Σςνένηεςξε Δεμάπσος Καιζαπιανήρ Ηλία Σηαμέλος ζηεν εθεμεπίδα ΖΩ2
(ηεύσορ Δεκεμβπίος 2017) και ζηον δεμοζιογπάθο Λάμππο Πολύδο

«Σςνεσίδοςμε να διεκδικούμε όλα όζα δικαιούηαι ο λαόρ ηερ πόλερ
μαρ»
Ννηθνθύξεκα ηνπ Δήκνπ, παξεκβάζεηο ζηελ πόιε κε λέα έξγα θαη βειηίσζε ησλ
ππνδνκώλ, πιήξεο απνδέζκεπζε ηνπ Σθνππεπηεξίνπ από ηε Σθνπεπηηθή θαη
αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ρώξνπ, κέηξα αλαθνύθηζεο θαη ζηήξημεο ηεο ιατθήο
νηθνγέλεηαο. Σπλνπηηθά, «ζε ηίηινπο», έηζη κπνξεί λα απνδνζεί ν απνινγηζκόο ηνπ
δεκνηηθνύ έξγνπ ζηελ Καηζαξηαλή. Ωζηόζν, ν δήκαξρνο, Ηιίαο Σηακέινο, ζηε
ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρώξεζε, βάδεη σο πξώην ην όηη ε «Λατθή Σπζπείξσζε»
πξνζπάζεζε λα γίλεη ζηήξηγκα γηα ηνλ Καηζαξηαληώηε «…γηα λα παιέςεη θαη λα
δηεθδηθήζεη ηε δσή πνπ ηνπ αμίδεη, αθνινπζώληαο ηαπηόρξνλα κηα πνιηηηθή
αλαθνύθηζεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ.»
Καη ζε απηό ην δξόκν ζπλερίδεη…

Κ. Σηακέιν έρεηε θιείζεη 3 ρξόληα ζην «ηηκόλη» ηνπ Δήκνπ Καηζαξηαλήο. Πνην
ζεωξείηε όηη είλαη ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ έρεηε επηηύρεη γηα ην Δήκν θαη
ηνπο πνιίηεο, ζε απηό ην δηάζηεκα;
πκπιεξψλνπκε ηξία ρξφληα απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ καο σο Γεκνηηθή
Αξρή. Δμαξρήο ην ζχλζεκά καο ήηαλ θαη παξακέλεη φηη είκαζηε Γεκνηηθή Αξρή
ζηήξηγκα ζηελ πάιε ηνπ ιανχ. Γη’ απηφ θαη καο εκπηζηεχηεθε ν ιαφο ηεο
Καηζαξηαλήο. Με βάζε απηφ, πξνζπαζήζακε κέζα ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή
θξίζε λα γίλνπκε γηα ηνλ Καηζαξηαληψηε ζηήξηγκα γηα λα παιέςεη θαη λα δηεθδηθήζεη
ηε δσή πνπ ηνπ αμίδεη, αθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα κηα πνιηηηθή αλαθνχθηζεο ησλ
ιατθψλ ζηξσκάησλ.
Γελ έρνπκε ζθνπφ λα επηβαξχλνπκε ηνπο δεκφηεο καο, λα γίλνπκε έλα αθφκα
γξαλάδη πινπνίεζεο φισλ ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ
θεληξηθή εμνπζία. Γη’ απηφ θαη δελ θξχςακε πνηέ ηελ αιήζεηα απφ ην ιαφ ηεο
Καηζαξηαλήο. Δμαξρήο αλαδείμακε ηελ αηηία πνπ δεκηνπξγεί φια ηα ζεκεξηλά
πξνβιήκαηα.
ηεθφκαζηε ζην πιάη ηνπ αγσληδφκελνπ ιανχ. Με απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πήξακε ζέζε ελάληηα ζε φια ηα αληηιατθά κέηξα πνπ πξνσζήζεθαλ,
φπσο ην λέν - 3ν Μλεκφλην, ηελ αξπαγή ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ δήκσλ θαη ησλ
θξαηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλεηζηψλ, ην λνκνζρέδην γηα ηηο
θαηαζρέζεηο πξψηεο θαηνηθίαο, ην αληηαζθαιηζηηθφ έθηξσκα, ηελ αλεξγία θ.ά.
ηεξίμακε φινπο ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βξεζήθακε δίπια ηνπο ζηηο
θηλεηνπνηήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ, απαηηψληαο παξάιιεια ηελ άξζε ηεο
απαγφξεπζεο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε ζηαζεξή, κφληκε ζρέζε εξγαζίαο.
