ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 85
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 7591/24-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 41/΄20.04.2015 τεύχος Α΄) που
αφορά στην κατεπείγουσα ρύθµιση για την µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος

1

Η απόφαση που αφορά στη συζήτηση του θέµατος, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά, έχει ως εξής:
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
που ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία από την Ολοµέλεια της Βουλής, η Κυβέρνηση προχώρησε την υποχρεωτική
µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των φορέων του ∆ηµοσίου στον ειδικό λογαριασµό της
Τράπεζας της Ελλάδας. Στο ενδιάµεσο διάστηµα και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός, πραγµατοποίησαν συναντήσεις µε τους εκπροσώπους των συλλογικών
οργάνων. Εννοώ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των συλλογικών οργάνων. Για να δοθούν
περαιτέρω διευκρινίσεις για την αιφνίδια, πράγµατι αιφνίδια, ενέργεια της Κυβέρνησης.
Έπειτα λοιπόν από τις διευκρινίσεις και τις δεσµεύσεις και τις συζητήσεις, εν πάση
περιπτώσει, που έγιναν και που έχουν παρασχεθεί, σηµειώνουµε τα ακόλουθα.
Η εν λόγω µεταφορά αποτελεί, σύµφωνα µε αυτές τις διευκρινίσεις, έναν προσωρινό
χειρισµό, µία µορφή διευκόλυνσης της βραχυπρόθεσµης ταµειακής ρευστότητας για την χώρα.
Βασικός σκοπός είναι να χρησιµοποιηθούν τα ταµειακά διαθέσιµα, αν χρειαστεί, για την έκδοση
Repos, δηλαδή τίτλων βραχυπρόθεσµων, έως 15 ηµερών, δανεισµού του κράτους, σε µία
περίοδο ιδιαίτερα κρίσιµη για την πατρίδα µας, καθώς η διαπραγµάτευση µε τους εταίρους
δανειστές κορυφώνεται και το βλέπετε, το βιώνετε όλοι κάθε µέρα.
Είναι αυτονόητο ότι το σύνολο της Πολιτείας και της κοινωνίας θεωρούµε ότι οφείλει να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συµβάλλει στην επιτυχή για τον λαό και την πατρίδα
µας έκβαση της. Εξίσου αυτονόητο είναι, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να παράσχει τις
αναγκαίες διευκολύνσεις, ώστε να ξεφύγει η χώρα από την οικονοµική ασφυξία που έχει
επιβληθεί, καθώς είναι ο µόνος τρόπος να εξασφαλίσει και η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα
συµφέροντα και τις επιδιώξεις της.
Πολύ απλά, για να το πούµε πολύ απλά, αν βουλιάξει η χώρα, δεν θα σωθούν οι ∆ήµοι
και οι Περιφέρειες από µόνοι τους. Γιατί να µου επιτρέψετε να π ω, ότι υπάρχει και µία τέτοια
αυταπάτη.
∆εύτερον. Ιδιαίτερα σηµαντικό θεωρούµε το γεγονός ότι η µεταφορά γίνεται µε τρόπο που
είναι οικονοµικά προς το συµφέρον των ΟΤΑ, µε οικονοµικούς όρους εννοώ, αφού το επιτόκιο
της Τράπεζας της Ελλάδας γνωρίζετε ότι είναι µεγαλύτερο, είναι 2,5% έναντι 1% που τώρα
εισπράττουν οι ∆ήµοι από τις ιδιωτικές, σε εισαγωγικά βάζω την λέξη, γιατί θέλει εξήγηση,
Τράπεζες. ∆εν είναι ιδιωτικές επί της ουσίας.
Θέλω εδώ να ανοίξω µία παρένθεση και να πω, ότι αυτό ισχύει ήδη εδώ και χρόνια και σε
άλλες χώρες της Ευρώπης. Αναφέρω ως χαρακτηριστικότερο παράδειγµα, την Αγγλία, την
Μεγάλη Βρετανία.
Τρίτο στοιχείο. Καταλυτική σηµασία έχουν οι διευκρινίσεις και δεσµεύεις που δόθηκαν για
την εξαίρεση από την δέσµευση των ταµειακών διαθεσίµων των ∆ήµων των χρηµάτων που
αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη. Αναφερόµαστε στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και
φυσικά τα τέλη ύδρευσης. Η σηµασία έγκειται όχι µόνο στο οικονοµικό επίπεδο, αλλά κυρίως στη
διαφύλαξη της ουσίας και του χαρακτήρα της έννοιας Αυτοδιοίκησης.
Τρίτον. Σχετικά µε την επιλογή να γίνει η ρύθµιση µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
αυτή, όπως διευκρινίστηκε, σχετίζεται µε το κατεπείγον των συνθηκών και µε το σύντοµο και
χρήσιµο χρόνο, που ενδεχοµένως θα προκύψει ανάγκη του προσωρινού εσωτερικού δανεισµού.
Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται και εµµέσως, θεωρούµε, ο προσωρινός χαρακτήρας της
ενέργειας, τη στιγµή που η έκδοση Repos είναι δυνητική για την Κυβέρνηση και προς το παρόν
τουλάχιστον δεν έχει υλοποιηθεί.
Τέταρτο σηµείο. Είναι σηµαντικό, είναι καταλυτικής σηµασίας το γεγονός ότι η µισθοδοσία
του προσωπικού του ∆ήµου είναι απολύτως εξασφαλισµένη, όπως έχει ξεκαθαριστεί, ακόµα και
στην περίπτωση που τελικά θα εκδοθούν Repos, αυτά θα έχουν αποκλειστικά βραχυχρόνια
διάρκεια και θα αφορούν µόνο τα διαθέσιµα που οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες δεν έχουν άµεση
ανάγκη, αφού ρητά προσδιορίζεται, ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου τα χρηµατικά διαθέσιµα, που αφορούν τις ανάγκες των ΟΤΑ σε
ορίζοντα δεκαπενθηµέρου. Εποµένως µισθοδοσία και λοιπές τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες
είναι απολύτως εξασφαλισµένες, ακόµα και στην υποθετική περίπτωση, που κάποιος ∆ήµος ή
κάποια Περιφέρεια υποστεί εξ αυτού του χειρισµού ζηµιά, προβλέπεται ρητά ότι έχει δικαίωµα
αποζηµίωσης από το ∆ηµόσιο. Να το πω µε ένα παράδειγµα. ∆εν µας αφορά ως Λευκάδα. Αν
κάποιος ∆ήµος είχε κλειστή την κατάθεση του σε Τράπεζα, που το επιτόκιο δεν ήταν το 1% που
παίρνουµε τώρα και ήταν ας πούµε 3% και το επιτόκιο που θα πάρει από την Τράπεζα της
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Ελλάδας είναι 2,5%, 2,6% είναι για την ακρίβεια, όχι 2,5%, την διαφορά του 0,4 δεσµεύεται να την
καλύψει το ∆ηµόσιο.
Σε κάθε περίπτωση και τελειώνω, δεν θα επιτρέψουµε η συγκεκριµένη ενέργεια να
αποτελέσει, και σε αυτό είµαστε κατηγορηµατικοί, προηγούµενο για αµφισβήτηση της αυτοτέλειας
της Αυτοδιοίκησης και της ανάγκης για διαρκή δηµοκρατική διαβούλευση µε την Κυβέρνηση, της
Κυβέρνησης µάλλον µε τους αιρετούς των ∆ήµων, των Περιφερειών και τα συλλογικά µας όργανα
γενικότερα.
Την ίδια στιγµή όµως, όπως είµαστε κατηγορηµατικοί σε αυτό, είµαστε κατηγορηµατικοί
και σε κάτι άλλο. ∆εν θέλουµε να επιτρέψουµε για µικροπολιτικές σκοπιµότητες να τεθεί σε
κίνδυνο η πορεία της χώρας µας και της πατρίδας µας. Έπειτα από 5 χρόνια λιτότητας και
µνηµονίου, όταν η Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ένα από τα µεγαλύτερα θύµατα της χρηµατοδότησης
και του προσωπικού της, θυµίζω ότι είχε περικοπές της τάξης του 60% και µε ουσιαστική
υπονόµευση της αυτοτέλειας της, και προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ, επισηµαίνουµε, ότι
θεσµοί όπως το Παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας, εγκρίθηκε µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Και ξέρετε τι σηµαίνει Παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας. Ο τόπος µας, εµείς
πιστεύουµε, ότι αγωνίζεται να κάνει µία καινούργια αρχή. Αυτή η νέα αρχή πρέπει να γίνει όµως,
και σε αυτό επίσης είµαστε σαφείς, µε όρους αλληλεγγύης µεταξύ των πολιτών, αλλά και των
θεσµών, µε όρους αλληλοσεβασµού του ρόλου του καθενός και ο κάθε ένας αυτόν που υπηρετεί
και µε την προσοχή στραµµένη όµως και στο παρόν, αλλά κυρίως και στο µέλλον της χώρας.
Με βάση λοιπόν αυτές τις σκέψεις, εµείς θεωρούµε και µετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν,
ότι τα διαθέσιµα µπορούν να παραχωρηθούν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο ∆ήµαρχο. Ερωτήσεις. Ο κύριος Γληγόρης. Ο κύριος
Κοντογιώργης. Ο κύριος Αραβανής. Ερωτήσεις.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Πόσα είναι τα διαθέσιµα, σήµερα που µιλάµε, του ∆ήµου και από που έρχονται, να
µας πείτε, άµα γνωρίζετε, κύριε ∆ήµαρχε. Επίσης, αν γνωρίζετε που ακριβώς θα
χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα, το χρονικό όριο, πότε θα επιστραφούν και µία ερώτηση, αν θέλετε
να απαντήσετε, αν ήταν άλλη Κυβέρνηση, ή αν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση, ποια θα ήταν η
στάση σας.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: ∆ύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η µία ερώτηση είναι ότι προφανώς, αλλά να το
διευκρινίσουµε, δεν κάνουµε συζήτηση για να πάρουµε απόφαση. Υπάρχει Νόµος. Συζήτηση
κάνουµε. Προφανές αλλά να το διευκρινίσουµε. Ακριβώς έτσι, κουβέντα κάνουµε λοιπόν.
Και δεύτερη ερώτηση ήθελα να κάνω, να συµπληρώσω αυτά που είπαν οι Συνάδελφοι
νωρίτερα. Εµείς, ο ∆ήµος τα έχει καταθέσει ήδη ή θα τα καταθέσει; Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κυρία Σταµατέλλου.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Καλύφθηκα σε δύο. Σε ό,τι αφορά το ύψος των διαθέσιµων και αν έχουν
κατατεθεί ή όχι µέχρι τώρα. Τι εννοείτε, ότι δεν παίρνουµε απόφαση; ∆ηλαδή αποκλείεται το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει αρνητική απόφαση και να αρνηθεί να δώσει στην Τράπεζα της
Ελλάδας τα αποθεµατικά του ∆ήµου; Άρα η συζήτηση θα καταλήξει σε απόφαση. Υπάρχει
εισήγηση που προτείνει να δεχθούµε και να προχωρήσουµε κανονικά. Γιατί αποκλείεται να την
απορρίψει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απόφαση;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς, είναι αυτονόητο. Τα αυτονόητα να λέµε;
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Μα τώρα είπατε ότι κάνουµε συζήτηση. Τώρα µόλις
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριο όργανο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µπορεί να πάρει όποια απόφαση
θέλει. ∆εν µπορεί να του αφαιρέσει κανένας το δικαίωµα. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Από τα διαθέσιµα του ∆ήµου Λευκάδας, προορίζονταν για κάποια συγκεκριµένα
έργα και δράσεις του ∆ήµου; Μην έρθει το Παρατηρητήριο και µετά αντιµετωπίσουµε και τον
κίνδυνο του καταλογισµού. Αν ναι, ποια έργα και τι θα γίνει µε τώρα µε την περίπτωση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Και θέλω λίγο µία διευκρίνιση, κύριε ∆ήµαρχε, σε αυτό που
είπαν και κάποιοι προηγούµενοι, δηλαδή να το διευκρινίσετε λίγο. ∆ηλαδή µετά από τη συζήτηση

3

που θα γίνει, θα υπάρξει συγκεκριµένη απόφαση που θα δεσµεύει και την Ταµειακή Υπηρεσία
του ∆ήµου;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Είπαν, κάποιος ρώτησε για τα ταµειακά διαθέσιµα. Εκτός από τα ταµειακά
διαθέσιµα, πόσα είναι τα ανταποδοτικά, τι ποσό είναι και πόσα χρήµατα υπάρχουν στις
εµπορικές Τράπεζες, ή στην Εµπορική Τράπεζα εδώ στην Λευκάδα. Πόσα χρήµατα έχουµε
συνολικά;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Όχι. Άλλες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Απαντήσεις. Ο
κύριος ∆ήµαρχος να απαντήσει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν µερικά πράγµατα δεν αναφέρονταν στην εισήγηση για οικονοµία του
χρόνου. Για παράδειγµα, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και υπάρχει δέσµευση του
Πρωθυπουργού επ’ αυτού µετά τη συνάντηση µε την ΚΕ∆Ε, ότι οι διευκρινίσεις που δόθηκαν, θα
ρυθµιστούν νοµοθετικά, γιατί ενδεχοµένως να µην την ξέρετε όλοι την πράξη. Αναφέροµαι και
στους πολίτες, όχι στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, είµαι βέβαιος ότι όλοι την γνωρίζετε.
Υπάρχουν τα εξής στοιχεία. Πρώτον, ότι ο ∆ήµος δεν θα καταθέσει όλα τα ταµειακά του
διαθέσιµα. Θα κρατήσει το 15% των ταµειακών διαθεσίµων. Πρώτο αυτό.
∆εύτερον. Θα µπορεί όποτε θέλει µε αίτηση του, να παίρνει το 10% αυτών των
διαθεσίµων. Να το πω µε ένα παράδειγµα. Αν υποθέσουµε ότι είναι 2 εκατοµµύρια τα ταµειακά
διαθέσιµα, το 15% που µένει πριν κατατεθούν, και δεν είναι ζήτηµα αν τα καταθέσεις εσύ, είναι µε
βάση το Νόµο, τα παίρνουν µόνοι τους, πώς να το πούµε. Ανεξάρτητα εννοώ από τις αποφάσεις
µας. Με την έννοια ότι είναι ψηφισµένο. Μπορούµε να παίρνουµε το 10%, που σηµαίνει
200.000€, αν υποθέσουµε ότι είναι 2 εκατοµµύρια τα διαθέσιµα, να τα παίρνει αµέσως. Επίσης,
όταν χρειάζεται ποσοστό πάνω από 20%, παίρνει τα χρήµατα σε λίγες µέρες. Μάλιστα
αναφέρθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, πάνω από 10, 15, 20 κλπ. τα
παίρνει µέσα σε πολύ λίγες µέρες. Για παράδειγµα, εκταµίευσε από την Τράπεζα της Ελλάδας η
ΜΕΤΡΟ 150 εκατοµµύρια Ευρώ.
Στις ερωτήσεις τώρα. Αυτά τα έδωσα ως διευκρίνιση. ∆εν απάντησα στις ερωτήσεις. Ως
µερικά επιπλέον στοιχεία, για να είναι ενήµεροι οι πολίτες.
Το πρώτο που θέλω να πω και ουσιαστικά αποτελεί απάντηση στις περισσότερες από τις
ερωτήσεις, είναι ότι το στοιχείο, και το λέει µε σαφήνεια και η εισήγηση, αλλά να το
ξεκαθαρίσουµε, αποτελεί µεταφορά. ∆εν αποτελεί δέσµευση. ∆εν τα δεσµεύει, ούτε κουρεύονται.
Μεταφορά διαθεσίµων γίνεται. Είναι διαφορετικό πράγµα και πρέπει να είµαστε όλοι πολύ
προσεκτικοί, αν και δεν µπορώ να κάνουµε όλοι τώρα τους ειδικούς, γιατί δεν ξέρουµε κιόλας,
γιατί είναι και πολύ εξειδικευµένα ζητήµατα, θέλει πολύ µεγάλη προσοχή αυτό που είπα. Είναι
άλλο πράγµα η µεταφορά, άλλο η δέσµευση.
Στις ερωτήσεις τώρα. Πόσα είναι τα διαθέσιµα. Αυτή τη στιγµή, κάναµε µία σύσκεψη µε
την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µου έχουν δώσει, τα διαθέσιµα είναι περίπου, χοντρά
το λέω το νούµερο, µην έρθει κανένας αύριο και µου πει, έπεσες 100.000€ έξω, είναι γύρω στα 4
εκατοµµύρια Ευρώ. Έχω ζητήσει από την Υπηρεσία, γιατί µετά προέκυψε και το ζήτηµα µε τα
ανταποδοτικά που ξεχωρίζονταν κλπ., να ψάξει και να φέρει αναλυτικά στοιχεία, να φέρει
αναλυτικά στοιχεία δηλαδή πόσα είναι τα ανταποδοτικά χωριστά. Με ακρίβεια φυσικά.
Μπήκε µια ερώτηση που θα χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα. Προφανώς η ερώτηση
απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονοµικών, όχι στον ∆ήµαρχο Λευκάδας.
Προφανώς, υποθέτω. Άρα µπορεί αυτή γίνει εκεί. Εγώ θα απαντήσω που θα χρησιµοποιηθούν;
Εγώ και εµείς όλοι µας, τι οφείλουµε να κάνουµε; Οφείλουµε να δούµε, τι λέει ο Νόµος, πως η
Αυτοδιοίκηση θα εξασφαλίσουµε όσο καλύτερα µπορούµε τα προικιά µας, να το πω έτσι, αυτό
µας ενδιαφέρει. Τώρα, το που θα χρησιµοποιηθούν, νοµίζω προβλέπεται από την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Για περισσότερες διευκρινίσεις στον Πρωθυπουργό.
Πότε θα επιστραφούν. Υπάρχει δέσµευση του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Ένωση
∆ήµων και Κοινοτήτων στη συνάντηση που έγινε µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων,
ότι θα είναι πολύ λιγόµηνη αυτή η διαδικασία. Και προφανέστατα, γιατί δεν χρειάζεται να είναι
κανένας και ιδιαίτερα ειδικός, αφορά το ζήτηµα της διαπραγµάτευσης. Προφανώς αφορά την
περίοδο της διαπραγµάτευσης.
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Αν υπήρχε άλλη Κυβέρνηση. Ακούστε κύριε Γληγόρη. Την κατάλαβα πολύ καλά την
ερώτηση. Θέλω να ακούσεις όµως κι εσύ την απάντηση. Πριν και πέρα απ’ όλα, βάζουµε την
πατρίδα µας. Και να λείψουν τα χαµόγελα από ορισµένους. Τα κακεντρεχή, εννοώ και όχι τα
καλοπροαίρετα. Εάν η πατρίδα µας κινδυνεύει, και το είπα και στην εισήγηση, γιατί είναι στοιχείο
της εισήγησης, και εγώ διαπραγµατεύοµαι να την σώσω και όχι να την εκποιήσω, θα
προστατεύσω την πατρίδα µου.
