
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Καταρχήν  να  ευχαριστήσω  για  την  προσέλευση,  η

οποία  συνεχίζεται,  για  να  μπορέσουμε  να  πάρουμε  όλοι  μας  τον

οδικό χάρτη, επ’ αφορμής της ψήφισης του νομοσχεδίου Κλεισθένης

1  και  πώς  ακριβώς  θα  δημιουργήσουμε  σε  αυτό  το  αδιανόητο

νομοσχέδιο,  που  όλοι  αντιληφθήκαμε  τι  έγινε  τα  τελευταία  24ωρα,

όπου  αυτό  που  λέγαμε  εδώ  και  αρκετούς  μήνες,  δυστυχώς  για

όλους μας έγινε φανερό.

Το  νομοσχέδιο  αυτό  το  έχουμε  εξαντλήσει  και  σε  επίπεδο

πολιτικής άποψης, αλλά το έχουμε εξαντλήσει  και  σε επίπεδο του τι

έπρεπε  να  έχει  η  μεταρρύθμιση.  Δυστυχώς  η  νομοθετική  εξουσία

δεν  ήθελε  να  ακούσει  την  Αυτοδιοίκηση,  αυτό  είναι  εμφανές  και

αυτό  δεν  έγινε  από  ευθύνη  της  Αυτοδιοίκησης.  Και  αυτό  έγινε

εμφανές  και  στην  ελληνική  κοινωνία,  και  στις  τοπικές  κοινωνίες.

Εξαντλήσαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε για να συνεργαστούμε για

εκείνους οι οποίοι θέλουν να νομοθετήσουν.

Δεν  θα  πούμε  πολλές  κουβέντες  σήμερα,  διότι  η  αποστολή

μας  είναι  να  βρεθούμε  στο  ναό  της  νομοθετικής  εξουσίας  ως

Αυτοδιοίκηση,  για  να  δούμε  face to face εκείνους  οι  οποίοι  θα

αναλάβουν την  ιστορική  ευθύνη  μέσα από την  ψήφο τους,  απέναντι

στην Αυτοδιοίκηση και τη χώρα. 

Το ζήτημα είναι  πολύ σοβαρό,  δεν είναι  απλό και  θεωρώ ότι  η

παρουσία  όλων  μας  μέσα  στη  Βουλή,  μέσα  στα  καφενεία,  μέσα

στους  διαδρόμους  ή  και  στα  θεωρεία,  κατά  τη  διάρκεια  των

πολιτικών  τοποθετήσεων  και  πολύ  περισσότερο  κατά  τη  διάρκεια

της  ψηφοφορίας,  σηματοδοτεί  και  ιστορικά  και  ηθικά,  αλλά  εγώ  θα

έλεγα  και  ουσιαστικά,  την  ευθύνη  που  θα  λάβει  ο  κάθε  ένας

κοινοβουλευτικός άντρας, πολιτικός, μέσα στη Βουλή. 

Προφανώς  η  Αυτοδιοίκηση  δεν  θα  μείνει  αδρανής  εάν  η

ψήφιση  γίνει  όπως  ακριβώς  την  ξέρουμε  και  μέσα  από  την

διαδικασία  την  οποία  φιλοδοξούν  να  έχουν.  Εμείς,  λίγο  πριν  την

ψήφιση,  θα  κάνουμε  μία  πολύ  σημαντική  παρέμβαση,  πολιτική
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παρέμβαση. Μία πολιτική παρέμβαση η οποία θα έχει  αποδέκτη τον

Πρωθυπουργό της χώρας, τον οποίο σεβόμαστε ως θεσμό. 

Προσπαθήσαμε,  όταν  διαπιστώσαμε  ότι  η  σημερινή  ηγεσία

του  Υπουργείου  Εσωτερικών  δεν  έχει  ουσιαστική  διάθεση

συζήτησης.  Είχε  συζήτηση,  αλλά  αυτιστικού  επιπέδου.  Σε  ακούω,

δεν μιλάω και  αποφασίζω ότι  θέλω. Το διαπιστώσατε νομίζω και  σε

πολλές  περιοχές.  Μοιράσανε  πλουσιοπάροχες  υποσχέσεις,  εκλογές

έρχονται,  σου  λέει,  ε,  μια  προγραμματική,  εδώ  είμαστε,  οκέι,  αλλά

ιστορικά  έχουμε  μεγάλη  ευθύνη  από  τη  στάση  και  τη  δική  μας  και

προφανώς τη στάση του ελληνικού κοινοβουλίου.

Εμείς  λοιπόν  ζητήσαμε  από  τον  Πρωθυπουργό  της  χώρας,

δύο φορές,  επίσημα,  και  η  ΕΝΠΕ και  η  ΚΕΔΕ,  να  συναντηθούμε  με

τον  Πρωθυπουργό  της  χώρας,  τον  κύριο  Τσίπρα.  Αυτό  δεν  έγινε

δεκτό,  προφανώς  να  είχε  πάρα  πολλές  εργασίες,  να  υπήρχαν

ζητήματα  ούτως  ή  αλλιώς  και  εθνικά,  και  υπάρχουν,  αλλά  νομίζω

ένα τέτοιο νομοσχέδιο που αφορά την Αυτοδιοίκηση και τη συνέχιση

της χώρας στην κανονικότητά της, κατά την άποψή μου, δεν είμαι  ο

αρμοδιότερος  να  το  κρίνω μέσα  σε  ένα  τέτοιο  ανώτατο  αξίωμα,  του

Πρωθυπουργού  προφανώς,  αλλά  θεωρώ  ότι  μία  ώρα  στην

Αυτοδιοίκηση  ο  ανώτατος  άρχοντας  της  κυβέρνησης,  σε  μια  τέτοια

διαστρέβλωση  ή  μεταρρύθμιση,  όπως  αρέσκεται  ο  Υπουργός

Εσωτερικών να λέει,  θα έπρεπε να τη διαθέσει. Άποψή μου. 

