεηα θαη πάλσ απφ νπνηαδήπνηε ζθνπηκφηεηα θαη άπνςε ππνβάζκηζε 
ηελ πεξηνρή ησλ Βνηψλ θαη αδίθεζε θαηάθνξα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ δσή ησλ ρηιηάδσλ 
θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο ησλ Βνηψλ. Θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πιήηηνληαο ηελ 
δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη πνπ ζε θακηά πεξίπησζε, δελ αλαθέξεη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε κηα πεξηνρή κε ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά θαη 
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αμηφηηκε θχξηε ππνπξγέ, γηα ηνπο παξαπάλσ αληηθεηκεληθνχο 
ιφγνπο πξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία λένπ δήκνπ κε έδξα ηελ Λεάπνιε κε βάζεη ζρεηηθή κειέηε 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ν πξνηεηλφκελνο δήκνο έρεη ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα 
απνηειέζεη έλαλ αλαπηπμηαθφ θαη ζχγρξνλν δήκν αθνχ πιένλ ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ ζα 
ηνλ απνηεινχλ, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, έρνπλ θνηλή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αλαθνξά( 
παξαγσγή, εκπφξην, ηνπξηζκφο, θνηλσληθέο ζρέζεηο), γεσγξαθηθή θαη ρσξνηαμηθή ζπλέρεηα, 
νκνηνγέλεηα θαη κηθξέο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο. Παο ππνβάιινπκε έγγξαθν κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 
είραλ γίλεη απφ ηελ δεκνηηθή αξρή ηνπ πξψελ δήκνπ Βνηψλ γηα ην ζέκα απηφ θαη ζαο 
παξαθαινχκε έζησ θαη ηψξα αλ απνθαηαζηήζεηε ηελ αδηθία πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ πεξηνρή καο 
απφ ηηο ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο θαη ηηο επηινγέο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο. Απηφ είλαη θχξηε 
πξφεδξε έλα έγγξαθν θαη απηφ είλαη ην αίηεκα καο ζήκεξα. Γελ έρνπκε αληηπαιφηεηα νχηε κε 
ηελ θπξία Ξξηθηάθε ζηνλ δήκν Εάξαθα, νχηε κε ηνπο Κνιάνπο, ηνπο ζεβφκαζηε, ηνπο αγαπάκε, 
είλαη ζπλάδειθνη θαη δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα έρνπκε θάηη άιιν. Έρνπκε έλα αίηεκα θαη 
λνκίδσ πξέπεη λα εηζαθνπζηεί. Δπραξηζηψ πνιχ. Αλ κνπ επηηξέπεηε θχξηε πξφεδξε λα 
ζπκπιεξψζσ φηη εθηφο απφ ην έγγξαθν ηνπ ππνπξγνχ είλαη θαη πέληε κε έμη ρηιηάδεο ππνγξαθέο 
νη νπνίεο απζφξκεηα, ρσξίο θαλείο λα ηξέμεη λα ηηο καδέςεη. Δίλαη θαη απηφ ινηπφλ θάηη. Δίκαζηε 
ππνρξεσκέλνη εκείο πνπ εθπξνζσπνχκε θαη εθθξάδνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο. 
 
θ. Πξόεδξνο: Δμαληιήζεθε ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ, ζα κνπ επηηξέςεηε κηζφ ιεπηφ λα 
νινθιεξσζεί ν θχθινο. 
 
Αληηδήκαξρνο θ. Κνπηζνληθνιήο: λησο δελ είρα δεηήζεη ζηελ αξρή ηνλ ιφγν θαη θπζηθά 
δελ ήηαλ άιινο ήζεια πξψηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ πνπ έζεζαλ ην ζέκα απηφ. Θα κνπ 
επηηξέςεηε φζν κπνξψ λα εξκελεχζσ ηηο ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, λα πσ φηη δελ 
ππάξρεη κηα μεθάζαξε πξφηαζε. Γειαδή, άιιν δεηείηε απφ κηα πιεπξά ζπλαδέιθσλ, άιιν απφ 
άιιε θαη άιιν απφ άιιε. Έλαο ιφγνο ινηπφλ ήηαλ απηφο. Γεχηεξν, ζεσξψ φηη είλαη έλα ζέκα πνπ 
πεξηζζφηεξν πνλάεη εκάο πνπ πξνεξρφκαζηε απφ ηελ δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ θαη ζα έιεγα 
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φηη δελ πξνζθέξεηε θαη γηα ξίςε αζπίο φπσο ραξαθηεξίδεηε θαη ζε θάπνην έγγξαθν. Καθξηά απφ 
καο. Θαη γηαηί καθξηά απφ καο. Γηαηί φηαλ εκείο φπσο αλαθέξζεθε ν ζπλάδειθνο ν θχξηνο 
Σαξακήο έρνπκε ππνγξάςεη θαη δελ έρνπκε πάξεη πίζσ ηηο ππνγξαθέο καο απφ απηφ πνπ θάλακε. 
Ρφηε θάλακε έλαλ αγψλα δελ γπξίζακε πίζσ. Ρελ επνρή εθείλε θάπνηνη πνπ ζήκεξα είηε 
ζπκκεηέρνπλ, είηε πξσηνζηαηνχλ απηή ηελ θίλεζε θαη φρη ηνλ αγψλα, θίλεζε ηελ ζεσξψ, 
ιείπαλε. Ήηαλ καθξηά θαη πηζαλψλ θάπνηνη καο ριεχαδαλ. Ξξνζσπηθά είρα λα θάλσ κε ηνλ φξν, 
ρξπζαπγίηεο, αθνχ ζέιεηε λα αθνχζεηε. Έηζη ραξαθηεξίζηεθα γηα απηήλ κνπ ηελ θίλεζε. Θαη 
απφ θάπνηνπο άιινπο ιίγν αξγφηεξα, ιηγφηεξν παηξηψηεο. Λα κελ πσ ηελ ιέμε ηελ άιιε. Γελ 
ππαηλίζζνκαη, ιέσ αθξηβψο. Δπέηξεςε κνπ, ζαο ζέβνκαη, φπσο ζαο άθνπζα ζα κε αθνχζεηε. Θα 
κε αθνχζεηε γηαηί δεηήζαηε θαη εζχ πξνζσπηθά δήηεζεο λα κε αθνχζεηο. Πεβάζηεθα έλαλ πξψελ 
δήκαξρν θαη ηνλ Θψζηα ηνλ Ρζάθν. Ζ πξψηε επηζπκία ήηαλ λα ηνπνζεηεζεί θάπνηνο απφ ηελ 
απέλαληη πιεπξά. Θαη επεηδή ηπραίλεη ν δήκαξρνο λα έρεη νξίζεη σο αληηδήκαξρν εκέλα ζε απηήλ 
ηελ δεκνηηθή ελφηεηα, αλαιακβάλσ πξψηνο ηελ επζχλε λα πάξσ ζέζε. Γηαηί αλ δελ ην θάλσ, 
αχξην πξσί ζα πείηε παξαπιαλεηηθά θαη παξεξκελεπηηθά νπνηαδήπνηε ζέζε κνπ. Απηφ ινηπφλ ζα 
θάλσ ζηελ ζπλέρεηα θαη δελ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ απφ κέλα ξίςε αζπίο. Θεσξψ ινηπφλ θαη ζα 
ζπκθσλήζσ απφιπηα φηη είλαη έλα ζέκα άθαηξν θαη ζαο εμήγεζα γηα πνηνλ ιφγν, ην ζεσξψ 
παξαπιαλεηηθφ θαη ην ζεσξψ θαη χπνπην ηαπηφρξνλα γηαηί φινη ζαο γλσξίδαηε φηη δελ πξφθεηηαη 
λα έρεη θακία πξννπηηθή. Ρν γλσξίδεηε φινη, πσο δελ έρεη πξννπηηθή απηή ηελ ζηηγκή απηφ πνπ 
βηψλνπκε. Ζ ίδηα καο ε δσή, ε ίδηα καο ε ρψξα, ε ίδηα καο πνιηηεία, ε πεξηνρή καο δελ ην 
βιέπεηε; Γελ έρεη. Δζείο δειαδή ζέιεηε λα δείηε ζε έλαλ άιινλ θφζκν; Βεβαίσο θαη δελ 
ληξέπνκαη λα ηα ιέσ. Αλ δελ κίιαγα ζα ιέγαηε άιια πξάγκαηα θαη ζηελ πιαηεία εγψ πξνζσπηθά 
είρα ηελ ηφικε λα ζηαζψ απέλαληη θαη ζε ππνςήθηνπο δεκάξρνπο. Γελ αλαθαιψ ηίπνηα. πσο 
λα αλαθαιέζεηε θαη εζείο ηελ ιέμε πνπ έρεηε γξάςεη ζηελ επηζηνιή ξίςε αζπίο. Δίλαη βαξηά ιέμε 
εθηφο θαη αλ απηφο πνπ ην έγξαθε δελ ήμεξε ην λφεκα ηεο ιέμεο. Αλ ζέιεηε λα ζαο θάλσ θαη 
εηπκνινγία ηεο ιέμεο. 
 