Ανταποδοτικά. Μπήκε ένα ερώτηµα, αν επειδή για τα ανταποδοτικά παίρναµε και από
αλλού κλπ. , και αν υπάρχει σχέση µε αυτό το πρόβληµα. Θανάση, νοµίζω εσύ το ρώτησες
Νοµίζω ότι απάντησα στην πρώτη ερώτηση. Μα νοµίζω ότι απάντησα Θανάση µου. Ήµουνα
σαφέστατος. Είπα, το σύνολο των διαθεσίµων είναι αυτό που είπα, τα 4 περίπου εκατοµµύρια και
είπα ότι έδωσα εντολή στην Υπηρεσία, γιατί µετά προέκυψε η ανταποδοτικότητα να ξεχωρίσει,
γιατί στην αρχή φαινότανε ότι είναι το σύνολο των διαθεσίµων και δεν µπήκαµε σε αυτή τη λογική
και περιµένουµε από την Υπηρεσία να µας δώσει τα ακριβή νούµερα και στοιχεία. Και το νούµερο
που είπα ως προς το 4, είναι χοντρό.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Τα ανταποδοτικά τα λένε εδώ και µία εβδοµάδα. Εµείς όµως σήµερα για να
συζητήσουµε, έπρεπε να είχαµε µία σαφή εικόνα. ∆ηλαδή να ξέρουµε πόσα χρήµατα θα
δώσουµε. ∆ύο εκατοµµύρια; Τρία εκατοµµύρια; Ένα;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το πεις στην οµιλία σου το σχόλιο. Θα το κάνεις στην οµιλία σου το σχόλιο.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Μία ερώτηση. Θα κάνω µία ερώτηση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε Θανάση µου την έκανες. Σου έδωσα µία απάντηση, µπορεί να µη σε
ικανοποιεί, ό,τι θέλεις να πεις, θα το πεις στην οµιλία σου. Αυτό σου λέω. ∆εν ξέρω, ζήτα την
άδεια από τον Πρόεδρο να κάνεις και άλλες.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Πόσα χρήµατα υπολογίζετε εσείς;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν υπολογίζω τίποτα. Θέλω τα στοιχεία της Υπηρεσίας. Τα έχω ζητήσει από την
Υπηρεσία τα ανταποδοτικά. Το Σαββατοκύριακο θυµίζω,
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Να σας πω εγώ πόσα είναι;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να µη µου πείτε
ΚΑΒΑ∆ΑΣ: Ένα εκατοµµύριο είναι, σας λέω εγώ, αφού δεν ξέρετε εσείς.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να µη µου πείτε, και αφήστε τι ξέρω και τι δεν ξέρω κύριε Καββαδά. ∆ιότι η
συνάντηση µε το Προεδρείο της ΚΕ∆Ε, σήµερα έχουµε Τετάρτη νοµίζω, για όσους το ξεχνάνε και
θεωρούν ότι είναι η επόµενη Τετάρτη. Η συνάντηση έγινε το Σάββατο, σας θυµίζω. Και εγώ
κάλεσα την Υπηρεσία την ∆ευτέρα, για να µου δώσει τα στοιχεία και της είπα να µου τα βρει. Και
µου είπε ότι θα µου απαντήσει και θα µου τα φέρει. Αν η Υπηρεσία, αφήστε κύριε Καββαδά σας
παρακαλώ.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Εγώ τα πήρα σε ένα λεπτό, ∆ήµαρχε. Σε ένα λεπτό τα πήρα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά κάνατε. Καλά κάνατε και τα πήρατε σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καββαδά, στην οµιλία σας µπορείς να τα σχολιάσεις. Σε παρακαλώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είχες διαφορετική άποψη εάν το ποσό θα ήταν διαφορετικό;
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Και βέβαια.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, να το πεις στην οµιλία σου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ολοκληρωθούν οι απαντήσεις.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν προοριζότανε για κάποια έργα τα διαθέσιµα. Τα διαθέσιµα που έχουµε, είναι
για να πληρώνουµε διάφορα. Ξέρετε ποια είναι τα διάφορα. Μην τα αναλύσω. Κύριε Πρόεδρε,
κοιτάξτε τώρα, δηλαδή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν πετιέται κανείς και σχολιάζει, δεν µπορώ εγώ να τον
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά θα αναγκαστώ µετά να κάνω κι εγώ σχόλιο και δεν οδηγεί πουθενά αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχουµε πει και άλλες φορές. Όλοι να είµαστε συγκρατηµένοι για να µπορεί να
προχωρήσει η διαδικασία. Λοιπόν, ολοκληρώστε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµείς θεωρούµε µε την ταµειακή ροή που υπάρχει και µε την εµπειρία που έχουµε,
µε βάση την διάταξη του Νόµου, που λέει, το 15% µένει και το 10% το παίρνεις όποτε θέλεις, ότι
µπορούµε να ανταποκριθούµε και µε το παραπάνω. Ως προς τη ροή είπα, των πληρωµών. Γιατί
έχουµε µία εµπειρία ως προς την ροή των πληρωµών µέσα από την Υπηρεσία
Εάν θα υπάρχει απόφαση, νοµίζω το απάντησα. Φυσικά είναι όλα σε Τράπεζες τα
χρήµατα. Είναι προφανές. Σε Τράπεζες είναι. Το σύνολο των χρηµάτων είναι σε Τράπεζες. ∆εν
νοµίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, εκτός αν µου διέφυγε καµιά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, προχωράµε σε οµιλίες. Ο κύριος Μαργέλης έχει τον λόγο.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: εκτός µικροφώνου
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µιλήσετε τώρα; Θα µιλήσετε στη συνέχεια; Ωραία, να µιλήσετε τώρα. Συγγνώµη
κύριε Μαργέλη. Να µας ενηµερώσει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη κύριε Πρόεδρε. Έχοµε κι ένα κείµενο από το Σωµατείο, πριν
ξεκινήσουµε εµείς τις οµιλίες µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, να µιλήσει ο κύριος Γρηγόρης για να ενηµερώσει, και στη συνέχεια θα
διαβάσουµε το κείµενο του Σωµατείου. Κύριε Γρηγόρη, περίπου πόση ώρα θα µιλήσετε;
ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Περίπου 3 λεπτά, µερικές διευκρινίσεις, οι οποίες πιστεύω θα διευκολύνουν ολο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο και κύριε Πρόεδρε, Γρ. Τέλος πάντων, αστειεύοµαι.
Καταρχάς το θέµα αυτό µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, σηκώθηκε πολύ από
την αντιπολίτευση, για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους. Με την πρώτη κατηγορία ότι
νοµοθετούµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Η πράξη αυτή νοµοθετικού περιεχοµένου ήρθε στη Βουλή, λόγω του κατεπείγοντος, γιατί
έπρεπε να έχει παρθεί η απόφαση ενόψει των συζητήσεών που γίνονται. Και δεν υπήρχε τις
αµέσως επόµενες ηµέρες νοµοσχέδιο, ώστε να µπει σαν τροπολογία. Και απόδειξη ότι η λογική η
δική µας, της Κυβέρνησης, όσον αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί είναι η
δεύτερη, ήταν ότι ήρθε στην Βουλή, εκδόθηκε µάλλον στις 20 του Απρίλη και στις 24
επικυρώθηκε. Μέσα σε 4 µέρες. ∆ηλαδή στο επόµενο νοµοσχέδιο, επικυρώθηκε. Και το λέµε
αυτό σε αντιδιαστολή µε ένα απλό παράδειγµα και κτυπητό, σε σχέση µε το χθεσινό νοµοσχέδιο
για την ΕΡΤ. Που είχε βγει απόφαση, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να κλείσει η ΕΡΤ
για ύψιστο εθνικό σκοπό, να κλείσει εκείνη τη στιγµή, δεν προλαβαίνανε να βγάλουν νοµοσχέδιο,
περάσανε 4 µήνες που ήταν το απώτατο συνταγµατικό όριο να έρθει σε επικύρωση στην Βουλή,
και δεν ήρθε ποτέ. ∆ηλαδή, είχε τις έννοµες συνέπειες το κλείσιµο της ΕΡΤ, αλλά δεν
νοµιµοποιήθηκε ποτέ αυτό το πράγµα. Τέλος πάντων, αυτό έληξε.
Το θέµα είναι περισσότερο πρακτικό, µε την έννοια ότι είναι ουσιαστικά µία µεταφορά
χρηµάτων µεταξύ χρηµάτων που δίνει η Κεντρική Κυβέρνηση στους ∆ήµους και ξαναγυρίζουν
προς την Κεντρική Κυβέρνηση. Λοιπόν, πρόκειται, να τα λέµε ευθέως, πρόκειται για µία µορφή
εσωτερικού δανεισµού. Αυτό αφορά για µία διάρκεια 2 µηνών, κύριε ∆ήµαρχε, κατά βεβαίωση
των Υπουργών και του κυρίου Πρωθυπουργού. ∆ύο µήνες θα κρατήσει αυτό. Η έκδοση αυτή των
Repos είναι δυνητική. Μπορεί να µη χρειαστεί ποτέ να εκδοθούν αυτά τα Repos. Ουσιαστικά,
όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα µαξιλάρι κι ένα διαπραγµατευτικό όπλο στην διαπραγµάτευση, ότι
αν µας στριµώξετε πολύ, έχουµε ταµειακά διαθέσιµα να τα χρησιµοποιήσουµε. Γιατί αυτοί ήταν
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αποφασισµένοι, ενόψει τέλος του µήνα και κάποιων υποχρεώσεων µε κάποιες δόσεις προς τα
έξω, να σφίξουν περισσότερο τα λουριά, να φθάσουµε στο σηµείο αυτό που θέλανε, να µην
έχουµε να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις. Τελικά, µέχρι στιγµής δεν έχουν χρησιµοποιηθεί.
Και το πιο πιθανό είναι να µη χρησιµοποιηθούν. Ουσιαστικά να αποτελέσουν ένα
διαπραγµατευτικό όπλο αυτά τα λεφτά.
∆εύτερον. Και µία µικρή διόρθωση. ∆εν παρακρατούν οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης το 15%. Θα παρακρατήσουν όσο ποσό κρίνουν ότι θα χρειαστούν στις επόµενες
15 µέρες για τις λειτουργικές τους ανάγκες και το υπόλοιπο θα το καταθέσουν στην Τράπεζα της
Ελλάδας, µε 2,6% επιτόκιο σε σχέση µε το 1%. Αυτά που θα κατατεθούν, µπορούν ανά πάσα
στιγµή να ζητήσει το 10% κάθε Οργανισµός ο οποίος έχει καταθέσει και να το πάρει αµέσως. Και
αν χρειαστεί πάνω από 10% σε λίγες µέρες και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα που είπε ο
κύριος ∆ήµαρχος, µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η οποία πριν από 8 µέρες κατέθεσε 450 εκατοµµύρια
και σε 2 µέρες πήγε και σήκωσε 150 εκατοµµύρια.
Τα Repos αυτά θα είναι βραχυπρόθεσµα, από 2 έως 15 µέρες η έκδοση τους, άρα δεν
κινδυνεύουν σε τίποτα τα λεφτά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξαιρούνται τα ανταποδοτικά τέλη,
όπως εξαιρούνται και τα Νοσοκοµεία και εξαιρούνται και τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα.
Όσον αφορά ένα άλλο σπεκουλάρισµα που πήγε να γίνει µε τα Ασφαλιστικά Ταµεία, η
συµµετοχή τους είναι δυνητική. Είναι σαφέστατο στο Νόµο, ότι είναι δυνητική. Και µάλιστα
φέρνουµε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα, ότι εδώ και 3 χρόνια το ΙΚΑ, από τις προηγούµενες
Κυβερνήσεις, καταθέτει τα λεφτά στην Τράπεζα της Ελλάδας µε τις ίδιες διαδικασίες
Εχθές ήρθε, για να κλείσω, και µία τροπολογία, γιατί είχε έρθει από την προηγούµενη
ηµέρα όταν ψηφιζότανε το νοµοσχέδιο, αλλά δεν δέχθηκε για τυπικούς λόγους η αντιπολίτευση.
Ποια είναι; Ότι στην περίπτωση αυτή που είπε ο κύριος ∆ήµαρχος, αν έχει καταθέσει κάπου µε
µεγαλύτερο επιτόκιο, ήρθε η τροπολογία εχθές, ψηφίστηκε στο Νόµο για την ΕΡΤ, µε την οποία
θα αποζηµιωθεί την διαφορά, οποιοσδήποτε Οργανισµός χάσει από αυτήν την ιστορία. Τα δε
λεφτά, τα οποία δεν θα καταθέσει από τα διαθέσιµα, δηλαδή αυτό που είπαµε, ότι θα
προγραµµατίσει για τις επόµενες 15 µέρες τις χρηµατικές του ανάγκες ο κάθε Οργανισµός, αυτά
µπορεί να τα καταθέσει σε οποιαδήποτε Τράπεζα. ∆εν είναι υποχρεωτικό να τα πάει στην
Τράπεζα της Ελλάδας. Εποµένως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι καθαρά τεχνικό το
θέµα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Γρηγόρη. Να διαβαστεί το κείµενο του Σωµατείου. Σας
παρακαλώ να έρθει κάποιος στο µικρόφωνο να το διαβάσει και στη συνέχεια να αρχίσουν οι
οµιλίες.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση στον Βουλευτή µπορώ να κάνω; Πάνω σε αυτό που
είπε. Από τη στιγµή που δεν έχουµε ταµειακά διαθέσιµα, πως θα δώσουνε 2,5% επιτόκιο;
ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Η Τράπεζα τη Ελλάδος; Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπάγεται στο Ελληνικό κράτος
Είναι αυτόνοµος Οργανισµός. Υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάτσε µισό λεπτό.
Τι εννοείς ποιος θα το βρει; Ποιος δεν έχει ταµειακά διαθέσιµα; Γίνε λίγο πιο σαφής. Γιατί τα
µεταφέρουµε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, µη γίνει τώρα διάλογος για αυτό το θέµα. ∆εν θα το απαντήσει Ο
Βουλευτής εδώ πέρα. Ο Βουλευτής να πάει στο Κοινοβούλιο να το απαντήσει. Βγέστε έξω να το
συζητήσετε. Σας παρακαλώ.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Εξήγησα, ότι για να υπάρχει αυτό το απόθεµα, να υπάρχει αυτό το µαξιλάρι, ένα
διαπραγµατευτικό όπλο, ώστε να µη βρεθούµε στην ανάγκη, που απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα
βρεθούµε,
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος τώρα να δώσεις απαντήσεις.
Λοιπόν, να διαβαστεί το κείµενο του Σωµατείου και να προχωρήσουµε στις οµιλίες.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Προκαταβολικά να ενηµερώσω, ότι η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου απουσιάζει για οικογενειακούς λόγους. Καταθέσαµε και εγγράφως και έχουµε να
πούµε τα εξής. Τις απόψεις µας.
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Αιφνιδιαστικά, χωρίς προηγούµενο διάλογο, χωρίς ενηµέρωση, ως κεραυνός εν αιθρία, µε
την διαδικασία της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η Κυβέρνηση προβαίνει στην δέσµευση
όλων των ταµειακών διαθεσίµων, εκτός των άλλων φορέων, και των ΟΤΑ, στην Τράπεζα της
Ελλάδας, µε εξαίρεση τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταµειακών αναγκών του
επόµενου δεκαπενθηµέρου, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, βάζοντας στο στόχαστρο για άλλη µία φορά τους ∆ήµους, που
καλούνται και πάλι να πληρώσουν το µάρµαρο.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πλήττει ήδη συνταγµατικά κατοχυρωµένη
ανεξαρτησία του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της. Την
ίδια στιγµή που οι ∆ήµοι βρίσκονται σε ασφυκτικό οικονοµικό κλοιό, µε την χρηµατοδότηση να
έχει υποστεί περικοπές ως και το 60% µε τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές και σε
προσωπικό να είναι τεράστιες. Με αποτέλεσµα η λειτουργία των ∆ήµων να βρίσκεται ένα βήµα
πριν την πλήρη απορρύθµιση της.
Το περιεχόµενο της ίδιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου καταµαρτυρεί τα
προαναφερθέντα, αφού δεν τίθεται αποκλειστική προθεσµία εφαρµογής της, δεν καθορίζεται το
χρονικό όριο επιστροφής των ποσών, δεν υπάρχει ρητή αναφορά για την διασφάλιση των
ποσών, δεν αναφέρεται ποια έκταση και κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρετεί και συνεπώς ποιος ο
σκοπός της δέσµευσης των χρηµάτων, δηλαδή δεν δεσµεύεται για το που θα διατεθούν τα
χρήµατα. Αντίθετα, τίθεται αναδροµική ισχύς από 17-3-2015. Εύλογα γεννάται προβληµατισµός,
πως µία έκτακτη κατάσταση, για την οποία εκδίδεται πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µπορεί να
συντρέχει σε παρελθόντα χρόνο. Την ίδια στιγµή η πολιτική ηγεσία της χώρας καλεί τους
∆ηµάρχους να εφαρµόσουν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, να διαθέσουν τα αποθεµατικά
των ∆ήµων, συνεισφέροντας στην διάσωση της χώρας, επικαλούµενη τον πατριωτισµό τους,
υποσηµειώνοντας παράλληλα πως η µη εφαρµογή της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
αποτελεί παράβαση καθήκοντος.
Ξεκαθαρίζουµε προς κάθε κατεύθυνση, πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν µπορεί και δεν
θα σηκώσει άλλα βάρη. Οι ∆ήµοι πλήρωσαν µε το παραπάνω το µερίδιο τους, τον λογαριασµό
για την εξυγίανση της χώρας. Μέχρι σήµερα τα δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα της χώρας
στηρίχθηκαν στα πλεονάσµατα των ∆ήµων και όχι στα ελλείµµατα που συνεχίζει να παράγει η
Κεντρική Κυβέρνηση.
Η δέσµευση των ταµειακών διαθεσίµων των ∆ήµων αποτελεί ένα πλήγµα στον ήδη
τραυµατισµένο θεσµό και προµηνύει την αρχή του τέλους του. Αντίθετα αποτελεί πατριωτικό
καθήκον της Κυβέρνησης να απαλλάξει τον λαό από τα ασφυκτικά µνηµονιακά βάρη,
αναζητώντας τις ευθύνες σε εκείνους που δηµιούργησαν την κρίση και σε εκείνους που
ωφελήθηκαν από αυτήν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Εργαζοµένων, Οργανισµού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Νοµού Λευκάδας, δηλώνει πως, 1) είµαστε αντίθετοι µε τις θέσεις της ΚΕ∆Ε, που
ενώ γνωρίζει τα προβλήµατα των ∆ήµων, αντί να διεκδικήσει την αύξηση της χρηµατοδότησης
και την πρόσληψη προσωπικού, µιλάει για διαλόγους εκ των υστέρων και εθνικά συµφέροντα. Οι
εκ των υστέρων προφορικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης προς την ΚΕ∆Ε, δεν αποτελούν
εχέγγυο που µπορεί να πείσει τους εργαζόµενους. 2) χωρίς να είναι τίποτα σαφές, σίγουρο και
εγγυηµένο, είµαστε δικαιολογηµένα καχύποπτοι λόγω της εµπειρίας του παρελθόντος, και
αντίθετοι µε την δέσµευση χρηµάτων που ανήκουν στους συµπολίτες µας και στους
εργαζόµενους. 3) καταγγέλλουµε τον τρόπο µε τον οποίο, χωρίς καµία ενηµέρωση, προηγούµενο
διάλογο, τόσο µε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, όσο και µε τους εργαζόµενους σε
αυτήν, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου καταργείται η οικονοµική αυτοτέλεια και το
αυτοδιοίκητο των ∆ήµων.
