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2η ΖΜΔΡΑ 

Σρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016  

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΙΣΑ ΜΔ ΘΔΜΑ:  

«ΣΡΙΔΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ (2016 -2018)» 

 

 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, ηαθδιένα ζαξ. Θα ήεεθα κα ζαξ 

ηαθδιενίζς ηαζ κα πμφιε υηζ ιεηά απυ ηδκ πνχηδ ιένα, ζηδκ μπμία 

πζζηεφς υηζ αημφζηδηακ ανηεηέξ απυρεζξ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ 

ζε πακεθθαδζηυ επίπεδμ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ πνχηδ ζοκεδνία, 

ζήιενα, υπςξ είκαζ βκςζηυ, λεηζκάιε ιε ηδκ εζζήβδζδ απυ ημκ 

Καεδβδηή, ημκ ηφνζμ Φοπάνδ, Σμπζηήξ ηαζ Πενζθενεζαηήξ 

Ακάπηολδξ ημο Πάκηεζμο Πακεπζζηδιίμο, ιε ζηυπμ κα ιπμνέζμοιε 

κα απμζαθδκίζμοιε ηδ ιεθέηδ πμο είπε εηπμκήζεζ ημ Ηκζηζημφημ 

Σμπζηήξ Ακάπηολδξ, ημ μπμίμ Ηκζηζημφημ Σμπζηήξ Ακάπηολδξ είκαζ μ 

επζζηδιμκζηυξ αναπίμκαξ ηδξ ΚΔΓΔ. Ακηζπνυεδνυξ ημο είκαζ ηαζ  μ 

Γζμκφζδξ μ Υαηγδδάηδξ ηαζ άθθα εηθεηηά ιέθδ ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ.  

 Καζ θοζζηά εα πς υηζ ζηυπμξ ιαξ είκαζ υπζ ιυκμ 

ζοκδζηαθζζηζηά, υπζ  ιυκμ πμθζηζηά, αθθά πνςηίζηςξ επζζηδιμκζηά 

ηαζ έπμκηαξ ηεηιδνζςιέκεξ απυρεζξ , κα πνμπςνήζμοιε βζα ηα 

γδηήιαηα ηδξ δζμζηδηζηήξ ιεηαννφειζζδξ.  

 Υαίνμιαζ πμο ιαγί ιαξ ανίζηεηαζ ηαζ έκαξ πμθζηζηυξ, πμο 

υπςξ είπαιε πεεξ, δεκ ιπυνεζε κα είκαζ ημκηά ιαξ. Ο Σμιεάνπδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηδξ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, μ Μάηδξ μ 

Βμνίδδξ. Καθδιένα ηαζ ηαθχξ ήνεαηε, ηφνζε Βμνίδδ.  

 Να πς υηζ εα αημφζεηε ηαζ εζείξ, υπςξ πζζηεφς ηαζ υθδ δ 

Δθθάδα πμο ιαξ παναημθμοεεί ιέζα ηαζ απυ ηα social media , αθθά 

ηονίςξ απυ ηδκ απεοεείαξ ιεηάδμζδ πμο βίκεηαζ δθεηηνμκζηά, βζα 
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πμζμ θυβμ πζζηεφμοιε υηζ ζηδ πχνα ιαξ έπμοιε ανεεεί ανηεηά 

πίζς, υηακ δεκ έπμοιε εθανιυζεζ αοηά πμο έπμοκ εθανιυζεζ μζ 

εονςπαίμζ ζοκάδεθθμί ιαξ.  

 Διείξ εα ημ θέιε ηαζ εα δοκαιχκμοιε ηδ θςκή ιαξ ζοκεπχξ, 

βζα ημ ηζ πνέπεζ κα βίκεζ ζηδ πχνα ιαξ. Σμ πχξ δδθαδή μζ ημπζηέξ 

ημζκςκίεξ εα πνέπεζ κα απμθαζίγμοκ βζα ημκ ηυπμ ημοξ . Καζ αοηυ 

εα ημ απμδεζηκφμοιε ιέζα απυ ηδκ ηαηαβναθή, ιέζα απυ ηδκ 

επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ ηαζ ιέζα θοζζηά απυ ηζξ αέθηζζηεξ 

πναηηζηέξ ηςκ  ζοκαδέθθςκ ηδξ Δονχπδξ.  

 Γεκ ζαξ ηνφας υηζ ημ Ηκζηζημφημ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, ζημ 

μπμίμ πζζηεφς ζημκ απυθοημ ααειυ υηζ έπεζ ανεζ ηδκ πενπαηδζζά 

ημο πθέμκ ηαζ ιπμνεί κα βίκεζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα 

επζζηδιμκζηά αοημδζμζηδηζηά υνβακα ηεηιδνίςζδξ ηςκ απυρεχκ 

ιαξ, υπςξ είκαζ βκςζηυ ήδδ έπεζ εημζιαζηεί ιζα πμθφ ζδιακηζηή 

ιεθέηδ βζα ηδ κδζζςηζηή Δθθάδα, ήδδ εα οπάνλεζ ζπεηζηή ιεθέηδ 

πμο κα αθμνά ημ μζημκμιζημθμβζζηζηυ ημιιάηζ ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ, ιε ζηυπμ κα εημζιάγμοιε, ακ εέθεηε, εθυζμκ 

οπάνπεζ ηαθή πνμαίνεζδ απυ ηδκ εηάζημηε ηεκηνζηή ηοαένκδζδ, κα 

έπεζ ζοζηαηζηά ζημζπεία ημο πνέπεζ κα βίκεζ ηαζ πχξ ειείξ 

ημοθάπζζημκ ημ θακηαγυιαζηε ή ημ ηεηιδνζχκμοιε. Καζ αοηυ δεκ εα 

ιπμνμφζε κα βίκεζ ακ δεκ είπαιε ηδκ αιένζζηδ ζοιπανάζηαζδ ηδξ 

αηαδδιασηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ.  

 Με αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ πνμζπαεχκηαξ κα ζπνχλμοιε υζμ 

βίκεηαζ ημ πνυβναιια, βζαηί ακηζθαιαάκμιαζ μ Βυθμξ, δ πυθδ ημο 

Βυθμο, είκαζ ιζα υιμνθδ πυθδ, εα έθεβα θμζπυκ υηζ εα παναηαθέζς 

ημκ ηφνζμ Φοπάνδ κα ένεεζ ζημ αήια ηαζ κα αθήζμοιε έκα 

πενζεχνζμ, ηφνζε Καεδβδηά, ιέζα απυ ημκ επζβναιιαηζηυ ζαξ θυβμ, 

βζα ενςηήζεζξ, βζα κα ιπμνέζμοιε κα πνμπςνήζμοιε αοηή ηδ 

ζοκεδνία.  

 Καθδιένα ηαζ πάθζ,  ζαξ εοπανζζηχ.  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Κφνζε Πνυεδνε, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ Γήιανπμζ, 

φιαμοθμζ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ.  
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 Θα ήεεθα ζε αοηή εδχ ηδ ζφκημιδ πανμοζίαζδ πμο έπμοιε 

εημζιάζεζ, εηπνμζςπχκηαξ ηδκ μιάδα ιεθέηδξ ημο Ηκζηζημφημο 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, κα πανμοζζάζς ηα ααζζηά ζδιεία ιζαξ 

ιεθέηδξ, ηδκ μπμία είπε ηδκ πνςημαμοθία Κεκηνζηή Έκςζδ Γήιςκ 

Δθθάδμξ κα ακαεέζεζ ζημ Ηκζηζημφημ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ 

αθμνά ηδκ Σνζεηή ηναηδβζηή Μεηαννοειίζεςκ ηδξ Γδιυζζαξ 

Γζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, 2016 -2018. 

 Ζ ιεθέηδ αοηή, υπςξ πνμακέθενα, είκαζ απμηέθεζια 

ζοθθμβζηήξ ενβαζίαξ. Έπεζ αλζμπμζήζεζ ηυζμ επζζηδιμκζηά ηείιεκα, 

υζμ πδβέξ ηεηιδνίςζδξ μζ μπμίεξ οπάνπμοκ ηυζμ ζηδκ Δθθάδα υζμ 

ηαζ ζε δζεεκείξ Ονβακζζιμφξ. Έπεζ αλζμπμζήζεζ επ ίζδξ ηείιεκα πμο 

απμηεθμφκ ηεηηδιέκμ ιε αζηήιαηα ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, 

πνμζπαεχκηαξ υθα αοηά κα ηα ιεηαθνάζεζ ζε ιζα ελαζνεηζηά 

ζδιακηζηή ζοβηονία, υπμο έπεζ ηεεεί επί ηάπδημξ ημ εέια ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ ηαζ ηδξ δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ ημο ηνάημοξ.  

 Ξεηζκχκηαξ αοηή εδχ ηδκ πανμοζίαζδ, εα έθεβα υηζ αοηυ πμο 

δζαπζζηχκεζ δ μιάδα είκαζ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα βζα δζάθμνμοξ 

θυβμοξ έπεζ παναηδνδεεί δζεεκχξ ιζα ηάζδ πνμξ ιεβαθφηενδ 

απμηέκηνςζδ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο ηνάημοξ. Αοηυ 

είκαζ έκα ζηαηζζηζηυ  εφνδια. Γεκ είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ  ιπμνεί κα πεζ 

ηάπμζμξ υηζ ζζπφεζ ζε μνζζιέκεξ πχνεξ ή υηζ ζζπφεζ επζθεηηζηά ζε 

μνζζιέκεξ πενζμπέξ ζημκ ηυζιμ. Δίκαζ ιζα βεκζηή ηάζδ πνμξ 

ιεβαθφηενδ απμηέκηνςζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο ηνάημοξ.  

 Ζ απμηέκηνςζδ ημο δδιυζζμο ημιέα ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ 

δδιμζζμκμιζηχκ θεζημονβζχκ, αθθά ηαζ ηςκ άθθςκ θεζημονβζχκ, ζηα 

δζάθμνα επίπεδα δζμίηδζδξ, θαίκεηαζ ηαηά ζοκέπεζα υηζ πνμηαθεί 

ηαζ έκα ιεβάθμ επζζηδιμκζηυ ενχηδια, βζα πμζμ θυβμ ζοιααίκεζ 

αοηυ. Γζα πμζμ θυβμ δδθαδή οπάνπεζ ηάζδ πνμξ ιεβαθφηενδ 

απμηέκηνςζδ ζηδκ μνβάκςζδ, ηαζ ηονίςξ ζηα μζημκμιζηά, ακάιεζα 

ζηα δζάθμνα επίπεδα δζμίηδζδξ, ιε έιθαζδ ζηδκ απμηέκηνςζδ. Γζα 

πμζμ θυβμ;  
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 Δηηυξ θμζπυκ απυ ημο ιεβάθμο επζζηδιμκζημφ εκδζαθένμκημξ 

ηαζ εδχ οπάνπεζ  επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ βζα πμζμ θυβμ 

δζεηπεναζχκμκηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα μνζζιέκεξ απυ ηζξ 

θεζημονβίεξ ημο ζφβπνμκμο ηνάημοξ ζε ημπζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ 

επίπεδμ, έπεζ ηαζ έκα πναηηζηυ πμθζηζηυ εκδζαθένμκ, βζα κα δμφιε 

πχξ ιεηαθνάγεηαζ αοηή δ ηάζδ ή πχξ ιεηαθνάγμκηαζ αοηέξ μζ 

δζαπζζηχζεζξ μζ μπμίεξ ηεηιδνζχκμκηαζ ηαζ επζζηδιμκζηά, πχξ 

ιεηαθνάγμκηαζ ζε πμθζηζηή πναηηζηή ζε δζάθμνεξ πχνεξ.  

 Ζ ηάζδ αοηή οπάνπεζ ζε πχνεξ ημο ΟΟΑ βζα πανάδεζβια. 

Διείξ έπμοιε πνδζζιμπμζήζεζ ηαζ ημκ Ονβακζζιυ Οζημκμιζηήξ 

οκενβαζίαξ ηαζ Ακάπηολδξ, αθθά ηαζ  ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ςξ 

ζδιείμ ακαθμνάξ βζα ιπμνέζμοιε κα ηάκμοιε ιζα ζοβηνζηζηή 

απμηίιδζδ ηδξ εέζδξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ζηδκ Δθθάδα ζε ζπέζδ ιε 

ηδ εέζδ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ζε ιζα ζεζνά απυ άθθεξ πχνεξ.  

 Δπμιέκςξ, δ ηάζδ βζα απμηέκηνςζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ , 

ηεηιδνζχκεηαζ ηυζμ απυ ηδ εεςνία, υζμ ηαζ απυ ηδκ πναηηζηή ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ηαζ ηζξ ηνεζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ απμηέκηνςζδξ. Γδθαδή 

ηδ δζμζηδηζηή, ηδ δδιμζζμκμιζηή ηαζ  ηδκ απμηέκηνςζδ πμθζηζηήξ 

ζζπφμξ, πμο πδβαίκμοκ αοηά ιε ιζα ζζμννμπία. Γζα αοηυ, ιε αοηή 

ηδκ έκκμζα υηακ ιζθάιε βζα δδιμζζμκμιζηή απμηέκηνςζδ, δεκ 

ιπμνεί κα ιζθήζμοιε βζα δδιμζζμκμιζηή απμηέκηνςζδ  πςνίξ κα 

ιζθήζμοιε βζα απμηέκηνςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ θεζημονβίαξ ημο 

ηνάημοξ. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα ιπμνείξ  κα ιζθήζεζξ βζα 

απμηέκηνςζδ.  

 Πμζεξ είκαζ μζ πνμηθήζεζξ μζ μπμίεξ οπάνπμοκ ζήιενα.  Διείξ 

δεκ ιπμνμφζαιε κα αβκμήζμοιε μνζζιέκα δεδμιέκα. Σμ πνχημ 

δεδμιέκμ είκαζ μνζζιέκεξ δεζιεφζεζξ μζ μπμίεξ απμννέμοκ απυ ημκ 

Ν.4336/2015, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ εα πνέπεζ ιέζα ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκμδζάβναιια ημ δζμζηδηζηυ ζφζηδια ηδξ Δθθάδαξ 

κα μνβακςεεί ιε ηνυπμ ηέημζμ πμο εα εοκμεί ηδ ιεβαθφηενδ 

απμηέκηνςζδ ηδξ δζμίηδζδξ. Αοηυ είκαζ ιζα δέζιεοζδ. Γεκ ηδκ 

ηνίκμοιε ειείξ. Σδκ παίνκμοιε ζακ δεδμιέκδ ηαζ υηζ ηαηά ζοκέπεζα 
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απμηεθεί ηάηζ ημ μπμίμ πνέπεζ κα ημ θάαμοιε ειεί ξ οπυρδ ιαξ. 

Αοηή ιάθζζηα δ ζηναηδβζηή πνέπεζ κα οθμπμζδεεί ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκμδζάβναιια.   

 Γζα κα ημ πμφιε ελανπήξ, ηςδζημπμζχκηαξ θζβάηζ ηαζ ηα 

ζοιπενάζιαηά ιαξ, εα θέβαιε ημ ελήξ. ηζ δ ακάθοζδ πμο 

αημθμοεεί ηαζ εα πνμζπαεήζς κα είιαζ πμθφ ζοκμπη ζηυξ ζηα 

πνάβιαηα πμο εα πανμοζζάζμοιε, αηνζαχξ βζαηί δίκεζ θααέξ 

πμθθέξ βζα ζογήηδζδ αοηή εδχ δ ιεθέηδ, δ ακάθοζδ πμο αημθμοεεί 

ηαηαηείκεζ ζε έκα ααζζηυ ζοιπέναζια. Ζ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

δζεηπεναίςζδ ηςκ ηναηζηχκ πμθζηζηχκ επζαάθθεζ ηδκ ακααάειζζδ 

ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζημ ζφζηδια δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ 

ηδξ πχναξ.  

 Καηά ζοκέπεζα, δ ιεηαννφειζζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ εα 

πνέπεζ κα μδδβήζεζ ζε έκα ζφζηδια δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ, ζημ 

μπμίμ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ εα πνέπεζ κα έπεζ έκα νζγζηά κέμ ηαζ  

μοζζαζηζηά ακαααειζζιέκμ νυθμ.  

 Δζδζηυηενα ζε υηζ αθμνά ηζξ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ βζα ηδκ 

Δθθάδα, μζ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ –  βζα κα ιδκ επακαθαιαάκς ηα 

ίδζα πνάβιαηα –  πνμένπμκηαζ,  υπςξ είπαιε, ηυζμ απυ ηδ εεςνία 

ημο δδιμζζμκμιζημφ μιμζπμκδζζιμφ, δεκ εα ηάκς εδχ εηηε κέζηενδ 

ακαθμνά, είκαζ έκαξ ηακυκαξ μ μπμίμξ εθέβπεζ ηζ  ηάκεζ ηαζ πχξ 

ηαηακέιμκηαζ μζ δδιμζζμκμιζηέξ θεζημονβίεξ ημο ηνάημοξ. 

Πνμένπεηαζ αηυια ηαζ απυ ηζξ ανπέξ ημο ζφβπνμκμο management. 

Πνμένπεηαζ υιςξ αηυια ηαζ απυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

δζμίηδζδξ.  

 Σμ ακαθένμοιε ζηδ ιεθέηδ, ακαθένεδηε ηαζ πεεξ εηηεκχξ. 

Κθαζζηυ πανάδεζβια ζε υηζ αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ θυβς 

ηδξ εββφηδηαξ, θυβς ηδξ επζημονζηυηδηαξ, αθθά ηαζ θυβς ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, άημοζα πεεξ ηαζ ηνεζξ αοηέξ ηαζ ηζξ 

ζοιπενζθαιαάκμοιε ηαζ ηζξ ηνεζξ αοηέξ έκκμζεξ ζηδκ ακάθοζή ιαξ, 

είκαζ δ δζαπείνζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ δ δζαπείνζζδ ημο 

πνμζθοβζημφ γδηήιαημξ, υπμο ακαδείπηδηε αηνζαχξ μ νυθμξ ζημκ 
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μπμίμ ιπμνεί κα παίλεζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ηαζ υπζ ιυκμ 

πνμθακχξ ζε αοηά ηα γδηήιαηα.  

 Σνία πνάβιαηα εα πανμοζζάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα. Σμ πνχημ 

πνάβια πμο πνμζπαεήζαιε κα ηάκμοιε είκαζ κα πανμοζζάζμοιε 

ζοβηνζηζηά ηδ εέζδ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζηδκ Δθθάδα ζε 

ζπέζδ ιε ηδ εέζδ πμο έπεζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ζε δζάθμνεξ 

άθθεξ πχνεξ, ηονίςξ ζημκ ΟΟΑ ηαζ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.  

 Απυ ημκ πίκαηα αοηυ, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ εηηεκήξ ακαθμνά 

ζημκ πίκαηα αοηυ, αθθά ηζ πνμηφπηεζ απυ ημκ πίκαηα αοηυ. Απυ ημκ 

πίκαηα αοηυ πνμηφπηεζ ημ ελήξ. Ακ δείηε ηδκ Δθθάδα ιε ημ ηυηηζκμ 

πνχια ζε ιζα βναιιή, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ μ ιέζμξ ανζειυξ 

ηαημίηςκ ακά Γήιμ είκαζ 35.018, υηακ μ ιέζμξ υνμξ ζημκ ΟΟΑ 

ηςκ 25 είκαζ 9.164 ηαζ μ ιέζμξ υνμξ ζημκ ΟΟΑ ηςκ 9, πμο είκαζ 

ηονίςξ μζ πχνεξ πμο έπμοκ μιμζπμκδζαηυ παναηηήνα, είκαζ 9.700 

ηάημζημζ.  

 Αοηυ ηζ ζδιαίκεζ; Αοηυ δίκεζ ηάπμζεξ θααέξ βζα 

πνμαθδιαηζζιυ. ηζ μζ Γήιμζ ζηδκ Δθθάδα απυ άπμρδ 

πθδεοζιζαηή είκαζ  πενίπμο ηέζζενζξ θμνέξ πάκς απυ ημκ ιέζμ 

υνμ ημο ΟΟΑ.  

 Καηά ζοκέπεζα, εηεί πμο είπαιε Γήιμοξ πμθφ ιζηνμφξ 

πθδεοζιζαηά, απυ άπμρδ πθδεοζιζαηή ή ηαζ απυ άπμρδ… υπζ 

ηυζμ απυ άπμρδ έηηαζδξ υπςξ εα δείηε ζηδκ ηεθεοηαία ζεθίδα, ακ 

θάαμοιε ηαζ ηζξ βεςβναθζηέξ ζδζμιμνθίεξ, είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ εα 

πνέπεζ ηακέκαξ κα ημ θάαεζ οπυρδ ημο. Πμζα είκαζ δ έηηαζδ ηαζ 

πμζμξ είκαζ μ πθδεοζιυξ ηςκ Γήιςκ ζοβηνζηζηά ιε άθθεξ πχνεξ. 

πζ ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμνεία ηδκ μπμία είπαιε ειείξ ζακ πχνα 

ηαζ ζακ ιμνθή δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ, αθθά ηαζ ιεη ηδκ οθζζηάιεκδ 

ηαηάζηαζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ επζηναηεί ζε άθθεξ πχνεξ.  

 Δηείκμ υιςξ πμο εέθμοιε κα ακαδείλμοιε ηάπςξ 

πενζζζυηενμ, είκαζ πάθζ δ ζοβηνζηζηή δζενεφκδζδ ημο πμφ ανίζηεηαζ 

δ Δθθάδα ζε υηζ αθμνά ζηδ ζοιιεημπή ηδξ ζηα δδιυζζα έζμδα, ζηα 

έζμδα  ζοκμθζηυηενα ηαζ ζε υηζ αθμνά ηζξ δαπάκεξ, αθθά ηαζ ζε υηζ 
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αθμνά εζδζηυηενα ηα θμνμθμβζηά έζμδα ηαζ ζε υηζ αθμνά αεααίςξ 

πάθζ ηζξ δαπάκεξ.  

 Δδχ πάθζ δεκ εα ήεεθα ηαζ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηακέκαξ πάνα 

πμθφ ελακηθδηζηυξ ιζθχκηαξ βζα επζιένμοξ πενζπηχζεζξ. Δηείκμ 

υιςξ πμο πνεζάγεηαζ εδχ κα δμφιε, επεζδή έπμοιε ημπζηή ηαζ 

εκδζάιεζδ ηαζ ηεκηνζηή, δδθαδή πχξ ζοιιεηέπμοκ μζ  δζάθμνεξ 

ααειίδεξ δζμίηδζδξ ςξ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ  ζηα εκμπμζδιέκα έζμδα 

ζε ηάεε ηνάημξ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ Δθθάδα έπεζ έκακ έκημκμ 

ζοβηεκηνςηζζιυ ζε υηζ αθμνά ημ ηεκηνζηυ ηνάημξ, ηαζ ιζα πάνα 

πμθφ ζζπκή, πάνα πμθφ ιζηνή, ζοιιεημπή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ζε υηζ 

αθμνά ηα έζμδα ηδξ δζμίηδζδξ ςξ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ. Χξ πμζμζηυ 

ημο ΑΔΠ είκαζ βφνς ζημ έκα, έκα ηυιια ηνία, ιδδέκ εαδμιήκηα 

μηηχ, θζβυηενμ απυ έκα ημζξ εηαηυ ημο ΑΔΠ, ζοιιεηέπεζ ζηα έζμδα. 

Δπμιέκςξ, δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ έπεζ πάνα πμθφ ιζηνή 

ζοιιεημπή ζηα έζμδα ηα μπμία έπεζ έκα ηνάημξ.  

Αοηυ εα ιπμνμφζαιε κα ημ δμφιε ηζ ακηζπνμζςπεφμοκ, ηζ  

ακηζπνμζςπεφμοκ ηα αοηά ηα έζμδα υζμκ αθμνά ημ ζφκμθμ ηςκ 

δδιμζίςκ εζυδςκ. Σμ πνμδβμφιεκμ ήηακ ςξ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ. 

Αοηυ είκαζ ηα έζμδα ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ζημ ζφκμθμ ηςκ εζυδςκ ηζ 

ακηζπνμζςπεφμοκ.  

 Δδχ αθέπμοιε πάθζ ημ 2,8. Γδθαδή δδιμζζμκμιζηά δ εέζδ ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ ζημ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηςκ δδιμζίςκ εζυδςκ, 

ηςκ εζυδςκ δδθαδή ημο ηνάημοξ, είκαζ πάνα πμθφ ζζπκυ, εκηεθχξ 

ιαηνζά υπζ ιυκμ απυ αοηυ πμο ζζπφεζ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, 

αθθά εα έθεβα υηζ ηαηαηάζζεηαζ ιε αάζδ αοηά υπςξ  αθέπμοιε 

ζοζηδιαηζηά δ Δθθάδα ζηδκ ηεθεοηαία εέζδ.  

 Νμιίγς υηζ αοηή εδχ δ αάζδ ηεηιδνίςζδξ είκαζ πάνα πμθφ 

ζδιακηζηή βζα κα ηαηαθάαεζ ηακέκαξ ηδ ζμαανυηδηα αοημφ ημο 

πνμαθήιαημξ. Ζ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ δδθαδή, δεκ ζοιιεηέπεζ 

εκενβά.  

 Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα θμνμθμβζηά έζμδα, ζε υηζ αθμνά 

ηδ  θμνμθμβζηή θεζημονβία. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ςξ πνμξ ηα 
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θμνμθμβζηά έζμδα, πανυηζ είκαζ δ  ιμκαδζηή εδχ θμνά ζηζξ 

ακαθφζεζξ πμο εα ζαξ δείλς, πμο δ Δθθάδα δεκ ηναηά ηδκ ανκδηζηή 

πνςηζά. Χζηυζμ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ημ ζφζηδια Αοημδζμίηδζδξ ζε υηζ 

αθμνά ηα θμνμθμβζηά είκαζ απμηεκηνςιέκμ ζηδκ Δθθάδα. Καζ ζε 

ηαιία πενίπηςζδ δεκ εα οπμζηδνίλμοιε ειείξ, ηαζ ζηδ ιεθέηδ δεκ 

ημ οπμζηδνίγμοιε ζε ηαιία πενίπηςζδ, υηζ εηείκμ ημ μπμίμ 

πνεζάγεηαζ είκαζ  κα αολδεεί δ θμνμθμβία ηδξ Αοημδζμίηδζδξ. Διείξ 

δεκ γδηάιε ηαζ ζε αοηή ηδ ιεθέηδ εα ημ εέζς ανβυηενα, δεκ θέιε κα 

αολδεεί… ηαζ ημ οκέδνζμ ημ έπεζ δζαηοπχζεζ, ζε ηαιία πενίπηςζδ 

δεκ θέιε ειείξ κα αολδεεί δ θμνμθμβία ή κα δχζμοιε ηδ δοκαηυηδηα 

ζηδκ Αοημδζμίηδζδ κα επζαάθθεζ επζπθέμκ θυνμοξ απυ αοημφξ πμο 

επζαάθθεζ ημ ηνάημξ. Σμ ακηίεεημ αηνζαχξ εα βίκεζ. Παίνκμκηαξ απυ 

ηα θμνμθμβζηά έζμδα δ Αοημδζμίηδζδ, εα ιπμνεί κα δζεηπεναζχκεζ 

απμηεθεζιαηζηυηενα ηζξ ηναηζηέξ πμθζηζηέξ, πμο αηυιδ ηαζ ακ δεκ 

αολδεμφκ, πμο δεκ πνεζάγεηαζ κα αολδεμφκ, ηα ζ ιε ηα ίδζα έζμδα εα 

έπεζ ηαθφηενμ απμηέθεζια ηαζ ίζςξ ηαζ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ. Αοηυ 

είκαζ ημ ζημίπδια ή αοηυ είκαζ ακ εέθεηε ημ ενχηδια, ημ μπμίμ ακ 

ιδ ηζ άθθμ ειείξ ςξ επζζηδιμκζηή μιάδα ηαθμφιαζηε κα 

δζενεοκήζμοιε ηαζ κα ζογδηήζμοιε ιαγί ζαξ.  

 Γζα κα ιδκ πνμπςνάς πενζζζυηενμ, αοηά είκαζ πενίπμο 

ημζκυηοπεξ δζαηοπχζεζξ, αθθά πνεζάγεηαζ ηακέκαξ κα ηζξ 

απμηοπχκεζ ηάπμζα ζηζβιή ζε ηάπμζμ ηείιεκμ, βζαηί αθέπμοιε υηζ 

αοηά δεκ απμηοπχκμκηαζ πάνα πμθφ ζοπκά, πανά ημ υηζ ζε 

εηεέζεζξ, αηυιδ ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ  Δονχπδξ, υπμο ηίεεκηαζ 

ηέημζα γδηήιαηα, ημπζηήξ αοημκμιίαξ ηαζ γδηήιαηα ημπζηήξ 

δδιμηναηίαξ ηαζ εθανιμβήξ ημο Δονςπασημφ Υάνηδ Σμπζηήξ 

Αοημκμιίαξ, αξ πμφιε βζα πανάδεζβια, αοηυ εδχ ημ απυζπαζια 

είκαζ απυ ηδκ έηεεζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ πμο αθμνμφζε 

ηδκ εθανιμβή ημο Δονςπασημφ Υάνηδ Σμπζηήξ Αοημκμιίαξ ζηδκ 

Δθθάδα, υπμο ακάιεζα ζηα πμθθά εθθείιιαηα, εηείκμ ημ έθθεζιια 

ημ μπμίμ δζαπζζηχκεηαζ, είκαζ ημ έθθεζιια ζε υηζ αθμνά ηζξ πδβέξ 
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πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ζηα έζμδα 

ημο ηνάημοξ .  

 Γεκ εα ζαξ ημφναγα μφηε ηακ ιε αοηά, ακ ιπμνμφζα κα 

πανμοζίαγα αοηυ ημ δζάβναιια, ημ μπμίμ ιπμνεί κα έπεζ ηεπκζηυ 

παναηηήνα, αθθά δεκ είκαζ ηαευθμο ηεπκζηυ. Νμιίγς ιε ηυηηζκμ 

πνχια ηάης ανζζηενά απμηοπχκεηαζ δ εέζδ ηδξ Δθθάδμξ εφβθςηηα.  

 Σζ απμηοπχκεζ  αοηυ ημ δζάβναιια; Γζαηί ηάπμζμζ ιπμνεί κα 

πμφκε υπζ, δ Αοημδζμίηδζδ δεκ παίνκεζ θίβα, παίνκεζ πμθθά ή… ζε 

ζπέζδ αέααζα πάκηα ιε ημ ηζ ανιμδζυηδηεξ έπεζ. Αημφζαιε ηαζ αοηυ 

ημ γήηδια.  

 Λμζπυκ, εδχ υπςξ ηαζ ακ ημ πάνεζ ηακέκαξ, δ εζηυκα ιζθάεζ 

απυ ιυκδ ηδξ. ηδ ιία πενίπηςζδ ιζθάιε βζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ 

ηεκηνζηχκ δζμζηήζεςκ ζηζξ δδιυζζεξ δαπάκεξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ 

ιδ ηεκηνζηχκ δζμζηήζεςκ ζηζξ δδιυζζεξ δαπάκεξ.  

 Αοηυ πμο αθέπμοιε είκαζ υηζ δ Δθθάδα είκαζ δ πχνα δ μπμία - 

ηαζ ζοιποηκχκεζ αοηά πμο έθεβα πνμδβμοιέκςξ - είκαζ  δ πχνα δ 

μπμία έπεζ ηαζ ηδ ιζηνυηενδ ζοιιεημπή ζε υηζ αθμνά ηα δδιυζζα 

έζμδα, ηαζ ηδ ιζηνυηενδ ζοιιεημπή ζε υηζ αθμνά ηζξ δδιυζζεξ 

δαπάκεξ, ακάιεζα ζηζξ πχνεξ ημο ΟΟΑ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ 

Κμζκυηδηαξ. Αοηυ είκαζ ιζα ζηαηζζηζηή δζαηφπςζδ.   

 Σμ ίδζμ εα ιπμνμφζε κα ηεηιδνζςεεί ηαζ ιε πάνα πμθθμφξ 

άθθμοξ ηνυπμοξ. Έπμοιε αάθεζ ηαζ ηα ακηαπμδμηζηά ηέθδ. Πνέπεζ 

κα πς βζα θυβμοξ αηνίαεζαξ ηδξ πανμοζίαξ, υηζ εδχ αλζμπμζμφιε ηδ 

αάζδ δεδμιέκςκ ημο ΟΟΑ, υπμο θεζημονβεί ιζα αάζδ δεδμιέκςκ 

βζα υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ, ηαζ αθμνά ηα 

γδηήιαηα ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ απμηέκηνςζδξ.  

 Σμ ίδζμ ιπμνεί κα πεζ ηακέκαξ βζα ηα ακηαπμδμηζηά ηέθδ. ηδ 

ιεθέηδ οπάνπμοκ αοηά. Μπμνεί ηακέκαξ κα ηα δεζ θζβάηζ πζμ 

ακαθοηζηά. Σα πενκάς ζπεηζηά βνήβμνα.  

 Ανηεί κα πς ζε αοηυ εδχ  ιζα παναηήνδζδ. πζ ιυκμ δ 

ζοιιεημπή ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζηα δδιυζζα έζμδα είκαζ 

ιζηνή, αθθά είκαζ ακαθμβζηά ιζηνυηενδ ζε υηζ αθμνά ηζξ δδιυζζεξ 
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επεκδφζεζξ. Ζ ζοιιεημπή ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζηζξ δδιυζζεξ 

επεκδφζεζξ είκαζ πάνα πμθφ  ιζηνή, πνάβια ημ μπμίμ ακηζααίκεζ 

αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ εζηυκα δ μπμία παναηδνείηαζ ζε πμθθέξ 

πχνεξ ημο ΟΟΑ, υπμο μζ ιδ ηεκηνζηέξ, εδχ ιπμνεί κα αάθεζ  

ηακέκαξ ηαζ ηζξ Πενζθένεζεξ ηαζ ημοξ Γήιμοξ, μζ ιδ ηεκηνζηέξ δμιέξ 

μνβάκςζδξ ημο ηνάημοξ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ, είκαζ εηείκεξ μζ μπμίεξ 

δζαπεζνίγμκηαζ έκα πμθφ ιεβάθμ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ απυ υηζ δζαπεζνίγεηαζ δ ηεκηνζηή δζμίηδζδ απυ ηζξ 

δδιυζζεξ επεκδφζεζξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 Δίδαιε ηζ ζοκέαδ ηαζ ιε ηδ ΑΣΑ ηαζ πχξ εα έθεβα υη ζ ιέζα 

ζηδκ ηνίζδ ιεζχεδηε ακαθμβζηά πενζζζυηενμ μζ δδιυζζεξ 

επεκδφζεζξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηνέπμοζεξ 

δαπάκεξ.  

 Σμ ίδζμ εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακέκαξ, πανυηζ εδχ πνεζάγεηαζ 

κα ημ ακηζιεηςπίζεζ ιε ιεβαθφηενδ πνμζμπή, βζαηί οπάνπμοκ 

δζαθμνέξ ζηα ζοζηήιαηα δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ, ημ ίδζμ εα 

ιπμνμφζε κα πεζ ηακέκαξ ζε υηζ αθμνά ημ πνμζςπζηυ ημο 

δδιυζζμο ημιέα. Απυ πνυζθαηδ πάθζ έηεεζδ ημο ΟΟΑ, αθέπμοιε 

υηζ ημ ιεβαθφηενμ ή ακ εέθεηε έκα πμθφ ιεβάθμ ιένμξ ημο 

δοκαιζημφ ημο δδιυζζμο ημιέα, ακήηεζ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ ή ζηζξ 

απμηεκηνςιέκεξ δμιέξ δζμίηδζδξ. Καζ έηζζ θεζημονβεί ημ επζηεθζηυ 

ηνάημξ. Μάθζζηα αοηυ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβμ ημο επζπέδμο 

ακάπηολδξ ιζαξ πχναξ. Γδθαδή υζμ πζμ ακαπηοβιέκδ είκαζ ιζα 

πχνα, ηυζμ πζμ εκζζποιέκεξ είκαζ μζ δμιέξ απμηέκηνςζδξ ηαζ 

αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηυζμ πζμ επζηεθζηέξ θεζημονβίεξ έπμοκ αθεεεί ζημ 

ηνάημξ.  

 Καηά ζοκέπεζα, ημ ίδζμ έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ, 

ημ ίδζμ έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ιε ηδκ ηαηακμιή ημο πνμζςπζημφ. 

Πνμθακχξ , εδχ ζδιεζχκς ηάηζ ημ μπμίμ είκαζ αοημκυδημ, υηζ ηα 

ζοζηήιαηα δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ ζε ηάεε πχνα είκαζ  πνμσυκ 

ζζημνζηχκ, ημζκςκζηχκ, μζημκμιζηχκ, πμθζηζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ  
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ηαηά ζοκέπεζα δ  άηνζηδ ιεηαθμνά ή μζ αθεθείξ ζοβηνίζεζξ, 

πνμθακχξ δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ εέζδ. Υνεζάγεηαζ ιζα πζμ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Ναζ.  

 Λμζπυκ, έπμκηαξ πεζ αοηά, έπμοιε ηάκεζ εδχ ηαζ ιζα βεκζηή 

ηαηάηαλδ βζα κα θακμφκ, πενκάιε ζηζξ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ πμο 

οπάνπμοκ.  

 Οζ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ πμο οπάνπμοκ, εα έθεβα υηζ ειείξ 

δζαπζζηχκμοιε υηζ οπάνπμοκ μνζζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ μζ μπμίεξ είηε 

δεκ ακαπηφζζμκηαζ ηαευθμο, είηε οπμθεζημονβμφκ, ζημ ζφζηδια 

μνβάκςζδξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 Γεκ ήεεθα κα ηάκς απανίειδζδ ζε αοηυ. Θα δχζς ιζα 

ζδιαζία ιεβαθφηενδ ζε αοηή εδχ ηδ δζαθάκεζα. Αοηή εδχ δ 

δζαθάκεζα ηζ δείπκεζ; Γείπκεζ ηζ  ζδιαζία εα ιπμνμφζε κα έπεζ δ 

ημπζηή ηαζ πενζθενεζαηή δζαηοαένκδζδ, δζμίηδζδ, ζηδκ Δονχπδ 

2020.  

 ημ πθαίζζμ ημο ΔΠΑ έπμοκ ηεεεί πέκηε άλμκεξ 

πνμηεναζυηδηαξ. Αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ένεοκα –  ακάπηολδ - 

ηαζκμημιία, ηθζιαηζηή αθθαβή - εκένβεζα, εηπαίδεοζδ, θηχπεζα ηαζ 

ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ. Καζ ιάθζζηα έπμοκ πμζμηζημπμζδεεί αοηά. 

Γδθαδή εα πνέπεζ ιέζα ζημ δζάζηδια ’14 - ’20 κα αολδεεί δ 

απαζπυθδζδ. Θα πνέπεζ κα ιεζςεμφκ μζ νφπμζ ηαζ βεκζηυηενα κα 

βίκεζ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ζε υηζ αθμνά πενζααθθμκηζηά εέιαηα. Να 

ιεζςεεί δ ζπμθζηή δζαννμή. Να οπάνλμοκ πνμβνάιιαηα 

ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ.  

 θα αοηά είκαζ πμζμηζημί ζηυπμζ μζ μπμίμζ έπμοκ ηεεεί ηαζ βζα 

ημοξ μπμίμοξ οπάνπεζ δέζιεοζδ ηαζ απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ. Δδχ  

θμζπυκ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ έπεζ έκα πνμκμιζαηυ νυθμ κα παίλεζ, 

έπεζ κα παίλεζ έκακ ζδιακηζηυ νυθμ. Σμ ελεζδζηεφμοιε ζε ηάεε ιία 

απυ αοηέξ ηζξ δνάζεζξ, πχξ εα ιπμνμφζε κα ακαθάαεζ 

πνςημαμοθίεξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζηδ θεζημονβία ηαζ ζηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.  
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 Ακηί θμζπυκ ειείξ κα θέιε πχξ εα εκηάλμοιε ιέζα ηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ ζηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ζηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ 

Δονχπδξ 2020, ζοκεπχξ αάγμοιε γδηήιαηα δζαπεζνζζηζηά ή 

πνμζηυιιαηα άθθμο ηφπμο βζα κα ιδκ βίκεηαζ ηεθζηά ηαζ ζηδκ μοζία 

κα ιδκ πεηοπαίκεζξ ημ ακαπηολζαηυ απμηέθεζια πμο πνεζάγεηαζ.  

 Πανυηζ έπμοιε ηςδζημπμζήζεζ ιενζηά αηυιδ γδηήιαηα ηα 

μπμία αθμνμφκ αξ ημ πμφιε, ζοκδέμκηαζ ηαζ ιε ημ πνμδβμφιεκμ, 

ηδκ μζημκμιζηή ιεβέεοκζδ, ηδκ αφλδζδ ηςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ, 

ημ πενζαάθθμκ, ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ ηαζ ηα θμζπά ηαζ ηα θμζπά, 

δεκ εα ήεεθα ηαζ αοηυ εδχ κα ημ πενάζμοιε πμθφ.  

 Διείξ θμζπυκ αοηυ πμο ηάκαιε ζηδ ιεθέηδ είκαζ υηζ πήβαιε 

αήια-αήια ηαζ ιεθεηήζαιε ηάεε έκα απυ ηα γδημφιεκα έηζζ υπςξ 

έπμοκ ηεεεί αοηή ηδκ χνα ζημ δδιυζζμ δζάθμβμ.  

 Δδχ είκαζ επζβναιιαηζηά έκαξ ηαηάθμβμξ ηςκ εειάηςκ ζηα 

μπμία ηάκαιε ηζξ ακαθμνέξ ιαξ.  

 Καηεοεφκζεζξ πμθζηζηήξ. Πάκς ζε αοηά ηα εέιαηα ειείξ 

δζαηοπχζαιε μνζζιέκεξ… πνμζπαεήζαιε κα ηςδζημπμζήζμοιε 

μνζζιέκεξ ηαηεοεφκζεζξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ Σμπζηή  Αοημδζμίηδζδ. 

Βεθηίςζδ θεζημονβίαξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, εεζιζηή ακααάειζζδ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, ζηναηδβζηή ιεηαννοειίζεςκ ηαζ 

πνυβναιια μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβζημφ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ 

Γήιςκ ηαζ ηςκ Πενζθενεζχκ.  

 Έπμοιε δζαηνίκεζ ιε άθθα βνάιιαηα ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ βζα 

ηα μζημκμιζηά ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ. Σμ εεςνμφιε πάνα πμθφ 

ζδιακηζηυ εέια, δεδμιέκδξ ηαζ ηδξ παναηήνδζδξ ηδξ ζηαηζζηζηήξ 

ηδκ μπμία είδαιε ζημ λεηίκδια, πχξ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ εα 

πνέπεζ κα ζοιιεηέπεζ ηαζ εα πχξ ιπμνεί κα ζοιιεηέπε ζ, κα παίλεζ 

εκενβυηενμ νυθμ, ζηζξ δδιυζζεξ πμθζηζηέξ, έπμκηαξ ηαζ αολδιέκδ 

ζοιιεημπή ζηα έζμδα, ζηα δδιυζζα έζμδα.  

 Πανυηζ αοηυ πνυηεζηαζ κα ελεζδζηεοηεί απυ ημ Ηκζηζημφημ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ιε κευηενδ ιεθέηδ, κευηενδ ιεθέηδ  δ 

μπμία πνμζπαεμφιε κα έπεζ έκα παναηηήνα πζμ επζπεζνδζζαηυ, 
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δδθαδή παίνκμκηαξ ηαζ ιεηνχκηαξ ηα κμφιενα, παίνκμκηαξ ιμθφαζ 

ηαζ πανηί ηαζ ανπίγμκηαξ κα ιεηνάιε, πμζα είκαζ δ θμνμδμηζηή 

ζηακυηδηα ιε αάζδ ημοξ θυνμοξ πμο οπάνπμοκ ζήιενα, θυνμοξ 

εζζμδήιαημξ, θυνμοξ δαπάκδξ, θυνμοξ  πενζμοζίαξ, ηαηά επίπεδμ 

Γήιμο, βζα κα δμφιε ημκ ζπεδζαζιυ εκυξ ζοζηήιαημξ μ μπμίμξ ηαζ 

εα ελαζθαθίγεζ οβζή μζημκμιζηά, αθθά ηαζ εα ελαζθαθίγεζ ζζυηδηα 

ηαζ ακαδζακμιή.  

 Με αοηή ηδκ έκκμζα εδχ έπμοιε δεζ υηζ βζα πανάδεζβια εα 

ήηακ ιζα ζηέρδ κα ιπμνέζμοιε κα δμφιε ηαηδβμνίεξ Γήιςκ ιε 

αάζδ δζάθμνα παναηηδνζζηζηά. Δίηε αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ 

πθδεοζιζαηυ, είηε αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ βεςβναθζηυ, είηε 

αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ είκαζ δ θμνμδμηζηή ζηακυηδηα, ε ίηε αοηυ ημ 

παναηηδνζζηζηυ κα είκαζ δ ηαηάζηαζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ, δδθαδή 

μ δείηηδξ δδιμζζμκμιζηήξ αοημκμιίαξ , ηα ίδζα έζμδα πνμξ ηα 

ζοκμθζηά έζμδα.  

 Γζα κα δμφιε, αοηέξ μζ μιάδεξ ημοιπχκμοκ ηάπμο υθεξ ιαγί; 

Γζαηί ακ  ιπμνέζμοιε κα ηάκμοιε ιζα ηέημζα ηαλζκυιδζδ ηςκ 

Γήιςκ, εκδεπμιέκςξ ζε δζαθμνεηζηή ηαηδβμνία Γήιςκ κα έπεζξ 

δζαθμνεηζηά ενβαθεία ηαζ δζαθμνεηζηά ιέζα ηαζ δζαθμνεηζημφξ 

πυνμοξ ζε υηζ αθμνά ηδκ εκίζποζή ημοξ.  

 ηναηδβζηή. Δδχ πνμζπαεήζαιε κα ηςδζημπμζήζμοιε 

μνζζιέκα εέιαηα πμο εα ιπμνέζμοκ κα απμηεθέζμοκ ζδιεία 

δζαθυβμο ηαζ ζηα μπμία  δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ εα ιπμνμφζε κα 

ηαηαζηαθάλεζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ.  

 Έπμοιε αάθεζ ηάπμζεξ ηαηεοεφκζεζξ πμθζηζηήξ ζε υηζ αθμνά 

ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πνυζααζδξ ημο πμθίηδ ζηζξ οπδνεζίεξ, 

δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ, δζαζθάθζζδ άνζζηςκ ζοκεδηχκ 

εβηαηάζηαζδξ. Αξ πμφιε βζα πανάδεζβια, βζαηί αοηυ εδχ εέθεζ ημ 

ηαεέκα ιεβαθφηενδ ελεζδίηεοζδ. Δδχ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ νυθμ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζε υηζ αθμνά ημ παναβςβζηυ πενζαάθθμκ. 

Να ημ πς έηζζ, ηάηζ πμο δεκ… ε υηζ αθμνά ημ παναβςβζηυ 

πενζαάθθμκ. Δδχ αξ  πμφιε βζα πανάδεζβια θέιε βζα ηζξ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

14 

αζμιδπακζηέξ πενζμπέξ ηαζ ηα αζμηεπκζηά πάνηα. Μήπςξ ζήιενα εα 

ιπμνμφζε κα είκαζ ηάηζ πμο εα ήηακ εέια ζογήηδζδξ ηαζ 

εθανιμβήξ, δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ Α’ ηαζ Β’ Βαειμφ κα αζπμθδεεί 

ιε ηζξ αζμιδπακζηέξ πενζμπέξ ηαζ ηα αζμιδπακζηά πάνηα ζε ημπζηυ 

επίπεδμ; Γζαηί δδθαδή κα ιδκ ιπμνεί δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ κα 

αζηήζεζ έκακ νυθμ πνμζέθηοζδξ επεκδφζεςκ ζε  ημπζηυ επίπεδή 

θζθμλεκίαξ επεκδφζεςκ ζε ημπζηυ επίπεδμ;  

 Σμ ίδζμ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε ζε υηζ αθμνά ηδκ 

πνςημαάειζα οβεζμκμιζηή θνμκηίδα ηαζ ζε υηζ αθμνά ηα 

πνμβνάιιαηα ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ. Δίκαζ εηηυξ ζογδηήζεςξ δ 

ιεηαθμνά ανιμδζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ πνςημαάειζα 

οβεζμκμιζηή θνμκηίδα ζηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ;  

 πςξ είπα - δφμ δζαθάκεζεξ ηαζ εα ηθείζμοιε - υπςξ είπα 

εηείκμ ημ μπμίμ ακαδείπηδηε απυ ηδ ιεθέηδ ιαξ, είκαζ υηζ εα πνέπεζ 

ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ κα πνμζακαημθζζημφιε ζε εζδζηέξ πμθζηζηέξ 

ακάθμβα ιε ημοξ Γήιμοξ ημοξ μπμίμοξ ημζηάιε.  

 Ήδδ, υπςξ είπε μ Πνυεδνμξ, ζημ ΗΣΑ εηπμκείηαζ ιζα ιεθέηδ 

βζα ηδ κδζζςηζηυηδηα ηαζ πανέπεζ πμθφ ηαθή ηεηιδνίςζδ βζα ημ 

πμζα είκαζ ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ημοξ κδζζςηζημφξ Γήιμοξ. 

Καθφηενα εα έθεβα αοηυ πμο έπεζ ακαηεεεί είκαζ μζ Γήιμζ κδζζά, υπζ 

μζ κδζζςηζημί Γήιμζ εκ βέκεζ.  

 Σμ ίδζμ εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακέκαξ βζα ημοξ δπεζνςηζημφξ 

Γήιμοξ, ημ ίδζμ εα ιπμνμφζε κα πεζ ηαζ βζα ηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ. Ο 

αζηζηυξ πχνμξ, βζα πανάδεζβια, μ αζηζηυξ πχνμξ, ακ είκαζ κα ηάκεζ 

ηάπμζμξ ζήιενα έκα ζφζηδια ιδηνμπμθζηζηήξ δζαηοαένκδζδξ, είκαζ 

έκα ζφκεεημ γήηδια πχξ ιπμνεί κα ιεθεηδεεί μ αζηζηυξ πχνμξ, ηζ  

θεζημονβίεξ οπάνπμοκ ιέζα ζημκ αζηζηυ πχνμ, ηζ  Γήιμζ οπάνπμοκ 

ιέζα ζημκ αζηζηυ πχνμ, ηζ  οπδνεζίεξ ιπμνεί κα πανέπεζ μ ηάεε 

Γήιμξ ιέζα ζημκ αζηζηυ πχνμ ηαζ πχξ ιπμνμφκ κα εκμπμζδεμφκ 

υθα αοηά ζε έκα ζφζηδια ιδηνμπμθζηζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Έκα 

γήηδια πμο επίζδξ ημ αββίλαιε.   
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 Γζα κα θηάζς ζε ιζα ηςδζημπμίδζδ. Διείξ θμζπυκ 

πνμζπαεχκηαξ κα ζοβηενάζμοιε υθα αοηά ηα πνάβιαηα βζα κα 

οπάνλεζ ιζα ζηναηδβζηή ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, 

ηςδζημπμζήζαιε δέηα εέζεζξ. Πνμθακχξ δεκ είκαζ ελακηθδηζηέξ. Σζξ 

έπμοιε ήδδ ζογδηήζεζ ηαζ ιε ημ Γζμ ζηδηζηυ οιαμφθζμ, 

ειπθμοηίγμκηαζ, αθθά απμηεθμφκ ιζα ηαηεφεοκζδ πμο θαίκεηαζ κα 

είκαζ ιζα αθεηδνία, ιζα αάζδ ζογήηδζδξ.  

 Σμ πνχημ. Ζ ακααάειζζδ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζημ κέμ 

ζφζηδια δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ πχναξ, ιε αάζδ ηδκ ανπή ηδξ 

εββφηδηαξ ηαζ επζημονζηυηδηαξ ηαζ ηδκ εβηαείδνοζδ ιζαξ κέαξ 

ζπέζδξ ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ ηαζ Αοημδζμίηδζδξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

πμθοεπίπεδδξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ημο εκζαίμο ζημπμφ ηςκ 

δδιυζζςκ ηναηζηχκ πμθζηζηχκ.  

 Θέθεζ πμθθή ζογήηδζδ αοηυ. Ο εκζαίμξ ζημπυξ θέιε ηςκ 

δδιυζζςκ πμθζηζηχκ. Πνάβιαηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα ηςδζημπμζδεμφκ 

μζ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ. Πνέπεζ υιςξ μζ 

ανιμδζυηδηεξ αοηέξ κα οπαβμνεφμκηαζ απυ ημκ ελήξ ηακυκα. Απυ 

ημκ ηακυκα πζμ επίπεδμ δζμίηδζδξ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ κα 

επζθαιαάκεηαζ ηαζ κα δζεηπεναζχκεζ ηάπμζμ ημιιάηζ ή ηαζ ημ ιένμξ 

μθυηθδνμ ιζαξ πμθζηζηήξ, βζαηί μζ πμθζηζηέξ έπμοκ ζοκέπεζα, δεκ 

είκαζ… κα απμθφβεζ δδθαδή ηακέκαξ ημκ ηαηαηενιαηζζιυ.  

 Γεφηενμκ. Φμνμθμβζηή απμηέκηνςζδ ιε εκίζποζδ ηδξ 

δδιμζζμκμιζηήξ αοημκμιίαξ, αφλδζδ ηδξ ακηζθδπηυηδηαξ ημο θυνμο, 

ηαζ ιε εκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ θμβμδμζίαξ ηαζ εθέβπμο.  

 Δδχ ημ ιοαθυ αιέζςξ υθςκ πδβαίκεζ ζημκ ΔΝΦΗΑ, επεζδή 

έπεζ ακαθενεεί ηαζ πνάβιαηζ έηζζ είκαζ ζηδ αζαθζμβναθία, υηζ μ 

θυνμξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, είκαζ μ θυνμξ μ μπμίμξ πνμζθένεηαζ 

πενζζζυηενμ βζα κα πνδιαημδμηεί ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ.  

 Δδχ ειείξ απμθφβαιε αοηυ ημ ζηυπεθμ. Ήδδ ηαζ ζηδκ άθθδ 

ιεθέηδ ημ ζογδηάιε. Ο ΔΝΦΗΑ έηζζ υπςξ έπεζ βίκεζ ζακ θυνμξ, 

ηαηαζηεοαζηζηά αηεθήξ ηαζ θμνηζζιέκμξ ζε υηζ αθμνά ημοξ 

ζημπμφξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ  θεζημονβεί, δεκ κμιίγμοιε υηζ 
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είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε κα πάεζ ζηδκ 

Αοημδζμίηδζδ έηζζ υπςξ είκαζ.  

 Δπζπθέμκ δε, ειείξ ηάκμοιε ζε αοηυ ηαζ ιζα άζηδζδ. Πμζα 

άζηδζδ ηάκμοιε πάκς ζε αοηυ; Σδκ άζηδζδ πμο ηάκμοιε πάκς ζε 

αοηυ είκαζ δ ελήξ: υη ζ δ ιεηαθμνά εκυξ θυνμο πςνίξ πνυκμζα βζα 

ιδπακζζιυ ακαδζακμιήξ, εα αολήζεζ ηζξ ακζζυηδηεξ.  

 Έπμοιε δεζ ζε ιζα πνχηδ απμηίιδζδ ιε αάζδ ηα ζημζπεία ηα 

μπμία πήναιε απυ ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ, υηζ Γήιμζ μζ μπμίμζ 

έπμοκ ιεβαθφηενδ θμνμδμηζηή ζηακυηδηα απυ άπμρδ αλίαξ 

αηζκήηςκ, εα έπμοκ πμθθαπθάζζα έζμδα ακ ημοξ δμεεί απεοεείαξ, 

ακηζεέηςξ Γήιμζ μζ μπμίμζ δεκ έπμοκ...  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λίβμ δζοπία παναηαθχ εηεί πίζς.  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  …ηυηε ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κφνζμζ.  

οβκχιδ, ηφνζε ηαεδβδηά.  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Ναζ, παναηαθχ.  

 Σνίημκ. Δβηαείδνοζδ εκυξ κέμο ιδπακζζιμφ είζπναλδξ ηςκ 

ημπζηχκ εζυδςκ, πμο εα είκαζ δζαηνζηυ απυ ημ θμνμθμβζηυ 

ιδπακζζιυ ημο ηνάημοξ ηαζ ηα θμζπά ηαζ ηα θμζπά.  

 Δδχ είκαζ έκα αίηδια ημ μπμίμ έπεζ ηεεεί επακεζθδιιέκα, ιε 

πμζμ ηνυπμ ιπμνεί κα εζζπνάηημκηαζ ηα δζάθμνα έζμδα ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ.  

 Έπμοκ ακαθενεεί δζάθμνεξ δοκαηυηδηεξ. Γεκ έπμοιε 

ηαηαθήλεζ αηυια. Χζηυζμ εα πνέπεζ κα ανεεεί έκαξ ηνυπμξ μ 

μπμίμξ κα είκαζ ηαζ θεζημονβζηυξ ηαζ κα ιεζχκεζ ημ ηυζημξ ηαζ κα 

αολάκεζ ηα έζμδα.  

 Δβηαείδνοζδ ζοζηήιαημξ ιδηνμπμθζηζηήξ δζμίηδζδξ ζηζξ 

ιεβάθεξ πυθεζξ. Έδεζλα πνμδβμοιέκςξ ιζα δζαθάκεζα βζα κα πς ηδ 

ζδιαζία πμο έπεζ.  

 Καημπφνςζδ ηδξ ηαηαζηαηζηήξ εέζδξ ηςκ αζνεηχκ.  
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 Δκίζποζδ ημο ακαπηολζαημφ νυθμο ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ. Δδχ εέθς κα  επζιείκς. Γεκ εα ηάκς ζπυθζα ζε 

άθθα, πανά ζε αοηυ πνεζάγεηαζ κα επζιείκμοιε πενζζζυηενμ.  

 Δδχ εα θέβαιε βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ακαπηολζαημφ νυθμο ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ, ακηί κα πάιε ιπνμζηά, ηα ηεθεοηαία πνυκζα πήβαιε 

πίζς. Αηυιδ ηαζ ημ πνυβναιια ημ μπμίμ επνυηεζημ κα 

πνδιαημδμηήζεζ ηδκ Αοημδζμίηδζδ, ημ πνυβναιια ημ μπμίμ 

επνυηεζημ κα πνδιαημδμηήζεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιεηαννφειζζδ, δεκ 

οθμπμζήεδηε πμηέ. Καζ υπζ ιυκμ δεκ οθμπμζήεδηε πμηέ, αθθά δ 

Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ έπαζε ηαζ ημοξ πυνμοξ, απμιεζχεδηακ ηαζ μζ 

πυνμζ ηαηά 60%, μζ μπμίμζ εα πήβαζκακ ζηδκ εκίζποζδ ημο 

ακαπηολζαημφ ηδξ νυθμο.  

 Θα έθεβα ζοκμθζηυηενα υηζ είκαζ ζακ αοηή ηδκ πενίμδμ κα 

έπμοκ απειπμθδεεί ηα ενβαθεία άζηδζδξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ. 

Πανάδεζβια, δεκ είκαζ ιυκμ δ ιείςζδ πμο αθμνά ηδ ΑΣΑ. Καζ ημ 

Πνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ζε επίπεδμ πχναξ ακ ημ δεζ 

ηακέκαξ ζήιενα, ημ Πνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ηδξ πχναξ, 

ημ ααζζηυ ενβαθείμ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ, έπεζ θηάζεζ ζήιενα κα 

είκαζ 6,5 δζξ, ςξ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ είκαζ ημ ιζηνυηενμ ηδξ 

ιεηαπμθζηεοηζηήξ πενζυδμο, θμαάιαζ δε υηζ ημ Πνυβναιια 

Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ είκαζ ηαζ ημ ιζηνυηενμ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ 

πενζυδμο.  

 Πχξ είκαζ δοκαηυκ θμζπυκ, ιε αάζδ ηαζ ηδ εεςνία, πχξ είκαζ 

δοκαηυκ θμζπυκ κα θεζημονβήζεζ ακηζηοηθζηά δ πμθζηζηή υηακ ηα 

ακαπηολζαηά ενβαθεία επζηείκμοκ ηδκ φθεζδ; Γεκ θές κα δζεηδζηήζεζ 

δδθαδή ιυκμ πυνμοξ ακαπηολζαημφξ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ 

αβκμχκηαξ ηζ βίκεηαζ ζηδ ιεβαθφηενδ εζηυκα. Σμ ηαηυ ίζςξ λεηζκά 

απυ ηδ ιεβαθφηενδ εζηυκα ηαζ παναζφνεζ ηαζ ηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ. Γδθαδή ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ μ ζ αζημπίεξ πμο 

αθμνμφκ ηδκ μζημκμιζηή πμθζηζηή ζε επίπεδμ πχναξ, ιεηαθένμκηαζ 

ηαζ επζαάθθμκηαζ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ ηαζ ζηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ, εκχ εα έπνεπε ζε πενζυδμοξ φθεζδξ αοηά ηα 
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ενβαθεία ηα ακαπηολζαηά κα ακαααειζζημφκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα κα 

εκζζποεμφκ αηυια πενζζζυηενμ.  

 Γζα αοηυ αηνζαχξ ειείξ γδηάιε αναποπνυκζα έκα ακαπηολζαηυ 

πνυβναιια ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ. Πμφ εα ανεεμφκ μζ πυνμζ; 

Διείξ ακαγδηάιε ηαζ έπμοιε ζογδηήζεζ, επηά πδβέξ εζυδςκ μζ  

μπμίεξ ιπμνεί κα εκμπμζδεμφκ ζε έκα ακαπηολζαηυ πνυβν αιια. 

Αθθά πνζκ ακαγδηήζμοιε ηζξ πδβέξ εζυδςκ, κα δμφιε ηδκ 

ακαβηαζυηδηα αοημφ ημο πνάβιαημξ ηαζ κα δμφιε ηδκ ακαβηαζυηδηα 

υπζ απυ ιζα εβςζζηζηή αλίςζδ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, αθθά ςξ 

ιζα ακάβηδ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ζημ πθαίζζμ ημο εεκζημφ 

πνμβναιιαηζζιμφ κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ ακαπηολζαηή πνμζπάεεζα ηα 

δξ πχναξ.  

 Πνμθακχξ αοηυ ήεεθα κα ημ εκζζπφζμοιε ηάπςξ 

πενζζζυηενμ.  

 Γμιέξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ, εεζιμεέηδζδ ιδπακζζιχκ  

δζαπείνζζδξ ηνίζεςκ ηαζ δζαιυνθςζδ πθαζζίμο ηζκήηνςκ βζα 

δζαααειζηή ηαζ δζαδδιμηζηή ζοκενβαζία, δζαααειζηή ηαζ 

δζαδδιμηζηή ζοκενβαζία αθθά ηαζ εκδμδδιμηζηή απμηέκηνςζδ, 

πμθφ δε πενζζζυηενμ υηακ είδαιε ηδκ ανπζηή εζηυκα, υηζ ημ ιέβεεμξ 

ημ πθδεοζιζαηυ ηςκ Γήιςκ, πμο ακ ζοκδοαζηεί ιε ηδκ έηηαζδ, 

είκαζ πμθφ ιεβάθμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα πνεζάγεηαζ  κα εκζςιαηχκμοκ 

μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ δζαθμνεηζηά ιένδ αοηήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ.  

 Ίζςξ είκαζ θίβμ αοηή δ ζφκμρδ… Κεκηνζηυξ ζηυπμξ πνέπεζ κα 

είκαζ δ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ζοκμπή. Έπμοκ απειπμθδεεί 

μνζζιέκα ενβαθεία ηδξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ, πνάβια ημ μ πμίμ 

πνέπεζ κα ημ εέζεζ δ Αοημδζμίηδζδ αάγμκηαξ ημκ ακαπηολζαηυ ηδξ 

νυθμ ιπνμζηά.  

 Καζ εα έθεβα ηθείκμκηαξ, υηζ ζε υηζ αθμνά ηδ ιεθέηδ, αοηυ 

πμο ειείξ ηςδζημπμζμφιε,  πζζηεφμοιε ηαζ ηεηιδνζχκμοιε, είκαζ υηζ 

μ ζοβηεκηνςηζζιυξ είκαζ πανάβμκηαξ ακαπμηεθεζιαη ζηυηδηαξ. 

Γδθαδή μ ζοβηεκηνςηζηυξ παναηηήναξ ημο ηνάημοξ δδιζμονβεί 
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ζοκμθζηή ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υηζ αθμνά ηδκ μζημκμιία, ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδ ζοκμπή.  

 Καηά ζοκέπεζα, δ ιεβαθφηενδ απμηέκηνςζδ ημο ηνάημοξ είκαζ  

πανάβμκηαξ ακάπηολδξ ηαζ ιέζα ζε αοηυ ημ πθαίζζμ εεςνμφιε υηζ δ 

ιεηαννφειζζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ εα πνέπεζ κα μδδβήζεζ ζε 

έκα ζφζηδια δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ, ζημ μπμίμ δ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ εα πνέπεζ κα έπεζ έκα νζγζηά κέμ ηαζ μοζζαζηζηά 

ακαααειζζιέκμ νυθμ.  

 Οζ πνμηάζεζξ αοηέξ πνμθακχξ δεκ ιπμνμφκ πανά κα 

απμηεθμφκ έκα πθαίζζμ πμθζηζηήξ. Καηά πενίπηςζδ έπμοιε ηάκεζ 

ελεζδζηεφζεζξ. Χζηυζμ  επεζδή έπμοκ οπάνλεζ αθθαβέξ, ηάπμζεξ ηζξ 

εκζςιαηχζαιε ζηδ ιεθέηδ, ηάπμζεξ υιςξ έπμοκ έκα δοκαιζηυ 

παναηηήνα, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα εκζςιαηςεμφκ. Αθθά έηζζ ηαζ 

αθθζχξ αοηή δ ιεθέηδ έπεζ έκα δοκαιζηυ παναηηήνα. Θέηεζ έκα 

πθαίζζμ δζαθυβμο, πνμαθδιαηζζιμφ, εέηεζ πνμηάζεζξ, ηαζ πνμθακχξ 

πνεζάγεηαζ ηαζ ειπθμοηζζιυξ ηαζ ελεζδίηεοζδ.  

 αξ εοπανζζηχ πμθφ βζα ηδκ πνμζμπή ζαξ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ζοκαδέθθζζζεξ, εα έθεβα 

αοηυ πμο πανμοζίαζε μ Καεδβδηήξ, μ ηφνζμξ Φοπάνδξ, ηαζ δ μπμία 

απμηεθεί ιία αάζδ πνυηαζδξ, έκακ μδδβυ, πάκς ζηδ δζμζηδηζηή 

ιεηαννφειζζδ πμο δ Αοημδζμίηδζδ πνμηείκεζ αάζεζ ηςκ ζημζπείςκ 

ηαζ ηςκ αέθηζζηςκ πναηηζηχκ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ ηςκ άθθςκ πςνχ κ 

ηδξ Δονχπδξ, ακαδεζηκφεζ υηζ δ Αοημδζμίηδζδ έπεζ πνυηαζδ. Γζα 

άθθδ ιζα θμνά δδθαδή δ Αοημδζμίηδζδ έπεζ πνυηαζδ πμφ πνέπεζ κα 

πάεζ ημ ηνάημξ βζα κα ιεηαννοειζζηεί.  

 Ίζςξ κα ιδκ οπάνπεζ βζα άθθδ ιζα θμνά πνυηαζδ απυ ηδκ ίδζα 

ηδκ ηεκηνζηή ηοαένκδζδ ηαζ αοηυ  ημ θές ςξ πνυηθδζδ 

πενζζζυηενμ, πανά ςξ δζαδζηαζία ηδκ μπμία εκδεπμιέκςξ κα είκαζ 

ηαζ δ πναβιαηζηυηδηα. Μαηάνζ κα απμδεζπηεί υηζ έηζζ δεκ είκαζ.  

 Θα πς υηζ είδαιε ηαζ ηζξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ζημ πχξ 

πνάβιαηζ, εηηυξ απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο δίκεζ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ 
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βζα ηδ ιεηαννφειζζδ ημο ηνάημοξ, ιπμνεί κα οπάνλμοκ ζαθέζηαηα 

ανιμδζυηδηεξ, αθθά ιε ηζξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ.  

 Νμιίγς υηζ δ δζαιυνθςζδ ηαζ ηςκ ηζκήηνςκ, βζα ηα μπμία 

ακαθένεδηε μ ηαεδβδηήξ, αθθά ηαζ ηδξ  δοκαηυηδηαξ υπμο δ 

Αοημδζμίηδζδ ηαηεααίκεζ βζα πνχηδ θμνά ηυζμ ειπενζζηαηςιέκα 

ιέζα απυ ημ ΗΣΑ ηαζ ιέζα απυ αοηυ εδχ ημ πυκδια, ημ μπμίμ 

ιπμνείηε κα πνμιδεεοηείηε, ηδ ιεθέηδ, έλς απυ ηδκ ζοκεδνία, απυ 

ηδ Γναιιαηεία, ηαζ έπεζ απμζηαθεί ηαζ ζε ανηεημφξ 

αοημδζμζηδηζημφξ, εα έθεβα ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηαζ έκακ μδδβυ 

ιεθέηδξ βζα πεναζηένς απυρεζξ ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα 

δζαιμνθχζμοιε ηαζ κα οπενρδθίζμοιε ζαθέζηαηα ηαζ ζημ ηαηηζηυ 

ιαξ οκέδνζμ.    

 Άνα θμζπυκ, εα έθεβα υηζ πένακ αοημφ, βζα υζμοξ ίζςξ δεκ ημ 

άημοζα ηαζ πεεξ, εα οπάνλεζ έκα ενςηδιαημθυβζμ ζημ site ηδξ 

Κεκηνζηήξ Έκςζδξ Γήιςκ Δθθάδμξ, αθθά ηαζ εα απμζηαθεί ζε υθα 

ηα e mail ηα μπμία είκαζ ζηδ δζάεεζή ιαξ, ζε ηάεε Γδιμηζηυ 

φιαμοθμ ή Ακηζδήιανπμ ή Γήιανπμ, ζε υθδ ηδκ Δθθάδα.  

 ηυπμξ είκαζ ιαγί ιε ηδ αάζδ, αθθά ηαζ ηζξ απυρεζξ -πνμηάζεζξ 

ηζξ μπμίεξ εα δζαιμνθχζμοιε ιέζα ζημκ Νμέιανδ, ζηα ηέθδ 

Νμέιανδ κα οπάνλεζ μ ηεθζηυξ ζπεδζαζιυξ, πμο εα ένεεζ θοζζηά 

ζημ ηαηηζηυ ιαξ οκέδνζμ 1, 2 ηαζ 3 Γεηειανίμο ζηδ Θεζζαθμκίηδ.  

 Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ηφνζμ Φοπάνδ, ηδκ μιάδα ημο, 

ηδκ επζζηδιμκζηή μιάδα, αθθά ηαζ ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ιαγί ιε ημκ Ακηζπνυεδνμ, ημκ ηφνζμ Υαηγδδάηδ, πμο 

ζοιιεηείπακ ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα. Τπάνπεζ ήδδ ιζα ζδιακηζηή 

εα έθεβα νμή ιεθεηχκ ιε ζηυπμ κα ηεηιδνζχκμοιε ημκ πμθζηζηυ ιαξ 

θυβμ ηαζ κα είιαζηε αηυια πζμ ιπνμζηά απυ μπμζαδήπμηε άπμρδ 

ηδξ ηεκηνζηήξ ηοαένκδζδξ. Καζ ζηυπμξ ιαξ είκαζ κα αμδεήζμοιε ηδκ 

ηεκηνζηή ηοαένκδζδ κα έπεζ ηδκ πολίδα πμο ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ 

πνεζάγεηαζ.  

 Με αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ εα ήεεθα ακ οπάνπμοκ ηάπμζεξ ιυκμ 

ενςηήζεζξ ζε αοηά ηα μπμία πανμοζζάζηδηακ, κα πάνμοιε ηάπμζεξ 
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ενςηήζεζξ, βζα κα ιπμνέζμοιε κα πνμπςνήζμοιε ηαηυπζκ ζηζξ δφμ 

εειαηζηέξ ιαξ εκυηδηεξ, ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ ηαζ ιέθδ ημο 

οκεδνίμο ιαξ πμο εα ηάκμοκ ηαζ ημπμεεηήζεζξ.  

 Τπάνπεζ ηάπμζα ενχηδζδ;  Καηανπήκ οπάνπεζ ιζηνυθςκμ;  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Χναία, αθθά ιδκ ηάκμοιε ενςηήζεζξ -ημπμεεηήζεζξ 

εα παναηαθέζς. Να είκαζ ενςηήζεζξ.  

 Ο ηφνζμξ Λαιπάηδξ.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  ημκ ημιέα ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ επεζδή 

ιζθάιε ζοκέπεζα βζα ιζα πνμζανιμβή ηδξ δζμζηδηζηήξ ιεηαννφ ειζζδξ 

ζημοξ Γήιμοξ υζμκ αθμνά ηδκ ηαεδιενζκυηδηα υπςξ ηδ αθέπμοιε, 

αθθά υπζ ζε πμθφ ορδθά επίπεδα πμζμηζηά βζα κα ακαααειίζμοκ ημκ 

νυθμ ηδξ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδξ, δεκ εα ιπμνμφζαιε κα ημ 

ςναζμπμζήζμοιε  θίβμ πενζζζυηενμ ηαζ κα δζεζζδφζμοιε ιε ηδ 

ιεθέηδ ζημ εέια ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηςκ Γήιςκ, πμο ημ 

αθήζαιε ηεθείςξ έλς, ημ απμδεπηήηαιε ςξ ιμζνμθαηνία, ιε 

απμηέθεζια κα δζχλμοιε εζζυδδια, ημ μπμίμ ακ ημ είπαιε, 

ζοκάδεθθμζ, εα ιπμνμφζαιε κα ημ ηαηεοεφκμοιε ζε ακάπηολδ 

ζηυπςκ πμο δεκ ιπμνμφιε κα ημοξ έπμοιε ηχνα δοζηοπχξ βζαηί 

δεκ οπάνπμοκ πυνμζ;  

 Έπς ηδκ εκηφπςζδ υηζ εκχ ηάκαηε ιζα πμθφ ηαθή δζείζδοζδ 

ζε πάνα πμθθά πνάβιαηα υζμκ αθμνά ηδ ιεηαννφειζζδ ηδ 

δζμζηδηζηή, ζημκ ακαπηολζαηυ ημιέα οπάνπεζ ιζα έκδεζα, δ μπμία εα 

έπνεπε κα οπάνπεζ πμθφ δοκαηή ηαζ απμδεδεζβιέκδ ζε ιζα 

ανζζηενή ηοαένκδζδ, πμο είκαζ επενυξ ηδξ ακάπηολδξ ιέζα απυ 

ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα βεκζηά ηςκ ζδζςηχκ, πυζμ ιάθθμκ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 Νμιίγς υηζ ηα ιδκφιαηα πμο έζηεζθα είκαζ πάνα πμθθά .  

Καηεααίκς απυ ημ αήια αιέζςξ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζηχ.  

 Γεκ απακηάιε αιέζςξ, παίνκμοιε ηζξ ενςηήζεζξ.  
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 Ο ηφνζμξ Γακζδθίδδξ. Αθθά κα απμθφβμοιε ημπμεεηήζεζξ 

ημιιαηζημφ πενζεπμιέκμο βζα κα ιδκ έπμοιε…  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  πζ, υπζ, δφμ απμθφηςξ δζεοηνζκζζηζηέξ 

ενςηήζεζξ.  

 Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ αοηά πμο είπαιε πεεξ βζα ημ θυνμ 

αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ υθμ ημ εονςπασηυ 

δεδμιέκμ, αθθά ηαζ ημ κμιζηυ μπθμζηάζζμ ημ μπμίμ οπήνλε ζηδ 

δεηαεηία ημο ’80 βζα ηδ ζοιιεημπή ζημοξ ΚΑΠ ημο θυνμο αηίκδηδξ 

πενζμοζίαξ, πμζα είκαζ δ ζοβηεηνζιέκδ πνυηαζή ζαξ , ακελάνηδηα ακ 

είκαζ πμζκζημπμζδιέκμ ημ ζφζηδια ημο ΔΝΦΗΑ ή μηζδήπμηε. Δπί ηδξ 

μοζίαξ ηαζ βζα ηα έζμδα ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, πμζα είκαζ δ ζηέρδ ηαζ 

δ πνυηαζή ζαξ ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηαζ ηα εονςπασηά βζα ημ θυνμ 

αηίκδηδξ πενζμοζίαξ.  

 Γεφηενδ ενχηδζδ. Έκα γήηδια ημ μπμίμ δεκ ιαξ έπεζ 

απαζπμθήζεζ ηαζ  ηυζμ πμθφ ζε αάεμξ. Με ημκ Καθθζηνάηδ 

απαβμνεφηδηε, έκα ηαηά ηδ βκχιδ απυ ηα ζμαανά ιεζμκεηηήιαηα 

ημο Καθθζηνάηδ, απαβμνεφηδηε μνζζηζηά ηαζ αιεηάηθδηα δ 

ζοιιεημπή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ηςκ Γήιςκ, ζε Νμιζηά Πνυζςπα 

ακαπηολζαηά, παναβςβζηά, επζπεζνδιαηζηά. Τπάνπεζ δ πνμζέββζζδ 

απυ ηδ ιεθέηδ ζαξ έηζζ χζηε κα πνμηείκμοιε ηδ δοκδηζηή 

δοκαηυηδηα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ  Με πνμτπμεέζεζξ, αζθαθχξ. Με πνμτπμεέζεζξ, ιε 

αοζηδνή πνμενβαζία ηαζ ηα θμζπά, ηδ ζοιιεημπή Γήιςκ ή μιάδα 

Γήιςκ, ζε ακαπηολζαηά ζπήιαηα, ιε ιεζμρδθζηυ παηέημ ηαζ ιε 

management ζδζςηζηυ ακ πνμζηνμφεζ ζημ εονςπασηυ δεδμιέκμ ή 

ζηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ πχναξ πμο απαβμνεφμοκ.  

 Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ. Καηά ηδ βκχιδ ιμο πνέπεζ κα 

ακμίλμοιε λακά αοηυ ημ ηεθάθαζμ, έηζζ χζηε πθμοημπαναβςβζηέξ 

ακαπηολζαηέξ δοκαηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ζε ηαηά ηυπμοξ πενζμπέξ, 

κα ιπμνεί κα έπεζ μοζζαζηζηή ζοιιεημπή δ Αοημδζμίηδζδ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζηχ.  
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 Ο ηφνζμξ Ηςαηεζιίδδξ. Δνχηδζδ, έηζζ;  

Γ. ΗΧΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Πνχηδ ενχηδζδ. ηδ εέζδ ημο θυνμο αηίκδηδξ 

πενζμοζίαξ, Ο.Κ., δεκ  ιαξ ηάκεζ μ ΔΝΦΗΑ, ηζ  εα ιαξ έηακε; 

Θέθμοιε ιζα εζζήβδζδ ζοβηνμηδιέκδ, πμο εα ιπμνμφζε κα 

ακηζηαηαζηήζεζ αοηυ ηαζ κα είκαζ έκαξ θυνμξ πμο εα ένεεζ ζε ειάξ. 

Πμθφ ζοβηνμηδιέκα, ακ αοηυ βζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ λέπεζε, π μζμ 

είκαζ ημ επυιεκμ πμο ειείξ εα γδηήζμοιε.  

 Γεφηενμ. Σμ κα εζζπνάηημοιε ηαιεζαηά μζ Γήιμζ, ηζ  εα 

ζήιαζκε ζηδκ πνάλδ. Συζμοξ οπαθθήθμοξ, εηείκμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ, 

ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα ηαημπονχζμοιε υηζ εα εζζπνάλμοιε ηα έζμδα 

ηαζ δεκ εα ηα πάζμοιε, βζαηί ηχνα ιέζς ηδξ ΓΔΖ θέιε εα εζζπνάλεζ 

ημ νεφια ηαζ άνα εα πάνμοιε ηαζ ειείξ ηα θεθηά ιαξ. Σμ άθθμ, 

ηνμιάγεζ πάνα πμθθμφξ απυ ειάξ, πμζμ εα ήηακ αηνζαχξ;  

 Καζ ημ ηνίημ. Ακ ιζθάιε βζα ιδηνμπμθζηζηή Αοημδζμίηδζδ, ηαηά 

ηδκ άπμρή ζαξ πμζεξ είκαζ μζ πενζμπέξ πμο εα  έπνεπε κα βίκεζ ηαζ 

έκα ιμκηέθμ πμο εα ιπμνμφζε κα θεζημονβήζεζ; Γδθαδή Αεήκα, 

Θεζζαθμκίηδ, Πάηνα; Βθέπεηε ηαζ ηάηζ άθθμ; Καζ ιε πμζμ ηνυπμ ζημ 

ηαεέκα απυ αοηά; Γζαηί ακ δεκ ημ ηάκμοιε ζοβηεηνζιέκμ, εα ιζθάιε 

πάκηα υθμζ βζα ιδηνμπμθζηζηή Αοημδζμίηδζδ, αθθά δεκ εα λένμοιε 

βζα ηζ  αηνζαχξ ιζθάιε ή μ ηαεέκαξ εα ημ ακηζθαιαάκεηαζ ιε ημ δζηυ 

ημο ηνυπμ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζηχ.  

Γ. ΚΧΣΟ:  Κφνζε Καεδβδηά,  ζημκ ημιέα ηδξ θμνμθμβζηήξ ηαζ  

μζημκμιζηήξ αοημδοκαιίαξ ηςκ Γήιςκ, εκκμείηε υηζ μζ Γήιμζ εα 

έπμοκ ιδπακζζιυ είζπναλδξ αοηχκ ηςκ πυνςκ ή εα ηα εζζπνάηηεζ 

ημ ηνάημξ ηαζ εα ηαηακείιεζ; Καζ κα εα ηα ηαηακείιεζ, εα οπάνπεζ 

αθβυνζειμξ πμο εα ελζζμννμπεί υθδ αοηή ηδ δζαδζηαζία;  

 Καζ ηέθμξ, αοηυ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ, 

ιπμνείηε κα βίκεηε ζοβηεηνζιέκμξ; Σμ αημφιε δζανηχξ, αθθά 

εζθζηνζκά εβχ ζημ ιοαθυ ιμο δεκ έπς ηάηζ πένα απυ αοηά πμο 

ηάκμοιε. Ακ έπεηε ηάηζ επζπθέμκ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζηχ πμθφ.  
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Ν. ΦΧΣΗΟΤ:   Φςηίμο, Ακηζδήιανπμξ Γζμζηδηζηήξ Μεηαννφειζζδξ 

απυ Θεζζαθμκίηδ.  

 οκεπίγμκηαξ θίβμ ηζξ ενςηήζεζξ ημο Γζχνβμο ημο Ηςαηεζιίδδ, 

είδα ζηδ ιεθέηδ ζαξ υηζ έπεηε ηνία ιμκηέθα ιδηνμπμθζηζηήξ ηαζ 

επζθέβεηε ημ έκα. Σμ έκα ημ επζθέβεηε ιε αάζδ ιεθέηεξ πμο ήδδ… 

πςνχκ πμο ήδδ ηδκ έπμοκ εθανιυζεζ;   

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Ν. ΦΧΣΗΟΤ:  Δπμιέκςξ, ειείξ επεζδή ρζθμδζαθςκμφιε, επζθέβμοιε 

ημ άθθμ ιμκηέθμ, αθθά…  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  πζ, ειείξ δεκ παίνκμοιε εέζδ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γεκ ιζθάιε εδχ ακ δζαθςκμφιε. Πμφ οπάνπεζ θέεζ.  

Ν. ΦΧΣΗΟΤ:  Γζα αοηυ εέθς κα ηάκς ηδ δεφηενδ ενχηδζδ. Γδθαδή 

πμζεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, αοηυ πμο είπε ηαζ μ Ηςαηεζιίδδξ, ηνίκεηε 

εζείξ υηζ ιε αοηά ηα ηνζηήνζα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζε 

ιδηνμπμθζηζηή Αοημδζμίηδζδ;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζηχ.  

 Θα πάνμοιε άθθεξ δφμ ενςηήζεζξ βζα κα πνμπςνήζμοιε.  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Δβχ, ηφνζε  Καεδβδηά, εέθς κα νςηήζς ημ ελήξ. 

Πνχηα-πνχηα δζενεοκήζαηε ακ ιπμνεί αοημηεθχξ μζ  Γήιμζ κα 

επζαάθθμοκ θυνμοξ ηαζ κα εζζπνάηημοκ θυνμοξ; Μήπςξ αοηυ 

απαβμνεφεηαζ, βζαηί αοηή ηδ ζηζβιή δεκ ημ εοιάιαζ, απαβμνεφεηαζ 

απυ ημ ίδζμ ημ φκηαβια; Μήπςξ εέθεζ ηνμπμπμίδζδ ζημ ίδζμ ημ 

φκηαβια; Έκα.  

 Γεφηενμκ. Μήπςξ εα ιπμνμφζαιε, επεζδή απυ υηζ εοιάιαζ 

απυ ημ φκηαβια ηαεμνίγεηαζ υηζ οπάνπεζ έκαξ θμνμθμβζηυξ… υηζ 

ημ ηνάημξ εζζπνάηηεζ ημοξ θυνμοξ, ιήπςξ εα ιπμνμφζε ηαζ ηάηζ 

ηέημζμ ηαηάθααα απυ εζάξ, κα ηαεζενςεεί έκαξ δδιμζζμκμιζηυξ 

ελζζςηζζιυξ υζμκ αθμνά ημοξ Γήιμοξ;  Αοηυ πμο ηαηαθαααίκς υηζ 

εδχ ακαθένεδηε ςξ απμηέκηνςζδ ηςκ θμνμθμβζηχκ εζυδςκ;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ο ηφνζμξ Υζμκίδδξ.  
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. ΥΗΟΝΗΓΖ:  Κφνζε Πνυεδνε, ηαηανπήκ δεκ ιπμνχ κα ακηζθδθεχ 

ζε έκα ηυζμ ζμαανυ εέια, βζαηί πνέπεζ κα οπάνπμοκ ιυκμ 

ενςηήζεζξ ηαζ υπζ ηαζ ημπμεεηήζεζξ ακενχπςκ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Σμ πνυβναιια είκαζ πμθφ ζοβηεηνζιέκμ. Θα 

παναηαθέζς κα ημ ζεααζημφιε. Θα ιπμνέζμοκ υιςξ ζηζξ δφμ 

εειαηζηέξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηαζ ηα μζημκμιζηά ηαζ ηα ακαπηολζαηά, 

κα οπάνλμοκ ηαζ ηάπμζεξ ημπμεεηήζεζξ.  

. ΥΗΟΝΗΓΖ:  Θαοιάζζα.  

 Λμζπυκ, ιζα ηαζ είκαζ πνμζοκεδνζαηυξ δζάθμβμξ, αοηυ πμο εα 

ήεεθα κα πς είκαζ υηζ είιαζ εοηοπήξ πμο ηέθμξ πάκηςκ εζζδβήεδηα 

ζηδκ ΚΔΓΔ ηαζ αεααίςξ έβζκε αζιέκςξ απμδεηηυ απυ ημκ ηφνζμ 

Πνυεδνμ, χζηε κα πνμπςνήζμοιε ζηδ ιεθέηδ αάζδ βζα ημ ηζ πνέπεζ 

κα ηάκεζ δ  Αοημδζμίηδζδ ηαζ δ δζμίηδζδ χζηε κα δχζμοιε αοηέξ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ, ειείξ πθέμκ, κα είιαζηε αοημί πμο εα ηνααήλμοκ ημ 

ηάνμ ιπνμζηά.  

 οιιεηείπα ηαζ ζε έκα δζάζηδια ζηδκ μιάδα, αέααζα δεκ είιαζ 

ζηδκ μιάδα ενβαζίαξ, αθθά είπαιε ηδκ πανά κα έπμοιε ημκ ηφνζμ   

Φοπάνδ. Σδκ ηεθεοηαία θμνά είπα, ηφνζ ε Φοπάνδ, πςξ οπμβνάραηε 

έκα πυκδια κςνίηενα . Σχνα θαίκεηαζ υηζ είιαζηε θίβμ ηαθφηενα 

εδχ..  

 Θα ήεεθα θμζπυκ κα νςηήζς ημ ελήξ. ηναηδβζηά ζήιενα 

πναβιαηζηά ηάκαιε ιζα απμηφπςζδ. Δίπαιε ηαζ ηάπμζα πνάβιαηα 

πμο εα ιπμνμφζε κα πεζ υηζ ηα θέιε δεηαεηίεξ, πμφ είκαζ εδχ μ 

ηφνζμξ Σάηδξ ηαζ πμθθμί άθθμζ παθαζυηενμζ πμο είδα ιέζα, μ ηφνζμξ 

Μαΐζηνμξ, είκαζ ιενζηά πνάβιαηα λακά ένπμκηαζ ηαζ κα λακά 

ένπμκηαζ ζηδκ επζηαζνυηδηα, πςνίξ κα πνμζδζμνίζμοιε ηαζ κα 

ζπδιαημπμζήζμοιε απμθφηςξ πμζεξ είκαζ μζ πμθζηζηέξ πμο μθείθεζ 

κα εθανιυζεζ δ Πμθζηεία βζα ημκ εαοηυ ηδξ, ημ ηνάημξ, ηζ  πνέπεζ κα 

ηάκεζ ημ απμηεκηνςιέκμ ηνάημξ, αθθά ζπδιαημπμζδιέκα ηαζ 

μοζζαζηζηά.  

 οιθςκμφιε ζηζξ βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, ζηδ εεςνδηζηή 

ακάπηολδ ηαζ ακάθοζδ. Δπίηεζηαζ ηάπμζα κέα ιεθέηδ, δ μπμία εα 
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λακά δζανηέζεζ άθθμοξ έλζ ιήκεξ, χζηε κα ιπμνέζμοιε κα πάνμοιε 

ζπδιαημπμζδιέκα; Μήπςξ μ πνυκμξ ηνέπεζ πάνα πμθφ βνήβμνα ηαζ 

εα πνέπεζ κα είιαζηε ηαζ βνήβμνμζ ηαζ  μοζζαζηζημί;  

 Κφνζε Πνυεδνε, θμζπυκ, εηθνάγς ηδκ πανάηθδζδ, ακ αοηυ ημ 

βεκζηυ ηαζ αλζυθμβμ ηείιεκμ, ζημ μπμίμ ζε πμθθά ζδιεία εα 

δζαθςκμφζα, ακ ιπμνμφζε κα ιεημοζζςεεί  ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

πνμηάζεζξ. Σζ θέηε, ηφνζε Μαΐζηνμ; Γεκ πνέπεζ κα έπμοιε…  

Π. ΜΑΨΣΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

. ΥΗΟΝΗΓΖ:  Έηζζ, ζοιθςκείηε απυθοηα.  

 Δπμιέκςξ, αξ ηάκμοιε ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα, χζηε κα 

πμφιε ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα, βζαηί μ Τπμονβυξ ηαηαεέηεζ 

ζοβηεηνζιέκα κμιμζπέδζα ηαζ  ηάεε θμνά είιαζηε δ μονά ημο. Καζ 

αέααζα ηάεε θμνά, υπμο νίπκεζ ημκ πνμαμθέα…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ζ ενχηδζδ θζβάηζ, άααα. Κάκεζξ ημπμεέηδζδ. Ζ 

ενχηδζδ;  

. ΥΗΟΝΗΓΖ:  Καθχξ, ηφνζε Πνυεδνε. Δθυζμκ είκαζ δεζιεοηζηέξ μζ 

ενςηήζεζξ, κα νςηήζς, επζηέθμοξ, πυηε εα αημθμοεμφιε ηάεε θμνά 

ημκ πνμαμθέα ηδξ ηοαένκδζδξ πμο παίνκεζ ηζξ πνςημαμοθίεξ ηαζ εα 

παναημθμοεμφιε ιζα ημκ Γεκζηυ Γναιιαηέα, ιζα ημκ Δζδζηυ 

Γναιιαηέα, ιεηά βονίγεζ εηεί ημ εηθμβζηυ ζφζηδια, ιεηά βονίγεζ απυ 

εδχ; Δίιαζηε ιπαθάηζ.   

 Πυηε θμζπυκ, ηφνζε Πνυεδνε, εα πάρμοιε κα είιαζηε ημ ηάνμ 

πμο ζένκεζ έκα άθμβμ ηαζ εα είιαζηε ημ άθμβμ πμο εα ζπνχλεζ ημ 

ηάνμ; Γζαηί έπς ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ειείξ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα 

ζφνμοιε ημ ηάνμ. Δίιαζηε μ ιυκμξ εεζιυξ πμο δμοθεφεζ ηαζ 

μθείθμοιε κα ημ ηάκμοιε. Σαπφηαηα, επζζηδιμκζηυ οπυααενμ 

οπάνπεζ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ πμθθμί έιπεζνμζ ηαζ μοζζαζηζημί 

ζοκάδεθθμζ, χζηε κα ηάκμοιε αοηυ πμο πνέπεζ.  

 Δίιαζηε έημζιμζ θμζπυκ κα ηάκμοιε πνμηάζεζξ απμθφηςξ 

ζοβηεηνζιέκεξ,  ζημ θμνμθμβζηυ, ζημ μζημκμιζηυ, ζηδκ ηαηαζηαηζηή 

εέζδ; Καζ απυ εηεί ηαζ πένα κα δμφιε πυζμ πνμζανιυγμκηαζ ζηα 
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πμθφ ηαθά ηαζ ελαζνεηζηά ζπυθζα ηαζ εηηζιήζεζξ πμο οπάνπμοκ απυ 

υθδ ηδκ Δονχπδ .  

  αξ εοπανζζηχ ηαζ ζοβκχιδ ακ ηαηαπνάζηδηα…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γεκ οπάνπεζ πενίπηςζδ ... 

. ΥΗΟΝΗΓΖ:  …ηδκ οπμιμκή ζαξ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:   Γεκ απέθοβεξ ηδκ ημπμεέηδζδ.  

 Ζ Γήιανπμξ Κάζμο ηαζ αιέζςξ ιεηά εζείξ ηθείκεηε, βζα κα 

πάιε ζηζξ απακηήζεζξ ηαζ κα ιδκ θφβμοιε πμθφ απυ ημ πνυβναιια.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Βέααζα.  

Μ. ΣΑΝΑΚΖ:  Άημοζα ηδκ αβαπδηή ζοκάδεθθμ πμο ακανςηήεδηε 

ηαηά πυζμ ιαξ επζηνέπεζ ημ φκηαβια κα εζζπνάλμοιε ηαζ είκαζ 

πνάβιαηζ έκα ζμαανυηαημ ενχηδια.  

 Άκηε ηαζ ιαξ ημ δίκεζ ημ δζηαίςια. Ζ Κάζμξ ιε πμζμοξ εα 

εζζπνάλεζ; Δβχ βζα κα ένες εδχ, υζεξ θμνέξ ένπμιαζ, επεζδή δεκ 

έπς μφηε έκακ οπάθθδθμ, ηα αάγς απυ ηδκ ηζέπδ ιμο, βζαηί δεκ 

έπς ηάπμζμκ κα ιμο ηάκεζ ηδ δζαδζηαζία. Καζ ιαξ πθδνχκαηε εκίμηε 

δ ΚΔΓΔ ηαζ δ ΠΔΓ, ηχνα ιαξ ημ ηυραηε, μπυηε αοηυ εα πάεζ απυ 

ηδκ ηζέπδ ηδ δζηή ιμο, βζαηί δεκ έπς μφηε έκακ οπάθθδθμ.  

 Αημφς θμζπυκ απυ πεεξ υθα αοηά πμο θέηε ηαζ αζζεάκμιαζ 

λέκμ ζχια. Δβχ δεκ ιπμνχ κα ηάκς ηίπμηε. Γεκ έπς δζαπεζνζζηζηή 

επάνηεζα βζαηί δεκ έπς οπάθθδθμ. Γεκ ιπμνχ κα ιπς ζε ΔΠΑ .  

Φάπκς κα ανς ιε πμζμκ εα ηάκς πνμβναιιαηζηή ζφιααζδ ηαζ 

αμήεεζα δεκ ανίζης απυ πμοεεκά. Ένπμιαζ, πδβαίκς πίζς ζημ 

κδζί ιμο ηαζ ηάκς απυ ημ πνςηυημθθμ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δνχηδζδ…  

Μ. ΟΡΧΣΟΤ-ΣΑΝΑΚΖ:  αξ παναηαθχ θμζπυκ, κμιίγς υηζ είκαζ 

κηνμπή βζα υθμοξ κα ιζθάιε βζα ζζπονή Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ηαζ κα 

αθήκμοιε έκα Γήιμ ζακ ηδκ Κάζμ, ιε ηέημζα ιεβαθεζχδδ ζζημνία, 

ιε έκα μθμηαφηςια πμο ηίιδζε ημοξ απεθεοεενςηζημφξ αβχκεξ, κα 

ηδκ αθήκμοιε μθμιυκαπδ ηαζ εβχ πθέμκ δφμ πνυκζα ηαζ άκηελα, 

πενζζζυηενμ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ακηέλς.  
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 αξ γδηχ θμζπυκ απυ υθμοξ ζαξ, ηαζ απυ ημοξ Τπμονβμφξ, ακ 

οπάνπμοκ αηυια εηπνυζςπμζ ηςκ Τπμονβείςκ, ηαζ απυ εζάξ, 

ηφνζε Πνυεδνε ηαζ απυ ηδκ ΚΔΓΔ, κμιίγς υηζ πάκς απυ υθα πνέπεζ 

κα ακαδείλεηε αοηυ ημ θαζκυιεκμ, πμο είκαζ παβηυζιζμ θαζκυιεκμ, 

έκα κδζί κα ιδκ έπεζ μφηε έκακ οπάθθδθμ.  

 αξ εοπανζζηχ πάνα πμθφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καηανπήκ κα πμφιε υηζ πεεξ ημ ακαδείλαιε ηαζ 

πανμοζία..  

Μ. ΟΡΧΣΟΤ-ΣΑΝΑΚΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ναζ, αθθά θφζδ ηζ κα ηάκμοιε; Να πζάζς απυ ημκ 

θαζιυ ημκ Τπμονβυ κα ημκ πκίλμοιε πανμοζία υθςκ;  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καηανπήκ, βζα κα ιδ θηζαπκυιαζηε ιεηαλφ ιαξ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έκα θεπηυ, ζαξ παναηαθχ.  Γζα κα ιδ 

θηζαπκυιαζηε εδχ ιέζα, έπεηε ηδκ εκηφπςζδ υηζ ακ ιπμνμφζαιε 

δεκ εα θένκαιε έκακ οπάθθδθμ; Γεκ είιαζηε κμιμεέηεξ; Δίιαζηε 

εηείκμζ πμο ημ ακαδεζηκφμοιε ηάεε ιένα πακημφ ηαζ ηαθά έηακεξ 

ηαζ ημ ακέδεζλεξ ηαζ ηχνα, Μανία, ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα υιςξ, ηαζ  

πεεξ πανμοζία ημο Τθοπμονβμφ ηαζ ημο Γεκζημφ Γναιιαηέα…  

Μ. ΟΡΧΣΟΤ-ΣΑΝΑΚΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Σμ ιυκμ πμο δεκ ήηακ κα ηθεζδχζμοιε ηδκ πυνηα 

ηαζ κα ανπίζμοιε κα πεζνμδζημφιε. Γεκ έπμοιε ηάκεζ ηίπμηα άθθμ.  

 Θεςνμφιε θμζπυκ υηζ αηυια ηαζ ζήιενα εα πνέπεζ κα 

ηαηαθάαεζ δ ηοαένκδζδ ηδκ εοεφκδ πμο έπεζ ζηα ιζηνά κδζζ ά κα ιδ 

ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ. Καζ εηείκμζ κα ηάεμκηαζ ζηα Τπμονβεία. 

οιθςκμφιε ζε αοηυ.  

Αθθά ζε αοηυ πμο πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε, εα είκαζ κα 

αβάθμοιε ημκ εκςηζηυ θυβμ ςξ Αοημδζμίηδζδ, βζαηί αοηυ πμο θεξ 

ζοκοπμβνάθμοιε άπακηεξ εδχ ιέζα ηαζ ακ ιπμνμφζε έζ ης ηαζ 

έκαξ κα κμιμεεηήζεζ, εα ημ έηακε ζήιενα.  

Δθάηε παναηαθχ.  
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Γ. ΔΔΡΗΓΖ:  Κφνζε Πνυεδνε, ηφνζε Καεδβδηά, αβαπδημί 

ζοκάδεθθμζ, είιαζ μ Γήιανπμξ Αθιονμφ, ηνζάκηα -ζανάκηα 

πζθζυιεηνα ιαηνζά απυ εδχ, ηαζ εα ήεεθα κα εέζς δφμ ενςηήιαηα.  

 Σμ πνχημ ενχηδια είκαζ, αοηυ ημ μπμίμ ιέπνζ ζήιενα ηαζ ημ 

μκμιάγμοκ ζακ ιεηαννφειζζδ, υηζ θμνηχκμοιε ζήιενα ζημοξ 

Γήιμοξ ηαζ ζημοξ  Γδιάνπμοξ ανιμδζυηδηεξ, ζηζξ μπμίεξ δεκ είκαζ  

δοκαηυκ ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα ακηαπελένεμοιε, ηαζ πςνίξ 

πνδιαημδυηδζδ ηαζ πςνίξ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ.  

 Μέζα ζημ ζπέδζμ ζήιενα ηδξ ΚΔΓΔ οπάνπεζ υηζ αοηή ηδ 

ζηζβιή εα θμνηςεμφιε ιε κέεξ ανιμδζυηδηεξ, υπςξ είκαζ ηα 

αδέζπμηα, υπςξ είκαζ μζ ημζκςκζηέξ δμιέξ ηαζ οπδνεζίεξ ημο 

Γήιμο,  πςνίξ κα οπάνπεζ ιζα πνδιαημδυηδζδ ιέπνζ ζήιενα;  

 Καζ έκα δεφηενμ εέια, ημ μπμίμ εα ήεεθα κα ακαθένς. ηζ 

ιέζα ζημ πθαίζζμ ηςκ ιεηαννοειίζεςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ηαζ έκαξ 

λεπςνζζηυξ δζαπςνζζιυξ. Γεκ ιπμνεί αοηή ηδ ζηζβιή ιε 

πθδεοζιζαηά ηνζηήνζα κα πνδιαημδμημφκηαζ Γήιμζ ιε ηνία ηαζ πέκηε 

πζθζυιεηνα, ηεηναβςκζηά πζθζυιεηνα, ηαζ ημ ίδζμ πμζμζηυ κα 

παίνκμοκ ηαζ Γήιμζ μζ μπμίμζ έπμοκ 986, υπςξ είκαζ  μζ Γήιμξ 

Αθιονμφ, ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ Γήιμζ πμο είκαζ πενζζζυηενμ βζαηί είκαζ 

ηέηανημξ Γήιμξ ζηδκ Δθθάδα.  

 Ακ αοηή ηδ ζηζβιή ηαεζενχζμοιε υηζ πνέπεζ πάκηα μζ 

εκζζπφζεζξ ηςκ Γήιςκ κα δίδμκηαζ ιυκμ ιε πθδεοζιζαηά ηνζηήνζα, 

αοηυ δεκ θέβεηαζ  ιεηαννφειζζδ ηαζ δεκ είκαζ ηακέκα ζημζπείμ 

πνμυδμο ζήιενα ηςκ Γήιςκ. Γεκ έπμοκ ηάπμζμζ Γήιμζ μφηε 

εηπζμκζζιυ, μφηε αβνμηζηή μδμπμζία, ηαζ υθα αοηά, ειείξ παίνκμοιε 

ηα θζβυηενα πνήιαηα.  

 Αοηά ηα δφμ ενςηήιαηα ηαζ εα ήεεθα παναηαθχ πάνα πμθφ 

κα ημ δείηε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζηχ ηαζ ηθείκμοιε ιε ημκ ηφνζμ Μπίνιπα.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Καηανπήκ εβχ κα πς ηα ζοβπανδηήνζα βζα ηδκ 

ηεηιδνίςζδ πμο οπάνπεζ ζε αοηή ηδ ιεθέηδ ηαζ εέθς κα ηάκς δφμ 

ενςηήζεζξ.  
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 Δπεζδή είιαζ απυ άπμρδ εκάκηζα ζηδ θμβζηή ηςκ ιέζςκ υνςκ, 

πανμοζζάγμοιε υηζ έπμοιε ιέζμοξ υνμοξ 35.000 υηακ μ ΟΟΑ έπεζ 

9.178. Γεκ ιαξ εκδζαθένμοκ μζ ανζειμί. Αοηυ πμο εα πνέπεζ κα 

δμφιε ηαηά ηδ βκχιδ ιμο ηαζ βζα αοηυ εέθς κα νςηήζς, ακ 

οπάνπεζ ιζα ηαλζκυιδζδ. Καηανπήκ δεκ  οπάνπεζ άθθδ πχνα πμο κα 

έπεζ ημ 70% ημο πθδεοζιμφ ηαζ ημο αηαεάνζζημο εεκζημφ 

πνμσυκημξ, ζε δφμ πενζμπέξ. Άνα αοηέξ μζ πενζμπέξ μθείθμοκ κα 

ελαζνεεμφκ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ ηαζ μζ ανζειμί μζ δζημί ημοξ κα 

ακηζιεηςπζζημφκ λεπςνζζηά ηαζ κα δμφιε ηα γδηήιαηα απυθοηα  ζε… 

ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, βζα κα δμφιε πμζμζ είκαζ μζ ιέζμζ υνμζ εηηυξ 

ηςκ ιδηνμπμθζηζηχκ πενζμπχκ. Γζαηί έπμοιε δζαιμνθςεεί ημ 60% 

ημο πθδεοζιμφ βφνς απυ δέηα -δεηαπέκηε πυθεζξ.  

 Αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ημ δμφιε ζημ ηζ εέθμοιε κα 

ηάκμοιε ιεηά, βζα η ζξ δζαθμνεηζηέξ πμθζηζηέξ.  

 Δίδα υηζ ηάκεηε ιζα δζαθμνμπμίδζδ ηαζ ιζθάηε δζαδδιμηζηέξ 

ζοκενβαζίεξ ηαζ δζαααειζδζηέξ ζοκενβαζίεξ, βζα πενζμπέξ ηαζ 

ιάθζζηα ηαηδβμνζμπμζείηε ηαζ ηάπμζμοξ Γήιμοξ. Μζθάηε βζα 

μνεζκμφξ ηαζ κδζζςηζημφξ, αζηζημφξ.  

 Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ζδζαίηενα, ακαθένεδηε δ ζοκάδεθθμξ 

απυ ηδκ Κάζμ, ακηίζημζπα είκαζ δ Γαφδμξ, ήηακ μζ Λεζρμί ιε έκακ 

οπάθθδθμ, ηα έπμοιε δεζ ζακ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. Τπάνπεζ έκα 

πνυαθδια. Έπεηε ιεθεηήζεζ ηαευθμο ημ γήηδια ηδξ δζαδδιμηζηήξ 

ζοκενβαζίαξ ζημ κδζζςηζηυ πχνμ ηαζ ζημκ μνεζκυ πχνμ; Γδθαδή ηδ 

ζοιπθδνςιαηζηυηδηα οπδνεζζχκ ακ ιπμνμφιε κα ημ γδηήζμοιε ζε 

ζπέζδ ιε αοημφξ ημοξ Γήιμοξ;  

 Ακ οπάνπμοκ ηέημζα ιμκηέθα, εβχ βκςνίγς υηζ οπάνπμοκ 

ηάπμζα ζηδκ Ηζπακία εκδεπμιέκςξ, είκαζ μζ βφνς ζηζξ Βαθεανίδεξ  

ηαζ ιε ηα κδζζά ημο Αηθακηζημφ, αθθά κα δμφιε ηέημζα, βζα κα 

πνμηείκμοιε, επεζδή δ ζογήηδζδ βίκεηαζ βζα ηδ ιεηαννφειζζδ, ηζ 

ιπμνμφιε κα πνμηείκμοιε ζακ Αοημδζμίηδζδ ζε ζπέζδ ιε αοηά.  

 Καζ έκα γήηδια ζοβηεηνζιέκμ, ακ πνμηφπηεζ απυ αοηά ηα δζηά 

ζαξ, υηζ πνέπεζ κα γδηήζμοιε κα ιδκ πανέπμοκ… μζ Γήιμζ ηςκ 
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δζαθμνεηζηχκ ηαηδβμνζχκ, ακαθένεδηε ηαζ απυ ανηεημφξ 

ζοκαδέθθμοξ πεεξ, δεκ ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ηζξ ίδζεξ οπδνεζίεξ  

υθμζ μζ Γήιμζ ζηδκ Δθθάδα. Πχξ εα θοεεί αοηυ ημ επίπεδμ; Γζα κα 

δμφιε, πμο εκδεπμιέκςξ αηυια ζημ κδζζςηζηυ πχνμ ή ζημκ μνεζκυ, 

κα ιδ ιπμνμφιε κα δχζμοιε ημ ζφκμθμ ηςκ οπδνεζζχκ ζημοξ 

πμθίηεξ ιε αάζδ ιμκάπα ηδκ Πνςημαάειζα Αοημδζμίηδζδ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Αοηυ… δεκ  ιζθάς ιδηνμπμθζηζημί, βζαηί ιπαίκμοκ 

άθθα πνμαθήιαηα, είκαζ άθθδ δζαδζηαζία, βζα αοηυ θές κα ημ δμφιε 

ζακ δζαδδιμηζηή ζοκενβαζία.  

 Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μζα ενχηδζδ, ηθείκμοιε πναβιαηζηά, πνέπεζ κα 

πνμπςνήζμοιε. Πνέπεζ κα ιπμφιε ζηζξ εειαηζηέξ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:   Χναία.  

 Έθα, Νίημ, ηαζ ηθείκμοιε πναβιαηζηά.  

Ν. ΕΔΝΔΣΟ:  Κφνζε Πνυεδνε, ιήπςξ ιαξ έπμοκ παναζφνεζ μζ 

εηάζημηε ηοαενκήζεζξ, δεκ θές δ ζδιενζκή ιυκμ, ηαζ πνμζπαεμφιε 

κα ανμφιε άθθεξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ ηαευζμκ οπάνπμοκ 

εεζιμεεηδιέκμζ πυνμζ ημο 1828/89; Να ιαξ δχζμοκ αοηά ηα 

πνήιαηα κα ηεθεζχκμοιε. Γεκ είκαζ ακάβηδ κα ηαευιαζηε εδχ πένα 

ηαζ κα ζογδηάιε απυ πμφ εα ανμφιε θυνμοξ ηαζ πχξ εα 

εζζπνάλμοιε αοημφξ ημοξ θυνμοξ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζηχ.  

 Καηανπήκ εβχ κα λεηαεανίζς απυ ηδ δζηή ιαξ πθεονά ηαζ 

ζακ Πνυεδνμξ ημο ΗΣΑ, υηζ δ πνμζπάεεζα αοηή δεκ είκαζ  ημ ηθεζδί , 

πμο έπμοιε ημ πνοζυ ηθεζδί πμο θφκμοιε ηα πνμαθήιαηα ηα 

δζαπνμκζηά ηδξ Αοημδζμίηδζδξ. Μδκ ηνεθαεμφιε. Άια ημ ανήηαιε, 

παίνκμοιε ηαζ ηδκ πυνηα ηαζ ακμίβμοιε.  

 Σζ βίκεηαζ θμζπυκ απυ αοηή ηδ ιεθέηδ; Καηανπήκ έπμοιε ιζα 

αάζδ ζογήηδζδξ. Θέθεζ αεθηίςζδ; Θέθεζ ηαζ άθθεξ ιεθέηεξ; Μα ημ 
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είπα ηαζ θίβμ πνζκ. Ήδδ οπάνπεζ ιεθέηδ βζα ημ θμνμθμβζηυ, βζα ημ 

εέια ηδξ εζζπναλζιυηδηαξ, βζα ημ εέια ηδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ 

εζζπνάλεςκ ηαζ πχξ, πμο εα πανμοζζαζηεί ζφκημια .  

 Γεφηενμκ. Τπάνπεζ  ημ εέια ηδξ κδζζςηζηυηδηαξ, πμο είκαζ ηαζ 

αοηυ δμνοθυνμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, βζαηί δεκ είιαζηε ιζα πεδζκή 

πχνα, έπεζ κδζζςηζηή Δθθάδα, μνεζκή Δθθάδα, ηαζ ηα έπμοιε 

ζογδηήζεζ. Καζ εηεί ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ, ιε ηεηιδνζςιέκεξ 

απυρεζξ, εα ένεμοκ πμθφ πζεακυκ ηαζ ιέζα ζημ οκέδνζυ ιαξ, κα 

είκαζ μθμηθδνςιέκδ ηαζ αοηή δ ιεθέηδ.  

 Απυ εηεί ηαζ πένα, είκαζ πάβζα δζαπνμκζηή άπμρδ ηαζ ημ 

είπαιε ηαζ πεεξ πανμοζία ηαζ ηςκ ζδιενζκχκ Τπμονβχκ, αοηυ πμο 

δεκ έπμοκ ηαηαθάαεζ εκδεπμιέκςξ μζ ζδιενζκμί Τπμονβμί είκαζ υηζ 

δεκ παίγμοιε πθέμκ ςξ Αοημδζμίηδζδ. Καζ δεκ ιζθάιε ιυκμ… ακ 

κμιίγμοκ ηάπμζμζ, εβχ πζζηεφς υηζ ιπμνεί ηαζ κα ιδ ημ κμιίγμοκ, 

αθθά ακ κμιίγμοκ υηζ λένεζξ άθθδ ιζα θμνά εα θάεζ ημοηυπμνημ δ 

Αοημδζμίηδζδ, επεζδή έπμοιε θηάζεζ ζημ ιδ πεναζηένς, δ εκ εα 

θάιε ημοηυπμνημ. Καζ ημ θές πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ.  

 Πμζα είκαζ δ πάβζα εέζδ ιαξ; Σμ 8% ηαηανπήκ. Γζαηί; 11,4 

είκαζ, ηφνζε Καεδβδηά, μ ιέζμξ υνμξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ζημ 

επίπεδμ ηδξ  είζπναλδξ απυ ημ ΑΔΠ, μ ιέζμξ υνμξ. Πυζμ είιαζηε 

εδχ; Δίιαζηε ημκηά ζημ  δφμ.  

Άνα θμζπυκ, βζα κα ιδ θηζαζζδςκυιαζηε εδχ ηαζ κα θέιε 

ημοαέκηεξ ημο αένα, αοηυ είκαζ πάβζμ ηαεμθζηυ. Σμ πχξ αηνζαχξ εα 

ένεεζ, εα ιαξ ημ πεζ ηαζ δ ιεθέηδ.  

Απυ εηεί ηαζ πένα, επεζδή ηάπμζμζ Γήιμζ δεκ έπμοκ 

δζαπεζνζζηζηή επάνηεζα, υπςξ εκ πνμηεζιέκς δ  Κάζμξ, οπάνπεζ δ 

ΚΔΓΔ πμο έπεζ δζαπεζνζζηζηή επάνηεζα, δ ΠΔΣΑ, μζ μπμίμζ δεηάδεξ 

Γήιμζ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα,  δεηάδεξ Γήιμζ ήδδ ζηδκ Δθθάδα, ηάκμοκ 

πνμβναιιαηζηή ζφιααζδ ιε ηδκ ΠΔΣΑ ηαζ ακαθαιαάκμοκ, δ ΠΔΣΑ 

θές, πμο είκαζ αναπίμκαξ ηδξ ΚΔΓΔ, ηάκμοκ θμζπυκ πνμβναιιαηζηή 

ηαζ θφκμοκ ημ πνυαθδιά ημοξ. Άνα έπμοιε θφζδ ηαζ ζε αοηυ ημ 

εέια.  
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ζμκ αθμνά ηχνα βζα ιενζηά γδηήιαηα μζημκμιζηά, οπάνπμοκ 

δφμ ζοκεδνίεξ ιε δφμ ζοβηεηνζιέκεξ εζζδβήζεζξ επζζηδιυκςκ, βζα 

ημ εέια ημ μζημκμιζηυ, ηδξ πεναζηένς ακ εέθεηε άπμρήξ ιαξ .  

Σχνα, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο ηαζ ηθείκς βζα κα αημφζμοιε ηζξ 

απακηήζεζξ απυ ημκ ηφνζμ Φοπάνδ, ιπμνμφιε υθμζ ιαξ κα πάιε 

ζημ εηηεθεζηζηυ ηαηά νζπάξ κα πονμαμθμφιε μ έκαξ ημκ άθθμκ. 

Καηά ηδκ άπμρή ιμο εα πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ μ επενυξ δεκ 

είκαζ εδχ ιέζα, εάκ έπμοιε αθήζεζ ηζξ ημιιαηζηέξ ιαξ ηαοηυηδηεξ. 

Δδχ έπμοιε ηδκ ίδζα ηαοηυηδηα, ηδξ Αοημδζμίηδζδξ. Ο επενυξ είκαζ  

μ απέλς ηαζ άνα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δβχ θές ηζ πνέπεζ, Βαββέθδ. Ακ ηάπμζμζ δεκ ημ 

έπμοκ ηάκεζ, ηαηχξ δεκ ημ έπμοκ ηάκεζ , ηαηά ηδκ άπμρή ιμο πάθζ.  

 Θεςνχ θμζπυκ υηζ εδχ δ ιυκδ ιαξ δφκαιδ είκαζ δ έκςζδ, δ 

εκυηδηα, δ αοημδζμζηδηζηή ηαοηυηδηα, ηαζ ιέζα ζε αοηυ εα 

παθέρμοιε.  

 Κφνζε Καεδβδηά, μ θυβμξ ζε εζάξ.  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Δοπανζζηχ πμθφ, ηφνζε Πνυεδνε.  

 Οζ ενςηήζεζξ πμο έβζκακ  είκαζ πάνα πμθφ μοζζαζηζηέξ, 

ανηεηέξ ηαζ ειπθμοηίγμοκ ηαζ ημ δζηυ ιαξ πνμαθδιαηζζιυ. Θα 

πνμζπαεήζς κα ηζξ απακηήζς ηςδζημπμζδιέκα.  

 ε υηζ αθμνά ημκ ΔΝΦΗΑ. Καηανπάξ πνάβιαηζ μζ πζμ πμθθέξ 

ενςηήζεζξ, πχξ κα ημ πς, πδβαίκμοκ θίβμ πζμ ιπνμζηά απυ αοηυ 

πμο έπμοιε ηάκεζ  ιέπνζ ηχνα. Γδθαδή πδβαίκμοκ ζε εέιαηα 

μζημκμιζηχκ, ιμνθέξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ηονίςξ ιμνθέξ 

είζπναλδξ ηαζ ζοιιεημπήξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ζηα θμνμθμβζηά 

έζμδα ημο ηνάημοξ.  

 ε υηζ αθμνά ημκ ΔΝΦΗΑ, ακαθένεδηε μ ηφνζμξ Γακζδθίδδξ. 

Θα ιπμνμφζε δ μιάδα κα πεζ κα δχζμοιε ημκ ΔΝΦΗΑ ζηδκ 

Αοημδζμίηδζδ; Δίκαζ έκα… ημ ηάκς έηζζ αοεαίνεηα, ζημ ηάης -ηάης 

έπς ηδ δοκαηυηδηα κα ημ ηάκς. Θα ιπμνμφζε κα πεζ δίκς ημκ 

ΔΝΦΗΑ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ. Έπμοιε πνμαθδιαηζζηεί πάκς ζε αοηυ 
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ηαζ έπμοιε αάθεζ ημοθάπζζημκ ηνεζξ πνμτπμεέζεζξ βζα κα 

ζηεθημφιε, ηαζ εα πνμζπαεήζμοιε ηαζ ζηδκ πμνεία κα βίκμοιε ηαζ  

πζμ ακαθοηζημί ζε αοηυ.  

 Ζ πνχηδ πνμτπυεεζδ πμο έπμοιε εέζεζ είκαζ υηζ εα πνέπεζ 

κα ανεεεί έκα ηνυπμξ αηνζαμφξ ηαηαβναθήξ ηςκ πενζμοζζαηχκ 

αηίκδηςκ ζημζπείςκ. Μέπνζ ζήιενα δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ 

θμνμθμβεί ηδκ αηίκδηδ πενζμοζία…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  ημ Δ9 θμζπυκ πανέπεζ. Άνα πνεζάγεηαζ δζαζφκδεζδ 

ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ιε ηδ αάζδ δεδμιέκςκ πμο έπεζ δ 

Γεκζηή Γναιιαηεία Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ. Γζα κα έπμοιε 

ελαζθαθίζεζ ημ πνχημ, υηζ λένμοιε… Αοηυ θμζπυκ είκαζ έκα αίηδια. 

Σμ πνχημ είκαζ αοηυ.  

 Σμ δεφηενμ είκαζ υηζ εα πνέπεζ κα ιπμνεί ηάπμζμξ κα 

παναημθμοεεί ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ηζιέξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αβμναίεξ 

ηζιέξ. Έκα ζφζηδια ημ μπμίμ παίγεζ πάνα πμθφ ηαζ υθμζ έ πμοιε ηδκ 

αίζεδζδ υηζ απέπεζ πάνα πμθφ απυ αοηυ πμο ζοιααίκεζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα.  

 Σνίημκ ηαζ ηονζυηενμ. Πνζκ πάιε κα ιζθήζμοιε βζα ημκ ΔΝΦΗΑ 

ζηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, εα πνέπεζ κα πμφιε ημ ελήξ εέια. 

Πμζμξ είκαζ δίηαζμξ ηαζ ζςζηυξ ηνυπμξ θμνμθυβδζδξ ηδξ  αηίκδηδξ 

πενζμοζίαξ ζηδκ Δθθάδα. Ακ δεκ ημ πμφιε αοηυ, ηζκδοκεφμοιε ηάηζ 

ημ μπμίμ έπεζ ζπεδζαζηεί θάεμξ, ειείξ κα ημ εζςηενζημπμζήζμοιε. 

Γζα πμζμ θυβμ κα εζςηενζημπμζήζμοιε ηάηζ ημ μπμίμ ζπεδζαζηζηά 

είπε πνμαθήιαηα;  

 Ακ πνυηεζηαζ θμζπυκ ειείξ κα ημ ηάκμοιε, κα πμφιε απυ ηδκ 

ανπή ημ δζηυ ιαξ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνέπεζ κα θμνμθμβδεεί δ 

αηίκδηδ πενζμοζία βζα κα είκαζ δίηαζδ πςνζηά ηαζ  ημζκςκζηά 

ακαδζακειδηζηή ηαζ ιε αάζδ αοηή ηδ θμβζηή κα δμφιε ιε πμζμ ηνυπμ 

εα ζοιιεηείπε δ Αοημδζμίηδζδ ζηδκ ηαηακμιή ημο θυνμ ο αηίκδηδξ 

πενζμοζίαξ.  
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 ε ηάεε δε πενίπηςζδ, άηνζηδ ιεηαθμνά εκυξ θυνμο είκαζ 

επζηίκδοκδ, εκδεπμιέκςξ δε ηαζ άδζηδ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  ίβμονα άδζηδ, ζοιθςκχ ιαγί ζαξ πάνα πμθφ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Απμθφηςξ, ηαζ υπζ ιυκμ βζα ημοξ πενζθενεζαημφξ. Καζ 

βζα αζηζημφξ. Ακ πάνεηε ηαζ δείηε βζα πανάδεζβια ηζ θμνμδμηζηή 

ζηακυηδηα έπεζ μ Γήιμξ Φζθμεέδξ -Φοπζημφ ιε αάζδ ηδκ αηίκδηδ 

πενζμοζία ηαζ πάνεηε κα δείηε ηαζ ηζ  θμνμδμηζηή ζηακυηδηα έπεζ μ 

Γήιμξ Πενάιαημξ ηαζ ηα ζοβηνίκεηε ζε ζπέζδ ιε ημοξ ΚΑΠ πμο 

παίνκμοκ αοημί μζ Γήιμζ, μ Γήιμξ Φοπζημφ παίνκεζ οπμδεηαπθάζζμ 

ηαζ μ Γήιμξ Πενάιαημξ παίνκεζ πενζζζυηενμ. Γεκ βίκεηαζ  επμιέκςξ 

ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ.  

 Άνα βζα κα ιπμνέζεζξ κα έπεζξ έκα θυνμ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ 

βζα ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, πνέπεζ κα εθέβλεζξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ, 

πνχημκ, αθθά ηαζ πάθζ αθμφ εθέβλεζξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ, βζα κα 

απμθφβεζξ ηζξ αδζηίεξ, δεκ ιπμνείξ πανά κα ημκ ζοιπθδνχζεζξ ιε 

έκα ιδπακζζιυ ακαδζακμιήξ. Αοηυξ μ ιδπακζζιυξ ακαδζακμιήξ εα 

πνμηφπηεζ εζςηενζηά απυ ημ θυνμ; Θα πνμηφπηεζ απυ άθθμ θυνμ; 

Πανάδεζβια, εα παναιείκεζ ημ 20% ημο θυνμο εζζμδήιαημξ 

θοζζηχκ, κμιζηχκ πνμζχπςκ; Ή πανάδεζβια, εα ηναηήζεζξ ηαζ ημ 

ΦΠΑ ηαζ ιάθζζηα εα ημ ζοκδοάζεζξ ιε ηδ  θμνμθμβζηή πνμζπάεεζα 

ηαζ κα αάθεζξ ηαζ ημοξ Γήιμοξ ςξ έκα ααειυ ζηδκ αφλδζδ ηςκ 

θμνμθμβζηχκ εζυδςκ ημπζηά;  

 Ακ εέθεηε, εβχ πενίπμο ηθίκς, ακ εέθεηε κα πς ηδκ άπμρή 

ιμο, αθθά δεκ ιπμνμφιε κα ιπμφιε ζε αοηή ηδ ζογήηδζδ βζαηί… 

Απθχξ επεζδή είπαιε…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αοηυ είκαζ εκδεζηηζηυ πμο θέεζ.  

ΦΤΥΑΡΖ: Δίκαζ  έκα πανάδεζβια αοηυ πμο θές. νμζ ηαζ 

πνμτπμεέζεζξ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Αοηυ αηνζαχξ θέιε.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

36 

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έκα θεπηυ, ιδκ παίνκμοιε έηζζ.  

Αοηυ πμο θέεζ μ ηφνζμξ Καεδβδηήξ, έπεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ημο 

άπμρδ, άπμρδ, ηδκ μπμία δ ΚΔΓΔ δεκ έπεζ ηάκεζ απμδεηηή ιε ηδκ 

έκκμζα αοηυ πμο θέεζ ημ απμδεπηήηαιε. Δκηάλεζ; Γζα κα λεηαεανίζς, 

κα ιδκ βίκεζ ηαιία δζαζηνέαθςζδ.  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Καζ αοηυ πμο θές, δεκ θές υηζ πνέπεζ μ ΔΝΦΗΑ… ακ 

αημφζηδηε ηάηζ ηέημζμ, δεκ είπα υηζ… ζε ηαιία πενίπη ςζδ. Λές ζε 

αοηή ηδ ζογήηδζδ δεκ ιπαίκεζξ. Θέηεζξ ημοξ δζημφξ ζμο ηακυκεξ ηαζ 

ακαθένεδηα ήδδ ζημοξ ηακυκεξ. Μπμνχ κα ηςδζημπμζήζς θζβάηζ 

ηαζ ηάηζ αηυια. Σμ έκα είκαζ αοηυ.  

 Σμ δεφηενμ. Σαιεζαηυ ηαζ πχξ ιπμνεί κα βίκεηαζ. Ο ηφνζμξ 

Ηςαηεζιίδδξ νχηδζε πχξ ιπμνεί… Ο ηφνζμξ Ηςαηεζιίδδξ είπε δφμ 

πνάβιαηα. Σμ έκα εα έθεβα βζα ηαηδβμνίεξ Γήιςκ, πμο δζαπενκά 

ήδδ ημπμεεηήζεζξ ηαζ ενςηήζεζξ ιάθθμκ, πμο έβζκακ ηαζ απυ 

άθθμοξ ζοκέδνμοξ.  

 Θα έθεβα ημ ελήξ. Καηδβμνίεξ Γήιςκ. Δίκαζ ιζα πμθφ 

παναβςβζηή ζδέα κα ζηεθηεί ηακέκαξ ηνζηήνζα ιε ηα μπμία ιπμνεί 

κα ηαηαηάλεζ ηαηδβμνίεξ Γήιςκ. Ζ ίδζα θμβζηή ιε ηδκ μπμία ιπμνεί 

κα ιζθήζεζ βζα Γήιμοξ κδζζά, δ ίδζα θμβζηή είκαζ εηείκδ δ μπμία 

πνέπεζ κα ιζθήζεζ βζα αζηζημφξ Γήιμοξ, δ ίδζα θμβζηή είκαζ εηείκδ δ 

μπμία ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα ιζθήζεζ βζα δπεζνςηζημφξ Γήιμοξ.  

 Πμφ ανίζηεηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ ιαξ  ζε αοηυ. Ο 

πνμαθδιαηζζιυξ ιαξ ζε αοηυ ανίζηεηαζ ζημ ελήξ. ηζ θμαάιαζ υηζ 

δεκ ιπμνεί ιυκμ έκα ηνζηήνζμ κα ηαλζκμιήζεζ, κα μδδβήζεζ ζε ηαθή 

ηαζ απμδεηηή ηαλζκυιδζδ ηςκ Γήιςκ. Μάθθμκ πνεζ άγεηαζ ηάηζ πζμ 

επελενβαζιέκμ.  

 Πμζεξ δοκδηζηέξ παναιέηνμοξ ειείξ έπμοιε θάαεζ οπυρδ ιαξ; 

Ο πθδεοζιυξ, είκαζ ιζα πανάιεηνμξ πμο είπαιε. Ζ έηηαζδ, είκαζ 

δεφηενδ πανάιεηνμξ πμο είπαιε. Σνίημκ, δ κδζζςηζηυηδηα. 

Σέηανημκ, δ δπεζνςηζηυηδηα ηαζ δ μνεζκυηδηα. Πέιπημκ, δ 

θμνμδμηζηή ζηακυηδηα ηαζ ημ επίπεδμ ακάπηολδξ ημο Γήιμο, ιε 
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αάζδ ημ ηαηά ηεθαθήκ δδθςεέκ εζζυδδια. Έηημκ, δ ηαηάζηαζδ ηςκ 

δδιμζίςκ μζημκμιζηχκ  ημο Γήιμο, δδθαδή μ δείηηδξ ημπζηήξ 

δδιμζζμκμιζηήξ αοημκμιίαξ. Σζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηα έζμδα ζημ 

ζοκμθζηυ  πνμτπμθμβζζιυ. Γζαηί αηυια ηαζ βζα κδζζςηζηυηδηα κα 

ιζθήζμοιε, είκαζ άθθμ πνάβια μ Γήιμξ Κάζμο ηαζ άθθμ πνάβια μ 

Γήιμξ Μοηυκμο ή μ Γήιμξ Ρυδμο. Έπμοκ δζαθμνεηζηυ δείηηδ 

δδιμζζμκμιζηήξ αοημκμιίαξ. Άνα ηαζ δ κδζζςηζηυηδηα δεκ είκαζ έκα 

ηνζηήνζμ ημ μπμίμ ζε αμδεά κα παξ ιέπνζ ηένια. Υνεζάγεηαζ θμζπυκ 

ιζα πνμζέββζζδ πάνα πμθφ ζοζηδιαηζηή βζα κα ιπμνέζεζξ κα 

πνμζεββίζεζξ αοηυ ημ εέια.  

 Χζηυζμ ηαζ ιέκμοιε ζε αοηυ, εεςνχ αοηή ηδ πνμζέββζζδ 

παναβςβζηή ηαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ ηαζ εα ηδκ επζδζχλμοιε κα βίκεζ.  

 Σμ δεφηενμκ, εζζπναηηζημί ιδπακζζιμί βζα ηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ.  Κμζηάληε, ιζα πνυηαζδ πμο ηαηαηέεδηε ηαζ ζηδκ 

Δπζηνμπή βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ημο Καθθζηνάηδ, θέεζ υηζ οπάνπμοκ 

86 δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ημπζηχκ εζυδςκ, ιε δζαθμνεηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ είζπναλδξ, δζαθμνεηζηέξ δζαδζηαζίεξ πζζημπμίδζδξ ηαζ 

ηα θμζπά.  

 Σμ γήηδια ημο ηνυπμο είζπναλδξ ηςκ ημπζηχκ εζυδςκ είκαζ 

πμθφ ζμαανυ, έπεζ  ηεεεί, λένμοιε ηζξ δοζημθίεξ πμο οπάνπμοκ ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ΓΔΖ, λένμοιε ηζξ δοζημθίεξ ζε υηζ αθμνά ηζξ 

επζπμνδβήζεζξ ηαζ ηζξ ηαεοζηενήζεζξ πμο οπάνπμοκ. Πχξ ιπμνεί 

κα ανεεεί ιζα θφζδ πάκς ζε αοηυ ημ εέια; Έπμοιε επελενβαζηεί, 

έπμοκ ηαηαηεεεί ηάπμζεξ πνμηάζεζξ. Γεκ έπμοκ ημ ααειυ 

επελενβαζίαξ πμο εα ιπμνμφζαιε αοηή ηδκ χνα κα ημκ 

πνμαάθθμοιε, βζαηί θμαάιαζ υηζ είκαζ πνυςνμ. Έπμοκ επελενβαζ ηεί 

δζάθμνεξ πνμηάζεζξ. Θέθμοκ πνμζμπή. Καζ βζαηί εέθμοκ πνμζμπή; 

Γζαηί αηυιδ ειείξ πνμζενπυιαζηε εδχ ςξ επζζηήιμκεξ, υιςξ δ 

επζζηήιδ, ζδίςξ δ μζημκμιζηή ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ υηακ 

αζπμθείηαζ ιε εέιαηα Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, δεκ βίκεηαζ ζε ηεκυ. 

Ξένμοιε πμθφ ηαθά πυζμ θμνηζζιέκδ είκαζ αοηή ηδ ζηζβιή δ 

ζογήηδζδ βφνς απυ ηδ θμνμθμβζηή επζαάνοκζδ ζηδκ Δθθάδα. Μδκ 
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ανπίζμοιε ηαζ ειείξ ηαζ θέιε, βζαηί δδιζμονβμφκηαζ ζοβπφζεζξ πμο 

ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ πανελήβδζδ ηαζ κα θμνηςεμφιε ειείξ 

έκα αάνμξ πςνίξ αοηυ ημ πνάβια κα ημ πνςζηάιε.  

 Σέθμξ, είπαηε βζα ιζα πνυηαζδ βζα ημκ ακαπηολζαηυ ηαζ 

επζπεζνδιαηζηυ νυθμ ηςκ ΟΣΑ. Δβχ έθηαζα ιέπνζ ημ ζδιείμ, ιε 

αάζδ ηα πμνίζιαηα ηδξ μιάδαξ ιεθέηδξ, ηαζ είπαιε κα παίλμοκ μζ 

Γήιμζ έκα πζμ μοζζαζηζηυ νυθμ ζε υηζ αθμνά ημ παναβςβζηυ  

πενζαάθθμκ. Πνάβιαηζ, δεκ είπαιε βζα ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημοξ 

Γήιμοξ. Δίκαζ ιζα πνυηαζδ πμο ιπμνμφιε κα ηδκ ελεηάζμοιε. Δβχ 

εεχνδζα υηζ είκαζ ημζκυξ ηυπμξ κα ιζθήζμοιε, ηαζ ε ίκαζ ημζκά 

απμδεηηυ ζακ ακάβηδ, κα ιζθήζμοιε βζα ηδ δοκαηυηδηα ηςκ Γήιςκ 

κα είκαζ οπμδμπείξ εκίζποζδξ ημο παναβςβζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Σχνα, ημ ακ ηαζ μζ ίδζμζ  έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα παίλμοκ νυθμ 

επζπεζνδιαηζηά ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ, είκαζ έκα γήηδια, 

πνμθακχξ ηίεεηαζ ηαζ αοηυ ζε ζογήηδζδ. Απυ ηδκ πθεονά ιαξ δεκ 

εα ήηακ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Η. ΦΤΥΑΡΖ:  Γεκ εα ήηακ.  

Καζ ημ ηεθεοηαίμ βζα ημ γήηδια ηδξ ακάπηολδξ. Δβχ ζηδκ 

ηαηαηθείδα είδαηε υηζ ακέδεζλα ημ γήηδια ηδξ μζημκμιζηήξ 

ακάπηολδξ ςξ ημ πνςηανπζηυ γήηδια ηδξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ 

πχναξ, ζημ μπμίμ έπεζ κα ζοκεζζθένεζ ηαζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θεςνχ υηζ ηα οπυθμζπα εα δζαιμνθςεμφκ ιέπνζ ημ 

οκέδνζυ ιαξ. ιςξ είκαζ ζίβμονμ υηζ αοηή δ πνμζπάεεζα, είκαζ 

πνμζπάεεζα δ μπμία έπεζ αάζδ ηαζ έπεζ μοζία.  

 Να εοπανζζηήζς ημκ ηφνζμ Καεδβδηή, ημκ ηφνζμ Φοπάνδ, βζαηί  

είιαζηε ζε ιζα δζανηή δζαδζηαζία ηαζ ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ηαζ κα 

πμφιε υηζ δ Κεκηνζηή Έκςζδ Γήιςκ Δθθάδμξ, δ Αοημδζμίηδζδ εκ 

βέκεζ, πθέμκ δεκ εα ιζθά ιυκμ πμθζηζηά, μφηε ζοκδζηαθζζηζηά. Θα 

ιζθάεζ ηεηιδνζςιέκα, επζζηδιμκζηά, ιε αέθηζζηεξ πναηηζηέξ.  

 αξ εοπανζζημφιε πμθφ, ηφνζε Καεδβδηά.  
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 Δημζιάγμοιε ημ ηναπέγζ Ακαπηολζαηυξ Ρυθμξ Γήιςκ –  

Γδιμηναηζηυξ Πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ ιέπνζ κα βίκεζ  αοηυ εα 

παναηαθέζς επ’ αθμνιήξ ημο ηονίμο Βμνίδδ, μ μπμίμξ δεκ ήηακ 

πεεξ ηαζ μ μπμίμξ θυβς ημο υηζ είπε παναανεεεί ζημ Μ αονμαμφκζμ, 

ζε ηάπμζα οπμπνέςζδ πμο οπήνπε, κα ένεεζ βζα θίβα θεπηά ζημ 

αήια ηαζ κα εημζιάγεηαζ παναηαθχ, ηφνζε Καθακηάνδ, κα ακαθάαεηε 

ηδκ ηεκηνζηή εζζήβδζδ ημο Ακαπηολζαηυξ Ρυθμξ Γήιςκ –  

Γδιμηναηζηυξ Πνμβναιιαηζζιυξ.  

Μ. ΒΟΡΗΓΖ:  Δοπανζζηχ, ηφνζε Πνυεδνε . 

 Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ Γήιανπμζ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ, απμθμβμφιαζ ηαηανπάξ βζαηί δεκ ιπυνεζα κα είιαζ 

ημκηά ζαξ πεεξ. Τπήνπε ακεζθδιιέκδ οπμπνέςζδ, έπνεπε κα είιαζ 

ζημ ελςηενζηυ, είπε εηθμβέξ ημ Μαονμαμφκζμ, ηαζ ηάκαιε εηθμβζηή 

παναηήνδζδ ζημ Μαονμαμφκζμ. Καζ εηεί πήβακ ηαθά, απυ πθεονά 

δζαδζηαζίαξ πήβακ ηαθά, δεκ λένς ακ εα ημοξ ανέζμοκ ηα 

απμηεθέζιαηα, αθθά εκ πάζδ πενζπηχζεζ απυ πθεονάξ δζαδζηαζίαξ 

πήβακ ηαθά.  

 Αημφζαηε ηζξ ααζζηέξ ημπμεεηήζεζξ κμιίγς ηδξ ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ απυ ημκ ζοιιαπδηή ιμο, ημκ Σάζμ ημκ Γασηάκδ, 

πεεξ. Άνα εβχ επζηνέρηε ιμο κα είιαζ αναποθμβζηυξ ηαζ εκηεθχξ 

ζοκμπηζηυξ.  

 Καηανπάξ κμιίγς δ ιεβάθδ ζογήηδζδ πμο πνέπεζ κα 

λεηζκήζμοιε αοηή ηδ ζηζβιή, Αοημδζμίηδζδ ηαζ ηεκηνζηυ ηνάημξ, 

είκαζ κα ηάκμοιε ιζα απμηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ημο Καθθζηνάηδ ηαζ  

ημ πχξ έπεζ πνμπςνήζεζ ιέπνζ ηχνα. Ζ απμηίιδζδ δεκ ιπμνεί κα 

αθήζεζ απέλς ημοξ πμθίηεξ, δεκ ιπμνεί κα αθήζεζ απέλς ηδκ 

εζηυκα πμο έπμοκ μζ πμθίηεξ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ Γήιςκ αοηυ ημ 

πνμκζηυ δζάζηδια.  

 Πνέπεζ θμζπυκ ηακείξ κα δεζ πναβιαηζηά ακ ιεηά απυ αοηή 

ηδκ εθανιμβή ημο Καθθζηνάηδ μζ πμθίηεξ είκαζ ζηακμπμζδιέκμζ, ζε 

πμζμκ ααειυ, ηαζ ζε ηζ  δεκ είκαζ ζηακμπμζδιέκμζ, πνμηεζιέκμο 
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κμιίγς κα ιπμνέζεζ κα πανέιαεζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ μνβακςιέκα 

ζηδ ζογήηδζδ αοηή.  