θ. Πξόεδξνο: Θχξηε αληηδήκαξρε, απεπζπλζείηε ζην ζψκα γεληθά θαη φρη πξνζσπηθά ζε 
ζπλαδέιθνπο. Έηζη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ. 
 
Αληηδήκαξρνο θ. Κνπηζνληθνιήο:  
(δηάινγνο).  
 
Δίπα ην ζέκα είλαη άθαηξν θαη χπνπην. Γελ παίδσ κε θαλέλαλ. Δζείο παίδεηε. Γελ ελλνψ θαλέλαλ, 
γηα ην ζέκα κίιεζα θαη γηα ην ζέκα είπα θαη δελ ην παίξλσ πίζσ, γηα πξφζσπα αλ εζείο ην 
εθιάβαηε έηζη, ην παίξλσ πίζσ. Αλ γηα ην πξφζσπν ζαο ην παίξλεηε, ην παίξλσ πίζσ ζαο ιέσ. 
Δγψ ην κφλν πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη θαιψ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη απφ ηελ πεξηνρή 
καο θαη ην έρσ θάλεη θαη άιιεο θνξέο λα βάινπλ πιάηε ζε απηφ πνπ εκείο θάλνπκε ζήκεξα. Δίλαη 
ειάρηζηνη πξαγκαηηθά πνπ έρνπλ έξζεη παξφηη ζε πνιινχο έρνπκε πεη φηη θαη φηη ψξα ζέινπλε, 
εγψ πξνζσπηθά θάζνκαη θαη κέρξη ηεο 12 ε ψξα ζην γξαθείν κνπ. Γελ είδα φκσο ζπλαδέιθνπο 
λα έξζνπλ λα βάινπλ πιάηε ζε απηφ πνπ εκείο θάλνπκε ζήκεξα θαη κπαο ε πεξηπηψζεη είλαη 
απηφ πνπ φινη καο ζέζακε ππνςεθηφηεηα θαη εθιερηήθακε θαη είκαζηε ζήκεξα εδψ. Γελ 
θαηεβήθακε κε θαλέλαλ άιιν δήκν, κε απηφλ ηνλ δήκν θαηεβήθακε ζηηο εθινγέο. Ινηπφλ γηα λα 
θιείλεη ην ζέκα, ηνπιάρηζηνλ απφ κέξνπο κνπ ε ζέζε κνπ είλαη ζαθή θαη πξνο απνθπγή 
παξεμεγήζεσλ θαη παξεξκελεηψλ ζηεξίδσ θαη ζέβνκαη απηφ πνπ ππεξεηψ ζήκεξα, ππεξεηψ ηνλ 
ηφπν κνπ, φπσο ππεξέηεζα σο ζηξαηηψηεο ηελ παηξίδα κνπ. Ρα ίδηα πξάγκαηα θάλσ, δελ θάλσ 
θάηη δηαθνξεηηθφ. Κε απηφ εθιέρηεθα θαη κε απηφ ζα ζπλερίδσ λα ζηεξίδσ θαη δελ πξφθεηηαη λα 
επηηξέςσ, επεηδή έρσ βηψκαηα απφ ην 94 ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αλ δσ θαη ρεηξφηεξα. Γηαηί 
θνβάκαη θαη ηα ρεηξφηεξα. Θαη αλ ζήκεξα ζπγθεληξψλνληαη ππνγξαθέο απφ κηα πεξηνρή, φπσο 
ζπγθεληξψζεθαλ, είηε ηελ εθθξάδνπλ είηε φρη, αλαθέξζεθε θαη ν θχξηνο δήκαξρνο φηη ππφ άιιν 
ζθεπηηθφ θαη ζε άιιεο ελφηεηεο λα ζπκβεί απηφ ην πξάγκα θαη λα καδεπηνχλ αθφκα 
πεξηζζφηεξεο, δελ ζα επηηξέςσ γηαηί έρσ δεη θαη άιιεο παξφκνηεο ηζηνξίεο ζην παξειζφλ, 
θάπνηνη άιινη ζε ιφγν θαηξφ λα καδεχνπλ ππνγξαθέο γηα λα δηψμνπλ εκάο απφ θεη. Απφ απηφ πνπ 
ζπκκεηέρνπκε θαη ππεξεηνχκε φινη. 
 
θ. ηαζάθεο: Δγψ ζέισ λα πσ φηη δελ ζέισ αληηπαξάζεζε κε θαλέλαλ Βαηηθηψηε ζε απηή ηελ 
αίζνπζα θαη ζέισ επίζεο λα δειψζσ, φηη πάιεςα δίπια ζηνλ δήκαξρν ηνλ Γηάλλε Θνπζνχιε 
φηαλ μέθπγε ε θαηάζηαζε απφ εθεί πνπ έπξεπε λα είλαη φηαλ εκπηζηεχζεθε έλαλ άλζξσπν ν 
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νπνίνο ηνλ γέιαζε ζην ηέινο. Ξαξφιν απηά εγψ ήκνπλ καδί ηνπ ζηελ Αζήλα, μάπισζα καδί ηνπ 
ζηελ Βαζηιέσο Πνθίαο λα καο παηήζνπλ ηα απηνθίλεηα, θνληξαξίζηεθα κε ηα ΚΑΡ, έρσ 
δηαθφζεο θσηνγξαθίεο ζε έλα ζηηθάθη λα δνχκε πνηνη ήηαλ παξφληεο ηφηε θαη πνηνη δελ 
θνβήζεθαλ ηα θφκκαηα θαη ηνπο θνκκαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη δειψλσ φηη παξφηη είκαη άηνκν 
αηζηφδνμν ζηελ δσή, είκαη εληειψο απαηζηφδνμνο, καθάξη λα μαλαγίλεη ν δήκνο Βνηψλ, αιιά εγψ 
είκαη απαηζηφδνμνο φηη δελ ζα γίλεη ηίπνηα θαη γη’ απηφ ιππάκαη. Δπραξηζηψ. 
 
θ. Αιεηθέξε: Ξξαγκαηηθά πξνβιεκαηίζηεθα αλ ζα πξέπεη λα πάξσ ηνλ ιφγν ή φρη γηα έλα ζέκα 
πνπ ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ αιιά ζέισ λα θαηαζέζσ απιά κεξηθέο ζθέςεηο κνπ. Έλα 
πνηήξη ην βιέπνπκε πάληα ή κηζνγεκάην ή κηζνάδεην αλάινγα κε ηελ δηάζεζε καο θαη ηελ 
πξφζεζε καο λα δνχκε πσο ζέινπκε λα είλαη. Δπίζεο θάπνηνη ην ζέαηξν ζθηψλ ζα ην πνπλ 
θαξαγθηφδε θαη θάπνηνη άιινη ζα ην πνπλ ζέαηξν ζθηψλ. Δγψ πξνζσπηθά ζέβνκαη ηελ ζέιεζε 
ησλ 4.500 Βαηηθησηψλ πνπ ππέγξαςαλ λα γίλνπλ αλεμάξηεηνο δήκνο αιιά ζθέθηνκαη θαη ηνπο 
άιινπο 4.500 πνπ δελ ππέγξαςαλ. Θαη αλαξσηηέκαη, απηνί νη άιινη δελ ήζειαλ λα ππνγξάςνπλ 
λα γίλεη αλεμάξηεηνο δήκνο; Ή κήπσο απηνί είραλ αληίζεηε ζέιεζε απφ ηνπο άιινπο 4.500. Παλ 
δεκνηηθή ζχκβνπινο εδψ απφςε,  
(δηάινγνο)  
 