Καλούµε την ∆ηµοτική Αρχή να µην καταθέσει ούτε ένα Ευρώ από τα χρήµατα του ∆ήµου
στη Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να αποτραπεί στην πράξη η εφαρµογή της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου. Καλούµε επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να στηρίξει τις θέσεις µας µε απόφαση
του, προκειµένου να µην εφαρµοστεί στην πράξη η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να µην
κατατεθεί ούτε ένα Ευρώ από τα χρήµατα του ∆ήµου µας. Ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ευχαριστούµε. Λοιπόν, ξεκινάµε µε οµιλίες. Ο κύριος Μαργέλης έχει τον λόγο.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχήν µου κάνει εντύπωση γιατί το κουβεντιάζουµε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού δεν υπάρχει εισήγηση που να λέει, ναι, να τα δώσουµε τα λεφτά,
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ή όχι, να µη τα δώσουµε τα λεφτά. Και σωστά, προφανώς είναι Νόµος, τον οποίο οφείλουµε να
τηρήσουµε, δεν µας πέφτει και λόγος άλλωστε.
Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω ορισµένα σχόλια. Είναι εντυπωσιακό αλήθεια, µε τι
υποκρισία αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα. Τα κρίσιµα προβλήµατα που έχει η χώρα µας. Με τι
υποκρισία. Με τι ευκολία το άσπρο το κάνουµε µαύρο. Με τι ευκολία εκείνο που λέγαµε χθες
καταστροφή, σήµερα το λέµε υποχρέωση, ευθύνη, χρέος προς την Πολιτεία. Με τι ευκολία χθες,
τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τις λέγαµε δικτατορία, τις λέγαµε χούντα, τις λέγαµε
κατάργηση του Συντάγµατος. Σήµερα λέµε, είναι µία ανάγκη, ιστορίες και όλα αυτά τα ζητήµατα.
Είναι εντυπωσιακά λοιπόν όλα αυτά τα πράγµατα, πραγµατικά. Και είναι πάρα πολύ εύκολο
κάποιος να βρεθεί σε αυτήν τη λογική της καταγγελίας, του αφορισµού, της ακύρωσης. Φταίνε
όλοι οι άλλοι, δεν φταίµε εµείς σε τίποτα.
Ακούστε να δείτε. Εγώ προσωπικά, και εµείς νοµίζω, έχουµε µία πορεία και θεωρώ ότι
µας διακρίνει η κατάθεση ευθύνης κάθε φορά στο πρόβληµα που έχει η χώρα. Η χώρα λοιπόν
πράγµατι έχει τεράστιο πρόβληµα. Υπάρχει µία τεράστια κρίση στη χώρα, υπάρχει τεράστια
οικονοµική κρίση και όχι µόνο, που έχουµε χρέος όλοι να συνεισφέρουµε, να καταθέσουµε το
µερίδιο της ευθύνης µας, χωρίς εύκολες καταγγελίες και αφορισµούς και εύκολες κουβέντες, τα
οποία είναι ανέξοδα όλα αυτά, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσµα, προκειµένου πραγµατικά να
δούµε πως στα πλαίσια µίας εθνικής συνεννόησης, διότι κανένα Κόµµα, κύριοι και κύριες
ΣΥναδέλφισσες, δεν µπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση, αν δεν υπάρχει µία στοιχειώδης
εθνική συναίνεση και δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο παράλληλα σε όλα αυτά τα µέτρα
που µας επιβάλλουν, θα µπορέσει να συµβάλλει στο να βγει πραγµατικά η χώρα από την κρίση.
Άλλωστε υπάρχουν και άλλες χώρες που βρεθήκανε σε κρίση. Όχι τώρα, Πορτογαλία, Ιρλανδία
κλπ. εκατοντάδες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν βρεθεί σε κρίση και χρεοκοπία, έχουν πάει
στο ∆ΝΤ. ∆εν παρέδωσαν όµως τα όπλα, δεν παραιτήθηκαν, συνεννοήθηκαν, βρήκαν τις λύσεις,
ξεπεράσανε τα προβλήµατα τους.
Για αυτό λοιπό εµείς λέµε, ότι δεν καταγγέλλουµε αυτήν την πράξη, δεν καταγγέλλουµε
αυτήν την απόφαση της Κυβέρνησης, να πάρει τα λεφτά των ∆ήµων και των Οργανισµών,
προκειµένου να συνδράµει στο συνολικότερο πρόβληµα της χώρας. Θα ήταν εύκολο να το
κάνουµε, να καταγγέλλουµε. Αλλά η καταγγελία εδώ δεν οδηγεί πουθενά, οδηγεί σε αδιέξοδα.
Αντίθετα, η ευθύνη µας οδηγεί να πούµε, ότι ήταν µία ανάγκη πραγµατικά, παρά το γεγονός ότι
έχουµε ερωτήµατα και αµφισβητήσεις και προβληµατισµούς και αµφισβητήσεις όσον αφορά ποιο
είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης, διότι µετεωρίζεται µεταξύ της συµφωνίας και της ρήξης, πάντα
στην βάση να εφαρµόσει το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης και το πρόγραµµα της και αναρωτιέται
κανένας, πως µε ρήξη θα εφαρµόσει το πρόγραµµα της και θα βρει λεφτά. Εν πάση περιπτώσει,
τώρα να µη µεταφέρουµε την πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται στο Κοινοβούλιο, να τη
µεταφέρουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος. Ίσως είναι µία αφορµή και
µία κουβέντα, αν θελήσουµε να την κατανοήσουµε έτσι, να καταλάβουµε ότι πρέπει να
συνεννοηθούµε και όλοι να συνεισφέρουµε τις δυνάµεις µας, προκειµένου η χώρα µας, ο τόπος
µας αν βγει από το αδιέξοδο. Για αυτό δεν καταγγέλλουµε εµείς αυτήν την πράξη.
Όχι γιατί δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά η Κυβέρνηση. Ή διότι κάνει µία πράξη. ∆εν
είναι και τίποτα, λέµε. Χαρά στο πράγµα. Είναι και παρά είναι. Είναι έσχατη ενέργεια πραγµατικά.
Να έρχεται µε απόφαση υποχρεωτική και να παίρνει τα διαθέσιµα από όλους τους Οργανισµούς.
Και τα παίρνει απ’ όλους τους Οργανισµούς. ∆εν τα παίρνει µόνο από τους ∆ήµους, τις
Περιφέρειες. Τα παίρνει από Νοµικά Πρόσωπα κάθε είδους. Από το Αρσάκειο, παραδείγµατος
χάρη, παίρνει τα αποθεµατικά, λέω. Έχει ξανασυµβεί. Από τα Πανεπιστήµια, από παντού τα
παίρνει τα αποθεµατικά. Βεβαίως τα παίρνει, όχι γιατί είναι κακή η Κυβέρνηση. Τα παίρνει διότι
υπάρχει µία τεράστια ανάγκη και θέλει η Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις βασικές της
υποχρεώσεις, στις στοιχειώδεις, τις ελάχιστες υποχρεώσεις, να πληρώσει µισθούς, συντάξεις και
όχι µόνο. Να πληρώσει και δανειστές. Και αυτό πρέπει να το πούµε. Γιατί µέχρι προχθές
καταγγέλλαµε, ότι όλα τα λεφτά πάει να πληρώνει τους δανειστές. Αλλά και τώρα αυτά τα λεφτά,
τα τελευταία, τα ύστατα, και δανειστές θα πρέπει να πληρώσουµε. ∆ιότι η χώρα µέχρι σήµερα
έχει πληρώσει, και καλά κάνει, έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τις διεθνείς υποχρεώσεις.
∆ιότι αν δεν ανταποκριθεί, δεν είναι καλαµπούρι και τι πειράζει αν δεν πληρώσουµε. Πειράζει και
παρά πειράζει και όποιος στοιχειωδώς ασχολείται µε την διεθνή εµπειρία και ξέρει τι θα πει
χρεοκοπία, µπορεί να το αντιληφθεί. Όποιος κάνει καλαµπούρι στο καφενείο βεβαίως, ή όποιος
θέλει να χαϊδεύει αφτιά, λέει, και τι πειράζει να µην πληρώσουµε το ∆ΝΤ, και τι πειράζει να µην
πληρώσουµε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λέω, πειράζει και παρά πειράζει λοιπόν και θα
υπάρχουν τραγικές συνέπειες.
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Άρα εµείς δεν καταγγέλλουµε αυτήν την απόφαση. Αν και θα µπορούσε, αγαπητέ φίλε
Σταύρο, δεν ξέρω αν έχεις φύγει, θα µπορούσε µία χαρά, διότι αναφέρεται µε αναδροµική ισχύ,
από τις 17 του Μάρτη, που σηµαίνει ότι το πρόβληµα υπήρχε από τότε, να το κάνει µε διαδικασία
έστω του κατεπείγοντος, να νοµοθετήσει στη Βουλή. Αλλά θα κρίνουµε εµείς τώρα πως
λειτουργεί η Κοινοβουλευτική διαδικασία; Ας την αφήσουµε έξω και δεν χρειάζεται να γίνουµε,
ούτε να καταγγείλουµε, ούτε και να γίνουµε υπερασπιστές, ναι έτσι έπρεπε να γίνει και πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Τελειώνω µε µικρά σχόλια. ∆ώστε µου ένα λεπτό, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη. Έτσι
όπως διαβάζουµε την εισήγηση, δίνει την εντύπωση, µια χαρά, δεν είναι και τίποτα. Και τόκο
µεγαλύτερο θα µας δώσουν. Και δεν µας δεσµεύουν τα αποθεµατικά. Μου θυµίζει την ιστορία του
Χότζα, ας πούµε, που του είπανε, τα βάλανε όλα µέσα στο δωµάτιο, µετά έβγαινε λίγο, µια χαρά
είµαστε τώρα. ∆εν µας παίρνουν τα ανταποδοτικά, άρα είµαστε µία χαρά. Όπως λέει, καταλυτική
σηµασία έχει ότι δεν µας παίρνουν και την µισθοδοσία. Μας αφήνουν να πληρώσουµε την
µισθοδοσία των υπαλλήλων. Έλεος δηλαδή, θα έπρεπε να µας πάρουν και την µισθοδοσία; Και
επειδή µας αφήνουν την µισθοδοσία, είναι κάτι, το οποίο πρέπει εµείς να το σηκώσουµε σηµαία
κιόλας;
Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρά. Κατά την δική µου άποψη, εν πάση
περιπτώσει, όπως έχει, λέει, πληρώσει η Αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς πλήρωσε
η Αυτοδιοίκηση. Αλλά κυρίες και κύριοι, όταν το 2009 η χώρα για να πληρώσει µισθούς,
συντάξεις, επιδόµατα, δηµοτική πολιτική, υγεία, πρόνοια, παιδεία κλπ., χρειάστηκε να δανειστεί
26 δις, όχι για να πληρώσει τους κακούς δανειστές, όχι να πληρώσει τόκους, όχι να πληρώσει
όλους αυτούς τους τοκογλύφους, για να ζήσουµε. Σήµερα λοιπόν µε όλες αυτές τις στερήσεις,
όλη τη λιτότητα, όλα αυτά που έχει υποστεί ο κόσµος όλος, σήµερα έχει καταφέρει η χώρα να τα
φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά και να µπορεί να ζει και να πληρώνει και υποχρεώσεις, σε δανειστές,
επαναλαµβάνω, τους τελευταίους 8 µήνες, χωρίς να παίρνει δανεικά. Είναι δηλαδή τα πράγµατα,
προφανώς ο κόσµος έχει πληρώσει, αλλά όσον αφορά τον χειρισµό από την πλευρά της
Κυβέρνησης, είναι πολύ πιο εύκολο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, απ’ ό,τι ήταν τα
προηγούµενα χρόνια. Και η Αυτοδιοίκηση χρέος είχε να συνεισφέρει. ∆εν έκανε χάρη σε κανέναν.
Αλίµονο να µη συνεισφέρει η Αυτοδιοίκηση. ∆ηλαδή τι έπρεπε; Να συνεισφέρουν οι πολίτες, οι
µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι καταστηµατάρχες, οι έµποροι, όλη αυτή η ελεύθερη
αγορά, όλοι να συνεισφέρουν αυτοί, και η Αυτοδιοίκηση να µην συνεισφέρει; Να µην γίνουν
περικοπές στην Αυτοδιοίκηση; Σωστά γίνανε περικοπές στην Αυτοδιοίκηση.
Τελειώνοντας λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτό είναι µία πολύ έκτακτη κατάσταση, διότι
ξύνουµε τον πάτο του βαρελιού. Και πρέπει όλοι να αναλογιστούµε τι θα γίνει, αν δεν πετύχουµε
συµφωνία και δεν πάρουµε δηλαδή τα χρήµατα που αναµένουµε, από την επίτευξη της
συµφωνίας, την οποία ο καθένας µπορεί να την πει όπως θέλει. Να την πει επώδυνο
συµβιβασµό, έντιµο συµβιβασµό, να την πει ό,τι θέλει, πρόγραµµα ανάπτυξης, να το πει όπως
θέλει. Τι θα συµβεί; Παρακαλώ. Έχει σηµασία πως θα το πει Στάθη µου; Σηµασία έχει τι είναι
στην ουσία. Όχι πως θα το πει, τι όνοµα θα δώσει. Εν πάση περιπτώσει, µη µε διακόπτεις σε
παρακαλώ πολύ. Γιατί µιλάω και σε χαµηλούς τόνους και χωρίς να καταγγέλλω. Να συνεισφέρω
θέλω. Γιατί πιάνεσαι τώρα σε µία τέτοια ιστορία;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μαργέλη, ολοκλήρωσε.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Λέω λοιπόν, αν δεν υπάρχει συµφωνία, τότε προφανώς υπάρχει κίνδυνος για όλα
αυτά που καταθέτουµε. Αλλά συµφωνώ, ότι αν η χώρα βουλιάξει και χαθεί, τι να γλιτώσουµε
εµείς; Αυτά που θα καταθέσουµε; ∆εν θα έχουµε κερδίσει απολύτως τίποτα.
Καταλήγοντας, λέω ότι χρειάζεται όλοι µας µε µεγαλύτερη συναίσθηση της ευθύνης, µε
χαµηλότερους τόνους, χωρίς να λέµε ότι όλοι οι άλλοι ευθύνονται και εµείς δεν ευθυνόµαστε
καθόλου, µε εθνική συνεννόηση, επαναλαµβάνω, και τη συνεννόηση σε επίπεδο ∆ήµου και σε
επίπεδο τοπικής κοινωνίας, να µπορέσουµε να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να δούµε πως θα
βγούµε από την κρίση, γιατί η χώρα µας και µπορεί να βγει από την κρίση και έχει τις
δυνατότητες να βγει από την κρίση κι έχει όλες τις προϋποθέσεις να βγει από την κρίση. Είναι στο
χέρι µας πραγµατικά να συνεννοηθούµε και µε συνεννόηση, επαναλαµβάνω εγώ, να
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Μαργέλλη. Ο κύριος Αραβανής.
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ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι το θέµα και η κατάσταση που αντιµετωπίζει
η χώρα, δεν προσφέρεται για αντιπαραθέσεις, παρά µόνο για κατανόηση ας πούµε. Και όχι
στείρες αρνήσεις.
Θα πω κάποιες παρατηρήσεις καταρχήν σε σχέση µε την εισήγηση σας και εν συνεχεία
άλλα δύο λόγια. Λέτε, µιλάτε για την αιφνίδια ενέργεια, όπως συνήθως το κάνω. Πάντα σχολιάζω
την εισήγηση. Για αιφνίδια ενέργεια. Είναι και αιφνίδια και άκοµψη, κατά τη γνώµη µου, ενέργεια.
Εδώ κάνω µία παρένθεση και λέω, ότι και σε άλλες χώρες προηγµένες συνηθίζεται αυτή η
ιστορία των ΟΤΑ. Αλλά µε άλλους, όχι σαν σανίδα σωτηρίας όπως φαίνεται ότι γίνεται εδώ.
Έπρεπε φυσικά να υπάρχει έγκαιρα διαβούλευση, εξηγήσεις, και να καταλάβει και ο κόσµος και
οι παράγοντες όλοι, και οι Οργανισµοί και οι θεσµοί, οι δικοί µας οι θεσµοί, αν αυτό το πράγµα
εξυπηρετεί την πορεία ενός γενικότερου σχεδίου ή είναι µία σπασµωδική ενέργεια της στιγµής και
µετά από 15 µέρες δεν ξέρουµε που θα βρεθούµε. Στο σκοτάδι. Αυτή είναι µία παρατήρηση στην
εισήγηση.
Μία δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, και το λέτε και ποµπωδώς µάλιστα και το
τονίζετε, και είναι ένα επιχείρηµα που έχει γίνει σλόγκαν, αν βουλιάξει η χώρα, δεν θα σωθούν οι
∆ήµοι και οι Περιφέρειες από µόνοι τους. Και εγώ σας λέω, ότι αν βουλιάξουν οι ∆ήµοι και οι
Περιφέρειες, θα βουλιάξει η χώρα. Και αν βουλιάξουν οι άνθρωποι, που σχεδόν βουλιάζουν, δεν
θα υπάρχει τίποτα. ∆εν θα υπάρχει Ελλάδα.
Άρα αυτό το επιχείρηµα είναι λίγο άκοµψο. ∆εν είναι εύηχο. Εγώ δεν το ακούω καλά, ας
πούµε. Εξάλλου, η Κεντρική Κυβέρνηση, ας πούµε, δεν είναι αυτή που καθορίζει, κατά πολύ
ελάχιστο βαθµό καθορίζει την ποιότητα ζωής των ∆ηµοτών και των πολιτών. Την ποιότητα ζωής
τους την καθορίζουν κυρίως οι ∆ήµοι. Και οι Περιφέρειες. Συνεπώς και εσείς, γιατί κάπου µιλάτε
και για αυτοτέλεια των ΟΤΑ, και εσείς δεν µπορείτε να κυβερνάτε γιατί έτσι είναι, ως ∆ήµαρχος
κυβερνάτε την Λευκάδα, να την κυβερνάτε µε το βλέµµα µονίµως στραµµένο στην Κεντρική
Κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν και εδώ αναγκαστικά έρχοµαι σε ένα που κατάντησε
επαναλαµβανόµενη φράση από την παράταξη µας, έρχοµαι στην φράση ότι πρέπει να δώσουµε
µεγάλη προσοχή στην τοπική ανάπτυξη σε συνδυασµό µε αυτοδύναµη πορεία. Και όχι µονίµως
να πηγαίνουµε στους Υπουργούς, να εκλιπαρούµε, να ζητάµε , να κάνουµε κλπ. Αυτό δέστε το,
εµείς θα το στηρίξουµε σαν παράταξη καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας και κατά καιρούς, θα σας
φέρνουµε και συγκεκριµένες προτάσεις.