Για  αυτό  ακριβώς  εμείς  την  ύστατη  στιγμή,  για  ηθικούς,

ιστορικούς  και  ενδεχομένως,  μακάρι,  για  ουσιαστικούς  λόγους,  θα

αποστείλουμε  ανοιχτή  επιστολή  προς  τον  Πρωθυπουργό,  ως

Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδος,  ότι  με  τον  τρόπο  τον  οποίο

σήμερα  το  νομοσχέδιο,  τουλάχιστον  όσα  υπάρχουν  στο  φως  της

δημοσιότητας,  γιατί  οι  τροπολογίες  πέφτουν  κατά  ριπάς.  Κατά

ριπάς.  Αργά,  βράδυ  και  αρέσκονται  εις  τα  μεσάνυχτα  να  έρχονται

αυτές  οι  τροπολογίες.  Δεν  ξέρω,  ίσως  υπάρχει  μεγαλύτερη

έμπνευση. 
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Όμως  ακόμα  και  σε  αυτές  τις  τροπολογίες,  υπάρχει  μια

μεγάλη  προχειρότητα.  Αντιληφθήκατε  ότι  προχθές  το  βράδυ

ειπώθηκε,  16  Βουλευτές  καταθέτουν  να  γίνουν  οι  εκλογές  στις  19

του  Μάη,  γιατί  υπάρχουν  κάποια  ζητήματα.  Την  άλλη  μέρα

άκουσα…  Μάλλον,  δεν  άκουσα,  αλλά  μου  μετέφεραν  και  διάβασα,

από  τον  εκπρόσωπο  της  κυβέρνησης  ότι  φέραμε  την  τροπολογία

γιατί  ο  κύριος  Πατούλης  είπε  στη  Βουλή  ότι  να  κοιτάξουμε  αν  έχει

συνταγματικότητα.  Και  επειδή θα προσφύγει  νομικά,  θεωρήσαμε ότι

θα πρέπει να μη μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. 

Αντιλαμβάνεστε  δηλαδή,  εμείς  στη  Βουλή  είπαμε,  ότι  φέρετε

στον  Κλεισθένη,  να  κοιτάξετε  να  είναι  ελεγμένο,  να  μην  μπούμε  σε

μια  περαιτέρω περιπέτεια  για  την  Αυτοδιοίκηση,  το  αυτονόητο,  που

είχαμε  πει,  κύριε  Καπερνάρε,  εξάλλου  για  τους  εργαζόμενους,  που

μπήκαν  σε  μια  άλλη  ταλαιπωρία  και  αυτοί  και  τώρα  περί  άλλα

τυρβάζουμε,  και  αυτό,  δια  του  εκπροσώπου  της  κυβερνήσεως,  του

κυρίου  Τζανακόπουλου,  ειπώθηκε  ότι  δεν  θέλουμε,  διότι  η

Αυτοδιοίκηση,  ο  κύριος  Πατούλης  συγκεκριμένα,  θα  προσφύγουν

νομικά  και  για  αυτό,  λέει,  πηγαίνουμε  τον  Μάη.  Ήταν  όμως  τόσο

πρόχειρη  η  διαδικασία  στης  19,  που  επανήλθαν  και  είπαν,

συγγνώμη,  είπαμε  με  τις  Ευρωεκλογές.  Έρχεται  άλλη  τροπολογία

της  τροπολογίας,  να  ειπωθεί  ότι  είναι  26  του  Μάη.  Και  προφανώς

αντιλαμβάνεστε  ότι  με  αυτόν  τον  πρόχειρο  τρόπο  και  με  αυτήν  την

πρόχειρη  εξήγηση,  προσπαθούν  να  πείσουν  την  Αυτοδιοίκηση  και

προφανώς τον ελληνικό λαό. 

Εγώ  θεωρώ  ότι  η  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  έχει

κάνει  τεράστιο  τραύμα  στην  ίδια  την  κυβέρνηση  με  τον  τρόπο

διαχείρισης  όλων  αυτών  των  τελευταίων  μηνών  και  τελευταίων

εβδομάδων.  Κατά  την  άποψή  μου,  ζητήσαμε  από  τον  κύριο

Σκουρλέτη μετά από αυτά, γιατί μέχρι προχθές μας έλεγε στη Βουλή

εμάς,  για  ποιο  λόγο πρέπει  να  γίνουν τον  Οκτώβρη οι  εκλογές.  Και

μάλιστα  το  έλεγε  με  υψηλή  πίστη  και  υψηλή  πειθώ.  Και  ο  ίδιος

άνθρωπος  μετά  από  λίγες  ώρες,  πάλι  με  ιδιαίτερη  πίστη  και  ειδική
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πειθώ,  μιλούσε  για  το  ακριβώς  αντίθετο,  γιατί  δεν  έπρεπε  να  πάμε

τον Οκτώβρη, λες και κάποιοι  είχαμε ζητήσει εμείς πριν 2 χρόνια να

γίνουν  τον  Οκτώβρη  οι  εκλογές.  Αντιλαμβάνεστε  λοιπόν  τι

κλοτσοσκούφι  και  με  ποιο  τρόπο  διαχειρίζονται  την  Αυτοδιοίκηση

εκείνοι  οι  οποίοι  θα  έπρεπε  να  σέβονται  την  Αυτοδιοίκηση,  τους

Δήμους και τη χώρα. 

Εγώ είμαι  ιδιαίτερα προβληματισμένος,  αγαπητοί  συνάδελφοι.

Διότι  εάν  αυτό,  όπως θέλουν να  το περάσουν,  με  την  προχειρότητα

την  οποία  θέλουν  να  περάσουν  και  τις  τροπολογίες  της  τελευταίας

στιγμής,  είδατε  με  τις  τελευταίες,  τα  ΚΕΠ,  τους  δημοτικούς

αστυνόμους και  ποιος ξέρει  τι  άλλο που δεν έχει  έρθει  ακόμα εις τη

δική  μας  αντίληψη,  τι  ακριβώς  θέλουν  να  γίνει  στην  Αυτοδιοίκηση.

Το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο,  όπως  θα  είδατε,  δεν  έχει

συμβουλευτικό χαρακτήρα, έχει του βρόχου χαρακτήρα. 