εγψ νθείισ λα θαηαζέζσ ηηο ζθέςεηο κνπ θαη ζεσξψ φηη απηή ηελ ζηηγκή δελ έρσ θακία 
δηθαηνδνζία λα πάξσ ζέζε ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο νκάδαο πνπ 
ζέινπλ ηνλ δήκν Βνηψλ αλεμάξηεην ή φρη. Δθηηκψ, φκσο θαη ζέισ λα πσ θαη ζέισ λα ηνλίζσ, φηη 
απηνί πνπ θηηάρλνπλ έλαλ ηφπν είλαη νη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ ζε απηφ ηνλ ηφπν θαη είλαη 
ππεχζπλνη γηα ην κέιινλ πνπ ρηίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ απηφ ηνλ ηφπν. Έρνπκε ινηπφλ θαη έρνπλ 
ηελ επζχλε νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Βνηψλ λα δνπιέςνπλ θαη λα θάλνπλ ηνλ ηφπν ηνπο φπσο απηνί 
ζέινπλ θαη έρνπλ ηελ δχλακε πηζηεχσ λα ην θάλνπλ είηε απηφο ν δήκνο είλαη έηζη, είηε είλαη 
αιιηψο. Ξξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη ηελ δχλακε ηελ έρνπκε ζηα ρέξηα καο θαη φηη πιένλ απφ ηελ 
πνιηηεία δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε πνιιά πξάγκαηα. Άξα δελ λνκίδσ φηη κπαίλεη κπξνζηά κηα 
πηλαθίδα, είκαζηε ή δελ είκαζηε αλεμάξηεηνη. Λα πνχκε απιά φινη καδί θαη λα κελ ππάξρνπλε 
δηαθνξνπνηήζεηο θαη δηαρσξηζκνί κεηαμχ καο. Δπραξηζηψ. 
 
Αληηδήκαξρνο θ. Πεηξάθεο: Αθνχ ην ζέκα είλαη ηφζν ζνβαξφ ζα ήζεια εγψ πξνζσπηθά λα 
δσ θαη άιινπο Βαηηθηψηεο θαη φρη κφλν Λεαπνιίηεο. Δθηφο ησλ πξνέδξσλ βέβαηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηα ρσξηά. Γελ βιέπσ θαλέλαλ απφ ηα ππφινηπα ρσξηά. Κφλν Λεαπνιίηεο. Ξάεη 
απηφ. εγψ αλ ήζεια λα αγσληζηψ ζα έκελα έμσ. Γειαδή, δελ ζα δήισλα ππνςεθηφηεηα, ζα 
θαζφκνπλ απέμσ θαη ζα έθαλα φκνξθα θαη σξαία ηνλ αγψλα κνπ απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ 
αλάιαβε θαζήθνληα ε παξνχζα δεκνηηθή αξρή. Θα έθαλα έλαλ αγψλα θαη ζα έιεγα κάιηζηα θαη 
ζα έθαλα ην εμήο. Θα έιεγα θάλσ ηνλ αγψλα κνπ θαη δελ ζα ήκνπλ θαη ππνςήθηνο. Γηαηί; Γηα λα 
κελ δψζσ ην δηθαίσκα ζηνλ θαζέλα λα ιέεη φηη ελδηαθέξεηε γηα ηελ θαξέθια. Δγψ θαηέβεθα 
ππνςήθηνο κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ θπξίνπ Ρξηρείιε θαη κε ηίκεζαλ νη ζπκπαηξηψηεο κνπ θαη 
ζπλδεκφηεο θαη κε έζηεηιαλ εδψ. Λα ππεξεηήζσ ηνλ δήκν Κνλεκβαζίαο. Θαη ην μέξνπλ πάξα 
πνιχ θαιά θαη ην μέξνπλ θαη ην γλσξίδνπλ θαη ζέισ λα ην αθνχζνπλ απηφ ην πξάγκα. Δίκαη 
ππεξήθαλνο γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαλε θαη λνκίδσ φηη θαη εγψ ηνπο θάλσ ηελ κεγάιε ηηκή θαη 
απφ ηηο 7.30 ε ψξα ην πξσί θαη κέρξη ηηο 3.30 ηηο 4 ηηο 5 αγσλίδνκαη θαη θνπξάδνκαη γηα λα 
αληαπνδψζσ ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαλε θαη ζα ζπλερίζσ λα ην θάλσ απηφ ην πξάγκα. Θαη ζα 
παξαθαινχζα ζηνπο θπξίνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Βάηηθα λα έξρνληαη ζην 
δεκαξρείν θαη φρη κφλν θαη γηα θάπνηα πιεξνθνξία ή έζησ ζπγλψκε πνπ ζα ην πσ έηζη γηα 
θάπνηα παξαηήξεζε, λα ξσηήζνπλ θαη θακηά θνξά ζέιεηε βνήζεηα; Νη δπν καο είκαζηε. Γπν 
άηνκα είκαζηε θαη λνκίδσ δνπιεχνπκε ζθιεξά. Θα ζπλερίζσ ινηπφλ εγψ αθνχ έθαλα φξθν λα 
ππεξεηήζσ ηνλ δήκν, ηνλ φξθν κνπ δελ ηνλ έρσ παηήζεη πνηέ θαη νξηζκέλνη απφ ζαο ζα έρεηε 
αθνχζεη εκέλα λα ιέσ, ζέβνκαη πεξηζζφηεξν ηνλ ιφγν κνπ παξά ηελ ππνγξαθή κνπ. Θα 
ζπλερίζσ ινηπφλ λα ππεξεηψ απηφλ ηνλ ζεζκφ, απφ απηήλ ηελ ζέζε. Παο επραξηζηψ πνιχ. 
 
θ. Βαξβαξέζζνο (Ξξφεδξνο Ρ.Θ. Ιαρίνπ): Θπξίεο θαη θχξηνη πηζηεχσ κε απηά πνπ ζα πσ, ζα 
ηθαλνπνηήζσ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο 
εθπξνζψπνπο. Θέισ λα πσ απ’ φηη έρεη αθνπζηεί κέρξη ζηηγκήο, φρη βέβαηα απφ ην ζχλνιν απφ 
κεξηθνχο νκηιεηέο, ζεσξψ φηη ππάξρεη αζέιγεηα πάλσ ζην πηψκα ηνπ δήκνπ Βνηψλ. Θάπνηνη είλαη 
ππνθξηηέο. Άιια ιέλε θαη άιια πηζηεχνπλ. Γελ είλαη πνιινί, δπν, ηξείο. Άιια καο έιεγαλ ζε 
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ζπγθεληξψζεηο θάησ θαη άιια είπαλ ηψξα. Γελ είλαη αιεζηλνί. Ξιελ, μεθαζαξίδσ ηνπ θπξίνπ 
δεκάξρνπ θαη ηνπ θπξίνπ Θψζηα Ρζάθνπ. Ξξνρσξάσ θαη ιέσ θχξηε δήκαξρε, ππάξρεη κηα πίθξα 
γη’ απηφ γίλεηε απηφ ην πξάγκα. πάξρεη κηα πίθξα ζε εκάο θαη πξέπεη λα αλνίμνπκε ηα ραξηηά 
καο. Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη έλαο δήκνο δίπια ν νπνίνο απνηειείηε απφ 700 θαηνίθνπο θαη ν 
πξψελ δήκνο Βνηψλ λα έρεη εμαθαληζηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηφξζσζε θάπνηνο θχξηνο βνπιεπηήο 
ν νπνίνο ην επηθαιείηαη θηφιαο. ηη είκαζηε θαη ηειεησκέλνη. Απηή ε πίθξα είλαη πνπ καο θάλεη 
εκάο, ζπληνληζκέλα ή κε ζπληνληζκέλα βέβαηα αθνχ ππάξρνπλ 4.000 ππνγξαθέο, ππάξρεη 
θάπνηνο ζπληνληζκφο, δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα απιά. Απηή ε πίθξα ινηπφλ καο θάλεη λα 
θηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν θαη λα ηεζεί ην ζέκα ην νπνίν εγψ δελ ζπκθσλψ κε ηελ δηαδηθαζία 
πνπ ήξζε. Έπξεπε λα ππάξρνπλ απνθάζεηο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. ιεο, αξλεηηθέο ή ζεηηθέο. 
Θέινπλ ή δελ ζέινπλ. Ξαξφιν απηά εγψ ην ζηεξίδσ απηφ. Γελ είλαη ψξα εδψ λα έξζνπκε ζε 
αληηπαξάζεζε νη Βαηηθηψηεο. Δπαλαιακβάλσ θαη ηειεηψλσ λα ζηακαηήζεη ν θαληβαιηζκφο θαη ε 
αζέιγεηα ζην πηψκα ηνπ δήκνπ Βνηψλ. Δίλαη ηειεησκέλε θαηάζηαζε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 
γίλεη επαλαζχζηαζε ηνπ δήκνπ Βνηψλ αιιά δελ πξέπεη ν θαζέλαο λα ζθέθηεηαη πξνεθινγηθά θαη 
λα έξρεηαη ζε απηφ ηνλ ρψξν, επεηδή ππάξρνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε ηειεφξαζε 
λα παίμεη ην παηρλίδη ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πάξεη θάπνηνπο ςήθνπο ζηηο επφκελεο εθινγέο. Δγψ 
απηά ηα ιίγα ήζεια λα πσ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηα έρεη βγάιεη πηζηεχσ ην θνηλφ, ζα ήζεια φκσο 
επεηδή ππάξρνπλ ζε απηή ηελ αίζνπζα θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο Βαηηθηψηεο, λα πνπλ θαη απηνί ηελ 
άπνςε ηνπο ζαλ απινί πνιίηεο. Λα ηνπνζεηεζνχλ έλαο δπν, λα δψζεηε ην δηθαίσκα απηφ θχξηε 
πξφεδξε, θάληε κηα εξψηεζε, ίζσο ζειήζνπλ θαη απηνί λα πνπλ ηελ άπνςε ηνπο. Δίλαη ε ζηηγκή 
πνπ κπνξνχλ θαη απηνί λα πάξνπλ ηελ επζχλε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν 
γηαηί φηαλ ζα γπξίζνπκε πίζσ ζε θάπνηνπο απφ καο ζα καο πνπλ κπξάβν, ζε θάπνηνπο ζα καο 
θξάμνπλ δελ ηνπνζεηεζήθακε, δελ κηιήζακε δελ θάλακε, δελ δείμακε θαη μέξεηε πνηνη ζα ηα 
αθνχζνπλ απηά. Θέισ ινηπφλ λα δψζσ ηνλ ιφγν λα θαιέζεηε θάπνηνπο απφ ην αθξναηήξην λα 
ηνπνζεηεζνχλ θαη απηνί. Δπραξηζηψ πνιχ. 
 