 Γζααάγς έηζζ εδχ υηζ λεηζκήζαιε ημ δζάθμβμ βζα ηδ 

ιεηαννφειζζδ ημο ηνάημοξ. Ο δζάθμβμξ βζα ηδ ιεηαννφειζζδ ημο 

ηνάημοξ οπμεέης υηζ… εβχ έηζζ υπςξ ημ ηαηαθαααίκς, ζημ ηέκηνμ 

ημο πνέπεζ κα είκαζ μ δζάθμβμξ βζα κα δμφιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ πνδιαημδυηδζή ηδξ ηαζ ηδκ 

επάνηεζα αοηχκ ηςκ δφμ ακ εέθεηε ζπέζεςκ, αοηήξ ηδξ ζπέζδξ πμο 

ακαπηφζζεηαζ, ηαζ κα δεζ ηακέκαξ δφμ πνάβιαηα, ημ θές λεηάεανα 

βζαηί ηαζ αοηά  απμηεθμφκ ζηναηδβζηυ ζηυπμ βζα ειάξ, ημ πνχημ 

είκαζ δ βεκζηυηενδ ιείςζδ ηςκ βναθεζμηναη ζηχκ αανχκ ηαζ αοηυ 

δζαπενκά υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ δζμζηήζεςξ, ημ ηεκηνζηυ ηνάημξ, ηδκ 

Πενζθενεζαηή Αοημδζμίηδζδ, ηδκ Αοημδζμίηδζδ ημο Α’ Βαειμφ, άνα 

ηδ ιείςζδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ επζαάνοκζδξ, ηδξ δζμζηδηζηήξ 

επζαάνοκζδξ, ζημκ πμθίηδ. Αοηυ θμζπυκ είκαζ  ιζα ηεκηνζηή 

ζηυπεοζδ. Αοηυ ζδιαίκεζ πχνμξ εθεοεενίαξ, αοηυ ζδιαίκεζ δζηαζσηά 

αννφειζζημξ πχνμξ, ζδιαίκεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πενζζζυηενδ 

εθεοεενία βζα ημοξ πμθίηεξ, υπμο πνεζάγεηαζ ηαζ είκαζ ακαβηαία δ 

νφειζζδ, κα οπάνπεζ, υπμο δεκ πνεζάγεηαζ ηαζ δεκ είκαζ ακαβηαία δ 

νφειζζδ, κα ηαηανβδεεί.  

 Αοηυ θμζπυκ είκαζ ιζα ααζζηή ζηναηδβζηή ζηυπεοζδ ηδξ ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, πμο ακμίβεζ ηδ ζογήηδζδ πνμηεζιέκμο κα 

αολήζμοιε ηδκ εθεοεενία. Σδκ εθεοεενία δνάζδξ ηςκ πμθζηχκ.  

 Σμ δεφηενμ, ημ μπμίμ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ πχξ ζο βηνμημφιε 

εζςηενζηά πζα ηζξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ. Αοηυ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ 

ζογήηδζδ ηδξ επζηάθορδξ ηςκ ανιμδζμηήηςκ. Σζ εα ηάκεζ μ 

Γναιιαηέαξ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ; Σζ εα ηάκεζ ημ ηεκηνζηυ ηνάημξ; 

Σζ ηάκεζ δ Πενζθενεζαηή Αοημδζμίηδζδ; Σζ ηάκμοκ μζ Γήιμζ; Γεκ 

ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηδκ ίδζα δμοθεζά, δεκ ιπμνμφκ κα 

αθθδθμεθέβπμκηαζ, δεκ ιπμνεί κα οπάνπεζ αοηή δ απυθοηδ ηαζ 

ηεναηχδδξ ζφβποζδ, δ μπμία ηαεζζηά δοζθεζημονβζηά ηα γδηήιαηα 

αοηά. Αοηά είκαζ ζημ ημιιάηζ ηδξ αλζμθυβδζδξ.  
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 Καζ εεςνχ υηζ εδχ, δ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θέεζ ηάηζ απθυ, δ 

πνυεεζδ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ πνέπεζ κα είκαζ μ Γναιιαηέαξ ηδξ 

Απμηεκηνςιέκδξ κα θφβεζ απυ ηδ ιέζδ, ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα κα 

δμφιε πχξ ηαεμνίγμκηαζ ιε πμθφ ζαθή υνζα ηαζ ηνυπμοξ μζ 

ανιμδζυηδηεξ ζηζξ οπυθμζπεξ δζμζηδηζηέξ δμιέξ.  

 Σμ ηνίημ. Να ιδκ πς ημ βκςζηυ, βζαηί αοηυ ημ θέιε υθμζ ηαζ 

έπεζ  βίκεζ ηαζ θίβμ ηαναιέθα ηαζ είκαζ ηαζ θίβμ ημοναζηζηυ. θμζ 

είιαζηε οπέν ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ιεβαθφηενδξ δοκαηήξ 

απμηέκηνςζδξ. ε αοηυ θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ εκυηδηα 

απυρεςκ απυ άηνμ ζε άηνμ ημο πμθζηζημφ θάζιαημξ. θμζ θμζπυκ 

ημ θέιε αοηυ. Να πάιε κα δμφιε υιςξ ηζ ζδιαίκεζ αοηυ.  

 Δδχ θμζπυκ ημ ενχηδια είκαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ. Δίκαζ έημζιδ δ 

Αοημδζμίηδζδ βζα πεναζηένς ανιμδζυηδηεξ; Άημοζα, ηφνζε Πνυεδνε, 

υηζ είκαζ ιέζα ζηζξ ζηέρεζξ ζαξ ηαζ ζηζξ πνμηάζεζξ ζαξ, υηζ πνέπεζ 

κα ελεηαζηεί παναδείβιαημξ πάνζκ ημ γήηδια ημο κα ακαθάαεζ 

ανιμδζυηδηεξ ζηδκ Πνςημαάειζα Τβεία, δ Πνςημαάειζα 

Αοημδζμίηδζδ.  

 Χναία. Αοηυ θμζπυκ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Μ. ΒΟΡΗΓΖ:  Δκηάλεζ, ιδ αζάγεζηε ηαζ ιδκ ηα ζζμπεδχκεηε υθα, 

βζαηί έπμοιε εέιαηα. Ξένεζ ηχνα μ Πνυεδνμξ, υηζ ημ : “εζείξ ηζξ 

ηάκεηε”, ηάηζ ηάκεηε ηαζ εζείξ, ηάηζ ηάκεζ ηαζ ημ ζφζηδια οβείαξ,  

υθμζ ηάηζ ηάκμοιε.  

 Να ηάηζμοιε κα δμφιε θμζπυκ ηχνα, αοηυ ακ είιαζηε έημζιμζ, 

παναδείβιαημξ πάνζκ κα ημ πνμπςνήζμοιε ςξ α νιμδζυηδηα 

πνμηεζιέκμο κα πάιε έκα αήια παναπένα. Δβχ δεκ ημ θές ιυκμ ζε 

αοηυ. Θεςνχ υηζ έκα ημιιάηζ ημο πμθζηζζιμφ, ζδιακηζηυ ημιιάηζ 

ημο πμθζηζζιμφ, εα ιπμνμφζε κα πενάζεζ ζηα πένζα ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ. Θεςνχ υηζ οπάνπμοκ πμθθά πνάβιαηα ηα μπμία εα 

έπνεπε κα ηα πνμπςνήζμοιε. Αοηυ υιςξ δεκ εα βίκεζ μφηε ιε 

βεκζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, μφηε εα βίκεζ  εηεέημκηαξ 

θζθμζμθίεξ, μφηε εα βίκεζ θέβμκηαξ βεκζηυθμβα πνάβιαηα. Θα βίκεζ 
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ιε μνβακςιέκδ, ακαθοηζηή, θεπημιενεζαηή ζογήηδζδ, ηαζ αοηυ εέθεζ 

κα πάιε ηδκ ημοαέκηα ζε αάεμξ.   

 Δβχ ζαξ δίκς ιζα ζηναηδβζηή ζηυπεοζδ αοηή ηδ ζηζβιή, αθθά 

εεςνήζηε ημ αοηυ εκανηηήνζμ πνμηεζιέκμο κα ζογδηήζμοιε 

πεναζηένς.  

 Σεθεζχκς. Πάκηςξ δ ζογήηδζδ βζα ηδ ιεηαννφειζζδ ημο 

ηνάημοξ δεκ λεηζκά απυ ημ εηθμβζηυ ζφζηδια. Καζ πάκηςξ ημ 

πνυαθδια αοηή ηδ ζηζβιή πμο ηαηαθαααίκμοκ μζ πμθίηεξ, δεκ είκαζ 

υηζ δεκ ημοξ ανέζεζ ημ εηθμβζηυ ζφζηδια. Καζ πάκηςξ έκα εηθμβζηυ 

ζφζηδια πνέπεζ κα πνμτπμεέηεζ δφμ πνάβιαηα. οιθςκχ. Σδ 

ιέβζζηδ δοκαηή ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ζφιθςκα ιε ηα εηθμβζηά 

απμηεθέζιαηα, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδ δζαηοαένκδζδ. Γεκ είκαζ έκα ημ εηθμβζηυ 

ζφζηδια, δεκ είκαζ  ιυκμ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα, δεκ είκαζ μ ιυκμξ 

ημο ζηυπμξ. Ο δεφηενυξ ημο ζηυπμξ, ζδιακηζηυξ, είκαζ δ 

απμηεθεζιαηζηή δζαηοαένκδζδ πμο πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ημ 

εηθμβζηυ ζφζηδια.  

 Άημοζα θμζπυκ υηζ έπεζ εηθναζηεί δ εέθδζδ απυ πθεονάξ ηδξ 

ηοαένκδζδξ βζα αθθαβή ημο εηθμβζημφ ζοζηήιαημξ, αοηυ είπε ακ 

ηαηάθααα ηαθά ηαζ ακ ιμο ιεηεθένεδ μνεχξ, μ ηφνζμξ Γεκζηυξ 

Γναιιαηεφξ ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ,  πεεξ. Δάκ θμζπυκ ημ 

είπε… ημ ηαηάθααα ζςζηά, ηαζ απυ υηζ ηαηάθααα είκαζ απυθαζή  

ημο ηαζ ημ πνμπςνάεζ έηζζ, έηζζ… έπεζ βναθηεί, είδα ηαζ ηδκ 

ημπμεέηδζή ημο, ηδ δζάααζα δδθαδή ηχνα ζημοξ ζζημηυπμοξ, εέθς 

κα πς ημ ελήξ. Να ιδ ζηεκαπςνζέζηε ηαευθμο, βζαηί; Γζ αηί αοηυ 

υηακ εα βίκεζ εα είκαζ έκαξ κυιμξ, ιέπνζ κα εθανιμζηεί μ κυιμξ εα 

έπμοκ βίκεζ μζ εηθμβέξ ηαζ ιυθζξ βίκμοκ εηθμβέξ εα έπμοιε ακαθάαεζ 

ειείξ ηαζ εα ηαηανβήζμοιε ημκ κυιμ αοηυ ηαζ άνα δεκ πνυηεζηαζ 

αοηυ ημ εηθμβζηυ ζφζηδια κα εθανιμζηεί. Άνα  δεκ οπά νπεζ θυβμξ 

βζα άβπμξ ηαζ βζα ακδζοπία.  

 Σμ δεφηενμ θμζπυκ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  
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Μ. ΒΟΡΗΓΖ:  Ζ ζοκέπεζα ημ ηνάημξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ααζζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ πμο πζζηεφμοιε. Γεκ εα ζοκεπίγμοιε ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ 

πμο δεκ πζζηεφμοιε.  

 Σμ δεφηενμ ημ μπμίμ εέθς κα πς θμζπυκ, βζα κα είιαζηε υθμζ 

ζαθείξ ηαζ λεηάεανμζ, είκαζ επεζδή δζάααζα βζα ιζα απυπεζνα βζα 

ηάηζ ηναηζηά δζμνζζιέκμοξ Γναιιαηείξ, Δζδζημφξ ηαζ Γεκζημφξ, ζημοξ 

Γήιμοξ.  

 Να λεηαεανίζμοιε. ηζ εέθεηε κα ζογδηήζμοιε ηαζ κα 

ζοιθςκήζμοιε ή κα δζαθςκήζμοιε βζα ηζξ ανιμδζυηδηεξ, βζα ηδκ 

επέηηαζή ημοξ, βζα ημ ιέβεευξ ημοξ, βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ, υθα 

αοηά ηα πμθφ εκδζαθένμκηα πμο αημφζαιε, ηα μπμία είκαζ πμθφ 

ηνίζζια βζα ηδκ πμνεία ηδξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 ε έκα υιςξ δεκ εα αάθμοιε κενυ ζημ ηναζί ιαξ. Οζ Γήιμζ 

δεκ πνυηεζηαζ κα βίκμοκ πανανηήιαηα ημο ηεκηνζημφ ηνάημοξ, μφηε 

πνυηεζηαζ ειείξ κα απμδεπημφιε πμηέ ιζα ηέημζα ελέθζλδ. πμζμζ 

πζζηεφμοκ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ δεκ ιπμνμφκ κα απμδεπημφκ ιζα 

ηέημζμο είδμοξ δέζιεοζδ.  

 Άνα κμιίγς έπμοιε λεηαεανίζεζ ηεκηνζηέξ ζημπεφζεζξ. Θέθς 

κα είιαζηε ζε ζοκεπή επζημζκςκία, εέθς κα δμοθέρμοιε ζηεκά βζα 

αοηά ηα πμθφ εκδζαθένμκηα ηα μπμία αημφζηδηακ ηαζ κμιίγς υηζ 

ζημ επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια, απυ ηδκ πθεονά ηδξ αλζςιαηζηήξ 

ακηζπμθίηεοζδξ εα έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα μνβακχζμοιε ηαζ π μθφ 

ζοβηνμηδιέκα, ακαθοηζηά ηαζ ιεεμδζηά ηδ ζογήηδζή ιαξ αοηή.  

 Δοπανζζηχ πάνα πμθφ βζα ηδ θζθμλεκία ηαζ ηάεε επζηοπία ζηζξ 

ενβαζίεξ ζαξ. Οφηςξ ή άθθςξ κμιίγς υηζ εα λακά ανεεμφιε ζημ 

ηεκηνζηυ ζαξ οκέδνζμ ανπέξ Γεηειανίμο.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Έκα θεπηυ, ιε ηδκ άδεζα ηαζ ημο χιαημξ ηαζ ημο 

Πνμέδνμο.  

 Θα ήεεθα ημκ ηφνζμ Βμνίδδ, επεζδή έθεζπε πεεξ, ηαζ επεζδή 

έβζκε ιζα ημπμεέηδζδ απυ ηδκ πθεονά ιμο πμο εηθνάγεζ ηαζ ηδκ 

μιυεοιδ άπμρδ ηςκ  οκέδνςκ δζαπνμκζηά, έπμοιε ημ ελήξ 

πνυαθδια. ημ εέια ηδξ ανβίαξ ςξ δζμζηδηζ ημφ ιέηνμο, ηφνζε 
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Βμνίδδ. ηα ιεκ πθδιιεθήιαηα δ Βμοθή ρήθζζε υηζ πνέπεζ κα 

οπάνπεζ ηεθεζίδζηδ απυθαζδ βζα κα ιπεζ μ Γήιανπμξ ζε ανβία. 

ςζηυ. Σμ δεπυιαζηε. ηα ηαημονβήιαηα, ζηζξ ηαημονβδιαηζηέξ 

δζχλεζξ, είπαιε… επεζδή έπμοκ πμθθαπθαζζαζηεί ζδίςξ ζηα 

αδζηήιαηα ηδξ απζζηίαξ, δδθαδή ιζα δζαπείνζζδ υπζ ζςζηή, έπμοιε 

πνμηείκεζ δζαπνμκζηά ηαζ θέιε ιε αάζδ ημ ηεηιήνζμ ηδξ αεςυηδηαξ 

ηαζ ιε αάζδ απμθάζεζξ ηςκ εονςπασηχκ δζηαζηδνίςκ, πμο ημ 

ηεηιήνζμ ηδξ αεςυηδηαξ είκαζ ζηίβια, εα εέθαιε ηδ εέζδ ζαξ, υηζ 

ζηζξ ηαημονβδιαηζηέξ δζχλεζξ δ εέζδ ζαξ είκαζ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κφνζε Εοβμφνδ…  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  …υηζ πνέπεζ κα οπάνπεζ πνςηυδζηδ απυθαζδ; Να 

οπάνπεζ δζηαζηζηή ηνίζδ;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μζθάεζ βζα ημ ηεηιήνζμ ηδξ αεςυηδηαξ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έκα θεπηυ. ίβμονα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γζα κα μθμηθδνχζεζ μ ηφνζμξ Βμνίδδξ, βζα ημ 

ηεηιήνζμ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γζα ημ ηεηιήνζμ ηδξ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  αξ παναηαθχ, ηφνζμζ.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κφνζμζ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κφνζμζ, εα παναηαθέζς βζα ιζζυ θεπηυ, βζα ημ εέια 

ημο  ηεηιδνίμο ηδξ αεςυηδηαξ, πμο είκαζ εέια ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, 

βζαηί ημοξ Βμοθεοηέξ, ημοξ Τπμονβμφξ ηαζ υθμοξ ημοξ άθθμοξ ηςκ 

αλζςιάηςκ ημοξ πδβαίκμοκ ιε ηεθεζίδζηα, εκχ ημοξ Γδιάνπμοξ 

ημοξ πδβαίκμοκ ηαζ ημοξ δζαπμιπεφμοκ. Διέκα ιε εκδζαθένεζ 
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θμζπυκ. Σδκ ηοαένκδζδ δεκ ηδκ άημοζα κα πεζ. Γεκ άημοζα ηα άθθα 

ηυιιαηα. Καζ απυ εδχ ηαζ πένα εα  γδηάιε απυ υθα ηα ηυιιαηα κα 

ημπμεεημφκηαζ ζε αοηυ. Ακ θμζπυκ δεκ έπμοκ ζαθή άπμρδ, βζα ειάξ 

δεκ ηάκμοκ αοηά ηα ηυιιαηα. Δάκ έπεζ ηακείξ ακηίννδζδ ζε αοηυ, 

κα ιαξ ημ πεζ.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ναζ θμζπυκ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Πμθφ ηαθά θμζπυκ. ηακ ήηακ Τπμονβυξ, ηφνζε 

Ηςαηεζιίδδ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  αξ παναηαθχ, ηφνζε. αξ παναηαθχ. Σα ηυιιαηα 

ακ ήηακ ιμκμθζεζηά, εα πδβαίκακε ζοκεπχξ απυ ημ 1920 ιε ηζξ ίδζεξ 

απυρεζξ. Μπμνεί κα βίκμκηαζ θάεδ. Καζ εδχ ζε αοηυ ημ οκέδνζμ 

απαζημφιε υπμζμξ ηάεεηαζ ζε αοηυ ημ αήια, κα δεζιεφεηαζ ηαζ ιεηά 

αξ δζαπμιπεφεηαζ ακ δεκ ζζπφζεζ.  

 Παναηαθχ, ηφνζε Βμνίδδ, βζα ιζζυ θεπηυ πάκς ζε αοηυ πμο 

έβζκε ημ ενχηδια.  

Μ. ΒΟΡΗΓΖ:  Λμζπυκ, πάνα πμθφ βνήβμνα.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Μ. ΒΟΡΗΓΖ:  Λμζπυκ, πάνα πμθφ βνήβμνα. Κμζηάληε, έπεζ οπάνλεζ 

ιζα ηάιρδ ηδξ ανπήξ ημο ηεηιδνίμο ηδξ αεςυηδηαξ, βζαηί αοηυ είκαζ 

πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έπεζ βίκεζ ζε δζμζηδηζηυ επίπεδμ. Έπεζ 

οπάνλεζ ιζα ηάιρδ ηαζ δ μπμία έπεζ βίκεζ… λεηίκδζε ιε ημ εέια ηςκ 

δδιμζίςκ οπαθθήθςκ, ηαζ απυ ημ εέια ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ 

επεηηάεδηε ηαζ ζημοξ αζνεημφξ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Μ. ΒΟΡΗΓΖ:  Έηζζ λεηίκδζε. Ζ ζεζνά ηςκ πναβιάηςκ ηδκ 

ηεθεοηαία… ημοθάπζζημκ ημ ’12 - ’14, δ ζεζνά ηςκ πναβιάηςκ ήηακ 

αοηή.  

 Λμζπυκ, ημζηάληε, μφηςξ ή άθθςξ είκαζ πνμαθδιαηζηέξ αοηέξ 

μζ δζαηάλεζξ, μφηςξ ή άθθςξ. Να λένεηε υηζ ημ ζηεπηζηυ αοηχκ ηςκ 
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δζαηάλεςκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ήηακ βζαηί οπήνπε βζα ημοξ 

δδιμζίμοξ οπαθθήθμοξ ηαηή θεζημονβία ηςκ Πεζεανπζηχκ 

οιαμοθίςκ ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα θηάζμοιε ζε απμηέθεζια βζαηί 

δζαζςκζγυκημοζακ ιε  αάζδ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηαζ είπεξ επίμνημοξ 

οπαθθήθμοξ μζ μπμίμζ βζα πνυκζα ιέκακε ζηζξ εέζεζξ ημοξ. Αοηυ 

ήηακ έκα εέια πμο εα έπνεπε ηακμκζηά κα ημ θφζμοκ ηα Πεζεανπζηά 

οιαμφθζα ηαζ κα ιδ ζοκδέεηαζ ιε ιζα αοηυιαηδ δζαδζηαζία. 

Δπελεηάεδκ εκ ζοκεπεία ηαζ ζημοξ Γδιάνπμοξ.  

 αξ δδθχκς ζαθχξ ηχνα ηαζ λεηάεανα ηδ εέζδ ιμο, εεςνχ 

υηζ δ νφειζζδ αοηή πνέπεζ κα ακαεεςνδεεί. Ζ νφειζζδ αοηή, εζδζηά 

βζα ημοξ αζνεημφξ, εα πνέπεζ κα επακαθένεζ ημ ηεηιήνζμ ηδξ 

αεςυηδηαξ εηεί πμο πναβιαηζηά ανίζηεηαζ, ηαζ ηαοηυπνμκα υιςξ, 

επεζδή δεκ ιπμνεί κα οπάνπεζ ηαζ αζνεηυξ επί ημο μπμίμο εα 

επζηνέιεηαζ βζα πνυκζα ιζα ηαηδβμνία ηέημζα ηαζ βζα πνυκζα 

μθυηθδνα κα ιδκ εηηαεανίγεηαζ ηαζ κα έπμοιε ακενχπμοξ μζ μπμίμζ 

είκαζ ηαηδβμνμφιεκμζ βζα ζμαανέξ ηαημονβδιαηζηέξ πνάλεζξ ηαζ 

αοηυ κα ιδκ ηεθεζχκεζ, εεςνχ υηζ πνέπεζ κα οπάνλεζ  ιζα εζδζηή 

δζαδζηαζία ζημ Σνζιεθέξ Δθεηείμ Καημονβδιάηςκ, δ μπμία κα 

δζηάγεζ ιε ηαπφηδηα ηα αδζηήιαηα αοηά, πνμηεζιέκμο κα έπμοιε 

βνήβμνδ πεναίςζδ.  

 Θεςνχ θμζπυκ υηζ πνέπεζ κα οπάνλεζ ιία ιένζικα ηαζ ζηζξ δφμ 

ηαηεοεφκζεζξ ηαζ επίζδξ πζζηεφς ηαζ λένς, δεκ  ημ πζζηεφς αοηυ, 

λένς υηζ αοηυ είκαζ  εθζηηυ.  

 Δοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζημφιε πμθφ.  

 Λμζπυκ, ηφνζμζ, εοπανζζηχ πμθφ.  Παναηαθχ κα ένεεζ ημ 

ηναπέγζ ηδξ πνχηδξ εειαηζηήξ. Κφνζε Καθακηάνδ ακαθαιαάκεηε ηδκ 

Πνμεδνεία αοημφ ημο ηναπεγζμφ, ηαζ πνμπςνάιε.  
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 ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ:   

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΡΟΛΟ ΓΗΜΩΝ – ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  

 

 ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ:   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ – ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΩΝ  

 

 

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Παναηαθχ πμθφ, υζμζ είκαζ κα αβμοκ έλς, ηχνα, 

βζα κα λεηζκήζμοιε ηδκ δζαδζηαζία. Ήδδ έπμοιε ηαεοζηενήζεζ.  

 Γζα ζοκημιία πνυκμο ηαζ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημ Πνμεδνείμ ηαζ 

επεζδή είκαζ ζοκαθή ηα ακηζηείιεκα, εκχκμοιε ηζξ δφμ εκυηδηεξ. 

Έπμοιε ηζξ ηεκηνζηέξ εζζδβήζεζξ ηαζ ηζξ ημπμεεηήζεζξ, υπςξ ηάκαιε 

πεεξ, πνμηεζιέκμο κα ηνέλεζ δ δζαδζηαζία.  

 Ξεηζκάιε θμζπυκ, ηαθχκηαξ πθέμκ ζημ αήια ημκ Α΄ 

Ακηζπνυεδνμ, ημκ ηφνζμ Καθακηάνδ, βζα κα ηάκεζ ηδκ εζζήβδζή ημο 

ιε εέια «Ακαπηολζαηυξ νυθμξ ηςκ Γήιςκ ηαζ δδιμηναηζηυξ 

πνμβναιιαηζζιυξ».  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, πζζηεφς υηζ ημ 

εκδζαθένμκ ελακηθήεδηε, ηφνζε Πνυεδνε, ζηδκ Α΄ Δκυηδηα πμο είκαζ 

πναβιαηζηά ημ ΗΣΑ, πμο ήηακ δ ιεθέηδ, ιζα ζμαανή δμοθεζά πμο, 

υηακ δεκ έπεζξ ηείιεκα, γδηάιε ηείιεκα. Φένκμοιε ηείιεκα, εέθμοιε 

ηαζ άθθα. Φοζζηά οπάνπεζ ζοκέπεζα, εα οπάνλεζ ζοκέπεζα, αθθά 

πνέπεζ κα θέιε ηαζ  έκα ιπνάαμ ζε ιζα πνμζπάεεζα δ μπμία βίκεηαζ 

βζα πνχηδ θμνά μοζζαζηζηά. Γζαηί εεςνμφιε υηζ πνέπεζ πθέμκ 

επζζηδιμκζηά ηαζ ιε ηείιεκα, κα ακαδεζηκφμοιε ηδκ ηάεε ιαξ 

εκένβεζα, ηδκ ηάεε ιαξ δνάζδ, βζα κα είιαζηε ζμαανμί ηαζ πζζηεοημί 

ζηδκ ημζκςκία, πάκς απυ υθα, αβαπδηέ ηφνζε Πνυεδνε ηδξ ΠΔΓ.  

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, έπμοιε δφμ εκυηδηεξ, ακαπηολζαηή 

εκυηδηα ηαζ μζημκμιζηά, εα εκμπμζδεμφκ βζα εοκυδημοξ θυβμοξ, βζα 
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κα οπάνλμοκ ιεηά μζ ημπμεεηήζεζξ ηςκ ζοκέδνςκ πμο έπμοκ ήδδ 

βναπηή…  

 Σμ εζδζηυ ζοκέδνζμ ηδξ ΚΔΓΔ έπεζ  ςξ ααζζηυ ζηυπμ κα 

δζαιμνθχζεζ ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, εκυρεζ 

ηδξ πνμεημζιαγυιεκδξ ιεηαννφειζζδξ ημο Καθθζηνάηδ.  

Ζ ηεκηνζηή ζδέα ημο ζοκεδνίμο ιαξ είκαζ  υηζ δ αθθαβή αοηή 

πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζε έκα κέμ ιμκηέθμ μνβάκςζδξ ηαζ δζμίηδζδξ 

ημο ηνάημοξ. Αοηυ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ημ κέμ ιμκηέθμ, πνέπεζ 

ηαζ ιπμνεί κα ααζίγεηαζ ζε δφμ ααζζημφξ ποθχκεξ:  

Πνχημκ, είκαζ δ  Κεκηνζηή Γζμίηδζδ ηαζ δ Απμηεκηνςιέκδ 

Γδιυζζα Γζμίηδζδ ηαζ δεφηενμξ ποθχκαξ είκαζ δ Αοημδζμίηδζδ, 

Γήιμζ ηαζ Πενζθένεζεξ  

Οζ δφμ αοημί ποθχκεξ ημο ηνάημοξ, αζθαθχξ εα πνέπεζ κα 

έπμοκ ηαζ ηδκ ηφνζα εοεφκδ πνμχεδζδξ ηδξ ακάπηολδξ, ζημ 

πθαίζζμ ημο δδιμηναηζημφ πάκηα πνμβναιιαηζζιμφ. Πμο πμθθά 

έπμοιε πεζ βζα αοηυ ηαζ εέθεζ πάκηα αεθηίςζδ. Δπμιέκςξ, είκαζ 

απαναίηδημ κα δζαζθαθζζηεί μ ακαπηολζαηυξ νυθμξ ηςκ Γήιςκ ηαζ 

ηαηά ζοκέπεζα είκαζ ακαβηαίμ κα ηαημπονςεμφκ  ηέζζενζξ ααζζημφξ 

ποθχκεξ :  

1. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ Γήιςκ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ 

ακάπηολδξ  

2. Ο πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ  

3. Ζ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ  

4. Ο νυθμξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζηδκ πνμζέθηοζδ ηαζ ηδκ 

πνμχεδζδ επεκδφζεςκ.  

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ζημκ πνχημ ποθχκα, πμο είκαζ μζ 

«Ανιμδζυηδηεξ ηςκ Γήιςκ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ 

ακάπηολδξ», υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδκ ηεκηνζηή εζζήβδζδ ημο 

ζοκεδνίμο ιαξ, πμο έηακε μ Πνυεδνμξ ηδκ πνχηδ ιένα ηαζ είκαζ 

απμθάζεζξ δζηέξ ιαξ, μ ακαπηολζαηυξ νυθμξ ηδξ Πνςημαάειζαξ 

Αοημδζμίηδζδξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημ ζδιενζκυ ζοκηαβιαηζηυ 

πθαίζζμ ηαζ απυ ηζξ ανιμδζυηδηεξ πμο ηδξ δίκεζ μ κυιμξ ζε εέιαηα 
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μζημκμιζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ακάπηολδξ, δδθαδή απυ 

ημκ νυθμ πμο έπμοιε βζα ηδκ ημπζηή ακάπηολδ.  

φιθςκα ιε ημκ Κχδζηα Γήιςκ ηαζ ημ Νυιμ ημο Καθθζηνάηδ , 

μζ Γήιμζ έπμοκ ζήιενα ακαπηολ ζαηέξ ανιμδζυηδηεξ ζημοξ 

αηυθμοεμοξ ημιείξ:  

Πνχημκ, ζημκ ημιέα ηδξ ακάπηολδξ,  παναδείβιαημξ πάνδ 

υπςξ είκαζ δ πνμζηαζία ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ θοζζηχκ 

πυνςκ.   

ημκ ημιέα ηδξ πμθεμδμιίαξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ, υπςξ 

είκαζ δ πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο θοζζημφ ηαζ ημο δμιδιέκμο 

πενζαάθθμκημξ .   

ημκ ημιέα ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ ηδξ εφνοειδξ θεζημονβίαξ 

ηςκ πυθεςκ,  υπςξ είκαζ μζ οπμδμιέξ.  

ημκ ημιέα ηδξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ αθθδθεββφδξ ,  

υπςξ είκαζ δ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία παζδζηχκ ηαζ ανεθμκδπζαηχκ 

ζηαειχκ, ηέκηνςκ ακμζπηήξ πενίεαθρδξ ηαζ ηα θμζπά.  

Καζ θοζζηά ζημκ ημιέα ηδξ παζδείαξ, ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ημο 

αεθδηζζιμφ , ιε ηδκ ηαηαζηεοή ζπμθείςκ, ζοκηήνδζδ ζπμθείςκ , 

αεθδηζηχκ πχνςκ ηαζ άθθα   

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, μ ζ ανιμδζυηδηεξ αοηέξ δεκ ανημφκ 

υιςξ βζα ηδκ ηαημπφνςζδ ημο νυθμο ηςκ Γήιςκ ζηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ θεβυιεκδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ. Υνεζάγεηαζ δ επακαμνζμεέηδζδ 

ηςκ ανιμδζμηήηςκ ιεηαλφ ηςκ επζπέδςκ ηδξ Γζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ, αοηυ  πμο θςκάγμοιε πνυκζα ςξ ΚΔΓΔ. Με αάζδ 

ηζξ ανπέξ ηδξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ, ηδξ επζημονζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

εββφηδηαξ, ιε ηαηεφεοκζδ ηδκ πμθοεπίπεδδ δζαηοαένκδζδ ηαζ ημκ 

δδιμηναηζηυ πνμβναιιαηζζιυ.  

Πανάθθδθα, εέθς κα οπμβναιιίζς υηζ δ ακαβηαία 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ακαπηολζαημφ νυθμο ηςκ Γήιςκ 

είκαζ, πνχημκ,  δ μνβάκςζδ  ηαζ μ θεζημονβζηυξ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ 

οπδνεζζχκ ιαξ  ηαζ δεφηενμκ, δ δζαζθάθζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ 

αοημηέθεζαξ ηαζ δ δζεφνοκζδ ηςκ πνδιαημδμηζηχκ πυνςκ ημοξ, πμο 
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εα ακαθενεεί πζμ ηάης μ αβαπδηυξ ζοκάδεθθμξ, μ ηφνζμξ 

Καζηνζκυξ.  

 Γεφηενμξ ποθχκαξ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, είκαζ μ 

«Πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ».   

Πάθζ, ζφιθςκα ιε ημκ Κχδζηα, πμο υθμζ θακηάγμιαζ εα έπεηε 

δζααάζεζ ηαζ ημ Νυιμ ημο Καθθζηνάηδ , μ Γήιμξ εηπμκεί ημ 

πεκηαεηέξ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιιά ημο, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηα 

ένβα ηαζ ηζξ δνάζεζξ ημο, πμο αθμνμφκ υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ 

ημπζηήξ ακάπηολδξ. Σμ πνυβναιια αοηυ ελεζδζηεφεηαζ ηάεε πνυκμ 

ζε εηήζζα Πνμβνάιιαηα Γνάζδξ.  

Ζ ΚΔΓΔ, δ Κεκηνζηή Έκςζδ Γήιςκ Δθθάδμξ, πνυηεζκε ηδκ 

επζηαζνμπμίδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ν.1622/1986 πμο αθμνμφκ ημκ 

δδιμηναηζηυ πνμβναιιαηζζιυ, χζηε ημ Σμπζηυ Ακαπηολζαηυ 

Πνυβναιια, ημ μπμίμ πνέπεζ κα εηπμκείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 

ιεζμπνυκζμο ακαπηολζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ζε εεκζηυ, 

πενζθενεζαηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ, κα απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ 

ημο Γδιμηζημφ Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ.  

Δπίζδξ, είκαζ ακαβηαίμ κα ζοκδεεεί μ ακαπηολζαηυξ 

πνμβναιιαηζζιυξ ιε ημκ πςνμηαλζηυ ηαζ ημκ πμθεμδμιζηυ 

ζπεδζαζιυ ηαζ κα αεθηζςεεί ημ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ 

εηπυκδζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ πεκηαεηχκ ηαζ ηςκ εηήζζςκ 

Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ ηςκ Γήιςκ.  

Δπμιέκςξ, ηαεέκαξ ιαξ ζημ Γήιμ ημο είκαζ απαναίηδημ κα 

ζοβηνμηήζεζ ιε ημκ Ονβακζζιυ Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ ημο, ιζα 

μνβακζηή ιμκάδα ακαπηολζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ημ 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ ημο, αζνεημί ηαζ οπάθθδθμζ, υπμο ηεθζηά 

οπάνπμοκ, κα απμηηήζεζ ιία  ζφβπνμκδ πνμβναιιαηζηή ημοθημφνα.  

 Σνίημξ ποθχκαξ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, είκαζ  δ 

«Υνδιαημδυηδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ» ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ μ 

ζδιακηζηυηενμξ, πμθθέξ θμνέξ.  

Σα ένβα ηαζ μζ δνάζεζξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηςκ Γήιςκ ιπμνεί 

κα πνδιαημδμηδεμφκ απυ  ηζξ αηυθμοεεξ πδβέξ: είκαζ μζ ΚΑΠ, είκαζ 
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δ ΑΣΑ, είκαζ μζ ίδζμζ πυνμζ ηςκ Γήιςκ, είκαζ ημ ΠΓΔ (Δεκζηυ 

Πνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ) ηαζ θοζζηά είκαζ ηα 

Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα, Σμιεαηά ηαζ Πενζθενεζαηά.  

Δδχ εα πνέπεζ κα πμφιε υηζ γδηάβαιε ηαζ γδηάιε αηυια έκα 

κέμ «ΘΖΔΑ», έκα κέμ πνυβναιια ημ μπμίμ μοζζαζηζηά κα ένεεζ κα 

αολήζεζ ηα ζδιεία ηα μπμία έπμοκ μζ Γήιμζ βζα νμή πυνςκ.  

ημ ζδιείμ αοηυ εα ήεεθα κα οπμβναιιίζς υηζ πνέπεζ κα 

δζεηδζηήζμοιε κα πνδιαημδμηδεμφκ ένβα ηαζ δνάζεζξ ηςκ Γήιςκ 

απυ υθα ηα Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ημο ΔΠΑ 2014  –  2020.  

πςξ λένεηε, οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκα Δπζπεζνδζζαηά 

Πνμβνάιιαηα.  

Πνχημκ, «Ακηαβςκζζηζηυηδηα, Δπζπεζνδιαηζηυηδηα, 

Καζκμημιία».  

«Τπμδμιέξ Μεηαθμνχκ, Πενζαάθθμκ ηαζ Αεζθυνμξ Ακάπηολδ» .  

«Ακάπηολδ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ, Δηπαίδεοζδ ηαζ Γζα Βίμο 

Μάεδζδ» .  

«Μεηαννφειζζδ Γδιυζζμο Σμιέα»  

Δίκαζ ηα δφμ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ ηαζ θοζζηά ηα  13 

Πενζθενεζαηά.  

Γζα ημ θυβμ αοηυ απαζημφιε κα δζαζθαθζζημφκ δζαηνζηέξ 

ηαηδβμνίεξ δνάζδξ ιε δζηαζμφπμοξ ημοξ Γήιμοξ ζε υθα ηα Σμιεαηά 

ηαζ ηα Πενζθενεζαηά Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ημο ΔΠΑ 2014  – 

2020, μ ζοκμθζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ ηςκ μπμίςκ εα πνέπεζ κα 

οπενααίκεζ ηα 2 δζξ εονχ, χζηε κα δδιζμονβδεεί μοζζαζηζηά έκα 

μνζγυκηζμ Ακαπηολζαηυ Πνυβναιια βζα ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ . 

Δίκαζ αοηυ ημ μπμίμ γδηάιε, πμο θέιε ηα 2 δζξ, αθθά πνέπεζ κα 

ελεζδζηεοημφκ ζε ηάεε Σμιεαηυ ή Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια, έηζζ 

χζηε κα έπμοιε ημ δζηυ ιαξ μνζγυκηζμ Ακαπηολζαηυ Πνυβναιια.  

Σμ Ακαπηολζαηυ Πνυβναιια αοηυ εα πνέπεζ επίζδξ κα 

πνδιαημδμηδεεί ιε επζπμνήβδζδ, απυ ημ Δεκζηυ Πνυβναιια 

Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ, ιε απυδμζδ ηςκ παναηναηδεέκηςκ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ εηχκ, ιε δακεζμδυηδζδ απυ ημ Σαιείμ 
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Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ ηαζ θοζζηά ηδκ Δονςπασηή Σνάπεγα 

Δπεκδφζεςκ.  

ηδκ ελεζδίηεοζδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ εθανιμβήξ 

αοηχκ ηςκ ηαηδβμνζχκ δνάζδξ ημο ΔΠΑ ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ 

απμηεθεζιαηζηά μζ Πενζθενεζαηέξ Δπζηνμπέξ Ακαπηολζαημφ 

πεδζαζιμφ πμο έπεζ ζδνφζεζ δ ΚΔΓΔ, έπεζ βίκεζ κυιμξ ημο ηνάημοξ 

ηαζ θεζημονβμφκ ζε ηάεε ΠΔΓ.   

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ι ία πνυζεεηδ πνδιαημδμηζηή πδβή ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ είκαζ μζ Κμζκμηζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαζ ηα 

πνμβνάιιαηα πμο πνμηδνφζζμκηαζ απεοεείαξ  απυ ηζξ Βνολέθθεξ. 

Οζ Γήιμζ βζα κα ζοιιεηέπμοκ ζηζξ πνςημαμοθίεξ αοηέξ πνεζάγμκηαζ  

ηαθή πνμεημζιαζία, χνζιεξ πνμηάζεζξ ηαζ επζηοπδιέκεξ δζεεκείξ 

ζοκενβαζίεξ, ηονίςξ ιε άθθμοξ εονςπασημφξ Γήιμοξ ηαζ 

ενεοκδηζηά ζδνφιαηα.  

Γζα ημ θυβμ αοηυ μνβακχζαιε ημ Γναθείμ ηδξ ΚΔΓΔ ζηζξ 

Βνολέθθεξ, χζηε κα απμηεθεί ημκ ηνίημ ζφκδεζδξ ηςκ Δονςπασηχκ 

μνβάκςκ ιε ηδκ εθθδκζηή Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ.  

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΚΔΓΔ, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ 

αανφηδηα ζημ ΔΠΑ, έπεζ ζοζηήζεζ εζδζηή Οιάδα Δνβαζίαξ ηαζ 

εζδζηή Δπζηνμπή , πμο παναημθμοεεί ηαεδιενζκά ηδκ πμνεία αοηή.  

Καζ ηέηανημξ ποθχκαξ είκαζ «Ο νυθμξ ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ ζηδκ πνμζέθηοζδ ηαζ οπμζηήνζλδ κέςκ 

παναβςβζηχκ επεκδφζεςκ».  

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ζημ ζδιενζκυ ακηαβςκζζηζηυ δζεεκέξ 

πενζαάθθμκ, μζ δζάθμνμζ ηυπμζ (πχνεξ, πενζθένεζεξ, πυθεζξ) 

μθείθμοκ κα ζπεδζάζμοκ ηαζ κα οθμπμζήζμοκ ζηναηδβζηέξ 

πνμηεζιέκμο κα ακαδείλμοκ ηα ζοβηνζηζηά ημοξ πθεμκεηηήιαηα, κα 

δδιζμονβήζμοκ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ οπμδμπήξ επεκδφζεςκ ηαζ κα 

πνμζθένμοκ εθηοζηζηέξ οπδνεζίεξ .  

Ζ δδιζμονβία ηαζ δ ακάδεζλδ ημο εθηοζηζημφ πνμθίθ εκυξ 

ηυπμο είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ 

μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Αοηυ  ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζς ημο 
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ιάνηεηζκβη ηυπμο, ημο μπμίμο ιζα ελεζδζηεοιέκδ ιμνθή είκαζ ημ 

ιάνηεηζκβη επεκδφζεςκ.  

 Φμνείξ δδθαδή ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο ιάνηεηζκβη είκαζ μζ 

ημπζημί ζοκηεθεζηέξ, δδθαδή μζ πενζθενεζαηέξ ηαζ μζ ημπζηέξ Ανπέξ, 

ζε ζοκενβαζία ιε άθθμοξ ημπζημφξ θμνείξ , μζημκμιζημφξ ηαζ 

ημζκςκζημφξ θμνείξ, πακεπζζηήιζα  ηαζ θμζπά.   

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ημ  ιάνηεηζκβη ηυπμο βζα ηδκ 

πνμζέθηοζδ επεκδφζεςκ είκαζ ιζα μθμηθδνςιέκδ δνάζδ πμο 

πενζθαιαάκεζ, πνςηίζηςξ, ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ εθηοζηζημφ ηυπμο, 

ιε ηδκ πναβιαημπμίδζδ  ηςκ ακαβηαίςκ ένβςκ οπμδμιήξ ηαζ 

θοζζηά ηςκ εκενβεζχκ πνμαμθήξ ζημοξ πζεακμφξ επεκδοηέξ ηςκ 

ζοβηνζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ημο ηυπμο.  

 Ζ ζφβπνμκδ Δονχπδ, ηονίεξ ηαζ  ηφνζμζ, δ ζφβπνμκδ 

εονςπασηή μζημκμιία , ζηδνίγεηαζ ζηδ βκχζδ, ηδκ ηαζκμημιία ηαζ ηζξ 

ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ ενεοκδηζημφξ ηαζ παναβςβζημφξ θμνείξ. 

οκεπχξ, δ εθθδκζηή πενζθένεζα εα πνέπεζ κα απμηηήζεζ έκα 

ζδιακηζηυ ανζειυ πυθςκ ακάπηολδξ, μζ μπμίμζ εα ααζίγμκηαζ ζε 

δίηηοα ΑΔΗ, ΣΔΗ, Σεπκμθμβζηχκ Πάνηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ηαζ εα 

επζδζχημοκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ.  

 Πανάθθδθα, πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί δ εθηοζηζηυηδηα ηςκ 

Πενζθενεζχκ ηαζ ηςκ πυθεςκ βζα επεκδφζεζξ, απαζηείηαζ δ 

δδιζμονβία πνμζπεδζαζιέκςκ πενζμπχκ οπμδμπήξ, δδθαδή ηςκ 

βκςζηχκ ζε υθμοξ ιαξ Δπζπεζνδιαηζηχκ Πάνηςκ, ηα μπμία εα 

πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηά ιε ημ πςνμηαλζηυ ζπέδζμ ηάεε πενζμπήξ.  

 Σδκ ακάπηολδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ οπμδμιχκ εα πνέπεζ κα 

ακαθάαμοκ μζ Πενζθένεζεξ ηαζ μζ Γήιμζ, ζε ζοκενβαζία ιε ηα 

Δπζιεθδηήνζα, ημοξ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ , αθθά θοζζηά ηαζ ιε ηα 

πνδιαημπζζηςηζηά ζδνφιαηα.  

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, βζα ηδκ οθμπμίδζδ αοηχκ ηςκ 

οπμδμιχκ υιςξ, πμο είκαζ ανιμδζυηδηα ηςκ Γήιςκ ηαζ ιδκ ημ 

λεπκάιε, δζεηδζημφιε ημοξ ακαβηαίμοξ δδιυζζμοξ πυνμοξ απυ ημ 
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Δεκζηυ Πνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ηαζ απυ ηα 

Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα 2014 –  2020. Γζα αοηυ πνζκ, ιζθάιε 

βζα ηα 2 δζξ, ηα μπμία εα δχζμοκ ηδκ εοηαζνία ζηδκ Αοημδζμίηδζδ 

κα δδιζμονβήζεζ οπμδμιέξ ακάπηολδξ, χζηε κα έπμοιε επεκδφζεζξ 

ζημοξ ηυπμοξ.  

 Δπίζδξ, εεςνμφιε ακαβηαίμ κα δζενεοκδεεί κμιζηά ηαζ 

επζπεζνδζζαηά δ δοκαηυηδηα έηδμζδξ δδιμηζηχκ ακαπηολζαηχκ 

μιμθυβςκ βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ, 

εθυζμκ δζαζθαθζζηεί δ ακηαπμδμηζηυηδηά ημοξ.  

 Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ηα δδιμηζηά ακαπηολζαηά 

μιυθμβα, είκαζ πναηηζηή ημο ηυζιμο εδχ ηαζ πάνα πμθθά πνυκ ζα. 

Θα πνέπεζ υιςξ κα έπμοιε ιζα ααζζηή πνμτπυεεζδ. Να έπμοιε 

ακηαπμδμηζηυηδηα πθδνςιήξ. Γδθαδή κα δδιζμονβμφιε ένβα 

ακάπηολδξ πμο εα θένκμοκ έζμδα. Γζαηί ακ πενζιέκμοιε πάκηα απυ 

ηδκ θμνμθμβία ημο ηυζιμο, πμο δεκ ιπμνεί κα πθδνχζεζ, απυ ημοξ 

ΚΑΠ, πμο δεκ ένπμκηαζ, απυ υθα αοηά, εα ιείκμοιε πάνα πμθφ 

πίζς.  

 ηδκ Αιενζηή θμζπυκ, ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ πμο έπμοιε ήδδ 

εκενβήζεζ ηαζ έπμοιε ιάεεζ, ήδδ αοηυ οπάνπεζ ηαζ ιέζα απυ ηδκ 

ηεθαθαζαβμνά. Γίκεηαζ δ δζαδζηαζία πχθδζδξ μιμθυβςκ. Δίκαζ ζημ 

δζηυ ιμο Γήιμ, ημ έπς λεηζκήζεζ ηαζ είιαζηε ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ βζα 

ιεβάθα ένβα parking, ιέζα απυ ακαπηολζαηά μιυθμβα. Σμ θές βζαηί 

πνέπεζ κα λεθφβμοιε απυ ηδ ιζγένζα ηςκ ΚΑΠ ηαζ ηδξ θμνμθμβίαξ. 

Να δμφιε ηαζ κέα ιμκηέθα.  

Πανάθθδθα, πνμηείκμοιε μζ Πενζθένεζεξ κα ακαθάαμοκ ηζξ 

ανιμδζυηδηεξ πνμχεδζδξ, έβηνζζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ ηςκ ζδζςηζηχκ 

επεκδφζεςκ πενζθενεζαηήξ ζδιαζίαξ ηαζ δ ηοαένκδζδ ημκ 

επμπηζηυ νυθμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδ δζαθάκεζα ζηζξ 

δζαδζηαζίεξ οπμδμπήξ ηαζ έβηνζζδξ ηςκ επεκδφζεςκ.  

 Ο Γήιμξ υιςξ ηδξ πενζμπήξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ μζ 

επεκδφζεζξ πνέπεζ κα δζαηοπχκεζ ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο βζα ηδ 

πςνμεέηδζδ ηςκ Δπζπεζνδιαηζηχκ Πάνηςκ ηαζ κα βκςιμδμηεί βζα 
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ηδ Μεθέηδ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ ηάεε ζδιακηζηήξ 

επέκδοζδξ. Πμο ιέπνζ ηχνα δεκ ζοιααίκεζ. Βθέπμοιε πμθθέξ θμ νέξ 

επεκδφζεζξ κα βίκμκηαζ πςνίξ ειάξ, βζα ειάξ.  

 Σαοηυπνμκα πνεζάγεηαζ δ εεζιμεέηδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

άιεζδξ ηαζ δεζιεοηζηήξ πνμέβηνζζδξ ηςκ επεκδφζεςκ. Γζαηί 

πνμέβηνζζδ; Πμο εα απεθεοεενχζεζ ηδ δζαδζηαζία ζοιιεημπήξ ηδξ 

επέκδοζδξ ζηα πνδιαημδμηζηά ενβαθε ία ηαζ ηδκ επελενβαζία εκυξ 

εκζαίμο πθαζζίμο οπμπνεχζεςκ πμο εα οπμβνάθεηαζ ηαζ εα ηδνείηαζ 

απυ ηάεε επεκδοηή. Να πνμεβηνίκεηαζ, βζα κα ιπαίκεζ. Γζαηί υηακ 

γδηάιε υθεξ ηζξ εβηνίζεζξ βζα κα βίκεζ δ επέκδοζδ, πάζαιε ημ ηνέκμ. 

Άνα θμζπυκ πνέπεζ κα οπάνπεζ ημ ζηάδζμ ηδξ πνμέβηνζζδξ, βζα κα 

ιπμνέζμοιε κα αμδεήζμοιε ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

ηαζκμημιία ζε ηάεε ηυπμ, αβαπδηέ ηφνζε Γήιανπε.  

Σέθμξ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ηυζμ μζ Γήιμζ υζμ ηαζ μζ 

Πενζθένεζεξ ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

πνμζέθηοζδ παναβςβζηχκ επεκδφζεςκ πμο αλζμπμζμφκ ηα 

ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηάεε πενζμπήξ ηαζ ηεθζηά ηδκ Σμπζηή ηαζ 

ηδκ Πενζθενεζαηή Ακάπηολδ.  

Αβαπδημί οκάδεθθμζ, ήνεε δ χνα κα ακαθάαμοιε ςξ 

Πνςημαάειζα Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ έκακ μοζζαζηζηυ ακαπηολζαηυ 

νυθμ ηαζ κα αμδεήζμοιε ηδ πχνα ιαξ κα επακεηηζκήζεζ ηδκ 

μζημκμιία. Γζαηί εζθζηνζκά, δ ακάπηολδ πνέπεζ κα είκαζ ζε ηάεε ιαξ 

μιζθία. Υςνίξ ακάπηολδ ηαζ δμοθεζέξ, πμο μζ Γήιμζ ζήιενα είκαζ μ 

ιυκμξ θμνέαξ πμο δίκεζ δμοθεζέξ ηαζ ηζκεί ιζα ημπζηή μζημκμιία, 

πνέπεζ κα οπάνλεζ έκαξ ζπεδζαζιυξ χζηε μζ Γήιμζ κα ιπμνμφκ κα 

δδιζμονβμφκ δμοθεζέξ, κα δδιζμονβμφκ ακάπηολδ ηαζ κα 

ζοιαάθθμοκ ζημ βεκζηυηενμ πθαίζζμ ηδξ πχναξ πμο είκαζ 

εκηαβιέκδ. πςξ βίκεηαζ ζηδκ Δονχπδ. Γζαηί δ Αοημδζμίηδζδ ηναηά 

ηζξ ημζκςκίεξ υνεζεξ. Σμ θέιε δζαπνμκζηά, ζζπφεζ ηαζ εδχ.  

Αθθά πνέπεζ ηαζ ειείξ κα ηαηαθάαμοιε υηζ πνέπεζ κα 

λεθφβμοιε απυ ηδ ιζηνυηδηα ηςκ ιζηνχκ –  ιζηνχκ ένβςκ, πμο είκαζ 

απαναίηδηα ηαζ κα δμφιε ιε έκα άθθμ ιάηζ ημ αφνζμ ημο ηάεε ηυπμο. 
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Να ζπεδζάζμοιε ζε ιεβάθεξ εκυηδηεξ, κα ζπεδζάζμοιε  ιζα κέα 

πνμμπηζηή. Γζαηί δζαθμνεηζηά εα είιαζηε βζα ιζα αηυια θμνά 

ιίγενμζ ζηδ πχνα ιαξ.  

Αοηυκ θμζπυκ αηνζαχξ ημκ νυθμ γδημφιε κα ακαβκςνίζεζ 

πμθζηζηά, εεζιζηά ηαζ πνδιαημδμηζηά δ Πμθζ ηεία ηαζ δ ηάεε 

ηοαένκδζδ.  

αξ εοπανζζηχ.  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ Γδιήηνδ ημκ Καθακηάνδ.  

 πςξ είπαιε, έπμοιε εκμπμζήζεζ ηζξ δφμ εκυηδηεξ, 

πνμηεζιέκμο κα είιαζηε πζμ θεζημονβζημί. Άνα θμζπυκ, Αθέλδ. Θα 

μθμηθδνχζεζ μ Πνυεδνμξ ηχνα ηδκ ημπμεέηδζή ημο, ηδκ εζζήβδζή 

ημο, μ Αθέλδξ μ Καζηνζκυξ, μ Πνυεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ  

Οζημκμιζηχκ ηαζ ιεηά εα πάιε ζημοξ ηεπκμηνάηεξ.  

 Αθέλδ, έπεζξ ημ θυβμ.  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Δοπανζζηχ πμθφ, ηφνζε Ακηζπνυεδνε.  

 Δβχ εα πςνίζς ηδκ μιζθία ζε δφμ πνάβιαηα. Σμ πνχημ 

ημιιάηζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα μζημκμιζηά, πμο είκαζ ημ ακηζηείιεκυ ιαξ 

ηαζ ημ δεφηενμ  έπεζ κα ηάκεζ ιε ιζα απμθμβζζηζηή δζαδζηαζία ηςκ 

δφμ διενχκ ζημ Βυθμ ηαζ ηδκ πανμοζία ηυζμ ηδξ ηοαένκδζδξ, υζμ 

ηαζ ηδξ ΚΔΓΔ. Καζ ζημ ηζ αημφζηδηε, ηέθμξ πάκηςκ.  

 Αβαπδημί ηαζ αβαπδηέξ ζοκάδεθθμζ, δζαπνμκζηά δ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ οπήνλε ζημ ζηυπαζηνμ ηςκ ζηαεενμπμζδηζηχκ 

πμθζηζηχκ, αηυια ηαζ ηυηε πμο δεκ πνεζαγυηακ.  

 Πανά ημ υηζ δ εεζιμεέηδζδ ηςκ ΚΑΠ ηαημπφνςζε κμιμεεηζηά 

ηδ πνδιαημδυηδζή ημοξ απυ ζοβηεηνζιέκα θμνμθμβζηά έζμδα, μζ 

ηεκηνζηέξ ηοαενκήζεζξ ζε πμθφ θίβεξ πενζπηχζεζξ εθάνιμζακ ημ 

κυιμ.  

Σμ 2008  δ ηεκηνζηή ηοαένκδζδ ακαβκχνζζε δ ίδζα ηζξ 

θαενμπεζνίεξ ζε αάνμξ ηςκ Γήιςκ. Μεηά απυ ζοκμιζθίεξ ιε ηδκ 

ΚΔΓΚΔ  ηυηε, ηαεμνίζηδηε ημ πμζυ φρμοξ 1.711.000.000 € ςξ 

παναηναηδεέκηα ηαζ μθεζθυιεκα απυ ημ ηεκηνζηυ ηνάημξ ζηδκ ΣΑ. 

Ζ μθεζθή αοηή ζοιθςκήεδηε κα ελμθθδεεί ζε μηηχ δυζεζξ. Ζ 
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ηεθεοηαία ηςκ μπμίςκ πνέπεζ κα ηαηααθδεεί θέημξ, ημ 2016 ηαζ απυ 

ηδκ πθδνμθυνδζδ πμο έπμοιε απυ ημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ, είκαζ 

υηζ εκηυξ ημο Νμειανίμο εα ηαηααθδεμφκ ηα παναηναηδεέκηα ημο 

’16.  

Απυ ημ 2009 υιςξ λεηίκδζε ιία κέα ζεζνά  παναηναηδεέκηςκ 

πμο ςξ άθθμεζ αοηή ηδκ θμνά ανήηε ηδκ δδιμζζμκμιζηή ηνίζδ. Σδκ 

πενίμδμ 2009  –  2016 ηα ζοκμθζηά θμνμθμβζηά έζμδα πμο 

πνδιαημδμημφκ ημοξ ΚΑΠ (Φυνμξ Δζζμδήιαημξ, ΦΠΑ ηαζ ΔΝΦΗΑ) 

ιεζχεδηακ ιεζμζηαειζηά ηαηά 30%. Οζ ΚΑΠ ηδκ ίδζα πενίμδμ είπακ 

ιία ιείςζδ ιεβαθφηενδ ημο 60%. Αθμφ  είκαζ ακαθμβζηή δ 

πνδιαημδυηδζή  ημοξ, πχξ ιπμνμφκ μζ ιεζχζεζξ ηςκ ΚΑΠ κα είκαζ 

ζπεδυκ δζπθάζζεξ απυ αοηέξ ηςκ θμνμθμβζηχκ εζυδςκ πμο ημοξ 

πνδιαημδμημφκ;  Άνα αθμφ έπμοιε ιείςζδ 30%, εα έπνεπε κα 

έπμοιε ηαζ ιζα ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 30%, άζπεηα απυ ημ πμζα 

ηοαένκδζδ ήηακ, είκαζ ή εα είκαζ. Δκχ εδχ πένα οπμδζπθάζζα 

ιείςζδ.  

Δπίζδξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηα πμζμζηά πμο εηηαιζεφμκηαζ 

βζα ηδκ Πνςημαάειζα Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ  είκαζ πενίπμο ηα ιζζά 

ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο επζαάθθεζ μ Ν. 3852/2010, μ Καθθζηνάηδξ 

δδθαδή.  

Μία εφημθδ δζηαζμθμβία βζα αοηέξ ηζξ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ 

απμηεθμφκ μζ ικδιμκζαημί κυιμζ. Αξ δμφιε ηζ ακαθένεηαζ ζημ 

πνμζπέδζμ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 2017, πμο δεκ έπεζ 

πνυζεεημοξ ικδιμκζαημφξ κυιμοξ.  

ημ πνμζπέδζμ θμζπυκ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 

πνμαθέπεηαζ υηζ ηα έζμδα απυ άιεζμοξ ηαζ έιιεζμοξ θυνμοξ εα 

αολδεμφκ, ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ηα εηηζιχιεκα πμζά ημο 2016, ηαηά 

1.835 εηαημιιφνζα εονχ.  

διεζχκεηαζ υηζ ζημοξ άιεζμοξ θυνμοξ ηονζανπμφκ ηα έζμδα 

απυ ημκ Φυνμ Δζζμδήιαημξ, 21,3% ζφιθςκα ιε ημ κυιμ, βζα ημοξ 

Γήιμοξ ηαζ ημκ ΔΝΦΗΑ 11,3% ζφιθςκα ιε ημ κυιμ, βζα ημοξ 

Γήιμοξ. Δκχ ζημοξ έιιεζμοξ θυνμοξ ηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία 
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ηςκ θμνμθμβζηχκ εζυδςκ ηαθφπηεζ μ ΦΠΑ , 12% ζφιθςκα ιε ημ 

κυιμ, βζα ημοξ Γήιμοξ .  

Τπεκεοιίγεηαζ υηζ  ζηδκ εβηφηθζμ ημο ΤΠΔΓΑ βζα ημοξ 

δδιμηζημφξ πνμτπμθμβζζιμφξ ημο 2017, ακαθένεηαζ υηζ πνέπεζ κα 

εββνάρμοιε ηα ίδζα πμζά, υζμκ αθμνά ζημοξ ΚΑΠ, ιε ημ 2016.  

Δίκαζ θακενυ υηζ ηαζ ημ 2017 πνμαθέπεηαζ δ ζοκέπζζδ ηδξ 

πμθζηζηήξ παναηνάηδζδξ κμιμεεηδιέκςκ εζυδςκ  ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ. φιθςκα ιε πζμ ζοκηδνδηζημφξ οπμθμβζζιμφξ , ημ 

πμζυ πμο δζηαζμφκηαζ μζ Γήιμζ απυ ηδκ πνμαθεπυιεκδ αφλδζδ ηςκ 

θμνμθμβζηχκ εζυδςκ λεπενκά ηα 200 εηαη. €  

Ζ άιεζδ ηαζ ιεζμπνυεεζιδ θφζδ βζα ηα μζημκμιζηά ηςκ ΟΣΑ, 

ζε αοηυκ ημκ ημιέα ε ίκαζ ιία  απανέβηθζηδ εθανιμβή ημο κυιμο πμο 

ημ ίδζμ ημ ηνάημξ ιε ημκ Καθθζηνάηδ εθάνιμζε, ημο 3852/2010.  

Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ , ζε αοηυ ημ ζδιείμ 

επζηνέρηε ιμο κα οπεκεοιίζς υηζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ζε υθα ηα 

ζοθθμβζηά ηδξ νβακα έπεζ πάνεζ μιυθςκεξ απμθάζεζξ βζα ηδκ 

ακάβηδ άιεζδξ έκανλδξ ημο δζαθυβμο ζπεηζηά ιε ηδ κέα βεκζά 

παναηναηδεέκηςκ. Πνμζέληε υιςξ, δ ηοαένκδζδ ζε αοηυ πμο ιαξ 

έδςζε κα οπμθμβίζμοιε βζα ημ ’17, πμοεεκά δεκ ακαθένεηαζ ζηα 

παναηναηδεέκηα. Καζ ζηδ κέα εβηφηθζμ δδθαδή πμο ιαξ έζηεζθε, 

ηχνα ηεθεοηαία πνζκ 5 ιένεξ, πμοεεκά δεκ ακαθενυηακ ηάηζ ηέημζμ.  

Ο δζάθμβμξ βζα ηδ κέα βεκζά παναηναηδεέκηςκ εα πνέπεζ κα 

λεηζκήζεζ ηαζ κα μθμηθδνςεεί ζφκημια , βζαηί οπάνπεζ ιεβάθμξ 

ηίκδοκμξ ηα έζμδα απυ ημοξ ΚΑΠ ημ 2017 κα είκαζ ιεζςιέκα ηαηά 

214 εηαημιιφνζα  εονχ.  

ηδκ ζεθίδα 42 ημο ζπεδίμο ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 

ημο 2017 ακαθένεηαζ: «  …υηζ ζημ έημξ 2017 ζηζξ ιεηααζαάζεζξ ημ 

Σαηηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ δεκ πενζθαιαάκεηαζ πμζυ φρμοξ 214 

εηαημιιονίςκ, θυβς θήλδξ ημο πνμβνάιιαημξ νφειζζδξ ηςκ 

μθεζθχκ ημο εθθδκζημφ Γδιμζίμο πνμξ ημοξ ΟΣΑ». Ζ ηεθεοηαία 

δυζδ είκαζ αοηή πμο ιζθάιε υηζ δυεδηε, έηζζ θέεζ, αθθά εα δμεεί 

ηχνα ημ Νμέιανδ, βζα ημ 2016.  
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Παναηήνδζδ 1δ: ηδκ παναπάκς πανάβναθμ πνδζζιμπμζείηαζ 

ημ νήια : δυεδηε. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ Γήιμζ δεκ έπμοκ θάαεζ πνμξ 

ημ πανυκ μφηε έκα εονχ απυ ηα 214 εηαημιιφνζα  ημο 2016. Αξ 

εθπίζμοιε υηζ δ έηθναζδ αοηή ζδιαίκεζ : εα δμεεί . αξ είπα ηαζ 

πμζα είκαζ ηα κευηενα απυ ημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ. Σμ ενχηδια 

υιςξ είκαζ πυηε;  Γζαηί ηαζ πένοζζ, ζηα ηέθδ ημο Γεηέιανδ, πνάβιαηζ 

ηήνδζε ημ θυβμ ημο μ ηφνζμξ Κμονμοιπθήξ, βζαηί πνέπεζ κα έπμοιε 

ηδκ εζθζηνίκεζα ζακ αοημδζμζηδηζημί, κα παναδεπυιαζηε ημ ηζ βίκεηαζ 

ηαζ ηζ  δεκ βίκεηαζ ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα υιςξ, πάνεδηακ ηα πνήιαηα 

πενί ηζξ 30 Γεηέιανδ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφιε κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε ζηζξ ακάβηεξ ιαξ.  

Θέθς θμζπυκ υιςξ εδχ πένα κα πμφιε ημ ελήξ. ηδκ 

παναηήνδζδ 2 , εκχ είκαζ ζαθέξ ζημ ηείιεκμ υηζ ςξ πνμξ ηδ θήλδ 

ηδξ πενζυδμο απμπθδνςιήξ ηδξ πνχηδξ βεκζάξ παναηναηδεέκηςκ 

δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ ή κφλδ  βζα ηδ κέα βεκζά 

παναηναηδεέκηςκ ή ημοθάπζζημκ βζα ακαπθήνςζδ ηςκ 214 

εηαημιιονίςκ εονχ.   

Καζ πνμζέληε ηάηζ . Υνμκζηά αάγμοιε ημ ’09 ιε ημ ’16, ημ 

μπμίμ ακαθενυιαζηε πάθζ ζε ιζα 8εηία, έηζζ χζηε κα πάιε ζε 

ζοβηνίζζια ιεβέεδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ 8εηία ζηα πμζά πμο 

απμδυεδηακ. Ακ ηυηε ήηακ 1.711 δζξ, ηχνα, αάζεζ ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ πμο έπμοκ πενάζεζ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ, οπμθμβίγεηαζ 

υηζ δ απχθεζα θηάκεζ ηα 10 δζζεηαημιιφνζα εονχ. Διείξ δεκ ιζθάιε 

αοηά, πάιε ιε ζηαεενά δεδμιέκα, αξ πάιε ζηα ίδζα, αξ ιπεζ ιζα 

δζαδζηαζία ημοαέκηαξ  ηαζ εδχ είιαζηε.  

Χξ Γήιμζ θμζπυκ, επζιέκμοιε. Άιεζδ έκανλδ ημο δζαθυβμο βζα 

ηδ κέα βεκζά παναηναηδεέκηςκ. Γεκ οπάνπεζ πνμτπμθμβζζιυξ μ 

μπμίμξ κα ιπμνεί κα ζζμζηεθζζηεί.  

Σμ Πνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ζοκεπίγεζ κα 

ελατθχκεηαζ. Σα ζοκμθζηά ημο έζμδα παναιέκμοκ ζηαεενά 

ηαεδθςιέκα ζηα ίδζα πμζά. Γζα ημ 2017 βίκεηαζ ιία εζςηενζηή 

ιεηαηίκδζδ. Παίνκμοκ 250 εηαημιιφνζα εονχ  απυ ηα 
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ζοβπνδιαημδμημφιεκα ηαζ ηα νίπκμοκ ζημ εεκζηυ ζηέθμξ. Δηηυξ ημο 

υηζ μζ ιεηαηζκήζεζξ αοηέξ ιονίγμοκ δδιζμονβζηή θμβζζηζηή βζα κα 

βίκεζ ηαηακμδηυξ μ πενζμνζζιυξ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ 

Δπεκδφζεςκ,  ανηεί κα ακαθενεεί υηζ ιε υθεξ αοηέξ ηζξ πανειαάζεζξ 

ημ ΠΓΔ ημο 2017 βζα υθδ ηδκ Δθθάδα, βζα υθα ηα Τπμονβεία ηαζ βζα 

ημ ζφκμθμ ηδξ βεκζηήξ ηοαένκδζδξ εα ακέθεεζ ζημ 1 

δζζεηαημιιφνζμ,  υηακ ημ 2009 δ ΑΣΑ ιυκμ ηςκ Γήιςκ λεπενκμφζε 

ηα 1,1 δζζεηαημιιφνζμ. ήιενα είκαζ 180 εηαημιιφνζα, πενίπμο.   

Ζ επεκδοηζηή ακμιανία πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ ελαΰθςζδ ημο 

ΠΓΔ ηαζ ηςκ ημπζηχκ δδιυζζςκ επεκδφζεςκ , έπεζ μδδβήζεζ ζε 

απαλίςζδ ηαζ ζε άιεζμ ηίκδοκμ υθεξ ηζξ  ημπζηέξ πμθεμδμιζηέξ, 

ημζκςκζηέξ ηαζ οθζημηεπκζηέξ οπμδμιέξ. Ζ κέα βεκζά 

παναηναηδεέκηςκ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ημ ααζζηυ 

πνδιαημδμηζηυ πυνμ εκυξ Σμπζημφ Ακαπηολζαημφ Πνμβνάιιαημξ.  

Πνμηείκεηαζ θμζπυκ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ 5εημφξ  Πνμβνάιιαημξ 

Σμπζηήξ Ακάπηολδξ ιε ηδκ επςκοιία, υπςξ είπε ηαζ μ Α΄ 

Ακηζπνυεδνμξ, «ΘΖΔΑ  ΗΗ». Καζ ημκ «ΘΖΔΑ ΗΗ» ημκ 

επζηαθμφιαζηε, βζαηί δεκ είκαζ έκα πνυβναιια ημ μπμίμ είκαζ 

ακηαβςκζζηζηυ, είκαζ ελ μθμηθήνμο ημ πμζυ πμο εα ακαθμβεί ζημ 

Γήιμ, βζαηί ηάπμζμζ ζοκάδεθθμζ Γήιανπμζ, ιέζς ηςκ Γήιςκ ημοξ, 

δεκ εα ιπμνμφκ κα πνμπςνήζμοκ ζε βνήβμνδ απμννυθδζδ, μφηε 

κα ιπμνμφκ κα είκαζ ακηαβςκζζηζημί.  