Εγώ  θεωρώ  ότι  εάν  περάσει  αυτό  το  νομοσχέδιο,  η

Αυτοδιοίκηση τελειώνει.  Και δεν το λέω για να το πω απλώς έτσι,  το

λέω σε έμπειρους αυτοδιοικητικούς και  αν θέλετε  και  εγώ 20 χρόνια

υπηρετώ  την  Αυτοδιοίκηση,  12  χρόνια  ως  Δήμαρχος.  Θα  έλεγα

λοιπόν  ότι  εμείς  θα  καταθέσουμε  –  και  θα  παρακαλέσω  να

μοιράσετε,  κύριε  Γενικέ  Διευθυντά – την ανοιχτή  επιστολή προς τον

Πρωθυπουργό  και  προφανώς  θεωρούμε  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  δεν  θα

σταματήσει  εάν ψηφιστεί  το νομοσχέδιο αυτό, ούτε μετά την ψήφιση

του νομοσχεδίου. 

Πρέπει  να  σας  πω,  στα  πλαίσια  της  ΚΕΔΕ,  των  συναντήσεων

με  τους  Προέδρους  των  κομμάτων,  συναντήσαμε  και  τον  Πρόεδρο

των  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ,  τον  κύριο  Καμμένο  και  μάλιστα

έγινε  με  μία  ταχύτητα  σχεδόν  κάποιων  ωρών.  Μεταβήκαμε  στη

συνάντηση προσωπικά του κυρίου Καμμένου,  διότι  εκείνη  τη στιγμή

δεν  μπορούσα  να  καλέσω  άλλους,  θα  έφευγε  ο  κύριος  Καμμένος

στο  εξωτερικό  και  θεώρησα  υποχρέωσή  μου  να  συζητήσω  με  τον

κύριο Καμμένο και το θέμα του νομοσχεδίου. 
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Οφείλω να πω ότι  προφανώς,  γιατί  δεν συναντηθήκαμε για να

δούμε το γενικότερο πλαίσιο,  αλλά αυτό το οποίο έκανε δεκτό προς

συζήτηση  και  προς  το  ότι  θα  το  στηρίξει,  αυτό  ειπώθηκε,  είναι  το

πλαφόν  του  3%.  Δεν  είναι  το  ουσιαστικό,  αν  θέλετε,  αλλά  είναι  ένα

κομμάτι  του πάζλ,  της παθογένειας,  για το οποίο συζητάμε.  Δηλαδή

να  μη  μπορεί  κάποιος  να  μπαίνει  χωρίς  πλαφόν,  που  ισχύει  ακόμα

και στη Βουλή αυτό. 

Όμως  θεωρώ,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  ότι  εμείς,  εάν  ψηφιστεί

αυτό  το  νομοσχέδιο,  μπορούμε  ως  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  μετά

από  επεξεργασία  που  κάναμε  και  με  τη  νομοθετική  εξουσία…

Υπηρεσία,  συγγνώμη. Σαν εξουσία είναι  ο κύριος Ζυγούρης. Είπαμε

ότι  θα  φροντίσουμε  άμεσα  να  τροποποιηθούν  οι  διατάξεις  που

δυσχεραίνουν  την  αποτελεσματικότητα  τόσο  όσον  αφορά  τη

διαχείριση, όσο και τη λήψη των αποφάσεων. 

Επίσης  θα  ζητήσουμε  από  όλα  τα  κόμματα  και  προφανώς  σε

όποια  κυβέρνηση  προκύψει,  να  ζητηθούν  και  να  τροποποιηθούν

άμεσα  οι  διατάξεις  που  παρεμβαίνουν  και  στραγγαλίζουν  την

αυτοτέλεια  των  ΟΤΑ  όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  το  άρθρο  102

του Συντάγματος. 

Συγκεκριμένα, καθόσον αφορά την εποπτεία, θα ζητήσουμε να

καταργηθούν όλες οι  διατάξεις με τα οποία διευρύνεται  τόσο πολύ ο

θεσμός  της  εποπτείας,  όπως  αυτός  ορίζεται  στο  άρθρο  214  του

Καλλικράτη.  Έτσι  όλες οι  διατάξεις  που καθιστούν υποχρεωτικές τις

οδηγίες  και  τις  εγκυκλίους  που  εκδίδονται  από  την  αυτοτελή

Υπηρεσία  των  ΟΤΑ,  οι  διατάξεις  του  άρθρου  112  περί  συστάσεως

Επιτροπής Ελέγχου και  Εποπτείας,  καθώς και  οι  περιοδικοί  έλεγχοι

δήθεν  στα  πλαίσια  του  αυτεπάγγελτου  ελέγχου,  που  παραβιάζουν

το αυτοδιοίκητο θα πάνε στο καλάθι των αχρήστων.

Δεύτερον,  οι  διατάξεις  που  στραγγαλίζουν  το  θεσμό  με  τον

παρεμβατικό  ρόλο  του  Οικονομικού  Παρατηρητηρίου,  θα  ζητηθούν

να  καταργηθούν  και  θα  πρέπει  ο  ρόλος  του  Οικονομικού

Παρατηρητηρίου να παραμείνει  συμβουλευτικός. 
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Και  τέλος,  όλες  οι  διατάξεις  και  ρυθμίσεις  περί  επιλογής

Αντιδημάρχου,  το  οποίο  και  αυτό  έχει  αντισυνταγματικότητα  –  το

συζητάγαμε  χθες  με  τον  κύριο  Κοιμήση – όπου από τις  μειοψηφίες,

παρατάξεις,  τα  ζητήματα  περί  προϋπολογισμού  και  τεχνικών

προγραμμάτων,  καθώς  και  η  πλειοψηφία  που  θα  αποφασίζει  τη

λήψη  αποφάσεων,  θα  ζητήσουμε  να  καταργηθούν,  έτσι  ώστε  ο

νόμος Κλεισθένης 1 να ακυρωθεί  στην πράξη και  να επανέλθουν σε

ισχύ οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα. 