θ. Πξόεδξνο: Θχξηε Ξαπαδάθε αλ μεθηλήζεη δεχηεξνο γχξνο δελ πξφθεηηαη λα ηειεηψζνπκε 
πνηέ. Θαη’ εμαίξεζε ζαο δίλσ ηνλ ιφγν.  
 
θ. Παπαδάθεο: Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Βαξβαξέζζνπ, ζα ήζεια επεηδή είπε θάπνηνη 
εδψ κέζα, αθήλνληαο αηρκέο ελαληίνλ φισλ λα καο πεη πνηνη είλαη απηνί νη θάπνηνη γηαηί δελ μέξσ 
ζε ζπλαληήζεηο λα εηπψζεθε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ φινπο εδψ πνπ κίιεζαλ ζε εθείλεο ηηο 
ζπλαληήζεηο πνπ ελλνεί ν θχξηνο Βαξβαξέζζνο. 
 
Δθπξόζσπνο Καζηαληάο: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα, είκαη εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 
Θαζηαληάο, εγψ πάλησο ραίξνκαη γηα ηα άηνκα πνπ βξηζθφληνπζαλ θαη κάιηζηα ζε εγεηηθέο 
ζέζεηο, ζηνλ πξψελ δήκν Βνηψλ θαη βξηζθφληνπζαλ ζε αληηπαξαζέζεηο δηθαζηηθέο κεηαμχ ηνπο 
θαη ζήκεξα είλαη φινη καδί αιιά δελ μέξνπλ φηη έρνπλ απνηχρεη γηαηί ην έξγν ηνπο είρε θαλεί. 
Δπραξηζηψ. 
 
θ. Πξόεδξνο: Νξίζηε, απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο πξνέδξνπο, είλαη θάπνηνο άιινο; 
(δηάινγνο).  
 
Γειαδή θχξηε πξφεδξε ζα πξνεγνχληαη νη πξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ; Γελ θαηάιαβα ηελ κνκθή απηή. 
 
θ. Μάξθνο (Πξόεδξνο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ): Έλα ιεπηφ, φπνην ιφγν θαη αλ ήηαλ ηνπ 
δεκάξρνπ θαη φπνηαλνπ  δεκάξρνπ φηη δνπιεχνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Νη ηνπηθνί πξνέδξνη, 
πίζσ πνηέ δελ ηνπο έρεηε αλαθέξεη. 
 
θ. Πξόεδξνο: Ρψξα πνπ πάεη απηφ. Δμεγήζηε ην λα ην θαηαιάβσ. Γειαδή είραηε ηελ απαίηεζε 
λα ηνπνζεηεζείηε πξηλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο; Ρψξα ηειείσζε ν θχθινο. 
 
θ. Μάξθνο (Πξόεδξνο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ):  Θχξηε πξφεδξε δελ θαηαιάβαηε ηη είπα. Δίπα 
φηη θαη ν δήκαξρνο θαη φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη  εδψ κέζα, κηιάλε θαη εξγάδνληαη νη 
δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Θαη φηαλ έξζεη ε ψξα γηα θαζαξηζκνχο θαη ηέηνηα ηνπο πξνέδξνπο 
ζπλαληάηε κπξνζηά ζαο. 
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θ. Πξόεδξνο: Δμαθνινπζψ λα κελ ην θαηαιαβαίλσ. Νξίζηε θχξηε Γξεπαληψηε έρεηε ην ιφγν γηα 
δπν ιεπηά. 
 
θ. Γξεπαληώηεο:  
(έιιεηςε ήρνπ)…….  
 
  Ζ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε γίλεηαη δηφηη είλαη έλα κείδσλ ζέκα γηα ηελ δεκνηηθή ελφηεηα ησλ 
Βνηψλ θαη ζε απηφ έπξεπε λα είρε ζθχςεη φιν ην ζψκα θαη λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ. 
Έλα πξφβιεκα πνπ καζηίδεη ηελ δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ. Κπαο ε πεξηπηψζεη φκσο, λνκίδσ 
είλαη φια θαηαλνεηά, φζνη δελ ζέινπλ λα ηα θαηαιάβνπλ, δελ ηα θαηαιαβαίλνπλ, εηπψζεθαλ 
αξθεηά πξάγκαηα θαη πξέπεη λα επηιερζνχλ κε ζνβαξφηεηα απηά ηα νπνία απαζρνινχλ ηελ 
δεκνηηθή ελφηεηα ησλ Βνηψλ. Κπαο ε πεξηπηψζεη πάλσ ζηα ζρέδηα θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ 
πξφηεηλε ν θχξηνο ππνπξγφο εζσηεξηθψλ ζα έπξεπε θχξηε δήκαξρε λα θάλεηε, ζα θάλσ θαη εγψ 
κηα πξφηαζε δηφηη θαη εγψ απαζρνιψ ηνλ δήκν, είκαη κέινο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 
Λεαπφιεσο θαη ζα ζαο παξαπέκςσ ζην άξζξν 86 θαη ζα έπξεπε θαη απηφ λα ην ιάβεηε ππφςε 
ζαο δηφηη απαληνχζαηε κφλν ζε αλακνξθψζεηο. Γειαδή θάλνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ θαη ελ 
ζπλερεία αξρίδνπλ νη αλακνξθψζεηο; Λνκίδσ είλαη άηνπν. Νη αλακνξθψζεηο έρνπλ ηνλ ρξφλν 
ηνπο θαη ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε απηφλ ηνλ ρξφλν πνπ νξίδεη ν Θαιιηθξάηεο. Ξαξαπέκπσ ινηπφλ 
λα θάλεηε απηφ επθξηλέο ζηνλ θχξην Πηπιηαλίδε ζην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ γηαηί ζην άξζξν 86 
θχξηε πξφεδξε, λνκηθή θχζε ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο, δειαδή απηφ απαζρνιεί εκέλα ν νπνίνο είκαη κέινο θαη ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα, θαη 
ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο φινπ ηνπ δήκνπ Κνλεκβαζίαο. Θαη ιέεη απφ άπνςε δνγκαηηθή πξέπεη λα 
ζεσξεζεί φηη ην ζρέδην ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο πξνο ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην, απνηειεί απιή γλψκε. Άξα ην απνθαζίδσλ φξγαλν πξνθεηκέλνπ, είλαη ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην. Απηφ κε θαζηζηά εκέλα λα κελ λνηψζσ κέινο ηνπηθήο δεκνηηθήο ελφηεηαο, δειαδή 
λα ιέσ θάηη θαη λα απνθαζίδνπλ άιινη γηα κέλα. Δπραξηζηψ.  
 