ηυπμξ θμζπυκ ημο πνμβνάιιαημξ εα είκαζ δ οπμζηήνζλδ ηςκ 

Γήιςκ, δ εκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ ηαζ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ, δ 

άιαθοκζδ ηςκ πενζθενεζαηχκ ακζζμηήηςκ, ηαεχξ ηαζ δ πνμχεδζδ 

ηδξ δζαδδιμηζηήξ ζοκενβαζίαξ.  

Σμ Πνυβναιια Σμπζηήξ Ακάπηολδξ πνμηείκεηαζ κα δζανενςεεί 

ζε έλζ οπμπνμβνάιιαηα : Λεζημονβζηή αοημκμιία  είκαζ ημ έκα. 

Κμζκςκζηέξ πανειαάζεζξ  ημ δφμ. Πενζααθθμκηζηέξ πανειαάζεζξ  ημ 

ηνία. Πμθζηζζηζηέξ ηαζ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημ ηέζζενα. Σμ 

πέκηε είκαζ ζοιαμθή ζηδκ ημπζηή μζημκμιζηή ιεβέεοκζδ ηαζ ημ έλζ 

είκαζ ζοιαμθή ζηδ ημπζηή απαζπυθδζδ.  
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Σα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα πμο εα πνμηαθέζεζ πμζα είκαζ:  

1. Γζέλμδμξ ζηδκ επεκδοηζηή απναλία ηςκ ΟΣΑ.  

2. Γδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ αλζμπμίδζδξ ηδξ πθήνμοξ 

δοκαιζηυηδηαξ ηςκ ημπζηχκ δδιυζζςκ οπμδμιχκ .  

3. Απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ φθεζδξ ηαζ 

ηυκςζδ ηςκ ημπζηχκ αβμνχκ.   

4. Γζαπείνζζδ ηςκ πυνςκ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ  απυ ημοξ 

ΟΣΑ . 

5. Γζαθακείξ δζαδζηαζίεξ βζα ημ ζφκμθμ ημο πνμβνάιιαημξ.  

6. Δοεθζλία ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα.  

7. οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο εα δζαπεζνζζηεί δ 

Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ  ιε ακάθμβα πνμβνάιιαηα πμο 

δζαπεζνίζηδηε ημ ηεκηνζηυ ηνάημξ.  

8. Ακαδζακμιή, ακααάπηζζδ ηδξ αθθδθεββφδξ ιεηαλφ ηςκ ΟΣΑ.   

Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί  ζοκάδεθθμζ,   

ηδκ ηεθεοηαία έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ιαξ, επζαεααζχεδηε 

δ πνυηαζδ βζα ηδκ ακάβηδ αθθαβήξ ημο ηνυπμο ηαηακμιήξ ηςκ 

ΚΑΠ. Γφμ είκαζ μζ ααζζηέξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο 

ηαηακμιήξ ηςκ ΚΑΠ :  

Ζ ζοκέπζζδ ημο ίδζμο ηνυπμο ηαηακμιήξ, ιε ηαηάνβδζδ ημο 

«ηυθηδ» . 

Μία κέα, απυ ιδδεκζηή αάζδ, ηαηακμιή ιε απθμοζηεοιέκα 

ηνζηήνζα ηαζ ηνυπμ ηαηακμιήξ.  

Ζ ηαηάνβδζδ ημο ηυθηδ.  

Τπεκεοιίγεηαζ υηζ ζημκ πνμδβμφιεκμ ηνυπμ ηαηακμιήξ, βζα 

κα απμθεοπεεί ημ δδιμζζμκμιζηυ ζμη  ζε Γήιμοξ, απμθαζίζηδηε κα 

ιπεζ έκαξ ηυθηδξ πμο δεκ εα επέηνεπε ιεζχζεζξ, ιεηαλφ ημο κέμο 

ηαζ ημο παθζμφ ηνυπμο ηαηακμιήξ ,  ιεβαθφηενεξ ημο 7% ηαζ 

αολήζεζξ ιεβαθφηενεξ ημο 25%. Γδθαδή κα παίλεζ ιία ιείςζδ έςξ 

7% ηαζ κα παίλεζ ιία αφλδζδ έςξ ημ 25%.  

ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ ηδξ κέαξ ηαηακμιήξ ηζ ηάκμοιε;  
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Ζ ηαηακμιή ηςκ ΚΑΠ είκαζ πμθφ πμθφπθμηδ ηαζ βζα πμθθμφξ 

Γήιμοξ δεκ είκαζ εφημθμ κα ηδκ παναημθμοεήζμοκ.  

Ζ κέα ηαηακμιή απυ ιδδεκζηή αάζδ εα πνέπεζ κα έπεζ ημ 

ζημζπείμ ηδξ απθμφζηεοζδξ ηαζ υπμο οπάνπμοκ ζημζπε ία, ηδξ 

επζηαζνμπμίδζδξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ.  

Γδθαδή ζε ιία ηέημζα πενίπηςζδ , ςξ ηνζηήνζα ηαηακμιήξ 

πνμηείκμκηαζ:  

1. Σμ εθάπζζημ ηυζημξ / μ πθδεοζιυξ.  

2. Ζ έηηαζδ.  

3. Σα κδζζά. Ναζ, αθθά ιε ζδζαζηενυηδηα ζηδ κδζζςηζηυηδηα. Νδζί 

ηαζ δ Μφημκμξ, κδζί ηαζ δ Κάζμξ .  

4. Σα μνεζκά.  

5. Ζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ.  

6. Οζ μζηζζιμί.  

Ζ πμθφπνμκδ ειπεζνία ιμο , επζαάθθεζ κα ηάκς ιία ιυκμ 

παναηήνδζδ. Γζαπνμκζηή ζηναηδβζηή ηδξ ΚΔΓΔ ηαζ ημο Τπμονβείμο 

Δζςηενζηχκ ήηακ δ αθθαβή ημο ηνυπμο ηαηακμιήξ ηςκ ΚΑΠ κα 

βίκεηαζ ζε πενζυδμοξ πμο οπήνπε ιεβάθδ αφλδζδ ηδξ πίηαξ.    

ηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ κα έπμοιε 

ηδκ πίηα ζηαεενή. Δάκ ημ 2017 δεκ απμδμεμφκ παναηναηδεέκηα , δ 

ιείςζδ ηςκ ΚΑΠ, πςνίξ ημ ηυζημξ ηςκ ιεηαθενμιέκςκ 

ανιμδζμηήηςκ, εα είκαζ πενίπμο ηδξ ηάλδξ ημο 15%. Ακ αάθεηε  

δδθαδή ηα 214 εηαημιιφνζα ηα μπμία δεκ εα δμεμφκ, εα ένεεζ ζε 

πμζμζηυ ακαθμβζηά αοηυ. Άνα εα έπμοιε ιζα ιείςζδ ζοκ 15%.  

Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ,  

Γζα ημ 2016 πνμαθέπεηαζ ζημ πνμζπέδζμ ηναηζημφ 

πνμτπμθμβζζιμφ ημο 2017, πθευκαζια βζα ηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ  φρμοξ 289 εηαημιιονίςκ εονχ  ηαζ ιάθζζηα 

επζζδιαίκεζ υηζ δεκ επζηεφπεδηε μ ζηυπμξ, πμο ημ Γεκζηυ Λμβζζηήνζμ 

ημο ηνάημοξ  είπε εέζεζ, ηαηά 26 εηαημιιφνζα. Γδθαδή εέθακε άθθα 

26 εηαημιιφνζα. Γζα ημ 2017, πςνίξ παναηναηδεέκηα, πάθζ 

πνμαθέπεηαζ πθευκαζια Γήιςκ φρμοξ 54 εηαημιιονίςκ εονχ.   
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Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δεκ οπάνπεζ ηαιία εηηίιδζδ ηςκ εοζζχκ 

ηαζ ηδξ πνμζθμνάξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ  ζηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ απαζημφιε:  

Να δμεμφκ ηα παναηναηδεέκηα ηαζ πανάθθδθα, ζημ ζηέθμξ 

ηςκ δαπακχκ , κα ιδκ οπάνπμοκ πθεμκάζιαηα. Αοηά ηα 

πμθοδζαθδιζζιέκα ημο ηφπμο: πμζμηζηή παθάνςζδ, πμο θέιε. Ζ 

θεβυιεκδ άζπνδ ηνφπα ηαζ ηα οπεναμθζηά πθεμκάζιαηα ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, πμο ιυκμ ζηα πανηζά ηδξ δδιζμονβζηήξ 

θμβζζηζηήξ ημο Γεκζημφ Λμβζζηδνίμο  οπάνπμοκ, εα πνέπεζ ηάπμηε 

κα επακέθεμοκ ζηα πναβιαηζηά ημοξ δεδμιέκα.  

Αθμφ ζήιενα ζογδηάιε ηζξ ιεηαννοειίζεζξ πμο πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ ζηδκ Δθθδκζηή Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ,  ιδκ 

λεπάζμοιε ηδ εέζδ ηδξ, ζημ εονςπασηυ πενζαάθθμκ. Γζα κα ιδκ ζαξ 

ημονάζς επζηνέρηε ιμο ιυκμ μνζζιέκμοξ δείηηεξ.  

1. Ζ ζοιιεημπή ηςκ εζυδςκ ηαζ δαπακχκ ηδξ εθθδκζηήξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ  ζημ ΑΔΠ , είκαζ πενίπμο ζημ 1/4 ημο ιέζμο 

εονςπασημφ υνμο. Αοηυξ μ δείηηδξ ιαξ ηαηαηάζζεζ ςξ έκα 

απυ ηα πζμ ζοβηεκηνςηζηά ηνάηδ ηδξ Δονχπδξ.  

2. Οζ ιεζχζεζξ πμο οπέζηδζακ μζ εθθδκζημί Γήιμζ , είκαζ απυ ηζξ 

ιεβαθφηενεξ ζηδκ Δονχπδ. Μάθθμκ δε πνεζάγεηαζ ζπμθζαζιυ, 

υθμζ είιαζηε παευκηεξ, υθμζ λένμοιε ηζ βίκεηαζ.  

3. Οζ εθθδκζημί Γήιμζ έπμοκ ζε ζπέζδ ιε ηα ζοκμθζηά ημοξ έζμδα 

απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ζοιιεημπέξ ηςκ επζπμνδβήζεςκ ηαζ ηζξ 

ιζηνυηενεξ ζοιιεημπέξ ηςκ ζδίςκ εζυδςκ. Ο δείηηδξ αοηυξ 

ζδιαημδμηεί ηδκ μζημκμιζηή ηδδειμκία ημο ηεκηνζημφ ηνάημοξ , 

ηδξ ηεκηνζηήξ ηοαένκδζδξ δδθαδή,  ζηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ .  

4. Οζ εζδζηέξ επζπμνδβήζεζξ ηαθφπημοκ ζπεδυκ ημ 50% ηςκ 

ζοκμθζηχκ επζπμνδβήζεςκ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ πνμηάζεζξ ημο 

Δονςπασημφ Υάνηδ Σμπζηήξ Αοημκμιίαξ.  Έκαξ αηυια δείηηδξ 

ελάνηδζδξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ  απυ ημ ηεκηνζηυ 

ηνάημξ.  
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5. Ζ θμνμθμβζηή εθεοεενία ηςκ εθθδκζηχκ Γήιςκ, είκαζ απυ ηζξ 

πζμ πενζμνζζιέκεξ ζηδκ Δονχπδ. Άνα δεκ ιπμνμφιε ζηδκ 

Δθθάδα κα ιζθάιε βζα μζημκμιζηή αοημκμιία ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ .  

6. Ζ πνμζθοβή ζε πνδιαημπζζηςηζηά ζδνφιαηα ηαζ πνμσυκηα 

ζηδκ Δθθάδα πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζημ Σαιείμ Παναηαηαεδηχκ 

ηαζ Γακείςκ.  Ακηίεεηα μζ εονςπασημί Γήιμζ έπμοκ εονφηαηδ  

βηάια εκαθθαηηζηχκ ηνυπςκ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ πνμσυκηςκ. 

Σμ επζηυηζμ ημο Σαιείμο Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ  είκαζ 

ημοθάπζζημκ πέκηε θμνέξ ορδθυηενμ απυ ημ επζηυηζμ ηςκ  

εονςπασηχκ δδιμηζηχκ ηναπεγχκ. Πχξ εα ιπμνέζμοκ θμζπυκ 

μζ Γήιμζ κα πνδιαημδμηήζμοκ ηζξ επεκδφζεζξ ημοξ; Απυ ηδ 

ΑΣΑ;  Κθαζζηά παναδείβιαηα ακμιανίαξ ςξ πνμξ ηδκ 

πνμζθμνά ημο Σαιείμο Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ, Γήιμξ 

Σνζηηαίςκ.  

7. Σμ φρμξ ηςκ ακεθαζηζηχκ δαπακχκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ζοκμθζηέξ δαπάκεξ , είκαζ απυ ηα ορδθυηενα ζε υθδ ηδκ 

Δονχπδ. Αοηυ ζδιαημδμηεί ημοξ πενζμνζζιέκμοξ ααειμφξ 

εθεοεενίαξ πμο έπεζ δ μζημκμιζηή πμθζηζηή ηςκ εθθδκζηχκ 

Γήιςκ 

8. Ζ πμζυηδηα, υζμκ αθμνά ημ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ, ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζηδ εθθδκζηή Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ,  απέπεζ απυ 

ημκ ιέζμ εονςπασηυ υνμ ιε απμηέθεζια δ απάκηδζδ ζηζξ 

ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ βναθεζμηναηζηέξ 

απαζηήζεζξ ημο ΔΠΑ κα ηαεζζημφκ πνμαθδιαηζηή ηδ 

ζοιιεημπή μνζζιέκςκ Γήιςκ.  

αξ θές πμθφ απθά, υθμ βζα ηδκ ηαλζηή πάθδ ιζθάιε ηαζ 

ιζθάιε ηαζ ιζθάιε, αθθά βζα μνβακςιέκμ ιεβάθμ πνμζςπζηυ δεκ 

ιζθήζαιε πμηέ, ζοκάδεθθμζ.  

Θα ήεεθα, ακ ιμο επζηνέπεηε, κα ζοκεπίζς ηαζ κα πς ημ ελήξ. 

θμζ ιαξ ηαημθαίκεηαζ υηακ ιζθάιε, ή ιζθάκε ηάπμζμζ ιδ 

ηοαενκδηζημί ζπδιαηζζιμί πμο έπμοκ ηδκ εθπίδα υηζ εα βίκμοκ, βζα 
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ηα πενί αλζμθυβδζδξ. Γεκ ημ ηαηάθααα δδθαδή. Αλζμθυβδ ζδ 

ηαεδιενζκή ζε μηζδήπμηε, δεκ βίκεηαζ ζηδ γςή; Γζαηί κα ιδκ οπάνπεζ 

ηαζ ιζα αλζμθυβδζδ ζημοξ οπαθθήθμοξ; Γεκ ημ ηαηάθααα, βζαηί κα 

αλζμθμβείηαζ ιυκμ δ Γδιμηζηή Ανπή; Γζαηί κα ιδκ έπεζ ημ δζηαίςια δ 

Γδιμηζηή Ανπή κα αλζμθμβεί; Καζ κα βίκεζ ιε ηαεανμφξ υνμ οξ, δεκ 

έπμοιε ιε ηακέκακ ηίπμηα. Καθέξ μζ ζοκδζηαθζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, 

αθθά οπάνπμοκ πένα απυ ηζξ απαζηήζεζξ, ηαζ οπμπνεχζεζξ. Καζ εα 

πνέπεζ ηάπμηε κα ακαθάαμοιε υθμζ ηδκ εοεφκδ ηςκ οπμπνεχζεςκ 

πμο ιαξ ακαθμβμφκ.  

Πνμδβμφιεκα βζα ηάεε εέια πνμηάεδηε ιία άιεζδ  – 

ιεζμπνυεεζιδ θφζδ. Οζ ιαηνμπνυκζεξ ζηναηδβζηέξ θφζεζξ πμο εα 

πνέπεζ κα δμεμφκ βζα ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ  ηδξ ηνίηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 21μο  αζχκα, είκαζ ηνεζξ:  

1. Φμνμθμβζηή απμηέκηνςζδ. Με εκδζάιεζμ ζηυπμ δ ζπέζδ 

εζυδςκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ιε ημ ΑΔΠ,  κα θηάζεζ ηα 8/11 

ημο ιέζμο εονςπασημφ υνμο.  

2. Γεκκαία αφλδζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ , 

ιε εζδζηή βναιιή ζημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο βζα ημπζηά 

ακαπηολζαηά ένβα .  

3. Γδιζμονβία δδιμηζηήξ ηνάπεγαξ .  

Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ,  

Γεκ κμιίγς υηζ οπάνπεζ ηάκεζξ ζε αοηή ηδκ αίεμοζα πμο κα 

πζζηεφεζ υηζ ιπμνεί κα βίκεζ μπμζαδήπμηε ιεηαννφειζζδ πςνίξ 

μζημκμιζημφξ ηαζ ακενχπζκμοξ πυνμοξ. Αοηυ πμο θές δεκ είκαζ 

πμθζηζηή εέζδ ,  αθθά αλζμθμβζηυ ζοιπέναζια. θμζ μζ Γήιμζ ηδξ 

πχναξ έπμοκ ειπεζνία απυ ηδ εθανιμβή ημο Καθθζηνάηδ. Να 

οπεκεοιίγμοιε υηζ εκχ είπε πνμαθεθεεί πνυβναιια οπμζ ηήνζλδξ, 

εοιδεείηε ημ πνυβναιια «ΔΛΛ .Α .Γ .Α.», εοιδεείηε ημ πνυβναιια  

«ΑΚΗΑ» πμηέ δεκ εθανιυζηδηε.  

Αξ ημ έπεζ πμθφ ηαθά αοηυ ζημ ιοαθυ ηδξ ηαζ αοηή δ 

ηοαένκδζδ  ηαζ μπμζαδήπμηε ένεεζ ανβυηενα, ακ ένεεζ. 

Μεηαννφειζζδ ιε αένα, ιε  ζοιπάεζμ, ιε ημθεβζέξ, ιε πηοπήιαηα 
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ζηδκ πθάηδ, ιε ηάθεζια ηαζ ιε παιυβεθμ ιέπνζ κα ζε πάκε ζημκ 

ακεθηοζηήνα, βζα κα θφβεζξ ζημ αζακζέν, δεκ πνυηεζηαζ κα δμεεί 

θφζδ. Πνχηα θένκεζξ ημ παηέημ ηαζ ημοαεκηζάγεζξ. Καθέξ είκα ζ μζ 

αιπεθμθζθμζμθίεξ, αθθά εδχ είκαζ υθα. Καηά ηα ρέιαηα. 

Ρμιακηζημί υθμζ είιαζηε. Τπάνπεζ ηάπμζμξ πμο δεκ είκαζ 

νμιακηζηυξ; θμζ είιαζηε. Δδχ ηζ βίκεηαζ.  

Πάιε θμζπυκ ζημ δζα ηαφηα βζα κα ηθείζμοιε, βζα κα ιδ ζαξ 

ημονάζμοιε.  

Σζ έβζκε απυ πηεξ ιέπνζ ζήιενα εδχ; Ήνεε θμζπυκ μ ηαε’ υθα 

ζεααζηυξ ζακ άκενςπμξ, μ ηφνζμξ Μπαθάθαξ ηαζ μ ηαε’ υθα 

ζεααζηυξ ζακ άκενςπμξ, ηφνζμξ Πμοθάηδξ. Ήνεακ θμζπυκ. Μήπςξ 

είπακ ηαιία πνυηαζδ; Δβχ δεκ άημοζα ηαιία πνυηαζδ. Γζαηί βζα κα 

ημοαεκηζάζεζξ, πνέπεζ κα αημφζεζξ ηάπμζα πνυηαζδ. Δβχ δεκ 

άημοζα ηαιία πνυηαζδ. έαμιαζ ζακ ακενχπμοξ, ζέαμιαζ ημκ 

εεζιυ πμο ελοπδνεημφκ, δεκ ήνεακ κα πμοκ ηίπμηα υιςξ. Ο Βυθμξ 

είκαζ ςναίμξ, πνάβιαηζ. ηαιαηάς εηεί.  

Γεφηενμ πνάβια ααζζηυ. Σζ άθθμ έβζκε πηεξ; Ήηακ έκα πμθφ 

δοκαιζηυ έιπα, ιε ηα αίκηεμ  ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ηδξ ΚΔΓΔ ηαζ 

ζοιθςκχ ζημ υηζ έπνεπε κα βίκεζ. Ήηακ ιία πνάβιαηζ πάνα πμθφ 

ηαθή μιζθία ημο Παημφθδ, υπςξ ημο είπα υηζ άθθεξ θμνέξ δεκ ήηακ, 

ήηακ πνάβιαηζ πμθφ ηαθή μιζθία.  

Ήηακ ιζα θμαενή μιζθία ημο Γζχνβδ ημο Κςηζμφ. Αοηή είκαζ δ 

πναβιαηζηυηδηα. Ήηακ θμαενέξ μζ παναηδνήζεζξ ημο Απμζηυθδ ημο 

Κμζιήζδ. Ήηακ πμθφ ηαθυξ ηδξ Νμιανπζαηήξ, ημο ΠΑΟΚ. Δβχ 

λένεηε, ΠΑΟΚ δεκ είιαζ. Καηαπνάζζκμξ είιαζ, Πακαεδκασηάηζαξ, 

αθθά ιαηνζά απυ ημ ΠΑΟΚ. Αοηή είκαζ δ άπμρή ιμο. Ήηακ 

θμαενυξ μ άκενςπμξ ηδξ Νμιανπζαηήξ ημο ΠΑΟΚ, ιε ηζξ εέζεζξ 

πμο είπε.  

Οζ άκενςπμζ ιζθήζακε βζα Αοημδζμίηδζδ. Οζ άθθμζ ηζ 

ιζθήζακε; Γζα πζνμοέηεξ. Γεκ άημοζα εβχ ηίπμηα άθθμ βζα 

Αοημδζμίηδζδ. Καζ ιεηά άημοζα ιζα ιάπδ εδχ ιέζα, βζα κα δείλμοιε 

πμζμξ είκαζ κεμθενιέκμξ ζημ ΤΡΗΕΑ, πμ ζμξ εέθεζ κα θφβεζ απυ ημκ 
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ΤΡΗΕΑ, πμζμξ εέθεζ κα ζηδνίλεζ πμθζηζηέξ ημο ΤΡΗΕΑ. Δβχ 

ηναηάς ηαζ ζδηχκς ημ πένζ, πμο είπε μ Πνυεδνμξ ηαζ μ ζδιενζκυξ 

Πνςεοπμονβυξ, κα είκαζ ηαθά μ άκενςπμξ, υηζ  ειείξ καζ, 

αθθάγμοιε αοηά πμο λέναιε βζα ηδκ Αοημδζμίηδζδ. πμζμ κ 

αθέπμοιε ηαζ αβαίκεζ, ημκ πθδζζάγμοιε δδθαδή. Πνμζέληε.  

Καζ επεζδή ιζθάς ζε ζοκαδέθθμοξ, ηαζ επεζδή είιαζηε ιζα 

ηάλδ δ μπμία ιπμνμφιε κα πμοθδεμφιε –  αάγς ηαζ ημκ εαοηυ ιμο 

ιέζα –  βζα 30άνζα, 50άνζα, απυ ηδ ΑΔ 055 ηδξ Πμθζηζηήξ 

Πνμζηαζίαξ, αοηή είκαζ δ  πναβιαηζηυηδηα, ηφνζμζ, υζα θέιε εδχ εα 

ηα λεπάζμοιε υηακ ακεαμφιε ζηδ ηαδίμο. Θα λεπάζμοιε πμθθά 

πνάβιαηα, κα λένεηε. Αοηή είκαζ δ αθήεεζα. Θέθεηε κα πμφιε 

ρέιαηα;  πζ, δεκ εα πμφιε ρέιαηα, εκηάλεζ; Καζ επεζδή οπάνπμοκ 

μζ ηαηάθθδθμζ βζα κα ιαξ θένμοκ ζημ ζςζηυ δνυιμ ηαζ μ ζςζηυξ 

δνυιμξ είκαζ κα ζμο αάθεζ απυ ηδ ιία κα παθεφεζ ημ ηζ  εέθεζξ βζα 

ηδκ Αοημδζμίηδζδ ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα παθεφεζ ημ ηζ  εεξ βζα ημ Γήιμ 

ζμο, εα ζε αάθεζ ζηδ ιέββεκδ ηαζ εηεί πνέπεζ κα δζαθέλεζξ. Δηεί 

είκαζ δ δοζημθία ημο κα δζαθέλεζξ.  

Πάιε ηχνα θμζπυκ ζημ ηζ δεκ έπεζ ηάκεζ δ ΚΔΓΔ ηαζ ζημ ηζ εα 

έπνεπε κα ηάκεζ δ ΚΔΓΔ, υπςξ ηαηδβμνμφκ. Δβχ εα πενίιεκα 

θμζπυκ πηεξ ημκ ηφνζμ Μπαθάθα, πμο πνχηδ θμνά είδα μ Τπμονβυξ 

κα θέεζ: εα ηα πεζ μ Γναιιαηέαξ. Αοηυ παζδζά, ιε ζοβπςνείηε, αθθά 

απυ εοπνέπεζα, απυ πεζεανπία, απυ πμθζηζηή πμθζηζζιζηυηδηα κα ημ 

πς, απυ πμθζηζηυ πθμοναθζζιυ, πνχηδ θμνά ημ είδα. Να πεζ μ 

Ακαπθδνςηήξ Τπμονβυξ: εα ηα πεζ μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ; Γδθαδή 

ζακ κα ένπεηαζ μ Γήιανπμξ ηαζ κα πεζ: παζδζά αθήζηε ημ, εα ένεεζ μ 

οπάθθδθμξ απυ ηδκ Γζμζηδηζηή Τπδνεζία… Γεκ ιεζχκς ηακέκακ, 

εβχ θές ηζ είδαιε. Μήπςξ είδαηε ηάηζ δζαθμνεηζηυ; Ή ήιμοκ ζε 

άθθδ αίεμοζα;  

Καζ αοηά, λένεηε, ηα πενί ζογήηδζδξ ηα πενί ακαθμβζηυηδηαξ, 

λένεηε πχξ ηα αθέπς εβχ; Καζ υθμζ ζαξ ηα αθέπεηε έηζζ; Αοηά είκαζ 

ημοαέκηεξ βζα κα πενκάιε ηδκ χνα ιαξ. Πνμθακχξ μζ άκενςπμζ 

πμο ζηδνίγμοκ ημ κέμ εηθμβζηυ κυιμ, βζαηί θμαυιαζηε ζημ κα ιδκ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

68 

ιπμφιε, θέεζ, ζηδκ δζαδζηαζία ημο εηθμβζημφ κυιμο, βζα κα ιδκ 

απειπμθήζμοιε ημ δζηαίςιά ιαξ ζηζξ αθθαβέξ ημο Καθθζηνάηδ. Μα 

βζαηί; Πνμηάεδηε  ηαιία αθθαβή ζημκ Καθθζηνάηδ; Αημφζαηε έζης 

ιία; Έζης ιία νε παζδζά. Θα θφβς εβχ, εα πάς 380 πζθζυιεηνα. 

Συζμ είκαζ βζα ηδκ ΚΔΓΔ βζα κα ιμο δζηαζμθμβήζεηε ηα πζθζυιεηνα, 

380 εα πάς, ζαξ ημ θές, υηακ ιε νςηήζμοκ θμζπυκ: ηζ  είδεξ εηεί; Σζ 

κα πς υηζ είδα; Σζ  άημοζα απυ ηδκ ηοαένκδζδ; Πείηε ιμο ηζ άημοζα. 

Πείηε ιμο, αμδεήζηε ιε. Δβχ δεκ εέθς. Καζ υηζ ιμο πείηε, εα ημ 

πς.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Ναζ. Μαξ είπε ηδ ζφκεεζδ, ιμο εφιζζε ημκ 

Πακαεδκασηυ ζημ Γμοέιπθεσ ημ ’71, πμο θέεζ υηζ δ ζφκεεζδ 

απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ, θέεζ, ηδξ ΚΔΓΔ, απυ ηνεζξ ηδξ ΔΝΠΔ ηαζ 

ηέημζα. Σζ ζογήηδζακ; Σζξ ααζζηέξ ανπέξ. Συηε ηζ  ήνεαιε κα ηάκμοιε  

ΤΝΔΓΡΟ:  Δζείξ ηζ  είπαηε ζακ ΚΔΓΔ;  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Καείζηε, ηφνζε, εβχ δεκ ζαξ δζέημρα. Δδχ εα 

πάς. Γζαηί έπεηε ηδκ αβςκία αοηή ;  

 ακ ΚΔΓΔ θμζπυκ, είπαιε, ηφνζε ηαζ ηονία. Έπμοιε ζηείθεζ 

ηαηανπήκ 70 πνμηάζεζξ. Έπμοιε ζηείθεζ. Να λεηζκήζς απυ πμφ; 

Απυ ηδ κέα βεκζά παναηναηδεέκηςκ; Γεκ ηδκ άημοζεξ. Να λεηζκήζς 

απυ ημ Μδηνχμ Δπζηεθζηχκ ηεθεπχκ υηζ πνέπεζ κα ιπμοκ μζ 

Γήιανπμζ; Να λεηζκήζς απυ ηδκ πανάηαζδ ημο 4412; Απυ ηζ εεξ κα 

πνςημλεηζκήζς; Να λεηζκήζς υηζ ζηα οπδνεζζαηά, υθμζ εζείξ πμο 

έπεηε ηάκεζ ηαζ ιπμνεί κα είζαζηε δδιυζζμζ οπάθθδθμζ ηαζ έπεηε 

δζμζηήζεζ Γήιμοξ, πάκεηε ημ πνμκυιζμ πμο είπαηε υηζ οπδνεημφζαηε 

ζε εέζδ Γζεφεοκζδξ;  Σζ κα πνςημεοιδεχ, ηφνζέ ιμο, κα πς; Καζ ακ 

είκαζ δ ηονία Κμοηζμφνδ εδχ πένα, πμο ηα έπμοιε ηαηαβνάρεζ, 

κμιίγς είκαζ 73.  

Απυ αοηά θμζπυκ, ιπμνείηε κα ένεεηε κα ιμο πείηε έκα πμο 

κα οθμπμζήεδηε; Γεκ έπς ηίπμηα ιε ηδκ ηοαένκδζδ. Δβχ ηαηαβναθή 

ηάκς. Μδκ ηα ιπενδεφμοιε.  
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Καζ κα ζαξ πς ηαζ ηάηζ άθθμ; Γεκ είκαζ υηζ είκαζ αοηή. Μαηάνζ 

κα ηα δχζεζ ηαζ εα είιαζ μ πνχημξ πμο εα ζαξ πς: καζ, ιπνάαμ, 

έβζκε αοηυ. Καζ ηζ  ζαξ είπα; ηζ υθμζ πμοθζυιαζηε. Πνμζέληε, ζημκ 

πθδεοκηζηυ ιίθδζα, δεκ έαβαθα ημκ εαοηυ ιμο. Γεκ είπα εβχ υηζ δ 

ηονία ηάκεζ αοηυ ή μ ηφνζμξ. Δβχ ιίθδζα πμθφ πνμζεηηζηά, ακ 

εέθεηε. βζαηί ειέκα ιε εκδζαθένεζ ηαζ ηδκ επυιεκδ κα είιαζ 

Γήιανπμξ.  

Δηθμβζηυξ κυιμξ. Γδθαδή δεκ πνέπεζ κα έπεζξ δζηυ ζμο μφηε 

ηαθεκείμ, ακ πζζηεφεζξ… Απθή ακαθμβζηή, θέεζ, απυ ηδκ πνχ ηδ 

Κονζαηή, δδθαδή αοηυξ πμο παίνκεζ  ημ 20%, θακηαζηείηε ζε έκα 

οιαμφθζμ 27 αηυιςκ εβχ εα πς, πμο είκαζ ημ δζηυ ιμο, βζαηί εβχ 

είιαζ έκαξ Γήιμξ 21.000, έπεζξ πάνεζ ημ 20%, ημ 1/5 δδθαδή. Θα 

έπεζξ 6 οιαμφθμοξ. Άκηε εζφ θμζπυκ κα πενάζεζξ απυθαζδ. 

Αδδίεξ, αθαηείεξ, ζοιιεημπζηέξ δδιμηναηίεξ.  

Θα ιαγεφεηαζ υθδ ηδ ιένα μ Γήιανπμξ, εα ημοαεκηζάγεζ, ιε 

υθεξ ηζξ παναηάλεζξ –  πνμζέληε πμζα εα είκαζ δ δμοθεζά ημο 

Γδιάνπμο –  εζέκα κα ζε ιπάζς κα ζμο δχζς  εηείκμ, εζέκα κα ζε 

ιπάζς κα ζμο δχζς εηείκμ ηαζ εα παξ ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ 

ηαζ εα ζμο πεζ: δεκ ρδθίγς. πζ, δδιμηναηία. Καζ λακαπάιε ζηδκ 

ημοαέκηα. Έηζζ, ηφνζμζ, δεκ πνυηεζηαζ… Δβχ θές ηδκ άπμρή ιμο ιε 

υθμ ημ ζεααζιυ, πείηε ηαζ εζείξ ηδ δζηή ζαξ.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Δβχ, ηφνζμζ, αοηά εέθς κα πς, αοηά εα πς. 

Δκηάλεζ; αξ θές, απυ εηεί ηαζ πένα, υπμζμξ εέθεζ, κα πεζ υηζ εέθεζ. 

Γδιμηναηία δεκ εέθμοιε;  

 αξ θές θμζπυκ υηζ ακ εέθμοιε κα… Καζ κα ζαξ πς ηαζ ηάηζ 

άθθμ; Γεκ ηα θές εβχ. Διέκα ιμο ημ έδςζακ ημ αήια μζ ζοκάδεθθμί 

ιμο ηαζ ημοξ εοπανζζηχ,  πμο ιε ρήθζζακ κα είιαζ ζημ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηδξ ΚΔΓΔ, ιμο ημ έδςζε μ ηυζιμξ μ δζηυξ ιμο πμο ιε 

αβάγεζ απυ ηδκ πνχηδ Κονζαηή ιε πμζμζηά ημο 61%, ειέκα δεκ ιε 

πεζνάγεζ δ ακαθμβζηυηδηα. Δβχ εέθς κα αάθεζ ηαζ πθαθυκ, ηαζ 

πάκς απυ 70% κα αάθεζ. Να ημ αάθε ζ. Αθθά κα ημ αάθεζ βζα ημοξ 
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Βμοθεοηέξ. Σζξ 2 εδηείεξ κα ηζξ αάθεζ ηαζ βζα ημοξ Βμοθεοηέξ. Σμοξ 

ιζζεμφξ ηδξ πείκαξ πμο ιαξ έπεζ βζα κα ιαξ δείλμοκ υηζ είιαζηε 

θαιυβζα, κα ηα αάθεζ ηαζ βζα ημοξ Βμοθεοηέξ. Γεκ είπαιε ειείξ 

ηίπμηα. Μήπςξ θμαμφκηαζ ακ μ μπμζμζδήπμηε απυ ειάξ αφνζμ ημ 

πνςί, ζε μπμζαδήπμηε πανάηαλδ ηαζ  κα είκαζ, ημκ ανμοκ ιπνμζηά 

ημοξ; Αοηή είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα.  

 Πάιε ζηδ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Διέκα είκαζ θίθμξ ιμο μ 

Βμνίδδξ. Πάιε ζηδ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Ο θεαέκηδξ πμο ήνεε πηεξ, 

μ ηφνζμξ Γασηάκδξ, ηαε’ υθα ζοιπαεδηζηυξ άκενςπμξ, ήνεε εδχ 

πένα κα δζααάζεζ ιία έηεεζδ. Γεκ είπε ηίπμηα. Καεανέξ ημοαέκηεξ 

εα πμφιε. Γζαηί εζπηήηαηε ηάπμζμζ υηζ είπα βζα εηείκμοξ ηαζ ηζ  είπε δ 

άθθδ. Σχνα βζα υθμοξ εα πμφιε. Αθθά εα έπεηε ηδκ ροπή κα 

αημφζεηε ηαζ βζα υθα. Γεκ έπμοιε κα πςνίζμοιε ηίπμηα.  

 Ακ αημφζς ηα θίθδ ιμο –  ιε υθμ ημκ ζεααζιυ –  ηδκ ηονία 

Πακηεθάηδ, ηα ίδζα πμο αημφς ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, ηα ίδζα εα 

αημφζς ηαζ εδχ. Πνυηαζδ εέθς κα αημφζς. Σδκ μπμία ζέαμιαζ ηαζ 

εηηζιχ, έηζζ; Μδκ ηα ιπενδέρμοιε. Καζ ζέαμιαζ ηαζ  αοηά πμο 

εηπνμζςπεί, υπςξ υθμζ. εααζιυξ ιεηαλφ ιαξ οπάνπεζ, 

ζοκάδεθθμζ, αθθά πείηε ιμο ηζξ αθθαβέξ. Πμζεξ αθθαβέξ;  

 Σμ υθμ ένβμ θμζπυκ, παζγυηακ βζα κα εοιίζεζ ημ: θάδζ πμθφ 

ηαζ ηδβακίηα ηίπμηα. Αοηυ έβζκε. Καζ βζα κα δείηε πυζμ ζέαμκηαζ ηδκ 

Αοημδζμίηδζδ, ηδ δεφηενδ ιένα θμζπυκ ηζ ηάκαιε; Ήνεαιε είδαιε 

πηεξ, δεκ είπαιε ηίπμηα, ήπζαιε έκα μογάηζ ημ ιεζδιένζ εδχ πένα 

ζηδκ πθαηεία ηαζ θφβαιε. Αοηή είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα. Καζ απυ 

ημοξ ιεκ ηαζ απυ ημοξ δε ηαζ απυ υθμοξ ημοξ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Α.  ΚΑΣΡΗΝΟ:  Δίπα θμζπυκ, ηονία ιμο, επεζδή εέθεηε εζείξ κα 

ζαξ πς βζα ηδ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, υηζ δ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ δεκ 

είπε ηαιία πνυηαζδ. Αοηυ ζαξ είπα. Γεκ έπς κα ηνοθηχ εβχ, ηονία 

ιμο, ηίπμηα. Καζ μφηε θμαάιαζ, μφηε ηδ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Αθέλδ, ακ ιπμνείξ, ζε παναηαθχ, μθμηθήνςζε. 

Γζαηί έπμοιε ηαζ πμθθμφξ μιζθδηέξ.  
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Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Ναζ, έκα θεπηυ, ηφνζε Ακηζπνυεδνε.  

 Θέθεηε κα ζαξ πς ηάηζ; Ο ηυζιμξ αοηά ήνεε κα αημφζεζ, 

Ακηζπνυεδνέ ιμο. Οφηε ημ: πάθδξ λεηίκδια, κέμζ αβχκεξ, ηαζ κα 

πάιε ζηδκ πμνεία ηαζ… Αοηά εα αημφζεζ δ Αοημδζμίηδζδ. Ζ 

Αοημδζμίηδζδ εα αημφζεζ ημοαέκηεξ απυ αοημδζμζηδηζημφξ. Αοηά ημ 

υηζ ζηναηεουιαζηε πίζς απυ… Γεκ ζηναηεουιαζηε πίζς απυ 

ηακέκα άνια. Διέκα, εβχ βμφζηανα πμο ζε άημοζα βζα ηδκ 

ακάπηολδ, βζαηί ιμο άνεζακ αοηά πμο είπεξ, αοηά είκαζ, έηζζ πνέπεζ 

κα ιζθήζμοιε. Αθθά εα ιπμφιε ζε έκα άθθμ ιμηίαμ. Οζ 

πνμζςπζηυηδηεξ εα ειπκεφζμοκ, παζδζά. Σα ηυιιαηα πεεάκακε. Σα 

ηυιιαηα είκαζ βζα αοημφξ πμο δεκ έπμοκ ηαηαλζςεεί.  

Γδθαδή ηζ πενίιεκεξ κα πς; Δβχ ζμο είπα υηζ ΠΑΟΚ δεκ 

εέθς κα αημφς,  ηονία ιμο, βζα κα ζε εοπανζζηήζς, κα ζε θηζάλς. 

Αθθά δεκ ιπμνχ κα ιδκ πς υηζ μζ Κμζιήζδξ ήηακ ημνοθαίμξ πηεξ. 

Γεκ ιπμνχ κα ιδκ πς υηζ μ πνζζηζακυξ ηφνζμξ ημο ΠΑΟΚ, ηδξ 

Νμιανπζαηήξ, ήηακ «ιπαι». Ήλενε ηζ έθεβε. Μίθδζε αοημδζμζηδηζηά. 

Να ζμο πς ηαζ ηάηζ; Γφμ ήηακ μζ ιεβάθεξ ιεηαννοειίζεζξ πμο ιε 

πμκάεζ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Γεκ πεζνάγεζ, Γζχνβμ ιμο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Γεκ πεζνάγεζ ανε Γζχνβμ. Γεκ ιε πεζνάγεζ ειέκα. 

Δζφ απακηάξ βζα άθθδ ιενζά, αοημί απακηάκε βζα άθθδ ιενζά, εβχ 

απακηάς βζα άθθδ ιενζά. Ο ηαεέκαξ έπεζ ηδ ιενζά ημο ιε θίβα θυβζα. 

Σμ εέια είκαζ ηζ  ζοκηεηαβιέκεξ παίνκεζ δ ηάεε ιενζά ηαζ πμφ 

πνμζακαημθίγεηαζ, Γζχνβμ.  

 Θέθς θμζπυκ κα πς ημ ελήξ. Έβζκακ δφμ ιεβάθεξ 

ιεηαννοειίζεζξ; Γζαρεφζηε ηζξ, ανε παζδζά. Καπμδίζηνζαξ, 

Καθθζηνάηδξ, ιε πμζμκ έβζκακ; Με αοημφξ πμο δεκ βμοζηάνς. Αθμφ 

βίκακε;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Γεκ δζμζημφζακ αοημί.  
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 Ο ηφνζμξ Παοθυπμοθμξ, πμο είκαζ μ Πνυεδνμξ ηδξ 

Γδιμηναηίαξ, δεκ ηυθιδζε πμηέ κα ηάκεζ ηάηζ. Γεκ είκα ζ μ ζδιενζκυξ 

Πνυεδνμξ ηδξ Γδιμηναηίαξ; Γζαηί δεκ ημ έηακε; Δδχ είιαζηε, κα 

ηάκμοιε δζμνεχζεζξ, παζδζά.  

 Δβχ λένεηε ηζ  εα πενίιεκα πηεξ ημκ ηφνζμ Πμοθάηδ ηαζ ημκ 

ηφνζμ… Να πεζ: νε παζδζά, αοηέξ είκαζ μζ δζμνεχζεζξ. Γεκ είπακ 

ηίπμηα. Δίπακ ηδκ 11άδα. Δίπακ υηζ μ Μέζζ βφνζζε απυ ημκ 

ηναοιαηζζιυ ηαζ ιπήηε ιέζα ηαζ εα παίλεζ ιε ηδκ Δζπακζυθ. Αοηά 

αημφζαιε.  

 Λμζπυκ, αοηά έπς κα ζαξ πς, πνέπεζ κα είιαζηε, ακ εέθεηε, 

εκςιέκμζ εηεί πμο πνέπεζ. Καζ κα ιδκ είιαζηε εκςιέκμζ, δεκ ηνέπεζ 

ηίπμηα. ηδ δδιμηναηία δεκ οπάνπμοκ αδζέλμδα. Γφμ θμνέξ, θέεζ, 

εα αβαίκεζξ. Ο ηυζιμξ ζε πάεζ ζπίηζ ζμο, μ ηυζιμξ ζε θένκεζ κα 

δζμζηήζεζξ. Δκηάλεζ;   

Καζ κα ζμο πς ηαζ ηάηζ άθθμ; Δβχ εα ήεεθα κα αάθμοκ ημκ 

Σζίπνα λεπςνζζηυ ιε ημκ Μδηζμηάηδ ρδθμδέθηζμ, έηζζ δεκ εέθμοκ 

κα ημ ηάκμοκ ιε ημοξ Γδιάνπμοξ; Καζ κα αάθμοκ υθμοξ ημοξ 

Βμοθεοηέξ ιαγί. Δηεί εα αημφζεηε, αοηυ πμο θέεζ μ θίθμξ ιμο μ 

Σγζαπνήζηαξ: άημοζε μ Γήιμξ ηδ αμή. Αοηυ ημ πμίδια πμο θέβαιε 

παθζά. Ή: ειάεαηε ηζ έβζκε ηάης ζηδκ Αθαιάκα; Έπαζε δ ιάκα ημ 

παζδί ηαζ ημ παζδί ηδ ιάκα. Έηζζ θε ζημονβμφκ ζημ Τπμονβείμ 

Δζςηενζηχκ, παζδζά. Καθδιένα, ιδ εέθεηε ηαθεδάηζ; Υηφπδια ζηδκ 

πθάηδ.  

Αημφζηε θμζπυκ. Αοηή είκαζ δ μοζία. Ή εα ένεμοκ κα 

ημοαεκηζάζμοκ πμθζηζηά –  αοημδζμζηδηζηά ή ηαθφηενα κα ιδκ 

λακάνεμοκ, παζδζά. Ο Βυθμξ είκαζ ςναίμξ, ημκ είδαιε ι ία, δφμ, 

ηνεζξ, θηάκεζ, ιέπνζ εηεί.  

Καζ κα πς ηαζ ηάηζ άθθμ βζα ημ Σαιείμ Παναηαηαεδηχκ, βζαηί 

εβχ, λένεηε, ζηέθημιαζ θςκαπηά, έπς αοηυ ημ εθάηηςια. Θα πνέπεζ 

κα δμφιε ηαζ πανμοζίαζδ, ηζ  έηακε, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο 

Παναηαηαεδηχκ. Καζ ημ θές, ηφνζε Ακηζπνυεδνε, υηζ ζημ επυιεκμ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, έπς θένεζ ηαζ ιία αίηδζδ, ηδξ 
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ακηζηαηάζηαζδξ ημο ιέθμοξ ημο Παναηαηαεδηχκ, ζηδκ ΚΔΓΔ. Σμ 

θές ηαζ δδιυζζα, έπεζ θήλεζ, βζα κα ημ αθθάλμοιε. Απθά ημ 

ακαθένς, βζα κα δμφιε ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ ημο Παναηαηαεδηχκ .  

Δοπανζζηχ πάνα πμθφ ηαζ πείηε υζα εέθεηε.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Καζηνζκυ.  

 Αβαπδηέ ζοκάδεθθε, υπςξ λένεζξ πμθφ ηαθά, δ ΚΔΓΔ ηαζ 

πνμηάζεζξ έπεζ ηάκεζ εδχ ηαζ 6 ιήκεξ πμο ζογδηάιε βζα ημκ 

Καθθζηνάηδ, ημ θές βζα ημ αηνμαηήνζμ, ηαζ έπεζ ακενχπμοξ πμο 

μοζζαζηζηά ενβάγμκηαζ ηαζ δμοθεφμοκ ζηζξ Τπμεπζηνμπέξ. Άνα 

θμζπυκ οπάνπεζ αοηυ ημ πθαίζζμ.  

 Θα ζοκεπίζς ιε ημκ ηφνζμ Εεναυ, πμο είκαζ ζηδκ Οιάδα 

Ένβμο ηδξ ΚΔΓΔ, βζα ημ πνχημ εέια «Ακαπηολζαηυξ νυθμξ ηςκ 

Γήιςκ» ηαζ ιεηά αημθμοεεί μ ηφνζμξ Γαθακυξ,  πμο εα ιζθήζεζ βζα 

ηα μζημκμιζηά. Δίκαζ πζμ ηεπκμηναηζηέξ εζζδβήζεζξ, βζα κα βίκμοκ ηαζ  

ενςηήζεζξ.  

Απ’ έλς οπάνπμοκ μζ εζζδβήζεζξ υθςκ πμο έβζκακ, ιπμνείηε 

κα ηζξ πάνεηε, υπμζμξ εέθεζ, βζα κα εκδιενςεεί πεναζηένς.  

Κφνζε Εεναέ.  

Γ. ΕΔΡΒΟ:  Δοπανζζηχ, ηφνζε Ακηζπνυεδνε.  

 Κφνζε Πνυεδνε, ηφνζμζ επζηεθαθήξ ηςκ παναηάλεςκ, ηονίεξ 

ηαζ ηφνζμζ, ηαθδιένα ζαξ.  

 ημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ ηδξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ ακαεεχνδζδ 

ημο εεζιζημφ πθαζζίμο ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ημο άνενμο 5 

ημο κυιμο 4368, ζοιιεηέπς ζηδκ 4 δ Οιάδα Δνβαζίαξ πμο έπεζ 

ανιμδζυηδηα ηα εέιαηα ηςκ πυνςκ ηαζ ηδξ ακαπηολζαηήξ 

πνμμπηζηήξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ιε ακηζηείιεκμ ηδξ Οιάδαξ 

Δνβαζίαξ ημοξ πυνμοξ, ίδζα έζμδα, επζπμνδβήζεζξ ηαζ ΚΑΠ ηαζ ηα 

Ακαπηολζαηά Πνμβνάιιαηα ηςκ ΟΣΑ.  

 Υνήζζιμ είκαζ κα ελεηάζμοιε ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ, 

λεηζκχκηαξ ηαζ εζδζηυηενα, ηδκ απμηφπςζδ ηςκ πναηηζηχκ ηςκ 

πςνχκ –  ιεθχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ιε ζημζπεία πμο έδςζε 

ηαζ μ ηφνζμξ Φοπάνδξ πνμδβμοιέκςξ.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

74 

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Ναζ, αθθά, αημφζηε ηάηζ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ. 

Γίκεηαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ εζζήβδζδ πμο εα δχζεζ πμθθέξ 

απακηήζεζξ. Ακ δεκ αημφιε, εα θφβμοιε απυ εδχ ηαζ (…) ηα είπαιε 

ηαζ θφβαιε. Γεκ εα αημφζμοιε;  

Κφνζε Εεναέ.  

Γ. ΕΔΡΒΟ:  πςξ πνμείπε ηαζ μ ηφνζμξ Φοπάνδξ, ημ ηυζημξ ηδξ 

βεκζηήξ ηοαένκδζδξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ιεβαθφηενμ απυ υηζ είκαζ 

ζημκ εονςπασηυ ιέζμ υνμ, είκαζ 53,7 ιε 49,3, οπάνπεζ υιςξ ιζα 

ζδιακηζηή ακακηζζημζπία ζημ ηυζημξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, 

πμο είκαζ πμθφ παιδθυηενμ, 3,35 έκακηζ 11,8 ημο ΑΔΠ.  

 Καζ εδχ πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίζμοιε ηδ ιεβάθδ πενζημπή πμο 

έπμοκ δεπηεί ζημοξ πνμτπμθμβζζιμφξ μζ Γήιμζ, θυβς ηςκ πμθζηζηχκ 

δδιμζζμκμιζηήξ πνμζανιμβήξ.  

 Ζ Οιάδα Δνβαζίαξ, δ μπμία ηαηά αάζδ απμηεθείηαζ απυ 

οπαθθήθμοξ ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ, ηςκ ζπεηζηχκ Σιδιάηςκ 

ηαζ Γζεοεφκζεςκ, έπεζ οπμαάθθεζ ηάπμζεξ πνμηάζεζξ, ηάπμζεξ 

παναηδνήζεζξ, ζε ζπέζδ ιε αοηά ηα ακηζηείιεκα. πςξ πνμείπε ηαζ 

μ ηφνζμξ Φοπάνδξ, οπάνπεζ πμθφ ιεβάθμξ ανζειυξ πδβχκ ζδίςκ 

εζυδςκ. Τπάνπμοκ 88 πδβέξ. Αοηυ ηαεζζηά δφζημθδ ηδκ 

δζαπείνζζδ, ηαεχξ ζοπκά οπαβμνεφεηαζ απυ δζαθμνεηζηά 

ζοζηήιαηα.  

 Δηηζιάηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ζαθήξ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ θυνςκ 

ηαζ ηςκ ηεθχκ βζα ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ. πςξ ηέεδηε ηαζ 

πνμδβμοιέκςξ, οπάνπεζ έθθεζρδ ημζκήξ αάζδξ δεδμιέκςκ ιεηαλφ 

Γήιςκ ηαζ ανιυδζςκ Γδιυζζςκ Τπδνεζζχκ βζα ζοβηεηνζιέκα 

γδηήιαηα. Παναδείβιαημξ πάνδ βζα ημ ΣΑΠ, δ Γεκζηή Γναιιαηεία 

Γδιμζίςκ Δζυδςκ δεκ πανέπεζ ηα ζπεηζηά ζημζπεία ζημοξ Γήιμοξ, 

ηαεχξ δεκ έπεζ εκενβμπμζδεεί δ ζπεηζηή πνυαθερδ. Καζ ηέθμξ, 

οπάνπεζ δ πνυηαζδ, υπςξ θέπεδηε ηαζ πνζκ, βζα απεοεείαξ 

είζπναλδ ηεθχκ ηαζ εζυδςκ απυ ημοξ Γήιμοξ. Φοζζηά εδχ έπμοιε 

ηάπμζα ακμζπηά γδηήιαηα, πμζμξ εα είκαζ μ ιδπακζζιυξ είζπναλδξ, 

πμζμ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ πμο εα θεζημονβεί ηαζ ηονίςξ, πμζα εα 
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είκαζ δ δζμζηδηζηή ζηακυηδηα, ημ capacity δδθαδή ημο ιδπακζζιμφ 

είζπναλδξ.  

 Δδχ πνμηφπηεζ θμζπυκ ιία ακάβηδ νζγζημφ εηζοβπνμ κζζιμφ 

ηαζ ακαδζάνενςζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ οπμπνεχζεςκ ηςκ πμθζηχκ 

ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ζηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ. Πνμηείκεηαζ δ 

θεζημονβζηή έκηαλδ ημο ιδπακζζιμφ, αεααίςζδ ηαζ είζπναλδ ηςκ 

εζυδςκ ημο Γήιμο ζηδκ οθζζηάιεκδ πθαηθυνια ημο TAXIS ημο 

Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ ηαζ πνμηείκεηαζ κα οπάνπεζ ηαζ δ 

θεβυιεκδ δδιμηζηή εκδιενυηδηα ζημ πνυηοπμ, ηαη’ ακηζζημζπία, ηδξ 

θμνμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ.  

 Σα πζεακά μθέθδ πμο εα πνμηφρμοκ απυ εκδεπυιεκδ 

εθανιμβή αοηήξ ηδξ πνυηαζδξ, εα είκαζ δ μιμβεκμπμίδζδ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ πνμξ ημοξ 

Γήιμοξ, δ αηνζαήξ πθδνμθυνδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ οπμπνεχζεςκ 

ηςκ πμθζηχκ ηαζ δ δζεοηυθοκζδ ηδξ ηαηημπμίδζήξ ημοξ ιέζς ιζαξ 

ημζκήξ δζαδζηαζίαξ ακηίζημζπδξ ιε ηδκ ελυθθδζδ ηςκ πυνςκ.  

 Πνμθακχξ ηάεε πνυηαζδ πνέπεζ κα έπεζ ηαζ ιζα αζηζμθμβζηή 

αάζδ. Πμζα εα είκαζ αοηή; ηζ δ Γεκζηή Γναιιαηεία Γδιμζίςκ 

Δζυδςκ είκαζ ιζα ακελάνηδηδ Ανπή απυ ηδκ 1/1/17 ζφιθςκα ιε ημκ 

4389, υηζ μζ Γήιμζ ακήημοκ ζημ Μδηνχμ Φμνέςκ ηδξ βεκζηήξ 

ηοαένκδζδξ, άνα είκαζ ακαβηαία δ εθανιμβή ημζκχκ δζαη άλεςκ βζα 

ηδκ αεααίςζδ ηαζ ε ίζπναλδ εζυδςκ ακελανηήηςξ θμνέα απυδμζδξ, 

δ Γεκζηή Γναιιαηεία Γδιμζίςκ Δζυδςκ είκαζ πθήνςξ 

ιδπακμβναθδιέκδ ηαζ έηζζ απθμπμζείηαζ δ κμιμεεζία ηαζ 

πανέπμκηαζ ζημκ πμθίηδ αζζεήιαηα δζηαζμζφκδξ, αζθάθεζαξ ηαζ 

ειπζζημζφκδξ ζηδ δζμίηδζδ.  

 Σέθμξ, βζα ημ εέια ηςκ ΚΑΠ, ιία πμθφ ζφκημιδ πνυηαζδ. 

Έπεζ πνμηαεεί υκηςξ απυ ηδκ Οιάδα Δνβαζίαξ ηαζ είκαζ δ πνυηαζδ 

ηδξ Οιάδμξ Δνβαζίαξ, μ ΔΝΦΗΑ, μ θυνμξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, 

ζηαδζαηά κα απμδίδεηαζ ζημοξ Γήιμοξ ιέπνζ ηδκ πθήνδ απυδμζή 

ημο εκηυξ εκυξ εοθυβμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ, εκηυξ ιζαξ 5εηίαξ.  
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 ε ζοκέπεζα ηαζ πηεζζκχκ εζζδβήζεςκ, πνέπεζ κα εζδςεμφκ 

ηάπμζα γδηήιαηα. Πνχημκ, υηζ δ οπενθμνμθυβδζδ έπεζ ελακηθήζεζ 

ιέζς ημο ΔΝΦΗΑ, ηζξ θμνμδμηζηέξ ζηακυηδηεξ ιεβάθμο ιένμοξ ημο 

πθδεοζιμφ. Γεφηενμκ, μ ΔΝΦΗΑ έπεζ ηαηαζηεί ζηδ ζοκείδδζδ 

ιεβάθμο ιένμοξ ηςκ πμθζηχκ, ςξ έκαξ άδζημξ θυνμξ. Σνίημκ, 

οπάνπμοκ ελαββεθίεξ βζα ιείςζδ ημο ΔΝΦΗΑ. Μεηά εα οπάνλμοκ 

ακζζυηδηεξ θυβς ηδξ άκζζδξ θμνμδμηζηήξ ζηακυηδηαξ –  θέπεδηε ημ 

πανάδεζβια ημο Γήιμο Φζθμεέδξ ηαζ ημο Γήιμο  Πενάιαημξ –  ηαζ 

ηέθμξ, οπάνπμοκ ζμαανέξ αιθζαμθίεξ μζ μπμίεξ ακαηφπημοκ ζημ 

ηαηά πυζμ εα δζαηδνδεεί δ ορδθή εζζπναλζιυηδηα ημο θυνμο 

αοημφ, υηακ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Κφνζε Εεναέ, δεκ οπάνπεζ νμή ζε αοηά ηα μπμία 

ακαθένεζηε.  

Γ. ΕΔΡΒΟ:  Έπεηε δίηζμ.  

 Άνα δ πνυηαζδ, υπςξ αημφζηδηε, ηαζ απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ 

ΚΔΓΔ ημ πνςί, είκαζ μζ Γήιμζ κα θαιαάκμοκ ςξ πάβζα επζπμνήβδζδ 

έκα εη ηςκ πνμηένςκ πνμζδζμνζζιέκμ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ, ημο 

πνμδβμφιεκμο έημοξ, ημ 8%, ακαθένεζ δ πνυηαζδ ηδξ ΚΔΓΔ. Αοηυ 

εα απθμπμζήζεζ ηαζ εα επζηαπφκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ, εα οπάνλεζ ιία 

ηαζ ιυκδ πδβή πνδιαημδυηδζδξ ηαζ επίζδξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

εα οπάνλεζ ζδιακηζηή πνυμδμξ υζμκ αθμνά ημ γήηδια ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ πχναξ, ημ πμζυ αοηυ εα αολάκεηαζ ακαθμβζηά.  

 Πάιε ηχνα ζηα Ακαπηολζαηά Πνμβνάιιαηα. Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ 

Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ ποθχκεξ 

εθανιμβήξ, δζαπνμκζηά, ηςκ Ακαπηολζαηχκ Πνμβναιιάηςκ, ιε ηδ 

ζοβπνδιαημδυηδζδ ηςκ Δονςπασηχκ Γζανενςηζηχκ Δπεκδοηζηχκ 

Σαιείςκ. Δίηε αοηά έπμοκ ηδ ιμνθή ηςκ ΜΟΠ, είηε ηςκ Κμζκμηζηχκ 

Πθαζζίςκ ηήνζλδξ, είηε ηδ ιμνθή ημο ΔΠΑ.  

 Γζα ηδκ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2007 –  2013, μζ Γήιμζ 

οθμπμίδζακ πενί ηζξ 6.000 πνάλεζξ ςξ δζηαζμφπμζ, πνμτπμθμβζζιμφ 

ζοκμθζημφ 5,8 δζξ εονχ ηαζ ιάθζζηα ζοιιεηείπακ ιε ιενίδζμ πάκς 
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απυ 12% ζηζξ ζοκμθζηέξ δαπάκεξ, ηζξ μπμίεξ οπέααθθε δ πχνα 

ιέζς ηςκ αζηδιάηςκ πθδνςιήξ ζηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή.  

 Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ έπεζ οπμζηεί ιεβάθδ 

ηαζ δναιαηζηή ιείςζδ ζηα έζμδά ηδξ, εκχ πανάθθδθα πνέπεζ κα 

ζοκοπμθμβζζηεί υηζ αολήεδηακ μζ οπδνεζίεξ, ηαεχξ θυβς ηδξ 

ιείςζδξ ημο ημζκςκζημφ νυθμο ημο ηεκηνζημφ ηνάημοξ, μζ πμθίηεξ 

έπμοκ ζημκ ημιέα αοηυ απμηθεζζηζηυ ζηήνζβια ηδκ Αοημδζμίηδζδ.  

 Δδχ πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζηεί υηζ δ ιεηαθμνά ανιμδζμηήηςκ 

απυ ημκ 3852 δεκ ζοκμδεφηδηε απυ ηδ ιεηαθμνά πνμζςπζημφ, μφηε 

απυ ηδκ ακάθμβδ ιεηαθμνά ηαζ ιεηααίααζδ μζημκμιζηχκ πυνςκ, υηζ  

ζημ ιεζμπνυεεζιμ πθαίζζμ δδιμζζμκμιζηήξ πνμζανιμβήξ 2015 –  

2018, ημ εεκζηυ –  ημκίγς –  ζηέθμξ ημο ΠΓΔ, ακένπεηαζ ζε 700 

εηαημιιφνζα επζπθέμκ, θέημξ έπμοκ δμεεί ηάπμζα παναπάκς 

πνήιαηα θυβς ηδξ ιεηαηυπζζδξ απυ ημ ζοβπνδιαημδμημφιεκμ, ζε 

ηαιία πενίπηςζδ υιςξ απμθμβζζηζηά δεκ θηάκμοιε ζε αοηυ ημ 

πμζυ. πςξ επίζδξ ηαζ εκχ δ ΑΣΑ απυ 1,7 δζξ, πνμαθέπεηαζ ημ 

2015 –  2018 υηζ εα ακένπεηαζ ζε 180 εηαημιιφνζα.  

Καζ πάθζ απμθμβζζηζηά δεκ πθδζζάγμοιε αοηυ ημ πμζυ, βζα ημ 

έημξ 2015, εκχ βζα ημ έημξ 2016 ηαζ βζα ημ εεκζηυ ζηέθμξ ημο ΠΓΔ 

ηαζ βζα ηδξ ΑΣΑ, οπάνπεζ πμθφ ιεβάθδ ιείςζδ ιέπνζ ζήιενα.  

Ζ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ έπεζ ζδιακηζηή ειπεζνία απυ ηδκ 

εθανιμβή ζπεηζηχκ Ακαπηολζαηχκ Πνμβναιιάηςκ. Απυ ηδκ επμπή 

ημο ΔΑΠΣΑ, απυ ημ πνυβναιια ΔΠΣΑ ημ μπμίμ ήηακ ημ 

πνδιαημδμηζηυ ενβαθείμ ηδξ ιεηαννφειζζδξ ημο Καπμδίζηνζα ηαζ 

οθμπμζήεδηε απυ ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ, ημ ΘΖΔΑ, ημ ΓΗΣ ΘΖΔΑ, ημ Πνυβναιια ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (…) ηδκ πενίμδμ 2007 –  2013 πμο 

οθμπμζήεδηε ιε εκδζάιεζμ θμνέα δζαπείνζζδξ ηδκ ΔΔΣΑΑ, ηαεχξ 

ηαζ απυ ένβα βζα ημοξ Γήιμοξ, πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ 

εεκζηυ ζηέθμξ ημο ΠΓΔ.  

Ζ ΚΔΓΔ, υπςξ είπε ηαζ μ Ακηζπνυεδνμξ, πνμηείκεζ ηδκ 

εηπυκδζδ εκυξ ακαπηολζαημφ πνμβνάιιαημξ ηδξ Σμπζηήξ 
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Αοημδζμίηδζδξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ Γήιςκ, μζ μπμίμζ 

εα δζαηνίκμκηαζ ακάθμβα ιε παναηηδνζζηζηά ηαζ ακάβηεξ, υπςξ 

ιδηνμπμθζηζημί, μνεζκμί ηαζ κδζζςηζημί. Σμ πνυβναιια αοηυ πνέπεζ 

κα είκαζ έκα πνδιαημδμηζηυ ενβαθείμ ηδξ επζπεζνμφιεκδξ 

ιεηαννφειζζδξ ηαζ  κα θεζημονβήζεζ ηαζ ςξ ακηζζηάειζζια ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ημο Καθθζηνάηδ πμο δεκ οθμπμζήεδηακ εθθείρεζ 

πυνςκ.  

Πνμθακχξ ζακ ηάεε Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια, πνέπεζ κα 

έπεζ ιζα δζάνηεζα 5 έςξ 7 έηδ ηαζ κα ακαθένεηαζ ζε πμθθά ηαζ 

εειαηζηά ακηζηείιεκα, υπςξ είπε ηαζ μ ηφνζμξ Καζηνζκυξ, ηαζ υπζ 

ιυκμ ζε ιζηνά ένβα ή ακαπθάζεζξ.  

Σχνα, ιείγμκ γήηδια, δ πνδιαημδυηδζδ. Απυ πμφ εα 

πνμέθεμοκ ηα πνήιαηα. ίβμονα ιπμνεί κα πνμέθεμοκ απυ ημ 

ΔΠΑ, θαιαακμιέκδξ οπυρδ ηδξ πμθφ παιδθήξ ιέπνζ ζήιενα 

εκενβμπμίδζδξ ημο ΔΠΑ, ηαεχξ δ απμννυθδζδ ακένπεηαζ ζημ 

2,3% ηαζ μζ ζοιαάζεζξ ζημ 8%, ιε ζημζπεία ηςκ ανπχκ 

επηειανίμο. Φοζζηά εδχ πνέπεζ κα πενζιέκμοιε ηδκ ακαεεχνδζδ 

ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ, δ μπμία δεκ βίκεηαζ ζήιενα. 

Μπμνεί κα πνμέθεμοκ απυ ημ εεκζηυ ΠΓΔ, απυ ηα παναηναηδεέκηα 

ή ηα θδλζπνυεεζια ηαζ άθθεξ δοκδηζηέξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ, 

είκαζ μζ ζοιπνάλεζξ ιε ημκ ζδζςηζηυ ημιέα ηαζ ημ Σαιείμ 

Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ, ιε υηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ.  

Πνμηείκεηαζ ζηδκ ηαηακμιή ημο πνμτπμθμβζζιμφ ζημ ζφκμθμ 

ηδξ ηαεμνζζεείζαξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο, δ πνδιαημμζημκμιζηή 

αανφηδηα κα δμεεί ιεηά ημ δεφηενμ πνυκμ ηδξ πενζυδμο εθανιμβήξ, 

θαιαακμιέκμο οπυρδ υηζ ηυηε εα ζοκηεθεζηεί δ ακαεεχνδζδ ημο 

ΔΠΑ, εκχ ακηίεεηα πνμηείκεηαζ δ πνδιαημδυηδζδ απυ ημ εεκζηυ 

ΠΓΔ κα είκαζ ειπνμζεμαανήξ, βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο 1 μο  

πνυκμο οθμπμίδζδξ.  

ιςξ οπάνπμοκ ηαζ πνμτπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ, πνχημκ, 

δ απμηφπςζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, αάζεζ ηαζ πμζμηζηχκ 

ηαζ πμζμηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ακαβηχκ. Ο 
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ζπεδζαζιυξ βεκζηχκ ηαζ επζιένμοξ ζηυπςκ ηαζ αλυκςκ 

πνμηεναζυηδηαξ ηαζ δνάζεςκ ζοιααηχκ ιε ηα παναπάκς. Ο 

πνμζδζμνζζιυξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ κα βίκεζ αάζεζ ηςκ ένβςκ ηαζ 

ηςκ ακαβηχκ, ιε ιία πνμζέββζζδ bottom up ηαζ υπζ ιε αάζδ 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ πμθζηζηέξ ζοιθςκίεξ ή μηζδήπμηε άθθμ 

ζπεηζηυ.  

Απαναίηδημ είκαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ πνμβναιιαηζηχκ ηαζ 

επζηεθζηχκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ Κεκηνζηήξ Γζμίηδζδξ, ιε ζηυπμ ηδκ 

εκδοκάιςζδ ηςκ ζπεηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ είκαζ απαναίηδηδ δ 

εηπυκδζδ ηαζ δ ακάθοζδ ηνζηδνίςκ δζαπςνζζιμφ ηαζ ανιμδζμηήηςκ 

ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ δζμίηδζδξ, ηεκηνζηυ ηνάημξ, 

Πενζθένεζεξ ηαζ Γήιμζ.  

Ακηίεεηα, επζαάθθεηαζ μ ζοζπεηζζιυξ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ 

ζημπμεεζίαξ ηαζ ηςκ δνάζεςκ ιεηαλφ ημο ζοκυθμο ηςκ επζπέδςκ 

δζμίηδζδξ, ηαζ ηςκ Γήιςκ ηαζ ηςκ Πενζθενεζχκ ηαζ ημο ηνάημοξ. 

Γεκ είκαζ δοκαηυκ  μζ Γήιμζ κα ιδκ έπμοκ ανιμδζυηδηεξ ζημκ 

ζπεδζαζιυ.  

Πανάθθδθα, πνέπεζ κα αλζμπμζδεμφκ ηα Δπζπεζνδζζαηά 

Πνμβνάιιαηα  ηςκ Γήιςκ ηαζ δεκ πνέπεζ κα οπάνλεζ απθχξ ιζα 

πανάεεζδ ιζαξ πθδεχναξ ηαηαηενιαηζζιέκςκ ένβςκ, ηα μπμία επ’ 

μοδεκί ζοκεζζθένμοκ ζημκ ακαπηολ ζαηυ ζπεδζαζιυ.  