Σύμφωνα με τις  Νομικές  μας  Υπηρεσίες  και  πέραν του κυρίου

Ζυγούρη,  υπάρχουν  θέματα  τα  οποία  σαφέστατα  την  επομένη  μέρα

μετά την ψήφιση, θα ζητήσουμε από εκείνους που συνεργάζονται  με

την ΚΕΔΕ, τον τρόπο της νομικής διαδικασίας, αυτό είναι  σαφές, θα

έπρεπε  ο  κύριος  Τζανακόπουλος  εφόσον  άκουσε  ότι  θα  ελέγξουμε

τη  συνταγματικότητα  των  νόμων,  να  μη  βγάλει  εκείνο  που

προφανώς μάλλον κομματικά τους συνέφερε, αλλά να κοίταζε εκείνα

που  πραγματικά  σχετίζονται  με  τη  σωστή  λειτουργία  της

Αυτοδιοίκησης και των δομών μας. Προφανώς, δεν θέλω να πω κάτι

περισσότερο επί αυτού. 

Θα έλεγα,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  θα πρέπει  να  οπλιστούμε με

εμπιστοσύνη,  με  ενότητα,  με  αποφασιστικότητα,  οι  εκλογές  στους

τόπους  μας  θα  κερδηθούν  με  ενημέρωση  στον  τοπικό  λαό,  στους

δημότες  μας,  με  πλήρη  ενημέρωση  ότι  με  τον  τρόπο  τον  οποίο

μιλάμε  για  την   απλή  αναλογική,  την  οποία  εγώ  προσωπικά  ποτέ

δεν  χρειάστηκα  απλή αναλογική  σε  καμία  εκλογή,  με  την  έννοια  ότι

πάντα υπήρχαν παραπάνω ψήφοι, αλλά πάντα όλοι μας συνθέτουμε

και  συνθέταμε  για  να  μπορέσουμε  να  βγάλουμε  αποτέλεσμα,  με

αυξημένη  πλειοψηφία  σε  πολλά  θέματα.  Δεν  έχουμε  θέμα  με  την

απλή αναλογική. 

Με αυτό που έχουμε θέμα είναι,  σαν Αυτοδιοίκηση,  ότι  πρώτα

έπρεπε  να  γίνουν  μεταρρυθμίσεις  ουσιαστικές  για  να

λειτουργήσουμε  και  να  αναπτύξουμε  τις  τοπικές  κοινωνίες  και  την

Ελλάδα και  μετά να μιλήσουμε για το εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι.  Αλλά
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εφόσον  το  βάζεις  αυτό  και  αδιαφορείς  για  τα  άλλα,  θα  έπρεπε  να

δημιουργήσεις  την  κυβερνησιμότητα  την  επόμενη  μέρα.  Και  αυτό

ακριβώς είπαμε  στην κυβέρνηση.  Μία κυβέρνηση τοπική,  πρέπει  να

κυβερνά.  Θα  έπρεπε  λοιπόν  να  δίνεις  τη  δυνατότητα  αυτή.  Δεν

εδόθη. Συζητήσαμε, δεν θέλει να δοθεί.

Άρα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουμε ιστορική

ευκαιρία  και  ιστορική  ευθύνη.  Η  Αυτοδιοίκηση  να  πάει  στη

νομοθετική  εξουσία,  όλοι  μας  εδώ,  κύριε  Κυρίζογλου,  ευχαριστούμε

όλους  τους  Προέδρους  των  ΠΕΔ,  κύριε  Λαμπάκη,  κύριε  Κωτσέ,

κύριε  Παπαναστασίου  και  όλοι  οι  υπόλοιποι,  κύριε  Παρίση,  θα

έλεγα  ότι  πρέπει  να  μεταβούμε  ενωμένοι,  αποφασισμένοι,  στη

Βουλή,  για  τη  Βουλή,  για  την  Αυτοδιοίκηση,  για  την  ιστορική

ευκαιρία  που  δίνεται  σε  όλους  μας  να  πούμε  ότι  κάναμε  ότι

μπορούσαμε  για  να  μη  καταργηθεί  η  Αυτοδιοίκηση  και  να  μην  πάει

πίσω η χώρα. 

Καλή  δύναμη,  καλούς  αγώνες,  τώρα  συνεχίζουμε,  κύριοι,

προχωράμε.

Λοιπόν,  θα  πάμε  στην  είσοδο  της  Βουλής.  Έχουν  δοθεί  τα

ονόματα  των  Δημάρχων  και  άλλων  της  Γενικής  μας  Συνέλευσης,

αλλά  και  άλλοι  οι  οποίοι  θα  έρθουν,  θα  είμαστε  εκεί  για  να  δοθούν

τα ονόματα και να μπούμε μέσα. Προφανώς…

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Οι παρατάξεις δεν θα μιλήσουμε;

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Δεν θα μιλήσουν οι παρατάξεις;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία. Κύριε Κοιμήση, πηγαίνετε εσείς.

Βεβαίως. Ελάτε,  κύριε Ιωακειμίδη. 

Γ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Λοιπόν,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  ξεκινάμε

αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα τη σημερινή. Χάσαμε. Από εκεί

πρέπει  να  ξεκινάμε.  Με  επαναστατικές  κουβέντες  όταν  έχουμε

χάσει,  δεν  λέει  τίποτα.  Και  κατά  την  άποψή  μου,  χειριστήκαμε

λάθος  το  θέμα  σε  ένα  νομοσχέδιο  πολύ  κακό,  το  οποίο  όμως  θα
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είναι  ο  νόμος  με  τον  οποίο  θα  πάμε  στις  εκλογές  αύριο.  Θα  τα

πούμε άλλη στιγμή. 

Αυτή  τη  στιγμή  είναι  ότι  ψηφίζεται  ένα  νομοσχέδιο  που  δεν

είναι  καθόλου στις προσδοκίες  τις  δικές  μας.  Και  κυρίως το κομμάτι

της  κυβερνησιμότητας  είναι  διαφορετικό  πράγμα  από  αυτό  που  θα

θέλαμε.  Και  θεωρώ ότι  αυτή  είναι  η  αγωνία  των περισσότερων από

εμάς. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Γιατί χάσαμε;

Γ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Θα  τα  πούμε  στην  ώρα  τους,  γιατί  τώρα  νομίζω