Αυτοδύναµη πορεία, τοπική ανάπτυξη.
Μία άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω σχετικά µε το, νοµίζω το είπε και ο κύριος
Μαργέλλης ακροθιγώς. Αυτή η τελευταία φράση που λέτε για µετά από 5 χρόνια λιτότητας,
µνηµονίου και αυτά και εκείνα και τα άλλα, τώρα, σε αυτήν την κρίση, αυτή τη στιγµή που περνάει
η χώρα, τι την θέλατε; ∆ηλαδή δεν είναι ώρα να ρίξουµε ευθύνες. Είναι ώρα να πάρουµε όλοι,
όπως λέτε, να βάλουµε πλάτη. Και εγώ προσωπικά δεν στηρίζω τίποτα µνηµονιακές πολιτικές,
δεν µιλάω από αυτήν την άποψη. Ούτε έχω καµία τέτοια όρεξη. Γιατί στο βάθος της γραφής,
υπέστην συνέπειες από αυτές τις πολιτικές.
Και ένα γενικότερο. Νοµίζω ότι εµείς, αυτό ξεκινάει εδώ και 30-35 χρόνια, φερθήκαµε
άσχηµα ως Ευρωπαίοι πολίτες. ∆ηλαδή, κάναµε γλέντια και κατασπαταλήσαµε λεφτά, άφθονα
λεφτά, δισεκατοµµύρια, για να κάνουµε έργα, για να φτιάξουµε την Ελλάδα και δεν την φτιάξαµε.
Έχουµε κάποιες ευθύνες εδώ. Από την άλλη, η Ευρώπη εξακολουθεί, να το πάρω έτσι, να
τιµωρεί την Ελλάδα για αυτούς τους λόγους, χωρίς να σέβεται την ιστορία της, τον πολιτισµό της,
και πόσα άλλα εκφράζει µέσα σε αυτήν την ενότητα. Και κυρίως ξέχασε πάνω και πριν απ’ όλα,
ξέχασε την πολιτική ένωση, όπως την οραµατιστήκανε οι ηγέτες αυτοί, και την ξεχάσανε και
βάλανε προτεραιότητα την οικονοµική ένωση. Ενώ έπρεπε πρώτα να κινηθούν στην πολιτική
ένωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αραβανή, ολοκληρώστε.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω το εξής. Νοµίζω ότι η χώρα πρέπει να στηριχτεί σε
αυτήν την διαπραγµάτευση, βέβαια και από την πλευρά της η Κυβέρνηση, µερικές φορές κάνει
η
κάποιες φιλότιµες προσπάθειες, αλλά γίνονται κάποια λάθη τραγικά, όπως η 20 Φεβρουαρίου µε
την ασάφεια, η οποία τελικά κατέληξε, αντί για δηµιουργική ασάφεια, σε κατάρρευση της όποιας
συµφωνίας έγινε τότε, και φυσικά δεν έγινε και καµία εκταµίευση.
Είναι θετικό το ότι δεν δίνονται, ότι αυτό το 10% µπορείς να το πάρεις και να το
ρευστοποιήσεις. Επίσης, αρνητικό και δεν ξέρω σε ποιο χρόνο ανάγεται αυτό, τα κάµποσα δις
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που µπήκανε στην Ελλάδα, δεν µπήκανε στον παραγωγικό τοµέα, αλλά µπήκανε σε κουφάρια,
δεν θέλω να ονοµατίζω τι, σε γνωστά θεσµικά κουφάρια, χωρίς κανένα ίχνος µοχλού, καµία
πτυχή να αναµοχλεύσουν λίγο την πραγµατική οικονοµία και να παίξουν ρόλο κινητήριο σε ότι
αφορά την πραγµατική οικονοµία.
Τελειώνοντας, φυσικά δεν µπορούµε να πάρουµε θετική θέση σε ό,τι αφορά την
εισήγηση. Από την άλλη δεν µπορούµε να έχουµε µία στείρα άρνηση. Συνεπώς, αν γινότανε
ψηφοφορία, θα στεκόµασταν κάπου στο παρών. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Αραβανή. Προσήλθε η Συνάδελος η κυρία Γεωργία Λώλη.
Και παρίσταται, προσήλθε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικής, Κώστας Κολυβάς. Η κυρία
Σταµατέλλου έχει τον λόγο
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Ακούστε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα, για αυτά
που ακούγονται εδώ µέσα. Πρώτον, δεν είναι γενικά η πατρίδα, και γενικά η χώρα. ∆εν µπορείτε
να χρησιµοποιείτε τέτοιες έννοιες και να βάζετε τους πάντες κάτω από αυτήν την ταµπέλα. Γιατί
ξέρετε πολύ καλά, αν θυµάστε καλά, ότι σε αυτή τη χώρα και σε αυτήν την πατρίδα, όπως και σε
κάθε χώρα, δεν είναι όλοι το ίδιο πράγµα. Υπάρχουν τάξεις σε αυτήν την χώρα, όπως και σε κάθε
άλλη χώρα, υπάρχουν αυτοί που κάνουν το κουµάντο, και υπάρχουν από κάτω εκατοµµύρια
εκµεταλλευόµενοι, καταπιεζόµενοι. Και αυτό είναι αλήθεια, είτε σας αρέσει, είτε όχι. Το πρώτο
ζήτηµα είναι αυτό.
Και υπάρχουν και στοιχεία, για να µην ξεχνιόµαστε κιόλας, ότι µέσα στην κρίση δεν
υποφέρανε όλοι. Και ούτε δίνανε όλοι και ούτε πληρώσανε όλοι. Γιατί υπάρχουν στοιχεία από µία
σειρά επιχειρήσεις, µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους, ή µικρότερους, που είχαν αύξηση των
κερδών τους, µέσα στην κρίση. Σε όλους τους κλάδους. Και στον κλάδο της υγείας που λέγαµε
πριν, παράδειγµα το ΙΑΣΩ, µεγάλο ιδιωτικό Νοσοκοµείο της Αθήνας, τον τελευταίο χρόνο 42%
αύξηση των κερδών του. Άρα δεν χάσανε γενικά όλοι µέσα στην κρίση.
Η πολιτική που υπήρχε µέχρι χθες, πριν γίνει, πριν τις τελευταίες Εκλογές, ήταν να
πληρώνουν τα σπασµένα οι µισθωτοί, οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι άνεργοι και η
πολιτική αυτή συνεχίζεται στο ακέραιο, απ’ ό,τι βλέπουµε µέχρι τώρα. Και αυτή η εισήγηση που
φέρατε και αυτή όλη η συζήτηση που γίνεται µέχρι στιγµής, περί εσωτερικού δανεισµού, όπως το
είπε ο κύριος Βουλευτής είναι, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει.
Γιατί είναι σύνηθες, κάθε φορά που ζορίζουν λίγο τα πράγµατα, για τους επιχειρηµατικούς
οµίλους, όχι για τον κόσµο, η κάθε Κυβέρνηση που σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτό το σύστηµα
δική τους Κυβέρνηση είναι, ό,τι πρόσηµο και να θέλετε να βάλετε, ό,τι καλή διάθεση και να
βλέπετε στα Υπουργεία που συναντιέστε, είναι Κυβέρνηση που εξυπηρετεί τους λίγους. Και το
επιβεβαιώνει σε κάθε της βήµα και σε κάθε της κίνηση.
Είναι σύνηθες λοιπόν να απευθύνεται στον πατριωτισµό, γενικά και αόριστα των
Ελλήνων, στην εθνική συνεννόηση, στην εθνική οµοψυχία, για να βάλουµε όλοι πλάτη, να βγούµε
όλοι µαζί από αυτή την δύσκολη κρίση. ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα. Γιατί στον πατριωτισµό που
απευθύνεστε σήµερα και απευθύνεται και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γίνεται για να
δικαιολογήσει ότι βάζει στο χέρι τα διαθέσιµα µίας σειράς Οργανισµών του ∆ηµοσίου. Από τους
∆ήµους ως και τα Νοσοκοµεία. ∆εν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Βουλευτής. Είναι και τα
Νοσοκοµεία. Και υπάρχει και σηµερινό παράδειγµα, το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο των
Ιωαννίνων, αποφάσισε να δώσει 80.000€ από τα τόσα τέλος πάντων που έχει αποθεµατικά. Άρα
είναι και αυτοί οι Οργανισµοί µέσα, Πανεπιστήµια κλπ.
Και όσον αφορά τους Οργανισµούς και τα Ταµεία, προφανώς και είναι στο χέρι των
∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, αλλά δεν ξεχνάµε και ποιοι διορίζονται στα ∆ιοικητικά Συµβούλια.
∆εν είναι και εκπρόσωποι των εργαζοµένων αυτοί που κάνουν κουµάντο στους Οργανισµούς. Ο
ΟΑΕ∆ για παράδειγµα µε την ∆ιοίκηση του αποφάσισε πολύ ευχαρίστως να δώσει. Επίδοµα
ανεργίας δεν δίνει. Στην Κυβέρνηση και στον πατριωτισµό για να σώσει την πατρίδα, σε
εισαγωγικά το λέω αυτό, τα δίνει πολύ εύκολα.
Ο ισχυρισµός ότι γίνεται στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης, ένα επιπλέον όπλο κλπ.,
απέναντι στα προβλήµατα της ρευστότητας, δεν νοµίζω ότι πρέπει να συγκινήσει κανέναν. Και
δεν πρέπει να συγκινήσει κανέναν, γιατί διαφωνούµε µε την άποψη, ότι η διαπραγµάτευση γίνεται
για το καλό µας. Αυτά που έχουµε δει µέχρι τώρα. Η δηµιουργική ασάφεια που γίνεται σιγά-σιγά
πολύ σαφής, σαφέστατη, έχει αντιλαϊκά µέτρα. Και πάτε να υπογράψετε τρίτο µνηµόνιο. Αυτό δεν
µας νοιάζει τι θα κάνετε, δεν περιµένουµε κάτι από την διαπραγµάτευση, άρα δεν µας νοιάζει και
να έχετε ένα επιπλέον όπλο και ένα επιπλέον χαρτί. Γιατί δεν διαπραγµατεύεστε ούτε πως θα
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επιστραφούν τα κλεµµένα στους ∆ήµους, ούτε πως θα µειωθούν τα ανταποδοτικά, ούτε πως θα
αυξηθούν οι µισθοί και οι συντάξεις, ούτε πως θα κτυπηθεί η ανεργία. Τίποτα από αυτά δεν
διαπραγµατεύονται. ∆ιαπραγµατεύονται, πως θα συνεχίσουν να κερδίζουν αυτοί που κερδίζανε
µέχρι χθες. Αυτό είναι το ζήτηµα.
Και η τροµοκρατία, να σας προβληµατίζει, που στηρίζει και ο κύριος Μαργέλλης αυτήν την
άποψη της τροµοκρατίας, ότι αν δεν πληρώσουµε και αν δεν διαγράψουµε το χρέος, και αν
έρθουµε σε σύγκρουση και σε ρήξη µε την αστική τάξη σήµερα και τους Οργανισµούς της, θα
χρεοκοπήσουµε, θα φτωχεύσουµε. Αυτού του είδους η τροµοκρατία µάλλον δεν πρέπει να πιάσει
τόπο και δεν πρέπει να την χρησιµοποιείτε κιόλας, γιατί είναι γνωστά διλήµµατα που τα
καλλιεργούν χρόνια τώρα, για να υπογραφεί κάθε φορά η συµφωνία και να πέσει σαν ώριµο
φρούτο, ότι ευτυχώς που υπογράψαµε τρίτο µνηµόνιο, αλλιώς θα πηγαίναµε σε χρεοκοπία.
Ρωτάτε τι είναι, αν είναι χρεοκοπηµένο ή όχι το 1,5 εκατοµµύριο ανέργων που υπάρχει αυτή τη
στιγµή; Τι άλλη χρεοκοπία να έχουν; Τι άλλη χρεοκοπία να ζητήσει το 33% κάτω από το όριο της
φτώχιας; Τι άλλη χρεοκοπία να ζητήσει αυτός ο κόσµος, πέρα από το ότι δεν πρέπει να πιάσει
τόπο αυτή η λογική και αυτή η χρεοκοπία.
Θεωρούµε ότι ο εσωτερικός δανεισµός, στον οποίο καταφεύγει η Κυβέρνηση και τον
οποίο στηρίζετε σήµερα εσείς, είναι από την αρχή µέχρι το τέλος ταξικός και είναι άλλη µία µορφή
λιτότητας. Γιατί αρπάζει τα διαθέσιµα, δεν είναι γενικά και αόριστα του κράτους, που τα βρήκανε
τα διαθέσιµα οι Οργανισµοί; Τα Ταµεία, τα Νοσοκοµεία. Ο προϋπολογισµός που τα βρίσκει τα
έσοδα; Είναι λεφτά του Ελληνικού λαού και δεν πρέπει να φύγει ούτε ένα Ευρώ από τα λεφτά του
Ελληνικού λαού για να τα δώσουν στους δανειστές. Γιατί αυτό που θα καταλήξει, είναι οι
δανειστές. Είναι δηλώσεις της Κυβέρνησης, ότι θα πληρώσουν στο διηνεκές τις υποχρεώσεις
τους. Και εκεί αποσκοπεί η όποια κίνηση γίνεται. Εγκαίρως προς όλους τις υποχρεώσεις τους.
Για αυτό θεωρούµε ότι δεν πρέπει να συµβάλλουµε σε αυτήν την ιστορία. Στους ∆ήµους,
για παράδειγµα, γιατί δεν λέτε ξεκάθαρα τι λεφτά είναι αυτά και που θα πάνε; Είναι έργα που είναι
σε εξέλιξη. Είναι κοινωνικές δοµές, είναι Υπηρεσίες που εξυπηρετούν οξυµένες λαϊκές ανάγκες.
Θέρµανση, σίτιση Παιδικού Σταθµού, Σχολικές Επιτροπές. Τι θα γίνει µε αυτούς τους
η
η
Οργανισµούς; Την 16 µέρα δηλαδή από το 15/ήµερο που είµαστε εντάξει, τι θα γίνει; Και την 20
µέρα; Και δεν είναι επιχείρηµα ότι είναι το κατεπείγον για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Όχι, µιλήσανε όλοι παραπάνω, θα τελειώσω την οµιλία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παραπάνω µιλήσατε κι εσείς
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Και δεν είναι επιχείρηµα, γιατί είναι η δεύτερη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Και η πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ήρθε µαζί µε το νοµοσχέδιο για την
ρύθµιση των 100 δόσεων. Και ήταν πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να διαγράψει τα χρέη
από τους φοροφυγάδες. Και τους λαθρέµπορους και όλους αυτούς που είχαν πρόστιµα. Άρα µη
µου λέτε εµένα ότι είναι γενικά και αόριστα για το συµφέρον της πατρίδας αυτή η κίνηση. Γιατί την
ίδια στιγµή που δεν βρίσκει να δώσει και να πληρώσει µισθούς, για παράδειγµα, µε την ίδια
ευκολία υπογράφει 500 εκατοµµύρια συµφωνίες µε την Αµερικανική Κυβέρνηση για τα
εξοπλιστικά κλπ.
Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε σε καµία περίπτωση να συµφωνήσουµε µε κάτι
τέτοιο. ∆εν συµφωνούµε µε τους προλαλήσαντες από τις άλλες παρατάξεις. ∆εν είναι ευθύνη
όλων γενικά και αόριστα. ∆εν θεωρούµε ότι πρέπει όλοι να βάλουµε πλάτη. Είναι κάποιοι που
δηµιούργησαν την κρίση και το χρέος και είναι κάποιοι που δεν έχουν καµία ανάµειξη σε όλα αυτά
και δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε Ευρώ. Ούτε τα δάνεια πάνε στις τσέπες µας. Ούτε Ευρώ δεν
έχει πάρει ο Ελληνικός λαός. Στις Τράπεζες πάνε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Ολοκληρώνουµε. Προτείνω να πάρει τον λόγο κάθε ∆ηµοτικός Σύµβουλος,
κάθε Πάρεδρος που είναι εδώ πέρα να ψηφίσει στο τέλος, να µπει σε ψηφοφορία το αν θα δώσει
ή όχι ο ∆ήµος τα ταµειακά, να µπει σε ψηφοφορία να δοθεί εντολή στην Οικονοµική Υπηρεσία, να
µην δώσει ούτε ένα Ευρώ. Και ας τα πάρουν µε συνεννοήσεις µεταξύ τους οι Τράπεζες στο
τέλος, αν δεν µπορούµε να το εµποδίσουµε αυτό. Να δοθεί τέτοια εντολή από το ∆ηµοτικό

13

Συµβούλιο. Ότι είναι ενάντια στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Και να πάρουν τον λόγο και
οι παρευρισκόµενοι να τοποθετηθούν, γιατί είναι δικά τους λεφτά. ∆εν είναι της Υπηρεσίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κύριος Γληγόρης.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Εγώ δεν θέλω, θέλω να πω ότι αφορά συζήτηση και όχι απόφαση. Μία συζήτηση,
ο κάθε ένας τι πιστεύει.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Όχι, να πάρουµε απόφαση.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Ωραία. Να πάρουµε απόφαση να αλλάξουµε την Ηµερήσια ∆ιάταξη. Συζήτηση
ήρθαµε να κάνουµε. Άµα θέλετε να πάρουµε απόφαση για την εισήγηση των εργαζοµένων. ∆εν
ξέρω. Όσον αφορά αυτό.
Λοιπόν, µιλήσατε για την Αγγλία, κύριε ∆ήµαρχε κάποια στιγµή. Και είπατε για την
Κεντρική Τράπεζα, ότι παραδείγµατος χάρη, στην Αγγλία τα διαθέσιµα είναι στην Κεντρική
Τράπεζα της Αγγλίας. ∆εν νοµίζω να έχουµε την ίδια οικονοµία µε την Αγγλία. Και επίσης δεν
νοµίζω ότι βρισκόµαστε και στην ίδια οικονοµική κατάσταση. Τόσο εύκολα δηλαδή δεν το λέµε
αυτό. Και φυσικά και θα µπορούσαν να είναι τα διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα
µπορούσαν, αν το γνωρίζαµε, και να µην είναι σε κάποια εµπορική Τράπεζα. Θα µπορούσαν.
Αλλά αυτή τη στιγµή, την δεδοµένη χρονική στιγµή, εννοείται πως είναι καχύποπτο αυτό. Θα
µπορούσε κάλλιστα τα διαθέσιµα µας από αύριο να τα µεταφέρουµε στην Τράπεζα της Ελλάδας,
όχι όµως τόσο εύκολα τώρα.