Πμζεξ είκαζ ηχνα μζ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ, μζ 

πνμτπμεέζεζξ οθμπμίδζδξ;  

Πνχηδ είκαζ, υπςξ εθέπεδ ηαζ απυ ηδ Γήιανπμ ηδξ Κάζμο, δ 

επζπεζνδζζαηή ζηακυηδηα ηςκ Γήιςκ. Ακ δεκ οπάνπεζ επζπεζνδζζαηή 

ζηακυηδηα, υθα εα ιείκμοκ έκα απθυ εεςνδηζηυ ηείιεκμ. Δίκαζ δ 

πνμηεναζμπμίδζδ ηςκ ένβςκ ηςκ Γήιςκ, βζαηί ζε ηάεε πενίπηςζδ 

μζ ακάβηεξ εα είκαζ πμθφ ιεβαθφηενεξ απυ ημ δζαηζεέιεκμ πμζυ, 

άνα μζ δνάζεζξ πμο εα οθμπμζήζμοκ μζ Γήιμζ εδχ, πνέπεζ κα 

απμθεοπεμφκ βκςνίζιαηα ημο πανεθευκημξ, υπςξ δ 

απμζπαζιαηζηυηδηα ηαζ μ ηαηαηενιαηζζιυξ ηςκ δνάζεςκ, πμο 
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ζοκήεςξ δεκ ελοπδνεημφκ ζε ιία μθζζηζηή πνμζέββζζδ, αθθά 

δζάζπανηεξ ιζηνέξ ακάβηεξ.  

Πνέπεζ κα οπάνλεζ ζενάνπδζδ ηςκ πανειαάζεςκ, ιέζς ηδξ 

αλζμπμίδζδξ ηάπμζςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηνζηδνίςκ υπςξ δ ςνζιυηδηα, 

βζα κα απμθεφβμκηαζ ζδιακηζηέξ ηαεοζηενήζεζξ, ημ πνδιαημδμηζηυ 

ηνζηήνζμ, δ απμδμηζηυηδηα ηςκ πανειαάζεςκ, πμο ζημπεφεζ ζηδκ 

ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ οθζζηαιέκςκ πυνςκ, μ δοκαιζζιυξ ηαζ ημ 

ακαπηολζαηυ ηνζηήνζμ. Γδθαδή δ ηάθορδ ζοβηεηνζιέκςκ ακαβηχκ 

πμο δζαπζζηχκεηαζ απυ πενζμπή ζε πενζμπή, ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

οθμπμίδζδ ημο πνμηεζκυιεκμο ένβμο.  

ε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ απαναίηδημ κα οπάνπεζ  έκα 

ζφζηδια παναημθμφεδζδξ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ –  ηαζ 

μθμηθδνχκς –  δδθαδή μζ δζαδζηαζίεξ ςνίιακζδξ ηςκ ένβςκ, μζ  

νοειμί οθμπμίδζδξ, δ ελέθζλδ ηςκ πνδιαημδμηζηχκ νμχκ. Ζ 

αλζμθυβδζδ ηαζ δ ιέηνδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηςκ επζπηχζεςκ 

ζηδκ πενζθενεζαηή μζημκμιία, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ πμο έπμοκ 

ηεεεί. Καζ ηονίςξ δ πενζμδζηή ακαπνμζανιμβή ημο Δπζπεζνδζζαημφ 

ηαζ ηναηδβζημφ πεδίμο, ζε ζπέζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ηζξ 

επζπηχζεζξ ηαζ ηοπυκ κέεξ ακάβηεξ μζ μπμίεξ εα ειθακίγμκηαζ ζε 

ημπζηυ επίπεδμ.  

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ζογήηδζδ αοηή ανίζηεηαζ ζηδκ πνχηδ 

θάζδ. Οθείθς κα ζαξ εκδιενχζς υηζ ζηδκ Οιάδα Δνβαζίαξ μζ 

εζζδβήζεζξ είκαζ ζε πνςηυθεζμ επίπεδμ, δεκ έπμοκ θδθεεί 

απμθάζεζξ ηαζ δ ΚΔΓΔ, ακαιέκμκηαξ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ ημο 

ζοκεδνίμο αοημφ ημο δζήιενμο, δεκ έπεζ απμζηείθεζ εββνάθςξ ηζξ 

πνμηάζεζξ ηδξ.  

ίβμονα εα είκαζ ιζα εκδζαθένμοζα ηαζ δφζημθδ δζαδζηαζία 

απυ εδχ ηαζ πένα, δ μπμία υιςξ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί ιε ηδκ 

ακάθμβδ ζμαανυηδηα ηαζ κα θένεζ ηδκ πνμζηζεέιεκδ αλία βζα ηδκ 

Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ηαζ βζα ημοξ Γήιμοξ, απυ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ δνάζεςκ.  

αξ εοπανζζηχ.  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Εεναυ.  

 Καζ μθείθς κα ηαθέζς ζημ αήια ημκ ηφνζμ Γαθακυ, ιέθμξ ηδξ 

μιάδαξ βζα ηα μζημκμιζηά.  

 Κφνζε Γαθακέ, παναηαθχ βζα ηδκ δζηή ζαξ εζζήβδζδ.  

Γ. ΓΑΛΑΝΟ:  Κφνζε Γήιανπε, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ.  

 Δίκαζ δφζημθμ κα ηάκεζξ εζζήβδζδ βζα ηα μζημκμιζηά ιεηά απυ 

ημκ ηφνζμ Καζηνζκυ, μ μπμίμξ έπε ζ ακαθένεζ ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηςκ 

εειάηςκ πμο άπημκηαζ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 Δβχ εα ιζθήζς ηαεανά βζα ημ ημιιάηζ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ 

ηνίηδ εειαηζηή μιάδα, πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα μζημκμιζηά ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ εειαημθμβί α πμο 

έπεζ ακαπηοπεεί, υπμο είκαζ δ δδιμζζμκμιζηή αζςζζιυηδηα ηαζ μζ 

μζημκμιζηή αοημηέθεζα ηςκ ΟΣΑ, μ ιδπακζζιυξ παναημθμφεδζδξ 

ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ιεβεεχκ, δ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ, επμπηεία ηαζ έθεβπμζ, μ έθεβπμξ απυ ηζξ 

Απμηεκηνςιέκεξ Γζμζηήζεζξ, μζ δζαπεζνζζηζημί έθεβπμζ ηαζ δ 

αλζμπμίδζδ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηςκ ΟΣΑ.  

 Ακηί εζζαβςβήξ, έπμοιε δφμ δζαθάκεζεξ επί ηδξ μοζίαξ. Δδχ 

πένα αθέπεηε ηδκ πμνεία ηυζμ υζμκ αθμνά ημ ημιιάηζ ηςκ 

Κεκηνζηχκ Αοημηεθχκ Πυνςκ, υζμ ηαζ ημ εέια ηςκ Αοημηεθ χκ 

Πυνςκ απυ ηδκ πθεονά ηςκ επεκδοηζηχκ δαπακχκ. Δίκαζ λεηάεανμ 

πθέμκ υηζ μζ ιεζχζεζξ πμο έπεζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, αββίγμοκ ημ 

60%, ζε υθα ηα επίπεδα.  

 Έκα δεφηενμ πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ, έπεζ ακαθενεεί ήδδ, 

είκαζ κα δμφιε ημ ημιιάηζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Δο νςπασηή Έκςζδ. Ζ 

εθθδκζηή Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, έπεζ ιυθζξ ημ 3,5% ζε ζπέζδ ιε ημκ 

ιέζμ υνμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, υηακ ακηίζημζπα μζ δαπάκεξ δεκ 

λεπενκάκε ημ 3,1%.  

 Δίκαζ λεηάεανμ πθέμκ υηζ ζε επίπεδμ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, μζ 

αθθαβέξ ηζξ μπμίεξ έπμοιε, αθθά ηαζ δ ακακηζζημζπία δ μπμία 

οπάνπεζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, είκαζ πάνα πμθφ 

ιεβάθδ.  
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Δδχ πένα πνέπεζ κα ακαθένμοιε ημ ελήξ. ηζ δ πηχζδ ηςκ 

εζυδςκ ηαζ ηδξ ηνίζδξ, έπεζ ένεεζ υιςξ κα ζοιπθδνςεεί ηαζ απυ 

άθθα θαζκυιεκα. Πνχημκ, ηδ ιείςζδ, ηδκ πενζμν ζζηζηή ιείςζδ ηςκ 

δοκαημηήηςκ ηςκ Γήιςκ ζημ ημιιάηζ ημο ΔΠΑ. Ζ ιδ φπανλδ ζδίςκ 

πυνςκ βζα ηδκ ςνίιακζδ ηςκ ιεβάθςκ ένβςκ, έπεζ πενζμνίζεζ ζε 

πάνα πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα πμο έπμοκ μζ Γήιμζ κα 

ιπμνέζμοκ κα οθμπμζήζμοκ ένβα ΔΠΑ, κα εκηάλμοκ ένβα  ΔΠΑ.  

Πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίζμοιε εδχ πένα υηζ μ ίδζμξ μ 

ζπεδζαζιυξ ηαζ δ θζθμζμθία ηςκ Πενζθενεζαηχκ Πνμβναιιάηςκ 

είκαζ κα βίκμκηαζ απυ ηδκ ημπζηή ακάπηολδ, απυ ηζξ ημπζηέξ ανπέξ. 

Αοηυ, ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ οθμπμζείηαζ ζηδ πχνα ιαξ, δεκ 

ιπμνεί κα βίκε ζ.  Καζ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ βζαηί πνέπεζ κα 

πνμαθέρμοκ κα πνδιαημδμηήζμοκ ιεθέηεξ ηζξ μπμίεξ αηυια ηαζ ζε 

δζαπεζνζζηζηυ επίπεδμ, ιε ημ οθζζηάιεκμ εεζιζηυ πθαίζζμ, αηυια 

ηαζ ιε αοηυ πμο άθθαλε, εέθμοκ 2 ιε 3 πνυκζα βζα ηδκ ςνίιακζή 

ημοξ. Δηηυξ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα ανμοκ ημοξ πυνμοξ.  

Έκα επζπνυζεεημ ημιιάηζ, δ ιείςζδ ημο ζηεθεπζαημφ 

δοκαιζημφ. Σμ ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ έπεζ ιεζςεεί πάνα πμθφ ηαζ 

αοηυ πμο έπεζ ιείκεζ, είκαζ ηαηαβεβναιιέκμ υηζ ζε πάνα πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ πανμοζζάγεζ εθθζπείξ βκχζεζξ. Σδκ ίδζα ζηζβιή πμο ζε 

επίπεδμ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ, γδηάιε εθανιμβή θμβζζηζηχκ 

πνμηφπςκ, γδηάιε ζηαηζζηζημφξ εθέβπμοξ, γδηάιε ζημπμεεζία, πμο 

ζδιαίκεζ ιδκζαία παναημθμφεδζδ ηαζ ηαιεζαηέξ νμέξ. Αηυια ηαζ 

ζδζςηζηέξ εηαζνίεξ δεκ ιπμνμφκ κα αημθμοεήζμοκ ηα ζοζηήιαηα πμο 

γδημφκηαζ ζημοξ Γήιμοξ. Γήιμοξ πμο πμθθέξ θμνέξ ζηζξ 

Οζημκμιζηέξ ημοξ Τπδνεζίεξ ιπμνεί κα έπμοκ έκα ή δφμ άημια.  

Γφμ αηυια δζαθάκεζεξ, κμιίγς ανηεηά ζδιακηζηέξ, είκαζ ημ 

δδιμζζμκμιζηυ πνέμξ ημο ηνάημοξ, ημ μπμίμ αββίγεζ ζημ ηέθμξ ημο 

’18 ημ 178%, ζε ζπέζδ ιε ημ δδιμζζμκμιζηυ πνέμξ ηδξ εθθδκζηήξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, πμο είκαζ ζημ 10% ημο ιέζμο υνμο ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ αέααζα δ ιείςζδ ηςκ θδλζπνυεεζιςκ 

μθεζθχκ ηδξ εθθδκζηήξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, πμο δεκ έπεζ κα 
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ηάκεζ ιυκμ ιε ημ πνυβναιια ελυθθδζδξ θδλ ζπνυεεζιςκ μθεζθχκ 

ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο, αθθά ηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδκ πνδζηή 

δδιμζζμκμιζηή δζαπείνζζδ πμο παναηδνείηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα.  

Καζ ένπμιαζ κα ζοιπθδνχζς εδχ πένα ημ επυιεκμ ημιιάηζ, 

πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ πνχημ εειαηζηυ ζηέθμξ ηαζ είκαζ δ 

μζημκμιζηή αοημηέθεζα ηςκ ΟΣΑ. ηα ηείιεκα πμο έπμοιε πάνεζ ςξ 

Οιάδα Δνβαζίαξ, δ θέλδ: μζημκμιζηή αοημηέθεζα, δεκ οπάνπεζ. Αοηυ 

ιπμνεί κα βίκεηαζ είηε απυ αδοκαιία ημο ηεζιέκμο, είηε βζαηί δεκ 

οπάνπεζ πμθζηζηή πνυεεζδ, ημ μπμίμ εα δμφιε ημ επυιεκμ 

δζάζηδια.  

Δδχ θμζπυκ έπμοιε ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ, πμο μθείθμκηαζ  

ζημ ηζ εκκμμφιε μζημκμιζηή αοημηέθεζα, πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ 

ακηίζημζπδ ιεθέηδ δ μπμία έπεζ ηάκεζ ημ ΟΟΑΑ. Σαοηυπνμκα, 

οπάνπεζ δ ιεθέηδ ηδξ θμνμθμβζηήξ απμηέκηνςζδξ, πμο εηπμκείηαζ 

απυ ημ Ηκζηζημφημ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.  

Σχνα, δδιμζζμκμιζηή απμηέκηνςζδ. Δπίζδξ έκαξ υνμξ ημκ 

μπμίμ δεκ ανίζημοιε ηαζ δεκ αθέπμοιε ηαζ ημκ μπμίμ μθείθμοιε κα 

δμφιε βζα πμζμ θυβμ δεκ οπάνπεζ ιέπνζ ζηζβιήξ ζηα ηείιεκα. Δδχ 

θμζπυκ, εα ήεεθα κα εέζς ημ ελήξ. Ζ πνυηαζδ πμθζηζηήξ. Ζ ελέηαζδ 

εκυξ ημπζημφ θμνμθμβζημφ ζοζηήιαημξ, είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθδ 

ζηδκ πανμφζα θάζδ ιε ημκ ηνυπμ ημκ μπμίμ είκαζ δμιδιέκδ δ 

ζοθθμβή ηςκ θυνςκ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ.  

Ακ εέθμοιε κα ιζθήζμοιε αθέπμκηαξ ηζξ εονςπασηέξ 

πναηηζηέξ, εα θέβαιε υηζ μζ  ηθαζζημί θυνμζ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα 

απμδμεμφκ πνμξ ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, είκαζ μζ θυνμζ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηα αηίκδηα, είκαζ μζ θυνμζ μζ μπμίμζ πνμένπμκηαζ 

ηονίςξ ζημ ζηέθμξ ηςκ μπδιάηςκ, δδθαδή μηζδήπμηε έπεζ κα ηάκεζ 

ιε αοημηίκδηα ή μηζδήπμηε άθθμ, θυνμζ υιςξ ημοξ μπμίμοξ αοηή ηδ 

ζηζβιή, ζε επίπεδμ Γήιςκ, δεκ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα, ημκ 

θμνμθμβζηυ ιδπακζζιυ, κα εζζπνάλμοιε.  

Άνα πνεζάγεηαζ ζοκμθζηή ακαδυιδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ 

έπμοιε πνυηαζδ βζα ημ πχξ ιπμνεί κα βίκεζ, έηζζ χζηε κα ιπμνεί 
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κα βίκεηαζ δ ζοθθμβή ηςκ θυνςκ ηαζ κα ακηζζημζπεί ζε αοηυ πμο 

ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ. Σμοθάπζζημκ κα θηάζεζ ζημ 8% ζε 

ζπέζδ ιε ημκ εονςπασηυ ιέζμ υνμ. Καζ κα δείλμοιε ηαζ απυ πμζμοξ 

πυνμοξ ιπμνμφιε κα ηα πάνμοιε. Καζ πχξ εα ηα πάνμοιε. Γζυηζ 

είκαζ ζοβηεηνζιέκδ δ θμνμθμβία αοηή ηδ ζηζβιή, οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα ιε ηδκ Ακελάνηδηδ Ανπή, υπμο αθμνά ημ ζηέθμξ ηςκ 

εζυδςκ, βζα ημ πχξ ιπμνμφιε αοηυ κα ημ ηαηαδείλμοιε.  

Σμ επυιεκμ ημιιάηζ πμο πνέπεζ  κα ακαθένμοιε, είκαζ 

ιδπακζζιυξ αεααίςζδξ ηαζ είζπναλδξ. Πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίζμο ιε 

υηζ πνεζάγεηαζ αθθαβή ζημκ ηνυπμ δμιήξ. Γεκ βίκεηαζ κα γδηάιε, 

παναδείβιαημξ πάνδ, απυ ημοξ κδζζςηζημφξ Γήιμοξ ή απυ ιζηνμφξ 

μνεζκμφξ Γήιμοξ, κα έπμοκ ημκ ίδζμ ιδπακζζιυ αεααίςζδξ ηαζ 

είζπναλδξ ιε ημοξ ηεκηνζημφξ Γήιμοξ ηδξ Δθθάδαξ ή ιε ημοξ 

ιδηνμπμθζηζημφξ, υπςξ εα θέβαιε αδυηζια. Πνέπεζ δδθαδή κα 

πνμαθέρμοιε ηαζ ιπμνμφιε κα πνμαθέρμοιε, έκακ εζδζηυ ηνυπμ 

υζμκ αθμνά ημ ζηέθμξ ηδξ είζπναλδξ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

ηαηδβμνίεξ.  

Μδπακζζιυξ παναημθμφεδζδξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ ΟΣΑ 

είκαζ μ ιμκαδζηυξ θμνέαξ ημο  Γδιμζίμο μ μπμίμξ παναημθμοεείηαζ 

ιδκζαία, ηνζιδκζαία, ελαιδκζαία, απμδίδεζ report  ηακμκζηυ, ακαθμνά 

ηακμκζηά ηαζ παίνκεζ ηαζ έκα πανηί ζημ ηέθμξ ηάεε ελαιήκμο ηαζ ζημ 

εκκζάιδκμ, εάκ δεκ αημθμοεεί ημοξ υνμοξ.  

Ακηίζημζπμ εεςνδηζηά δεκ έπεζ εκενβμπμζδεεί ζε  ηακέκακ άθθμ 

θμνέα, πανά ιυκμ ζημοξ ηεκηνζημφξ θμνείξ ηδξ Γδιυζζαξ 

Γζμίηδζδξ.  

Χζηυζμ έπμοιε ζηνεαθχζεζξ ηαζ εδχ είκαζ ηαζ δ έκκμζα ημο 

αθθάγμοιε ηάπμζα πνάβιαηα ζημκ Καθθζηνάηδ. Έπμοιε 

ζηνεαθχζεζξ πμο έπμοιε δεζ ζηδκ οθμπμίδζδ. Παναδείβιαηα. Σζ 

βίκεηαζ ιε ημοξ Γήιμοξ μζ μπμίμζ αοηή ηδ ζηζβιή δεκ ιπμνμφκ κα 

πάνμοκ απυ πένοζζ πνμτπμθμβζζιυ ή παίνκμοκ ηαη’ ελαίνεζδ 

πνμτπμθμβζζιυ, βζαηί δεκ ιπμνμφκ κα ζζμζηεθίζμοκ ηα 

ακηαπμδμηζηά ηέθδ, θυβς είηε ηδξ κδζζςηζηυηδηαξ, είηε ηδξ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

85 

μνεζκυηδηαξ; Καζ υζμ ηαζ κα ηα αολήζμοκ, πάθζ δεκ εα ιπμνέζμοκ 

κα ηα ζζμζηεθίζμοκ.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  πζ ιυκμ βζα αοηυ ημ θυβμ.  

Γ. ΓΑΛΑΝΟ:  Έπς ζοκέπεζα ηαζ άθθα πνάβιαηα.  

 Σζ βίκεηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ;  

 Σζ βίκεηαζ αηυια ηαζ ζημοξ Γήιμοξ πμο παίνκμοκ ηδκ αανζά 

πμθζηζηή απυθαζδ κα αολήζμοκ ηα ηέθδ, αθθά δεκ ιπμνμφκ κα ηδκ 

απμδχζμοκ ζημκ ηνέπμκηα πνμτπμθμβζζιυ; Γζυηζ μζ οθζζηάιεκεξ 

μδδβίεξ πμο οπάνπμοκ απυ ημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ, δεκ ημοξ 

επζηνέπμοκ κα ηζξ εκηάλμοκ.  

 Σζ βίκεηαζ ιε ημοξ Γήιμοξ μζ μπμίμζ ηάκμοκ ηζκήζεζξ ζε υθα ηα 

επίπεδα, πμθζηζηέξ ηαζ πναηηζηέξ ηζκήζεζξ, βζα αφλδζδ ηςκ εζυδςκ 

ημοξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ηα δείλμοκ; Με απμηέθεζια, αηυια ηαζ κα 

εέθμοκ κα εθανιυζμοκ έκα ζπέδζμ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ζε αοηυ 

ημ ζηέθμξ, κα ιδ ιπμνμφκ.  

 Πνμπςνχκηαξ…  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΓΑΛΑΝΟ:  Έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ επυιεκμ ημιιάηζ.  

 Δάκ εέθμοιε κα ιζθήζμοιε ζε πναηηζηή αάζδ, υζμζ μζ μπμίμζ 

γείηε ηδκ δζαδζηαζία έβηνζζδξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ, δ μπμία ζαξ 

εβηνίκεηαζ απυ ιζα Απμηεκηνςιέκδ Γζμίηδζδ, πμο ιε υθμ ημκ 

ζεααζιυ, ζημ 70% ηςκ ζηεθεπχκ, ιπμνεί κα  είκαζ θζθυθμβμζ ή 

βοικαζηέξ. Αοημί μζ άκενςπμζ εθέβπμοκ ημοξ πνμτπμθμβζζιμφξ 

ηςκ Γήιςκ. Σδκ ίδζα ζηζβιή πμο εθέβπεηαζ απυ ημ Παναηδνδηήνζμ 

βζα ημ ζηέθμξ ηςκ εζυδςκ.  

 Καζ νςηάς, ηζ αηνζαχξ εθέβπεηαζ υηακ ημ πναβιαηζηυ πνάβια, 

πμο είκαζ ημ έζμδυ ζμο, βζα κα αάθεζξ δαπάκεξ, εθέβπεηαζ απυ ημ 

Παναηδνδηήνζμ. Καζ υπζ ιυκμ αοηυ, βζαηί ζημ Παναηδνδηήνζμ 

εθέβπεηαζ ηαζ ακ έααθεξ υθεξ ηζξ ιζζεμθμβζηέξ δαπάκεξ, ηαζ ημ 

ημιιάηζ ηςκ πανεθευκηςκ εηχκ ηαζ ακ έααθεξ ηαζ  πνυαθερδ 

ηζκδφκμο. Σα ααζζηά δδθαδή ζε ιζα μζημκμιζηή δζαπείνζζδ.  
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 Πμζα δ έκκμζα εθέβπμο ζηδκ Απμηεκηνςιέκδ Γζμίηδζδ; Καζ ακ 

εέθεηε κα ημ πάς ηαζ παναηάης, ηαζ δ (...) ημο εθέβπμο ζημ ζφκμθμ 

ηςκ απμθάζεχκ ζαξ, ζηδκ επμπή ηδξ ηεπκμθμβίαξ –  πθδνμθμνίαξ, 

ιε έκηοπα πανηζά; Υςνίξ έκα intranet ηαζ δθεηηνμκζηή οπμβναθή, δ 

μπμία έπεζ ηαεζενςεεί;  

 ήιενα έκαξ Γήιμξ μ μπμίμξ είκαζ ζηδ κδζζςηζηή Δθθάδα, 

ιυκμ βζα ηζξ ιεηαθμνέξ πνεζάγεηαζ έκα ιήκα. Υςνίξ ηδκ δζαδζηαζία 

ημο εθέβπμο. Μυκμ βζα ηζξ ιεηαθμνέξ. Να εηηοπςεμφκ, κα 

απμζηαθμφκ, κα πενζιέκμοκ κα πάνμοκ πνςηυημθθμ, κα θφβμοκ 

απυ ημ πνςηυημθθμ, κα πάνεζ ηδκ έβηνζζδ, κα θφβεζ δ έβηνζζδ πμο 

εα ημοξ ένεεζ ιε mail, αθθά πνέπεζ κα ημο ένεεζ ηαζ ημ επίζδιμ 

πανηί. Έκαξ ιήκαξ. Ακ υπζ έκαξ ιήκαξ, 20 ιένεξ. ηδκ ηαθφηενδ 

ηςκ πενζπηχζεςκ, πμο δεκ έπμοιε ηαζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο εα 

ιαξ απαβμνεφμοκ ηδκ αηημπθμΐα. Γεκ οπάνπεζ θυβμξ αοηή ηδ 

ζηζβιή.  

 Γζαδζηαζία δζααμφθεοζδξ. Με υθμ ημκ ζεααζιυ ζηζξ 

δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ. θμζ έπεηε δεζ υηζ δ δζαδζηαζία 

δζααμφθεοζδξ, εη ημζξ πνάλδξ, έπεζ απαλζςεεί. ημοξ 

πενζζζυηενμοξ Γήιμοξ βίκεηα ζ ηδ δεφηενδ ιένα, δ μπμία είκαζ ιε 

ηδκ απανηία, υπμζα οπάνπεζ, μζ ζδέεξ πμο ηαηαηίεεκηαζ είκαζ 

πενζμνζζιέκεξ ηαζ  δ ζοιιεημπζηυηδηα ημο ηυζιμο είκαζ πζμ 

πενζμνζζιέκδ. Ακ υπζ ηαηάνβδζδ, κα πάιε ζε πζμ εοέθζηηεξ 

δζαδζηαζίεξ. ε δθεηηνμκζηή δζααμφθεοζδ, ζε άθ θμο ηφπμο 

δζαδζηαζίεξ. Πνμηάζεζξ οπάνπμοκ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.  

 Ακαιμνθχζεζξ ηςδζηχκ. Καηανπήκ, ιία ζδιακηζηή αθθαβή. 

Γεκ πνεζάγεηαζ μ πνμτπμθμβζζιυξ κα εβηνίκεηαζ απυ ηα δφμ 

νβακα. Δίηε απυ ηδκ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, είηε απυ ημ Γδιμηζηυ 

οιαμφθζμ. Γεκ πνεζάγεηαζ κα εβηνίκεηαζ ηαζ απυ ηα δφμ νβακα βζα 

κα απμζηέθθεηαζ.  

 Γεφηενμκ. Ακαιυνθςζδ. ηακ δεκ έπεζ ακαιυνθςζδ εζυδςκ, 

πμζα δ θμβζηή ηδξ έβηνζζδξ; Να πενζιέκεζξ βζα ααζζηή ζμο δαπάκδ, 

δ μπμία είκαζ ηνέπμοζα, έκα ηαζ εκάιζζδ ιήκα βζα κα έπεζξ έβηνζζ δ 
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ακαιυνθςζδξ; Γζα πμζμ θυβμ; Οοζζαζηζηά αθθμζχκεζξ ηδ θφζδ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ πμο είκαζ, κα ιδ δδιζμονβείξ πνέδ έκακηζ ηςκ 

εζυδςκ.  

 Σχνα, υζμκ αθμνά ημοξ εθεβηηζημφξ ηαζ επμπηζημφξ 

ιδπακζζιμφξ, δφμ –  ηνία πναβιαηάηζα ιυκμ. πςξ βκςνίγεηε, μζ 

Γήιμζ δέπμκηαζ 11 δζαθμνεηζημφξ εθέβπμοξ επί ηδξ μοζίαξ. 

ογδηάιε ηδκ δζαδζηαζία ηαηάνβδζδξ ημο Δθεβηηζημφ οκεδνίμο. 

Ξένεηε πάνα πμθφ ηαθά υηζ πάνα πμθθά ζηεθέπδ Οζημκμιζηχκ 

Τπδνεζζχκ, δεκ εα ήεεθακ ηδκ ηαηάνβδζδ αοημφ. Άνα ιπμνμφιε κα 

πνμηείκμοιε, παναδείβιαημξ πάνδ, μ έθεβπμξ κα είκαζ 

πνμζοιααηζηυξ, ζε υθα ηα επίπεδα, ζε έκα πμζυ πάκς απυ 20.000 

€, δζυηζ δεκ έπεζ ηαιία μοζία κα ηάκεηε ηδ ζφιααζδ, κα οθμπμζείηε 

ημ ένβμ ηαζ κα πδβαίκεζ δζηαζηζηά μ ακάδμπμξ. Καζ ηεθζηά κα 

πθδνχκεηε ηαζ μ Γήιμξ κα πθδνχκεζ ηαζ ημοξ ηυημοξ. Καιία θμβζηή.  

 Άνα ακ παναιείκεζ  ιζα ηέημζα ιμνθή εθέβπμο, μ έθεβπμξ κα 

είκαζ πνμζοιααηζηυξ ζε υθα ηα επίπεδα, άνα κα ιδ ζοιααζζμπμζεί 

μ Γήιμξ ηαζ ιεηά κα ηνέπεζ ηαζ κα ιδ θηάκεζ.  

 Καζ ηθείκμκηαξ, εεςνμφιε υηζ ζε πάνα πμθθά απυ αοηά ηα 

γδηήιαηα, οπάνπμοκ πθέμκ μζ δοκαηυηδηεξ πμο ιαξ δίκμκηαζ απυ 

ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, κα δζεοημθφκμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηδκ 

βναθεζμηναηία δ μπμία έπεζ επέθεεζ ζε υθμ αοηυ ημ ημιιάηζ.  

 αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Γαθακυ.  

 Νμιίγς υηζ ηαζ μ ίδζμξ  ιαξ εηπνμζςπεί ιε αλζμζφκδ ζηδκ 

Οιάδα Δνβαζίαξ, ζηδκ Τπμεπζηνμπή βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ημο 

εεζιζημφ πθαζζίμο –  ηφνζε Γαθακέ, ηαείζηε θζβάηζ, ιδκ 

απμιαηνφκεζηε, ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα ηάκμοιε ενςηήζεζξ –  ζηα 

πθαίζζα ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 Νμιίγς υηζ ιεηά  ηζξ ημπμεεηήζεζξ μζ μπμίεξ έβζκακ ιε ηεκηνζηυ 

εζζδβδηή ημκ Α΄ Ακηζπνυεδνμ ηδξ ΚΔΓΔ, ημκ ηφνζμ Καθακηάνδ ηαζ 

αεααίςξ ημκ Αθέλδ ημκ Καζηνζκυ, μ μπμίμξ ιαξ εηπνμζςπεί 

επαλίςξ ζηα γδηήιαηα ηα μζημκμιζηά ηδξ Κεκηνζηήξ Έκςζδξ Γήιςκ 
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Δθθάδμξ ηαζ κμιίγς υηζ ηα ηάκεζ ηαζ πάνα πμθφ, εηηυξ απυ 

πμζμηζηά, ηα ηάκεζ ηαζ πμθφ ηαηακμδηά ηα εέιαηα αοηά.  

 ιςξ αημφζαιε ηαζ ημοξ ζηεκμφξ ζοκενβάηεξ, ημκ Γζχνβμ ημκ 

Εεναυ, μ μπμίμξ απμηεθεί βζα ειάξ ιζα ζδιακηζηή παναηαηαεήηδ 

ηαζ υπζ ιυκμ βζα ηδκ πανμοζία ημο ζήιενα εδχ, αθθά ηαζ  βζα ηα 

γδηήιαηα ημο ΔΠΑ ηαζ υθα εηείκα πμο αθμνμφκ ημ ημιιάηζ ημο 

ακαπηολζαημφ νυθμο ηδξ Κεκηνζηήξ Έκςζδξ Γήιςκ Δθθάδμξ, αθθά 

ηαζ ημκ Γζχνβμ ημκ Γαθακυ, ζημκ μπμίμ ακαθένεδηα θίβμ πνζκ.  

 Σχνα, ηφνζε Ακηζπνυεδνε, έπμοιε 18 δζαεέζεζξ ημπμεεηήζεςκ 

απυ ζοκέδνμοξ. Θα παναηαθέζς, ιε υθδ ηδκ ηαηακυδζδ υθςκ ιαξ, 

πζζηεφς, χζηε κα ιδ ανεεεί ηάπμζμξ πμο κα έπεζ ιζθήζεζ 20 θεπηά 

ηαζ ηάπμζμξ δεκ έπεζ ιζθήζεζ ηαευθμο. Σμ 3θεπημ εα παναηαθέζς 

κα είκαζ… Δδχ οπάνπεζ έκα νμθυζ βζα ημκ μιζθδηή, δεκ είιαζηε 

ιζηνά παζδζά…  

 Άνα είκαζ 19, απυ υηζ αθέπς.  

 Ακηζθαιαάκεζηε, επεζδή πνέπεζ κα πάιε ηαζ ιεηά ζηα 

ζοιπενάζιαηα, έπεζ θηζαπηεί ιέζα απυ ηζξ δφμ ιένεξ, ηφνζε 

Μπίνιπα, ηφνζε Κμζιήζδ ηαζ ηφνζε Ηςαηεζιίδδ, έκα επζβναιιαηζηυ 

ημ μπμίμ ηάπμζα ζηζβιή εα πνέπεζ κα ημ δμφιε απυ ημζκμφ  μπυηε, 

ηφνζε Ακηζπνυεδνε, λεηζκήζηε ιέζα απυ αοηή ηδκ πανάηθδζδ, 

παναηαθχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Λμζπυκ, μ ηφνζμξ Πθάηςκ Μαζηναββεθήξ. 

ΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ. Δηπνυζςπμξ. Γζα 3 θεπηά, 

παναηαθχ.  

 Καζ αημθμοεεί μ ηφνζμξ Υαηγδδζάημξ Φχηδξ, Πνυεδνμξ ΠΔΓ 

Νμηίμο  Αζβαίμο.  

Π. ΜΑΣΡΑΓΓΔΛΖ:  Φίθεξ ηαζ θίθμζ, ιζθάιε ζήιενα βζα 

Καθθζηνάηδ, πςνίξ, θμαάιαζ, κα έπμοιε ηάκεζ αλζμθυβδζδ 

μοζζαζηζηή ζημκ Καθθζηνάηδ ηαζ κα έπμοιε πνμηάζεζξ 

ηνμπμπμίδζδξ ή επακαεειεθίςζδξ.  

 Σμ ΓΗΚΣΤΟ ηδξ ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ, ιζα ηαζκμφνβζα 

πμθζηζηή δφκαιδ πμο λεπήδδζε ιέζα απυ ηδκ απαλίςζδ ημο παθζμφ 
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πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, πνμζπαεεί κα είκαζ πνήζζιμ ζημκ ηυπμ, 

ηάκμκηαξ ηδ δζαπίζηςζδ υηζ εκχ δ Αοημδζμίηδζδ ήηακ πνμκμιζαηυξ 

πχνμξ ηδξ Ανζζηενάξ, ζήιενα δεκ είκαζ. Άνα πνέπεζ κα ραπηεί βζα 

πμζμ θυβμ έπεζ βίκεζ  αοηυ.  

 Σαοηυπνμκα, έπμοιε έκα ζφκδνμιμ ζηδ πχνα, δ εηάζημηε 

ηοαένκδζδ κα λεπκάεζ ηζ  έθεβε ςξ ακηζπμθίηεοζδ ηαζ δ 

ακηζπμθίηεοζδ κα λεπκάεζ ηζ  έηακε ςξ ηοαένκδζδ.  

 Σνίηδ δζαπίζηςζδ. Γζα κα πνμπςνήζεζ μπμζαδήπμηε 

ιεηαννφειζζδ, πνέπεζ κα οπάνπμοκ μζ ζοκεήηεξ ηαζ μζ 

πνμτπμεέζεζξ μζ μπμίεξ εα αμδεήζμοκ, εα ζοκηεθέζμοκ ζε αοηυ. Ζ 

πνμδβμφιεκδ ιεηαννφειζζδ ήηακ θοζζηυ κα ιδκ πενπαηήζεζ, απυ 

ηδ ζηζβιή πμο ημ μζημκμιζηυ πνυβναιια οπμζηήνζλδξ δεκ 

οθμπμζήεδηε ηαευθμο ηαζ ηαοηυπνμκα πενάζαιε ζε πενίμδμ 

ηνίζδξ, μπυηε ηα πνάβιαηα δοζηυθερακ αηυια πενζζζυηενμ. 

ιςξ, εα πνέπεζ κα δεπημφιε υηζ είκαζ ιζα απυπεζνα βζα 

ιεηαννφειζζδ, πςνίξ κα είκαζ ηιήια υιςξ ιζαξ εονφηενδξ 

ιεηαννφειζζδξ ζημ ηνάημξ.  

Ζ μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ ημ πνυβναιια δδιμζζμκμιζηήξ 

πνμζανιμβήξ, αηφνςζακ ηζξ υπμζεξ εεηζηέξ πθεονέξ ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ. Έηζζ μ κυιμξ έιεζκε ιεηέςνμξ, δοζεθάνιμζημξ, 

δεκ ζηδνίπηδηε απυ ηδκ Πμθζηεία, μφηε απυ ηδκ Αοημδζμίηδζδ ίζςξ 

ηαζ ηχνα γδηείηαζ δ αθθαβή ημο.  

Ο νυθμξ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ ήηακ μοζζαζηζηά ιζα 

κέα μνβακςηζηή δμιή ηαζ υπζ άλμκαξ ζφκδεζδξ ημο ηνάημοξ ηαζ ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Έπεηε αηυια 1 θεπηυ.  

Π. ΜΑΣΡΑΓΓΔΛΖ:  Σμ ηφνμξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ 

ζοιπαναζφνεδηε απυ ηδ βεκζηυηενδ πμθζηζηή απαλίςζδ.  

 Ζ κέα πςνμηαλία ηςκ Γήιςκ πνεζάγεηαζ πνμζμπή ηαζ ιεθέηδ 

ηαζ ίζςξ πνέπεζ κα πνμπςνήζεζ πζμ βνήβμνα βζα ηα κδζζά.  

 Θεηζηά ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ: δ απυπεζνα βζα δζμζηδηζηή 

ζζπονμπμίδζδ, δ ελμζημκυιδζδ ηςκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ πυνςκ, δ 
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ακάδεζλδ ημο ακαπηολζαημφ παναηηήνα ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, δ 

πνμζπάεεζα βζα δζαθάκεζα, δ εκίζποζδ ημο δδιμηναηζημφ 

πνμβναιιαηζζιμφ, δ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή ηαζ απμηφπςζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ Γήιςκ.  

 Ανκδηζηά. Ζ δδιζμονβία οπεναμθζηά ιεβάθςκ, ακμιμζμβεκχκ 

ζπδιάηςκ, ιαηνζά απυ ημκ πμθίηδ. Υςνίξ ηνζηήνζα βεςβναθζηά, 

πθδεοζιζαηά, ημζκςκζηά, πμθζηζζηζηά, μζημκμιζηά, ακαπηολζαηά, κα 

θδθεμφκ ζοκμθζηά οπυρδ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Οθμηθδνχζηε, βζαηί έπεζ πενάζεζ ήδδ μ πνυκμξ.  

Π. ΜΑΣΡΑΓΓΔΛΖ:  Ναζ.  

 Ζ μζημκμιζηή ελάνηδζδ ελαημθμφεδζε, μζ εθεβηηζημί 

ιδπακζζιμί μοζζαζηζηά ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ ηαζ 

δδιζμονβμφκ πνυαθδια, δ απαλίςζδ ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ 

ελαημθμοεεί, δ πνυηαζδ δ ζδιενζκή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ πνέπεζ κα 

αάγεζ ιπνμζηά ηδκ μζημκμιζηή αοημηέθεζα, ηδκ δζαθάκεζα, ημκ 

έθεβπμ, ηδκ απμηέκηνςζδ ηαζ υπζ ηδκ απμζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ δεδμιέκςκ, βζα κα πάιε ζημ 

ηαζκμφνβζμ.  

 Δοπανζζηχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε πάνα πμθφ.  

 Καζ ηαθμφιε ημκ ηφνζμ Υαηγδδζάημ Φχηδ ηαζ αημθμοεεί μ 

Ακηζδήιανπμξ Σμονζζιμφ ημο Γήιμο Ζναηθείμο Κνήηδξ, Garancini.  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Υνμκυιεηνμ, Ακηζπνυεδνε.  

 Λμζπυκ, ηαθδιένα ζε υθμοξ.  

 Κάκς πνχηα εοεφξ ελανπήξ, αβαπδηέ Ακηζπνυεδνε, ιζα 

πνυηαζδ βζα ημ ζοκέδνζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. ήιενα μοζζαζηζηά 

λεηίκδζε, ιε ηζξ εζζδβήζεζξ ζαξ ηαζ ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηςκ 

ζοκαδέθθςκ, ημ ζοκέδνζμ. Θα πνμηείκς θμζπυκ ημ επυιεκμ 

ζοκέδνζμ, μζ υπμζμζ επίζδιμζ εηπνυζςπμζ ημιιάηςκ, 

αοημδζμζηδηζηχκ ηαζ θμζπά, κα παναημθμοεήζμοκ ηδκ πνχηδ ιένα 

ηζξ εζζδβήζεζξ, ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηαζ ηδ δεφηενδ ιένα, υζμζ εέθμοκ 

ηαζ υζμζ ακηέλμοκ, κα ένεμοκ κα αημφζμοκ ηζξ απυρεζξ ιαξ ηαζ κα 
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πμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ εέζεζξ, είηε ημιιαηζηέξ, είηε πμθζηζηέξ, ή 

μηζδήπμηε. Κναηήζηε ηδκ πνυηαζδ.  

 Γζαηί ηα είπα αοηά; Υεεξ θμζπυκ έκζςζα –  πζζηεφς ηαζ εζείξ –  

υηζ ανέεδηα ζε ιία εζημκζηή πναβιαηζηυηδηα. Αημφς λακά ημ 

επζηεθζηυ ηνάημξ, ηδκ ανπή ηδξ εββφηδηαξ,  ηδξ επζημονζηυηδηαξ, ηδκ 

εοιήεδηακ υθμζ μζ εηπνυζςπμζ ηςκ ημιιάηςκ. Δδχ ηαζ 20 πνυκζα 

αημφιε ημ ίδζμ αζμθί. Θα ιμο πείηε, δεκ πνέπεζ κα ημ δμφιε; ηδκ 

μοδδία, βζα κα βίκεζ δ ιεηαννφειζζδ, πμο εεςνμφκηαζ πνμδβιέκα 

αοημδζμζηδηζηά ηνάηδ, ειπεδχκμοκ έκα ζφζηδια επί 20 πνυκζα, ημ 

αεθηζχκμοκ ηαζ ιεηά ακ πνεζαζηεί, ημ αθθάγμοκ.  

 Μέκς υιςξ ζε αοηά πμο είπε μ Πνυεδνμξ, μ ηφνζμξ 

Παημφθδξ. Γεκ ιαξ εκδζαθένεζ ημ πανεθευκ, κα δμφιε ημ ιέθθμκ. 

Υνεζάγεηαζ ηάπμζα ιεηαννφειζζδ μ Καθθζηνάηδξ; Δίπε μ Γεκζηυξ 

Γναιιαηέαξ, εα ιεηαννοειζζημφκ ιυκμ αοηά πμο είκαζ χνζια. Καζ 

ειείξ θέιε πνεζάγμκηαζ ηάπμζεξ αεθηζςηζηέξ πανειαάζεζξ. Να πς 

δομ πνάβιαηα θμζπυκ ιυκμ απυ ηα χνζια;  

 Ακ ημ χνζιμ είκαζ  δ ακαθμβζηυηενδ εηπνμζχπδζδ ιε ημοξ 

οιαμφθμοξ ζηα Γδιμηζηά οιαμφθζα ηαζ μζ ελμοζίεξ πμ ο εα 

δμεμφκ ζηζξ Σμπζηέξ ηαζ Γδιμηζηέξ Κμζκυηδηεξ, ηυηε ιάθθμκ 

αθέπμοκ ζε άθθδ ηαηεφεοκζδ μζ εηπνυζςπμζ ημο Τπμονβείμο 

Δζςηενζηχκ.  

 Ακ ηα χνζια υιςξ είκαζ πνχηα δ Γζμζηδηζηή Μεηαννφειζζδ, κα 

αθθάλεζ δ δμιή ημο ηνάημοξ ή μζ Τπδνεζίεξ, ημ Γδιυζζμ, ηυηε 

είιαζηε ζε ηαθυ δνυιμ. Γζαηί αβήηε μ 4412, 8 Αοβμφζημο ηαζ ιέπνζ 

ζήιενα δεκ έπεζ αβεζ δ πνμθυνια ηαζ είκαζ υθμζ μζ Γήιμζ υιδνμζ ηαζ 

δεκ ιπμνμφιε κα δδιμπναηήζμοιε ηακέκα ένβμ. Καζ έπαζνκεξ ζηα 

Τπμονβεία υθμ ημκ Αφβμοζημ ηαζ ημκ επηέιανζμ ηαζ δεκ έανζζηεξ 

έκακ οπάθθδθμ κα ημκ νςηήζεζξ πχξ εα πνμπςνήζεζξ ιζα 

απεοεείαξ ακάεεζδ. Καζ ανςιμημπμφζε ημ κδζί ηαζ δεκ 

ιπμνμφζαιε κα ηάκμοιε ιία απεοεείαξ ακάεεζδ.  

 Ακ θμζπυκ είκαζ Γζμζηδηζηή Μεηαννφειζζδ αοηή, εοπανίζηςξ 

κα ηδκ πνμπςνήζμοιε. Μέπνζ ηχνα υιςξ, νχηδζα πνζκ απυ θίβμ 
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ημκ ζφιαμοθμ ηδξ ΚΔΓΔ, δεκ έπεζ αβεζ αηυια ζημ δζαδίηηομ ηακέκα 

ζπέδζμ βζα ημκ 4412.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Έκα θεπηυ αηυια.  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Έηζζ θμζπυκ αθέπμοκ ηδ ιεηαννφειζζδ;  

 Καζ ημ δεφηενμ. Δίπε μ πνμδβμφιεκμξ μιζθδηήξ –  εβχ ζέαμιαζ 

υθεξ ηζξ απυρεζξ –  κα δμφιε, θέεζ, ημ πςνμηαλζηυ ηαζ κα 

λεηζκήζμοιε απυ ηα κδζζά. Να νςηήζεηε πνχηα ημοξ κδζζχηεξ. Θα 

νςηήζεηε πνχηα ημοξ κδζζχηεξ ακ εα πνέπεζ κα αθθάλμοκ ηα 

πςνμηαλζηά. Γζαηί ηαζ αοηυ ημ πανάεονμ πμο άθδζε πεεξ μ ηφνζμξ 

Πμοθάηδξ, πθδκ δομ –  ηνζχκ ελαζνέζεςκ, ακμίβεζ ημκ αζηυ ημο 

Αζυθμο, βζαηί ημκηά ζηζξ δομ –  ηνεζξ ελαζνέζεζξ, εα ένεεζ ηαζ ημ 

μνεζκυ, εα ένεεζ ηαζ ημ άθθμ ζφιπθεβια ηαζ εα γδηήζεζ ηδ 

ιεηαννφειζζδ.  

 ηαιαηάς εδχ, επεζδή λένς υηζ μ πνυκμξ ηνέπεζ ηαζ ιέκς ζε 

αοηυ. Να μνβακςεεί πνχηα δ δζμίηδζδ. Καζ είπα ηαζ ιζα απμνία, 

ηφνζε Ακηζπνυεδνε, βζαηί κα βίκεζ ζήιενα ημ ζοκέδνζμ, αθμφ ζε 

εκάιζζδ ιήκα εα έπμοιε ημ ηαηηζηυ. Σεθζηά πείζηδηα υηζ ήηακ 

ακαβηαίμ, κα ιεθεηήζμοιε ειείξ υθμζ εδχ ηαζ κα ειπεδχζμοιε αοηά 

πμο πνέπεζ, κα πνμςεήζμοιε ηαζ κα πάνμοιε πνςημαμοθίεξ ηαζ κα 

ιδκ αθήζμοιε ηακέκακ Τπμονβυ, ηακέκακ Γεκζηυ Γναιιαηέα, κα 

ιεηαθένεζ ηζξ δζηέξ ημο εέζεζξ ηαζ απυρεζξ.  

 Γομ θυβζα ζηα μζημκμιζηά. Δίπα ηδκ ηφπδ πνζκ απυ θίβμ –  δεκ 

έηακα ενχηδζδ –  κα ζοκακηδεχ ιε ημκ ηφνζμ Φοπάνδ ηαζ κα ημο 

εέζς ηνία –  ηέζζενα ενςηήιαηα. Καζ ηα θές πναηηζηά ηχνα.  

 Σμκ νχηδζα ακ έπεζ οπυρδ ημο ημκ ηαηανβδεέκηα δδιμηζηυ 

θυνμ Γςδεηακήζμο, μ μπμίμξ είπε εεζπζζηεί απυ ημ ’96, ήηακ 1% 

επί ημο ηγίνμο υθςκ ηςκ επαββεθιαηζχκ ηαζ απυ αοηυ ημ δδιμηζηυ 

θυνμ υπζ απθχξ επζαίςκακ, αθθά ιεβαθμονβμφζακ ηα κδζζά. 

Καηανβήεδηε πνυζθαηα.  

 Έκα δεφηενμ. αξ ημ έπς λακά εέζεζ  ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

ζοκάκηδζή ιαξ ζημ «ΣΗΣΑΝΗΑ». Σμ ηέθμξ δζακοηηένεοζδξ, ημ ιζζυ 

εονχ, ημ έκα εονχ, πμο ζζπφεζ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ, κα ιδκ ζζπφζεζ 
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βζα ηα κδζζά… Γζα υθμοξ ημοξ  Γήιμοξ πμο έπμοκ θζθμλεκμφιεκμοξ. 

Πανά ιυκμ πήνακ ηδκ ζδέα, ημ ηεκηνζηυ ηνάημξ, ηαζ εα ημκ 

εεζπίζμοκ, θέεζ, απυ ημ ’18. Πήνακ ηδ δζηή ιαξ ζδέα… Αοηυξ υιςξ 

είκαζ δδιμηζηυξ θυνμξ. Ακ ειείξ αφνζμ δεκ ηάκμοιε πνμζαάζζια 

πεγμδνυιζα ιπνμζηά ζημοξ λεκμδυπμοξ, μζ  λεκμδυπμζ εα ιαξ πμοκ 

άπνδζημοξ. Γεκ εα πμοκ υηζ μ ηφνζμξ Σζίπναξ είκαζ άπνδζημξ, μφηε 

μ ηφνζμξ Πμοθάηδξ, μφηε υπμζμξ εα είκαζ Τπμονβυξ Δζςηενζηχκ.  

 Έκα ηνίημ. Σμ πανεπζδδιμφκηςκ. Αθθμφ έπμοιε 0,5, αθθμφ 

έπμοιε…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Τπήνπακ δοκαηυηδηα. Δίπε μ ηφνζμξ Βμνίδδξ, 

πμθζηζζηζηυ. Ναζ. ηακ θέιε ζηα ιμοζεία, ζημοξ ανπαζμθμβζημφξ 

πχνμοξ ή ημ πμθζηζζηζηυ ηέθμξ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Φχηδ, άια εέθεζξ μθμηθήνςζε, ζε παναηαθχ.  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Κθείκς αιέζςξ, καζ.  

 Απθχξ ηα θές βζα κα αθέπμοιε ηάπμζα παναδείβιαηα. Γζαηί 

δεκ ακέπμιαζ, Ακηζπνυεδνε, κα ιμο ιζθάκε επί 20 θεπηά εεςνδηζηά 

πεεξ ηάπμζμζ, πμο δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ υηακ 

ένπεηαζ δ χνα κα ηαηαεέζμοιε πνμηάζεζξ…  

 Λμζπυκ, είπε –  ηαζ πμθφ ζςζηά –  πνμδβμφιεκα μ εζζδβδηήξ, 

υηζ δεκ έπμοιε πνυζααζδ ζημ TAXIS .  Σμ Δ9, ημ ΣΑΠ, δεκ ιπμνμφιε 

κα ημ ακηζζημζπίζμοιε, ακ ζηα λεκμδμπεία έπμοιε 2.000 ιέηνα ή 

έπμοιε ηαζ ηέζζενα αοεαίνεηα. Σχνα πάεζ κα πενάζεζ ιζα 

ηνμπμθμβία ιε ημ ζπέδζμ κυιμο αοηυ ημο Κμονμοιπθή. Καζ εδχ δ 

αβηφθςζδ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ, ηςκ Τπμονβείςκ. Οηηχ ιήκεξ 

ιαβεζνεφμοιε 154 άνενα, έπμοκ βίκεζ 174, πάκε, ένπμκηαζ ηαζ ηα 

θμζπά.  

 Λοπάιαζ πμο πνέπεζ κα ηα πς έηζζ αζαζηζηά, εα ιπμνμφζα κα 

πς ηαζ βζα ηα εέιαηα, ζακ κμιζηυξ, ηδξ ιεηαννφειζζδξ. Γζαηί κα 

ηαηανβδεεί, ζοκάδεθθμζ, δ Δπζηνμπή ημο άνενμο 152; Δίκαζ δ ιυκδ 

Δπζηνμπή πμο έπεζ  αζνεηυ ιέζα. Καζ ακ ιπμνμφιε κα ακηζζηαεμφιε 

ζε ηάπμζα πίεζδ ηδξ δζμίηδζδξ, καζ, κα ηαηανβδεεί μ έθεβπμξ ηδξ 
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Απμηεκηνςιέκδξ. Ναζ. Γζαηί είπε πεεξ μ  ηφνζμξ Εοβμφνδξ, ακ ημ 

πνμζέλαηε, θμαμφκηαζ, θέεζ. Πμζμξ θμαάηαζ; Δίζαζ έκα 

εεζιμεεηδιέκμ νβακμ ηαζ θμαάζαζ; Παξ ιε ημ οπμηεζιεκζηυ;  

 ηαιαηάς εδχ, βζα κα ζαξ ζοβπανχ, βζαηί πνχηδ θμνά 

αημφζηδηε, Γδιήηνδ, δ πνυηαζδ αοηή ηαζ βζα ηα μιυθμβα ηαζ βζα ηα 

ΓΗΣ, πμο δεκ ημθιμφιε κα ηα πμφιε ηαζ βζα ηδ ιεθέηδ ημο ΗΣΑ βζα 

ηα κδζζά, πενζιέκς κα ημ δς, ιυκμ πνέπεζ κα δμφιε ηαζ ηάηζ άθθμ. 

Δπεζδή εα ιαξ πμοκ υηζ πάιε κα ζδζςηζημπμζήζμοιε ηα πάκηα, αθμφ 

δεκ έπμοιε άθθμ ηνυπμ, κα ένεεζ έκα εεζιζηυ ηαεεζηχξ λεηάεανμ 

ηαζ κα ιαξ θέεζ πχξ ιπμνμφκ κα ακηθήζμοκ πυ νμοξ μζ Γήιμζ απυ 

μπμοδήπμηε αθθμφ, αθμφ ημ ηνάημξ είκαζ ακίηακμ ηαζ ηθέαεζ ημκ 

δζηυ ιαξ ημκ θυνμ, ιαξ ημκ ηθέαεζ, ημοξ πυνμοξ πμο έπμοιε ειείξ, 

ηυηε κα ιαξ δχζεζ ηδ κμιζηή δοκαηυηδηα κα ακμίλμοιε ηα θηενά ιαξ 

ηάπςξ αθθζχξ ηαζ ηάπμο αθθμφ.  

 Δοπανζζηχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Φχηδ, ζε εοπανζζηχ, ακ ηαζ οπενέαδξ ημ πνυκμ.  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Γεκ πεζνάγεζ, εκηάλεζ. ε ζοβπςνμφιε.  

 Ο ηφνζμξ Garancini , απυ ημ Γήιμ Ζναηθείμο. Παναηαθχ, βζα 

3 θεπηά, αοζηδνά.  

 Καζ κα εημζιάγεηαζ  δ Μανία δ Παοθίδμο. Καζ ιεηά μ ηφνζμξ 

Γαιμοθάηδξ.  

G. A. P. GARANCINI:  Καθδιένα ζε υθμοξ.  

 Υάνδηα, Πνυεδνε, βζαηί ζε ανηεηέξ ηαζ ζδιακηζηέξ ακαθμνέξ 

πμο έπμοκ βίκεζ πεεξ ηαζ ζήιενα ζηδκ Δονχπδ, δ ζζημνία ηαζ πνάλδ 

ηδξ δζμζηδηζηήξ δζαηοαένκδζδξ ιζαξ πχναξ ηαζ ζοκεπχξ δ επζθμβή 

εκυξ ιμκηέθμο δζαηοαένκδζδξ, πζμ εοέθζηημ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ, βζα 

ημ ημζκυ υθεθμξ, ηα ηεθεοηαία 20 πνυκζα ημοθάπζζημκ ααζίγμκηαζ 

ζημκ εειεθζχδδ νυθμ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, Πενζθενεζχκ ηαζ 

αεααίςξ, Γήιςκ ηαζ βζα αοηυ ιζθάιε βζα απμηέκηνςζδ.  

 ηδκ Δονχπδ, μζ πχνεξ πμο πνχηεξ επέθελακ ημ δνυιμ αοηυ, 

πμο είκαζ ημ Βέθβζμ, δ Ηζπακία, δ Ηηαθία, δ Γενιακία, απμηεθμφκ 
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θαιπνυ πανάδεζβια ηαθήξ απμηέκηνςζδξ, υπμο μζ πμθθέξ 

ανιμδζυηδηεξ, ζοπκά απμηθεζζηζηέξ, υηακ ζοκμδεφμκηαζ απυ 

ακηίζημζπμοξ πυνμοξ, δδιζμονβμφκ έκα πθαίζζμ δζμίηδζδξ πνάβιαηζ 

θζθζηυ βζα ημκ πμθίηδ.  

 Μπμνχ κα ιζθήζς βζα ιζα χνα βζα αοηυ ημ εέια. Δβχ εέθς 

κα πς ιυκμ ημ ελήξ. Γεκ πνεζάγεηαζ βζα ηδ ιεηαννφειζζδ ημο 

ηνάημοξ ηαζ ηδξ δζαηοαένκδζδξ ηδξ ημπζηήξ, κα αθθάλμοιε 

μθυηθδνμ ημκ Καθθζηνάηδ.  Ανηεί κα πάνμοιε ηα δφμ –  ηνία ηαθά 

παναδείβιαηα πμο οπάνπμοκ ζημ Βέθβζμ, πμο οπάνπμοκ ζηδκ 

Ηηαθία, πμο οπάνπμοκ ζηδ Γενιακία, αεααίςξ δζεηδζηχκηαξ ημοξ 

ακηίζημζπμοξ πυνμοξ ηαζ ιεηά εα είκαζ αοηυιαηδ δ εθανιμβή ηδξ 

ηαθήξ ημπζηήξ δζαηοαένκδζδξ.  

 Να λένμοιε έκα πνάβια. ηακ απυ ημ 2004 –  ηαζ έηοπε κα 

είιαζ Βνολέθθεξ ηαζ ενβαγυιμοκ βζα ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ –  δ 

Δθθάδα, αημθμοεχκηαξ ηδκ ηάζδ ηαζ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο 

ηαζ ηδξ Δπζηνμπήξ (…) ηςκ Πενζθενεζχκ ηαζ βεκζηά ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ, άνπζζε κα ζηεθηεί ηδκ απμηέκηνςζδ, έααθε, επεζδή ίζςξ 

θμαήεδηε, πάνα πμθφ κενυ ζημ ηναζί ηδξ. Αιέζςξ. Καζ αοηυ ημ 

έηακε ζημπίιςξ. Γζαηί; Γζαηί εηεί πμο δ απμηέκηνςζδ είκαζ ζμαανή, 

θεζημονβεί. Καζ δ Δθθάδα, ιαγί ιε ημ Μελζηυ, είκαζ δ ιμκαδζηή πχνα 

ζημκ ηυζιμ υπμο μ ιζζυξ  πθδεοζιυξ ιέκεζ ζηδκ πνςηεφμοζα. Καζ 

αοηυ ελδβεί πάνα πμθθά.  

 Γδθαδή απυ ημ ζοκέδνζμ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Ακηνέα, 1 θεπηυ αηυια.  

G. A. P. GΑRANCINI:  Ναζ . Απυ ημ ζοκέδνζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ,  

πζζηεφς υηζ αοηυ πνέπεζ κα είκαζ ημ ιήκοια. πζ κα πεηάλμοιε ημκ 

Καθθζηνάηδ, πμο υκηςξ αημφζηδηε, οπήνπε αζπίδα ηεθεοηαίςξ βζα 

ημοξ Γήιμοξ, ιεβάθμοξ ηαζ ιζηνμφξ, αθθά κα ιάεμοιε, βζαηί δ 

Δονχπδ δεκ είκαζ  ιυκμ ηαηά πνάβιαηα, δεκ ιαξ ζεναίνεζ ιυκμ 

ηνφα ηαζ πζηνά πζάηα, έπεζ ηαζ ηάηζ ηαθυ. Καζ δ ειπεζνία ηαζ δ ΚΔΓΔ 

ημ έπεζ δείλεζ, υηζ δ ζοκενβαζία ιε ηδκ Δπζηνμπή ηςκ Πενζθενεζχκ 

ηαζ ιε ημοξ άθθμοξ Γήιμοξ ηδξ Δονχπδξ, ιπμνεί ακ ζοιαάθθεζ 
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εεηζηά, βζαηί ηαηά ηα ρέιαηα, πςνίξ μοζζαζηζηή απμηέκηνςζδ, ιε 

λεηάεανεξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ πυνμοξ ακηίζημζπμοξ, δεκ ιπμνμφιε κα 

ιζθήζμοιε μφηε βζα  ακάπηολδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ, μφηε βζα 

ακάπηολδ ηδξ πχναξ.  

 Δοπανζζηχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζηχ ηαηανπήκ βζα ημκ πνυκμ, βζα αοηά ηα 

μπμία είπεξ ηαζ πναβιαηζηά εεςνχ υηζ ζημ ημιιάηζ πμο αθμνά ηδ 

αεθηίςζδ, πνέπεζ έηζζ κα θεζημονβμφιε, βζαηί δεκ ιπμνεί κα 

ηαηανβμφιε εεζιμφξ πμο έπμοκ ιζηνυ πνυκμ ημοθάπζζημκ ζηδκ 

πναβιαηζηή γςή.  

 Μανία Παοθίδμο ηαζ αημθμοεεί μ Γενάζζιμξ μ Γαιμοθάηδξ.  

 Μανία, βζα 3 θεπηά.  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Γζα 3 θεπηά. Δβχ δεκ εα ηάκς ηαηαπνδζηζηή 

άζηδζδ ημο δζηαζχιαημξ πμο ιμο πανέπεζ ημ εηθεηηυ  Πνμεδνείμ κα 

ακαπηφλς ηζξ ζηέρεζξ ιμο, αοηέξ εα ηζξ ηαηαεέζς. Γεκ εα 

απμθφβς υιςξ ηδκ πνυηθδζδ πμο ιμο πανείπε μ πνμθαθήζαξ βζα 

ηδκ απμηέκηνςζδ.  

 Θα ζαξ πς ιυκμ ημφημ. ηζ ημ 1974, μ εηθεηηυξ θίθμξ ηαζ  

ζοιθμζηδηήξ ιμο απυ ηδκ ΟΠΔ,  ημ πνχημ ιμο πηοπίμ ήηακ ΟΠΔ, ιε 

ηάθεζε ςξ Νμιάνπδξ ηδξ αηνζηζηήξ Φθχνζκαξ κα πάς κα ιζθήζς, 

βζαηί δζελάβμκηακ έκα ζοκέδνζμ. ηακ έθηαζα ζηδ Φθχνζκα, ιμο 

είπε: Μανία, ήιαζηακ ζοιθμζηδηέξ. Μανία, ημίηαλε κα δεζξ, κα ιδκ 

εζζάβεζξ ηαζκά δαζιυκζα, ιδκ ακαπηφλεζξ πμθφ ηδκ απμηέκηνςζδ .  

Πνμζέληε κα δείηε, αοηή δ θέλδ ήηακ απυ εηείκδ ηδκ επμπή ηαζ 

κςνίηενα θοζζηά, βζαηί δεκ ημιίγαιε βθαφηαξ εζξ Αεήκαξ, αθθά ηαζ 

ζοκεπίγεζ ηαζ ζηδκ 3δ πζθζεηία κα απμηεθεί αίηδια ηαζ αζημφιεκμ 

ζοβπνυκςξ. Καζ ημ ζαιάνζ δεκ εα ιαξ ημ πάνεζ μφηε δ ηεκηνζηή 

ηοαένκδζδ, αθμφ ειείξ ημ ημοααθάιε, εα πνέπεζ κα μιμκμήζμοιε, 

βζαηί αοηά πμο ιαξ εκχκμοκ είκαζ πμθφ πενζζζυηενα απυ αοηά ηα 

μπμία ιαξ δζαθμνμπμζμφκ, ημ ζαιάνζ θμζπυκ εα ημ απμηζκάλμοιε 

ειείξ.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

97 

 Δβχ υιςξ ακέαδηα ζημ αήια, παναηάθεζα πάνα πμθφ ημ 

ζεααζηυ Πνμεδνείμ, ιε αθμνιή ζημ Euro Group πμο εα βίκεζ ηαζ 

ζημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ, πμο ζοκένπμκηαζ μζ ζζπονμί ηδξ βδξ βζα 

κα ζογδηήζμοκ ενήιδκ διχκ, εκ ηνοπηχ ηαζ πανααφζης, ηα υζα 

ιεθθμφιεκα πνυηεζηαζ κα ακαθομφκ, υπζ ιυκμ βζα ειάξ, αθθά ηαζ βζα 

ηζξ επενπυιεκεξ βεκζέξ, βζα ηδκ Γζαηθακηζηή οιιαπία, δδθαδή ηδκ 

TTIP ηαζ εέθς κα ηαηαεέζς έκα ρήθζζια. Δπζηνέρηε ιμο κα ημ 

δζααάζς υπςξ ημ εζζήβαβα ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ:  

 ηδκ ηαηαηθείδα ημο αίμο ιμο, ιμο ζδηχεδηακ μζ ηνίπεξ ηδξ 

ηεθαθήξ ιμο, αοηέξ πμο απυιεζκακ, βζα ημ ηζ ζπεδζάγμοκ μζ ζζπονμί 

ηδξ βδξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ικδιυκζμ, ηαη’ άθθμοξ βζα αυιαα 

ιεβαθφηενδξ απυ ηζξ καημσηέξ, ηδξ TTIP , ηδκ Γζαηθακηζηή Δηαζνζηή 

πέζδ Διπμνίμο ηαζ Δπεκδφζεςκ, ιεηαλφ ηςκ ΖΠΑ ηαζ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ ηδκ CETA , δ μπμία 

αθμνά ηδκ Οζημκμιζηή ηαζ Διπμνζηή οιθςκία ιεηαλφ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ ηαζ Κακαδά.  

 Με ηζξ ζοιθςκίεξ αοηέξ, εα αθθάλεζ ιζα βζα πάκηα δ γςή ιαξ 

υζμκ αθμνά ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ ηαζ ηδκ πμζυηδηά ηδξ, αθμφ ιε 

αοηέξ, μζ ιεβάθεξ εηαζνίεξ, αοηέξ μζ μπμίεξ έπμοκ ΑΔΠ, έπμοκ 

πνμτπμθμβζζιμφξ ιεβαθφηενμοξ απυ ηα ΑΔΠ ηναηχκ, είκαζ πάκς 

απυ ηα ηνάηδ. Ο δε άκενςπμξ ηαζ ηα δζηαζχιαηά ημο, δεκ 

ανίζημκηαζ πμοεεκά. Με άθθα θυβζα, μζ ζοιθςκίεξ αοηέξ ζημπεφμοκ 

ζηδκ άνζδ ηςκ ειπμδίςκ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ υζμ ημ δοκαηυκ 

ιεβαθφηενδξ ηενδμθμνίαξ ηςκ εηαζνζχκ, πςνίξ κα εκδζαθένμκηαζ βζα 

ηζξ επζπηχζεζξ ζηδκ ακενςπυηδηα.  

 Γζα αοηυ άθθςζηε ηαζ μζ δζαπναβιαηεφζεζξ αοηέξ βίκμκηαζ εδχ 

ηαζ 4 πνυκζα εκ ηνοπηχ ηαζ πανααφζης, πςνίξ κα δίκμοκ ηαιία 

πθδνμθμνία ζημοξ πμθίηεξ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Μανία, μθμηθήνςζε, ζε παναηαθχ, ακ ιπμνείξ.  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  …ζπεηζηά ιε ηδκ δζάζηαζή ημοξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημοξ 

πζεακμφξ ηαζ πμθφ πναβιαηζημφξ ηζκδφκμοξ βζα ηα ζοιθένμκηα ηαζ 

ηζξ εθεοεενίεξ ηςκ πμθζηχκ.  
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 Γδθχκμοιε ηδκ ακδζοπία ιαξ, βζαηί μζ παναπάκς ζοιθςκίεξ 

δεκ κμιζιμπμζμφκ απθχξ ηαζ ιυκμ ηζξ κεμθζθεθεφεενεξ απαζηήζεζξ 

ημοξ, αθθά απμηεθμφκ απεζθή βζα ηδκ δδιμηναηία, εθυζμκ 

ζοιθςκδεμφκ, βζαηί εα δχζμοκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ιδκφμοκ –  αημφζηε κα δείηε –  ηζξ ηοαενκήζεζξ –  ημ έπς ιεθεηήζεζ 

πμθφ πνμζεηηζηά ςξ δζηδβυνμξ –  ζπεηζηά ιε πμθζηζηέξ απμθάζεζξ 

ηςκ ηοαενκήζεςκ, πμο εα ιπμνμφζακ κα αθάρμοκ ηα ιεθθμκηζηά 

ημοξ ηένδδ, οπμκμιεφμκηαξ ηδ δδιμηναηζηή θήρδ απμθάζεςκ 

ζπεηζηά ιε ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ.  

 Γεκ οπάνπεζ δδιυζζμ ζοιθένμκ, ιυκμ αοημί.  

 Γζα ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, αθμφ εα δδιζμονβήζμοκ κέεξ 

αβμνέξ ζε δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, υπςξ δ οβεία ηαζ δ εηπαίδεοζδ, ιε 

άθθα θυβζα εα μδδβήζμοκ ζε ιεβαθφηενδ απεθεοεένςζδ ηαζ 

ζδζςηζημπμίδζδ, βεβμκυξ πμο εα ηαηαζηήζεζ επίζδξ πμθφ δφζημθμ 

μζ οπδνεζίεξ αοηέξ, ηαεχξ ηαζ δ εκένβεζα ηαζ ημ κενυ, κα ηεεμφκ, 

υηακ απμθαζίζεζ ημ ηνάημξ κα ηζξ λακά αβμνάζεζ, κα ηεεμφκ λακά 

οπυ δδιυζζμ έθεβπμ.  