ότι  ακόμα και  σήμερα οφείλουμε να έχουμε μια στοιχειώδη ενότητα,

έχουμε το  χρόνο μέσα στο  καλοκαίρι,  εγώ τουλάχιστον θα το  κάνω,

θα  πω τις  απόψεις  μου  δημόσια,  αλλά  δεν  είναι   η  στιγμή.  Νομίζω

ότι  εξαντληθήκαμε  σε  σειρά  εκδηλώσεων  που  δεν  έφεραν  το

αποτέλεσμα,  ούτε  κατάλαβα  –  και  τα  είχα  πει  τότε  –  τη  Γενική

Συνέλευση  τη  δική  μας  πριν  το  νομοσχέδιο,  ούτε  την  κοινή

Συνέλευση  με  την  ΕΝΠΕ,  ούτε  ξανά  την  επόμενη,  ούτε  μετά  την

μεθεπόμενη,  ούτε  την  παράσταση  στο  Υπουργείο  που ήταν  τριάντα

όλοι  και  όλοι  και  δεν μας δέχθηκε καν,  με πολύ προσβλητικό τρόπο

για  την  Αυτοδιοίκηση,  αλλά  όταν  είσαι  τριάντα,  εκπροσωπώντας

υποτίθεται  την  Αυτοδιοίκηση,  ναι…  Και  θεωρώ  και  τη  σημερινή

συνάντηση  στα  πλαίσια  αυτά.  Δεν  είχε  κανένα  νόημα  εδώ  η

συνάντηση  και  να  μιλήσουμε…  Δεν  μαζευτήκαμε  ούτε  διακόσιοι

άνθρωποι,  τι  να  πούμε;  Αυτό  είναι,  αυτή  είναι  η  αγωνία  της

Αυτοδιοίκησης;  Προφανώς  όχι.  Προφανώς  η  Αυτοδιοίκηση

κουβαλάει  μεγάλη  αγωνία.  Προφανώς  η  Αυτοδιοίκηση  είναι  πολύ

απογοητευμένη  με  ότι  συμβαίνει.  Αυτό όμως δεν  αντανακλά τη  δική

μας διάθεση. 

Και  επίσης  θα  περίμενα,  γιατί  δεν  θέλω να  πω άλλα,  είπα θα

τα  πούμε,  από  την  παράταξη  –  και  ελπίζω  να  τα  πει  ο  κύριος

Μπίρμπας  –  αλλά  θα  περίμενα  τουλάχιστον  από  την  παράταξη

αυτή,  μία  κριτική  στον  Υπουργό  σε  σχέση  με  την  αλλαγή  του

Οκτωβρίου,  Μαΐου.  Δηλαδή  έλεος.  Προσπαθεί  να  μας  πείσει  όλο
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αυτό  τον  καιρό  ότι  για  πολιτικούς  λόγους,  γιατί  εμείς  το  ζητάγαμε,

γιατί  το  ζητάγαμε.  Βεβαίως  ήταν  αγωνία  μας  να  φύγουμε  από  τις

Ευρωεκλογές και να πάμε σε άλλες. Βέβαια η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ

δεν  το  υιοθέτησε.  Και  να  το  λέμε  και  αυτό.  Δεν  είχε  καμιά

στενοχώρια  ο κύριος Πατούλης ή ο  κύριος  Κοιμήσης να  πούνε:  ναι,

ρε παιδιά, καλός είναι ο Οκτώβρης. Πήγαν στον Μάιο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Εγώ  δεν  ξέρω  αν  ήταν  αντισυνταγματικό,  ας

έπεφτε,  αν  υπήρχε  αυτή  η  διάθεση.  Εγώ  δεν  μπορώ  να  κάνω  τον

συνταγματολόγο, ούτε θα τον κάνω ποτέ. 

Και  ήρθε  όμως  αυτός  που  μας  έλεγε  είναι  έτσι,  και  τελευταία

στιγμή  λέει  το  παίρνω  πίσω.  Γιατί  και  καλά  είπατε  εσείς  ότι  είναι

αντισυνταγματικό  και  θα  προσφύγετε.  Ενώ  ξέρουμε  ότι  άλλοι  είναι

οι λόγοι. 

Με  αυτό  τον  τρόπο  λοιπόν,  τι  ανακαλύπτουμε  για  άλλη  μια

φορά;  Ότι  όλοι  προσπαθούν  να  χειριστούν  την  Αυτοδιοίκηση,  κατά

το  δοκούν,  και  το  λέω  όλοι,  το  εννοώ,  όχι  επ’  ωφελεία  δική  μας,

που  εμείς  μένουμε  με  την  αγωνία  μας  και  με  το  πώς  θα  κάνουμε

εκλογές  τον  Μάιο,  δεν  πίστευα  εγώ  ότι  θα  γινόταν  τον  Οκτώβριο,

δεν το λέω το πώς με την έννοια του χρόνου, αλλά με τον τρόπο…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Θα κλείσω, Λάζαρέ μου.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Θα  κλείσω,  Λάζαρέ  μου,  ένα  λεπτό  θέλω  ακόμα

και τελείωσα.

Με  τον  τρόπο  αυτό  λοιπόν,  νομίζω  ότι  κοροϊδευτήκαμε,

χάσαμε, ας ανασκουμπωθούμε, δεν πρόκειται  να γίνει  τίποτα. Το να

πάμε  στη  Βουλή και  λοιπά,  κατά  την  άποψή μου – δεν  θέλω να  πω

κάτι  άλλο  –  δεν  συνεισφέρει  σε  τίποτα  άλλο.  Ας  δούμε  σοβαρά  πια

τις  επόμενες  μέρες,  μεταξύ  μας  σε  μία  εσωστρέφεια,  γιατί  και  η

εξωστρέφεια  και  πήγαμε  στις  διαφημίσεις  και…  κανέναν  δεν

τρόμαξε,  κανέναν  δεν  έπεισε,  κατά  την  άποψή μου,  η  κοινωνία  δεν
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ξεσηκώθηκε  υπέρ  μας  και  εναντίον  τους.  Ας  κάτσουμε  λοιπόν  να

εντρυφήσουμε  στα  δικά  μας,  με  πολύ  σοβαρότητα  και  ξανά

συσπειρώνοντας  την  Αυτοδιοίκηση,  με  ποιο  τρόπο  θα  μπορέσουμε

να  δουλέψουμε  στο  μέλλον  για  να  αλλάξουμε  ει  δυνατόν  μέχρι  τον

Μάιο  αυτό,  αλλά  όχι  με  τέτοιου  είδους  ενέργειες.  Με  άλλου  είδους

δουλειά, που θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ο κύριος Μπίρμπας, παρακαλώ.