Κάηνηθνο Βαηίθσλ: Θαιεζπέξα, επραξηζηψ θχξηε πξφεδξε, θχξηε δήκαξρε, αγαπεηνί 
ζχκβνπινη. Ιέγνκαη Ονπκάλεο, είκαη απφζηξαηνο λαχαξρνο ηνπ ιηκεληθνχ, είκαη Βαηηθηψηεο θαη 
εθείλν πνπ πξέπεη λα ζαο πσ είλαη φηη είκαη έλαο απφ απηνχο πνπ παξαπιαλά ηνπο Βαηηθηψηεο θαη 
καδεχεη ππνγξαθέο. Δκείο έρνπκε απφθαζε λα κελ θάλνπκε πίζσ. Δκείο ηελ δηαδηθαζία απηή ηελ 
μεθηλήζακε θαη ζα ηελ πάκε κέρξη ηέινπο. Έρνπκε ζχκθσλνπο φινπο ηνπο επηθαλήο Βαηηθηψηεο, 
φρη κφλν θάησ αιιά θαη ζην Ιεθαλνπέδην πνπ είλαη πνιινί θαη επνκέλσο εκείο ζα 
απνθαηαζηήζνπκε ηνλ δήκν ησλ Βαηίθσλ είηε ην ζέινπλ θάπνηνη είηε δελ ην ζέινπλ. Δπραξηζηψ 
πνιχ. 
 
Κάηνηθνο Βαηίθσλ: Ιέγνκαη Γεσξγνπδήο Δπζηξάηηνο θαη είκαη Λεαπνιίηεο. Φαληάδνκαη νη 
πεξηζζφηεξνη κε γλσξίδνπλ. Θέισ γηα έλα ιεπηφ αλ είλαη δπλαηφλ λα πσ δπν πξάγκαηα θαη είλαη 
ηα εμήο. Δπεηδή είκαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζπιινγή ησλ ππνγξαθψλ, ζα ήηαλ χπνπην 
απηφ ην πξάγκα, φπσο ειέρζε απφ ηνλ θίιν κνπ ηνλ Κπάκπε, αλ θηληφηαλ ελ θελφ αέξνο. 
Γειαδή μαθληθά δπν, ηξεηο βγήθακε λα καδέςνπκε πέληε, δέθα ππνγξαθέο πεληαθφζηεο, ρίιηεο 
γηα λα θάλνπκε ηη; Ξξνήιζε απφ ηνπ ππνπξγνχ ην έγγξαθν πνπ κίιεζε θαη γηα ην ρσξνηαμηθφ. 
Άξα δελ έρεη ηίπνηε ην χπνπην, έρεη αλζξψπνπο πνπ ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θίιν κνπ 
ηνλ Κπάκπε θαη φζνη έρνπλ απηή ηελ άπνςε, δηθαίσκα ηνπο λα έρνπλ απηή ηελ άπνςε, δελ ηνπο 
θαηαινγίδσ ηίπνηε, φκσο έρνπκε δηαθνξεηηθή αληίιεςε θαη δξνχκε κε εληειψο δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν. Θαη απηφο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο απφ ηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο καο δηθαηψλεη λα πνχκε 
φηη έρνπκε δίθην, φηη ν δξφκνο γηα ηελ δηθαίσζε καο δελ πεξλάεη κέζα απφ ηελ δνκεκέλε 
ζεζκηθή πιένλ θαηάζηαζε πνπ έρεη ν Θαιιηθξάηεο, κέζα δειαδή απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 
απηφ ή νπνηνδήπνηε άιιν. Έρεη λα θάλεη πιένλ κε κηα αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία θνηλσληθή ε 
νπνία έρεη κφλν έλαλ εθθξαζηή. Ρνλ θφζκν, ηνλ ιαφ. Αλ ε ζπιινγή ησλ ππνγξαθψλ ήηαλ έλαο 
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πεληαθνζίσλ, ρηιίσλ ή ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ζαλ ην αξηζκφ ησλ ςήθσλ 
πνπ πήξε ε δεκνηηθή παξάηαμε πνπ θαη εγψ ζπκκεηείρα ζε απηήλ, ηφηε κπνξνχκε λα 
ζεσξεζνχκε αθφκα θαη γξαθηθνί ή φηη δελ εθθξάδεη, δελ εθθξάδνπκε ην ζχλνιν ηνπ δήκνπ. Ζ 
ζπιινγή ησλ ππνγξαθψλ κπήθε θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξηί. Γελ παξαπιαλήζεθε 
θαλέλαο. Θαη ζην ραξηί θαη ζην θείκελν απηφ ζπκθψλεζαλ. Γελ είλαη ςήθνο αλ θάπνηνο ην 
παξεξκελεχεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ. Δίλαη ε θξαπγή αγσλίαο θαη απειπηζίαο πνπ έρνπλ 
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πιένλ νη Βαηηθηψηεο θαη ζπλίζηαληαη ζε δπν κφλν πξάγκαηα. Πην θαηά θχξην γεσγξαθηθφ πνπ 
φινη ην νκνινγνχκε θαη ην απνδερφκαζηε φηη είλαη εθηξσκαηηθφο ν δήκνο φπσο έγηλε θαη είλαη 
θαη ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο ην νπνίν ην αλαθέξακε πάξα πνιχ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πσ παξά 
πέξα. Γηα καο ινηπφλ, δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ θαηάζηαζε φηη ζα είλαη έηζη, ζα 
αγσληζηνχκε πάληα λα ην αιιάμνπκε. Δάλ είκαζηε εθθξαζηέο ηνπ θφζκνπ ησλ Βαηίθσλ, απηφ 
είλαη ηηκή καο θαη ηηκή γηα ηνλ θαζέλα πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην πξάγκα. Δάλ δελ είκαζηε 
εθθξαζηέο φπσο πξνεγνπκέλσο είπε κηα δεκνηηθή ζχκβνπινο, νη 4.500 δελ είλαη 8.000, είλαη 
5.500 είλαη πάλσ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθνθφξσλ, είλαη πνιχ κεγάινο αξηζκφο γηα λα ην 
παξαγλσξίζνπκε. Γελ πξέπεη λα ην παξαγλσξίζνπκε θαη θάηη άιιν. Δπεηδή φινη απηή ε θίλεζε 
θαη ηειεηψλσ, δελ εζηξάθε πνηέ θαλελφο ελαληίνλ θαλελφο, νχηε θαηά εζάο θχξηε δήκαξρε, νχηε 
θακηάο άιιεο θνηλφηεηνο, νχηε θαλελφο άιινπ πξνζψπνπ, ήηαλ ηνπιάρηζηνλ άζηνρν ε επηζηνιή 
ζαο ζηελ ήδε βεβαξεκέλε ςπρηθή θφξηηζε πνπ πθίζηαληαη ν θφζκνο ησλ Βνηψλ πξνζεηέζε, 
λνκίδσ δελ ήηαλ ε θαιχηεξε ζαο ζηηγκή φηαλ γξάθαηε εθείλν ην θείκελν.  
 