ηεξίμακε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ, παίξλνληαο έγθαηξα
απνθάζεηο πνπ δηαζθάιηδαλ ηελ παξακνλή θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπο, ηνπο
αγψλεο ησλ εξγαδφκελσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 γηα κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα

φινπο. Ήκαζηαλ απφ ηνπο πξψηνπο Γήκνπο πνπ επαλαηνπνζεηήζακε ηνπο ζρνιηθνχο
θχιαθεο ζηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο.
Σαπηφρξνλα, πήξακε κέηξα αλαθνχθηζεο θαη ζηήξημεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο.
Πξνρσξήζακε ζε κεηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε ζε θνηλσληθέο νκάδεο ηεο
Καηζαξηαλήο (ηξίηεθλνη, πνιχηεθνη, ΑκεΑ , άλεξγνη, κνλνγελετθέο νηθνγέλεηεο). Όια
ηα παηδηά ηεο πφιεο καο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή ρσξίο
πξνυπνζέζεηο θαη θξαγκνχο, κε απαιιαγή απφ ηα ηξνθεία γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε
εηζφδεκα έσο 25.000€. Γηαηεξνχκε φια ηα πξνγξάκκαηα ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν
δσξεάλ γηα ηνπο δεκφηεο καο, θαζψο θαη δσξεάλ ή κε ζπκβνιηθφ αληίηηκν ζε
πξνγξάκκαηα αζιεηηζκνχ.
Ζ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ έρεη αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ
δφκσλ ηνπ Παληνπσιείνπ, πζζηηίνπ θαη Φαξκαθείνπ. Οη δνκέο απηέο έρνπλ εληαρζεί
ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη έρνπλ ζηειερσζεί κε λέν πξνζσπηθφ. ήκεξα
ζηεξίδνληαη κέζα απφ απηέο ηηο δνκέο πάλσ απφ 350 νηθνγέλεηεο ηνπ Γήκνπ καο.
ε απηφλ ηνλ δξφκν ζπλερίδνπκε θαη ζήκεξα.
Από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθύπηεη όηη ε πξνζπάζεηά ζαο ζηνλ ηνκέα
απηό έρεη απνδώζεη θαξπνύο. Αθνινπζήζαηε θάπνηα «ζπληαγή»;
Οη ζπλέπεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζηξαγγαιηζκνχ ζηνπο Γήκνπο απφ ηηο αληηιατθέο
πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη δηαρξνληθά ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα αζθπθηηθφ
πιαίζην. Οη κεηψζεηο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε έρνπλ θζάζεη ην 60% απφ ην 2009 θαη
ζπλερίδνληαη είηε κε άκεζν ηξφπν είηε κε έκκεζν. Γηα παξάδεηγκα, θέηνο δε ζα
ιάβνπκε ηα έζνδα ΣΑΠ, ην ηέινο δηαθήκηζεο θαη ην θφξν δχζνπ, ην χςνο ησλ
νπνίσλ έθζαλε ηηο 105.395€. Καη ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο κεηψλεηαη, νη
ππνρξεψζεηο θαη νη αλάγθεο ζηνπο Γήκνπο απμάλνπλ ρξφλν κε ηνλ ρξφλν.
Όηαλ αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ην 2015, ηα δάλεηα αλέξρνληαλ ζε
3.720.000€, βαξαίλνληαο κε πάλσ απφ 100.000€ αλά δίκελν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ. Σα ρξέε πξνο δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο θαη ηξίηνπο μεπεξλνχζαλ ηηο 560.000€.