Που θα πάνε. ∆εν γνωρίζουµε. Θα πληρωθούν οι δανειστές; Οι µισθοί; Οι συντάξεις;
Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και για ανάπτυξη. Να πούνε, σας δίνουµε εµείς τα 4 εκατοµµύρια
που έχουµε, και θα τα χρησιµοποιήσουν για ανάπτυξη και θα έρθουν 5, θα τα κάνουν 6, 7, 8. ∆εν
γνωρίζουµε. Αν δεν έρθουν οι διευκρινιστικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, γραµµένες, να ξέρουµε
ακριβώς πως, που, πότε, νοµίζω ότι η συζήτηση που κάνουµε, είναι εκτός. ∆ηλαδή θα έπρεπε να
περιµένουµε τις διευκρινιστικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, και µετά να συζητήσουµε και να πούµε,
ναι, έχει πρόβληµα, αφού θα πάνε εκεί, δεν θα πάνε εκεί, και να το δούµε εντελώς διαφορετικά.
Αυτή τη στιγµή µας έρχεται µία εισήγηση, από αυτές που φέρνετε συνήθως, τις ωραίες,
της τροφής του κοµµατισµού ας πούµε, και την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, άλλες 15
γραµµές. Νοµίζω ότι θα πρέπει να περιµένουµε τις διευκρινιστικές, νοµοθετικές ρυθµίσεις και
µετά να συζητήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Κοντογεώργης.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι όσο µπορώ πιο σύντοµος, για την
οικονοµία του χρόνου και δεν θα κάνω αναφορές.
Θα περίµενα από τον κύριο ∆ήµαρχο να καταδικάσει την θεσµικά απαράδεκτη, κατ’ εµέ,
επιβολή των απόψεων της Κεντρικής Εξουσίας στην Αυτοδιοίκηση, µέσα από την ψήφιση
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. ∆εν το είδα. Προσωπικά και επί προηγούµενης
Κυβέρνησης, ήµουνα αντίθετος µε την λογική και την πρακτική να κυβερνιέται η χώρα µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Η θέση µου αυτή είναι σταθερή και αταλάντευτη. Για λόγους ουσίας
και προπαντός για λόγους ∆ηµοκρατίας. ∆εν νοµίζω ότι χρειάζεται να αναπτύξω περισσότερο το
θέµα, για λόγους οικονοµίας χρόνου. Νοµίζω ότι όλοι καταλαβαίνουµε τι εστί πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Είναι γεγονός ότι βρισκόµαστε σε µία δύσκολη συγκυρία για την χώρα µας και βέβαια
µόνο τυχαία δεν φθάσαµε εδώ που φθάσαµε. Οι ευθύνες βαραίνουν διαχρονικά και διακοµµατικά
τις Κυβερνήσεις της χώρας, µε ποικίλους συντελεστές. Η σηµερινή Κυβέρνηση στηρίχθηκε από
την λαϊκή πλειοψηφία στις Εκλογές του περασµένου Ιανουαρίου για να καταργήσει τις
µνηµονιακές πολιτικές. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν φαίνεται. Μακάρι να τα καταφέρει. Θα χαρώ
πολύ να διαψευστώ.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η οικονοµική κατάσταση της χώρας µας είναι κάτι παραπάνω
από δεινή. Αυτή η δεινή θέση επέβαλε στην Κυβέρνηση να δεσµεύσει τα αποθεµατικά των ΟΤΑ
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Με τρόπο δηλαδή που µέχρι χθες χλεύαζε στην
προηγούµενη Κυβέρνηση. Ειπώθηκε, ότι γίνεται µία απλή µεταφορά χρηµάτων. Εµένα δεν µου
φαίνεται έτσι. Με την µεταφορά µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή και δέσµευση του ποσού.
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Μπορεί και να µην υπάρξει πρόβληµα. Μπορεί και να προκύψουν ζητήµατα, που αφορούν την
λειτουργία του ∆ήµου. Ρίσκο; Ρίσκο.
Έχετε την πλειοψηφία, κύριε ∆ήµαρχε, πάρτε το. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Κοντογιώργη. Η κυρία Καρφάκη.
ΚΑΡΦΑΚΗ: Θεωρώ ότι η σηµερινή µέρα είναι µία κακή στιγµή για την Αυτοδιοίκηση, όχι µόνο
εδώ σε εµάς, γενικά, πανελλήνια, µία, θα την έλεγα έτσι λίγο πιο δραµατικά, µία µαύρη σελίδα.
Μας ενοχλεί όλους. Και την πλειοψηφία και τη µειοψηφία, όλους τους Συµβούλους, όλους τους
∆ηµάρχους, µε όποια προεκλογική εξαγγελία κι αν έχουν εκλεγεί.
∆εν θα µπορούσαµε όµως, λέω, δεν θα ήταν εύκολο, δεν θα ήταν δυνατό, να πούµε όχι
σε αυτήν την απόφαση, σε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. ∆εν θα µπορούσαµε να
πούµε όχι σήµερα, γιατί ένα όχι, ή µία εφαρµογή του όχι, θα οδηγούσε κατευθείαν σε µία
αδυναµία πληρωµής συντάξεων, σε ένα πιστωτικό γεγονός, σε µία καταστροφή της πατρίδας
µας.
Αλλά και ναι θα πούµε µόνο µε µία ευχή, που την αφήνουµε στον Θεό, την αφήνουµε
στους κυβερνώντες, µία ευχή να καταλήξουµε σε µία συµφωνία για να µπορέσουµε αυτά τα
ταµειακά διαθέσιµα να τα πάρουµε πίσω και να τα πάρουµε και έντοκα, όπως λέει εδώ ο
∆ήµαρχος. Ενδεχοµένως να µας δώσουν και τόκο, αν καταλήξουµε σε συµφωνία. Μπορεί να
είναι και καλύτερα.
Ένας προβληµατισµός εδώ που αναπτύσσει η ∆ηµοτική Αρχή, είναι ακριβώς αυτά που
έχει πει ο Πρωθυπουργός µε την ΚΕ∆Ε. Εντάξει, τα διαβάζουµε, δεν θα τα κρίνουµε. Τα έχουν
κρίνει στην Βουλή, τα έχουν κρίνει άλλοι. Εµένα όµως µε ενοχλεί πάρα πολύ η τελευταία
παράγραφος της εισήγησης. Με ενοχλεί προσωπικά δηλαδή. Και λέω, αντί λοιπόν η ∆ηµοτική
Αρχή να τείνει ένα χέρι συµπαράστασης, συµπαράταξης, να προκαλέσει µία οµόφωνη απόφαση,
θέλω να µάθω σε ποιους απευθύνεστε, όταν µιλάτε για µικροπολιτικές σκοπιµότητες. Εσείς έχετε
το χέρι, εσείς έχετε το µαχαίρι, εσείς παίρνετε την απόφαση. Ποιοι σας ενοχλούν σε αυτήν την
απόφαση; Απευθύνεστε σε κάποιους Συµβούλους; ∆ηλαδή παίρνετε κάποιους ανθρώπους και
τους τοποθετείτε σε µία ύποπτα πολιτική ή κοινωνική θέση; Και λέτε ότι εσείς µας εµποδίζετε και
δεν θα επιτρέψουµε να µας εµποδίσετε; Εγώ θα ήθελα αυτή η παράγραφος, αυτές οι δύο
τελευταίες παράγραφοι, να φύγουν από αυτήν την στοίχιση. Να µην υπήρχαν.
Ποιοι δήθεν σας υπονοµεύουν; Ποιους εννοείτε; Θέλω απάντηση. Ποιοι σας
υπονοµεύουν. Ενοχοποιείτε για την αυτοτέλεια, δεν ενοχοποιείτε το άδειασµα των ταµείων και
ενοχοποιείτε το Παρατηρητήριο; Έναν θεσµό διαφάνειας που σας έφθασε να έχετε ενδεχοµένως
και 4 εκατοµµύρια στο ταµείο σας; ∆ηλαδή το ξύσιµο του πάτου του βαρελιού δεν είναι πράξη
κατάργησης και κατάλυσης της αυτοτέλειας; Θα την βαφτίσουµε επαναστατική πράξη; Ή θα την
βαφτίσουµε, όπως έγραφε και η ΑΥΓΗ δια µέσου υποψήφιας Βουλευτού µας εδώ, θα την
βαφτίσουµε λαϊκή απαίτηση; Όχι. Ανάγκη είναι. Μην διανθίζουµε, µην προσπαθούµε να τα
κάνουµε όλα ωραία και καλά. Μαύρη σελίδα είναι, αναγκαστικό είναι. Εµείς δεν λέµε όχι, αλλά να
µη µας προσβάλετε όµως. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε την κυρία Καρφάκη. Ο κύριος Στάθης Βλάχος.
ΒΛΑΧΟΣ Ε.: Συζητώντας αυτό το άκρως πολιτικό θέµα, θέλω να τονίσω ότι κάποιες λέξεις,
κάποιες έννοιες δεν πρέπει να µας διαφεύγει, ότι έχουν ένα ειδικό βάρος, ένα ειδικό χρώµα και
µία ανάγκη δηλαδή πολιτικής και ιδεολογικής εξήγησης. Ας πούµε, πολύ εύκολα λέµε την λέξη
κρίση. Και καλούµαστε από διάφορες τοποθετήσεις να συµφωνήσουµε όλοι, ότι υπάρχει κρίση.
Αλλά πρέπει να αναλύσουµε, τι είδους κρίση είναι αυτή, ποιος προκάλεσε αυτήν την κρίση, µέσα
από συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές, και γιατί προκάλεσε αυτήν την κρίση. Και αν πραγµατικά
αυτές οι επιλογές οι πολιτικές, που οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν τη µεγάλη κρίση, αν καθιστούν
υπεύθυνους κάποιους συγκεκριµένους που κυβερνήσανε αυτή τη χώρα και που ψηφίσανε τα
µνηµόνια κλπ., κλπ.
Επίσης λέµε εύκολα την λέξη δανειστές. Τι σηµαίνει η λέξη δανειστής, αλήθεια; Εγώ από
µικρός θυµάµαι, φτωχός στην Καρυά, όταν η µάνα µου το καρβέλι που είχε δεν την έφθανε, δεν
µας έφθανε για όλη την εβδοµάδα, δανειζότανε από το διπλανό σπίτι µισό καρβέλι για να
περάσουµε. Αλλά ήταν µία τίµια πράξη, µία πράξη αλληλεγγύης και την επόµενη φορά που
ζύµωνε, το επέστρεφε πίσω. Αυτή είναι η σχέση σήµερα της Ελλάδας µε τους δανειστές; Πρέπει
αυτούς να τους ονοµάσουµε τοκογλύφους. Να τους ονοµάσουµε ληστές. Ή µας διαφεύγει ότι από
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το δράµα το οποίο περνάει σήµερα η Ελλάδα, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά δισεκατοµµύρια
σε αυτά τα κέντρα που τα λέµε σήµερα δανειστές. Η ίδια η Γερµανία έχει οµολογήσει πόσα
χρήµατα έχει κερδίσει από το δράµα αυτό της Ελλάδας και πόσα θα κερδίσει ακόµα εάν
παραταθεί αυτό το δράµα.
Επίσης, άλλη µία λέξη, που εδώ µέσα λέγεται, είναι η λέξη διαπραγµατεύσεις. Αλήθεια, τι
διαπραγµατεύεται σήµερα η Κυβέρνηση; ∆ιαπραγµατεύεται µία συνέχιση αυτής της πολιτικής, και
ας µας εξηγήσουν όσοι πιστεύουν, ότι µέσα από τον δρόµο αυτόν, της ευρωζώης κλπ., κλπ.,
µπορεί η Ελλάδα, η πατρίδα µας, να βρει µία λύση. Εγώ πραγµατικά θέλω να απευθυνθώ σε
όσους έχουν αυτήν την άποψη, να µου πούνε, µέσα από ποια προοπτική η Ελλάδα θα σωθεί.
400 δισεκατοµµύρια χρωστάµε σήµερα. Και κάνουµε ένα πολύ µεγάλο αγώνα για να πάρουµε
ένα δισεκατοµµύριο από την Μέρκελ και από αυτούς. Πότε λοιπόν θα σωθεί αυτή η χώρα;
Εδώ βέβαια, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, θα ανοίξω µία παρένθεση, που έχει σχέση και
µε την κρίση και µε τις διαπραγµατεύσεις και ίσως ας πούµε να µη συµφωνήσω και µε κάποιους
προλαλήσαντες.
Θα αναγνωρίσω ότι ο Πρωθυπουργός, ο σηµερινός Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση
του, δρα πολύ διαφορετικά και µε άλλο γνώµονα και µε άλλη πολιτική σκέψη από τις
προηγούµενες Κυβερνήσεις. Γιατί την κρίση αυτή, την φέρανε οι συγκεκριµένες Κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ που κυβερνήσανε και οι συγκεκριµένες Κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας που
κυβερνήσανε. Και το ότι σήµερα γίνεται µία πολύ µεγάλη προσπάθεια να σταθεί η Ελλάδα στα
πόδια της µε αξιοπρέπεια και να διαφυλάξει κάποια ιστορικά, θα έλεγα και ηθικά σηµεία που έχει
αυτή η χώρα, αυτό πραγµατικά δεν πρέπει να το αµφισβητήσουµε. Αλλά εµένα µε απασχολεί στο
αν θα δεχθώ αυτά τα πράγµατα, τι είδους διαπραγµατεύσεις κάνουµε.
Η Ελλάδα, πρέπει να το σκεφθούµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις, να σκεφθούµε µήπως
υπάρχει δεύτερη λύση. Μήπως υπάρχει άλλος δρόµος. Γιατί είµαι πεπεισµένος πως αυτός ο
δρόµος που άρχισε από το 2010 και συνεχίζεται για 5 χρόνια ανελλιπώς, θα συνεχιστεί για πάρα
πολλά χρόνια και όχι µόνο µε µία οικονοµική καταστροφή, αλλά και µία καταστροφή πραγµατικά
της κοινωνίας.
Εγώ θα ψηφίσω, δέχοµαι αυτήν την εισήγηση και αυτό το αίτηµα της Κυβέρνησης αλλά
πραγµατικά µε προβληµατίζουν όλα αυτά τα οποία είπα προηγούµενα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Βλάχο. Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Ναι κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έρχεται ένα σηµαντικό θέµα απόψε και µαζί µε
την εισήγηση, έπρεπε να υπάρχει κι ενηµέρωση για τα οικονοµικά του ∆ήµου. Έπρεπε όλοι οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι απόψε να είναι ενηµερωµένοι. Μας είπε ο κύριος ∆ήµαρχος για τα
διαθέσιµα που υπάρχουν στο ∆ήµο. Έπρεπε να ξέρουµε πόσα χρήµατα είναι για τα
ανταποδοτικά, έπρεπε να ξέρουµε τι ανάγκες έχουµε για τις επόµενες 15 µέρες, είτε για τα
λειτουργικά έξοδα, είτε για έργα, οπότε να γνωρίζουµε από τη στιγµή που έχουµε διαθέσιµα 4
εκατοµµύρια Ευρώ, να γνωρίζουµε πόσα θα δώσουµε στην Τράπεζα της Ελλάδας. Πόσα θα
δώσουµε στο κράτος. Από τα 4 εκατοµµύρια θα δώσουµε ένα εκατοµµύριο; Θα δώσουµε δύο;
Θα δώσουµε 1,5; Έπρεπε απόψε νοµίζω όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να φύγουµε από αυτήν την
αίθουσα και να γνωρίζουµε πόσα χρήµατα, όχι ακριβώς, στο περίπου, και να µη το µάθουµε από
δελτίο τύπου µεθαύριο.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πρωτοφανές για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να συζητήσουµε για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που ψηφίστηκε
κατά πλειοψηφία από την Ολοµέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάθεση των ταµειακών
διαθεσίµων στην Τράπεζα της Ελλάδας και από τους ΟΤΑ και ακυρώνει το αυτοδιοίκητο των
∆ήµων. Αντιλαµβάνοµαι την κρισιµότητα των ηµερών και σε καµία περίπτωση η κατάσταση που
καλούµαστε να διαχειριστούµε, δεν µπορεί να αποτελέσει πεδίο µικροπολιτικών αντιπαραθέσεων.
Άλλωστε η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να χρωµατίζεται. Τα χρώµατα βρίσκονται στην Βουλή
Όµως δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στην εφαρµογή της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου και να µην διεκδικήσουµε την οικονοµική αυτονοµία του ∆ήµου µας, που είναι το
τελευταίο που µας έχει αποµείνει.
∆ιάβασα µε πολύ προσοχή την εισήγηση του κυρίου ∆ηµάρχου, που µας καλεί να
βάλουµε πλάτη. Ο κύριος ∆ήµαρχος επικαλείται κατεπείγουσες συνθήκες και το ενδεχόµενο να
προκύψει ανάγκη προσωρινού εσωτερικού δανεισµού από τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν
στην Τράπεζα της Ελλάδας. Μην κρυβόµαστε όµως πίσω από το δάκτυλο µας. Αυτό που
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επιβάλλει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, είναι εσωτερικός δανεισµός. Άλλωστε το είπαν
αρκετοί εδώ µέσα, το είπε και ο κύριος Βουλευτής.
Εγώ προσωπικά, όταν ακούω για ανάγκη, για ταµειακή διευκόλυνση και Repos, αυτό
καταλαβαίνω. Και µε προκαλείτε, κύριε ∆ήµαρχε, γιατί στην τελευταία παράγραφο σας,
αναφερόµενος σε προηγούµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, υπογραµµίζετε ότι η
Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ένα από τα µεγαλύτερα θύµατα, µε περικοπή της χρηµατοδότησης και
του προσωπικού της και µε ουσιαστική υπονόµευση της αυτοτέλειας της. Αναρωτιέµαι, την
κατάργηση της αυτοτέλειας τώρα δεν την βλέπετε; Λέτε επίσης, ο τόπος µας αγωνίζεται να κάνει
νέα αρχή. Νέα αρχή που επικαλείστε, µε εξαθλίωση δεν µπορεί να γίνει. Ήδη έχουν δανείσει στην
Κεντρική ∆ιοίκηση, Οργανισµοί, Ταµεία, φορείς της υγείας, της παιδείας. Πρόσφατα είπαν το ναι
και οι Περιφέρειες και τώρα ζητούν και τα χρήµατα των ∆ήµων. Η επόµενη κίνηση ποια θα είναι;
Οι αποταµιεύσεις του κόσµου βέβαια.
Για τη συνταγµατικότητα της πράξης, θα αποφασίσει το ΣτΕ, σύµφωνα µε µία πληροφορία
που είχα σήµερα, γιατί προσέφυγαν σε αυτό κάποιοι φορείς της παιδείας, για να αποφανθεί η
νοµιµότητα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. ∆εν θα ισχυριστώ ότι δεν υπάρχει εθνική
ανάγκη. Ούτε ότι δεν χρειάζεται να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση µε γνώµονα το παρόν και το
µέλλον της πατρίδας. Επειδή όµως στην ανακοίνωση σας αναφέρετε επίσης, ότι χωρίς Ελλάδα
δεν γίνεται να υπάρξουν ΟΤΑ, θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τη προοπτική της
χώρας που οραµατίζεται η Κυβέρνηση.