θ. Γήκαξρνο: Δγψ ζα ήζεια θχξηε Γεσξγνπδή λα ηελ δηαβάζεηε πξνζεθηηθφηεξα ηελ επηζηνιή 
θαη λα απνκνλψζεηε θάπνηα ζεκεία ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Κηαο θαη είζηε 
Λεαπνιίηεο θαη είζηε θαη πνιιά ρξφληα εθεί θαη έμππλνο άλζξσπνο είζηε. Έρεη πάξα πνιιά ζεκεία 
πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Πε θάπνηα ζεκεία κπνξεί λα ππήξρε κηα δξηκχηεηα, φλησο. Απηφ 
φκσο δελ αλαηξεί ηελ αμία ηεο. Δγψ ζα ήζεια λα ηελ δηαβάζεηε, θάπνηε ζα ήζεια λα ηελ 
θνπβεληηάζνπκε θαη θάπνηε πξέπεη λα γίλεη κηα ζπδήηεζε επί ηνπ πξαθηένπ γη’ απηά πνπ 
αλαθέξσ. πνηνο αγαπάεη παηδεχεη, φπνηνο ηα βξίζθεη φια ξφδηλα μέξεηε πνιχ θαιά δελ αγαπάεη. 
Δγψ είκαη πξφζπκνο πάληνηε θαη ην ιέσ θαη ζα θάλνπκε θαη θάησ κηα ιατθή ζπλέιεπζε, πνιχ 
ζχληνκα, λα θάλνπκε κηα θνπβέληα μαλά γηα φηη ζέκαηα ζίγσ θαη γηα φηη ζέκαηα ζέιεηε λα 
βάιεηε θαη εζείο ή νπνηνζδήπνηε άιινο. Δίλαη αλνηρηά ηα πάληα, ην μέξεηε πνιχ θαιά θαη ηελ 
βνήζεηα ζαο πάληνηε ηελ ζέινπκε. Γελ ηελ αξλεζήθακε πνηέ. Θαη ηνπ θφζκνπ θαη ηεο 
αληηπνιίηεπζεο ή ηεο κεηνςεθίαο. Ήζεια φκσο, ζαο είπα, επεηδή αλαθεξζήθαηε εηδηθά έρεη 
θάπνηα θνκκάηηα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ιέλε θαη αιήζεηεο πνπ φπσο ζαο είπα ηηο 
έρσ δεη αξθεηά ρξφληα ηψξα. Δίκαη θαη έλαο άλζξσπνο πνπ δελ είρα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα γηα λα 
θξίλσ έηζη ή αιιηψο. 
 
θ. Πξόεδξνο: Λνκίδσ φηη νινθιεξψζεθε ν θχθινο. Θα κνπ επηηξέςεηε φκσο, δπν ηξεηο 
επηζεκάλζεηο λα θάλσ. Δπηθαιέζηεθε ν θχξηνο Κέληεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283 πνπ 
αθνξνχλ ηηο ηειηθέο ξπζκίζεηο. Λνκίδσ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ έρνπλ εθαξκνγή κε ηελ 
θαηάζεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππνγξαθψλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν άξζξν κηιάεη επίζεο κε πξνεδξηθφ 
δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ηδίνπ ππνπξγνχ, ελλνεί ησλ εζσηεξηθψλ, (δηάινγνο). 
Όζηεξα κε ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ή 
εθπξνζψπσλ ηνπηθήο θνηλφηεηνο θαη γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γελ έρνπκε θάηη ηέηνην. 
Γελ έρνπκε απνθάζεηο δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. Έλα. Γεχηεξνλ. (δηάινγνο). Παο 
παξαθαιψ, δελ ζα ην πάηε εζείο εθεί πνπ ζέιεηε. Παο παξαθαιψ γηαηί κε δηαθφπηεηε 
επαλεηιεκκέλσο. Γελ ζέιεηε λα θηάζσ ζηελ νπζία; Παο παξαθαιψ αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. 
Δγψ δηαβάδσ ηελ δηάηαμε θχξηε Κέληε, θαηαιαβαίλεηε ηη θάλσ; (δηάινγνο). Ρν πψο ήηαλ ν 
δξφκνο γηα λα εθαξκνζηεί ε δηάηαμε εκείο δελ ηνλ μέξνπκε. Ιέεη ινηπφλ, ή εληάζζνληαη ζε άιιν 
φκνξν δήκν χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη. 
Γελ ππάξρεη απηή ε πξνυπφζεζε. Γηα λα κελ ιέκε θαη ζηνλ θφζκν δειαδή λα ελσζνχκε κε ηελ 
Διαθφλεζν αιιά πξέπεη λα εθθξαζηεί ε Διαθφλεζνο. Ρν έλα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν, αλεθέξζε 
ν θχξηνο Ξέηξνο Ρζάθνο γηα ηελ δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο. Ξξνβιέπεηαη ινηπφλ ζην 216 ηνπ 
θψδηθα, πφηε κπνξεί λα γίλεη έλα ηνπηθφ δεκνςήθηζκα. ηαλ ην δεηήζεη ην 1/3 ησλ δεκνηψλ γηα 
ηελ έλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 θαζψο θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 1/3 
ησλ εθινγέσλ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο. Δίλαη θάηη άιιν. Γελ κπνξεί λα παηήζεη ε δηαδηθαζία απηή 
ζην άξζξν απηφ. Γειαδή γηα λα γίλεη δεκνςήθηζκα πξέπεη λα πάξεη απφθαζε ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην, αθνχ ην δεηήζεη ην 1/3 ησλ δεκνηψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δήκνπ. Θαηαιάβαηε; Γελ 
κπνξεί λα πάεη εδψ. Ξέξα απφ απηφ φκσο, είλαη ηππηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
λφκν. Δγψ ζα ήζεια λα πσ θάηη άιιν πξηλ ην ζψκα απνθαλζεί. Δάλ έρεη ζπιινγηζηεί ε κεξίδα 
εθείλε, ησλ ζπλαδέιθσλ ζε πεξίπησζε πνπ επνδσζεί ε πξνζπάζεηα θαη δεκηνπξγείηε έλαο λένο 
δήκνο Διαθνλήζνπ ή Βνηψλ ή Βαηίθσλ ή φπσο αιιηψο ιέγεηε πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο ηνπ. Θα 
πξέπεη λα αθνπζηνχλ κεξηθά πξάγκαηα γηαηί πξέπεη λα ηα αθνχζεη θαη ν θφζκνο. Ξξψηνλ, δελ 
κπνξεί λα ζπζηήζεη ηερληθή ππεξεζία κε ην ππάξρνλ δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη ν λένο 
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δήκνο. Γελ κπνξεί λα απνθηήζεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Θα ππνρξεσζεί ινηπφλ εθ ησλ 
πξαγκάησλ, ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ άιινλ δήκν. Όζηεξα απφ ηελ ζρεδφλ δηάιπζε ηεο ηερληθήο 
ππεξεζίαο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ε νπνία έρεη πξνζαξηεζεί ζηνλ δήκν Ππάξηεο. Θαη επεηδή 
αληηδξάηε θχξηε Σαξακή λα ζαο ππελζπκίζσ φηη δελ ζα είλαη θάηη εχθνιν ην λα δεηήζεηε ηελ 
ζπλεξγαζία θάπνηνπ άιινπ δήκνπ γηαηί φηαλ ην δήηεζε απηφ ε Διαθφλεζνο αξλεζήθαηε ηελ 
ζεηηθή ςήθν. Απηφ ιέσ, κεξηθά πξάγκαηα λα ηα βάινπκε ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε. Δγψ 
δελ κπαίλσ ζηελ νπζία. Θα αηζζάλεηαη πηθξακέλνο ν Βαηηθηψηηθνο ιαφο θιπ. Πην δηα ηαχηα θαη 
απηή ηελ ζηηγκή, πνπ έλαο δήκνο είλαη ζην ζηάδην ηεο απνγείσζεο είλαη θξίκα λα ηνπ ζβήζνπκε 
ηηο κεραλέο. Απφ εθεί θαη κεηά ζα πεξηκέλσ αθνχ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία, λα δηαηππσζεί ε 
πξφηαζε απφ ηελ πιεπξά ζαο αθνχ εηζάγεηε ην ζέκα. 
 
θ. Γεκεηξόπνπινο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο κπνξψ θάηη λα πσ; Δδψ καο θαιέζαηε ζήκεξα θαη εγψ 
ηνπιάρηζηνλ ζην κπαιφ κνπ δελ είρα φηη ζα ζπδεηεζεί έλα ζέκα απηήο ηεο κνξθήο δειαδή, 
απφζπαζεο έλα θνκκάηη απφ ηνλ δήκν γηα λα δεκηνπξγεζεί θαηλνχξγηνο δήκνο. Γηαηί απηφ δελ 
αλαθέξεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ιέεη, λα ιεθζεί απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γεληθή 
θαη αφξηζηε πνπ ζα απαληά ζηα δεηήκαηα πνπ ζίγεη ν ππνπξγφο ζην έγγξαθν ηνπ ε νπνία 
ζίγνπξα ζα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηνλ δήκν καο, ηνπο δεκφηεο καο θαη ηα πξνβιήκαηα 
ηνπο. Ξην αληηπξνζσπεπηηθή γηα ην δήκν καο; Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ απηφ. πσο ηψξα κέζα 
απφ ηελ δηαδηθαζία βγαίλεη φηη πξέπεη λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία ε απφζρηζε ηνπ δήκνπ Βνηψλ. 
Δπεηδή ζεσξψ φηη δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε, ζηελ αξρή πνπ θαιέζακε λα πξνεηνηκαζηνχκε γη’ 
απηφ γηαηί δελ είλαη απιφ ζέκα, λα δνχκε θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ, λα δνχκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο, 
λα δνχκε θαη απηφ πνπ ιέεη φηη αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηνλ δήκν καο θαη ηνπο δεκφηεο. Δλλνεί ην 
ζχλνιν ηνπ δήκνπ καο, δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί κφλν απηνί πνπ ζα θαζίζνπκε ηψξα λα 
ζπδεηήζνπκε. Δγψ ηνπιάρηζηνλ δελ ήμεξα φηη ζα ζπδεηήζσ απηφ ην ζέκα. 
 