ην Ν.Π «Λ. Μαλσιίδεο», ηα ρξέε μεπεξλνχζαλ ηηο 600.000€, ζε πξνκεζεπηέο,
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη κηζζνχο εξγαδνκέλσλ. Οη ρνιηθέο Δπηηξνπέο εκθάληδαλ
νθεηιή πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ ΑΔ 325.000€ ελψ, νη νθεηιέο ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ μεπεξλνχζαλ ηηο 800.000€, γηα κηζζνχο εξγαδνκέλσλ,
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πξνκεζεπηέο, κε ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο
θαηαζρεκέλν κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Σα ηξία απηά ρξφληα θαηαβιήζεθε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο θαη
είζπξαμεο απφ απηνχο πνπ έπξεπε λα πιεξψζνπλ, ρσξίο ηελ ίδηα ζηηγκή λα
πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε αχμεζε ζηα δεκνηηθά ηέιε. ήκεξα ν Γήκνο έρεη
θαηνξζψζεη λα απνπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνπ, αλ θαη ζπλερίδεη λα
βαξαίλεηαη ππέξνγθα απφ ηηο δφζεηο ησλ δαλείσλ. Σν Ν.Π «Λ. Μαλσιίδεο», ην 2018
κπαίλεη πξαθηηθά κε κεδεληθά ρξέε. Σν κφλν ρξένο πνπ βαξαίλεη ην Ν.Π
«Μαλσιίδε» είλαη ε κεληαία δφζε ζην ΗΚΑ γηα ρξέε ησλ πξνεγνχκελσλ δηνηθήζεσλ
ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ηηο είραλ απνδψζεη. Με κεδεληθά
ρξέε κπαίλνπλ θαη νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζηε λέα ρξνληά, φπσο θαη ην Κέληξν
Μηθξαζηαηηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Σα πξνεγνχκελα έηε θαηαθέξακε λα
απνπιεξσζνχλ ζρεδφλ πιήξσο νη νθεηιέο ζε εξγαδφκελνπο πνπ έξρνληαλ απφ παιηά
θαη λα κελ ππάξρνπλ πιένλ νθεηιέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνχο καο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνρσξάκε θαη θέηνο ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζηφρν ηελ
αλαθνχθηζε ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, ρσξίο λα απμάλνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε ή λα

επηβαξχλνπκε κε άιινπο ηξφπνπο ηνπο δεκφηεο καο. Καη θέηνο δηαηεξνχκε ηηο
κεηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε ζε ζεηξά εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (άλεξγνη,
πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, κνλνγελετθέο νηθνγέλεηεο, ΑκεΑ), επηρνξεγνχκε ηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο κε 920.000€ γηα λα έρνπλ πξφζβαζε φια ηα παηδηά ηεο ζπλνηθίαο
ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, πινπνηνχκε πξνγξάκκαηα αζιεηηζκνχ γηα φινπο δσξεάλ ή
κε ζπκβνιηθφ αληίηηκν, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ
εληειψο δσξεάλ γηα ηνπο δεκφηεο καο.
Όια ηα παξαπάλσ δελ ζα ήηαλ εθηθηά εάλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δελ είρε
πξνεγεζεί κηα θνπηαζηηθή πξνζπάζεηα λα καδεπηνχλ άθξεο θαη ρξέε ηνπ Γήκνπ,
ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κηα κεγάιε πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο, αμηνπνηψληαο φιεο
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλνίρηεθαλ κπξνζηά καο. Ζ πξνζπάζεηα απηή αληηζηάζκηζε ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο δηαδνρηθέο κεηψζεηο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ζην Γήκν φζν θαη
ζην Ν.Π. «Λ. Μαλσιίδεο», πνπ δηαθνξεηηθά ζα νδεγνχζαλ ζε αδηέμνδν ή
ππνρψξεζε απφ κέηξα πνπ πήξακε γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα.
ε θάζε πεξίπησζε δελ ππάξρεη πεξηζψξην γηα θαλέλαλ εθεζπραζκφ. Θα
ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα γλσξίδνληαο φηη ε δηαρείξηζε έρεη ζηελά φξηα θαη ε
επίιπζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ είλαη πξψηα θαη θχξηα θεληξηθφ πνιηηηθφ δήηεκα.
Γηεθδηθνχκε άκεζε πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ
αλαγθψλ ησλ δήκσλ, κε αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ.
Οξαηό απνηέιεζκα, επίζεο, ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηωλ έξγωλ. Όκωο, εθεί,
πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα όηη βξήθαηε έηνηκεο κειέηεο, ππήξρε ζηξωκέλνο
δξόκνο… Τη απαληάηε;
Σα έξγα πνπ πινπνηήζακε ζην Γήκν καο θαη απηά πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη θαη
βξίζθνληαη ζε εμέιημε, πξαγκαηνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε ησλ
βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ ηεο πφιεο καο. Σα πξνεγνχκελα ηξία ρξφληα θαηαβάιακε
πξνζπάζεηα λα πξνρσξήζνπλ αλαγθαία έξγα γηα ηελ πφιε καο πνπ έπξεπε λα είραλ
γίλεη εδψ θαη θαηξφ θαη λα δηακνξθψζνπκε έλα ηερληθφ πξφγξακκα πνπ λα παηά ζηηο
ζεκεξηλέο πξνηεξαηφηεηεο.