Γιατί δυστυχώς οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν αποτέλεσµα
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καββαδά, ολοκλήρωσε
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Να πάρω κι εγώ τον χρόνο µου, λίγο παραπάνω Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πήρες. Σε παρακαλώ, κλείσε το σιγά-σιγά.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: ... φωνές είναι πολλές και πολλές φορές επικίνδυνες για τις συνοµιλίες και την
επόµενη µέρα της χώρας. Ακούµε για δηµοψήφισµα, ακούµε για ∆ραχµή και άλλα. Γνωρίζουµε
όλοι ότι η οικονοµική στενότητα της Κεντρικής ∆ιοίκησης έχει στερήσει πόρους από τους ∆ήµους
µας. Πληροφορούµαι ότι τους τελευταίους 4 µήνες, κι εµείς σαν ∆ήµος, δεν έχουµε πάρει, αλλά
και άλλοι ∆ήµοι, τα παρακρατηθέντα που δικαιούµαστε από τους δηµόσιους φόρους, σύµφωνα
µε το Νόµο 3756 του 2009. ∆ηλαδή περιµένουµε να πάρουµε 4 µήνες επί 63.000€ τον µήνα,
περίπου 252.000€, τα οποία δεν τα έχουµε πάρει ακόµα.
Όµως αγαπητοί Συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση έφερε δυστοκία στην καταβολή των
τελών υπέρ του ∆ήµου, αλλά έφερε και ευκαιρίες, που δυστυχώς ο ∆ήµος δεν αξιοποίησε. Και
εξηγώ. Ενώ οι Τράπεζες την τελευταία τετραετία
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θανάση, ολοκλήρωσε σε παρακαλώ. Μη
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν βλέπω να τελειώνεις όµως, έχει σχεδόν διπλάσιο χρόνο µιλήσει. Σε παρακαλώ,
ολοκλήρωσε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Ενώ οι Τράπεζες, είναι σηµαντικό αυτό κύριε Πρόεδρε, την τελευταία τετραετία και
προ την ανακεφαλαίωση των Τραπεζών, έδιναν επιτόκια σε προθεσµιακές καταθέσεις από 3 έως
5,5%, τα χρήµατα του ∆ήµου, του δικού µας ∆ήµου, παρέµεναν σε εµπορική Τράπεζα µε το
πενιχρό επιτόκιο του 1%. Ο ∆ήµος είχε τη δυνατότητα, εφόσον έκανε σωστό προγραµµατισµό και
κάλυπτε τις δαπάνες του, να τοποθετήσει τα υπόλοιπα ποσά σε προθεσµιακές καταθέσεις που
θα µπορούσαν να αποδώσουν στο ταµείο από 40 έως 50.000€ανά εκατοµµύριο το χρόνο. Αυτά
µπορούσε να κερδίσει ο ∆ήµος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και δεν ξέρω γιατί. Αλλά χρέος µας είναι να
διαχειριζόµαστε τα χρήµατα του ∆ήµου µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ένας από τους προβληµατισµούς µου είναι ο εξής και θα σας τον καταθέσω
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κλείσε σε παρακαλώ. Ολοκλήρωσε.
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ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καταχραστεί ποτέ τον χρόνο, σε παρακαλώ πολύ να
ολοκληρώσω. Τελειώνω.
Θα σας τον καταθέσω απλά και κατανοητά. Χωρίς να θέλω να προδικάσω το αποτέλεσµα
των διαπραγµατεύσεων µε τους πιστωτές µας, διερωτώµαι, τι θα γίνει αν τελικά δεν καταφέρουµε
να έρθουµε σε συνεννόηση. Τι θα γίνει στο χειρότερο σενάριο; Στο ενδεχόµενο αυτό που το
απεύχοµαι, και εφόσον έχουµε δώσει τα χρήµατα, θα είναι σαν να µην έχουµε ούτε πάτο στο
βαρέλι να ξύσουµε. Αυτό που είπαν κάποιοι κύριοι. Αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει όλους
µας. Πρέπει να το συζητήσουµε και να καταλήξουµε, όχι σε ρήξη, αλλά σε προτάσεις,
αντιπροτάσεις, αν θέλετε, που τουλάχιστον να διασφαλίζουν και να εξασφαλίζουν την οικονοµική
λειτουργία του ∆ήµου.
Επαναλαµβάνω, ότι αποτελεί υποχρέωση µας να στηρίξουµε την χώρα και να
προσφέρουµε τα µέγιστα στην εθνική προσπάθεια. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει χωρίς να έχει
προηγηθεί διάλογος µε τα θεσµικά όργανα των ΟΤΑ και χωρίς να υπάρχουν διασφαλίσεις,
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, αφού τα διαθέσιµα των ∆ήµων δεν είναι παρά το υστέρηµα
των τοπικών κοινωνιών.
Και κάνω δύο ερωτήµατα. Γιατί δεν νοµοθετεί η Κυβέρνηση για την εξασφάλιση των
χρηµάτων; Θα έχουµε απόδοση όλων των πόρων που δικαιούµαστε από την Κεντρική ∆ιοίκηση;
Αυτά και πολλά άλλα πρέπει να απαντηθούν από την Κυβέρνηση.
Και τελειώνοντας, απ’ ό,τι γνωρίζω, κύριε ∆ήµαρχε, στο τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην
Χαλκιδική στις 7 Μαΐου, θα παρθούν οι αποφάσεις και αν θέλετε κύριε ∆ήµαρχε, να λάβετε
υπόψη σας, και αφού θα είστε παρών, δύο εναλλακτικές προτάσεις. Η µία είναι η οικονοµική
συµβολή σας στην εθνική ανάγκη που έχει προκύψει να γίνει µε κριτήρια, όπως ακριβώς µε
κριτήρια επιχορηγούνται οι ΟΤΑ. Για να πάρουµε κάποια χρήµατα ΣΑΤΑ, υπάρχουν κάποια
κριτήρια. Με κάποια κριτήρια λοιπόν πρέπει να δώσουµε κι εµείς τα χρήµατα στην Τράπεζα της
Ελλάδας.
Και δεύτερο και τελειώνω. Να µην αποδοθεί στο σύνολο των ... των ∆ήµων, στον ειδικό
λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδας, και ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύπτουν στο
Γενικό Λογιστήριο του κράτους, να γίνει µηνιαία καταβολή µέρους των αποθεµατικών, απ’ όλους
τους ∆ήµους. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, κύριε Καββαδά, είναι λάθος αυτό που κάνετε τώρα. Ήταν γραπτή η οµιλία σας,
θα µπορούσατε να την είχατε συντάξει έτσι, ώστε να βρίσκεστε στα πλαίσια του χρόνου.
Υπερβήκατε 5 φορές τον χρόνο. Κανένας δεν τον υπερέβη έτσι. Είναι υπερβολικό αυτό.
Λοιπόν, ο κύριος Γαζής.
ΓΑΖΗΣ: Λιγότερο από 3 λεπτά. Εγώ για κάποια στιγµή νόµιζα ότι είµαι µέσα στην Βουλή, ενώ
εδώ είναι ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Γνωρίζω ότι η πλειοψηφία των Αυτοδιοικητικών στο προσυνέδριο
της ΚΕ∆Ε καταδίκασαν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και αρκετοί µάλιστα µίλησαν και για
συνταγµατική εκτροπή, αµφισβητώντας το κατεπείγον και το έκτακτο που προβάλλει η
Κυβέρνηση.
Απ’ ό,τι κατάλαβα, µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ανά 15/ηµερο οι Οικονοµικές
Υπηρεσίες θα πρέπει να φτιάχνουν τα διαθέσιµα του ∆ήµου και να τα µεταφέρουν. Εγώ πιστεύω
ότι εδώ µιλάµε για ανατροπή όλου του προγραµµατισµού του ∆ήµου και τώρα ανατρέπονται τα
πάντα. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν νοµίζω ότι υπάρχει Αυτοδιοίκηση, αλλά παρατηρώ µία
ετεροδιοίκηση.
Επίσης να κοιτάξουµε να δούµε, µέχρι το Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στις 8 Μαΐου, πρέπει να
δοθούν κάποιες εξηγήσεις και µέχρι τότε να µη γίνει καµία κίνηση για τη µεταφορά χρηµάτων.
Γιατί µπορεί να µη χρειαστεί να γίνουν τίποτα και απ’ όλα αυτά.
Το σηµαντικότερο θέµα για µένα δεν είναι αν τα διαθέσιµα του ∆ήµου θα µεταφερθούν
στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά είναι η απαξίωση για ακόµα µία φορά της Αυτοδιοίκησης. ∆εν
θα ήθελα φυσικά να µιλήσω για τη σωρεία πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου των
προηγουµένων Κυβερνήσεων και στους Νόµους, µε τους οποίους υπονοµεύτηκε η οικονοµική
αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω όµως ότι στην ουσία καταργείται το δικαίωµα των ∆ήµων
να προγραµµατίζουν, να σχεδιάζουν και να εισπράττουν. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Γαζή. Ο κύριος Κώστας Βλάχος.
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ΒΛΑΧΟΣ Κ.: Θα είµαι πολύ σύντοµος κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ, συµφωνώ µε τον Στάθη τον
Βλάχο, ότι το θέµα απόψε είναι εξόχως πολιτικό, αυτό που συζητιέται. Και είναι ψευδές τώρα, ότι
αν εµείς ή οι άλλοι ∆ήµοι δεν δώσετε τα αποθέµατα και δυσκολευτεί η Κυβέρνηση, άµα
χρεοκοπήσει η Κυβέρνηση, είµαστε τελειωµένοι και εµείς. Είµαστε δίδυµα αδέλφια µε τον
οµφάλιο λώρο.
Θα πω δύο κουβέντες για αυτό που µε ενδιαφέρον παρακολουθώ πάντα την ∆ήµητρα, και
είπε για την αστική τάξη. Για ποια αστική τάξη συζητάµε σήµερα στην Ελλάδα, κύριοι Συνάδελφοι;
Ποια είναι η µεσαία αστική τάξη; Έχει καµία σχέση µε αυτήν που ήταν προ 6ετίας; Και ποια είναι
η µικροαστική τάξη σήµερα στην Ελληνική κοινωνία, αυτή που ξέραµε; Οι µικροέµποροι, οι
µικροϋπάλληλοι και αυτά. Αυτά πλέον έχουν περάσει σε κάποιες ωραίες αναµνήσεις. Σήµερα η
µεσαία τάξη έχει εξαθλιωθεί, οι δε µικροαστοί έγινα προλετάριοι. Και όπως πάµε, αν συνεχιστεί
αυτή η συνταγή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και περάσει, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει
πλέον, θα είµαστε χώρα Λατινικής Αµερικής, οι φεουδάρχες, καναλάρχες, βιοµήχανοι, τραπεζίτες,
αν έχουν αποµείνει και αυτοί και από την άλλη όλοι οι φτωχοί και ταλαίπωροι και εξαθλιωµένοι.
Έχουν έρθει τα πάνω, κάτω.
Θα πω δύο κουβέντες, και εκεί µέσα βέβαια είναι και η Αυτοδιοίκηση. Για ποια
Αυτοδιοίκηση τα συζητάµε και για ποια προγράµµατα.
Θα πω δύο κουβέντες σχετικά µε το δηµόσιο χρέος, γιατί εκεί είναι όλο το κλειδί. Αυτή τη
στιγµή η χώρα, όπως είπε και ο Στάθης, χρωστάει 420 δις. Αυτό δεν έχει σηµασία, σε σχέση το
ΑΕΠ είναι 180%. Και ήταν κάποτε, πριν 6 χρόνια, 115. Εάν ακολουθηθεί η συνταγή της παλιάς
τρόικας και των σηµερινών θεσµών οι οποίοι ζητάνε αύξηση ΦΠΑ, µείωση των συντάξεων, τα
γνωστά, είναι λογικό, το δηµόσιο χρέος θα αυξηθεί. Και γιατί θα αυξηθεί. Θα µειωθεί ακόµα
περισσότερο η ζήτηση της οικονοµίας. Ήδη οι µικροεπιχειρήσεις θα αυξηθούν οι χρεοκοπίες
τους, τα φορολογικά έσοδα εκ των πραγµάτων θα πέσουν και το δηµόσιο χρέος θα αυξηθεί.
Όπως ακριβώς έγινε την τελευταία πενταετία.
Εδώ λοιπόν είναι ο µεγάλος αγώνας και εδώ ίσως είναι και η συµβολική, αυτό που
συζητάµε απόψε, στο ότι συµβάλλουµε σε µία πορεία που επιχειρείται να πάµε στην αντίστροφη
πλευρά. Εντός πάντα βέβαια της ευρωζώνης. ∆εν µιλάω για οριστική ρήξη. Εντός της ευρωζώνης
λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί µία λύση, και εδώ χρειάζεται ευρύτερη εθνική συναίνεση για τη
µεγάλη διαπραγµάτευση που θα γίνει Ιούνιο, να µπορέσουµε να κάνουµε µία αναδιοργάνωση,
αναδιάρθρωση, µείωση του δηµόσιου χρέους. Με αυτό το δηµόσιο χρέος, η χώρα δεν οδηγείται
πουθενά. Και εκεί η µεγάλη µάχη θα είναι να σταµατήσει τα υφεσιακά µέτρα, να σταµατήσει τις
µειώσεις των µισθών, να σταµατήσει τις µειώσεις των συντάξεων, όχι µόνο για ανθρωπιστικούς
ος
λόγους. Αλλά µέσω αυτής της σταθεροποίησης των συντάξεων και αν δοθεί και αυτός ο 13
µισθός, να µπορέσουµε να περάσουµε σε µία αύξηση της εσωτερικής ζήτησης της οικονοµίας, να
περάσουµε σε µία ανάπτυξη. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιγνίδι και εκεί πρέπει να είµαστε όλοι, η
Ελληνική κοινωνία και οι πολιτικές δυνάµεις, µια γροθιά, να µπορέσουµε να καταφέρουµε κάτι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Βλάχο. Ο κύριος Κούρτης Φίλιππος
ΚΟΥΡΤΗΣ: Θα κουραστούµε φαντάζοµαι και είµαστε ήδη κουρασµένοι, αλλά πρέπει να
προσθέσω λίγες πινελιές σε όλα όσα ειπώθηκαν. Κάποια στιγµή αναρωτήθηκα µήπως έχουµε
Alzheimer. Ποιοι κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο 40 χρόνια τώρα; Και φέρανε την χώρα σε αυτήν
την κατάσταση που την φέρανε και τον λαό σε αυτήν την εξαθλίωση.
Υπάρχουν συγκεκριµένα λοιπόν Κόµµατα και ονοµατεπώνυµα, έτσι; Σαφέστατα και
υπάρχει µία έλλειψη, θα λέγαµε, ταξικής ανάλυσης. Σίγουρα. Από πολλούς. Εδώ υπάρχει µία
σφοδρή σύγκρουση του κεφαλαίου µε την εργατική τάξη, µε τους εργαζόµενους. Λοιπόν, για να
µη µακρηγορώ τώρα, στην συγκεκριµένη τώρα περίπτωση είναι ξένο µε το ήθος και τις ιδέες και
τις αντιλήψεις η µεθόδευση και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Σαφέστατα. Εµείς βιώσαµε
πραγµατικά, και ως Εκπαιδευτικοί τέτοιες πράξεις σωρηδόν. Προληπτική, προσέξτε, πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου για τυχόν απεργία. Προληπτικά. Μην κάνουµε απεργία. ∆εν είχαµε4
καν αποφασίσει, κάτι ακουγότανε έτσι στην ατµόσφαιρα, ήρθαν Αστυνοµικοί στο σχολείο και µας
δώσανε το φύλλο της επιστράτευσης. Το κρατάω έτσι, για να το έχω εκεί στα κειµήλια µου
Σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και σίγουρα αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
εµπεριέχει ένα ρίσκο. ΤΟ είπαν και άλλοι. ∆εν µπορώ όµως σε καµία περίπτωση να πάω σε µία
άλλη αντιπέρα όχθη, όπου λέει ότι τούτη εδώ η Κυβέρνηση υπηρετεί το κεφάλαιο. 3 µηνών
Κυβέρνηση. Βρίσκεται πραγµατικά στραγγαλισµένη από την αρχή, από την εκκίνηση της πορείας
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της. Πιστεύω ότι υπάρχει µία, ακόµα πιστεύω ότι υπάρχει µία τέτοια δυναµική διαπραγµάτευσης
στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να οδηγήσει τα πράγµατα σε µία προοδευτική κατεύθυνση. Και ο
καταλυτικός παράγοντας για να σπρώξει, αν θέλετε, σε µία τέτοια κατεύθυνση, είναι το εργατικό
κίνηµα. Το ενωµένο όµως εργατικό κίνηµα. Όχι µε παραχαρακώσεις, έτσι; Και εκ του πρακτέου
να κάνω µία πρόταση.
Η διαγραφή του χρέους, το τόνισα και πριν, είναι η Λυδεία λίθος, πως το λένε. Ό,τι και να
γίνει, όσα µέτρα και να πάρουµε, 400 δις δεν καλύπτονται τίποτα. Είναι όρος επιβίωσης του
λαού µας.
Εγώ κάνω µία πρόταση, να το ακούσουν και εδώ από αυτό το µικρόφωνο, όλοι οι φορείς
και τα Σωµατεία να φτιάξουµε ένα Συντονιστικό και να πάµε εκεί πέρα, µε µοναδικό, αν θέλετε
αίτηµα. ∆ιαγραφή του χρέους. Μόνο έτσι θα ανασάνουµε. ∆εν υπάρχει άλλη περίπτωση. ∆εν
υπάρχει περίπτωση να ανασάνει ο λαός µας.
Καταθέτω λοιπόν αυτή την πρόταση. Να βρεθούµε οργανωµένα, φορείς, Σωµατεία, ο
∆ήµος, η Περιφέρεια, οτιδήποτε µέσα. Κανένας δεν είναι αποσυνάγωγος. Και να διεκδικήσουµε
αυτό το µεγάλο ζήτηµα. Την διαγραφή του χρέους. Γιατί ούτε µαζί τα φάγαµε, όπως λέγανε όλοι,
και ούτε όλοι µαζί φταίµε και όλοι µαζί θα σώσουµε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ο κύριος Πολίτης έχει τον λόγο.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήµερα όντως η συζήτηση πήγε σε πολιτικό επίπεδο. Και
είναι µοιραίο, όντως, λέω, πήγε σε πολιτικό επίπεδο, είναι µοιραίο, άσχετα αν κάποιοι χύσανε
κροκοδείλια δάκρυα ότι δεν είναι και πολιτικό το θέµα. Επιχειρήσανε να αποκαθαρθούν για τα
χρόνια, τα οποία κυβέρνησαν, για νοµοσχέδια τα οποία ψήφισαν, για τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου τις οποίες ψηφίσανε και δεν θέλω να µείνω άλλο σε αυτό, γιατί είναι γνωστό διότι
είναι γνωστό τι πράξανε και κάποιοι από εδώ µέσα στα παρελθόντα έτη.