 Γζα  ηα ηνυθζια, πμο είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Μανία, μθμηθήνςζε, έπεζξ οπεναεί πάνα πμθφ 

ημ πνυκμ. ε παναηαθχ πάνα πμθφ, αθθά πνέπεζ ηαζ…  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Δίκαζ υιςξ έκα ρήθζζια, αημφζηε κα δείηε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Ναζ, αθθά κα ηα πεζ ηςδζημπμζδιέκα.  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Μα ημ αάγς ηςδζημπμζδιέκα, βζαηί αθμνά πάνα 

πμθθά πνάβιαηα.  

 Γζα ηα ηνυθζια, ιέζς ηδξ εκανιυκζζδξ ηςκ ηακμκζζιχκ βζα 

ηδκ αζθάθεζα ηςκ ηνμθίιςκ, ηα πνυηοπα αζθαθείαξ ηνμθίιςκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, εα πνέπεζ κα ιεζςεμφκ, βζαηί δ Δονςπασηή 

Έκςζδ έπεζ αολδιέκα πνυηοπα αζθάθεζαξ ηςκ ηνμθίιςκ έκακηζ ηδξ 

Αιενζηήξ, εα ιεζςεμφκ ζηα επίπεδα ηςκ ΖΠΑ. Έηζζ  αίνμκηαζ μζ 

πενζμνζζιμί ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ βζα ημοξ βεκεηζηά 
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ηνμπμπμζδιέκμοξ μνβακζζιμφξ, ηα θοημθάνιαηα ηαζ ηζξ μνιυκεξ 

ζημ αμδζκυ ηνέαξ.  

Γζα ημ πενζαάθθμκ, βζαηί εα ιεζχζμοκ ημοξ 

πενζααθθμκημθμβζημφξ νφπμοξ υπςξ ημοξ έπεζ εέζεζ δ Δονςπασηή 

Έκςζδ, ζηα επίπεδα ηςκ ΖΠΑ.  

Γζα ημ ηθίια, βζαηί ζζπονμπμζχκηαξ ηα δζηαζχιαηα ηςκ 

επεκδοηχκ, αθμφ εα επζηνέρμοκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα ιδκφμοκ ηζξ 

ηοαενκήζεζξ, υηακ οζμεεημφκ κέεξ πμθζηζηέξ ηαηά ηςκ μνοηηχκ 

ηαοζίιςκ.  

Γζα ηα δζηαζχιαηα ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηα μπμία πνμθακχξ ηαζ 

εα ιεζςεμφκ ζηα πνυηοπα ηςκ ΖΠΑ, χζηε μζ επζπεζνήζεζξ κα 

ιπμνέζμοκ κα ιεηεβηαηαζηαεμφκ ζε Πμθζηείεξ ηςκ ΖΠΑ ηαζ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, υπζ ιυκμ ζηδκ Κίκα, ιε ηα παιδθυηενα 

πνυηοπα ηςκ ενβαζζαηχκ δζηαζςιάηςκ.  

Γδθαδή πάκε ηα  ηεηηδιέκα ηα εονςπασηά.  

Γζα ηδκ οβεία, βζαηί –  αημφζηε ημ αοηυ, είκαζ πάνα πμθφ 

ζδιακηζηυ –  μζ νοειίζεζξ πμο πνμαθέπμοκ ηαζ μζ μπμίεξ 

πνμζηαηεφμοκ ημοξ ακενχπμοξ, ηα γχα ηαζ ημ πενζαάθθμκ, εα 

πνέπεζ κα πανέπμοκ επζζηδιμκζηά ζημζπεία ηαζ κα επζαεααζχκμοκ 

ηδ εέζδ ημοξ. Με άθθα θυβζα, μζ άκενςπμζ, ηα θοηά, ηα γχα, εα 

πνέπεζ πνχηα κα έπμοκ εηηεεεί ζε αοημφξ ημοξ ηζκδφκμοξ, δδθαδή 

κα έπμοκ οπμζηεί υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ, ηανηίκμοξ ηαζ θμζπά, ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, αθμφ εα έπεζ οπμζηεί δ οβεία ημοξ αθάαδ, ιεηά κα γδηδεεί 

δ απυζονζή ημοξ, εκχ ζφιθςκα ιε ηδκ εονςπασηή κμιμεεζία πμο 

ζζπφεζ ζήιενα, ημ αάνμξ ηδξ απυδεζλδξ βζα ημ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

πνμσυκ δεκ είκαζ επζαθααέξ βζα ηδκ οβεία, πνζκ ηακ ημ εέζεζ ζηδκ 

ηοηθμθμνία, μ επεκδοηήξ, ημ θένεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ.  

Γζα ημκ μζημκμιζηυ έθεβπμ, βζαηί εα ηαηανβήζεζ πμθθμφξ απυ 

ημοξ κέμοξ δδιμζζμκμιζημφξ ηακμκζζιμφξ, υπςξ παναδείβιαημξ 

πάνδ μζ ηναπεγζηέξ εββοήζεζξ, πμο έπμοκ εζζαπεεί απυ ημ 2008, βζα 

κα απμηνέρμοκ έκα αηυιδ ιεθθμκηζηυ μζημκμιζηυ ηναπ.  
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Ζ Αοημδζμίηδζδ –  ηαζ ηθείκς –  μθείθεζ ηαζ πνέπεζ κα 

δζεηδζηήζεζ ηδ ιαηαίςζδ ηςκ παναπάκς ζοιθςκζχκ, ηυζμ ηδξ 

TTIP , υζμ ηαζ ηδξ CETA ηαζ ηδξ TISA , ζοκηαζζυιεκδ ζημκ αβχκα 

πμο ήδδ έπμοκ λεηζκήζεζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Αιενζηή εηαημκηάδεξ 

Γήιμζ, Πενζθένεζεξ ηαζ πμθίηεξ, ακαηδνφζζμκηαξ ηζξ πενζμπέξ ημοξ 

ςξ free zone ηδξ TTIP, ηδξ CETA ηαζ ηδξ TISA , κα ηεεεί ημ εέια 

ζημοξ εεζιμεεηδιέκμοξ θμνείξ ιαξ ΠΔΓ ηαζ ΚΔΓΔ, βζα κα 

δζεηδζηήζμοιε ηαζ κα απαζηήζμοιε ηα παναηάης:  

Πθήνδξ δζαθάκεζα ηαζ άιεζδ δδιμζζυηδηα ημο ζπεδίμο ηδξ 

ζοιθςκίαξ, υπςξ ηαζ ηςκ ηεζιέκςκ ηςκ δζαπναβιαηεφζες κ ηάεε 

βφνμο, ηα μπμία εα πνέπεζ κα δδιμζζμπμζμφκηαζ ηαζ κα ιπμνεί κα 

είκαζ δοκαηή δ δζελαβςβή ιζαξ δδιυζζαξ ηαζ δζαθακμφξ ζογήηδζδξ 

ηυζμ ηςκ πμθζηχκ, υζμ ηαζ ηςκ εηπνμζχπςκ ηαζ ακηζπνμζχπςκ 

ημοξ, Δονςαμοθεοηέξ, θμνείξ, πμθζηζηά ηυιιαηα ηαζ εεκζηέξ 

ηοαενκήζεζξ, βζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ κα παναηηδνζζημφκ μζ 

ζοιθςκίεξ αοηέξ ςξ ιεζηηέξ ηαζ κα απμηναπεί δ πνμζςνζκή 

εθανιμβή ημοξ.  

Να απαθεζθεμφκ μζ δζαηάλεζξ πμο πενζμνίγμοκ ημ νυθμ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, ζδζαίηενα ζε υηζ αθμνά ηδ θήρδ απμθάζεςκ 

ζημοξ ημιείξ πνμιδεεζχκ, αζηζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ οπδνεζζχκ πνμξ 

ημοξ πμθίηεξ. Θέζιζζδ ηακυκςκ πμο εα ακαααειίγμοκ ηζξ 

ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ζημ πενζαάθθμκ, ηδ δδιυζζα οβεία ηαζ ηζξ 

δδιυζζεξ οπδνεζίεξ αηυια πενζζζυηενμ ακηί κα ηζξ οπμααειίγμοκ.  

Να ιδ ζοιπενζθδθεεί ζηδ ζοιθςκία ηδξ TTIP μ 

πνμαθεπυιεκμξ ιδπακζζιυξ δζαζηδζίαξ επίθοζδξ δζαθμνχκ ιεηαλφ 

επεκδοηχκ ηαζ ηναηχκ, βζαηί οπμηαεζζηά ημοξ ζζπφμκηεξ εεζιμφξ 

δζηαίμο ηαζ ηζξ δδιμηναηζηά εζθδιιέκεξ απμθάζεζξ ηδξ Γδιυζζαξ 

Γζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ. Πένα απυ ημ βεβμκυξ υηζ  υθμζ 

αοημί έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πάνμοκ ιεβάθεξ δζηδβμνζηέξ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  
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Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Σα έπεηε πενάζεζ, δεκ πνέπεζ κα ηα πενάζμοιε απυ 

ηα… Καζ εβχ ηα πέναζα. Γεκ πνέπεζ κα ηα πενάζμοιε απυ ηα 

εεζιμεεηδιέκα ιαξ νβακα;  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ είκαζ ζημ ζοκέδνζμ ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ. Γεκ είκαζ βζα αοηυ. Γζα αοηυ ζαξ είπα…  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Αημφζηε κα δείηε. Δκυρεζ ημο υηζ μζ ηνακμί ηδξ βδξ 

ένπμκηαζ ζηδκ Δονχπδ βζα κα ζογδηήζμοκ ημ εέια ηδξ TTIP , ηδξ 

Γζαηθακηζηήξ  οιθςκίαξ, ηδκ Πέιπηδ ηαζ ηδκ Παναζηεοή, 

παναηαθχ πμθφ, εζείξ ιπμνεί κα ηα πενάζαηε, ειείξ ιπμνεί κα ηα 

πενάζαιε, δεκ ηα πέναζακ υιςξ μζ 352 Γήιμζ, δεκ οζμεεηήεδηακ 

απυ ημοξ εεζιζημφξ ιαξ εηθναζηέξ. Αοηυ θές.  

 Καζ εάκ κμιίγεηε υηζ αοηά ηα πνάβιαηα δεκ πνέπεζ κα 

πεναζημφκ, δεκ πνέπεζ κα… ηαιαηχ εδχ, παφς ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ 

κα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Μανία… Αημφζηε, βζα κα ζοκεκκμδεμφιε. 

Καηανπήκ ημ έπμοιε επελενβαζηεί, ημ λένεηε πάνα πμθφ ηαθά, ημ 

έπεζ λακααάθεζ, οπάνπμοκ απμθάζεζξ Ονβάκςκ, αθθά ημ νβακμ ημ 

μπμίμ εα απμθαζίζεζ βζα κα οζμεεηήζεζ αοηυ – ηαζ πμθφ μνεά ημ 

αάγεζξ –  είκαζ δ Γεκζηή ιαξ οκέθεοζδ ηαζ ημ ζοκέδνζυ ιαξ, πμο εα 

βίκεζ 1 –  3 Γεηειανίμο ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Γζα κα έπεζ ζζπφ. ήιενα 

ιζθάιε βζα εεζιζηά, μζημκμιζηά ακάπηολδ. 

 Καζ ημ θές βζαηί; Γζα κα έπεζ ηδκ ηαεμθζηυηδηα ηδξ απυθαζδξ. 

ηεζθ’ ημ ζηζξ ΠΔΓ υθδξ ηδξ πχναξ, ιε έκα εζζδβδηζηυ ηαζ ειείξ κα 

ηάκμοιε ηδκ… Να πάεζ απυ ηάης πνμξ ηα πάκς, εκηάλεζ;  

 Κφνζε Γαιμοθάηδ, παναηαθχ βζα 3 θεπηά, εα είιαζ αοζηδνυξ 

ζημ πνυκμ, ζοββκχιδ πμο ζαξ ημ θές, ηαζ ζ’ αβαπάς ηαζ πάνα 

πμθφ ηαζ είζαζ ηαζ θίθμξ ιμο ηαζ ιεηά μ ηφνζμξ Νίημξ Φςηίμο, 

Ακηζδήιανπμξ Θεζζαθμκίηδξ. 3 θεπηά.  

Γ. ΓΑΜΟΤΛΑΚΖ:  Μζαξ ηαζ ιίθδζε δ ηονία, εα είιαζ 

επζβναιιαηζηυξ.  
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 Κφνζε Πνυεδνε, ηφνζμζ ημο Πνμεδνείμο, αβαπδηέξ ηαζ 

αβαπδημί ζοκάδεθθμζ. Θα πάς ζημκ ζηυπμ, ηαηεοεείακ. Σμ 

ζοκέδνζυ ιαξ θμζπυκ, ιζθάεζ βζα δδιυζζμ δζάθμβμ ηαζ 

ιεηαννοειίζεζξ ζημ ηνάημξ. Γδιυζζμ δζάθμβμ ιε πμζμοξ; Αοημφξ 

πμο ιαξ ακηζιεηςπίγμοκ ζακ ακχκοιεξ εηαζνίεξ; Φυνμ 

εζζμδήιαημξ, θέεζ, βζα ημοξ Γήιμοξ, κα ηάκμοκ θμνμθμβζηή δήθςζδ 

ηαζ ΦΠΑ. Καζ εα ημ πάνμοιε ηάπμηε. Αοημφξ πμο οπμκμιεφμοκ ημ 

ένβμ ιαξ; Απυ πμφ ηνζκυιαζηε; Απυ ημ ένβμ ημ μπμίμ ηάκμοιε. 

4412, ακ ηάκεζ ηακέκαξ ένβμ, κα ιε παζνεηίζεζ.  

Ή ιπαίκμκηαξ ζε ιζα ζεζνά απυ εθέβπμοξ, βζα κα ιδκ ηάκμο ιε 

αηνζαχξ αοηυ πμο πνέπεζ. Πμζμοξ; Με αοημφξ πμο απαλζχκμοκ 

ημοξ άλζμοξ ηαζ ζηακμφξ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ; Καζ εδχ ακαθένμιαζ, ηακείξ δεκ εέθεζ  κα βίκεζ 

Ακηζδήιανπμξ, ηακείξ δεκ εέθεζ κα βίκεζ Πνυεδνμξ ζε Νμιζηυ 

Πνυζςπμ, πνέπεζ κα δεζιεφζμοκ ημκ ηςδζηυ ημο, ημ ΑΦΜ ημο ηαζ 

ηεθζηά ηάεε ιένα κα ημο θέκε: ιδκ ηάκεζξ ηίπμηα απμθφηςξ, βζαηί μ 

εζζαββεθέαξ ζε πενζιέκεζ.  

Καζ πυηε ιπμνεί κα είκαζ έκαξ Γήιμξ ζζπονυξ; ηακ έπεζ 

δζμζηδηζηή ηαζ μζημκμιζηή αοημηέθεζα, ημο βίκεηαζ έθεβπμξ, αθθά δεκ 

έπεζ ηδδειμκία.  

θα αοηά, δεκ ιαξ έπμοκ δείλεζ ιέπνζ ζήιενα υηζ ηα έπμοκ 

λεπενάζεζ.  

Καζ ςξ κδζζχηδξ Γήιανπμξ, εα ακαθενεχ ζηα εέιαηα ηδξ 

κδζζςηζηήξ Δθθάδαξ, ζηδ κδζζςηζηυηδηα ηαζ ηδκ Αοημδζμίηδζδ. Δκχ 

εδχ ηαζ 2 ιένεξ ηαζ ζοκέπεζα αημφβεηαζ ημ άνενμ 102 ημο 

οκηάβιαημξ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ, οπάνπεζ ηαζ ημ 

πνμδβμφιεκμ, ημ 101, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδ κδζζςηζηυηδηα. Ο 

κμιμεέηδξ πμθφ ζςζηά ιάθθμκ, υηακ έθηζαπκε ημ  φκηαβια, ηα 

ημπμεέηδζε.  

Καζ ακ εα έπνεπε κα αλζμθμβήζς πχξ πνέπεζ κα είκαζ ηα 

πνάβιαηα, μζ κδζζςηζημί Γήιμζ πνχηα πνέπεζ κα ιζθήζμοιε βζα ηδκ 

δζμίηδζδ, ηδ ζηεθέπςζδ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα θέβμιαζ εβχ 
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Γήιανπμξ, κα θέβεηαζ δ Γήιανπμξ ηδξ Κάζμο Γήιανπμξ ηαζ κα 

θέβεηαζ ηαζ ηάπμζμξ απυ εζάξ, ζοκάδεθθμζ, Γήιανπμξ, υηακ ειείξ 

δεκ έπμοιε ηακέκακ οπάθθδθμ, ιυκμζ ιαξ πνέπεζ κα ηα ακεαάζμοιε 

ζηδ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ηαζ εα ζαξ πς ηαζ ηάηζ ςναίμ.  

Κάπμηε ιε πήνακ ημ ανάδο υηακ έβζκα Γήιανπμξ, ηδθέθςκμ 

ηαζ ιμο θέκε: Γήιανπε, έζπαζακ ηα κενά. Θεχνδζα θμζπυκ υηζ  

έζπαζε ηάπμζα ζςθήκα. Κάπμζμξ ιε είπε θςκάλεζ κα λεβεκκ ήζς.  

Καζ ηαηά δεφηενμκ, εθυζμκ εα ιπμνμφιε κα έπμοιε Γήιμοξ, 

εα δμφιε ηαζ ημ ημιιάηζ ημ μζημκμιζηυ. Καζ εα δμφιε ηαζ ηδκ 

ηδδειμκία. Διείξ είπαιε υηζ καζ ζημκ έθεβπμ, υπζ ζηδκ ηδδειμκία.  

Θα ζαξ πς ηάηζ ηναβζηυ πμο ζοιααίκεζ ζήιενα ζηδ κδζζςηζηή 

Δθθάδα. Θα εοιάζηε υθμζ υηζ αολήεδηε μ ΦΠΑ. Αολήεδηε ηαζ ζημοξ 

Γήιμοξ. 8 ιμκάδεξ. Ο Γήιμξ Μήθμο ηαζ πμθθμί άθθμζ,  υπςξ ιμο 

έπμοκ πεζ μζ ζοκάδεθθμί ιμο, δεκ εα ιπμνέζεζ κα ηάκεζ θέημξ 

Σεπκζηυ Πνυβναιια, δζυηζ υθα ηα πνήιαηα πμο ημο ένπμκηαζ ςξ 

ΑΣΑ, αοηά ηα 120 πζθζάνζηα, εα πνέπεζ κα πάκε κα πθδνχζμοιε 

ηδ δζαθμνά ημο ΦΠΑ ηςκ 8 ιμκάδςκ. ε αοηυ ημ εέια, ηφνζε 

Πνυεδνε ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, εα πνέπεζ άιεζα κα απαζηήζμοιε 

απυ ηα θεθηά ηα μπμία εζζπνάηηεζ ημ ηνάημξ απυ ημοξ Γήιμοξ, πμο 

ημ επέααθε, κα ημοξ ηα βονίζεζ πίζς, πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ ένβα 

βζα ημοξ δδιυηεξ. Έπμοιε θμζπυκ ιπενδέρεζ πνάβιαηα.  

Θεςνμφκ υθμζ υηζ υηακ μζ Γήιανπμζ ηάκμοιε ένβα –  ηαζ εβχ 

ακαθένμιαζ, έηζζ, ζημοξ ιζηνμφξ Γήιμοξ ημοξ δζημφξ ιαξ ημοξ 

κδζζςηζημφξ –  υηζ ηα ηάκμοιε βζα ημκ εαοηυ ιαξ. Αοηυ πνμζπαεμφκ 

κα πενάζμοκ πνμξ ηα έλς ηαζ πάκς εηεί είκαζ ημ ζδιείμ, κα ημ πς 

έηζζ ζηδκ βθχζζα ηδκ απθή ηδ δζηζά ιαξ, πμο ιαξ αανάκε,. Πνέπεζ 

κα αθθάλεζ αοηυ. Διείξ αβςκζγυιαζηε βζα ημοξ δδιυηεξ ιαξ.  

Καζ εα ιπς ζε αοηυ  ηαεεαοηυ, ηαζ ημ εέια ημο ζοκεδνίμο 

ιαξ, πμο ακαθένεηαζ ζημκ Καθθζηνάηδ. Άημοζα υηζ αοηυ βίκεηαζ 

θυβς ικδιμκζαηήξ δέζιεοζδξ. Δβχ πζζηεφς ημ ελήξ. ηζ επεζδή μζ 

ηφνζμζ ηδξ ηοαένκδζδξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηαζ ηςκ επυιεκςκ 

ηοαενκήζεςκ –  ηάκς πνυαθερδ –  θμαμφκηαζ ηδκ Σμπζηή 
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Αοημδζμίηδζδ, δζυηζ ειείξ είιαζηε υθδ ιένα ιέζα ζημκ ηυζιμ, ηαζ 

επεζδή δεκ εέθμοκ κα αάθμοκ πένζ ζηα δζηά ημοξ ηαζ επεζδή λένμοκ 

πχξ ζέαεηαζ δ Δονχπδ ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, εέθμοκ κα 

αάθμοκ πένζ ζε ειάξ. Αοηυ θμζπυκ πνέπεζ κα είκαζ λεηάεανμ, δεκ 

ημοξ ημ επζηνέπμοιε. Γεκ πνέπεζ κα ημοξ αθή κμοιε μφηε πενζεχνζμ 

κα ημ ζηεθημφκ.  

Καζ υζμκ αθμνά ημ πςνμηαλζηυ ηςκ Γήιςκ, ζηδ κδζζςηζηή 

Δθθάδα πμο εέθς κα ακαθενεχ, εα πνέπεζ πνχηα κα νςηήζμοκ 

ημοξ δδιυηεξ, ημοξ κδζζχηεξ. Ακ ηα ηάκμοιε υθα απυ πάκς, ηυηε 

δεκ ιζθάιε βζα δδιμηναηία, δεκ ιζθάιε βζα δζάθμβμ.  

Καζ εέθς κα ακαθενεχ ςξ Πνυεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ 

Σμονζζιμφ, πμο ηδ ηεθεοηαία εαδμιάδα είπα ηαζ ιία ζοκεδνίαζδ ηδξ 

Δπζηνμπήξ ιμο, επζβναιιαηζηά ζε 3 εέιαηα.  

Πνχημκ, παναθίεξ ζημοξ Γήιμοξ. Σζ ζδιαίκεζ: εα ημ πάνεηε 

ζε ιζα εδηεία, ζε ιία ιένα; Γεκ ιαξ ηάκεζ ηακείξ δχνμ, είκαζ δζηέξ 

ιαξ μζ παναθίεξ, ακήημοκ ζηα κδζζά ιαξ, ακήημοκ ζημοξ Γήιμοξ 

ιαξ ηαζ ηζξ απαζημφιε, ηφνζε Πνυεδνε.  

Γεφηενμκ, δ ημονζζηζηή πνμαμθή δεκ ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε 

επμπηεία ημο ΔΟΣ ηαζ δεκ ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε επμπηεία ηδξ 

Πενζθένεζαξ. 50 –  50 ηα πνήιαηα, ακ εέθμοκ, πμο δίκμοκ ζηδκ 

Πενζθένεζα, κα πάκε ζηζξ ΠΔΓ, είκαζ δζηά ιαξ νβακα ηαζ ειείξ κα 

απμθαζίγμοιε πχξ εα ημ ηάκμοιε. Ξένμοιε κα ημ ηάκμοιε ηαθά.  

Να δμεεί δ δοκαηυηδηα ζηα Γδιμηζηά Λζιεκζηά Σαιεία κα 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνδιαημδμηήζμοκ ημονζζηζηή πνμαμθή ηαζ 

βεκζηά υηζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ ημονζζιυ ζημοξ Γήιμοξ ιαξ, κα ιδκ 

πδβαίκμοιε ςξ επαίηεξ ζε Πενζθένεζα ηαζ ηνάημξ, αθθά κα 

απμθαζίγμοιε ειείξ ιέζα απυ ηα εεζιζηά ιαξ νβακα.  

Κθείκμκηαξ, εέθς κα αάθς ηαζ ηάηζ ζε ηάλδ. Ζ ζοκάδε θθυξ 

ιμο, δ Γήιανπμξ ηδξ Κάζμο, ιίθδζε βζα ηα εέιαηά ηδξ. Γεκ είκαζ 

ζςζηυ ηαζ εδχ αδζημφιε ηαζ ημκ Πνυεδνμ ηαζ ημ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηδξ ΚΔΓΔ, απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή ηα εέιαηα ηςκ ιζηνχκ 

κδζζςηζηχκ Γήιςκ, ηςκ μνεζκχκ Γήιςκ, αθθά ηαζ ηςκ ιεβάθςκ, ηα 
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αθέπμοιε αηνζαχξ ιε ημ ίδζμ ιάηζ ηαζ ιε ημκ Πνυεδνμ έπμοιε ηάκεζ 

πμθθέξ ζογδηήζεζξ ηαζ ιε ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ.  

Έπμκηαξ θμζπυκ ζηα πένζα ιαξ υθα αοηά ηα μπμία ηα 

επζζηδιμκζηά ιαξ νβακα έπμοκ ηάκεζ, υθα αοηά πμο έπμοκ αβεζ 

ιέζα απυ ηζξ ζοκεθεφζεζξ ηαζ ζοκεδνζάζεζξ ιαξ, κα ηα ζηείθμοιε, 

ηφνζε Πνυεδνε ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ζημ Τπμονβείμ ηαζ κα ένεεζ 

ημ Τπμονβείμ ζε δζάθμβμ αοηυ ιε ειάξ ηαζ υπζ κα πάιε ειείξ ζημ 

Τπμονβείμ βζα δζάθμβμ.  

Καζ εθυζμκ υθα αοηά, απυ ηδκ πείνα πμο έπμοιε, έπμοιε 

δζαπζζηχζεζ υηζ θμαμφκηαζ ηδ δδιμζζυηδηα, κα ηα επζημζκςκήζμοιε 

ιε ηάεε ηνυπμ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Μάηδ, ακ ιπμνείξ, μθμηθήνςζε ζε παναηαθχ.  

Γ. ΓΑΜΟΤΛΑΚΖ:  Σεθεζχκς, ηφνζε Πνυεδνε.  

 Με ηάεε ηνυπμ, ιέζα απυ δθεηηνμκζηυ Σφπμ, απυ έκηοπμ 

Σφπμ ηαζ απυ ηδκ ηδθευναζδ, πνμηεζιέκμο πμζμζ; Ο ζ δδιυηεξ ιαξ, 

μζ πμθίηεξ αοηήξ ηδξ πχναξ, κα ηαηαθάαμοκ πμζμζ είκαζ αοημί ηεθζηά 

πμο είκαζ ιαγί ημοξ ηαζ πμζμζ είκαζ απέκακηζ. Δηεί θμζπυκ, εα ημοξ 

ακαβηάζμοιε κα ζονεμφκ. Να ζονεμφκ ιαγί ιαξ.  

 Κθείκμκηαξ. Ο κυιμξ πμο βίκεηαζ, δεκ βίκεηαζ βζα κα 

δζεοημθφκεζ ηδκ ηοαένκδζδ. Ο κυιμξ πμο βίκεηαζ, βίκεηαζ βζα ημοξ 

πμθίηεξ. Έηζζ θμζπυκ, πνέπεζ κα ηαηαθάαμοκ υηζ ημ κυιμ αοηυ 

θμζπυκ πμο εα ηάκμοκ, υπςξ είπα ηαζ πνμδβμοιέκςξ, εα είκαζ 

υπςξ αηνζαχξ ειείξ ημκ εέθμοιε ηαζ υπζ υπςξ αοημί ημκ εέθμοκ.  

 Θέθς θμζπυκ κα ηθείζς ηαζ κα ζοβπανχ ηυζμ ημκ Πνυεδνμ, 

βζα ηδκ πμθφ ηαθή ημο εζζήβδζδ, ηυζμ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο, ηαζ 

ημκ ηφνζμ Πάκμο, ημκ Γεκζηυ Γζεοεοκηή, αθθά ηαζ ημοξ 

επζζηδιμκζημφξ ζοκενβάηεξ ηαζ υθμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο 

ημπμεεηήεδηακ ηαζ έααθακ έκα θζεανάηζ ζε αοηή ηδ ιεβάθδ 

πνμζπάεεζα πμο ηάκμοιε, κα ηάκμοιε ηζ; Να δδιζμονβήζμοιε 

ηαθφηενεξ ιένεξ βζα ειάξ, ηα παζδζά ιαξ ηαζ ημοξ δδιυηεξ ιαξ.  

 Δοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Γαιμοθάηδ.  
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 Να πς βζα ηζξ παναθίεξ, υηζ ακ δεκ είπαιε παθέρεζ, εα είπα κ 

ηεθεζχζεζ θέημξ, αάζεζ ηδξ απυθαζδξ ημο οιαμοθίμο Δπζηναηείαξ 

–  ημ λένεζ ηαθά μ Γήιανπμξ Ρυδμο –  ηαζ εα πς υηζ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ δ πνμζπάεεζα ζοκεπίγεηαζ, αθθά επεζδή είπαηε κα ημοξ 

ζφνμοιε ζε ειάξ ηαζ υπζ κα πάιε, λένεηε υηζ ήνεε μ Τπμονβυξ 

Δζςηενζηχκ ζηδ Μήθμ, ζε ιζα δζαδζηαζία Γζαδδιμηζημφ Γζηηφμο, 

αθθά πάκς πμο ημκ θέναιε, ημκ δζχλαιε ηζυθαξ. Γζα κα 

πανζημθμβήζς θζβάηζ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λμζπυκ, βζα ημκ ημονζζιυ, λένμοιε υηζ ηάκεηε ιζα 

πμθφ ζδιακηζηή πνμζπάεεζα ιέζα απυ ηδκ Δπζηνμπή Σμονζζιμφ 

ηαζ επ’ αθμνιήξ κα ημ δδθχζς ηαζ δ δζηή ζαξ πανμοζία ηαζ ζε έκα 

ηζκέγζημ θυνμοι, οπήνλε πμθφ ζδιακηζηή ηαζ έβζκε βκςζηή.  

 Ο ηφνζμξ Φςηίμο μ Νίημξ, Ακηζδήιανπμξ Θεζζαθμκίηδξ.  

 Καζ κα εημζιάγεηαζ μ ηφνζμξ Σζμοηκζδάξ Ηςάκκδξ, Γήιανπμξ 

Υαθηδδυκμξ.  

Ν. ΦΧΣΗΟΤ:  Γεζα ζαξ ηαζ απυ ειέκα. Θέθς ηαηανπήκ κα ιεηαθένς 

ημκ παζνεηζζιυ ημο Γδιάνπμο Θεζζαθμκίηδξ, ημο Γζάκκδ ημο 

Μπμοηάνδ, μ μπμίμξ δεκ ιπυνεζε πανά ηδ εέθδζή ημο ηεθζηά κα 

ένεεζ, αθθά οπυζπεηαζ υηζ εα είκαζ πμθφ ηαθυξ μζημδεζπυηδξ ζημ 

ζοκέδνζυ  ιαξ πμο εα βίκεζ ημκ επυιεκμ ιήκα ζηδ Θεζζαθμκίηδ.  

 Θέθς ηαζ εβχ θμζπυκ ιε ηδ ζεζνά ιμο κα ακαθενεχ ζε έκα 

εέια πμο είκαζ ηαεμνζζηζηυ βζα ημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ πμνεία ηδξ πχναξ ηα πμθθά 

επυιεκα πνυκζα. Δίκαζ ημ εέια ηςκ πυνςκ ηαζ ηδξ θμνμθμβίαξ ζηδκ 

Αοημδζμίηδζδ. Ήδδ απυ πνμδβμφιεκεξ μιζθίεξ ζοκαδέθθςκ ηαζ απυ 

ηδκ πανμοζίαζδ ημο πνμβνάιιαημξ ημο ζπεδίμο αοημφ βζα ηδκ 

ιεηαννφειζζδ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ζοκεδνίαζδ, ακαθένεδηακ ανηεηά 

πνάβιαηα. Δπμιέκςξ ακαβηαζηζηά εα επακαθάας  ηάπμζα απυ 

αοηά, ηα μπμία είκαζ ααζζηά.  

 θμζ λένμοιε υηζ μ βκςζηυξ Καθθζηνάηδξ δεκ μνίγεζ ιε 

ζαθήκεζα ημοξ πυνμοξ πμο εα ηαηεοεοκεμφκ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ. 
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Πανυηζ πνμζεέηεζ ανιμδζυηδηεξ, ημ ιυκμ πμο πνμαθέπεζ ςξ πνμξ 

ηδ πνδιαημδυηδζδ, είκαζ ιζα βεκζηυθμβδ ακαθμνά. Πυνμζ απυ 

ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ ηαζ απυ Πνυβναιια Γδιμζίςκ 

Δπεκδφζεςκ, πμο ςξ βκςζηυκ υιςξ, ζοκεπχξ θζβμζηεφμοκ ηαζ 

πενζηυπημκηαζ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Σμ πνμκυιεηνμ θεζημονβεί ρδθζαηά ζηδκ μευκδ, βζα 

υθμοξ.  

Ν. ΦΧΣΗΟΤ:  Χναία. Πυζμ έπς αηυια;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δκάιζζζ θεπηυ.  

Ν. ΦΧΣΗΟΤ:  Δκάιζζζ θεπηυ. Δπμιέκςξ εα είιαζ επζβναιιαηζηυξ. Ζ 

εονςπασηή ειπεζνία, ιαξ δείπκεζ υηζ ακ μζ Γήιμζ ήηακ πναβιαηζηά 

αοηυκμιμζ ηαζ αοημδζμζημφιεκμζ, ηα πνάβιαηα εα ήηακ πμθφ 

ηαθφηενα, ιε πυνμοξ πμο εα εζζέπναηηακ μζ ίδζμζ, πςνίξ κα είκαζ  

αέααζα οπμπνεςηζηυ ηαευθμο κα επζαανοκεμφκ ηαζ άθθμζ μζ ήδδ 

ελμοεεκςιέκμζ ζοκεπείξ θμνμθμβμφιεκμζ.  

 Ακ εζζέπναηηακ θμζπυκ μζ ίδζμζ μζ Γήιμζ, εα δζαπεζνίγμκηακ 

ηαθφηενα αοηά πμο εα εζζέπναηηακ, βζαηί εα είπακ κα δχζμοκ ηαζ 

θυβμ ζημοξ δδιυηεξ ημοξ, άνα εα είπακ έκακ επζπθέμκ θυβμ κα είκαζ 

πζμ ηαθμί ζηδκ δζαπείνζζδ.  

 Καηά ηα ρέιαηα, υζμ μζ Γήιμζ δεκ έπμοκ αοηυ πμο θέιε 

δδιμζζμκμιζηή αοημκμιία, εα παναιέκμοκ απθμί πεθάηεξ εκυξ 

ηεκηνζημφ ηνάημοξ πάηνμκα. Πχξ εα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ μ 

Γήιμξ Θεζζαθμκίηδξ αξ πμφιε, ακ δεκ ιπμνεί κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ 

δζαπείνζζδ ημο θζιακζμφ ηδξ πυθδξ; Πνάβια πμο ζοιααίκεζ ζηα 

πενζζζυηενα εονςπασηά θζιάκζα.  

 Δπμιέκςξ, δ δοκαηυηδηα ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ αοημκμιίαξ, 

εεζιμεεηδιέκδ, ιε νοειζζηζηέξ υιςξ δοκαηυηδηεξ, εα ιπμνμφζε κα  

δχζεζ ζημοξ Γήιμοξ εηείκα ηα ενβαθεία πμο κα ζοιαάθθμοκ ηαηά 

ημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ, βζαηί ημ εέθμοκ ηαζ ημ ιπμνμφκ ηαζ 

υπμο δεκ ημ ιπμνμφκ, οπάνπμοκ μζ δοκαηυηδηεξ κα δμεεί αμήεεζα 

ηαζ απυ ηα ίδζα ηα νβακα ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ απυ ηδκ ΚΔΓΔ ηαζ 

απυ ηδκ ΔΔΣΑΑ ηαζ ηα θμζπά, εα ιπμνμφζακ θμζπυκ ιε 
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εεζιμεεηδιέκδ αοηή ηδ δδιμζζμκμιζηή αοημκμιία ηαζ ηδ νοειζζηζηή 

ζηακυηδηα, κα πνμζθένμοκ πμθφ πενζζζυηενα ζηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ηςκ ίδζςκ ηςκ Γήιςκ ημοξ, ηαζ ζηδκ εφνεζδ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ 

ζηδ δδιμζζμκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ.  

 Δπμιέκςξ, μδδβμφιαζηε ζε έκα αοημκυδημ ζοιπέναζια. 

Γδιμζζμκμιζηή αοημκμιία ή υπμζα άθθδ αοημηέθεζα ηςκ Γήιςκ, δεκ 

κμείηαζ πςνίξ νοειζζηζηή ή υπςξ αθθζχξ θέβεηαζ, ηακμκζζηζηή 

αοημκμιία ηςκ Γήιςκ ζημ πθαίζζμ ημο κυιμο.  

 Θέθς κα ηεθεζχζς, βζαηί ηεθεζχκεζ ηαζ μ πνυκμξ ιμο, ιε ιία 

ημοαέκηα βζα ημοξ εθεβηηζημφξ ιδπακζζιμφξ. Γεκ θέιε υηζ δεκ 

πνεζάγεηαζ κα έπμοιε εθεβηηζημφξ ιδπακζζιμφξ. Έπμοιε υιςξ πάκς 

απυ ημ ηεθάθζ ιαξ 17, μζ μπμίμζ πενζζζυηενμ ιαξ ηζαηίγμοκ ηα 

κεφνα, πανά αμδεάκε ζηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο έπμοιε.  

Άνα, υπςξ θέεζ –  ηαζ ηθείκς ιε αοηυ –  ηαζ μ Καεδβδηήξ 

ςηδνέθδξ, μζ έθεβπμζ εα πνέπεζ κα απθμπμζδεμφκ, κα αζημφκηαζ 

απυ αλζυπζζημ ηαζ αιενυθδπημ θμνέα, κα είκαζ ζμαανμί, βνήβμνμζ 

ηαζ απμηεθεζιαηζημί ηαζ κα ιδκ αθήκμοκ πενζεχνζα  δοζθήιζζδξ ηαζ 

κα ιδκ μδδβμφκ ημοξ Γήιμοξ ζε ηαεεζηχξ πμθζηζηήξ μιδνίαξ.  

Ο Γήιμξ Θεζζαθμκίηδξ εα ζοκεζζθένεζ ιε ηζξ δζηέξ ημο 

εέζεζξ, ζημκ δζάθμβμ πμο ακμίβεζ ηαζ ιέζς ηδξ ΚΔΓΔ ηαζ ιέζς ηδξ 

Δπζηνμπήξ, εα ζοκεζζθένεζ θμζπυκ ιε ηζξ δζηέξ ημο εέζεζξ, βζαηί 

ιυκμ έηζζ ιπμνμφιε, ιε ηδκ δζαηφπςζδ ζοβηεηνζιέκςκ εέζεςκ, κα 

ηαηαθήλμοιε ζε απμηεθέζιαηα ηαζ ζδμφ ζηάδζμκ δυλδξ θαιπνυκ ηαζ 

βζα ηδκ ηοαένκδζδ, πμο εέθεζ κα πεζ υηζ εα ηάκεζ ιία ιεηαννφειζζδ. 

θμζ ιαγί ιπμνμφιε κα ηδκ ηάκμοιε.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Φςηίμο ηαζ βζα ηζξ 

εοπέξ απυ ημκ ηφνζμ Μπμοηάνδ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Υαζνεηζζιμφξ ηαζ ζημκ Γήιανπμ, ηφνζε Φςηίμο.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Ο ηφνζμξ Σζμοηκζδάξ Γζάκκδξ, Γήιανπμξ 

Υαθηδδυκμξ ηαζ κα εημζιάγεηαζ μ ηφνζμξ Μεθεηίμο Νίημξ, Γήιανπμξ 

Αζπνμπφνβμο.  
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Ο ηφνζμξ Σζμοηκζδάξ δεκ είκαζ εδχ.  

 Ο ηφνζμξ Μεθεηίμο ηαζ κα εημζιάγεηαζ μ ηφνζμξ Ζθίαξ 

ηαιέθμξ, Γήιανπμξ Καζζανζακήξ.  

Ν. ΜΔΛΔΣΗΟΤ:  Καθδιένα, ηφνζε Πνυεδνε, αβαπδηυ Πνμεδνείμ.  

 Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, γήηδζα ιε ηδκ ζδζυηδηά ιμο ςξ 

Πνμέδνμο ηδξ Δπζηνμπήξ Απαζπυθδζδξ ηαζ  Κμζκςκζηήξ Οζημκμιίαξ 

ηδξ ΚΔΓΔ, κα ιμο δμεεί δ δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ ζε δφμ πμθφ 

ζμαανά γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ εειαηζηήξ ημο εζδζημφ 

ζοκεδνίμο ιαξ.  

 Σμ πνχημ αθμνά ζημ ζπέδζμ κυιμο βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ 

αθθδθέββοα μζημκμιία, πμο ανίζηεηαζ ζημ ζηάδζμ επελενβαζίαξ 

ζηδκ ανιυδζα ημζκμαμοθεοηζηή Δπζηνμπή, πνζκ πάνεζ ημ δνυιμ βζα 

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ρήθζζήξ ημο.  

 Σμ δεφηενμ γήηδια αθμνά ζε ηάπμζεξ ακαβηαίεξ επζζδιάκζεζξ 

πμο άπημκηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ επζεοιμφιε κα θεζημον βεί ημ 

πνμζςπζηυ ηςκ ΟΣΑ ηαζ εζδζηυηενα ζε εηείκεξ ηζξ αεθηζχζεζξ, 

αθθαβέξ ηαζ πνμζανιμβέξ πμο πνέπεζ κα πενζθδθεμφκ ζημ κέμ 

Κχδζηα Γδιμηζηχκ Τπαθθήθςκ, χζηε αοηυξ κα εκζςιαηχζεζ ηζξ 

νοειίζεζξ πμο πνμεημζιάγμκηαζ βζα ημ πνμζςπζηυ ηδξ Γδιυζζαξ 

Γζμίηδζδξ.  

 Δπζβναιιαηζηά. Γζα ημ γήηδια ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ, 

εέης οπυρδ ζαξ ηζξ ααζζηέξ επζζδιάκζεζξ ηζξ μπμίεξ ζοκεεηζηά ηαζ 

μιυθςκα ηαηέθδλε δ Δπζηνμπή ιαξ ηαζ μζ μπμίεξ ηαηαηέεδηακ ζημ 

ανιυδζμ Τπμονβείμ, ακαπηφπεδηακ απυ ημκ μιζθμφκηα ηαηά ηδκ 

επελενβαζία ημο ζπεδίμο κυιμο ζηδκ ανιυδζα Δπζηνμπή ηδξ 

Βμοθήξ, αθθά απυ υηζ θαίκεηαζ, δεκ έηοπακ εζζέηζ ηδξ ανιυγμοζαξ 

πνμζμπήξ. Με απμηέθεζια, ζμαανά γδηήιαηα ηδξ ημζκςκζηήξ 

μζημκμιίαξ, κα παναιέκμοκ ζε εηηνειυηδηα.  

 Δλδβμφιαζ. Με δεδμιέκδ ηδ ιέπνζ ζήιενα ανκδηζηή ει πεζνία 

ιαξ, γδηήζαιε κα πενζθδθεεί ζημ κμιμζπέδζμ νδηή πνυαθερδ βζα 

ηδκ μοζζαζηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοκεηαζνζζηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. Τπμζηήνζλδ κμιζηή, ηεπκζηή, επζζηδιμκζηή, 
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μζημκμιζηή ηαζ ηονίςξ οπμζηήνζλδ ζημκ ημιέα πνμαμθήξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηςκ ΚΟΗΝΔΠ, ηςκ ΚΟΗΠΔ ηαζ ηςκ 

οκεηαζνζζιχκ Δνβαγμιέκςκ.  

 Τπμβναιιίζαιε υηζ ιυκμ δ δδιζμονβία ενβαθεζμεήηδξ βζα ηδκ 

ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ, είκαζ 

ζηακή κα δχζεζ ηδκ χεδζδ πμο ηδξ πνεζάγεηαζ. Καζ πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ζδιεζχζαιε ημ αοημκυδημ. Ζ ΚΔΓΔ, ιε ηδκ οπμζηήνζλδ 

ηδξ ΔΔΣΑΑ, ηδξ ΠΔΣΑ ηαζ ημο ΗΣΑ, εα δζαδναιαηίζεζ 

πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ, ημο 

mentoring ηαζ ημο training, ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζπεζνήζεςκ.  

 Γεκ θάααιε ιέπνζ ημφηδ ηδκ χνα ηάπμζα απάκηδζδ εεηζηή ή 

ανκδηζηή ζε ημφημ ημ ηεθαθαζχδεξ γήηδια βζα ηδκ θεζημονβία ηαζ 

ηδκ ακάπηολδ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ.  

 Γεκ βκςνίγς ηαζ αοηυξ μ ημιέαξ, ακ αθεεεί ζηδκ δζαηνζηζηή 

εοπένεζα ηδξ δεοηενμβεκμφξ κμιμεεηζηήξ πνάλδξ, δδθαδή ιε 

Πνμεδνζηά Γζαηάβιαηα ή Τπμονβζηέξ Απμθάζεζξ.  

 Χζηυζμ, δζηαζμφιαζηε κα ακανςηδεμφιε ακ ιέζς ιίαξ ηέημζαξ 

ηαηηζηήξ, ιπμνμφιε κα ηνέθμοιε αάζζιεξ εθπίδεξ βζα ηδκ 

απεθεοεένςζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ 

βκςνίγμοιε υθμζ ημ ηενάζηζμ γήηδια πμο πνμέηορε ζε υηζ αθμνά 

ζηζξ δδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ιε ηζξ Κμζκςκζηέξ Δπζπεζνήζεζξ, έκα 

γήηδια πμο παναιέκεζ ακμζπηυ ηαζ ζημ κέμ ζπέδζμ κυιμο.  

 Καζ ακ ακανςηζυιαζηε βζαηί, αθμφ υθμζ γδθεφμοιε ημ ιενίδζμ 

πμο ηαηέπεζ ημφημξ μ ποθχκαξ ηδξ μζημκμιίαξ ζε πχνεξ ηδξ 

Δονχπδξ, δεκ ακηζβνάθμοιε ηζξ πναηηζηέξ πμο αημθμοεμφκ. αξ 

ακαθένς επζβναιιαηζηά πςξ απαζηείηαζ επίζδξ κα λεηαεανίζεζ ημ 

γήηδια ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ Γδιμζίμο ηαζ 

Ηδζςηζημφ Γζηαίμο ηςκ ΟΣΑ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ, 

αηυιδ είκαζ ακάβηδ βζα ζαθέξ πθαίζζμ ζε υηζ έπεζ ζπέζδ ιε ημοξ 

ιδπακζζιμφξ πνδιαημδμηζηήξ εκίζποζήξ ηδξ.  

 Ζ Δπζηνμπή ιαξ εκζςιάηςζε ηζξ πνμηάζεζξ ηδξ, ηα 

ζοιπενάζιαηα ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζφκεεζήξ ηδξ, ηζξ επζζδιάκζεζξ 
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υζςκ γμοκ ήδδ ηζξ αβηοθχζεζξ ημο οθζζηάιεκμο κμιζημφ πθαζζίμο, 

ηζξ παναηδνήζεζξ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηδξ ΔΔΣΑΑ ηαζ ηαηέεεζε έκα 

πθαίζζμ πνμηάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδημ κα ηφπεζ ηδξ ανιυγμοζαξ 

πνμζμπήξ.  

 Δθπίγμοιε ηαζ εοπυιαζηε υηζ αοηυ εα βίκεζ ιέπνζ ημ ζπέδζμ 

ημο κυιμο κα θηάζεζ ζηδκ Οθμιέθεζα ηδξ Βμοθήξ, δζαθμνεηζηά εα 

πνμζεέζμοιε ιζα αηυιδ παιέκδ εοηαζνία ζημ ηεθάθαζμ ηδξ 

ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ.  

 Καζ ένπμιαζ ζημ δεφηενμ ζηέθμξ ηδξ ημπμεέηδζήξ ιμο, πμο 

αθμνά ζε εηείκα ηα ζημζπεία πμο πνέπεζ κα πενζθδθεμφκ ζημ κέμ 

Κχδζηα Γδιμηζηχκ Τπαθθήθςκ.  

 Δηηζιχ υηζ ημ ζδιενζκυ εζδζηυ  ζοκέδνζμ, αθθά ηαζ ημ ηαηηζηυ 

πμο εα αημθμοεήζεζ, απαζηείηαζ κα θάαεζ λεηάεανδ εέζδ υηζ πνχηα 

πνέπεζ κα πνμδβδεμφκ μζ αλζμθμβήζεζξ ηςκ Τπδνεζζχκ ηαζ ηςκ 

δμιχκ ηςκ Γήιςκ, δ επζηαζνμπμίδζδ ηςκ Ονβακζζιχκ ημοξ, δ 

πενζβναθή ηςκ ηαεδηυκηςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηαηυπζκ κα 

αημθμοεήζεζ δ επζθμβή δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ δ αλζμθυβδζδ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

 Μζα αλζμθυβδζδ πμο απαζηείηαζ κα είκαζ εζηζαζιέκδ ηονίςξ 

ηαζ πνςηίζηςξ ζηζξ μνβακζηέξ ιμκάδεξ ηαζ  επζημονζηά 

δεοηενεουκηςξ, ζε αημιζηυ επίπεδμ. Γζυηζ ζηυπμξ ιαξ είκα ζ κα 

ημκςεεί δ άιζθθα ηαζ υπζ μζ άβμκμζ ακηαβςκζζιμί. Γζα κα εκζζποεεί δ 

ζοθθμβζηυηδηα ζε υθα ηα επίπεδα ηςκ Γήιςκ.  

 Δίκαζ δ ζηζβιή πμο πνέπεζ κα πάρεζ δ οπμηίιδζδ ηςκ 

ζοκηεθεζηχκ παναβςβήξ δζμζηδηζημφ ένβμο. Καζ αοηή είκαζ 

πνςηίζηςξ δ μνβάκςζδ ηςκ θμνέςκ,  δ δβεζία ημοξ, μζ οθζημί  

πυνμζ, δ ηεπκμθμβζηή ηαζ ηεπκζηή οπμδμιή ημοξ ηαζ δ δζαπείνζζδ 

βκχζδξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ ηεθαθαίμο ημοξ.  

 Καηά ζοκέπεζα, έπμοιε ακάβηδ απυ έκα κέμ κμιζηυ 

πνμβναιιαηζηυ πθαίζζμ, πμο εα ζημπεφεζ ηαζ εα οπδνεηεί 

ζοβηεηνζιέκεξ ακαβηαζυηδηεξ:  

 Πνχημκ, ζφβπνμκμ ζφζηδια…  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Νίημ, ακ ιπμνείξ ζε παναηαθχ, κα 

μθμηθδνχκεζξ ζζβά –  ζζβά.  

Ν. ΜΔΛΔΣΗΟΤ:  Ναζ, ηεθεζχκς, Πνυεδνε.  

 φβπνμκμ ζφζηδια πνμβναιιαηζζιμφ, πμο αθμνά ημοξ 

ακενχπζκμοξ πυνμοξ. φζηδια ηζκδηζηυηδηαξ, πμο εα πνμηφπηε ζ 

απυ ημκ πνμβναιιαηζζιυ. Δπζηαζνμπμζδιέκμοξ Ονβακζζιμφξ 

Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ ιε ιμκηένκεξ μνβακζηέξ ιμκάδεξ, πμο εα 

απακημφκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ζφζηδια αλζμθυβδζδξ 

ηςκ επζδυζεςκ ηςκ Τπδνεζζχκ ηαζ ηςκ οπαθθήθςκ ημοξ ηαζ υπζ 

ιυκμ εκυξ εηάζημο ηςκ ενβαγμιέκςκ ιαξ. οκεπή ηαηάνηζζδ ηαζ 

ζφκδεζδ ιε ηζξ δνάζεζξ ηδξ Γζμζηδηζηήξ Μεηαννφειζζδξ ηαζ ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Καζ ηέθμξ, αεθηίςζδ ηδξ 

οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ημο 

πνμζςπζημφ πμο απαζπμθεί ζημοξ Γήιμοξ.  

 Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, πνμζπάεδζα κα είιαζ ζοκμπηζηυξ ηαζ βζα 

αοηυ ακαθένεδηα ιυκμ ζηα δφμ γδηήιαηα πμο έεζλα.  

 Κφνζε Πνυεδνε, παναηαθχ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ πανμφζαξ 

εζζήβδζδξ απυ ημ ζοκέδνζυ ιαξ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζή ηδξ ζηδκ 

ηεθζηή απυθαζδ.  

 αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε πμθφ ημκ ηφνζμ Μεθεηίμο.  

 Ο ηφνζμξ ηαιέθμξ Ζθίαξ, Γήιανπμξ Καζζανζακήξ. Καζ κα 

εημζιάγεηαζ μ ηφνζμξ πμζκανάηδξ. Γζα 3 θεπηά. Δοπανζζηχ πμθφ.  

Ζ. ΣΑΜΔΛΟ:  Γεζα ζαξ.  

 Μέζα ζε 3 θεπηά ζοκμπηζηά, εα νίλμοιε ηάκα δομ ζοκεήιαηα, 

υπςξ υθμζ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Ζ. ΣΑΜΔΛΟ:  πζ, δεκ ηάκς ηνζηζηή. Σζ κα ηάκμοιε;  

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ ζογήηδζδ βζα ηα μζημκμιζηά ηδξ Σμπζηήξ 

Γζμίηδζδξ, ακαπυθεοηηα δέκεηαζ ιε ηδκ βεκζηυηενδ μζημκμιζηή 

πμθζηζηή ιε ημκ ίδζμ ημκ παναηηήνα ηδξ μζημκμιίαξ. Κ αζ δεκ ιπμνεί 

κα οπάνλεζ δ μζημκμιζηή πμθζηζηή πμο κα ζηδνίγεζ ημοξ Γήιμοξ, ηα 
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θασηά ζηνχιαηα ηςκ Γήιςκ, βζαηί μζ Γήιμζ έπμοκ πενζεπυιεκμ, υηακ 

δ ηεκηνζηή πμθζηζηή είκαζ ακηζθασηή. Να είιαζηε ηαεανμί ζε αοηυ.  

 Καζ μ ηφνζμξ Πμοθάηδξ –  κμιίγς μνζζιέκμζ ημκ αδίηδζακ, 

ίζςξ ηαζ ζηυπζια –  ηαζ μ ηφνζμξ Μπαθάθαξ, είπακ ιε ζαθήκεζα ζε 

πμζα πμθζηζηή εα ηζκδεμφκ. Καζ πνμζδζυνζζακ υηζ εα είκαζ ημ 

ιεζμπνυεεζιμ, εα είκαζ ημ ηνίημ ικδιυκζμ, εα οπάνπεζ μζημκμιζηή 

αζθολία, εα είκαζ δ ακηαπμδμηζηυηδηα. Σμ είπακ ιε ζαθήκεζα.  Γεκ 

έηακακ επζιένμοξ πνμηάζεζξ.  

 Αθθά ηαζ ιε ζαθήκεζα… ηέημζα ζαθήκεζα είπακ ηαζ μζ 

πνμηάζεζξ απυ πθεονάξ ΚΔΓΔ. Καζ ημο ηονίμο πμο Πνμεδνεφεζ 

ηχνα, ημο ζοκαδέθθμο. Σζ είπε; Οζ Γήιμζ εα πάιε πχξ εα 

ακαπηφλμοιε ηδκ ακηαπμδμηζηυηδηα ή πχξ εα θμνμθμβήζμοιε. Μα 

αοηυ πμο έπμοκ ακάβηδ μζ δδιυηεξ ιαξ, είκαζ πχξ εα πθδνχζμοκ 

παναπάκς θυνμοξ ή πχξ εα ημοξ πθδνχζμοκ; Ή έπμοκ ακάβηδ 

απυ ηδκ θμνμθδζηεία πμο βίκεηαζ, πμο δεκ ηδκ αβάγμοκ ζήιενα, κα 

πθδνχκμοκ θζβυηενα;  

 Δλάθθμο απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο 2017, ημ ζπέδζμ, αοηυ 

πνμηφπηεζ. Αφλδζδ ηςκ θυνςκ, έιιεζςκ ηαζ άιεζςκ. Υνεζάγμκηαζ 

ηαζ άθθμοξ θυνμοξ κα πθδνχζμοκ; Ή κα δζαθμνμπμζήζμοιε ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα πθδνχζμοκ;  

 Άνα θμζπυκ, ημ γήηδια είκαζ ζε πμζα ηαηεφεοκζδ εα 

ηζκδεμφιε. Πχξ εα οπεναζπίζμοιε ηα θασηά ζηνχιαηα πμο 

απμηεθμφκ πθεζμρδθία ζημοξ Γήιμοξ ιαξ. πζ πχξ εα εκζζπφζμοιε 

ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα.  

 Καζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα, εα πς έκα 

πανάδεζβια. Ήνεε πνμπεέξ ζημ Γήιμ, έκαξ παθζυξ, ιεβάθμξ 

ιπαζηεηιπμθίζηαξ. Έπμοιε έκακ αεθδηζηυ πχνμ ςναίμ εηεί, ζημ 

ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, ελοπδνεηεί. Σζ θέεζ; Θέθεζ κα πάνεζ  ηδκ μιάδα 

ηαζ ηδκ απμηθεζζηζηυηδηα ηςκ πχνςκ αοηχκ. Γζα ηαιζά 10ανζά 

πνυκζα. Λές, ηζ  εα ηενδίζεζ δ κεμθαία ηδξ Καζζανζακήξ; Θα έπεζ 

ςναίμοξ αεθδηζημφξ πχνμοξ. Λές: πυζα εα πθδνχκεζ; Διείξ 

δδθαδή πυζμ ιπμνμφιε κα ιπαίκμοιε; ηδκ μοζία, ιμο γήηδζε κα 
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ημο παναπςνήζμοιε ηα Αεθδηζηά Κέκηνα, ηα μπμία εα ηα 

ακαααειίζεζ, εα θένεζ ηαζ παζδζά έλς απυ ηδκ πενζμπή ηαζ μ Γήιμξ 

εα είκαζ επζζηέπηδξ. Βεααίςξ, ζε πχνμοξ αεθδηζημφξ, πμο έπμοκ ηα 

πνμαθήιαηά ημοξ, πμο ε ίκαζ απμηέθεζια ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηδξ 

ηεκηνζηήξ πμθζηζηήξ ηυζα πνυκζα.  

 Τπάνπμοκ οπανηηά πνμαθήιαηα απυ αοηά πμο ακαθένεδηακ 

ζηζξ εζζδβήζεζξ ηαζ είκαζ εκδζαθένμκηεξ. Αθθά ηζκμφκηαζ ζημ ίδζμ 

πθαίζζμ, ζημ ίδζμ ιμηίαμ. Γεκ είκαζ πνμαθήιαηα πμο αεααίςξ 

ιπμνμφκ κα ζε δζεοημθφκμοκ, κα ζε δοζημθέρμοκ θίβμ ζηδκ 

δζαπεζνζζηζηή ζμο ηαηάζηαζδ, αθθά δεκ ζμο θφκμοκ ημ ααζζηυ 

πνυαθδια. Οθμηθδνχκς. Πμζμξ εα πθδνχζεζ ζήιενα, πνμξ υθεθμξ 

πμζακμφ εα είκαζ δ ακάπηολδ πμο εα ηάκμοκ μζ Γήιμζ, πμζμξ εα 

είκαζ μ θμνέαξ ηαζ ηζ  ηενδίγεζ μ θαυξ ηςκ πυθεχκ ιαξ πμο οπμθένεζ 

ηαηά πθεζμρδθία, ηαηά ηδ ιεβάθδ πθεζμρδθία, απυ ηζξ αζημφιεκεξ 

πμθζηζηέξ ηαζ ηχνα, ηαζ ηζξ πεεζζκέξ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε πάνα πμθφ.  

 Απθά κα πς υηζ δ ακάπηολδ είκαζ  οπυεεζδ ηςκ Γήιςκ, 

αβαπδηέ ηφνζε Γήιανπε ηαζ μθείθμοιε κα δδιζμονβμφιε 

πνμτπμεέζεζξ ακάπηολδξ, πένα απυ ηα ηεηνζιιέκα ηα μπμία 

ζζπφμοκ ζηδ πχνα ιαξ. Γζαηί αοηυ έπεζ μδδβήζεζ δοζηοπχξ πμθθέξ 

θμνέξ ζε οπμακάπηολδ ηδξ πενζθένεζαξ ηαζ ηδξ πενζμπήξ.  

 Ο ηφνζμξ πμζκανάηδξ ηαζ κα εημζιάγεηαζ μ ηφνζμξ Κμημη ίκδξ, 

Γδιμηζηυξ φιαμοθμξ Ζθζμφπμθδξ.  

Ν. ΥΟΗΝΑΡΑΚΖ:  Κφνζε Πνυεδνε, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, 

ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζφκεδνμζ, αβαπδημί θίθμζ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  …(εηηυξ ιζηνμθχκμο)… ηδκ ηάεε μιζθία ηαζ 

μθείθς κα ημ ηάκς, βζαηί εδχ έπμοιε ηεκηνζηέξ εζζδβήζεζξ, αβαπδηέ 

ηφνζε ηαζ έπμοιε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  μαανά ιζθάς, καζ, ζμαανά.  
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 Καζ μθείθς κα δίκς απακηήζεζξ βζα αοηυ ημ μπμίμ δ ΚΔΓΔ 

πνεζαεφεζ. Δκηάλεζ; Δδχ δεκ είκαζ ιμκυθμβμζ, βίκεηαζ δζάθμβμξ. 

Μμκμθυβμοξ, ζε άθθμοξ πχνμοξ.  

 Παναηαθχ, ηφνζε πμζκανάηδ.  

Ν. ΥΟΗΝΑΡΑΚΖ:  Παναηαθχ, δζοπία.  

 Κφνζε Πνυεδνε, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ηονίεξ ηαζ 

ηφνζμζ ζφκεδνμζ, αβαπδημί θίθμζ.  

 Νμιίγς υηζ υθμζ ζοιθςκμφιε υηζ δ Κεκηνζηή Έκςζδ Γήιςκ 

Δθθάδμξ πνέπεζ κα ζοιιεηέπεζ δοκαιζηά ζημκ δδιυζζμ δζάθμβμ βζα 

ηδκ ιεηαννφειζζδ ημο ηνάημοξ, ιε λεηάεανεξ πνμηεναζυηδηεξ ζε 

επίπεδμ ανπχκ, δζαθάκεζαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ.  

 Καζ ζηυπμξ αοημφ ημο εεκζημφ δζαθυβμο βζα ηδκ αθθαβή ημο 

Καθθζηνάηδ, πνέπεζ κα είκαζ δ οζμεέηδζδ εκυξ κέμο ιμκηέθμο 

μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ, πμο εα μδδβεί ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

ημπζηήξ ηαζ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ, ηδκ εκίζποζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

ζοκμπήξ ηαζ ηδκ πανμπή πμζμηζηχκ οπδνεζζχκ ζε πμθίηεξ ηαζ 

επζπεζνήζεζξ.  

 ιςξ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ, πχξ εα βίκεζ αοηυ, υηακ 6 πνυκζα 

Καθθζηναηζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ Γήιςκ, ακ υπζ υθμζ μζ Γήιμζ, δ 

πθεζμρδθία ηςκ Γήιςκ οπμθεζημονβεί; Πμζεξ δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ 

έπμοκ ηάκεζ υπζ  ιυκμ δ ηςνζκή ηοαένκδζδ, αθθά ηαζ μζ 

πνμδβμφιεκεξ, βζα ακααάειζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ Γήιςκ, πνμξ 

υθεθμξ ηςκ δδιμηχκ; Γζα κα ιπμνμφιε ζήιενα κα ιζθάιε βζα 

αθθαβή ημο Καθθζηνάηδ, βζα ζζπονμφξ Γήιμοξ, βζα δοκαηή Δθθάδα.  

ηακ αηυια ηαζ ζήιενα οπάνπμοκ Γήιανπμζ, ηθδηήνεξ –  

Γήιανπμζ, Γήιανπμζ πςνίξ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ, υηακ 

οπάνπμοκ ζε Γήιμοξ ηαιίεξ ιε αμδευ  ηαεανίζηνζα, υηακ ημ 

Πνςηυημθθμ ημ έπεζ ενβάηνζα ηαεανζυηδημξ, υηακ δ ροπή ηςκ 

Δζυδςκ είκαζ ενβάηδξ οδνμκμιέαξ, υηακ δ ζοκηήνδζδ βεςηνήζεςκ, 

ιδπακδιάηςκ ηαζ πνμιήεεζα ηαοζίιςκ, οπεφεοκμξ είκαζ  μ μδδβυξ 

ιδπακδιάηςκ. ηακ δ Σεπκζηή Τπδνεζία ηεζζάνςκ πνχδκ 

Καπμδζζηνζαηχκ Γήιςκ απμηεθείηαζ απυ δουιζζζ άημια ηςκ ΣΔΗ. 
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Γζαηί ακαθένμιαζ ιζζυ; Γζαηί ήηακ μδδβυξ ηαζ ημκ ιεηέθενακ ζηδκ 

Σεπκζηή Τπδνεζία ημο Γήιμο ιαξ.  

ηακ ηα άημια ημο ΚΔΠ, δεκ ιπμνμφιε κα ιεηαθένμοιε ιε 

ιεηάηαλδ ζε άθθμ Σιήια ημο Γήιμο, πςνίξ κα οπμθεζημονβεί ημ 

ΚΔΠ. Δπακαθαιαάκς, πςνίξ κα οπμθεζημονβεί ημ ΚΔΠ. ηακ μζ 

Γήιμζ αζημφκ ημζκςκζηή πμθζηζηή βζα θμβανζαζιυ ημο ηνάημοξ, ζε 

άημια πμο δεκ ιπμνμφιε κα ηα πνδζζιμπμζήζμοιε πμοεεκά ζημ 

Γήιμ. ηακ μθυηθδνα κδζζά είκαζ έκαξ εκζαίμξ Γήιμξ. ηακ έπμοι ε 

Ακηζδδιάνπμοξ ιε 430 €, δζυηζ πθδνχκμκηαζ μζ δφμ ηαζ ηα 

ιμζνάγμκηαζ ηα πνήιαηα βζα ηα πεηνέθαζά ημοξ.  

ηακ έπμοιε οιαμφθμοξ πςνίξ απμγδιίςζδ. ηακ έπμοιε 

Γδιάνπμοξ ιε 1.300 € ιεηά θυνμ. ηακ έπμοιε πενζημπή ηςκ 

πυνςκ πάκς απυ 60%. ηακ ημ πνυβναιια «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.» δεκ έπεζ 

θεζημονβήζεζ αηυια. ηακ ακηί κα απθμπμζμφιε ηζξ δζαδζηαζίεξ, ηζξ 

πενζπθέημοιε αηυια πενζζζυηενμ. ηακ έπμοιε πενζημπέξ 

ζοιαμφθςκ, μζ μπμίμζ ιυκμ ζφιαμοθμζ δεκ είκαζ. Τπαθθήθμοξ ημοξ 

έπμοιε ηάκεζ.  

ηακ μζ Καθθζηναηζημί Γήιμζ ζηζξ έδνεξ ηςκ Νμιχκ, δεκ 

πνμζθένμοκ ζηήνζλδ ζημοξ αδφκαιμοξ Γήιμοξ, θυβς έθθεζρδξ 

πνμζςπζημφ. ηακ δεκ έπμοιε εβηεηνζιέκμοξ πνμτπμθμβζζιμφξ 

ζηδκ χνα ημοξ. ηακ δεκ οπάνπεζ πμθζηζηυ πνυζςπμ ζηδκ 

Απμηεκηνςιέκδ Γζμίηδζδ ηαζ πμθθά άθθα.  

Κφνζε Πνυεδνε, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ  ζοκάδεθθμζ, ηονίεξ ηαζ 

ηφνζμζ.  

Γζαηί ακαθένεδηα ζε υθα ηα ακςηένς; Απθά ηαζ ιυκμ βζα κα 

εηθνάζς υπζ ιυκμ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ιμο, αθθά ηαζ ηδκ ακδζοπία 

ιμο υπζ ιυκμ ζηδκ ζοκέπεζα ηδξ θεζημονβίαξ ζημ Γήιμ, αθθά ηαζ βζα 

ημκ κέμ Υςνμηαλζηυ πεδζαζιυ, πμο υθμζ  ζοιθςκμφιε υηζ ζε 

ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ εεςνείηαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

μιαθή θεζημονβία ηςκ Γήιςκ. ιςξ πνςηίζηςξ, εάκ δεκ βίκμοκ 

υθεξ εηείκεξ μζ δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ, ημοθάπζζημκ ζε πνμζςπζηυ 
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ηαζ πυνμοξ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ βζα κα 

ιπμνέζμοκ μζ Γήιμζ κα επζηεθέζμοκ ημ ένβμ ημοξ ζημ αηέναζμ.  

Δφπμιαζ κα ιδ δζαρεοζηχ, υιςξ πμθφ θμαάιαζ υηζ εα έπμοιε 

έκα απυ ηα ίδζα.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζηχ ημκ ηφνζμ πμζκανάηδ.  

Ν. ΥΟΗΝΑΡΑΚΖ:  Δπεζδή είιαζ ζημ πνυκμ ιμο… ημκ πνυκμ ιμο 

είιαζ ιέζα, βζαηί έπς πνμκμιεηνδεεί ηαζ δζάααγα ηαζ πμθφ βνήβμνα. 

Δπζηνέρηε ιμο κα ακαθενεχ ηαζ ζηδκ εζζήβδζδ ημο ηονίμο 

Κμζιήζδ.  

 Δπζηνέρηε ιμο, αβαπδηέ Απυζημθε, κα ζμο πς υηζ είκαζ 

απανάδεηηδ δ ημπμεέηδζή ζμο ζε υηζ αθμνά ηδκ ηαηακμιή ηςκ 

ΚΑΠ ηαζ έπεζξ ιεβάθμ ιενίδζμ εοεφκδξ υηακ οπυ ηδ Γζμίηδζδ ημο 

ηονίμο Αζημφκδ, ζοκεηέθεζεξ, πςνίξ κα ιπεζ δ δζαδζηαζία ζε  

δζααμφθεοζδ, κα ηδκ πνμςεήζεηε ζε ηεκηνζηυ επίπεδμ. Αοηή είκαζ δ 

πναβιαηζηυηδηα, αοηή είκαζ δ αθήεεζα.  

 Καζ εδχ δεκ εα ιμζναζημφιε ηδ ιζγένζα ιαξ, ηφνζε Απυζημθε. 

Θα πνέπεζ κα απμηαηαζηαεμφκ μζ αδζηίεξ πμο έπεηε ζοκεηεθέζεζ 

ηαηά ημ ιέβζζημ. Γζα αοηυ ηαζ ζαξ πνμηαθχ…  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Σζ εκκμείξ;  

Ν. ΥΟΗΝΑΡΑΚΖ:  Σζ εκκμχ; Νμιίγς ήιμοκ λεηάεανμξ.  