Και  θα  απαντήσω  επί  αυτών.  Διευκρινιστικά,  όχι  προφανώς

πολιτικά. 

Ελάτε,  κύριε Μπίρμπα.

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  αυτό  που  βιώνουμε

είναι  μία  ήττα  της  Αυτοδιοίκησης  και  το  αδιέξοδο  μιας  σειράς

επιλογών,  γιατί  εμείς,  με  δική  μας  επιλογή  μπλεχτήκαμε  στο

κεντρικό  πολιτικό  παιχνίδι  και  ο  βασικός  στόχος  όλων  αυτών  των

διαδικασιών, κατά τη γνώμη μου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Συνάδελφε, επίτρεψέ μου να μιλήσω. 

Ήταν η ανατροπή…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Θα μας πεις και για την κυβέρνηση όμως. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αφήστε ρε παιδιά να μιλήσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Θα μας πεις και για την κυβέρνηση.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ.

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Έχω  έναν  εισαγγελέα  που  μου  ζητάει  γιατί  του

δάγκωσε το σκύλο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Θα  μας  πεις  και  για  τον  ψεύτη  τον  Υπουργό,  ο

οποίος μας είπε ψέματα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ. Παρακαλώ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ,  να  μιλήσει  3  λεπτά  όπως  μας

ζητήθηκε…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ε, αυτό θα κάνουμε, σε λίγο όμως. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θα σας καλύψω, πιστέψτε με.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Όχι,  θα  πάμε  στη  Βουλή  τώρα,  αλλά  αφήστε  να  το

κλείσουμε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Έχετε δίκιο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Δεν το κάνω για τον Δημήτρη…

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Το  ξέρω.  Λάζαρε,  εγώ  δεν  παρεξηγώ.  Δεν

παρεξηγώ κανέναν.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Είναι  δύσκολη η θέση του κυρίου Μπίρμπα,  αφήστε

όμως να μιλήσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Θα ακούσουμε για τον Υπουργό κάτι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παιδιά, δεν έκανε κακό η κυβέρνηση, εμείς χάσαμε. 

Ελάτε,  κύριε Μπίρμπα. Έκανε καλό η κυβέρνηση. Ελάτε.

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Θα παρακαλέσω,  παιδιά,  δύο λεπτά.   Γνωρίζω πού

βρίσκομαι.  Δεν  υπάρχει  κανένας  λόγος.  Ο  καθένας  καταθέτει  τις

απόψεις  του.  Και  καλό  είναι  να  ανεχόμαστε  τις  διαφορετικές

απόψεις.  Δεν  κοροϊδεύω κανέναν.  Με  την  ίδια  λογική  θα  μπορώ να

πω  και  ότι  εσείς  κοροϊδεύετε  εμένα.  Γίνανε  δεκάδες  χιλιάδες

τηλέφωνα,  για  να  μην  είμαστε  ούτε  150  με  200  σύνεδροι.  Αυτό  δεν

μας προβληματίζει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Και  επειδή  είναι  ελεγχόμενοι  από  τον  ΣΥΡΙΖΑ  οι

αυτοδιοικητικοί  που  είναι  στο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ,  για  αυτό  δεν

ήρθαν. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ε, φυσικά. 
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Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Κοιτάξτε.  Κοιτάξτε  παιδιά,  επειδή  πρέπει  να

υπάρχει…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ρε παιδιά, μην πετάγεστε,  σας παρακαλώ. 

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   …ένα  όριο  μεταξύ  μας  ανοχής,  εγώ  λέω  το  εξής.

Δεν  θα  πω  κάτι  διαφορετικό  από  αυτά  που  έχω  πει  μέχρι  τώρα.

Είμαστε  προφανώς  σε  ένα  αδιέξοδο  πολιτικών  χειρισμών  που

επιλέξαμε  εμείς,  κατατέθηκε  ένα  νομοσχέδιο  που κατά  τη  δικιά  μου

τη  γνώμη  ανοίγει  ζητήματα  σε  θετική  κατεύθυνση,  θέλει…  Έχει

αστοχίες…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορώ να την έχω; 

Έχει  αστοχίες  και  ζητήματα  που  μπορούν  και  πρέπει  να

διορθωθούν  και  θα  είχαμε  διορθώσει  πολύ  περισσότερα  από  τα

είκοσι  που  έγιναν  δεκτά,  όταν  καταθέσαμε  συγκεκριμένες

προτάσεις. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ο Υπουργός;

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Εξακολουθώ να λέω το ότι…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Δεν  ακούσαμε  για  τον  Υπουργό  τίποτα,  για  την

κυβέρνηση.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παιδιά,  αφήστε,  δεν…  Ρε  παιδιά,  είναι  μια

παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, άσε να μιλήσει ο άνθρωπος τώρα.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Όπως εσείς  είσαστε  της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.  Δεν

λέω κανένα πράγμα… Όσο είσαστε  εσείς  της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

και πιστεύετε… Είσαστε πολύ πιο κομματικοί…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ναι,  αλλά δεν  κάνω τώρα και  την  Φιλιππινέζα.  Έλα

σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Καλά, καλά. Δεν κάνω σε κανέναν την Φιλιππινέζα.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δηλαδή  εμείς  είχαμε  κατεβάσει  πουθενά  τα

παντελόνια μας σε κανέναν, ποτέ στην ιστορία μας;

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Γιατί,  κατέβασε κανένας άλλος;

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ε,  σε  παρακαλώ  τώρα,  να  λες  ότι  είναι  προς  τη

θετική κατεύθυνση. Ποιο είναι το θετικό; Ένα πες μου. Ένα.
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Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Κατά τη γνώμη μου. Σε τι θέλεις να πω;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Τι  να  ακούσεις  ρε  αδερφέ  τώρα  να  πούμε;  Πλάκα

μας κάνεις;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Εντάξει.  Θα  συνεχίσω.  Αν  θέλετε  να  σας  πω  εγώ,