Το θέµα λοιπόν ξεφεύγει από τα στενά τοπικά πλαίσια και πρέπει να δούµε το
περίγραµµα, µέσα στο οποίο κινείται. Έχουµε πραγµατικά εδώ και 3 µήνες µία Κυβέρνηση,
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο και αν σε µερικούς δηµιουργεί κακούς συνειρµούς αυτό το πράγµα, η οποία
προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Τα οικονοµικά νούµερα ακουστήκανε
προηγουµένως. Αυτό που επιχειρείται όµως από τους άλλους κύκλους είναι ακριβώς να µη βγει η
χώρα από το αδιέξοδο. Και δεν τιµωρείται η Ελλάδα γιατί κάποιοι τα φάγανε. ∆εν τα φάγαµε όλοι
εδώ µέσα µαζί. Κάποιοι τα φάγανε. Ο πλούτος κάπου συσσωρεύτηκε. ∆εν έχει κανένας από εδώ
µέσα να είναι ζάµπλουτος. Κάπου συσσωρεύτηκε αυτός ο πλούτος όλα αυτά τα χρόνια. ∆εν τα
φάγαµε λοιπόν όλοι µαζί. ∆εν µας τιµωρούν λοιπόν γιατί είµαστε κακοί, τεµπέληδες, ή δεν ξέρω τι
άλλο. Μας τιµωρούν γιατί τολµήσαµε να ζητήσουµε µία αλλαγή. Ολόκληρη; Κουτσουρεµένη;
Αγώνα µισό; Αγώνα ολόκληρο; Πέστε το έτσι. Αυτό τιµωρείται αυτή τη στιγµή στη χώρα και
τιµωρείται µέσω του οικονοµικού στραγγισµού, το οποίο επιχειρείται να επιβληθεί. Επιχειρείται να
συνεχιστεί αυτό το όνειδος της παραχώρησης της εθνικής κυριαρχίας µέσα από τα µνηµόνια και
της πτώχευσης του λαού, για να µπορέσουµε να χάσουν και την περιουσία τους και οτιδήποτε
άλλο είναι αυτό. Αυτό επιχειρείται.
Με κάποιο τρόπο η Κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει αυτήν την διαδικασία. Έχουν
χαράξει µία στρατηγική, θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά µετά από πάρα πολλά χρόνια που
υπάρχει στρατηγική και τακτική σε µία κυβερνητική πολιτική. Είναι µελετηµένες πολλές από τις
κινήσεις που γίνονται. Οι περισσότερες από τις κινήσεις που γίνονται, άσχετο αν καµιά φορά
φαντάζουν και αντιφατικές.
Λέω λοιπόν τώρα, ότι όντως είµαστε σε µία κρίσιµη εθνική κατάσταση. Εγώ δεν ντρέποµαι
να επικαλεστώ το εθνικό, που ούτε το απεµπόλησα ποτέ. Και σαφώς στο εθνικό και στην
πατρίδα δεν βάζω κι εγώ όλο τον κόσµο. Ο Λάτσης και ο Σάλας δεν είναι πατρίδα. Ο Λάτσης και
ο Σάλας λοιπόν δεν είναι πατρίδα και όσοι στηρίζονται και στοιχίζονται πίσω από τις θέσεις τις
πολιτικές. Οι υπόλοιποι είµαστε πατρίδα, εντάξει, µε τις διαφορές µας.
Λοιπόν, έχουµε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όντως. Αλλά ξεχνάµε να πούµε
όλοι ότι η πράξη αυτή πήγε στην Βουλή 4 µέρες µετά. Αυτό είναι η ειδοποιός διαφορά. Στο τέλος
και που το τέλος, η αρχή του τέλους ενδεχόµενα, για ό,τι είναι αυτό το τέλος, που θα είναι τον
Ιούνιο, θα κρίνουµε αν αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που εντάσσεται µέσα σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο, απέδωσε θετικό πρόσηµο στην πορεία µέχρι τα τώρα.
Εκτιµώ και µπορεί να κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω όλα, εκτιµώ ότι η
προσπάθεια είναι να αντέξει η χώρα και η Κυβέρνηση µέχρι τον Ιούνιο, όσο µπορεί πιο αλώβητα
πράγµατα. Και τότε θα είµαι εγώ εκείνος που θα πω πρώτος, όταν θα κατατεθούν οι προτάσεις
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για την διαγραφή µέρους του χρέους, ή όποιου κοµµατιού είναι επαχθές ή επωνύδυστο, θα δούµε
αν έχει θετικό πρόσηµο η ενέργεια αυτή ή όχι.
Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσω την προσπάθεια της Κυβέρνησης να κάνει αυτά τα
πράγµατα. ∆εν χάνονται τα χρήµατα
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πολίτη , τελειώστε
ΠΟΛΙΤΗΣ: Θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ την ανοχή σας, όπως στους υπόλοιπους.
Λοιπόν δεν χάνονται τα χρήµατα. Θέλω να θυµίσω ότι µε το εθνικό έγκληµα που λέγεται PSI, που
µας το παρουσιάσανε και σαν σωτήρια κάποιοι, µόλις χθες ο κύριος Ρουµανιάς είπε, ότι
κουρεύτηκαν, εξαφανίστηκαν από 3 επικουρικά ταµεία από 1,7 δισεκατοµµύρια µείνανε 400
εκατοµµύρια. Αυτό είναι ίδιο; Χαθήκανε, τα πληρώσαµε όλοι µας, εξαφανιστήκανε. Αυτό είναι ίδιο;
Από την Τράπεζα του Σάλα και του Λάτση, τα χρήµατα θα πάνε σε µία Τράπεζα που τους δίνει
περισσότερο τόκο. Εκµεταλλευτής είναι και αυτή η Τράπεζα. ∆εν αλλάζει κάτι. Αλλά εκεί η
Κυβέρνηση εκτιµά ότι πρέπει να τα έχει, για να διαπραγµατευτεί κατάλληλα µε τους δανειστές.
Θέλω να πω το εξής, ότι όντως συµφωνώ στο µεγαλύτερο µέρος της τοποθέτησης µε τον
Στάθη τον Βλάχο και να συµπληρώσω κάτι όσον αφορά το δηµόσιο χρέος. ∆εν είµαστε όλοι
Οικονοµολόγοι, διαβάζουµε, µπορεί να τα καταλαβαίνουµε λάθος. Οι Οικονοµολόγοι ίσως τα
καταλαβαίνουν καλύτερα. Αλλά από τον καιρό που η Οικονοµία έγινε επιστήµη, σακατεύτηκε ο
κόσµος. Τα πάντα γίνονται γύρω από το χρήµα.
Το 1994 χώρα χρώσταγε 90 δις. Τόσο ήταν το χρέος. Αποπληρώθηκε για αυτό το χρέος
575 δις. 90-575. Αυτό προσπαθεί αυτή η Κυβέρνηση κατά την εκτίµηση, την ταπεινή εκτίµηση την
δική µου, να κάνει, να ξανά αποφύγει τέτοια πράγµατα. Να γλιτώσουµε ει δυνατόν από τους
τοκογλύφους. Μπορεί να το καταφέρει, µπορεί όχι. Θα κριθεί στο τέλος.
Νοµίζω λοιπόν ότι, θα ήθελα κάτι έτσι να πω κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας, τελευταίο,
τελευταίο. Θα το κλείσω αµέσως. Θέλω να πω ότι µπορεί καµιά φορά µε αυτά που ακούγονται,
να ξυπνήσει και ο Λένιν από το µαυσωλείο και να κλείσω µε το τελευταίο.
Όντως σε µία τέτοια περίπτωση, η εθνική κυριαρχία µίας χώρας είναι βασικό πράγµα, όσο
µπορείς να την κρατάς. Την έχουµε εκχωρήσει σε µεγάλο βαθµό µε το µνηµόνιο. Θέλω να
απαντήσω σε ένα συγκεκριµένο, εκείνο το 500 εκατοµµύρια, για την άµυνα της χώρας. Καλό είναι
πριν καταγγέλλουµε κάτι, να το ψάχνουµε. Τα 500 εκατοµµύρια είναι 350, 100 από αυτά τα
εκατοµµύρια θα µείνουν µέσα στη χώρα και συζητάµε, αν θέλετε, τις λεπτοµέρειες αυτής της
σύµβασης, η οποία είχε υπογραφεί βέβαια, το ξεχάσαµε και αυτό, από την προηγούµενη
Κυβέρνηση. Και τότε κάποιοι έκαναν σουηδική γυµναστική από το Σύνταγµα στην Οµόνοια και
από την Οµόνοια στο Σύνταγµα. Τότε, όπως και το τελευταίο, και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε,
θέλω να ξέρετε το εξής, όπως και όταν το ξέρανε, αλλά κανείς δεν µίλαγε, το ξέρανε αλλά κανείς
δεν µίλαγε, ο Πρωθυπουργός, ο προηγούµενος Πρωθυπουργός της χώρας είχε υπογράψει και
nd
είχε δεχθεί στο The 2 economical adjustment program for Greece, έτσι λέγεται αυτό, τον Απρίλη
του 2014, µεταφορά των διαθεσίµων σε µία Τράπεζα. Αυτά, για τις υποκρισίες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νίκο, το µικρόφωνο.
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ: Αγαπητοί Συνάδελφοι, 2-3 επισηµάνσεις πολύ σύντοµα. Ήθελα να πω ότι για την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, προφανώς οι αντιδράσεις και όχι οι αντιδράσεις γι τις
αντιδράσεις, εξηγούνται. Είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε η ενηµέρωση που έπρεπε να υπάρξει από
την αρχή, µία ξεκάθαρη ενηµέρωση, τι αφορά, µε αποτέλεσµα να υπάρχει και µία
παραπληροφόρηση και να γίνει και µία σπέκουλα. Αυτό όµως είναι πρόβληµα της Κυβέρνησης,
ακόµα και η σπέκουλα που έγινε.
Από την άλλη µεριά υπάρχουν οι πικρές εµπειρίες και οι µνήµες από το πρόσφατο
παρελθόν, µε το κούρεµα των αποθεµατικών, µε το PSI, όλες αυτές οι µνήµες είναι πάρα πολύ
νωπές. Ας µην ξεχνάµε ότι δίπλα µας, το Λιµενικό Ταµείο υπέστη κούρεµα γύρω στις 350.000€.
Και τέλος ήθελα να πω, ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι εκείνες οι αντιδράσεις που
αναφέρονται στο δικό µου, σε εισαγωγικά, αδιαφορώντας για το συνολικό και για το κοινό
συµφέρον και την κοινή πορεία που έχουµε όλοι µας.
Το δεύτερο ζήτηµα που θέλω να βάλω, είναι ότι σε καµία περίπτωση, επειδή κάποιοι
προσπάθησαν, ανεπιτυχώς προφανώς, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει προσπάθησαν, να ταυτίσουν
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε ό,τι έγινε στο παρελθόν. Ακόµα µίλησαν και για
δέσµευση χρηµάτων και το επανέλαβαν πάρα πολλές φορές γνωρίζοντας ότι κάνουν λάθος. Αυτή
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πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν µπορεί να φέρει άλλοθι σε κανέναν. Εγώ κατανοώ την
πολιτική άρνηση, κατανοώ την συνεχή πολιτική άρνηση για οτιδήποτε υπάρξει, αλλά δεν κατανοώ
το ότι υπάρχει µία ταύτιση αυτής της Κυβέρνησης µε το πρόσφατο παρελθόν. Είναι δικαίωµα
τους να το λένε, είναι δικαίωµα µου να µη το αποδέχοµαι, είναι δικαίωµα των πολιτών να το
κρίνουν.
Το τρίτο ζήτηµα, σε ό,τι µε αφορά, στηρίζω αυτήν την προσπάθεια αυτής της
Κυβέρνησης, επειδή πιστεύω σε αυτήν την προσπάθεια. Επειδή έζησα όλη αυτήν την διαδικασία
όλα αυτά τα χρόνια, όπως ζήσαµε όλοι, πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια οδηγεί κάπου. Ότι
γίνεται µε συγκεκριµένο τρόπο και για συγκεκριµένους λόγους. Είναι δικαίωµα µου προφανώς να
το πιστεύω, είναι δικαίωµα σας να µη το αποδέχεστε, για αυτόν τον λόγο όµως θεωρώ, ότι αυτή η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και µε τον τρόπο που ήρθε µετά στην Βουλή και κανείς δεν το,
µάλλον το ξεχάσαµε όλοι, εν τοιαύτη περιπτώσει, είναι µία προσπάθεια να πάρουµε µία ανάσα.
Εδώ θα είναι η πορεία, στην πορεία µάλλον θα κριθούµε όλοι. Θα κριθεί η Κυβέρνηση, θα
κριθούµε κι εµείς που την στηρίζουµε. Εκ των προτέρων όµως δεν µπορούµε να καταδικάσουµε
ή να ταυτιστούµε µε πρακτικές του παρελθόντος, που τόσο ζήσαµε, όσο και αν αυτό θέλουν να το
πράξουν κάποιοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Περδικάρη. Άλλος Συνάδελφος θέλει να µιλήσει; Τον λόγο
έχει ο κύριος Σταµατέλλος, για3 λεπτά.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύµβουλοι, συζητάµε απόψε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, µία µορφή η οποία είχε καταδικαστεί από την σηµερινή Κυβέρνηση ουκ ολίγες
φορές και καλά έκανε, όταν την επέβαλαν κάποιοι άλλοι. Σήµερα λοιπόν δεν έχουµε µοναχά την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι και τα άλλα τα Ταµεία, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, ΟΑΕ∆ κλπ.
Και υποστηρίζει η Κυβέρνηση ότι τις δοσοληψίες αυτές, δεν θα συνοδευτούν ούτε
προβλήµατα, ούτε νέα λιτότητα. ∆ιάβασα και την εισήγηση του ∆ηµάρχου, που λέει, ότι το ένα
είναι εξασφαλισµένο, το άλλο είναι εξασφαλισµένο και ειπώθηκαν και κάποιες κουβέντες περί
αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία καταργείται τώρα, µε αυτό το πράγµα. Η
αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει χρόνια που έχει καταργηθεί. Ο ∆ήµος, παραδείγµατος
χάρη, φέτος δεν πήρε ούτε τα µισά παιδιά στους Παιδικούς Σταθµούς, γιατί παρότι είχε κάποια
λεφτά, δεν έχει την αυτοτέλεια να µπορεί να πληρώνει για παραπάνω, αλλά οι γονείς πληρώνουν
τροφεία και κάποιοι µένουν απέξω.
Κάποιοι ∆ήµαρχοι επίσης που βάλανε τις φωνές, στην αρχή, γιατί τώρα όλοι οµόνοιασαν
µπροστά στο εθνικό συµφέρον, ή µπροστά στην πατρίδα. Αυτοί οι αιρετοί όµως έχουν ψηφίσει σε
όλα τα Συνέδρια τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ µε χέρια και µε πόδια, αποδεχόµενοι τις µέχρι τώρα
περικοπές στα οικονοµικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ξεπερνάνε το 80%. Και εδώ θα
έχουµε, ας πούµε, προβλήµατα ή διλήµµατα. Να πληρωθούν µισθοί και συντάξεις, ή να µείνει ο
Παιδικός Σταθµός ανοικτός; Να δώσω επιδόµατα ανεργίας, ή να γεµίσουν τα σεντούκια των
τοκογλύφων; ∆εν µπορεί, αγαπητοί φίλοι, και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. ∆εν
µπορεί ταυτόχρονα να έχουµε σεβασµό στην λαϊκή ετυµηγορία και από την άλλη σεβασµό στους
κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ξεκίνησε µία διαπραγµάτευση που δέχεται ότι το 70% του µνηµονίου είναι καλό. Από την
άλλη ακούµε για έναν έντιµο συµβιβασµό. ∆ηλαδή αυτό αφορά το υπόλοιπο 30; Πάµε για
ολόκληρο δηλαδή; Αυτή η εντιµότητα σηµαίνει συνέχιση του ξεπουλήµατος της δηµόσιας
περιουσίας; Ο Πρωθυπουργός µας είπε, ότι οι κινήσεις του, προχθές τον ακούσαµε όλοι, δεν
είναι ενός αριστερού Κόµµατος ή ηγέτη, αλλά κινήσεις εθνικής ευθύνης. Να θυµίσω ότι περί
εθνικής ευθύνης, όσοι Πρωθυπουργοί µέχρι τώρα έκαναν λόγο, µετά από αυτό ακολουθούσαν
όχι και πολύ ευχάριστα για το έθνος του εργαζόµενου λαού, µέτρα. Την προηγούµενη 5ετία
είχαµε το τροπάρι, θα έρθει ή δεν θα έρθει δόση. Τώρα έχουµε, τι θα κάνουµε; Θα δώσουµε; Θα
αποπληρώσουµε την δόση; Και τελικά όλες οι αποπληρωµές των δανείων καταλήγουν, όπως οι
ίδιοι οµολογούν, τις Τράπεζες τις γερµανικές και τις γαλλικές και ο φτωχός λαός να γίνεται ακόµα
φτωχότερος.
Πρέπει λοιπόν να απαντήσει κάποιος. Αυτό ήταν το αίτηµα του Ελληνικού λαού στις
εκλογές; Αυτό το αίτηµα είχαν οι εργαζόµενοι;
Αγαπητοί φίλοι, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το έδαφος που ναρκοθετεί κάθε ελπίδα του
Ελληνικού λαού, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βελτίωση της ζωής τους, δυστυχώς η
σηµερινή Κυβέρνηση το αποδέχθηκε περίτρανα. Και µε υπογραφή στις 20 Φλεβάρη, εισαγωγικά.
Οι Ελληνικές Αρχές επαναλαµβάνουν την αδιαµφισβήτηση δέσµευση τους να τηρήσουν τις
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δανειακές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα. Και συµπληρώνει και ο
Βαρουφάκης, στο διηνεκές.
Το θέµα λοιπόν για την Ελληνική κοινωνία είναι η απαλλαγή των εργαζοµένων και του
λαού από τέτοιου είδους εκβιασµούς. Για να συµβεί αυτό, ένας δρόµος υπάρχει, ο δρόµος που
θα διαµορφώσει προϋποθέσεις για να απεγκλωβιστεί η χώρα µας από τα δεσµά των
τοκογλύφων και γενικότερα τις συνθήκες των εκβιασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέτοιος
δρόµος είναι ο δρόµος της οργανωµένης, σχεδιασµένης, ανυποχώρητης σύγκρουσης µε τα
συµφέροντα του κεφαλαίου, που δεν βαφτίζει έντιµο συµβιβασµό, αλλά τέτοιο πράγµα µία
Κυβέρνηση που έχει ως στόχο την ανατροπή και όχι, δεν έχει ως στόχο την ανατροπή αλλά την
αλλαγή του µίγµατος της ίδιας πολιτικής, όπως η ίδια λέει, ούτε το διαπραγµατεύεται στο
εξωτερικό, ούτε το πραγµατεύεται µέσα στη χώρα.