 Αθθά, ακ ιμο επζηνέπεηε λακά, ηφνζε Απυζημθε, εεςνχ υηζ 

πνέπεζ κα αθθάλεηε ηδκ ηαηηζηή ζαξ ζε υηζ αθμνά ηδκ ηαηακμιή ημο 

ΚΑΠ, βζαηί αοηά ηα 200 –  300 πζθζάνζηα πμο εα πάνεζ μ Γήιμξ ιμο, 

είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο Γήιμο, βζαηί εα ηα 

δζαεέζς ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα βζα ηδκ αβνμηζηή μδμπμζία, πμο μζ 

αζηζημί Γήιμζ, πμθθέξ απυ ηζξ ανιμδζυηδηεξ πμο έπμοκ μζ Γήιμζ ηδξ 

εκδμπχναξ, δεκ έπμοκ κα ηάκμοκ.  

 Δοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Νίημ, ζε εοπανζζημφιε.  

 Ο ηφνζμξ Κμζιήζδξ, παναηαθχ βζα ιζζυ θεπηυ.  
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Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Δκηάλεζ, εβχ άημοζα υθμοξ πνμζςπζηά. Απθχξ 

επεζδή μ Νίημξ ακαθένεδηε ζε ειέκα βζα ηδ ιεθέηδ, πζεακυκ κα ιδκ 

ημ βκςνίγεζ, υηζ δ ιεθέηδ αοηή απαζπυθδζε πάνα πμθφ ημ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Κεκηνζηήξ Έκςζδξ ηαζ ηζξ ημπζηέξ 

Δκχζεζξ, ιπήηε ζε εηηεκέζηαημ δζάθμβμ βζα έκα 3ιδκμ πενίπμο ηαζ 

ήηακ πνμσυκ μιυθςκδξ απμδμπήξ. Σμ θές αοηυ βζα κα ημ 

ηαηακμήζεζ. Σχνα παναπένα ζπυθζμ δεκ εέθς κα ηάκς.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Κμζιήζδ.  

 Ο ηφνζμξ Κμημηίκδξ παναηαθχ ηαζ αημθμοεεί μ ηφνζμξ 

Λαβμοδάηδξ, Γήιανπμξ Πενάιαημξ.  

Υ. ΚΟΚΟΣΗΝΖ:  Γεζα ζαξ.  

 Δβχ αζπμθμφιαζ ιε ηδκ Αοημδζμίηδζδ ιυκμ 6 πνυκζα. Θα ζαξ 

πς ηάπμζα ζοιπενάζιαηα αζςιαηζηά.  

 ηδκ Ζθζμφπμθδ είιαζ εβχ ηαζ αθέπς ηαζ πάνα πμθθμφξ 

Γήιμοξ. Δηείκμ πμο λένς, υηζ δ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ είκαζ 

εθάπζζηδ, απεθπζζηζηή. Θα ιμο πείηε, εδχ είκαζ  πμθθέξ μζ 

παεμβέκεζεξ ηαζ πνέπεζ κα ημ ζογδηήζμοιε. ιςξ, δεκ ιπμνχ κα 

δεπηχ κα αθήζμοιε έκα εηθμβζηυ ζφζηδια πμο έκαξ Γήιανπμξ εα 

αβαίκεζ ιε 18% - 20% ηςκ ρήθςκ ηαζ εα παίνκεζ ημ 60% ηςκ 

εδνχκ. Αοηυ ζοκηεθεί ζε ιζα αθαγμκεία, εκζζπφεζ ηδκ αδζαθάκεζα ηαζ 

δεκ πνέπεζ ζημ ηάης –  ηάης, εβχ, εζθζηνζκά ζαξ θές, αθέπς 

Γδιάνπμοξ, αθέπς Αοημδζμζηδηζημφξ, έπμοκ ιζα ημζκή ζοκζζηαιέκδ. 

Δίκαζ πμθθμί άκενςπμζ ηαζ αοηυ είκαζ εεηζηυ. Πενίιεκα πεζνυηενα 

θίβμ ηα πνάβιαηα, πνζκ ημ ’10 πμο δεκ αζπμθζυιμοκ. Δίδα υιςξ υηζ 

οπάνπμοκ ανηεημί ιε αοημδζμζηδηζηυ θυβμ. Αοηυ πνμζςπζηά ιμο 

ανέζεζ.  

 Θεςνχ θμζπυκ υηζ μζ ζοιιεημπζημί δεζιμί ηαζ εζδζηά 

οκμζηζαηά οιαμφθζα, δδιμρδθίζιαηα, μηζδήπμηε, είκαζ ιυκμ 

εεηζηά. Αηυια ηαζ δ απθή ακαθμβζηή, αθμφ αεααίςξ βίκεζ  δ 

Γζμζηδηζηή Μεηαννφειζζδ ημο ηνάημοξ –  ηαζ ζοιθςκχ εδχ –  ηαζ 

αθμφ ιζθήζμοιε ηαζ βζα πυνμοξ ηαζ βζα άθθα πνάβιαηα. Έκα ήηακ 

αοηυ.  
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 Ήεεθα κα πς ηαζ δομ –  ηνία άθθα πνάβιαηα.  

 οιθςκχ, ηάπμζμξ πνμθαθήζαξ έααθε ημ εέια ηδξ 

ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ έπς αζπμθδεεί ηάπςξ. Δίκαζ έκα 

ενβαθείμ. Δίκαζ ιέζα ζημκ ακαπηολζαηυ κυιμ, έπμοκ δοκαηυηδηεξ 

δδθαδή ηαζ ιε ιζηνά ηεθάθαζα, μζ οκεηαζνζζιμί Δνβαγμιέκςκ, ημ 

ΔΠΑ ηαζ ηα θμζπά. Δίκαζ έκα ενβαθείμ πμο ιπμνμφιε κα 

αλζμπμζήζμοιε, χζηε κα ανμοκ δμοθεζά ζημοξ Γήιμοξ ιαξ άκενβμζ 

κέμζ, βοκαίηεξ ηαζ ηα θμζπά. Καζ οπάνπμοκ πμθθέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Υνεζάγμκηαζ υιςξ θίβμ ηάπμζα ηαθά παναδείβιαηα, αθμφ ρδθζζηεί, 

βζαηί μζ άκενςπμζ, πζζηεφς, εα πάνμοκ ιπνμξ.  

 Να πς ηάπμζα άθθα. ηδκ ακαηφηθςζδ. Μπμνμφζακ ήδδ κα 

είπακ βίκεζ ιενζηά πνάβιαηα. Γδθαδή, ακελάνηδηα απυ ημκ ΠΔΓΑ 

ηαζ ηα θμζπά, εα ιπμνμφζαιε, αξ ημ πμφιε, μζ Γήιμζ, ηυζα πνυκζα 

πμο πέναζακ, κα είπακ ηάκεζ  ιενζηά αήιαηα ηαζ κα 

δζαπαζδαβςβμφκηαζ μζ άκενςπμζ ηαζ μζημκμιζηά μθέθδ κα έπμοκ.  

 Απυ εηεί ηαζ πένα, εηείκμ πμο έπς δζαπζζηχζεζ, οπάνπεζ έκα 

εέια έθθεζρδξ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ. Γδθαδή παναδείβιαημξ 

πάνδ αθέπμοιε Γήιμοξ ηςκ 100.000 –  200.000 ακενχπςκ ηαζ κα 

ιδκ οπάνπεζ έκαξ ΠΔ ηδξ πθδνμθμνζηήξ.  

 Σέημζα εέιαηα θμζπυκ –  κμιίγς ημ έααθακ ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ 

ζοκάδεθθμζ, είκαζ  ζςζηυ κα… Γδθαδή πνέπεζ κα ανμφιε ημκ 

ακαβηαίμ ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο 

πναβιαηζηά είκαζ ακαβηαίμ. Καζ μζ ηνεζξ ζφιαμοθμζ δεκ ιπμνεί κα 

είκαζ ηνεζξ. Γεκ ιπμνεί έκαξ Γήιανπμξ ζήιενα ιε ηυζα 

πνμαθήιαηα, πμο γμφιε ζε έηηαηηεξ ζοκεήηεξ, κα ιπμνεί κα ηα 

αβάθεζ πένα ιε ηνεζξ οιαμφθμοξ.  

 Καζ ήεεθα ηαζ θυβς ηαζ δμοθεζάξ, είιαζ μζημκμιμθυβμξ, κα ζαξ 

πς δομ –  ηνία πνάβιαηα.  

 Έκα πνάβια πμο δεκ έπεζ θεζημονβήζεζ ηαζ εα ιπμνμφζε κα 

θφζεζ ηαζ πμθθά εέιαηα, είκαζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ. Ο εζςηενζηυξ 

έθεβπμξ πμο πνέπεζ κα είκαζ πζεακυκ ηαζ έλς απυ ημ Γήιμ, αθθά 

ηαζ ηαθφηενα οπάθθδθμξ έλς απυ ημ Γήιμ, εζςηενζηυξ έθεβπμξ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

120 

ζδιαίκεζ πμζεξ δζαδζηαζίεξ ηδνμφκηαζ.  Απυ ηζξ πνμιήεεζεξ, απυ ηζξ 

απμβναθέξ, απυ πίθζα δομ.  

 Σμ δεφηενμ είκαζ δ μιάδα 9. Έκα πνάβια πμο δεκ έβζκε πμηέ, 

παν’ υθμ πμο ήηακ οπμπνεςηζηυ κα βίκεζ. Γδθαδή έζμδα, ηυζημξ, 

ηαηά ημιέα εοεφκδξ. Αοηυ ημ πνάβια εα αμδεμφζε ηαζ 

επακαθαιαάκς, ηχνα ιπμνεί κα έπμοιε ηάπμζεξ δζηαζμθμβίεξ ζημ 

πνμζςπζηυ, ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Υνήζημ, ακ ιπμνείξ μθμηθήνςζε, ζε παναηαθχ.  

Υ. ΚΟΚΟΣΗΝΖ:  Ναζ, μθμηθδνχκς.  

 Νμιίγς θμζπυκ υηζ ιπμνμφιε, ακελάνηδηα απυ ηδ δζεηδίηδζδ 

απυ ημ ηνάημξ, πμο είκαζ ζςζηά, αοημηεθείξ πυνμζ ηαζ υθα αοηά ηαζ 

πνέπεζ ηαζ… θμζ πνέπεζ κα είιαζηε, θακηάγμιαζ, οπέν, υιςξ 

ιπμνμφιε πμθθά πνάβιαηα ηα ημο μίημο ιαξ κα ηα δζμνεχζμ οιε, 

κα μνβακχζμοιε ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ επακαθαιαάκς ηαζ εα ημ πς, μζ 

ζοιιεημπζημί εεζιμί, δ ζοιιεημπή ημο ηυζιμο, πνέπεζ κα είκαζ ημ 

ιέθδιά ιαξ. Αοηή ηδ ζηζβιή μ ηυζιμξ είκαζ έλς απυ ημοξ Γήιμοξ. 

Τπάνπμοκ Γήιμζ πμο θμαάιαζ υηζ 20% - 30% ηςκ πμθζηχκ δεκ 

λένμοκ πμζμξ είκαζ μ Γήιανπμξ.  

 Γζα αοηυ ηαζ επακαθαιαάκς ημ εέια ηδξ απθήξ ακαθμβζηήξ, 

αοηά κα ηα δμφιε ζμαανά, αθμφ ζμαανά θοζζηά δζεηδζηήζμοιε 

πανάθθδθα ηαζ ηδκ Γζμζηδηζηή Μεηαννφειζζδ ημο ηνάημοξ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  αξ εοπανζζημφιε πάνα πμθφ βζα ηδκ 

ημπμεέηδζδ.  

 Ο ηφνζμξ Λαβμοδάηδξ Γζάκκδξ, Γήιανπμξ Πενάιαημξ ηαζ  

αημθμοεεί μ ηφνζμξ αημφηδξ, ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

ηδξ ΚΔΓΔ.  

Η. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ:  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ.  

 Ζ ζογήηδζδ βζα ηα μζημκμιζηά ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ δεκ 

απμηεθεί ιζα οπμεκυηδηα ημο ηεκηνζημφ εέιαημξ ημο εζδζημφ 

ζοκεδνίμο ιαξ. Πζζηεφς υηζ απμηεθεί ηδκ μοζία ημο ζοκεδνίμο ηαζ 

αοηυ βζαηί υπμζα εεζιζηή αθθαβή ημο ηαηαζηαηζημφ πάνηδ ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ, δ επζπεζνμφιεκδ ακααάειζζδ ημο νυθμο ηδξ έηζζ 
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χζηε  κα πθδνμί ηδκ μοζία ηαζ ημ βνάιια ημο 102 άνενμο ημο 

οκηάβιαημξ, ζηδκ μοζία ημο αηονχκεηαζ ακ δεκ θοεεί μνζζηζηά υπζ 

ιυκμ δ δζμζηδηζηή αοημηέθεζα ηςκ ΟΣΑ, αθθά ηαζ δ μζημκμιζηή ημοξ 

αοημηέθεζα. Με ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ ημ πζμ 

ζδιακηζηυ, ημο ακαπηολζαημφ ημοξ νυθμο, ζημ πθαίζζμ ηςκ ημπζηχκ 

ημζκςκζχκ.  

 Ζ εεζιζηή ακααάειζζδ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ πμο επζαάθθεηαζ κα 

ζοκμδεοηεί ιε ημ ακαβηαίμ ζημζπείμ ηδξ μζημκμιζηήξ επάνηεζάξ 

ημοξ, δεκ απμηεθεί ιυκμ ζημζπείμ ακααάειζζδξ ηδξ δδιμηναηίαξ ιαξ 

ζηδκ ζοιιεημπή ημο πμθίηδ ζηζξ απμθάζεζξ πμο ημκ αθμνμφκ βζα 

ηδκ ημπζηή ημζκςκία πμο γεζ, είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ… ζηδκ 

ζδιενζκή ζοβηονία ηδξ ηνίζδξ, είκαζ εεκζηή επζηαβή.  

 Έπς ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ζε έκακ δδιμηναηζηυ εεζιυ, αοηυκ 

ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, μ μπμίμξ ακ ηαζ έπεζ παίλεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

ζηδκ ίδζα ηδκ φπανλδ ηδξ παηνίδαξ, ιεηά ηδκ ίδνοζδ ηαζ πμνεία ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ, οπμααειίζηδηε ζε υθεθμξ ηδξ εηάζημηε 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ηαζ δζμίηδζδξ.  

 Γεκ είκαζ υιςξ δ χνα, μφηε δ εειαημθμβία ημο ζοκεδνίμο ιαξ 

βζα ιζα ζζημνζηή ακάθοζδ ηέημζμο ηφπμο. Αξ πάνμοιε ειείξ ημ κήια 

ζε υηζ αθμνά ζημ οπάνπμκ εεζιζηυ πθαίζζμ ημο Καθθζηνάηδ, ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ αθθαβή ημο, ζε έκα ακαααειζζιέκμ βζα ημκ εεζιυ 

πθαίζζμ.  

 Ζ μοζζαζηζηή εθανιμβή ημο Καθθζηνάηδ, ζδιαημδμηήεδηε 

πνμκζηά ζημ μζημκμιζηυ πεδίμ, απυ ηδκ μζημκμιζηή οπμκυιεοζή 

ημο, αθμφ ζοκμδεφηδηε απυ δναιαηζηή ιείςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ 

πυνςκ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ απυ ημ ηεκηνζηυ ηνάημξ, ιε ηαοηυπνμκδ 

επέηηαζδ ανιμδζμηήηςκ πμο δεκ ζηδνίπηδηακ απυ ηζξ ζημζπεζχδεζξ 

απαζημφιεκεξ πζζηχζεζξ.  

 Ο Καθθζηνάηδξ υπζ ιυκμ δεκ ακααάειζζε ημκ εεζιυ, ακηίεεηα 

ημκ οπμκυιεοζε ζημ πζμ εοαίζεδημ ζδιείμ ημο. Αοηυ ηδξ 

ειπζζημζφκδξ ημο πμθίηδ πνμξ ηδκ Σμπζηή ημο Αοημδζμίηδζδ. Ακηί 

κα ακμίλεζ κέμοξ μνίγμκηεξ βζα ηδκ Αοημδζμίηδζδ, ηδξ έεεζε έκα 
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ζηθδνυ δίθδιια. Να παναζηδεεί απυ ηδκ δζεηδίηδζδ ηδξ δζάεεζδξ 

ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ ή κα επζιείκεζ ζε αοηέξ, υπςξ έπεζ ηαεήημκ, 

πςνίξ ημοξ απαναίηδημοξ πνδιαηζημφξ ηαζ ακενχπζκμοξ πυνμοξ. 

Έκα δίθδιια πμο υπζ ιυκμ δεκ έπμοιε δζηαίςια κα απακηήζμοιε, 

αθθά ηαζ ηναοιαηίγεζ ηδκ δδιμηναηζηή γςή ημο ηυπμο.  

 ήιενα, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ, ηαθμφιαζηε ηυζμ ειείξ, μζ 

αοημδζμζηδηζημί, υζμ ηαζ δ ηοαένκδζδ ηαζ ημ Κμζκμαμφθζμ, κα 

απμζφνμοιε δζα πακηυξ αοηυ ημ οπμκμιεοηζηυ βζα ηδ δδιμηναηία 

δίθδιια. Οθείθμοιε υθμζ μζ πανάβμκηεξ ηδξ γςήξ ημο ηυπμο ιαξ, 

κα απμδεπημφιε ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε υηζ δ μπμζαδήπμηε 

ιεηαννφειζζδ εδναζχκεηαζ, επζαεααζχκεηαζ ηαζ ηαεμνίγεηαζ ζε 

ιέβζζημ ααειυ, ζημ μζημκμιζηυ πεδίμ. Οπμζαδήπμηε άθθδ ακηίθδρδ, 

υπζ ιυκμ εα ήηακ αθεθήξ, αθθά ηάηζ πεζνυηενμ, εα ήηακ 

οπμκμιεοηζηή βζα ηδκ ίδζα ηδκ ιεηαννφει ζζδ.  

 Σμ ζδιενζκυ ηαεμθζηυ ηαζ βζα ημοξ 325 Γήιμοξ ηδξ πχναξ 

μζημκμιζηυ αδζέλμδμ, ημ ιυκμ πμο –  εκηυξ εζζαβςβζηχκ –  

πεηοπαίκεζ, είκαζ κα ηαεζζηά άδεζμ πμοηάιζζμ ημ 102 άνενμ ημο 

οκηάβιαημξ, πμο επζαάθθεζ –  επακαθαιαάκς ιε έιθαζδ ηδ θέλδ: 

επζαάθθεζ –  ηδκ μζημκμιζηή ηαζ δζμζηδηζηή αοημκμιία ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ, αηονχκμκηαξ ηδκ πμνεία ημο ηαζ ηδκ πνμζθμνά ημο 

ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηδ δδιμηναηία.  

 Πνέπεζ κα βίκεζ ζαθέξ, κα βίκεζ λεηάεανμ υηζ δ δζεηδίηδζδ 

μζημκμιζηχκ ηαζ ακενχπζκςκ πυνςκ απυ ηδκ πθεονά ηδξ 

δζμίηδζδξ, δεκ απμηεθεί έκα δήεεκ ζοκηεπκζαηυ παζπκίδζ Γδιάνπςκ 

ηαζ βεκζηυηενα αοημδζμζηδηζηχκ απέκακηζ ζηδκ ηεκηνζηή ελμοζία. 

Γεκ είκαζ έκα ιπνα -κηε-θεν ελμοζίαξ. Ακηίεεηα, είκαζ ιζα ιάπδ 

εκδοκάιςζδξ ηςκ εεζιχκ ηδξ δδιμηναηίαξ ιαξ, δ μπμία ελανηάηαζ 

ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηά ηδξ απυ ζοιιεημπζημφξ εεζιμφξ, πμο μ 

πμθίηδξ ειπζζηεφεηαζ. Καζ μ εεζιυξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

είκαζ μ πνχημξ εεζιυξ πμο ιπμνεί κα πεηφπεζ ηάηζ ηέημζμ.  

Ο εεζιυξ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Γζάκκδ, μθμηθήνςκε ζζβά –  ζζβά.  
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Η. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ:  …απμδοκαιχκεηαζ ηαζ δζηαίςξ, θυβς ημο υηζ δ 

ειπζζημζφκδ ημο πμθίηδ απμδοκαιχκεηαζ υηακ αθέπεζ  έκα Γήιμ 

πμο ιεηά αίαξ αοημζοκηδνείηαζ ςξ ιδπακζζιυξ, κα ιδκ ιπμνεί κα 

πνμζθένεζ θεζημονβίεξ αθθδθεββφδξ, ακάπηολδξ οπμδμιχκ, 

πμζυηδηαξ γςήξ, οπδνεζζχκ, δζαιεζμθάαδζδξ, θυβς έθθεζρδξ 

μζημκμιζηχκ ηαζ άθθςκ πυνςκ.  

 Ζ Δθθάδα πμο δδιζμονβεί δ επακεηηίκδζδ ηδξ μζημκμιίαξ 

ιαξ, δεκ εα οπάνλεζ πςνίξ ιζα εφνςζηδ μζημκμιζηά Αοημδζμίηδζδ, 

πμο ιε πνμβναιιαηζζιέκεξ ηαζ ζημπεοιέκεξ δνάζεζξ, εα ιπμνεί κα 

ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά ζε ιζα δίηαζδ ηαζ αζχζζιδ μζημκμιζηή ηαζ 

ημζκςκζηή ακάπηολδ.  

 Θα ήηακ ιεβάθδ πανάθεζρδ κα ιδκ ακαθενεχ ζημ ηφνζμ αίηζμ 

ηδξ ηαείγδζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ εονςζηίαξ ηςκ ΟΣΑ ηδκ ηεθεοηαία 

6εηία. Ανπίγμκηαξ, δ εζηυκα πμο δζαιμνθχεδηε έπεζ κα ηάκεζ ηυζμ 

ιε ηα ικδιυκζα, υζμ ηαζ ιε ηδ εεζιζηή παναπάναλδ ηδξ εέζδξ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ζηδ γςή ημο ηυπμο.  

 θμζ ιαξ δχζαιε έκακ υνημ, ακαθαιαάκμκηαξ ηα ηαεήημκηά 

ιαξ κα ηδνμφιε ημ φκηαβια ηαζ ημοξ κυιμοξ. Γοζηοπχξ υθμ αοηυ 

ημ δζάζηδια, ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ ακαβηαγυιαζηε μφηε θίβμ μφηε 

πμθφ, κα πανααζάγμοιε ηαζ ημ φκηαβια, αθθά ηαζ ημ κυιμ πμο 

δζέπεζ ημκ ηαηαζηαηζηυ πάνηδ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ημο Καθθζηνάηδ.  

 Να εοιίζς, άνενμ 102 ημο οκηάβιαημξ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Γζάκκδ, ζε παναηαθχ, μθμηθήνςζε.  

Η. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ:  Σεθεζχκς. Κφνζε Πνυεδνε, έπεηε δίηζμ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  οββκχιδ πμο δζαηυπης, είιαζ ηαηυξ, αθθά…  

Η. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ:  …αθθά οπμηίεεηαζ υηζ εα ζοιαάθθαιε ιε ηδ δζηή 

ιαξ άπμρδ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Πμθφ ςναία. Δπεζδή βίκμιαζ θμνηζηυξ…  

Η. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ:  Κθείκς θμζπυκ, κα πάς ζημ ηέθμξ. Σζ κα ηάκς; 

Γοζηοπχξ.  

Γ. ΗΧΑΚΔΗΜΗΓΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  
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Η. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ:  Έπεηε δίηζμ, αθθά αοηυ έπνεπε κα ημ έπμοιε 

πνμαθέρεζ, ηφνζε Ηςαηεζιίδδ. Δδχ δεκ είιαζηε ιυκμ παναηδνδηέξ. 

Πνέπεζ ηαζ ειείξ ιε ηδ δζηή ιαξ άπμρδ κα ζοιαάθθμοιε, ζε αοηή 

ηδκ πνμζπάεεζα. Καζ αοηυ δεκ ιαξ δίκεηαζ εδχ ιέζα δ δοκαηυηδηα 

κα ημ ηάκμοιε.  

 Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ημ ηνίζζιμ ιέβεεμξ επζηοπίαξ 

εκυξ κέμο εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ Αοημδζμίηδζδ, είκαζ ηαηά ημ 

ιέβζζημ δοκαηυκ δ δζαζθάθζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ακενχπζκςκ 

πυνςκ ηυζμ ζε θεζημονβζηυ, υζμ ηαζ ζε ακαπηολζαηυ επίπεδμ.  

 Γζα υθμοξ ειάξ εδχ αοηυ είκαζ ηάηζ ημ αοημκυδημ. Θα πνέπεζ 

κα βίκεζ υιςξ αοημκυδημ πνςηίζηςξ ζημοξ δδιυηεξ ιαξ, αθθά ηαζ 

ζε υθεξ ηζξ άθθεξ δμιέξ ηαζ εεζιμφξ θεζημονβίαξ ηδξ πχναξ.  

 Αοηή είκαζ ιεβάθδ πνυηθδζδ, αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα δ 

πνυηθδζδ δζαθυβμο.  

 Ζ Δπζηνμπή πμο έπεζ ζοζηαεεί ζημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ 

πνμηεζιέκμο κα δζααμοθεοηεί ημ κέμ ηαηαζηαηζηυ πάνηδ ηδξ 

Αοημδζμίηδζδξ, έπεζ ζζημνζηή εοεφκδ κα πεηφπεζ ηδκ απυθοηδ 

ζφκεεζδ. Σμ ζημίπδια ιζαξ δδιζμονβζηήξ ακηζπανάεεζδξ πμο εα 

έπεζ ςξ ηεθζηυ πνμσυκ ηδ ζφκεεζδ ιε ζηυπεοζδ ηδκ ακααάειζζδ ημο 

εεζιμφ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, πνέπεζ ηαζ πζζηεφς υηζ εα είκαζ 

ημ ιήκοια αοημφ ημο οκεδνίμο.  

 Σμ ηεθζηυ ιήκοια πνμξ ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία απυ υθμοξ 

ειάξ, πνέπεζ κα  είκαζ βζα ιζα εφνςζηδ, δοκαηή Αοημδζμίηδζδ, πμο 

ζδιαίκεζ εφνςζηδ ηαζ δοκαηή δδιμηναηία.  

 αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  ε εοπανζζηχ πμθφ ηαζ ζοβκχιδ βζα ηδ δζαημπή 

πμο ζμο έηακα, αθθά είιαζ οπμπνεςιέκμξ πμθθέξ θμνέξ κα βίκμιαζ 

ηαζ εκμπθδηζηυξ πςνίξ κα ημ εέθς.  

 Ο ηφνζμξ αημφηδξ, ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 

ΚΔΓΔ, ηαζ κα εημζιάγεηαζ μ ηφνζμξ Καηζζθυξ Βαββέθδξ, Γδιμηζηυξ 

φιαμοθμξ Αβνάθςκ.  

 Κφνζε αημφηδ.  
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Ν. ΑΚΟΤΣΖ:  Γεζα ζαξ ηαζ απυ ειέκα, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, 

ζοκαδέθθζζζεξ.  

Βέααζα δεκ λένς ηζ κυδια εα έπεζ αοηή δ ημπμεέηδζή ιμο 

αοηή ηδ ζηζβιή. Καηανπήκ έπμοιε δχζεζ έκα ηείιεκμ ιαγί ιε ημκ 

Σάζμ ημκ Κακηανά, έκα ηείιεκμ πανέιααζδξ βζα ημ οκέδνζυ ιαξ. 

ζμζ ιπμνμφκ, ιπμνμφκ κα ημ δζααάζμοκ.  

 Θα πς ζηα ηνία θεπηά αοηά ηάπμζα πνάβιαηα ιε αθμνιή  ηδ 

πεεζζκή ημπμεέηδζδ ημο ηονίμο Μπαθάθα.  

 Ο ηφνζμξ Μπαθάθαξ πεεξ είπε υηζ δεκ ιπμνέζαιε κα δχζμοιε 

πνήιαηα ζημοξ Γήιμοξ, υιςξ ζηαιαηήζαιε ημ ηαηήθμνμ.  

 Σμκ ζηαιαηήζαιε ημκ ηαηήθμνμ ή ζοκεπίγεηαζ μ ηαηήθμνμξ 

ηαζ ιε ημ ηνίημ ικδιυκζμ;  

 Αξ δμφιε ηάπμζα μζημκμιζηά ζημζπεία, ιζηνά μζημκμιζηά 

ζημζπεία, ιε αάζδ ημ πνμζπέδζμ ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ. Σμ 

πνμζπέδζμ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ θέεζ ζε έκα ζδιείμ ιέζα 

υηζ μζ Γήιμζ θέημξ είπακ 286 εηαημιιφνζα πθευκαζια, 

οπμθεζπυιεκμζ ηαηά 26 εηαημιιφνζα εονχ απυ ηα 315, ελαζηίαξ ηςκ 

αολδιέκςκ ακαβηχκ , ηαζ βζα ημο πνυκμο έπμοιε 54 εηαημιιφνζα 

πθευκαζια βζαηί δεκ είκαζ εββεβναιιέκα ηα 214 εηαημιιφνζα απυ 

ηα παναηναηδεέκηα πμο ήηακ θέημξ δ ηεθεοηαία πνμκζά, δ ηεθεοηαία 

δυζδ. Γζα ημο πνυκμο δεκ οπάνπμοκ παναηναηδεέκηα.  

 Λέιε υηζ είκαζ πάκς απυ δέηα δζξ ηα παναηναηδεέκηα απυ ημ 

2010 ιέπνζ ζήιενα ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ ικδιμκίςκ. ογδηάιε εδχ 

βζα μζημκμιζηή αοημηέθεζα ηςκ Γήιςκ, ακ εα οπάνλμοκ άθθμζ θυνμζ, 

αημφζηδηακ εδχ υηζ πνέπεζ κα οπάνλμοκ ηαζ  ακηζθασημί 

εκδεπμιέκςξ, ιδ δδιμθζθείξ θυνμζ ηαζ θμζπά, ηαζ κα έπμοιε ηδκ 

αοημκμιία ιαξ, υιςξ εα απαζηήζμοιε υθα αοηά ηα πνυκζα αοηά ηα 

μπμία ιαξ έπμοκ ζηενήζεζ; Δηεί είκαζ δ αάζδ. Θα αιθζζαδηδεμφκ ηα 

ικδιυκζα πμο πανάβμοκ ηαζ ακαπανάβμοκ ηδκ ηνίζδ ζημοξ Γήιμοξ; 

Αοηυ είκαζ ημ ενχηδια, ηαζ υπζ κα δμφιε ακ εα πάνμοιε ημκ ΔΝΦΗΑ 

ή δεκ εα πάνμοιε ημκ ΔΝΦΗΑ, ημκ πθέμκ ακηζθασηυ κυιμ.  
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 Αοηή είκαζ δ αάζδ κμιίγς ηαζ υηζ ημ οκέδνζμ ηαζ ημ ζδιενζκυ 

ηαζ ημ ηαηηζηυ πμο εα ένεεζ, εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεεί ζε αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ. Να δμφιε πχξ εα μνβακχζμοιε ημκ αβχκα ιαξ, κα 

απαζηήζμοιε αοηά πμο έπμοιε ζηενδεεί  υθα αοηά πνυκζα.  

 Μζθάκε βζα ακάπηολδ. Σμ Πνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ 

θέημξ πνμαθέπεζ έκα δζξ ηαζ ηάκεζ ηαζ ιζα δδιζμονβζηή θμβζζηζηή. 

Δίκαζ πέκηε επηαηυζζα πεκήκηα  εηαημιιφνζα, ηαζ έκα δζξ. Έπεζ ηάκεζ 

ιζα εζςηενζηή αθθαβή. Μα ημ 2009 ιυκμ δ ΑΣΑ  ηςκ Γήιςκ ήηακ 

1,1 δζξ. Γζα πμζα ακάπηολδ ιζθάιε; Καζ ηέθμξ πάκηςκ, βζα πμζα 

ακάπηολδ εα ιζθάιε βζα ηα επυιεκα πνυκζα; Να ράπκμοιε κα 

ανμφιε άθθμοξ ηνυπμοξ κα λεγμοιίζμοιε ημοξ δδιυηεξ ιε 

μζμκδήπμηε ηνυπμ  βζα κα ιπμνέζμοιε κα ακηαπμηνζεμφιε; Αοηυξ 

εα είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ιαξ;  

 Γεκ λένς ηα ζοιπενάζιαηα ημο οκεδνίμο πμφ εα 

ηαηαθήλμοκ, ζε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ ειείξ δεκ ιπμνμφιε κα 

ζοιθςκήζμοιε εάκ δεκ οπάνπεζ ιζα ηέημζα ζηυπεοζδ ηαζ έκαξ 

ηέημζμξ πνμαθδιαηζζιυξ.  

 Άημοζα ιε πνμζμπή ηαζ ηζξ εζζδβήζεζξ ηαζ απυ πθεονάξ 

ακάθοζδ υζμκ αθμνά ημο ΗΣΑ, πμο ηαζ εηεί οπάνπμοκ ακ ημ εέθεηε 

πνμαθδιαηζζιμί, βζαηί μοζζαζηζηά αηυια ηαζ απυ ημκ ηίηθμ, μ ηίηθμξ, 

πμφ ιαξ ζηέθκεζ; Οοζζαζηζηά ιαξ ζηέθκεζ ζημ Γ51 ημο ικδιμκί μο, 

πμο θέεζ 3εηήξ ζηναηδβζηή ιεηαννοειίζεςκ. Αοηυ θέεζ, αοηυ 

οθμπμζμφιε.  

 Μα εα εεςνήζμοιε δεδμιέκμ, αοηή δ δδιμζζμκμιζηή πμθζηζηή 

εα είκαζ δεδμιέκδ; Καηά ηδ βκχιδ ιαξ πνέπεζ κα αιθζζαδηδεεί ηαζ 

κα αιθζζαδηδεεί… δεκ ιπμνεί κα βίκεζ  αοηυ αέααζα ζε έκα εεια ηζηυ 

οκέδνζμ  υπςξ είκαζ ημ ζδιενζκυ, υιςξ ζημ ηαηηζηυ ιαξ οκέδνζμ, 

πένα αοηά πμο αημφιε ηάεε θμνά υηζ εα ημοξ δείλμοιε, εα ημοξ 

ηάκμοιε, εα ημοξ θηζάλμοιε, κα δμφιε ηα αήιαηα ηα μπμία ιε ημκ 

ηνυπμ πμο εα ακηζδνάζμοιε, ηαζ κα ενπυιαζηε κα αλζμθμβμφιαζηε,  

πεηφπαιε ή δεκ πεηφπαιε ηάεε θμνά; Καζ πχξ εα ηα πεηφπμοιε;  
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 Βέααζα, ημ ηαηαθαααίκς, δεκ είκαζ μ ηυζιμξ ζημοξ δνυιμοξ. 

Ο ηυζιμξ πνμζπαεεί κα επζαζχζεζ,  έπεζ άθθα πνμαθήιαηα ζημ 

ηεθάθζ ημο. Να ιδκ είιαζηε ηαζ αοημί ειείξ πμο εα ημοξ αάθμοιε 

πνυζεεηα πνμαθήιαηα ζημ ηεθάθζ ημοξ. Αθθά πχξ εα ζημπεφζμοιε 

ζηζξ ακάβηεξ ημοξ, πχξ ιαγί ιε ημοξ δδιυηεξ, ιαγί ιε ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ, εα πνμζπαεήζμοιε ζημ επυιεκμ δζάζηδια κα 

ακηαπμηνζεμφιε ηαζ κα πεηφπμοιε αοηά ηα μπμία έπμοιε ζηενδεεί 

υθα αοηά ηα πνυκζα.  

 αξ εοπανζζηχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ αημφηδ βζαηί 

πναβιαηζηά ήηακ ηαζ ζφκημιμξ ηαζ είπε ζημπμεεζία ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πανέιααζδ.  

 Ο ηφνζμξ Καηζζθυξ Βαββέθδξ, Γδιμηζηυξ φιαμοθμξ 

Αβνάθςκ. Βαββέθδ, βζα ηνία θεπηά, ηαζ αημθμοεεί μ ηφνζμξ 

Λαιπνυπμοθμξ Γδιήηνδξ, Γήιανπμξ Βμΐμο.  

Δ. ΚΑΣΗΦΟ:  Δοπανζζηχ, ζοκάδεθθμζ ημο Πνμεδνείμο.  

 Κφνζμζ ζοκάδεθθμζ, είκαζ βεβμκυξ υηζ αζχκμοιε ιζα ηνίζδ. 

Κνίζδ ηνζπθή. Πκεοιαηζηή, πμθζηζηή, μζημκμιζηή. Σμ πμθζηζηυ 

ζφζηδια απέηοπε. Παεμβέκεζεξ, ηζξ λένμοιε, αξ ιδκ ακαθένμιαζ  

εηεί, πμο αοηέξ μζ παεμβέκεζεξ ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ ήηακ  ηαζ 

μζ επενμί ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, βζαηί ηαζ ειείξ ζακ Αοημδζμίηδζδ 

θεζημονβήζαιε ηάης απυ αοηέξ ηζξ παεμβέκεζεξ. ιςξ δ 

Αοημδζμίηδζδ δεκ έπεζ ιυκμ επενμφξ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ, έπεζ ηαζ 

επενμφξ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ, πμο πνέπεζ αοηέξ ηζξ παεμβέκεζεξ υζμ 

ιπμνμφιε ζακ Αοημδζμίηδζδ κα (…) αεθηζχζμοιε.  

 Δβχ εα πς επζβναιιαηζηά υηζ πνεζάγμκηαζ ημιέξ ζηδκ 

Αοημδζμίηδζδ. πςξ πανάδεζβια δ βεκεζζμονβυξ αζηία υθςκ 

εεςνχ, ηαζ ελ επαββέθιαημξ, υηζ ήηακ ημ δδιυζζμ πνήια λ έθναβμ 

αιπέθζ. Γεκζηχξ. Άναβε… ηαζ επεζδή ήιμοκ Δπζεεςνδηήξ Δθεβηηήξ 

ήλενα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εθέβπςκ αοηχκ. Μαηάνζ κα βζκυηακ έκα 

χια Δπζεεςνδηχκ Δθεβηηχκ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ηαζ ηάεε δφμ 

πνυκζα μ ηάεε Γήιμξ κα εθέβπεηαζ ηαηαζηαθηζηά.  
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 Δζπχεδηε βζα εζςηενζηυ έθεβπμ. Βεααίςξ κα ιπεζ μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ. ήιενα υθμ αοηυ ημ ζονθεηυ πμο…  

Δπίηνμπμξ, μ Απμηεκηνςιέκμξ ηαζ υθα αοηά, υηζ δήεεκ εθέβπεηαζ, 

δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ έθεβπμξ. Γζα ηοπζηά πνάβιαηα ιαξ 

δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα.   

 Γζπθμβναθζηυ ζφζηδια ηαζ εζςηενζηυξ έθεβπμξ. Λμβμδμζία, 

δδιμζίεοζδ πεπναβιέκςκ. Ακηζηίκδηνα. Αξ ιπεζ ηάπμζα θμνά ζηδ 

δδιυζζα γςή, ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ, ζηδκ Αοημδζμίηδζδ, μ εεζιυξ 

ηςκ ακηζηζκήηνςκ.  

 Δίπα πεζ ηάπμζα θμνά ακαεέζεζξ ιε αοηεπζζηαζία ζε μιάδα 

ενβαηχκ. ημοξ Γήιμοξ ιαξ έπμοιε άκενβμοξ. Γζαηί κα ελανηυιαζηε 

απυ ηάπμζμκ ενβμθήπηδ, κα παίνκμοιε ημ ιαφνμ ηζιμθυβζμ, κα 

πθδνχκμοιε ημοξ ενβάηεξ. Κάης απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ άνενμ -

πθαίζζμ, πμο εα ιπμνεί κα θηζαπηεί εφημθα, κα βίκεζ μιάδα ενβαηχκ 

ένβμο ιε ΗΚΑ. ηδξ αοηεπζζηαζίαξ.  

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ Δθθάδα έβζκε ζζπονή ςξ αβνμηζηή πχνα, 

αβνμηζηή πχνα ήιαζηακ, ηαζ ιπήηαιε ζηδ ιεηαπμίδζδ, ιπήηε ζημκ 

ημονζζιυ πενίπμο πνζκ απυ ημ 1980 ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Ζ θέλδ 

ακάπηολδ ζδιαίκεζ  πανάβς ηαζ πμοθάς. Γεκ ζδιαίκεζ οπμδμιέξ, 

ηηίνζα, οπδνεζίεξ. Δίκαζ οπδνεζίεξ ακάπηολδξ, υιςξ υπζ 

πνςημβεκήξ παναβςβζηή ακάπηολδ. Ακάπηολδ είκαζ πανάβς ηαζ 

πμοθάς.  

 Μαηάνζ ζακ Δθθάδα κα λακά βίκμοιε πάθζ παναβςβυξ. 

Γδθαδή μ αζμιήπακμξ, μ αζμηέπκδξ, μ ζδζχηδξ, πμο πανάβεζ, είκαζ 

εοενβέηδξ ζηδ πχνα ημο. Λζβυηενμ μ έιπμνμξ, ζπεδυκ ηαευθμο μ 

εζζαβςβέαξ.  

 Να πάιε θίβμ ζε έκα εέια ηαζ εα παναηαθμφζα κα… αξ 

απμηεθέζεζ ηαζ… αξ ιπεζ ηαζ ζηζξ εέζεζξ ημο ηεκηνζημφ οιαμοθίμο 

ηδξ ΚΔΓΔ, ημ ηνζηήνζμ ημο πθδεοζιμφ. Δίκαζ έκα πάνα πμθφ - πμθφ 

άδζημ. Τπάνπεζ ιζα ηενάζηζα δζαθμνά ιεηαλφ αβνμηζημφ Γήιμο ηαζ 

αζηζημφ. Δπανπζαημφ, αβνμηζημφ Γήιμο, μνεζκμφ, κδζζςηζημφ, ιε 

αζηζηυ, ιε αζηζηυ Γήιμ. Οζ αζηζημί Γήιμζ είκαζ δ Αηηζηή, δ 
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Θεζζαθμκίηδ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ ιεβάθεξ πυθεζξ. Γδθαδή ηζ κα πάιε 

ηχνα, κα ηάκμοιε ιζα έκςζδ επανπζαηχκ, αβνμηζηχ κ, κδζζςηζηχκ, 

μνεζκχκ Γήιςκ; πςξ έπεζ βίκεζ ζηδκ Αηηζηή, Έκςζδ Γήιςκ 

Αηηζηήξ.  

 Θεςνχ υηζ πνέπεζ κα ιπμοκ ηαζκμφνβζα ηνζηήνζα ζηδκ 

ηαηακμιή ηςκ ΚΑΠ ηαζ ηδξ ΑΣΑ. Απυ πμθθά πνυκζα ηάπμζμζ ιζηνμί 

ημ θέιε, εκ ιένεζ πμθφ θίβμ έβζκε. Ο πθδεοζιζαηυξ πανάδεζβια  θές 

κα έπεζ έκα 75%, υθα οπυ ζογήηδζδ είκαζ , μ πθδεοζιυξ μ ιδ 

αζηζηυξ κα έπεζ έκα 10%, δ έηηαζδ κα έπεζ έκα 5%, μζ κδζζςηζημί, 

μνεζκμί, κα έπμοκ έκα 10%, δ μνεζκυηδηα ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί. 

Πανάδεζβια ημ 50% ημο πθδεοζιμφ κα είκαζ ζε ορυιεηνμ πάκς 

ηςκ 600 ιέηνςκ.  

 Δπμιέκςξ, μζ ηαηδβμνίεξ Γήιςκ δεκ είκαζ ιυκμ μζ αζηζημί ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ ιενζά αέααζα αημφβμκηαζ ηαζ εοηοπχξ ηαζ μζ 

κδζζςηζημί. Δίκαζ  μζ επανπζαημί, μζ αβνμηζημί, μζ μνεζκμί, μζ 

κδζζςηζημί. Μπμνείηε κα θακηαζηείηε πυζα πνμαθήιαηα έπεζ έκαξ 

αβνμηζηυξ Γήιμξ; Καζ είκαζ ηαζ παναβςβζηυξ ηαζ δ ναπμημηαθζά ηδξ 

εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ.  

 Καζ κα πάιε… Να ζαξ πς ηαζ έκα πανάδεζβια εδχ. Έκα απθυ 

πανάδεζβια, ηαηακμδηυ. Σα ηανάαζα,  θμνμθμβμφκηαζ ζημκ Πεζναζά, 

θμνμθμβζηυ έζμδμ μ  Γήιμξ ημο Πεζναζά εα απμηηά πνμθακχξ, ακ 

βίκεζ απμηέκηνςζδ ηςκ ηναηζηχκ  εζυδςκ. Μα ηα ηανάαζα υιςξ 

οπάνπμοκ βζαηί οπάνπμοκ ηα κδζζά. Με πμζμ ηνζηήνζμ εα ιμζναζηεί 

ημ ηναηζηυ έζμδμ αοηυ ζηα κδζζά; Βζμιδπακία, βίκεηαζ ιζα 

αζμιδπακία ημκηά ζηδκ Αεήκα, ζηα Οζκυθοηα, βαθαηημαζμιδπακία, 

ηενάζηζα, απαζπμθεί πίθζμοξ ενβαγυιεκμοξ, δδιζμονβεί ηναηζηυ 

έζμδμ, εα ημ παίνκεζ μ  Γήιμξ. Μα ημ βάθα πμο ένπεηαζ, ένπεηαζ 

απυ ηδκ επανπία.  

 Δπμιέκςξ είκαζ έκα πμθφ δφζημθμ… ηα ηναηζηά έζμδα κα 

απμηεκηνςεμφκ ηαζ  πχξ εα ηαηακειδεμφκ ζηδκ πμνεία.  
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 Έβζκε ιζα ακαθμνά ζηδ θεβυιεκδ ακάπηολδ. Πνάβιαηζ  είκαζ 

έκα ηονίανπμ εέια. Οζ Γήιμζ πνέπεζ κα παίλμοκ νυθμ ζδιακηζηυ 

ζηδκ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Παναηαθχ μθμηθδνχκεηε.  

Δ. ΚΑΣΗΦΟ:  …ηακμκζηή παναβςβζηή ακάπηολδ. Πανάδεζβια, κα 

ιπμνμφιε ςξ Γήιμζ κα ζοιιεηέπμοιε ζε ΓΗΣ, ακελάνηδηα ιζηνέξ ή 

ιεβάθεξ, ηαζ ακελάνηδηα απυ ανζειυ, απυ ηα ΠΔΠ κα επζδμημφκηαζ 

μζ ΚΟΗΝΔΠ, ζακ Γήιμζ κα ιπμνμφιε κα ζοιιεηέπμοιε ζηζξ 

ΚΟΗΝΔΠ, ζηζξ ΚΤΠΔ, ηαζ ζηζξ μνεζκέξ ιεζμκεηηζηέξ ηαζ κδζζςηζηέξ 

πενζμπέξ, αηεθή μζημδμιζηή άδεζα.  

 αξ εοπανζζηχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζηχ πμθφ.  

 Ο ηφνζμξ Λαιπνυπμοθμξ Γδιήηνδξ, είκαζ εδχ; πζ.  

 Ο ηφνζμξ Γδιήηνζμξ Νυηαξ, Γήιανπμξ Διιακμοήθ Παππά απυ 

ηζξ έννεξ ηαζ αημθμοεεί μ ηφνζμξ Καθμβενάηδξ Εαπανίαξ, 

Γήιανπμξ Μίκςα Πεδζάδμξ, ακ είκαζ εδχ, ηαζ ιεηά μ ηφνζμξ 

Λμοθμοδάηδξ.  

Γ. ΝΟΣΑ:  Δοπανζζηχ πμθφ, ηφνζε Πνυεδνε.  

 Γεκ εα ζαξ ημονάζς πμθφ, αθθά είιαζ έκα δζήιενμ, δεκ 

ζδηχεδηα απυ ηδκ ηανέηθα ιμο ηαευθμο. Δηηυξ ημο ηονίμο 

Καζηνζκμφ, ηακέκαξ άθθμξ επί ηδξ μοζίαξ δεκ ακαθένεδηε ζηα 

παναηναηδεέκηα.  

 Πνμημφ θηάζς υιςξ ζε αοηυ, εα ήεεθα πνχηα κα δμφιε πχξ 

ζοκδέμκηαζ ηα παναηναηδεέκηα ιε ηα θδλζπνυεεζια. Δίκαζ ενβχδδξ 

δ πνμζπάεεζα ημο Τπμονβμφ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ κα πείζεζ ημοξ 

εεζιμφξ κα ιαξ ζηείθμοκ ηα δφμ ηυιια μηηχ δζξ ηςκ πνδιάηςκ ηδξ 

δυζδξ. Οζ εεζιμί έπμοκ ζηοθχζεζ ηα πυδζα ημοξ, ζηείθακε ημ 1,1, 

βζαηί ημ άθθμ 1,7 δεκ ημ ζηέθκμοκ βζαηί είκαζ πνμξ θδλζπνυεεζιεξ 

μθεζθέξ. Ένπεηαζ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ απυ αοηυ ημ 1,7 πνμξ ηζξ 

θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ, δζεηδζηεί 326 εηαημιιφνζα. Πμζμξ εα πάνεζ  

αοηά ηα 326 εηαημιιφνζα, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ; Κάπμζμζ 

Γήιμζ πμο είπακ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ. Πχξ δδιζμονβεί ηάπμζμξ 
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θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ; Αξ ημ πεζ ηαζ ζε ειέκα πμο δεκ ιπμνχ κα 

δδιζμονβήζς. Δβχ δεκ ιπμνχ κα δδιζμονβήζς, βζαηί μ ηυθηδξ πμο 

εα δδιζμονβδεεί  βζα ηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ , ήδδ εδχ ηαζ εκάιζζζ 

πνυκμ έπεζ ιπεζ ζημοξ πνμτπμθμβζζιμφξ ηςκ Γήιςκ. Πνχημκ, μ 

πνμτπμθμβζζιυξ πμο εθέβπεηαζ απυ ημ Παναηδνδηήνζμ ακά ιήκα, 

ακά ηνίιδκμ, ακά ελάιδκμ, ακά εκκζάιδκμ. Ακ ειείξ ςξ Γήιμξ 

Διιακμοήθ Παππά ηάκμοιε οπένααζδ 10% ηςκ ελυδςκ ιαξ, ηςκ  

ελυδςκ ιαξ αηνζαχξ, εα πνέπεζ κα ιεζχζμοιε δαπάκεξ ημ επυιεκμ 

ηνίιδκμ ακηίζημζπα ηδξ δαπάκδξ. Άνα εβχ ηαζ εζείξ ηαζ υθμζ μζ 

κμζημηφνδδεξ Γήιμζ, δεκ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ 

θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ.  

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά έπμοιε ημοξ δακεζζηέξ ηδξ πχναξ, κα 

επζιέκμοκ υηζ ημ 1,7 εα ημ πάνεηε εάκ ηαζ εθυζμκ απμδείλεηε υηζ 

αοηέξ είκαζ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ. Τπάνπμοκ πάνα πμθθμί 

ζοκάδεθθμζ πμο έπμοκ ηαηαβνάρεζ ζημκ πνμτπμθμβζζιυ ημοξ, ηδξ 

πνήζδξ ημο ’16, ημκ Νμέιανζμ ημο ’15 πμο ρδθίγαιε ημκ 

πνμτπμθμβζζιυ, έπμοιε 10 εηαημιιφνζα βζα πανάδεζβια έζμδα, 

εηείκα ηα 10 εηαημιιφνζα εα ηα ηάκς έλμδα. Δπεζδή υιςξ υθμζ ιαξ 

είιαζηε ζημ πείθμξ ημο βηνειμφ, πμθθμί απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ δεκ 

δδθχζακε ζημκ πνμτπμθμβζζιυ ηζξ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ, βζαηί ακ 

ηζξ δήθςκακ εα πήβαζκακ ζηα  δχδεηα εηαημιιφνζα. Κναηήζακε 

αοηέξ ηζξ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ. Σχνα μζ εεζιμί θέκε βζα κα πάνεζ 

δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ βζα ηδ πνήζδ ημο ’16 θδλζπνυεεζιεξ 

μθεζθέξ, εα πνέπεζ κα έπμοκ εββναθεί ζημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο 

’16. Γοζηοπχξ ειείξ βζα κα ιπμνέζμοιε κα ηθείζμοιε ημοξ 

πνμτπμθμβζζιμφξ ηαζ ένπμιαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ πμο έηακε ηαζ μ 

επζζηδιμκζηυξ ζοκενβάηδξ ηαζ είπε υηζ ηα ηνίιδκα ή ηα ελάιδκα ή 

ηα εκκζάιδκα ηδξ ελέθζλδξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ, ηζξ παναημθμοεεί 

θέεζ απυ ηδκ Απμηεκηνςιέκδ ηάπμζμξ πμο είκαζ πζεακυκ ηαζ 

θοζζμεεναπεοηήξ. Φοζζηά. Γζα αοηυ δεκ πνμζέπεζ υηζ ειείξ δεκ 

αάγμοιε ηζξ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ. Σμ πνάβια αοηυ υιςξ έβζκε 
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έκα πνυαθδια, βζαηί δεκ ιπμνμφιε κα απμννμθήζμοιε 

θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ.  

 Καθχ ημ Πνμεδνείμ, επεζδή έπεζ ζοιθςκδεεί κα πάνεζ δ 

Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 326 

εηαημιιονίςκ εονχ, κα βίκεζ, ζε πμθζηζηυ επίπεδμ ζαθχξ, ιζα 

πίεζδ πνμξ ημ Τπμονβείμ, μζ Γήιμζ πμο υπςξ είκαζ μ δζηυξ ιμο, 

δεκ έπμοκ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ, κα πάνμοιε ηα παναηναηδεέκηα 

ηδξ επυιεκδξ πενζυδμο.  

 Άνα αθμφ ιέπνζ ηχνα έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα δδθχζμοιε 

θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ, ηζξ μπμίεξ υιςξ εη ηςκ πναβιάηςκ δεκ 

ιπμνμφιε κα ηζξ δδθχζμοιε βζαηί δεκ ηζξ έπμοιε ηαηαβνάρεζ ηαηχξ 

ζημοξ πνμτπμθμβζζιμφξ, ημ πενίζζεοια αοηχκ κα βίκεζ 

ακαηαηακμιή ηςκ  πνδιάηςκ αοηχκ ζημοξ Γήιμοξ πμο δεκ έπμοκ 

δδιζμονβήζεζ θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ, ηαζ βζα δεφηενδ θμνά ηα 

ηεθεοηαία δουιζζζ πνυκζα δεκ εα πάνμοιε θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ, 

(…) ηάπμζμζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ ηζξ πήνακ.  

 Σεθεζχκμκηαξ, πμζμξ είκαζ αοηυξ εκ ημζαφηδ πενζπη χζεζ πμο 

έπεζ ημ δζηαίςια ηάκμκηαξ πανάααζδ ηαεήημκημξ… ηακ ρδθίγμοκ 

πνμτπμθμβζζιυ ηδξ παηνίδαξ ιαξ, θέκε υηζ εα δμεμφκ ηα 

παναηναηδεέκηα. οβκχιδ, ζοβπςνέζηε ιε. Λέκε υηζ εα δμεμφκ 

ηάπμζα πνήιαηα ζηδκ Αοημδζμίηδζδ. Συζα απυ ημκ ΦΠΑ, ηυζμ 

πμζμζηυ απυ ημ ηέθμξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηαζ ηυζμ πμζμζηυ. 

Πμζμξ είκαζ αοηυξ πμο έπεζ ημ δζηαίςια κα ιδκ απμδίδεζ ζηδκ 

Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ αοηά ηα πνήιαηα; Γεκ ιπμνχ κα ημ 

ηαηαθάας, πναβιαηζηά λεπενκά ηδ θμβζηή ιμο.  

 Δβχ εα έθεβα υηζ εα πνέπεζ κα δζεηδζηήζμοιε ηα πνήιαηα  

πμο είκαζ ρδθζζιέκα, πνμζέληε ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, απυ ημκ 3852 

ρήθζζακ υηζ εα απμδίδμοκ ηάπμζα πνήιαηα. Κάεε πνυκμ ιαξ 

ζηέθκμοκ θζβυηενα. Γεκ ιζθάεζ ηακείξ ιαξ. Θα ηα πάνμοιε ζηδκ 

επυιεκδ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ. Γζαηί κα ηα πάνμοιε ζηδκ 

επυιεκδ πνμβναιιαηζηή; Να ηα πάνμοιε ζήιενα, βζα κα 

απμδχζμοιε ένβμ ζημοξ ζοκδδιυηεξ ιαξ, κα βίκμοιε ηαθφηενμζ.  
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 Πνυηαζή ιμο. Μένμξ απυ ηα 326 πμο δεκ ιπμνμφιε κα ηα 

απμννμθήζμοιε ηαζ είκαζ ζίβμονμ υηζ ηα πνςζηάιε, απθά δεκ ηα 

εββνάθαιε ζημοξ πνμτπμθμβζζιμφξ ηαζ δ Σνυζηα δεκ  απμδέπεηαζ 

κα πάνεζξ πνήιαηα ακ δεκ ηα έπεζξ εββνάρεζ ζημοξ 

πνμτπμθμβζζιμφξ, άζε πμο αοηυ είκαζ πμζκζηυ αδίηδια ηαζ δεκ 

ιπμνχ κα ηαηαθάας πχξ ηάπμζμζ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημ 

ηάκμοκ. Να ιπμνέζμοιε κα δζεηδζηήζμοιε ιένμξ ηςκ πνδιάηςκ, 

ηφνζε Πνυεδνε,  ιένμξ ηςκ πνδιάηςκ αοηχκ, βζα κα βίκεζ 

ακαηαηακμιή ηςκ πνδιάηςκ αοηχκ ζε υθμοξ ιαξ ηαζ ζε αοημφξ πμο 

δεκ δδιζμονβμφιε θδλζπνυεεζιεξ μθεζθέξ.  

 Σεθεζχκς θέβμκηαξ βζαηί ζζπφεζ αοηυξ μ κυιμξ απυ ηζξ 

8/8//2016; Μέπνζ ηζξ 8/8/2016 είπαιε πάνεζ ηδ ιία ΑΣΑ ιυκμ ημο 

Ηακμοανίμο. ήιενα έπμοκ ένεεζ υθδ δ ΑΣΑ, ηαζ βζα ημκ 9 μ. Σζ κα 

ηα ηάκμοιε υιςξ ηα πνήιαηα; Ξένεηε πυηε  εα ιαξ ζηείθμοκ ηαζ ηα 

παναηναηδεέκηα ηδξ πνήζδξ ημο ’16;  Θα ιαξ ηα ζηείθμοκ ηέθμξ 

Γεηειανίμο, υπςξ ηαζ πνζκ, ηαζ λένεηε βζαηί βίκεηαζ; Γζα έκακ 

απθμφζηαημ θυβμ. Γζα ηα 280 πμο πνέπεζ κα οπάνπεζ πθευκαζια. 

ηακ εα απμθμβδεχ εβχ υιςξ ζημκ ζοκδδιυηδ ιμο βζαηί δεκ 

πανάβς ένβμ, εα ιμο πεζ 1,5 εηαημιιφνζμ, Γήιανπε, έπεζξ ζημ 

ηαιείμ ζμο, βζαηί δεκ πανάβεζξ ένβμ; Μα πυηε ημ έπς; ηζξ 28/12; 

Συηε εα ένεμοκ ζαξ πθδνμθμνχ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Γδιήηνδ…  

Γ. ΝΟΣΑ:  Καζ ηα παναηναηδεέκηα. Σεθεζχκς. Καζ ηα 

παναηναηδεέκηα ηαζ ηυηε εα απεθεοεενςεεί ηαζ μ κυιμξ πμο ιαξ 

δεζιεφεζ κα ιδκ ιπμνμφιε κα δδιμπναηήζμοιε ένβα ηαζ ιεθέηεξ.  

 Σεθεζχκς. Δπεζδή επί ηδξ μοζίαξ μζ πενζζζυηενμζ απυ ειάξ 

εα θφβμοιε ηαζ ημ πνχημ ενχηδια πμο εα ιαξ ηάκμοκ έλς είκαζ ακ 

εα αθθάλεζ μ εηθμβζηυξ κυιμξ, ζαξ θές πμο βζα ειέκα, βζα ειέκα 

αοηυ είκαζ εθάζζμκμξ ζδιαζίαξ. Ο Καθθζηνάηδξ βζα κα ηνζεεί εα 

έπνεπε ηαοημπνυκςξ υηακ ρδθίζηδηε μ κυιμξ 3852, κα ημο είπακ  

δμεεί ηαζ ηα ενβαθεία βζα κα δμφιε ακ είκαζ ηαθυξ ή ηαηυξ. Άνα 

είκαζ πνμζπδιαηζηή δ εέζδ υηζ εα πάιε ζηδκ ρήθζζδ εκυξ 
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ακαθμβζημφ κυιμο. Γεκ είκαζ πνυαθδια μ κυιμξ. Πνυαθδια είκαζ δ 

εθανιμβή ημο κυιμο,  πμο ηάπμζμζ ζοκεζδδηά δεκ ηδκ ηάκμοκ βζαηί 

ζημπυ έπμοκ ηδκ οπμαάειζζδ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, αθθά 

ειείξ είιαζηε εδχ πανυκηεξ ιένα ηαζ κφπηα βζα κα ιδκ ημ 

επζηνέρμοιε αοηυ.  

 Να είζηε ηαθά, ζαξ εοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε.  

 Ο ηφνζμξ Καθμβενάηδξ; Έπεζ απμπςνήζεζ; Ο ηφνζμξ 

Λμοθμοδάηδξ ηαζ ιέπνζ κα ακέαεζ κα πς υηζ βζα αοηυ ζηδκ μιζθία 

ιμο, αβαπδηέ ζοκάδεθθε, είπαιε υηζ πνέπεζ κα οπάνλεζ έκα 

μνζγυκηζμ πνυβναιια βζα ηδκ Αοημδζμίηδζδ, ημ μπμίμ πθέμκ ιέζα 

εηεί ζημ ημοηί αοηυ εα ιπμοκ υθα αοηά ηα μπμία ακαθένεδηακ ηαζ 

απυ πνζκ.  

 Άνα θμζπυκ εεςνχ  υηζ ηαζ μζ εζζδβήζεζξ πμο έβζκακ ηαζ μζ 

πνμηάζεζξ μζ επελενβαζιέκεξ ηδξ ΚΔΓΔ, μδδβμφκ ζηδκ θμβζηή αοηή, 

κα έπμοιε έκα δζηυ ιαξ πνυβναιια, πμο ηα θδλζπνυεεζια εα 

ιπμοκ ιέζα.  

 Κφνζε Λμοθμοδάηδ, ιέθμξ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΚΔΓΔ 

ηαζ Γδιμηζηυξ φιαμοθμξ Υενζμκήζμο.  

Α. ΛΟΤΛΟΤΓΑΚΖ:  Δοπανζζηχ, ηφνζε Πνυεδνε.   

 Θα θνμκηίζς κα ζοιποηκχζς θυβς ημο πνυκμο ηδκ μιζθία , 

παν’ υθμ υηζ εα πνεζαγυιμοκ πενζζζυηενμ πνυκμ επεζδή εα 

ακαθενεχ πενζζζυηενμ ηεπκμηναηζηά πάκς ζε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ.  

 Πνχημκ. ζμκ αθμνά ηδ ιεθέηδ ημο ΗΣΑ. Ζ ιεθέηδ ημο ΗΣΑ 

ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηυ ενβαθείμ επελενβαζίαξ ηαζ εκ υρεζ 

ημο οκεδνίμο. Απθά ημ ιεβάθμ ενχηδια είκαζ,  αθέπμκηαξ 

ζοβηνζηζηά ηζξ απμηθίζεζξ πμο οπάνπμοκ ζηδ πχνα ιαξ ζε επίπεδμ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 

ηαζ ακαθοηζηά απυ ηδκ ηάεε πχνα, εα δείηε ημοξ πίκαηεξ, ημ ιεβάθμ 

ενχηδια είκαζ: εα ζοκεπζζηεί ημ άκμζβια ηδξ ραθίδαξ ή εα ηθείζεζ; 

Κφνζμ πμθζηζηυ ενχηδια. Πενζζζυηενμ, ακ εέθεηε, πνμζςπζηή ιμο 

άπμρδ, εα πάιε ζε άκμζβια ηδξ ραθίδαξ, πανά ζε ζοβηθίζεζξ.  
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 Γεφηενμκ. ε αοηυ εέθς κα δχζεηε ζδζαίηενδ πνμζμπή επεζδή 

δεκ έπς ηδ δοκαηυηδηα κα ακαθενεχ, δεκ έπς ημ πνυκμ. Θα δείηε, 

ακαγδηείζηε ζημ δζαδίηηομ, ιζα έηεεζδ δ μπμία έπεζ εηπμκδεεί απυ 

ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή  Σμπζηήξ ηαζ  Πενζθενεζαηήξ Γδιμ ηναηίαξ, 

ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ Ηδνοιάηςκ Ακμζπηήξ Κμζκςκίαξ ηαζ ηδ 

ζοιαμθή ημο οιαμοθίμο Δονςπασηχκ Γήιςκ ηαζ Πενζθενεζχκ, ημ 

2011, δ μπμία έπεζ  ιεηαθναζηεί απυ ημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ ηδξ 

πχναξ ιαξ, ιε εέια: Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ζε ηνίζζιμοξ ηαζνμφξ, 

πμθζηζηέξ πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηνίζδξ, ηδκ 

ακάηαιρδ, ηδκ μζημδυιδζδ εκυξ αζχζζιμο ιμκηέθμο. Μζθάιε 

ζοκμθζηά βζα ηδκ Δονχπδ.  

 Αθμφ ζηδκ εζζαβςβή επζζδιαίκεζ υηζ ιπαίκμοιε ζε ιζα επμπή 

αολδιέκδξ ααεααζυηδηαξ ηαζ ακαθένεηαζ ζοκμθζηά ζημκ εονςπαση υ 

πχνμ, απυ αοηή ηδκ έηεεζδ πνμηφπημοκ μνζζιέκα ηνίζζια, αθθά 

ζαθή ζοιπενάζιαηα. φιθςκα ιε ηα ζημζπεία πμο δδιμζζεφηδηακ 

απυ ηδ Eurostat ηαζ ηδ Dexia. 

 Πνχημκ, ζοννίηκςζδ ηςκ εζυδςκ ηςκ ημπζηχκ 

πνμτπμθμβζζιχκ, ζημ ζφκμθμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Αολδιέκεξ 

ακηζζηαειζζηζηέξ ιεηααζαάζεζξ πυνςκ ιεηαλφ ηςκ επζπέδςκ 

δζμίηδζδξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ ηναηζηχκ πνμτπμθμβζζιχκ. Γδθαδή 

ιεηαθμνά πθεμκαζιάηςκ απυ ημοξ θμνείξ ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ ζημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ. Γεκζηή ζηναηδβζηή ηαζ 

πμθζηζηή ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.  

 Μείςζδ ηδξ πνδιαημδυηδζδξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ, αθθά 

υπζ ιε ηνυπμ ακαθμβζηυ.  

 Αφλδζδ ηςκ  δαπακχκ ηςκ ημπζηχκ πνμτπμθμβζζιχκ βζα 

ημζκςκζηή πνυκμζα ηαζ οπμζηήνζλδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ πμο 

πενζεςνζμπμζμφκηαζ, ηαζ αηυια θυβς ηςκ πζέζεςκ πμο οθίζ ηακηαζ 

ηα κμζημηονζά ελαζηίαξ ηδξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ, πμο 

οπάνπμοκ αολδηζημί νοειμί θυβς ημο δδιμβναθζημφ ζημ ζφκμθμ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ.  
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 ημ ενχηδια πμο είκαζ ζηδκ έηεεζδ ιέζα αοηή, ακ οπάνλεζ 

ακάηαιρδ ηαζ πυηε, απάκηδζδ δεκ ιπμνεί κα δμεεί. Ζ ααε ααζυηδηα 

βζα ημ ιέθθμκ ηδξ εονςπασηήξ μζημκμιίαξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ιάθζζηα δ 

ακδζοπία αολάκεηαζ πενζζζυηενμ θυβς ημο Brexit  ηαζ ηδξ  

αδοκαιίαξ ακαπαίηζζδξ υθςκ ηςκ δζαθοηζηχκ ηάζεςκ ζηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ ηςκ 27.  

 Ζ παναηεηαιέκδ φθεζδ, μ απμπθδεςνζζιυξ, δ απμεπέκδοζδ, 

παναηηδνίγμοκ ηδ δμιζηή ηνίζδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Χξ 

ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ ηνίζδξ, ακαβηάγεζ ηζξ ηοαενκήζεζξ, 

εβηθςαζζιέκεξ ζημ δυβια ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ θζηυηδηαξ, κα 

εθανιυγμοκ πενζμνζζηζηέξ πμθζηζηέξ ζοννίηκςζδξ ηςκ δδιυζζςκ 

επεκδφζεςκ ηαζ πενζημπχκ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ βζα ηδκ 

οβεία, ηδκ παζδεία ηαζ βεκζηά απμδυιδζδξ ημο ηνάημοξ πνυκμζαξ, 

βζα ημ μπμίμ ήιαζηακ οπενήθακμζ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ζηδκ 

Δονχπδ βεκζηά.  

 Μέπνζ ημοθάπζζημκ ημ 2010, ημ βεκζηυηενμ μζημκμιζηυ 

πενζαάθθμκ ζηα πθαίζζα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ιαξ επέηνεπε κα 

μναιαηζγυιαζηε υηζ μζ οπδνεζίεξ ιπμνμφκ κα δζεονφκμκηαζ, μζ 

ιζζεμί κα αολάκμκηαζ, μζ ηνάπεγεξ κα ηνμθμδμημφκ ηδκ νεοζηυηδηα 

ηδξ μζημκμιίαξ, μ δακεζζιυξ ηςκ ηναηχκ κα ζοκεπίγεηαζ ηαζ κα 

ιεβεεφκεηαζ, δ παναβςβζηή αάζδ κα ζοννζηκχκεηαζ ακελέθεβηηα, μ 

μζημκμιζηυξ παναζζηζζιυξ κα ηνέθεηαζ απυ ηζξ ζάνηεξ ηδξ 

παναβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ δ γςή κα ζοκεπίγεηαζ 

δζαβνάθμκηαξ ιζα βναιιζηή ελέθζλδ ηαζ πμνεία, πςνίξ ηζξ ανπέξ ηαζ 

ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηθαζζηήξ πμθζηζηήξ μζημκμιίαξ ζπεηζηά ιε η μοξ 

ηφηθμοξ ηςκ ηνίζεςκ ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα ακηζθδθεεί ηα ζζημνζηά 

ζοιπενάζιαηα ζδζαίηενα απυ ηδ δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο ημο 20 μο 

αζχκα.  