σας έχω πει  και  τα θετικά στοιχεία του νομοσχεδίου, είναι  αυτά που

γράφει  η  ΚΕΔΕ  στις  μεταβολές  σε  σχέση  με  αυτά,  είναι  η

κατηγοριοποίηση  των  Δήμων,  είναι  ότι  υπάρχει  επόπτης

νομιμότητας,  είναι  οι  τροποποιήσεις  που  γίνονται  για  (…),  είναι  το

ζήτημα  στο  άρθρο  193  ότι  θα  εισπράττεται  κατευθείαν  το  τέλος

μέσω  του  ΦΠΑ  για  να  παίρνουμε  τα  χρήματα  για  να  μην  κάνουμε,

υπάρχουν  μια  σειρά,  για  μένα,  θετικές  αλλαγές  όπως  είναι  η  απλή

αναλογική,  ενδοδημοτική  αποκέντρωση  και  ενδοπεριφερειακή

αποκέντρωση,  για  εσάς  μπορεί  να  μην  είναι.  Για  εμένα  είναι  και  τα

υπερασπίζομαι αυτά. 

Και  θεωρώ  ότι  υπάρχουν  και  αστοχίες  και  λάθη  στο

νομοσχέδιο,  που  μία  σοβαρή  προσέγγιση  και  δική  μας  θα  γινόταν.

Αλλά  δεν  είναι  στόχος  της  Αυτοδιοίκησης  η  ανατροπή  των

κυβερνήσεων.  Δεν  πρόκειται  να  συμμετέχουμε  σε  καμία  πορεία  η

οποία θα είναι  μαζική, ιδιαίτερα αυτό φαίνεται  στη Βουλή και αυτή η

διαδικασία είναι πυροβολισμοί στον αέρα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία. Ολοκληρώσατε, κύριε Μπίρμπα;

Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριοι.  Σας παρακαλώ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

(διαλογική συζήτηση)
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Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία,  παρακαλώ.  Και  ο  κύριος  Σακούτης  για  να

κλείσουμε. 

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ:   Λοιπόν, ούτε 1 λεπτό.

Επειδή  έχουμε  συζητήσει  επανειλημμένα  για  το  θέμα  αυτό.

Ωστόσο τις τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες μάλλον, βλέπουμε την

αποθέωση  του  τακτικισμού  και  ουσιαστικά  την  Αυτοδιοίκηση  στη

σκοπιμότητα των εκλογικών και τακτικών κινήσεων της κυβέρνησης,

δυστυχώς.

Ωστόσο  όμως,  η  παραβίαση  του  άρθρου  του  102  του

Συντάγματος,  το  έχουμε  ζήσει  7  συνεχή  χρόνια,  χωρίς  η

Αυτοδιοίκηση να έχει  σηκώσει  ανάστημα απέναντι  σε όλες αυτές τις

πολιτικές.  Δυστυχώς  η  παρακράτηση  των  χρημάτων,  η  βαριά

εποπτεία,  το  μακρύ  χέρι  της  κυβέρνησης  που  λειτουργεί  η

Αυτοδιοίκηση  σήμερα,  το  έχουμε  βιώσει  7  συνεχή  χρόνια  και  θα  το

βιώνουμε  και  για  τα  επόμενα  χρόνια,  και  μέσα  από  το

μεσοπρόθεσμο που πέρασε και μέσα από το πολυνομοσχέδιο και με

τον Κλεισθένη. Γιατί  σε αυτή την κατεύθυνση κινείται  στη λογική της

δημοσιονομικής  πολιτικής  που  θα  έχουμε  μέχρι  το  ’23  και  μέχρι  το

2060. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Σε  αυτά  τα πράγματα  πρέπει  να  αντισταθούμε για  το επόμενο

διάστημα  και  η  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  αμφισβητήσει  σε  αυτή  την

κατεύθυνση  την  πολιτική  της  κυβέρνησης και  όχι  να  μένει  μόνο στο

θέμα  του  εκλογικού  νόμου,  που  εμείς  συμφωνούμε  με  την  απλή

αναλογική,  όχι  με αυτή που εφαρμόζει  αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.

Σε  αυτή  λοιπόν  την  κατεύθυνση  πρέπει  να  κινηθεί  η  Αυτοδιοίκηση

στα επόμενα χρόνια.

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ευχαριστώ πολύ και το Νίκο τον Σακούτη.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  απλώς  για  να  διευκρινίσω  μερικά

πράγματα,  αλλιώς  δεν  έχει  καμιά  έννοια.  Δεν  ξέρω  αν  είναι  πιο

πιστευτός  ο  κύριος  Τζανακόπουλος σε αυτά που λέει  και  αυτοί  που

τον  διαβάζουν,  εγώ  τον  τιμώ,  εκφράζει  έναν  φορέα  και  προφανώς
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έναν  θεσμικό  ρόλο,  όμως  θα  πρέπει  η  αλήθεια  να  λέγεται.  Η

Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδος  ποτέ  δεν  μίλησε  για

αντισυνταγματικότητα  χρόνου.  Το  έχετε  δει  πουθενά;  Το  είδατε

πουθενά  γραμμένο;  Ποτέ.  Το  μόνο  το  οποίο  ειπώθηκε  είναι:

ελπίζουμε ότι  έχετε εισάγει  μέσα σε αυτό το 2χρονο διάλογο κωφών

που  έγινε,  να  είναι  μία  συνταγματική  διαδικασία  και  να  μην  έχει

αντισυνταγματικά ζητήματα όπως έγινε  με τους εργαζόμενους.  Αυτό

είπαμε. 

Εάν  τώρα  οι  ίδιοι  θεωρούν  ότι  κάνουν,  το  κάνουν  ένα

τουρλουμπούκι  και  δεν  έχουν  ούτε  τη  στοιχειώδη  διαδικασία  να

ελέγξουν  το  αυτονόητο  σε  ένα  νόμο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

που  αφορά  τον  τρίτο  και  τον  δεύτερο  φορέα  της  χώρας,  εξουσίας,

και  έρχονται  εκ  των  υστέρων  και  τους  λένε:  α,  ξέρετε,  μας  είπε  η

Αυτοδιοίκηση,  το  κάνουμε,  δηλαδή  εμείς  εκφράζουμε  τη

συνταγματικότητα  και  μετά  από  2  χρόνια  είδαν  αυτοί  ότι  ήταν

αντισυνταγματικό; Φαιδρό δεν ακούγεται; Φαιδρό.