θ. Πξόεδξνο: Έρεηε δίθην θαη δελ κπαίλεη έηζη ην ζέκα. Αλ πξνζέμαηε, ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε πνπ είλαη γξακκέλα κε πιάγηα γξάκκαηα θαη ζε εηζαγσγηθά πνπ ζεκαίλεη φηη θαη έηζη ην 
δήηεζαλ νη ελλέα ζπλάδειθνη. Γελ ην έρσ δηαηππψζεη εγψ έηζη. Έηζη έρεη δηαηππσζεί. 
 
θ. Γεκεηξόπνπινο: Ξσο είλαη δηαηππσκέλν. Αλ νη αηηνχληεο έρνπλ απηή ηελ γεληθφηεηα κέζα, 
πσο ζα ηελ ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηψξα, γηαηί πνιχ πηζαλά λα είλαη ππνςηαζκέλνη. Γελ ζεσξψ 
φηη κπνξνχλ ηψξα λα δηαηππψζνπλ, έλα θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ιέεη εδψ πέξα. Απηφ 
ελλνψ.  
 
θ. Γήκαξρνο: Ινηπφλ, εδψ ν ππνπξγφο εζσηεξηθψλ απέζηεηιε κηα επηζηνιή ζε κέλα. Δγψ 
απήληεζα ζε απηή ηελ επηζηνιή. Απηή ε δηαδηθαζία ινηπφλ κε ηνλ ππνπξγφ έρεη θιείζεη, ηεο 
απάληεζεο ηεο επηζηνιήο. πσο κπαίλεη ινηπφλ ην ζέκα δελ κπαίλεη ζσζηά. Άξα απφςε δελ 
ηίζεηαη ζέκα αλ ζα πάξεη θάπνηα απφθαζε ην ζπκβνχιην γηα λα απνζηείιεη αηηήκαηα ή ην 
ζπγθεθξηκέλν αίηεκα. Γελ έρεη θαλέλα ζέκα ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
επηζηνιήο ηνπ ππνπξγνχ έρεη θιείζεη. Δάλ θάπνηνη απφ ηνπο ζπκβνχινπο ζέινπλ λα ππνβάιινπλ 
αηηήκαηα, ππάξρεη ν δξφκνο ηεο ΘΔΓΔ, ε επηηξνπή ζεζκψλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα ηα 
ππνβάιινπλ αλά πάζα ζηηγκή. Θαζψο θαη ην αίηεκα ησλ ππνγξαθψλ. Δάλ θάπνηε ζην κέιινλ 
αλνίμεη θάπνηα λφκηκε δηαδηθαζία πνπ λα πξνβιέπεη αλαθαηαηάμεηο νξίσλ, είλαη έλα δηαθνξεηηθφ 
πξάγκα. Αιιά απφςε πσο ζα πεη ην ζπκβνχιην. Λα απνθαζίζεη ηελ απηνδηάιπζε ηνπ κε αίηεκα 
ηελ επηζηνιή ηνπ Πηπιηαλίδε; Ζ επηζηνιή ηνπ Πηπιηαλίδε απεπζχλζεθε ζηνλ δήκαξρν, 
απαληήζεθε ε επηζηνιή, ηειείσζε. Έθιεηζε εθεί ην ζέκα απηφ. Αηηήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ επί 
κέξνπο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ αλ θάπνηνη ζχκβνπινη ζέινπλ. 
 
θ. Μαζηνξόπνπινο: Γπν πξάγκαηα λα δηεπθξηλίζσ ζρεηηθά, επεηδή είκαη έλαο απφ απηνχο πνπ 
ππνγξάθνπλ ηελ αίηεζε. Δκείο θάλακε έλα αίηεκα, ελλέα ζχκβνπινη φπσο πξνβιέπνπκε ν 
πξφεδξνο έβαιε ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ιέκε. Λα ελεκεξσζνχκε απφ ηνλ δήκαξρν 
γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζρεηηθά κε ην έγγξαθν πνπ έθαλε ζηνλ ππνπξγφ θαη θαιά έθαλε γηαηί ηνπ 
έιεγε λα απαληήζεη θαη απάληεζε. Έλα ζέκα ήηαλ απηφ θαη δεχηεξν ιέκε λα ιεθζεί ζρεηηθή 
απφθαζε πνπ λα απαληά ζηα δεηήκαηα πνπ ζίγεη ν ππνπξγφο ζην έγγξαθν ηνπ. Γειαδή, εκείο 
ιέκε φηη θαιά έθαλε ν δήκαξρνο θαη απάληεζε, αιιά θαιφ είλαη λα απαληήζεη θαη ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην πάλσ ζηα δεηήκαηα πνπ ζίγεη ν ππνπξγφο. Ξνπ είλαη ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηη 
πξνβιήκαηα ππάξρνπλ. Ή θαη ηα ρσξνηαμηθά αθφκα αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ή φρη θαη έηζη 
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φπσο ην ζέηεη ν ππνπξγφο. Δίλαη ζαθέζηαην. Απφ εθεί θαη πέξα θχξηε πξφεδξε, εκείο ζέινπκε λα 
καο δψζεηε έζησ πέληε ιεπηά γηα λα κελ πειαγνδξνκήζνπκε θαη θαζπζηεξήζνπκε πεξεηαίξσ, 
λνκίδσ νηθνλνκία ζα θάλνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν γηα λα θαηαιήμνπκε ζε κηα εηζήγεζε, ζχκθσλα 
κε απηά πνπ δηαηππψζακε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, φπσο πξνβιέπεηαη γηαηί πξέπεη λα έρνπκε 
κηα εηζήγεζε ε νπνία ζα ηεζεί ζηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
 
θ. Νηθνιηλάθνο: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα πάξεη απφθαζε, ηα 
ζέκαηα απηά δελ είλαη αληαιιαγή απφςεσλ ηνπ ππνπξγνχ κε ηνπο εθάζηνηε δεκάξρνπο, κπνξεί 
έηζη λα ηίζεηαη ην δήηεκα αιιά απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη αίηεκα ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνβιέπεη 
ν λφκνο θαη πξέπεη λα έξζεη ην ζπκβνχιην, κπνξεί λα πάξεη απφθαζε, λνκηκνπνηείηε θαη λνκίδσ 
ήηαλ ην θπξίαξρν φξγαλν ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Άξα ινηπφλ αξθεί λα βξεζεί ε 
θφξκνπια θαη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά αλ ππάξρνπλ ψξηκεο ζπλζήθεο γηα λα παξζεί 
ε απφθαζε. Γηαηί πηζηεχσ δελ ζα καο γίλεη εδψ αλ φιε απηή  ε ζπδήηεζε πνπ ήηαλ ζήκεξα, 
πξνπαξαζθεπαζηηθή πηζαλφλ λα είλαη, λα είρε γίλεη επηηφπνπ κε ιατθέο ζπλειεχζεηο θαη ηέηνηα 
πξάγκαηα ψζηε ηειηθά πηζαλνινγνχζακε, φηη κπνξεί λα ππήξρε θαη άιιε άπνςε γηα απηνχο πνπ 
θίλεζαλ ηελ δηαδηθαζία ή θαη γη’  απηφ πνπ ππέγξαθαλ. ηαλ φκσο, πηζηεχσ φηη νιηγσξήζακε ζε 
απηφ ην δήηεκα θαη ην αθήζακε εδψ θηάζακε ζην ζεκείν λα πάξνπκε κηα απφθαζε, ε νπνία 
φλησο κπνξεί λα είλαη βηαζηηθή αιιά δελ θαηαξγνχκε ηνπο ζεζκνχο. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, 
είλαη ζεζκφο θαη νθείιεη λα πάξεη απφθαζε. 
 