 Χζηυζμ έκα ηνίζζιμ ζοιπέναζια πμο ακαδεζηκφεζ αοηή δ 

έηεεζδ είκαζ υηζ παν’ υθα αοηά μζ Σμπζηέξ Αοημδζμζηήζεζξ –  είκαζ  

ζδιακηζηυ αοηυ –  δεκ έπμοκ ηαηαννεφζεζ. Οζ οπδνεζίεξ έζης ηαζ 

δφζημθα, ηςκ ημπζηχκ ηοαενκήζεςκ, ελαημθμοεμφκ κα πανέπμκηαζ 
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ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ηαζ ιάθζζηα ιε ζδζαίηενδ εονδιαηζηυηδηα ζε 

ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηαζ εζδζηά ζηδκ Δθθάδα.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Απυζημθε, λένμοιε υηζ πναβιαηζηά μ θυβμξ ζμο 

είκαζ ζμαανυξ ηαζ πνμζεβιέκμξ, απθά δχζε θίβμ…  

Α. ΛΟΤΛΟΤΓΑΚΖ:  Ναζ, εα ημ ηεθεζχζς. Θέθς κα ακαθενεχ ζε 

μνζζιέκα ζδιεία.  

 Σα πνυαθδια πμο εέθμοιε κα επζζδιάκμοιε είκαζ πμφ 

ανίζημκηαζ ηα υνζα ηαζ μζ ακημπέξ ηδξ Σμπζηήξ  Αοημδζμίηδζδξ.  

 Γεκζηυ ζοιπέναζια πμο αβαίκεζ απυ αοηή ηδ εειαηζηή 

εκυηδηα είκαζ υηζ δ ηαηάννεοζδ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

ζζμδοκαιεί ιε βεκζηεοιέκδ ηαηάννεοζδ ηδξ ημζκςκίαξ. Αοηυ είκαζ 

έκα ηνίζζιμ ζοιπέναζια ηαζ εα ζοιθςκήζμοιε υθμζ ζε αοηυ.  

 Απυ αοηή  ηδκ έηεεζδ πνμηφπημοκ πναβιαηζηά, ιέζα ζε υθμ 

αοηυ ημ πενζμνζζηζηυ πθαίζζμ, ηνεζξ ζηναηδβζημί ζηυπμζ. Γδιζμονβία  

ζηαεενήξ αάζδξ εζυδςκ. Μδκ ημ ακαθφζμοιε, δεκ οπάνπεζ πνυκμξ.  

 Βέθηζζηδ πνήζδ ηςκ πενζμνζζιέκςκ πυνςκ ηαζ δδιζμονβία 

ζοιπνάλεςκ βζα ακηζιεηχπζζδ ιαηνμπνυεεζιςκ πνμηθήζεςκ ηαζ 

δδιζμονβία μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ.  

 Μέζα ζε αοηυ ημ δοζιεκέξ παβηυζιζμ ηαζ εονςπασηυ 

πενζαάθθμκ, πνέπεζ κα ηζκδεμφιε ημ επυιεκμ δζάζηδια. Οζημκμιζηή 

ακάηαιρδ εα πνμέθεεζ απυ αθθαβέξ, μζημκμιζηέξ ιεηαννοειίζεζξ, 

ηαζ πάκς απυ υθα απυ ηδ εεζιζηή ιεηαννφειζζδ πμο εα δχζεζ 

ανιμδζυηδηεξ ηαζ νυθμοξ ζηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ Α’ ηαζ Β’ 

Βαειμφ.  

 φιθςκα ιε ημκ παβηυζιζμ δείηηδ, πνέπεζ κα ημ 

ζδιεζχζμοιε αοηυ βζα κα δμφιε ηδκ ηαηάζηαζδ, ημ 2012 δ πχνα 

ιαξ ανίζηεηαζ ζηδκ 78δ εέζδ υζμκ αθμνά ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ζηδκ 146 εέζδ ζηζξ ζοκεήηεξ δδιζμονβίαξ 

ιζαξ κέαξ επζπείνδζδξ, ζηδκ 117 εέζδ ζημκ ημιέα πνμζηαζίαξ ηςκ 

επεκδοηχκ. Απυ ημοξ παιδθυηενμοξ δείηηεξ πμο πνμζεββίγμοκ 

πενζζζυηενμ οπμακάπηοηηεξ πχνεξ ηδξ Τπμζαπάνζαξ Αθνζ ηήξ.  
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 Πνέπεζ κα οπάνπεζ έκα ζηναηδβζηυ ζπέδζμ ηδξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ, ιε ημζκςκζηέξ πμθζηζηέξ ζε υθεθμξ ηςκ εοπαεχκ 

μιάδςκ. Πμθζηζηέξ οπμζηήνζλδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηαζ 

πνμζέθηοζδξ παναβςβζηχκ επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ ζε 

πενζθενεζαηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ. Πμθζηζηέξ μζημκμιζηήξ ελοβίακζδξ 

ηςκ Γήιςκ ηαζ ηςκ Πενζθενεζχκ.  

 Απυ ηα ηέθδ ημο ’10 δ Δονςπασηή Δπζηνμπή έπεζ οζμεεηήζεζ 

έκα κέμ δείηηδ ιε ζημπυ ηδ ιέηνδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζε 

επίπεδμ 271 Πενζθενεζχκ. Απμηεθεί ζηναηδβζηή πμθζηζηή ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, δ Δονχπδ ηςκ Πενζθενεζχκ ηαζ ηςκ Γήιςκ. 

ηα πθαίζζα αοηά εα οπάνπεζ ιζα ζοκεπήξ αλζμθυβδζδ ηςκ 

ζηναηδβζηχκ ζπεδζαζιχκ, ηδξ οθμπμίδζδξ, ηδξ απμννμθδηζηυηδηαξ 

ηαζ ηα θμζπά, αοηχκ ηςκ 271 Πενζθενεζχκ.  

Ζ πενζθενεζαηή ακάπηολδ απμηεθεί ημκ αηνμβςκζα ίμ θίεμο 

εκυξ εεκζημφ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ παναβςβζηήξ 

ακαζοβηνυηδζδξ.  

Σμ ηεκηνζηυ ηνάημξ, ιε μπμζαδήπμηε ηοαένκδζδ, αθέπεηε υηζ 

αδοκαηεί πέκηε πνυκζα ηνίζδξ κα θένεζ έκα αλζυπζζημ ηαζ αλζυθμβμ 

εεκζηυ ζπέδζμ παναβςβζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ. Αοηυ δεκ ιπμνεί κα  

είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά ημ άενμζζια δεηαηνζχκ Πενζθενεζαηχκ 

πεδίςκ δεηαηνζχκ Πενζθενεζχκ ηδξ πχναξ ηαζ ιε δζαθμνμπμζδιέκα 

παναηηδνζζηζηά, βζαηί δεκ είιαζηε Οθθακδία, έκα εκζαίμ πχνμ ή ημ 

Βέθβζμ, αθθά είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά, δ κδζζχηζηδ πμθζηζηή, 

αηνμβςκζαίμξ θίεμξ ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ημκ ημονζζιυ ηαζ ημ 

νυθμ ημο ημονζζιμφ, ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ημοξ μνεζκμφξ, ηαζ ημ 

ζοβηεκηνςηζζιυ ζηζξ δφμ ιεβάθεξ πυθεζξ ηαζ ααζζηά ζημ 

Λεηακμπέδζμ ηδξ Αηηζηήξ.  

Θέθς κα ηάκς, κα ηεθεζχζς θίβμ  βνήβμνα, εέθς κα ηάκς ηζξ 

ελήξ πνμηάζεζξ.  

ημπεφμκηαξ ζηδκ έλμδμ απυ ηδκ ηνίζδ, πνέπεζ κα 

ζημπεφζμοιε ζε πενζθενεζαηυ ηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ. Τρδθυ 

επίπεδμ ελεζδίηεοζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Καζκμηυιεξ επζπεζνήζεζξ. 
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Δλςζηνέθεζα. Τρδθυ επίπεδμ εκζςιάηςζδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ. 

Γζαζθάθζζδ οπμδμιχκ. Ακάδεζλδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ 

ζε ααζζηά ενβαθεία βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζζπονήξ πενζθενεζαηήξ 

μζημκμιίαξ.  

Ο πανάβμκηαξ πμθζηζζιυξ, πμο δεκ ακαθένεδηε πμθφ, ίζςξ 

είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ ενβαθείμ βζα κα ιπμνέζμοιε κα 

ακαααειίζμοιε πμζμηζηά ηαζ κα ιεηελεθίλμοιε ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ. 

Ζ πμζμηζηή αφλδζδ ημο ημονζζιμφ ζηδ πχνα θέημξ, ζοκμδεφηδηε 

απυ ιείςζδ εζυδςκ. Αοηυ είκαζ ηναβζηυ. θμζ ράπκμοκ ζε υθεξ ηζξ 

πχνεξ κα θηζάλμοκ έκα ιφεμ, πμθθέξ θμνέξ ρεφηζημ, ηαζ ειείξ 

έπμοιε έκα ηενάζηζμ ιφεμ, έπμοιε αοηή ηδ ιοεμθμβία. Ο ηάεε 

πχνμξ έπεζ ημ δζηυ ημο ιφεμ. Δίκαζ δζάζπανημξ. Πάκς ζε αοηυ ημκ 

ημιέα εα οπάνπμοκ μζ πζμ άιεζεξ, δζυηζ οπάνπεζ οπμζηήνζλδ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ παναβςβζηχκ επεκδφζεςκ ημο ημονζζηζημφ ημιέα, κα 

ιπμνέζμοκ κα οπάνλεζ πνμζηζεέιεκδ αλία,  αφλδζδ ημο ηφηθμο 

ενβαζζχκ ηαζ ηδξ ηενδμθμνίαξ ημοξ ηαζ δζάποζδ ζηδκ ημζκςκία.   Άνα 

πνέπεζ κα δμφιε πχξ εα επεκδφζμοιε.  

Καζ εέθς κα ζαξ πς ηάηζ ηεθεζχκμκηαξ ιε αοηυ. Δίκαζ κηνμπή 

κα αθέπμοιε ημ πχξ ζοκηδνμφκηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ημ πχξ 

αλζμπμζμφκηαζ μζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ, ζοβηνζηζηά ιε αοηυ πμο 

βίκεηαζ ζηδ βεζημκζά ιαξ, ζηδκ Έθεζμ, ζηδ Μίθδημ, ζηδ 

Καππαδμηία. Πναβιαηζηά είκαζ θοπδνυ.  

Θέθς κα ζαξ πς ηάηζ ηεθεζχκμκηαξ. Ζ ημζκςκία, ζοκάδεθθμζ, 

ιέκεζ αδζάθμνδ, ηονζμθεηηζηά, βζα ηζξ δζενβαζίαξ ακαζοβηνυηδζδξ 

ηδξ ηεκηνμανζζηενάξ. Κακέκακ δεκ εκδζαθένεζ, εηηυξ απυ πεκήκηα - 

εηαηυ άημια πμο ακαηοηθχκμκηαζ ζημ πμθζηζηυ ζφζηδια. Ζ 

ζοβηυθθδζδ ηςκ δζάθμνςκ ηειαπίςκ ηδξ ηεκηνμδελζάξ. Ο ειθφθζμξ 

ηδξ ανζζηενάξ.  

Έκα πνάβια πενζιέκεζ, έκα ζπέδζμ παναβςβζηήξ 

ακαζοβηνυηδζδξ, ακάπηολδ, δδιζμονβία πθμφημο, δζάποζδ ζηδκ 

ημζκςκία ηαζ έλμδμ απυ ηδκ ηνίζδ.  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Λμοθμοδάηδ, βζαηί 

πναβιαηζηά ιαξ έπεζ ζοκδείζεζ πμθθέξ θμνέξ κα δίκεζ αοηυκ ημκ 

ηυκμ πμο πνεζάγεηαζ έκα οκέδνζμ ηαζ ιζα δζαδζηαζία.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε  βζα ηδ ζοιπθήνςζδ ημο Νμιζημφ 

οιαμφθμο ηδξ ΚΔΓΔ.  

 Λμζπυκ, Εαπανία, έθα. ε θχκαλα πνμδβμοιέκςξ, έθεζπεξ.  

Ε. ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ:  Δβχ επεζδή εα είιαζ εηηυξ εέιαημξ βεκζηά, εα 

ηναηήζς ιυκμ έκα θεπηυ.  

 Σμ ιυκμ πμο εέθς κα πς είκαζ υηζ απυ ηάπμζμ ζοκάδεθθμ  

ακαθένεδηε υηζ εθεβπυιαζηε απυ 14 δζαθμνεηζηέξ Ανπέξ. Θα 

πνέπεζ έκα casus bell i  κα είκαζ ημ ελήξ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο έπεζ 

απμθαζζζηεί κα ηαηανβδεεί μ πμθζηζηυξ πνμσζηάιεκμξ ζηδκ 

Απμηεκηνςιέκδ Πενζθένεζα, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ πνέπεζ κα 

ηαηανβδεεί δ Δπζηνμπή ημο Άνενμο 152. ζμ ηαζ κα είκαζ  

ακεθαζηζηή, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πάκμοιε έκα ενβαθείμ δζηαίςζδξ ηαζ 

θακηαζηείηε ακ ιπμοκ δζηαζηζημί θεζημονβμί ημ ηζ  εα βίκεζ ιε ιζα 

Απμηεκηνςιέκδ δ μπμία δεκ εα είκαζ ηαευθμο εοέθζηηδ, δεκ εα 

ιπμνμφιε κα ανμφιε πμοεεκά ημ δίηζμ ιαξ εάκ οπάνπεζ.  

 Θα πς ηχνα ηαζ ζε δφμ εέιαηα πμο είκαζ εηηυξ διενδζίαξ 

δζάηαλδξ. Δπεζδή ζθονμημπήζαιε ανηεηά ηαζ οζμεεηχ πάνα πμθθέξ 

απυ ηζξ ημπμεεηήζεζξ, εα πνέπεζ κα πς υηζ ηαζ αοηή δ ηοαένκδζδ 

έηακε δφμ κμιμεεηήιαηα ηεθεοηαία πμο είκαζ ζηδ δζααμφθεοζδ, 

πνμξ ηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ. Καζ εα πς ζημκ ηφνζμ Μπίνιπα ηαζ 

ζημκ ηφνζμ Ηςαηεζιίδδ, ακ ιε αημφεζ, υηζ εκχ είκαζ πνμξ ηδ ζςζηή 

ηαηεφεοκζδ ηαζ ζογδηχ βζα ημ κμιμζπέδζμ πμο είκαζ ζηδ 

δζααμφθεοζδ βζα ηζξ νοειίζεζξ ηςκ πνεχκ, υπςξ ηαζ βζα ημ 

κμιμζπέδζμ βζα ηα αοεαίνεηα, εάκ δεκ ζοκμδεοηεί ιε ιζα κμιμεεηζηή 

νφειζζδ ή έκα non paper ή ιε ιζα μδδβία, πνμξ ημοξ ηαιίεξ κα 

ζηαιαηήζεζ δ ηαηάζπεζδ εζξ πείναξ ηνίηςκ, είκαζ δχνμ άδςνμκ. Καζ 

δφμ πνήζζια ενβαθεία, ηαθμδμοθειέκα ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, ιπμνεί 

κα έπμοκ αηέθεζεξ αθθά πενζθαιαάκμοκ πάνα πμθθά πνάβιαηα πμο 
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θάαακε οπυρδ ημοξ απυ ακενχπμοξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ. 

Γδθαδή βζα πνχηδ θμνά ζηδ νφειζζδ ηςκ πνεχκ ιπαίκμοκ ηα 

ααεααίςηα ηέθδ, αοηυ πμο θέβαιε, ηαζ αοηά ηα μπμία εα 

αεααζςεμφκ ημοξ επυιεκμοξ δχδεηα ιήκεξ. Δάκ υιςξ δεκ 

ζοκμδεοηεί απυ έκα πανηί πμο κα ζηαιαηά δ ηαηάζπεζδ μ ηαιίαξ 

πμο πάεζ αοημδίηαζα εζξ πείναξ ηνίηςκ, είκαζ δχνμ άδςνμκ.   

 Γεκ εα ζαξ ημονάζς άθθμ. Δοπανζζηχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δοπανζζημφιε πμθφ.  

 Πναηζυθδξ Ακαζηάζζμξ είκαζ εδχ; Γεκ είκαζ εδχ.  

Αβαπδηέ ζοκάδεθθε, ιέπνζ κα ένεεζ απυ ημ Πνμεδνείμ ηαζ ηζξ 

παναηάλεζξ, πμο ήδδ επελενβάγεηαζ , ημ ημζκυ ζοιπέναζια ηαζ 

ηθείζζιμ αοημφ ημο δζήιενμο οκεδνίμο, κα πς εκδιενςηζηά υηζ 

επεζδή εα πνέπεζ πένα απυ ημ ηαεανά εεζιζηυ ημιιάηζ πμο 

απαζπμθεί ηδκ Αοημδζμίηδζδ ηαζ ημ μζημκμιζηυ, κα δμφιε ηαζ ημ 

ακαπηολζαηυ ημιιάηζ, δζυηζ πένα απυ ημ κα αθέπμοιε ζοκέπεζα ηζξ 

πενζημπέξ ηςκ πυνςκ, ηδκ δοζθμνία ηςκ πμθζηχκ κα πθδνχζμοκ 

ηα ηέθδ ηα μπμία ήδδ οπάνπμοκ, πνέπεζ θμζπυκ κα βεκκήζμοιε ηαζ 

κα δδιζμονβήζμοιε  ηαζ κέα πθαίζζα πνδιαημδυηδζδξ, βζαηί 

πναβιαηζηά ζε θίβμ ηαζνυ ιε ηδκ ηνίζδ πμο οπάνπεζ δεκ εα 

ιπμνμφιε κα έπμοιε ζφιιαπμ ημκ πμθίηδ, αθθά ηαζ κα ακηθμφιε 

πυνμοξ απυ ηδκ ημζκςκία.  

Γζα αοηυ ιίθδζα βζα ημ κέμ ιμκηέθμ πνδιαημδυηδζδξ πμο είκαζ 

ηα ακαπηολζαηά δδιμηζηά μιυθμβα ηαζ ημ είπα βζαηί έπεζ βίκεζ ήδδ 

ένεοκα, βζα υζμοξ δεκ βκςνίγμοκ κα ιάεμοκ, υηζ είκαζ εφημθδ ηαζ δ 

δζαδζηαζία πμο ιπμνμφκ… έκαξ έιιεζμξ δακεζζιυξ μοζζαζηζηά, ιε 

ηδκ έκκμζα υιςξ υηζ βζα κα πάνεζ έβηνζζδ αοηυ ημ μιυθμβμ ηαζ κα  

αβεζ ζηδκ αβμνά, εα πνέπεζ κα έπεζ παναηηήνα ακηαπμδμηζηυηδηαξ 

ηαζ κα πδβαίκεζ ζε ένβμ ημ μπμίμ εα δδιζμονβεί έζμδμ πμο εα 

πθδνχκεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ μιυθμβμ. Γζαηί δζαθμνεηζηά ακ 

πενζιέκμοιε κα αολδεμφκ ηυζμ πμθφ μζ πυνμζ απυ ημοξ ΚΑΠ ή  απυ 

ηδ ΑΣΑ ή απυ άθθμοξ ηνυπμοξ, πναβιαηζηά πζζηεφς υηζ δεκ εα 

είιαζηε πμθφ ζμαανμί.  
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Γζα αοηυ εεςνχ υηζ πνέπεζ κα δμφιε ηαζ δ ΚΔΓΔ μθείθεζ, 

αβαπδηέ ηφνζε Εοβμφνδ, δ ΚΔΓΔ μθείθεζ κα ηαεμδδβήζεζ  κμιζηά ηα 

ιέθδ ηδξ ζημ ημιιάηζ ηδξ έηδμζδξ ημο ακαπηολζαημφ μ ιμθυβμο, 

πμο ήδδ οπάνπεζ ςξ πθαίζζμ κμιζηυ, απθά κα ημ ειααεφκμοιε ηαζ 

κα ζηείθμοιε ηαζ μδδβίεξ ζημοξ Γήιμοξ βζα κα ιπμνέζμοκ κα 

έπμοιε αοηή ηδ κέα δμιή πνδιαημδυηδζδξ πμο ημ έπεζ  ακάβηδ δ 

Αοημδζμίηδζδ.  

Παναηαθχ πμθφ κα πενάζεζ μ Πνυεδνμξ ηαζ μζ παναηάλεζ ξ βζα 

κα λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία ακάβκςζδξ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ, χζηε 

κα ηεθεζχζμοιε, αβαπδηέ ηφνζε Πνυεδνε, είιαζηε ιέζα ζημ πνυκμ, 

ημ δζήιενμ αοηυ οκέδνζμ.  

Έπεηε ημ θυβμ βζα ηα ζοιπενάζιαηα αοημφ ημο δζήιενμο 

οκεδνίμο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ζοκαδέθθζζζεξ, εα έθεβα υηζ 

αοηυ ημ δζήιενμ ήηακ έκα ποηκυ δζήιενμ ηαηαβναθήξ ηςκ 

αοημδζμζηδηζηχκ απυρεςκ απυ ημ έκα ζδιείμ ηδξ Δθθάδμξ ιέπνζ ημ 

άθθμ.  

 Θα έθεβα ηαζ ηαθυ εα είκαζ κα ημ ακηζθδθεμφκ ηαζ ηάπμζμζ 

εκδεπμιέκςξ θακεαζιέκδξ πθδνμθυνδζδξ δδιμζζμβνά θμζ, υπμο 

εεςνμφκ υηζ αοηυ ημ εειαηζηυ οκέδνζμ , πμο ζαθέζηαηα είπε κα 

ζημπεφζεζ ημ εέια ηςκ ιεηαννοειίζεςκ ηαζ ημ γήηδια πμο αθμνά 

πχξ εα πάιε ζηδκ επυιεκδ ιένα, υπμο εέθμοιε έκα ηνάημξ πζμ 

επζηεθζηυ, πζμ ημκηά ζημκ πμθίηδ, πζμ ζφβπνμκμ, πζμ θεζημονβζηυ, 

πζμ αθθδθέββομ ζημ πμθίηδ,  ηαζ αοηυ δεκ είκαζ ιζα εοπή, είκαζ ιζα 

πνμζπάεεζα ιε ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία.  

 Θα έθεβα θμζπυκ υηζ ήηακ έκα επζηοπδιέκμ ηαηανπήκ 

οκέδνζμ, δζυηζ αοηυ δεκ ημ ιανηονμφκ μζ δζημί ιμο θυβμζ, ημ 

ιανηονά μ ανζειυξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, μ μπμίμξ ήηακ πένακ ηάεε 

πνμζδμηίαξ ηαζ ημ δζαπζζηχζαηε υθμζ ζαξ ζε ηάπμζεξ πνμκζηέξ 

ζηζβιέξ υπμο ζηδκ αίεμοζα ηδκ ίδζα ήηακ υνεζμζ ζοιιεηέπμκηεξ.  

 Γζαηί δζαθέβαιε ημ Βυθμ. Γζαηί πνεζάγεηαζ κα… δζααάζαιε 

δζάθμνα, ηαθυ είκαζ κα απακηήζμοιε ζε αοηυ. Μαηνζά απυ ειάξ 
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μπμζεζδήπμηε ημπζηέξ ή άθθεξ δζαιάπεξ ηδξ ηεκηνζηήξ ηοαένκδζδξ 

ή ηάπμζςκ ιειμκςιέκςκ ηαηαζηάζεςκ. Θα παναηαθέζς ιδ ιαξ 

αάγεηε ζε αοηή ηδ δφζημθδ ηαηάζηαζδ ηαζ εέζδ. Γεκ πνςζηάιε ζε 

ηακέκακ. Υνςζηάιε ζηδκ Αοημδζμίηδζδ ηαζ ζηδκ αλζμπνέπεζα ηςκ 

αοημδζμζηδηζηχκ.  

 Οηζδήπμηε άθθμ θέβεηαζ, ημ επζζηνέθμοιε απνεςζηήηςξ ζε 

αοημφξ πμο ημ θέκε, δζυηζ παναιέκμοκ αζδςιέκμζ ζημ ηαηυ 

πανεθευκ. Γδθαδή ζηδκ ζδζμηεθή δζαδζηαζία ημο ηυιιαημξ πμο 

πνμηάζζεζ ηάπμζμξ, αηυια ηαζ ακ θέβεηαζ δδιμζζμβνάθμξ, ή ηδ 

ζοκενβαζία πμο έκαξ δδιμζζμβνάθμξ έπεζ ιε ηδκ εηάζημηε 

ηοαένκδζδ, βζα κα ιπμνέζεζ κα δζαηδνήζεζ ημ site παναδείβιαημξ 

πάνδ. Γζα κα δζαηδνήζεζ ημ site , βθείθεζ  ηαζ θίβμ ηοαένκδζδ.  

 Λές θμζπυκ απυ αοηυ ημ πανάεονμ, ζαξ έπμοκ πάνεζ 

παιπάνζ.  

 Πμζα είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα. Ζ πναβιαηζηυηδηα είκαζ υηζ 

δζαθέλαιε ημ ηέκηνμ ηδξ Δθθάδμξ ηδξ δπεζνςηζηήξ, χζηε ιε απθή 

δζαδζηαζία κα ιεηααμφκ μζ φκεδνμζ, χζηε ηαζ δ ζοιιεημπή κα είκαζ 

ιεβάθδ, αθθά ηαζ δ δζεοηυθοκζδ ζδιακηζηή.  

 Καζ επεζδή δεκ εα αζπμθδεμφιε άθθμ ιε ημοξ ηαηεκηνεπείξ, 

ημοξ αθήκμοιε ζημ πανεθευκ ημοξ, αθθά ηαζ ζημκ ζδζμηεθζζιυ ημκ 

μπμίμ ηαηέπμοκ, κα πμφιε υηζ ηαζ πεεξ ιε ηδ ζοιιεημπή ηδξ 

ηοαένκδζδξ, πμο αεααίςξ εα εέθαιε, είιαζ ζίβμονμξ υηζ 

εκδεπμιέκςξ ιαξ παναημθμοεμφκ ιέζα απυ ηδκ απεοεείαξ 

ζφκδεζδ, κα ήηακ ηαζ εδχ ηάπμζμζ. Γδθαδή ημ οκέδνζμ ηδξ 

Κεκηνζηήξ Έκςζδξ Γήιςκ Δθθάδμξ, δδθαδή ημο ακχηαημο 

αοημδζμζηδηζημφ Ονβάκμο, οπμπνεμφηαζ δ εηάζημηε ηοαένκδζδ κα 

είκαζ απυ ηδκ ανπή ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ. Ακ 

υπζ μ Τπμονβυξ, ακ υπζ μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ, ηάπμζμξ μ μπμίμξ κα 

ιαξ έπεζ επζζδιάκεζ ζε αοηή ηδκ αίεμοζα υηζ έπεζ ελμοζζμδμηδεεί κα 

παναημθμοεεί ημ οκέδνζυ ιαξ.  

 Γεκ εέθμοιε κα εοηεθίγμοιε ημοξ εεζιμφξ. Θέθμοιε κα 

ζεαυιαζηε μ έκαξ ημκ άθθμκ ηαζ κα ιδ εεςνήζεζ ηακείξ ζήιενα υηζ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 2
ης 

ΗΜΔΡΑ  

144 

έπεζ ηδκ ελμοζία ηαζ ηάκεζ υη ζ εέθεζ. Δάκ ημ εεςνήζεζ, κμιίγς εα 

πνμζθένεζ ηαηέξ οπδνεζίεξ ζηδ δδιμηναηία. Γεκ οπάνπεζ ελμοζία 

πμο θέεζ ηάκς υηζ βμοζηάνς. Τπάνπεζ ελμοζία πμο ζέαεηαζ ημοξ 

εεζιμφξ ηαζ δεκ ημ θέεζ ιυκμ, αθθά ηαζ ημ πνάηηεζ.  

 Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αημφζαιε πένακ 

ηςκ ηεζζάνςκ εειαηζηχκ πμο ζπεηίγμκηακ αηνζαχξ ιε ηζξ μιάδεξ 

πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί ςξ αμδεδηζηέξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

Δπζηνμπήξ Μεηαννφειζζδξ ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ, ιε 

Πνυεδνμ αοηήξ ημκ Γεκζηυ Γναιιαηέα, ηφνζμ Πμοθάηδ, ηαζ ζηδκ 

μπμία ζοιιεηέπεζ δ Κεκηνζηή Έκςζδ Γήιςκ Δθθάδμξ ιε ηνία ιέθδ 

δζαπαναηαλζαηά, ηαη’ μοζία ηαζ μζ ηέζζενζξ εηθεβιέκεξ παναηάλεζξ 

ζηδ δζμίηδζδ ηδξ Κεκηνζηήξ Έκςζδξ Γήιςκ Δθθάδμξ.  

 Σμ ίδζμ ηάκεζ αεααίςξ ηαζ δ ΔΝΠΔ, υπςξ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ 

ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ηδξ ΠΟΔ ΟΣΑ,  ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηδξ 

Πενζθενείαξ.  

 Δίκαζ αθήεεζα υηζ απυ αοηέξ ηζξ ηέζζενζξ μιάδεξ είπαιε ημοξ 

ειπεζνμβκχιμκεξ, δδθαδή αοημφξ ημοξ μπμίμοξ έπμοιε ςξ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιιεηέπμοκ ζε 

αοηέξ, ηαζ έηζζ ηαζ μ ηφνζμξ Εοβμφνδξ, ηαζ μ  ηφνζμξ Βαββέθδξ 

Πάκμο, ηαζ μ ηφνζμξ Εεναυξ Γζχνβμξ, ηαζ μ Γαθακυξ Γζχνβμξ, ζηζξ 

ακηίζημζπεξ Δπζηνμπέξ είπακ ηζξ ακηίζημζπεξ ημπμεεηήζεζξ επάκς 

ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εειαημθμβίεξ ηςκ μιάδςκ αοηχκ.  

 ιςξ πένακ αοημφ, οπήνπακ ημπμεεηήζεζξ ηςκ παναηάλεςκ 

ηδξ Κεκηνζηήξ Έκςζδξ Γήιςκ Δθθάδμξ, υπςξ ηαζ ηςκ 

Πενζθενεζαηχκ Δκχζεςκ Γήιςκ, πμο ειείξ ημοξ ηζιμφιε ηαζ ζε 

ηάεε οιαμφθζυ ιαξ είκαζ ημκηά, είκαζ ηαθεζιέκμζ ηδξ Κεκηνζηήξ 

Έκςζδξ Γήιςκ Δθθάδμξ, μζ Πνυεδνμζ, βζα κα ζοιιεηέπμοιε ζε 

ημζκέξ απμθάζεζξ. Σμ ίδζμ έβζκε ηαζ ζημ οκέδνζυ ιαξ.  

 Πένακ αοημφ, δχζαιε πχνμ ηαζ ζηδκ ΠΟΔ ΟΣΑ ηαζ ζηδκ ΠΟΠ 

ΟΣΑ, ηαζ ημοθάπζζημκ εβχ ζηακμπμζήεδηα ζδιακηζηά έπμκηαξ έκακ 

ημζκυ πανακμιαζηή, ημ ημζκυ ιέηςπμ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ 

ενβαγμιέκςκ. Γεκ έπμοιε κα πςνίζμοιε ηίπμηα. Απεκακηίαξ, 
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έπμοιε ημζκή ζηυπεοζδ. Σδκ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηςκ Γήιςκ ιαξ, 

πμο αοηυ ζδιαίκεζ πμζμηζηή θεζημονβία ηαζ ηαηά ζοκέπεζα μζ πμθίηεξ 

ημ εζζπνάηημοκ πμθφ ηαθφηενα.  

 Δίκαζ ζίβμονμ υηζ ζηδ θάζδ αοηή εα οπάνλεζ έκα ηείιεκμ ημ 

μπμίμ πνζκ θίβμ, ηφνζε Πνμεδνεφμκηα, ηφνζε Α ’ Ακηζπνυεδνε, ηφνζε 

Καθακηάνδ, ηαζ ζε υζμοξ ιίθδζακ, δεκ ήηακ αβέκεζα δ ιδ πανμοζία 

ηαζ δ δζηή ιμο ηαζ ημο ηονίμο Κμζιήζδ ηαζ ημο ηονίμο Μπίνιπα ηαζ 

ημο ηονίμο Ηςαηεζιίδδ, εκκμχ ηαηά ηα ηεθεοηαία θεπηά …  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δκκμχ ηαηά ηα ηεθεοηαία θεπηά, ηφνζε Κμζιήζδ. 

Αθθά ήηακ ηονίςξ βζα κα ιπμνέζμοιε κα δζαιμνθχζμοιε έκα 

ηείιεκμ ημ μπμίμ ζφκημια, δδθαδή πμθφ ζφκημια, εα ζαξ 

δζααάζμοιε ςξ ηεθζηή ηαηάθδλδ αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ αοημφ ημο 

δζδιένμο.  

 Θα έθεβα υιςξ υηζ ημ ζδιακηζηυηενμ ελ αοηχκ είκαζ κα  βίκεζ 

ακηζθδπηυ υηζ δ ηεκηνζηή ηοαένκδζδ, δ μπμία αεααίςξ ηαζ έπεζ ημ 

αάνμξ ημ κμιμεεηζηυ ηαζ ημ εζζδβδηζηυ ζηδ Βμοθή, υιςξ εα ήηακ 

πμθφ πνήζζιμ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ απυρεζξ ηςκ ανιμδίςκ 

θμνέςκ, ηαζ ελδβμφιαζ.  

 Πνζκ θίβμ ηαηαηέεδηε δ  ηνμπμθμβία απυ ημκ ηφνζμ 

Βενκανδάηδ, υπμο υπςξ είκαζ βκςζηυ, πνζκ θίβεξ ιένεξ αοηή δ 

ηνμπμθμβία είπε απμζονεεί ιε ζηυπμ κα αεθηζςεεί ζημ επίπεδμ ημο 

υηζ κμιμεεηείηε, αεααίςξ, νςηήζαηε ζε αοημφξ πμο κμιμεεηείηε εάκ 

ιπμνμφκ κα οπμζημφκ ηαζ άθθδ μζημκμιζηή επζαάνοκζδ, ηδκ μπμία 

ιπμνεί βζα έκα πνμκζηυ δζάζηδια κα ηαηάθενακ ζηδκ 

ακηαπμδμηζηυηδηα πμο έπμοκ κα ηναηήζμοκ ςξ ακεθαζηζηέξ 

δαπάκεξ ηαζ εάκ ζζπφεζ ημ ίδζμ βζα υθμοξ ημοξ Γήιμοξ;  

 Σζ είπαιε θμζπυκ πνμηείκεζ ζημκ ηφνζμ Βενκανδάηδ, ζημκ 

ανιυδζμ Τπμονβυ Γζμ ζηδηζηήξ Μεηαννφειζζδξ; Δίπαιε πνμηείκεζ υηζ 

εα πνέπεζ κα οπάνλεζ ιζα δοκδηζηυηδηα ζηδκ παναιμκή βζα άθθμ 

έκα πνυκμ ηςκ αλζυθμβςκ, πμο ηζιμφιε ζδζαζηένςξ, ενβαγμιέκςκ 

πμο ήηακ 8ιδκα, πμο αολήεδηε βζα έκα πνυκμ ιέπνζ 31/12/2016 δ 
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παναιμκή ημοξ ηαζ πνμςεείηα ζ δ ηνμπμθμβία κα ηναηδεμφκ ιέπνζ 

31/12/2017. Δίιαζηε ιαγί ημοξ, αθθά εα πνέπεζ εηείκμζ πμο 

κμιμεεημφκ κα ιαξ πμο κα έπμοκ εθέβλεζ υηζ αάζεζ ηδξ 

ακηαπμδμηζηυηδηαξ ιπμνμφκ θέημξ κα ημοξ ηναηήζμοκ ηαζ βζα έκα 

πνυκμ.  

 Γεκ έβζκε αοηυ. Δκχ ημ είπαιε. Καζ ένπεηα ζ θμζπυκ δ 

ηνμπμθμβία απυ υηζ πθδνμθμνήεδηα πνζκ θίβμ, υπμο μοζζαζηζηά 

κμιμεεημφκ βζα ειάξ πςνίξ ειάξ ηαζ  ιδ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ 

εέια ηδξ δοκδηζηυηδηαξ, δδθαδή ιε απθέξ ημοαέκηεξ ηδξ 

πζζημπμζδιέκδξ δοκαηυηδηαξ ηςκ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ημο ηάεε 

Γήιμο ηαζ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, ηδκ μπμία εοκμήηςξ εα 

έπαζνκε εθυζμκ έπεζ ηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ.  

 Σζ πζμ αηέναζμ, ηζ  πζμ μοζζαζηζηυ, ηζ  πζμ αλζμπνεπέξ, ηζ  πζμ, 

ακ εέθεηε, ηίιζμ απέκακηζ ζε αοημφξ μζ μπμίμζ εέθμοκ κα 

ζοκενβαζημφκ. Έβζκε; πζ,  ηφνζε Βενκανδάηδ, δεκ έβζκε, ηαζ δεκ 

μθείθεηαζ ζε ειάξ. Οθείθεηαζ ζε εζάξ. ε εζάξ μ μπμίμξ εεςνείηε 

υηζ έπεηε ηαζ ημ ιαπαίνζ ηαζ ημ πεπυκζ. ιςξ δεκ ζαξ άημοζα κα 

πείηε ηίπμηα βζα ηδ Γδιμηζηή Αζηοκμιία αηυια, υπμο αεααίςξ 

ηάπμζμζ άθθμζ ηαζ έπμοκ ηαηδβμνδεεί βζα αοηυ, αθαίνεζακ απυ ηδκ 

Αοημδζμίηδζδ ηδ Γδιμηζηή Αζηοκμιία. ιςξ δφμ πνυκζα δεκ ηάκαηε 

ηίπμηα βζα αοηυ, ηαζ έπεηε αθήζεζ ημοξ ακαπήνμοξ, κα πανηάνεζ 

υπμζμξ εέθεζ, ηα μβηχδδ κα ηα πεηάεζ υπμζμξ εέθεζ υπμο εέθεζ ηαζ 

ημοξ Γήιμοξ κα πάκμοκ έζμδα, ηαζ οπεφεοκμξ είζαζηε εζείξ, δζυηζ 

ειείξ ημ έπμοιε ηαηαεέζεζ ηαζ εζείξ ημ αβκμείηε.  

 Δίκαζ ζίβμονμ θμζπυκ υηζ πνέπεζ κα ζμαανεοημφιε ηαζ κα 

ζμαανεοημφιε υπζ ιέζα απυ ιζα ηοπμδζςηηζηή ημιιαηζηή 

πνμζπάεεζα, αθθά ιέζα απυ ιζα βκήζζα ακενςπζζηζηή, αθθδθέββοα 

πμθζηζηή, πμο κα ζδιαίκεζ εεκζηή Δθθάδα. Γεκ ιε κμζάγμοκ ηα 

ηυιιαηα, μφηε ηα οκέδνζα ηςκ ημιιάηςκ. Με κμζάγεζ ιε πμζμκ 

ηνυπμ εα κζηήζμοιε ηζξ παεμβέκεζεξ ηδξ πχναξ ιαξ. Καζ είκαζ 

ζίβμονμ υηζ αοηή ηδ ζηζβιή, εοεφκδ έπεηε εζείξ, μζ μπμίμζ δεκ 

κμιμεεηείηε μνεμθμβζηά. Γζυηζ αάζεζ αοηήξ ηδξ ηνμπμθμβίαξ ηδκ 
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μπμία επαίζποκηα ηαηαεέηεζ μ ηφνζμξ Βενκανδάηδξ, ηζ  δδιζμονβεί, 

αβαπδημί ζοκάδεθθμζ;  Γφμ θφζεζξ. Ή ηδκ αδοκαιία κα ιπμνέζεζξ κα 

έπεζξ ηδκ ακεθαζηζηή δαπάκδ, άνα ηάκε αφλδζδ δδιμηζηχκ ηεθχκ, 

ζηδκ μπμία κα θένεζξ θμ ζπυκ ημ αάνμξ ζημοξ πμθίηεξ ιε έκακ 

έιιεζμ αθθά μοζζαζηζηυ ηνυπμ, ηαζ οπεφεοκμξ θέβεηαζ  

Βενκανδάηδξ.  

Μπμνεί κα ζηεκαπςνχ ηάπμζμοξ, αθθά ηαθφηενα κα  

ζηεκαπςνζυιαζηε βζα κα ηαηαθάαμοκ υηζ ιυκμ ακ αθήζμοιε ηζξ 

ημιιαηζηέξ ιαξ ηαοηυηδηεξ έλς απυ αοηή ηδκ πυνηα εα ιπμνέζμοιε 

ημ δίηαζμ ηαζ ημ μοζζαζηζηυ κα ημ πεηφπμοιε ζηδκ Αοημδζμίηδζδ.  

Καζ επεζδή υθμζ ζε αοηή ηδκ αίεμοζα έπμοιε αθήζεζ ηζξ 

επζζηήιεξ ιαξ, ηα επαββέθιαηά ιαξ, ηα παζδζά ιαξ, δεκ ημ ηάκαιε 

βζα κα παίλμοιε ιε ηακέκακ, μφηε ιαξ εκδζαθένμοκ μζ ημιιαη ζηέξ 

ίκηνζβηεξ. Μαξ εκδζαθένεζ δ πχνα ιαξ ηαζ ηα παζδζά ιαξ κα ιδ 

θφβμοκ ηαζ αοηά ζημ ελςηενζηυ, αθθά κα βονίζμοκ αοηά πμο έθοβακ 

ιέζα ζημ εζςηενζηυ.  

Καζ βζα αοηυ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, είπα ηαζ πεεξ, εα ημ πς 

ηαζ ζήιενα. Γεκ παίγεζ απυ εδχ ηαζ πένα δ Αοημδ ζμίηδζδ. Γεκ ιε 

εκδζαθένεζ πμζχξ ηζ έηακε ζηδκ ακηίδναζδ ιέπνζ ζήιενα δ 

Αοημδζμίηδζδ. Με εκδζαθένεζ απυ εδχ ηαζ πένα ηζ εα ηάκμοιε, βζαηί 

μοζζαζηζηά αοηυ ημ μπμίμ δζαηνίκμοιε είκαζ δ αδοκαιία 

ζοκεκκυδζδξ ζε αοηή ηδ πχνα, ηαζ  δεκ αθμνά ηαζ ηδ ζδιενζκή 

ηοαένκδζδ ιυκμ. οκεκκυδζδξ υηζ ημ κα πονμαμθείξ ημκ 

αοημδζμζηδηζηυ ,  ιε ιία ζπάεδ πάκς απυ ημ ηεθάθζ ημο, πςνίξ κα 

ηεθεζζδζημφκ δζηαζηήνζα, πςνίξ κα οπάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ, υπςξ 

εα έπνεπε κα επζαάθθεηαζ ζημοξ Βμοθεοηέξ, αθθά δ αζοθία 

ηναηζέηαζ αηυια, αζοθία ημο  Βμοθεοηή, πμο βζα κα ηαηανβδεεί εα 

πνέπεζ κα πενάζεζ απυ ημ Κμζκμαμφθζμ. Αθθά μζ ίδζμζ ηφνζμζ, μζ 

μπμίμζ ηναημφκ ηδκ αζοθία, θέκε ζημκ αοημδζμζηδηζηυ κα ηαηανβδεεί 

απυ ηδ εέζδ ημο πςνίξ έζης ηαζ ιζα απυθαζδ πνςηυδζηδ. Δίκαζ 

κηνμπή αοηυ πμο γμφιε ζε αοηή ηδ πχνα, δζυηζ δεκ ζοιααίκεζ ζε 

άθθεξ πχνεξ, ηαζ υζμζ αοηή ηδ ζηζβιή έπμοκ ρδθίζεζ ιε αοηυκ ημκ 
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ηνυπμ ή δεκ έπμοκ ηάκεζ ηαζ ηζξ ακάθμβεξ ηζκήζεζξ, ηυηε ηαζ αοημί 

είκαζ ζοκοπεφεοκμζ.  

Δίκαζ ζίβμονμ θμζπυκ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, υηζ έπμοιε 

πμθθή δμοθεζά ιπνμζηά  ιαξ. Μαξ έπμοκ πενάζεζ βζα πθάηα. Μαξ 

έπμοκ πενάζεζ εφημθμοξ. Μαξ έπμοκ αάθεζ ηαζ ηζξ Πενζθένεζεξ κα 

ιαξ ημοκάκε ηαζ ηαιζά πθαηεία ή ηαιζά παζδζηή πανά, βζα κα πάιε 

είδαηε ηζ  ηαθμί πμο είιαζηε ζημοξ πμθίηεξ ιαξ, ζαξ θέναιε ηδκ 

πθαηεία βζαηί ηάηζαιε θνυκζια παζδζά.  

Αοηή ηδκ Αοημδζμίηδζδ δεκ ηδ εέθμοιε. Αοηή ηδκ 

Αοημδζμίηδζδ πνέπεζ κα ηδκ αθθάλμοιε. Καζ υζμζ ζε αοηυ ημ αήια 

ημπμεεημφκηαζ πμθζηζημί, κα λένμοκ υηζ ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ δ 

ηαηαβναθή ημοξ ζδιαίκεζ δέζιεοζδ.  

Θα έθεβα υηζ έπμοιε ιζα πμνεία εκυξ ιήκα ηαζ ηάηζ διενχκ 

βζα κα θηάζμοιε ζημ ηεκηνζηυ ιαξ ηαηηζηυ εηήζζμ οκέδνζμ, 1, 2 ηαζ 

3 Γεηειανίμο ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Θα είκαζ έκαξ ιήκαξ μ μπμίμξ εα 

είκαζ ζδζαίηενα ποηκυξ ζε επίπεδμ βκχζδξ ηαζ ζε επίπεδμ δμοθεζάξ. 

Σμ είπα ηαζ πνζκ, ημ θές ηαζ ηχνα. Θα γδηήζμοιε ηδ ζοκείδδζδ ημο 

ηάεε αοημδζμζηδηζημφ, υπμο ηαζ ακ ανίζηεηαζ. Θέθμοιε ηδ βκχιδ 

ημο, εέθμοιε ηδκ άπμρή ημο, εέθμοιε κα ζοιιεηέπεζ ζε αοηυ ημ 

μπμίμ εα πανμοζζάζμοιε ςξ ηεκηνζηή ζδέα ζημ ηεκηνζηυ ιαξ 

οκέδνζμ.  

Πανμοζζάζηδηε απυ ημ Ηκζηζημφημ Σμπζηήξ Αοημδζ μίηδζδξ ιία 

ιεθέηδ. Αοηή δ ιεθέηδ, ημ είπα ηαζ πνζκ, ημ θές ηαζ ηχνα, δεκ είκαζ 

δ ηεθζηή ηαηάθδλδ ηδξ αοημδζμζηδηζηήξ πνυηαζδξ. Δίκαζ ιζα 

πθαηθυνια δ μπμία ιπμνεί κα ηηίζεζ ηακείξ ηζξ ζδέεξ, ηζξ ζηέρεζξ ή 

ηαζ κα αθθάλεζ εέιαηα, αθθά ηαζ κα πνμζεέζεζ ιέζα α πυ ιεθέηεξ 

πμο είπαιε ηαζ πνζκ, αθμνμφκ ημ θμνμθμβζηυ, ημ μζημκμιζηυ, ηδ 

κδζζςηζηυηδηα, ηδκ μνεζκή πενζμπή ηδξ Δθθάδμξ.  

θα αοηά εα απμηεθέζμοκ πενζμοζία ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ 

εα πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε υθμζ, μ επενυξ δεκ είκαζ εδχ ιέζα, ηαζ 

υηακ θέιε επενυξ εκκμχ ηα πνμαθήιαηα. Δίκαζ έλς απυ αοηήκ ηδκ 

αίεμοζα. Καζ βζα αοηυ εα πνέπεζ εκςιέκμζ κα ηα ακηζιεηςπίζμοιε.  
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Θα εέθαιε θμζπυκ κα ζαξ ακαβκχζμοιε, ιεηά απυ ηδ 

ζφζηερδ πμο είπαιε ηαζ ιε ημ Πνμεδνείμ ηαζ ημοξ επζηεθαθήξ ηςκ 

παναηάλεςκ, έκα ηεθζηυ ηείιεκμ, ημ μπμίμ απμηεθεί ακ εέθεηε ημ 

απαφβαζια, πένακ ηςκ ημπμεεηήζεςκ πμο ηαηεβνάθδζακ ηαζ ζημ 

επίπεδμ ημ ημπζηυ ηαζ ημ μοζζαζηζηυ, ημο ηάεε φκεδνμο πμο πήνε 

ημ θυβμ, ηαζ πμο θοζζηά δ ηαηαβναθή έβζκε ηαζ δθεηηνμκζηά ηαζ δζα 

πναηηζηχκ.  

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2016  

 

Τν Δηδηθφ Θεκαηηθφ Σπλέδξην «Αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε –  Νέν 

Μνληέιν Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο», πνπ ζπλήιζε κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ ζην Βφιν ζηηο 17 

θαη 18 Οθησβξίνπ ηνπ 2016, δηαπηζηψλεη ηα αθφινπζα:  

Σπγθεθξηκέλα:  

 

Α. Γηαπηζηώζεηο:  

Ζ Κπβέξλεζε άλνημε ηε ζπδήηεζε γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ηνπ Κξάηνπο 

ρσξίο φκσο λα έρεη κέρξη ηψξα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο αλαιπηηθά ηηο ζέζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα δελ 

παξνπζηάζηεθε:  

 Οινθιεξσκέλν ζρέδην αιιαγήο ηνπ Δθινγηθνχ Νφκνπ.  

 Οινθιεξσκέλν πιάλν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ λένπ κνληέινπ 

νξγάλσζεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Φψξαο.  

 Δπηπιένλ, δελ αληηκεησπίδνληαη ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά 

αδηέμνδα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Πξνηάζεηο πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο 

ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο θαη  ηνπ ξφινπ ησλ Αηξεηψλ.  

 Φαίλεηαη φηη ε θπβέξλεζε επηθπιάζζεη γηα ηνπο Γήκνπο ξφιν 

ζηελ πινπνίεζε ησλ Κνηλσληθψλ Πξνγξακκάησλ θαη δελ 

πξνζδηνξίδεη κέρξη ηψξα ξφιν ζηα δεηήκαηα αλάπηπμεο.  
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Β. Οη ζέζεηο ηεο ΚΔΓΔ  

Σε αληίζεζε κε ηελ Κπβέξλεζε ε ΚΔΓΔ δηακνξθψλεη  ζέζεηο φπσο 

ελδεηθηηθά απηέο απνηππψλνληαη ζην «θείκελν πξνηάζεσλ ηεο ΚΔΓΔ 

γηα ηελ Μεηαξξχζκηζε ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε». Δηδηθφηεξα:  

  

Δθινγηθό ύζηεκα  

Ζ ΚΔΓΔ θαη έσο φηνπ ε Κπβέξλεζε θαηαζέζεη ηελ νινθιεξσκέλε 

πξφηαζή ηεο γηα ην Δθινγηθφ Σχζηεκα, δελ ζπδεηά ηελ αιιαγή ηνπ 

πξηλ νινθιεξσζεί πξνεγνπκέλσο ν δηάινγνο γηα ηε Μεηαξξχζκηζε.  

 

Οηθνλνκηθό πιαίζην Μεηαξξύζκηζεο – Πόξνη ηεο Σ.Α.  

(α) θνξνινγηθή απνθέληξσζε κε θνξνινγηθέο ειεπζεξίεο ρσξίο 

επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ πνιίηε θαη κε κεραληζκφ αλαδηαλνκήο γηα  

άξζε ησλ αληζνηήησλ.  

(β) λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ θαη ηαπηφρξνλε επηζηξνθή εζφδσλ 

απφ θφξν δχζνπ, βνζθνηφπσλ, πεηξειαηνεηδή θιπ  

(γ) πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηεο κεηαξξχζκηζεο κε δηαζθαιηζκέλνπο 

πφξνπο θαη πξνζσπηθφ.  

(δ) απφδνζε ηνπ 10% απφ ηα έζνδα ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ  

(ε) δξαζηηθή κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ  

(ζη) δεκηνπξγία ελφο λένπ Aλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Τ.Α., 

πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ην ΔΣΠΑ θαη κπνξεί λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηε λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ, ην ΠΓΔ, ηελ ΔΤΔΠ θαη ην Πξάζηλν 

Τακείν. Τν Πξφγξακκα απηφ ζα παξέρεη ηδηαίηεξα ππνζηήξημε ζηνπο 

κηθξνχο νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο δήκνπο.  

(ε) ε κε κεηαθνξά ηνπ ΔΝΦΗΑ ζηελ Τ.Α. φπσο είλαη ζήκεξα, αιιά ε 

κειέηε γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα, αθνχ απηφο ν θφξνο ζεσξείηαη 

ν πιένλ δίθαηνο θφξνο.  

(ζ) νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 

ησλ Πξνκεζεηψλ έρνπλ νπζηαζηηθά «κπινθάξεη», κε εκθαλή 
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απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Τν πξφβιεκα 

πξέπεη λα επηιπζεί άκεζα.  

(η) ηέινο, ε κείσζε ησλ εζφδσλ (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, Φφξνο Εχζνπ, 

Βνζθνηφπηα, ηέιε παξαρσξεζηνχρσλ θιπ) αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο κε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο (επηβάξπλζε κηζζνινγηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ θφζηνπο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κεηαθνξέο 

ππαιιήισλ, θνξνινγηθέο πξνθαηαβνιέο επί εθδηδνκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ΓΔΥΑ θιπ) νδεγνχλ ηνπο Γήκνπο ζε 

αδπλακία ιεηηνπξγίαο.  

 

Καηαζηαηηθή Θέζε ηωλ Αηξεηώλ  

 Κσδηθνπνίεζε θαη νξηζηηθή επίιπζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ Αηξεηψλ.  

 Δπαλεμέηαζε ηνπ θαζεζηψηνο «πεξί απμήζεσλ ησλ πνηλψλ γηα 

αδηθήκαηα θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ».  

 Τξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ παξαπνκπή ησλ 

Αηξεηψλ ζε αξγία.  

 Δπαλαθνξά ηεο εηδηθήο δσζηδηθίαο.  

 Καηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ 

πνπ επηβάιεη ηελ πεξηθνπή ηεο ζχληαμεο ησλ Αηξεηψλ.  

 Δπαλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο απνδεκηψζεηο ησλ Αηξεηψλ.  

 Δπαλεμέηαζε θαη απνζαθήληζε ηεο ρνξήγεζεο εηδηθήο άδεηαο 

ζηνπο Αηξεηνχο.  

 Άκεζε εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ  

 

Αλαπηπμηαθόο ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΔΠΑ 2014-

2020 

Οη Γήκνη, ζχκθσλα κε ηηο πάγηεο ζέζεηο ηεο ΚΔΓΔ, πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ γηα ηα έξγα θαη ηηο επελδχζεηο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε γελλαία αχμεζε ηνπ ΠΓΔ θαη εηδηθή 

«γξακκή» γηα ηνπο Γήκνπο.  
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Όζνλ αθνξά ζην ΔΣΠΑ, ε ΚΔΓΔ απαηηεί, θαηά  ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ, λα δηαζθαιηζηνχλ δηαθξηηέο 

θαηεγνξίεο δξάζεο κε δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο ζε φια ηα Τνκεαθά 

θαη Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ 2014 –  

2020, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 2 δηο επξψ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί νπζηαζηηθά έλα 

«νξηδφληην» Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ηεο Τ.Α., φπσο έρεη δεζκεπζεί 

ε θπβέξλεζε δηα ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ.    

 

Γ. Καιεί ηελ Κπβέξλεζε  λα δηακνξθψζεη  θαη λα αλαθνηλψζεη 

άκεζα ηηο ζέζεηο ηεο γηα φια ηα ζέκαηα δσηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο Γήκνπο θαη ην κέιινλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΥΠΔΣΓΑ γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ «Καιιηθξάηε», ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, 

ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ 

παξφληνο Θεκαηηθνχ Σπλεδξίνπ. Δπηπιένλ, ηελ θαιεί λα θαηαζέζεη 

άκεζα ζηε Βνπιή ην πνιπλνκνζρέδην ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, κε ηελ 

επηζήκαλζε φηη πξέπεη λα γίλνπλ δεθηέο νη παξαηεξήζεηο ηεο ΚΔΓΔ, 

κε ην νπνίν επηιχνληαη ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ Γήκσλ.  

 

Γ. Θεωξεί ωο βάζε ζπδήηεζεο ηηο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο 

πξσηνβάζκηαο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θείκελν «Πξνηάζεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ζηελ Τ νπηθή 

Απηνδηνίθεζε». Δμνπζηνδνηεί ην Γ.Σ. λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 

εκπινπηίζεη ην ελ ιφγσ θείκελν κε ηηο απφςεηο ησλ Αηξεηψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζην Σπλέδξην.  

Δηδηθφηεξα, θαη ελφςεη ηεο Σπληαγκαηηθήο Αλαζεψξεζεο, 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε: α) Αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ  101 ηνπ 

Σπληάγκαηνο κε πεξαηηέξσ ζσξάθηζε θαη ελίζρπζε ηεο 

λεζησηηθφηεηαο θαη ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Σπληάγκαηνο κε ζηφρν ηελ 
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απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

εζφδσλ θαη ηελ ζσξάθηζε ηεο ηαπηφρξνλεο κεηαθνξάο ησλ πφξσλ 

κε ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο θαη β) άξζεο ησλ θσιπκάησλ θαη 

αζπκβηβάζησλ ησλ Αηξεηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 

Δ. Απνθαζίδεη:  

1.  Τελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ζηηο  Πεξηθεξεηαθέο 

Δλψζεηο Γήκσλ θαη ζηνπο Γήκνπο, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θείκελν 

«Πξνηάζεσλ ηεο ΚΔΓΔ  γηα ηελ Μεηαξξχζκηζε ζηελ ΤΑ».  

2. Τελ απνζηνιή ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πξνο ηνπο 

Αηξεηνχο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ θείκελν ζέζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ πνπ ζα θαηαηεζεί ζην Ταθηηθφ Σπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ην 

Γεθέκβξην ζηε Θεζζαινλίθε, ψζηε ε Πξσηνβάζκηα Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε λα ιάβεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ηεο θαη λα θαζνξίζεη ηε 

δξάζε ή ηελ αληίδξαζή ηεο ελφςεη ηεο πξνεηνηκαδφκελεο 

Μεηαξξχζκηζεο.  

 

 Λμζπυκ, αοηυ είκαζ ημ ηείιεκμ. Δηεί πμο θέιε βζα ηδκ άνζδ 

ηςθοιάηςκ ηαζ αζοιαζαάζηςκ ηςκ αζνεηχκ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, 

ακαθενυιαζηε ηαζ ημο Α’ Βαειμφ ηαζ ημο Β’ Βαειμφ, ηφνζε 

Εοβμφνδ, ζε αοηυ πμο είπαιε πάνεζ ηαζ ςξ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ…  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μζθάς, ηφνζε Εοβμφνδ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ακαθένμιαζ ζημ εέια ηςκ Γεςβναθζηχκ 

Ακηζπενζθενεζανπχκ ηαζ ημο αζοιαζαάζημο κα ηαηαεέημοκ ζηδκ 

επυιεκδ εδηεία ςξ Γήιανπμζ ηςκ πενζθενεζχκ πμο ιμίναγακ ή δεκ 

ιμίναγακ πνήιαηα.  

Αοηυ ημ έπμοιε πάνεζ ηαζ ςξ απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ηαζ αοηυ κα αθμνά ζηδ (α) άνζδ ηςκ ηςθοιάηςκ ηαζ 

αζοιαζαάζηςκ ηςκ αζνεηχκ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 οιθςκμφιε; οιθςκμφιε.  
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ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δίκαζ άνζδξ ηςκ ηςθοιάηςκ ηαζ αζοιαζαάζηςκ. Ή 

πνυζεεζδ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Άνζδξ ή επέηηαζδξ. Αοηυ πμο πήναιε πνζκ.  

 Γζα πείηε ηχνα, ηφνζε Εοβμφνδ, πμζμ είκαζ ημ εέια ζαξ;  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λμζπυκ, ηαηανπήκ ζημ ηείιεκμ αοηυ, μιμθςκμφιε; 

Οιμθςκμφιε.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Χναία, πάνηε ημ, ηφνζε Ακηζπνυεδνε. Δκηάλεζ, 

εοπανζζημφιε.  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Σδκ πανάβναθμ βζα ημκ ΔΝΦΗΑ. «Ζ ιδ ιεηαθμνά 

ημο ΔΝΦΗΑ…» μζημκμιζηυ πθαίζζμ ιεηαννφειζζδξ, εηείκμ ημ 

ηεθάθαζμ, « Ζ ιδ ιεηαθμνά ημο ΔΝΦΗΑ ζηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ 

υπςξ είκαζ ζήιενα, αθθά δ ιεθέηδ βζα ηδ εεζιμεέηδζδ εκυξ κέμο 

θυνμο αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ζφιθςκα ιε ηα εονςπασηά πνυηοπα, 

αθμφ αοηυξ μ θυνμξ εεςνείηαζ μ πθέμκ δίηαζμξ θυνμξ».  

 αξ ζηακμπμζεί; Σζ εέθεηε;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γεκ ζαξ ανέζεζ δ δζαηφπςζδ; Αοηυ υιςξ εκκμμφιε. 

Πμο είπαηε πεζ ηαζ εζείξ κμιίγς ζηδκ εζζήβδζή ζαξ πεεξ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δκκμείηαζ.  

 Να πεζ θμζπυκ πάκς ζημ εέια…  

Α. ΚΑΝΣΑΡΑ:  Δπζηνέρηε ιμο. Βέααζα είιαζηε ζημ ηέθμξ ι ζαξ 

δζαδζηαζίαξ, δεκ είιαζ ηοπμθάηνδξ βζα ηδ ζφκεεζδ αοηή ηδ ζηζβιή, 

αθθά ημ πνμζπενκάς αοηυ. Πενζζζυηενμ είκαζ δεζηυ ημ εέια.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ζ ζφκεεζδ λεηίκδζε…  
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Α. ΚΑΝΣΑΡΑ:  Σχνα θές βζα ημ ηέθμξ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γεκ πνεζάγεηαζ αάζεζ ημο Κακμκζζιμφ, λεηζκήζαιε 

ηδ οκέθεοζή ιαξ, ηαζ μθμηθδνχκεηαζ…  

Α. ΚΑΝΣΑΡΑ:  πζ, ημ πνμζπενκάιε, κα πάιε ζηδκ μοζία. Να 

πάιε ζηδκ μοζία.  

 Ήνεαιε εδχ δφμ ιένεξ κα ηάκμοιε ιζα ζογήηδζδ βζα ηδ 

ιεηαννφειζζδ ημο ηνάημοξ ηαζ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ. Καηά ηδ βκχιδ 

ιμο αοηυ δεκ έβζκε, πανά ημ  υηζ δεκ εοεφκεηαζ δ ΚΔΓΔ ζε ιεβάθμ 

ιένμξ βζα αοηυ, βζαηί; Γζαηί είπαιε απυ ηδκ πθεονά ηδξ ηοαένκδζδξ 

ιζα πνυηαζδ, πςνίξ πνμηάζεζξ. Αημφζαιε ηαζ ημκ ηφνζμ Μπαθάθα 

ηαζ ημκ ηφνζμ Πμοθάηδ, μζ μπμίμζ ιαξ είπακ υηζ εα ζογδηήζμοιε ηα 

εεζιζηά ηδκ άκμζλδ, ηα εεζιζηά ηα μπμία δ εεςνία ηςκ εεζιχκ ηδ 

βκςνίζαιε απυ ηδ ιεηαπμθίηεοζδ ηαζ εδχ ηζ αλία έπεζ. Σμ 

πνμπςνάς. Κθείζαιε ημ πςνμηαλζηυ πςνίξ κα ημ ακμίλμοιε. 

Βάθαιε ζφζηδια απθήξ ακαθμβζηήξ, πςνίξ ηδκ απθή ακαθμβζηή. Καζ 

ηέθμξ, ημ μοζζαζηζηυ, ημ ηαοηυ, ημ εέια ηςκ μζ ημκμιζηχκ, ημ 

παναπέιραιε ζηζξ εθθδκζηέξ ηαθέκδεξ. Πενί αοημφ πνυηεζηαζ. Γεκ 

είπαιε θμζπυκ ηδ ιία πνυηαζδ.   

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηδκ πθεονά ηδξ ΚΔΓΔ, είπαιε 

πνμηάζεζξ, ζηζξ μπμίεξ ηάπμζεξ απυ αοηέξ εα ιπμνμφζαιε ηαζ ειείξ 

κα ζοιθςκήζμοιε ηχνα υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζημ ρήθζζια ημο 

Πνμέδνμο, υιςξ ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ζεααζηή δ δζαθμνεηζηή 

άπμρδ, αοηέξ δεκ ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε αοηέξ ηζξ πμθζηζηέξ 

πμο επζηνάηδζακ δοζηοπχξ ζηδκ παηνίδα ιαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 

ηαζ εκκμχ ημ ικδιυκζμ ηαζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ. Γεκ έ νπμκηαζ ζε 

ζφβηνμοζδ.  

 Οζ υπμζεξ άθθεξ εεηζηέξ, ηαθέξ είκαζ, κα ηζξ δεπημφιε, εα 

ιείκμοκ ζημκ αένα, βζαηί δεκ εα ιπμνέζμοιε κα ηζξ πνμπςνήζμοιε 

ακ δεκ ένεμοιε ζηδ ζφβηνμοζδ ιε ημκ πονήκα ηςκ πμθζηζηχκ. Καζ 

αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ ηφνζμξ Πνυεδνμξ, πμο ημκ αθέπμοιε ηάεε θμνά 

κα θηάκεζ ζημκ ααηήνα αθθά κα ιδκ ηάκεζ ημ άθια, δεκ είκαζ ηεπκζηυ 

ηαζ θοζζηυ ημ πνυαθδια, πνέπεζ κα απμθαζίζεζ ακ εα πάεζ ιε ημ 
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ηίκδια, ιε ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ, ιε ημοξ ενβαγυιεκμοξ, ιε ηα 

Γδιμηζηά οιαμφθζα, ηαζ κα ηάκεζ ημ άθια. Συηε εα είιαζηε ιαγί. 

Μέπνζ ηυηε εα πενζιέκμοιε, δεκ εα ρδθίζμοιε ημ ρήθζζια.  

ηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ εβχ μ ζοκάδεθθμξ, μ Νίημξ μ αημφηδξ, 

ηαζ ιζα ζεζνά, μιάδα άθθςκ Γδιάνπςκ ηαζ Γδιμηζηχκ οιαμφθςκ, 

εα ηαηαεέζμοιε ζοκμθζηή πνυηαζδ βζα υθα αοηά.  

 Δοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κμζηάληε, ημ άθια κα ιδκ είκαζ ζημ ηεκυ είκαζ ημ 

γήηδια. ε ηάεε πενίπηςζδ, υπμζμξ εέθεζ κα πδδήλεζ, ιπμνεί κα 

ακέαεζ ηαζ εηείκμξ ζημ ααηήνα…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παναηαθχ.  

 Καηανπήκ βζα ημ πνχημ ζηέθμξ… Καηανπήκ λένεηε υηζ  μ έκαξ 

έπεζ εηηίιδζδ ζημκ άθθμκ ηαζ δεκ ημ δζαπναβιαηεουιαζηε ιε 

ηακέκακ. Να πς υηζ ζημ εέια ηςκ δζαπζζηχζεςκ, ζημ πνχημ, υηζ 

δεκ είπε ηίπμηα, ημ είπαιε. Γδθαδή απθχξ βζα κα ιείκεζ θίβμ ζημ 

ιοαθυ ιαξ: Ζ ηοαένκδζδ άκμζλε ηδ ζογήηδζδ βζα ηδ ιεηαννφειζζδ 

ημο  ηνάημοξ, πςνίξ κα έπεζ ιέπνζ ηχνα ηαηαεέζεζ ζηδκ Δπζηνμπή 

Γζααμφθεοζδξ ακαθοηζηά ηζξ εέζεζξ ηδξ. Δζδζηυηενα δεκ 

πανμοζζάζηδηε μθμηθδνςιέκμ ζπέδζμ αθθαβήξ ημο εηθμβζημφ 

κυιμο, μθμηθδνςιέκμ πθάκμ πνδιαημδυηδζδξ ημο κέμο ιμκηέθμο 

μνβάκςζδξ δζμίηδζδξ ηδξ πχναξ. Δπζπθέμκ, δεκ ακηζιεηςπίγμκηαζ 

ηα ζδιενζκά μζημκμιζηά αδζέλμδα ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, πνμηάζεζξ 

πμο κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ ακάβηδ εκίζποζδξ ηδξ ηαηαζηαηζηήξ 

εέζδξ ημο νυθμο ηςκ αζνεηχκ ηαζ θαίκεηαζ… ηαζ ηα θμζπά.  

 Λμζπυκ, ζεααζηέξ υθεξ μζ απυρεζξ, απθχξ κα  λένμοιε υηζ εδχ 

ςξ αοημδζμζηδηζημί πνέπεζ κα ηάκμοιε ηαζ ιζζυ αήια υθμζ πίζς βζα 

κα ηάκμοιε δέηα αήιαηα ιπνμζηά ηαζ κα πδδήλμοιε ηαζ ημ ααηήνα. 

θμζ ιαγί.  

 Σχνα, οπυ αοηή ηδκ έκκμζα εεςνχ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, μζ 

ηέζζενζξ παναηάλεζξ ηαηανπήκ ηδξ Κεκηνζηήξ Έκςζδξ Γήιςκ 

Δθθάδμξ, ιε ηζξ παναηάλεζξ μζ μπμίεξ επζθοθάπηδηακ, μζ μπμίεξ 
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πνμηνίκμοκ αοηή ηδκ απυθαζδ ημο εειαηζημφ οκεδνίμο ημο 2016, 

πμο έβζκε εδχ ζημ Βυθμ, εεςνμφιε υηζ ιαξ έηακε ςνζιυηενμοξ, ιαξ 

έηακε πζμ δοκαιςιέκμοξ, πζμ εκςιέκμοξ. Νμιίγς αηυια ηαζ δ δζηή 

ζαξ άπμρδ, πμο δζαηοπχεδηε, ήηακ ιέζα ζημ πθαίζζμ εα έθεβα ημ 

αλζμπνεπέξ ηαζ ημ εκςηζηυ, πςνίξ αζπιέξ, ιεηαλφ διχκ 

ημοθάπζζημκ. Καζ κμιίγς υηζ ιπμνεί ηακείξ κα ηαηαβνάρεζ αοηή ηδ 

ζοκάκηδζδ, ζοκάενμζζδ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, ζηζξ 17 ηαζ 18 

Οηηςανίμο ημο 2016, ζημ Βυθμ, ςξ εεηζηή.  

 Με αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ εέθς κα εοπδεχ ζε υθμοξ οβεία, 

δφκαιδ, ηαθή επζζηνμθή ζημοξ  Γήιμοξ ιαξ, ηαζ εκςιέκμζ κα 

λένεηε υηζ κζηδηέξ εα είιαζηε ειείξ.  

 αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

 

 

  

 

 