Το δεύτερο.  Θα παρακαλέσω,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  έστω και

τώρα,  την ύστατη  στιγμή,  πάνω από τις  παρατάξεις  μας,  πάνω από

τα  κόμματά  μας,  να  βάλουμε  την  Ελλάδα,  τη  χώρα  μας.  Ακούγεται

λίγο  παράξενα για  λίγους;  Όμως αυτή  είναι  η  ουσία.  Δηλαδή ακόμα

και  τώρα,  ηττήθηκε  η  Αυτοδιοίκηση.  Δηλαδή  δεν  αυτοπυρπολήθηκε

μόνο.  Ή δεν  πήγαινε  στον  Υπουργό  και  να  του  λέει:  τι  άλλο  θέλετε

να  μου  κάνετε;  Δηλαδή  τι  άλλο  έπρεπε  να  του  κάνουμε  του  κυρίου

Υπουργού;  Πήρε ένα άρθρο,  πήρε του Κογκρέσου από την Ευρώπη

και  πείτε  μου  κάτι  που  τοποθέτησε.  Πείτε  μου  ένα.  Και  ερχόμαστε

εδώ  κάποιοι  και  να  πουν  τι;  Δεν  φταίει  ο  Υπουργός.  Ρε  παιδί  μου,

Υπουργός  είναι,  έτσι;  Εμείς  ηττηθήκαμε.  Μα  είμαστε  σοβαροί  ρε

παιδιά;  Μα είναι  δυνατόν  να  το  λέμε  ακόμα  και  αυτή  τη  στιγμή που

διαπιστώσατε πόσο πρόχειροι και ψευταράδες είναι; 

Διότι  πλέον δεν έχω κανένα λόγο, ανθρώπους που δεν τιμούν

το  ρόλο  τους,  που  δεν  τιμούν  τη  χώρα  τους,  που  δεν  τιμούν  την

Αυτοδιοίκηση,  δεν  τους  σέβομαι  πλέον.  Είμαι  απέναντί  τους  και  θα
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είμαι  συνεχώς,  μέχρι  η  Αυτοδιοίκηση  να  μπει  στην  κανονικότητά

της. 

Από εκεί  και  πέρα,  υπάρχουν… Σήμερα  πρέπει  να  δούμε  ένα

πράγμα.  Από  την  επαύριο  θα  βρούμε  και  άλλα  πράγματα  και  θα

γίνουν και  άλλα πράγματα.  Εάν νομίζει  η κυβέρνηση ότι  θα ψηφίσει

αυτόν  τον  επαίσχυντο  νόμο,  βάζοντας  κάποια  παπαγαλάκια  δεξιά

και  αριστερά  και  ότι  θα  περάσει  αβρόχοις  ποσί,  οι  γρατζουνιές,  οι

πολιτικές  γρατζουνιές  σε  όλη  την  Ελλάδα,  θα  είναι  μεγάλες.  Και  αν

νομίζει  ότι  με  τύπου εκβιαστικούς,  θα μπορέσει  να  καθυποτάξει  την

Αυτοδιοίκηση, είναι  γελασμένη. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι  –  και  κλείνω  με  αυτό  –  ο  Κλεισθένης

είναι  ο χειρότερος νόμος που πέρασε ποτέ σε Αυτοδιοίκηση, εγώ θα

έλεγα  σε  όλη  την  Ευρώπη.  Διότι  ακόμα  και  η  απλή  αναλογική  για

την  οποία  πιπιλάνε  έτσι  το  δάχτυλο,  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την

άδολη.  Βάζουν  τα  μεγάλα  συμφέροντα  και  τους  διάφορους

νταραβερτζήδες  των  τοπικών  κοινωνιών,  χωρίς  να  υπάρχει

ποσοστό  απλής  αναλογικής,  να  τιθασεύουν  τις  πλειοψηφίες  του

κόσμου. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και να είμαστε ειλικρινείς. 

Το  τι  θα  κάνει  η  Αυτοδιοίκηση  αν  ψηφιστεί,  εμείς  θα  πάμε

σήμερα  να  τους  δούμε  face to face,  το  τι  θα  κάνει  αν  ψηφιστεί,  θα

τα  πούμε  σε  άλλη  κουβέντα  η  οποία  θα  είναι  κουβέντα  η  οποία  θα

καταλάβει  η  κεντρική  κυβέρνηση  ότι  δεν  έχει  λευκή  επιταγή  για  τη

χώρα.  Δεν  μπορεί  δηλαδή  να  λειτουργεί  με  έναν  τέτοιο  απαξιωτικό

τρόπο  μέσα  από  πρόσκαιρες  πλειοψηφίες.  Διότι  ξαφνικά  ακούμε

έναν  Βουλευτή:  δεν  θα ψηφίσω αυτό,  θα  ψηφίσω το  άλλο.  Εγώ δεν

ψηφίζω αυτό, θα ψηφίσω το επόμενο. Αυτό έχει  γίνει  στη Βουλή.

Πάμε  να  δούμε  λοιπόν  ποιοι  θα  ψηφίσουν  τι,  πάμε  λοιπόν  να

δούμε  ο  κύριος  Σκουρλέτης  αν  θα  ξανακάνει  καμιά  κολοτούμπα,

έτσι,  ξέρετε,  τριπλή,  όπως  έκανε  χθες.  Εγώ  έλεγα  μήπως  ο  κύριος

Σκουρλέτης  έπρεπε  να  έχει  αλλάξει  και  το  δρόμο,  να  τον  είχε  χάσει

δηλαδή.  Να  πήγαινε  στο  Υπουργείο  του.  Και  εμείς,  ενωμένοι,

αποφασισμένοι  και  αν  χρειαστεί  η  Αυτοδιοίκηση  να  κάνει  ενωτική
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προσπάθεια  υπέρβασης,  θα  το  τολμήσει,  αλλά  δεν  είναι  της

παρούσης και δεν πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. 

Καλή  δύναμη,  συντεταγμένα  στη  Βουλή,  ο  αγώνας

συνεχίζεται. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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