θ. Γήκαξρνο: Γηαθσλψ ξηδηθά κε ηελ ζέζε ηνπ θπξίνπ Ληθνιηλάθνπ. Ρν ζέκα φπσο εηζάγεηαη, 
είλαη θαζαξά γηα ηελ επηζηνιή ηνπ Πηπιηαλίδε. Δγψ ηνπνζεηήζεθα θαη ζαο είπα απηή είλαη ε 
πξφηαζε. Δγψ ππέβαιια ηηο πξνηάζεηο κνπ, ππάξρεη ηξφπνο θαη δξφκνο, φπνηνο ζέιεη λα 
ππνβάιιεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε ε νπνία ζα θηάζεη ζηνλ ππνπξγφ θαη δελ ζεσξψ φηη ην 
ζπκβνχιην απφςε πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε ηέηνηα. Άπνςή ζνπ θαη άπνςή κνπ. 
(δηάινγνο). 
 
θ. Πξόεδξνο: Γηαθφπηεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα πέληε ιεπηά.  
(δηάινγνο θαη έιιεηςε ήρνπ).  
 
Θχξηνη ζπλάδειθνη φζνη είζηε έμσ παξαθαιψ πεξάζηε.  
(έιιεηςε ήρνπ). 
 
θ. Πξόεδξνο: Δπαλαιακβάλεηαη ε δηαθνπείζα ζπλεδξίαζε. 
  
θ. Μαζηνξόπνπινο: Ξξηλ πξνρσξήζσ ζηελ εηζήγεζε, έλα αίηεκα δηαηππψζεθε απφ θάπνηνπο 
ζπλαδέιθνπο θαη επεηδή πέξαζαλ πάξα πνιιέο ψξεο θαη είκαζηε  θνπξαζκέλνη, δεηάκε λα κελ 
ζπλερίζεη πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία θαη λα ην πάκε ην ζπκβνχιην ζε θάπνηα άιιε κέξα, δελ μέξσ, 
λνκίδσ ζα εθθξάδσ θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλαδέιθνπο. 
 
(έιιεηςε ήρνπ). Ινηπφλ θαηαιήμακε, ζην λα ζέζνπκε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνο 
έγθξηζε, έλα πνιχ ζχληνκν θεηκελάθη γηα λα απνθαλζεί ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Θαη ιέκε 
ραξαθηεξηζηηθά. Αθνχ αθνχζηεθαλ φιεο νη απφςεηο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, πξνηείλνπκε λα 
δηαβηβαζηεί ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Βνηψλ, καδί κε ηηο ππνγξαθέο πνπ 
έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηνλ θχξην ππνπξγφ εζσηεξηθψλ θαη ζε φινπο αξκνδίνπο θνξείο.  
(έιιεηςε ήρνπ).  
 
Θαηαξράο δελ είλαη αίηεκα ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρν δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην απ’ φηη θαηάιαβα έρεη ηνπνζεηεζεί. Γηα ην ζέκα χπαξμεο ηνπ δήκνπ.  
(έιιεηςε ήρνπ). 
 
θ. Πξόεδξνο: Απηή είλαη κηα πξφηαζε πνπ ηίζεηαη απφ ελλέα ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη έρνπλ 
θαηαζέζεη θαη ην αίηεκα, ν θχξηνο δήκαξρνο έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε, ε δεχηεξε πξφηαζε ινηπφλ 
πνπ ηίζεηαη ζην ζπκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα πάξεη κηα απφθαζε, είλαη φηη ε απάληεζε ζην 
έγγξαθν ηνπ ππνπξγνχ, απεζηάιε απφ ηνλ θχξην δήκαξρν θαη ε δηαδηθαζία απηή πεξαηψζεθε. 
Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην δελ ρξεηάδεηαη λα πάξεη απφθαζε επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, φπνηνο 
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ή δεκνηηθή παξάηαμε έρεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, κπνξεί λα ηηο 
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απνζηείιεη ζηελ επηηξνπή ζεζκψλ ηεο ΘΔΓΔ. Απηή είλαη ε δεχηεξε πξφηαζε, ηίζεληαη ζε 
ςεθνθνξία θαη νη δπν γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη λα θιείζεη ην ζέκα. Δίλαη νη δχν 
πξνηάζεηο. Ζ πξφηαζε ηνπ θπξίνπ δεκάξρνπ θαη ε πξφηαζε πνπ ζέηεη ε πιεπξά ησλ ελλέα 
ζπλαδέιθσλ. 
 
 Αληηδήκαξρνο θ. Πξηθηάθε: Δίρα ηνπνζεηεζεί θχξηε πξφεδξε θαη πξηλ, ζαθψο ζπκθσλψ κε 
ηελ πξφηαζε ηνπ θπξίνπ δεκάξρνπ.  
 
θ. Γεκεηξόπνπινο: Κηζφ ιεπηφ, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ην ιέσ θαη πάιη. Γελ ππήξρε έλα 
ζέκα λα καο ελεκεξψζεη, πξφηαζε, ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο ηνπ ππνπξγνχ πνπ αλαθέξεηε 
εδψ πέξα, ε απάληεζε ηνπ δεκάξρνπ δελ ππήξρε, ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ δελ ππήξρε κέζα θαη 
δελ μέξσ αλ δηαδηθαζηηθά ππήξρε ζε άιιε ζπλεδξίαζε ή ζε άιιν δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα 
δηακνξθψλεηαη ε πξφηαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε. Δπάλσ ζηελ πξφηαζε, θαηά ηελ γλψκε κνπ ζα 
έπξεπε λα γίλεη ζπδήηεζε. Ρψξα πξέπεη λα γίλεη ζπδήηεζε γηαηί είλαη ζπγθεθξηκέλε ε πξφηαζε. 
Γελ κπνξνχκε ηψξα λα ιέκε, δελ μέξσ θαη εγψ πψο λα ζαο ην πσ δειαδή. Ρέινο πάλησλ, επεηδή 
ε δηαβίβαζε ελφο εγγξάθνπ δελ έρεη ζρέζε θαηά ηελ γλψκε κνπ κε λνκηκφηεηα ή φρη. Κηα απιή 
γλψζε λα ιάβνπλ θαη ηα αλψηεξα θιηκάθηα πνπ ππάξρεη εδψ πέξα, κηα επηζπκία 4.000 θαηνίθσλ 
αο δηαβηβαζηεί ε πξφηαζε, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. 
 
θ. Πξόεδξνο: πέξ ηεο πξνηάζεσο ηνπ θ. Γεκάξρνπ ςήθηζαλ νη θ.θ. Αβδνχινο Ππχξνο, 
Ξξηθηάθε Ξαλαγηψηα, Θνιιηάθνο Ησάλλεο, Πνπξιάο Ησάλλεο, Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο, 
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο, Βνπλειάθεο Γεψξγηνο, Ξεηξάθεο Σξήζηνο, Ιχξαο Σαξάιακπνο, 
Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο, Θαινγεξίλεο Ζιίαο, Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα, Καξνχζεο Σαξάιακπνο, 
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο, Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα θαη Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο θαη ππέξ ηεο δεχηεξεο 
πξφηαζεο ςήθηζαλ νη θ.θ. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο, Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο, Κέληεο 
Γεψξγηνο, Σαξακήο Αληψληνο, Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο, Κηραιφπνπινο Κηραήι, Ληθνιηλάθνο 
Ξαλαγψηεο, Σξηζηάθνο Πηαχξνο, Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο θαη Ρζάθνο Ξέηξνο. 
 
  Καηά πιεηνςεθία ινηπόλ ςεθίδεηαη  ε πξόηαζε ηνπ θπξίνπ δεκάξρνπ, κε δεθαέμη 
(16) ςήθνπο ππέξ θαη δέθα (10) θαηά. 
 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  283/2012. 
 
    Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 

       Ν Ξξφεδξνο                           Ν Γξακκαηέαο                     Ρα Κέιε 
 Αβδνχινο Ππχξνο  
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   Κέληεο Γεψξγηνο Ρζάθνο Ξέηξνο Αληηπξφεδξνο Γ.Π. 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο  Αληηδήκαξρνο 
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 
Ξεηξάθεο Σξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ. Αληηδήκαξρνο 
Πνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο 
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα 

Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 

Ιχξαο Σαξάιακπνο 

Καξνχζεο Σαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 

Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο 
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 

Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιφπνπινο Κηραήι 

Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο 

Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο 
Σαξακήο Αληψληνο 

Σξηζηάθνο Πηαχξνο 
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο 

Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο 

Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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