Για αυτό λοιπόν πρέπει να καταδικαστεί αυτή η απόφαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Σταµατέλλο. Εδώ τελείωσαν οι οµιλίες και ο κύριος
∆ήµαρχος θα δευτερολογήσει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ιαδικαστικά να προτείνω, επειδή νοµίζω µιλήσαµε αρκετά, δόθηκε ο χρόνος
δηλαδή σε όλους, να το κλείσουµε το ζήτηµα. Να µην υπάρξουν δηλαδή δευτερολογίες. Έχουµε
άλλα 25 θέµατα. Νοµίζω σε όλους δόθηκε η δυνατότητα να πούνε την άποψη τους. Και αυτό
προτείνω κύριε Πρόεδρε, νοµίζω να συµφωνήσουν και οι παρατάξεις, δεν υπάρχει λόγος
δευτερολογίας. ∆όθηκε διπλάσιος σχεδόν χρόνος σε όλους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήθελα να το προτείνω µετά την δευτερολογία του ∆ηµάρχου, ώστε να είναι όλοι
ήρεµοι και ψύχραιµοι. Επειδή γίνανε τόσες οµιλίες, εγώ συµφωνώ. Η κυρία Σταµατέλλου. Στο
διαδικαστικό.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: ∆ύο λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θέλεις εσύ 2 λεπτά, τότε θα θελήσουν όλοι. Ή όλοι θα µιλήσουν ή κανένας. Αν
θέλετε να µιλήσετε, προχωράµε έτσι. ∆εν οδηγεί πουθενά. Θα µιλήσει ο κύριος ∆ήµαρχος και
σκεφθείτε το. Θα µιλήσει ο κύριος ∆ήµαρχος και θα
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ιευκρινίσεις θα δώσω εγώ που τέθηκαν διαδικαστικά. Να ξεκινήσω από αυτές.
Μπήκε ένα ζήτηµα, γιατί δεν είναι οι καταθέσεις του ∆ήµου προθεσµιακές. Εγώ σε τέτοια
ζητήµατα θα απαντήσω. Κατά τη γνώµη µου θα ήταν αυτήν την περίοδο και το λέω, όχι ως
∆ήµαρχος, αλλά έχοντας µία στοιχειώδη γνώση οικονοµικών. Θα ήταν σε µία τέτοια περίοδο
λάθος, δεν θέλω να χρησιµοποιήσω βαρύτερη έκφραση, κανονικά αξίζει βαρύτερη έκφραση σε
αυτό που λέω, να κλείσουµε µε προθεσµιακή κατάθεση, τα τελευταία αυτά 5 χρόνια, εµείς από
την 1η Σεπτεµβρίου, για να είµαι πιο σαφής γιατί δεν µπορώ να πω για τους προηγούµενους, θα
ήταν λάθος να κλείσουµε σε προθεσµιακή κατάθεση τα διαθέσιµα του ∆ήµου. Για λόγους που
έχουν να κάνουν και που τους αντιλαµβάνεστε, κυρίως και µε τη ρευστότητα, του ∆ήµου την
ρευστότητα, δεν εννοώ του κράτους, της χώρας µας. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη και µπορώ να
το τεκµηριώσω. ∆εν θα το κάνω εδώ τώρα, ευχαρίστως όποιος θέλει να κάτσουµε να το
κουβεντιάσουµε και όση ώρα θέλει. Ούτε το επιτόκιο ακούστηκε, και άλλα επιχειρήµατα Νίκο
µου. Και άλλα επιχειρήµατα.
Είναι λάθος αυτή η άποψη. Και επαναλαµβάνω, όποιος θέλει, ευχαρίστως να το
κουβεντιάσουµε όποτε θέλει.
∆υο-τρεις παρατηρήσεις και τελειώνω. Νοµίζω και τουλάχιστον και προσωπικά αυτό
εκτιµάω, ότι αυτή τη στιγµή ως χώρα βρισκόµαστε σε πόλεµο. Βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά. Και
ο πόλεµος αντιλαµβάνεστε ότι είναι οικονοµικός. ∆ηλαδή, η σκέψη πάνω στην οποία δοµήθηκε,
εν πάση περιπτώσει, αυτή η κουβέντα, και αυτή η εισήγηση που είχατε συν ορισµένα άλλα που
πρόσθεσα, δοµείται πάνω σε αυτή τη λογική. Ότι όταν βρίσκεσαι σε πόλεµο, οι συνθήκες δεν
είναι οµαλές.
∆εύτερο σηµείο. Είναι προφανές, ότι σε καµία περίπτωση δεν επικροτούµε και ως
∆ηµοτική Αρχή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Το αντίθετο, την καταδικάζουµε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου ως ενέργεια πολιτική. Ως θεσµική ενέργεια. Ξαναλέω όµως, γιατί δεν
πρέπει και αυτό να µας διαφεύγει, ότι την µία µέρα κατατέθηκε η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και την επόµενη µέρα κατατέθηκε στη Βουλή όµως. Θυµίζω, ότι 27 πράξεις
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νοµοθετικού περιεχοµένου, που αναφέρονταν µόνο σε περικοπές, και ειπώθηκε κι ένα
παράδειγµα από κάποιον Συνάδελφο, δεν θυµάµαι, είτε συζητιούνταν µετά από 2-3 µήνες, είτε
δεν έρχονταν καθόλου.
Τέλος, και τελειώνω, συµφωνώ ότι, και νοµίζω ότι και αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα
µάθηµα να το πω; Πείτε το όπως θέλετε. ∆ίδαγµα πρέπει αν βγάλουµε ως ΟΤΑ. Νοµίζω ότι
προφανώς διεκδικούµε από την Πολιτεία και θα πιέζουµε όσο περισσότερο µπορούµε, ως προς
την διεκδίκηση κονδυλίων που µας ανήκουν και που ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν κλαπεί
από την Αυτοδιοίκηση, ταυτόχρονα όµως θα πρέπει να επιδιώκουµε, πως θα αυξήσουµε εµείς
τους πόρους µας, ως Αυτοδιοίκηση, όχι φορολογώντας γενικώς και αορίστως τους πολίτες,
µακριά από εµάς τέτοια αντίληψη, αλλά δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες που µπορεί να
µας φέρουν όφελος.
Και θα πω ένα παράδειγµα, για να γίνω κατανοητός, αυτό που σύντοµα θα γίνει, περίπου
τον Ιούνιο, ότι θα προσπαθήσουµε να αξιοποιήσουµε αυτό το πράγµα που καταρρέει
κυριολεκτικά και που είναι το τουριστικό περίπτερο και που ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια δεν
έγινε καµία προσπάθεια αξιοποίησης του.
Κινήσεις τέτοιες, νοµίζω ότι οφείλουµε να κάνουµε. Επαναλαµβάνω, ανέφερα ένα
παράδειγµα.
Τέλος, θυµίζω και τελείωσα, ότι το θέµα όπως εισήχθηκε, εισήχθηκε για συζήτηση και όχι
για απόφαση. Είναι σαφές. Και όχι για απόφαση. Το διευκρίνισα και σε µία ερώτηση που µου
έκανε ο κύριος Μαργέλλης. Οφείλαµε όµως, και για αυτό το λέω, δεν µπορεί να γίνονται, ό,τι
γίνεται σε όλους τους ∆ήµους, που συζητάνε, στους περισσότερους µάλλον, γιατί σε όλους δεν
έχουν συζητήσει, και εµείς να µη το συζητήσουµε. Γιατί εύλογα θα µπορούσε να βγει ο
οποιοσδήποτε ∆ηµοτικός σας Σύµβουλος και να πει, τι κάνεις ∆ήµαρχε; ∆εν θέλεις να το
κουβεντιάσουµε; Εµείς λοιπόν το βάλαµε µε την µορφή της συζήτησης, για να δοθεί η δυνατότητα
σε όλους να εκφραστεί η άποψη τους. Συν το γεγονός, ότι έτσι και αλλιώς υπάρχει η ισχύς του
Νόµου και µάλιστα ψηφισµένο και από την Βουλή. Όχι γιατί θα είχαµε πρόβληµα αν θεωρούσαµε
να παίρναµε απόφαση στην κατεύθυνση να µην κατατεθούν, αλλά στην λογική και εγώ την λέω
ευθέως και καθαρά και σας κοιτάζω και όλους στα µάτια, στη λογική που περιέγραψα και στην
κρίση που βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή, θεωρούµε ότι πρέπει να συµβάλλει και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Και είµαι σαφής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί της ουσίας ή διαδικαστικά;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επί της ουσίας 30 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θα µιλούσα και καθόλου, µίλησε ο
κύριος ∆ήµαρχος.30 δευτερόλεπτα µόνο θέλω.
∆ύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ... χωρίς σχόλια το
κλάµα και τον οδυρµό και τις καταγγελίες ορισµένων Συναδέλφων, για να καταλήξουν στο τέλος,
ναι στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ήταν ανάγκη, τι να κάνουµε.
Η δεύτερη παρατήρηση που είναι και πιο ουσιαστική, θέλω να καλωσορίσω αυτή τη θέση
του ∆ηµάρχου, προς το τέλος της παρέµβασης του, που είπε, ναι, να διεκδικούµε από την
Κυβέρνηση κονδύλια που ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν φθάνει αυτό. Πρέπει εµείς να
φτιάξουµε µία άλλη Αυτοδιοίκηση, η οποία θα έχει δικούς της πόρους, θα δηµιουργεί έσοδα δικά
της, αξιοποιώντας δυνατότητες, ευκαιρίες, πόρους και ένα σωρό τέτοια πράγµατα.
Και κλείνω, λέω, ότι καλά θα είναι, κύριε ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Συνάδελφοι, σε
ένα επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνουµε µία τέτοια κουβέντα. Να κατατεθούν ιδέες απ’
όλους µας, πως µπορεί ο ∆ήµος µε παρεµβάσεις που θα κάνει, πολύ συγκεκριµένες
παρεµβάσεις και δράσεις, να δηµιουργήσει δικά του έσοδα. Αυτά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Αραβανής, να δευτερλογήσει.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ακριβώς επειδή είπε ο ∆ήµαρχος για τις επενδύσεις, είναι σαφές ότι είναι
µονόδροµος η προσέλκυση επενδύσεων, αλλά αυτό χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις, κύριε
∆ήµαρχε, και στις σκέψεις σας, και στη δράση σας, και στις ενέργειες σας. Αυτό που παρατηρώ
εγώ, δεν λέω ότι αναγκαστικά φταίτε, εσείς ξέρετε τι κληρονοµήσατε, τι έχετε και ποια µέσα έχετε,
αλλά αυτό που παρατηρώ εγώ, αυτό το επτάµηνο, είναι ότι συνεχώς διολισθαίνετε σε µία
διαχείριση καθηµερινότητας, χωρίς τέλος. Για τα δε σκουπίδια, κύριε Βλάχο, µιας κι έγινε κάποια
αναφορά, µακάρι να βγω ψεύτης, αλλά σας βλέπω να µπλέκετε πάρα πολύ. ∆ηµιουργείτε µία
κατάσταση σαν τον ιστό της Πηνελόπης, µια και είναι Οδύσσειο το µέρος µας, δηλαδή µία
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ατέλειωτη κατάσταση. Αυτό ελπίζω να διαψευστώ. Γιατί δεν έχετε πάρει υπόψη αυτά που έχω
πει από την αρχή. Νοµίζω τα έχω πει κατά κόρο.
Και µια µικρή κουβέντα για το περίπτερο. Γιατί δίνετε τόση βάση σε αυτό το περίπτερο;
∆εν ξέρω, εδώ είναι και άλλοι Μηχανικοί, ας µου πούνε, και Αρχιτέκτονες, να µου πούνε τη γνώµη
τους. Για ποιο λόγο; Κύριε ∆ήµαρχε, µια και το βάλατε. Για µένα είναι ένα έκτρωµα εκεί πέρα στο
σηµείο που είναι. Και το σηµείο αυτό είναι
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αραβανή, µην ανοίξουµε άλλο θέµα τώρα.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Σε παρακαλώ Πρόεδρε. Εγώ δεν µίλησα καθόλου. Ένα δευτερόλεπτο. Αλλά είναι
σηµαντικό. Το έχετε δει σαν επένδυση, τι θα προσφέρει στον ∆ήµο; Ή µήπως συµφέρει µε τα
λεφτά που θα χαλάσετε, να το γκρεµίσετε και να κάνετε ένα αισθητικά και αρχιτεκτονικά που να
ταιριάζει στην περιοχή, µία αναστρέψιµη κατασκευή, να προσελκύει κόσµο για µπάνιο, δεν ξέρω,
καντίνες τι θα κάνετε. Όχι καντίνες
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μην κουράζεστε, δεν θα χαλάσουµε ούτε Ευρώ κύριε Αραβανή. Ούτε Ευρώ.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Μακάρι. Αλλά τι θα το κάνετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Σταµατέλλου.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ: Τρία πράγµατα. Το πρώτο είναι, να διευκρινίσουµε το εξής. Ότι η ουσία του
προβλήµατος που συζητάµε σήµερα, δεν είναι ο τρόπος που γίνεται η απόφαση. Είναι
προκλητικό να γίνεται µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και για τη στάση µέχρι τώρα της
Κυβέρνησης σε προηγούµενες αντίστοιχες πράξεις και για την ίδια την ουσία της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά δεν µας νοιάζει αν έγινε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
µόνο ή αν θα γινόταν µε νοµοσχέδιο θα ήµασταν εντάξει, ή αν έχει νοµιµότητα, ή αν θα πάρει από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, αν έγινε πιο πριν διάλογος, διαβούλευση, ενηµέρωση κλπ. ∆εν
είναι αυτό το ζήτηµα.
Το ζήτηµα είναι ότι παίρνει τα διαθέσιµα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ βαθµού και άλλων Οργανισµών που περικλείονται στην απόφαση της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου. Και τα παίρνει για ένα συγκεκριµένο λόγο. Ανέλυσα πριν το σκεπτικό, δεν θα
επαναλάβω. Ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι, ότι η ταύτιση αυτής της Κυβέρνησης µε τις προηγούµενες
έγκειται στο εξής. Όχι στο µίγµα ακριβώς της διαχείρισης. ∆εν ακολουθεί τα ίδια βήµατα. Αλλά
κινείται στον ίδιο δρόµο. Είναι παράλληλος ο δρόµος. ∆ιεκδικεί κάποια ζητήµατα, χαλάρωση της
δηµοσιονοµικής πολιτικής, τέλος πάνων, µεγάλη συζήτηση, να µην την ανοίξουµε τώρα αλλά η
ουσία έγκειται ότι εξυπηρετεί, εκ των πραγµάτων, είτε µας αρέσει είτε όχι, είναι δεδοµένο αυτό το
πράγµα, τα συµφέροντα µίας συγκεκριµέης µερίδας. Αντικειµενικά και από τις µέχρι τώρα πράξεις
και από τις µέχρι τώρα εξαγγελίες.
Σκληρή διαπραγµάτευση κάνει, αλλά δεν κάνει για την πλειοψηφία. Αυτό το ανέλυσα και
πριν, δεν θα ξαναπώ.
Τρίτο ζήτηµα. Αυτό το αίτηµα για τα ταµειακά διαθέσιµα και συνολικότερα, δεν είναι κάτι
που ήρθε στον Πρωθυπουργό απλά. Είναι αίτηµα των δανειστών. Είναι αίτηµα τρόικα, πως το
λέµε τώρα, θεσµοί κλπ. Είναι αίτηµα από το 12. Και το υλοποιεί αυτή η Κυβέρνηση. Παρένθεση.
Άρα δεν είναι κάτι που γενικά µας αιφνιδιάζει ή ότι δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. ∆εν βάζουµε τέτοιο
ζήτηµα.
Επιµένω, και το βάζω και διαδικαστικά, να γίνει ψηφοφορία. Βάζω ζήτηµα, να πάρει
απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µη δοθούν τα αποθεµατικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και
να γίνει στο τέλος ψηφοφορία. Υπάρχουν ∆ήµοι, αυτοί που είναι πλειοψηφία η Λαϊκή
Συσπείρωση, που πήρανε αντίστοιχη απόφαση. Προφανώς και µπορούµε να πάρουµε απόφαση.
Και το βάζω για ψηφοφορία µε το κλείσιµο της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Γληγόρης.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: ∆εν θα δευτερολογήσω, απλώς θέλω να πω ότι όσον αφορά την εισήγηση, νοµίζω
ότι µε καλύπτει πλήρως το έγγραφο των εργαζοµένων όσον αφορά την εισήγηση, όχι όσον

25

αφορά να στηρίξει τις θέσεις, τις τελικές θέσεις. Αυτή θα έπρεπε να είναι η εισήγηση, έτσι είναι τα
πράγµατα, όπως τα αναφέρει.
Και θα κλείσω έτσι απλώς µε ένα ερώτηµα, ότι αν αύριο µε µία πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου δεσµεύσουν τις καταθέσεις των ιδιωτών, στις εµπορικές Τράπεζες, ποια θα ήταν η
άποψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Στην διαδικασία θέλω τον λόγο. Εγώ δεν θα απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου
Γληγόρη, γιατί ο κύριος Γληγόρης µε τον διάλογο, µπορεί να φθάσει να κάνει 25.000 ερωτήσεις
στο τέλος. Εγώ δεν απαντάω εποµένως.
Εγώ είπα και ήµουνα σαφής σε ό,τι αφορά την εισήγηση, εµείς δεν ζητάµε να µπει σε
ψηφοφορία. Είναι προφανέστατο, ότι όποιος θέλει, όπως η κυρία Σταµατέλλου που προτείνει το
δικό της κείµενο, το συγκεκριµένο, τη θέση τη συγκεκριµένη, φυσικά να µπει σε ψηφοφορία και
να ψηφιστεί. Η εισήγηση, επαναλαµβάνω, εγώ το ξεκαθάρισα από την αρχή, µε σαφήνεια, ότι δεν
είναι θέµα να µπει σε ψηφοφορία
Άρα, αν δεν υπάρχει άλλη πρόταση, και δεν υπάρχει, της κυρίας Σταµατέλλου µόνο, θα
µπει µόνο αυτή σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει πρόταση της κυρίας Σταµατέλλου, να µη δοθούν, να αποφασίσει
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην δοθούν τα ταµειακά διαθέσιµα του ∆ήµου στην Τράπεζα της
Ελλάδας. Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Σταµατέλλου;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Νοµίζω το απάντησα και θα είναι αντιδηµοκρατικό να µη µπει η πρόταση σε
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει πρόταση, άρα θα µπαίνει σε ψηφοφορία. Αν εγκρίνεται η απορρίπτεται η
πρόταση. ∆εν µπαίνει αν θα κάνουµε ψηφοφορία πάνω στο συγκεκριµένο. Έχει δικαίωµα
οποιοσδήποτε να κάνει προτάσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να µπαίνουν σε ψηφοφορία.
Ως εκ τούτου, η πρόταση της κυρίας Σταµατέλλου, την ψηφίζουν είπαµε, σηκώστε σας
παρακαλώ το χέρι. Είναι ένας, δύο, τρεις. Τρεις υπέρ. Και ο Νίκος ο Σταµατέλλος. Λοιπόν, ποιοι
είναι λευκό; 10. Και ο Κώστας 11; Παρών ποιος; Παρών ο κύριος Γληγόρης.
Σταµατέλλου, Κοντογεώργης και Γράψας. Και οι υπόλοιποι είναι κατά της πρότασης της
κυρίας Σταµατέλλου.
Τελείωσε το πρώτο θέµα και µπαίνουµε στο δεύτερο»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 85/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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