Ο ηζρπξηζκφο φηη βξήθακε ζηξσκέλν έδαθνο δελ παηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αθφκα
θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ρξεηάζηεθε λα μεθηλήζνπκε θπξηνιεθηηθά απφ ην κεδέλ. Έξγα
πνπ γηα ρξφληα ήηαλ απαξαίηεηα ηα θπλεγήζακε απφ ηελ αξρή. Ξαλακπήθαλ ζε
ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πάξζεθαλ απνθάζεηο, ζηάιζεθαλ απφ ηελ αξρή
ζηελ Πεξηθέξεηα γηα λα πάξνπλ έγθξηζε θαη λα θαηαθέξνπκε χζηεξα απφ δηαξθείο
παξεκβάζεηο θαη πηέζεηο πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα πινπνηνχληαη ζήκεξα θαη
ηαπηφρξνλα λα πξνσζνχληαη κηα ζεηξά λέσλ έξγσλ.
Έηζη θαηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε ηνλ Βηνθιηκαηηθφ παηδηθφ ζηαζκφ πνπ ζήκεξα
θηινμελεί 100 παηδηά ηεο πφιεο καο, λα πινπνηεζνχλ εθηεηακέλεο αζθαιηνζηξψζεηο
ζην Γήκν, ε αλάπιαζε ηνπ πξαζίλνπ ζην θνπεπηήξην, νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ηαδίνπ «Μ.
Κξεηηθφπνπινο», ε αλαθαηαζθεπή ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ θαη ε ζπληήξεζε ησλ
αηζνπζψλ ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.
Κάησ απφ ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα καδί κε ην γνλετθφ θαη καζεηηθφ θίλεκα
θαηαθέξακε λα εμαζθαιίζνπκε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΚΣΤΠ Α.Δ. γηα
εθηεηακέλεο παξεκβάζεηο ζην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ ηεο Καηζαξηαλήο.
Πνηνο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζαο γηα ηα επόκελα δύν ρξόληα, ζε επίπεδν έξγωλ,
αιιά θαη επξύηεξωλ παξεκβάζεωλ ζην Δήκν;

Πξφζθαηα ςεθίζηεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ν Πξνυπνινγηζκφο θαη ην Σερληθφ
Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ καο γηα ην 2018. Βαζηθφο άμνλαο θαη ζηα δχν είλαη ε
δηακφξθσζε νινθιεξσκέλνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο κε έξγα θαη παξεκβάζεηο πνπ
απαληάλε ζε αλαγλσξηζκέλεο ιατθέο αλάγθεο ζηελ πφιε θαη ζηε δηεθδίθεζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Απηφ ήηαλ θαη ην θξηηήξην καο πάληα.
Σν επφκελν δηάζηεκα νινθιεξψλνληαη νη αλαθαηαζθεπέο φισλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ,
ζε ζχγρξνλνπο αζθαιείο παηδφηνπνπο, κε επίζεκε πηζηνπνίεζε. Ήδε έρνπλ
νινθιεξσζεί νη παηδηθέο ραξέο: ην θνπεπηήξην κπξνζηά απφ ην Μνπζείν,
κπξνζηά απφ ην θέληξν πγείαο παηδηνχ, ζηελ είζνδν ηεο πφιεο ζηε Γξ. Θενιφγνπ θαη
ζηε Μνζρνλεζίσλ. Δπίζεο, πξφζθαηα νινθιεξψζεθε ε παηδηθή ραξά ζηε 2αο
Μαΐνπ.
Μέζα ζην 2018, θαη αθνχ μεπεξάζακε κηα ζεηξά εκπφδηα, μεθηλνχλ νη εξγαζίεο γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην έξγν
«Αλαβάζκηζε ρνιηθψλ πγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο».
Δπηπιένλ έρνπκε θαηαζέζεη αηηήκαηα θαη ζρεηηθέο κειέηεο γηα απαηηνχκελεο
παξεκβάζεηο ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ, χςνπο 244.000€ θαη γηα
ζπλνιηθφηεξεο παξεκβάζεηο ζην Δηδηθφ Πεηξακαηηθφ ρνιείν «Ρφδα Ηκβξηψηε» θαη
αλακέλνπκε απαληήζεηο έπεηηα απφ ηηο ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Φέηνο μεθηλά θαη ην έξγν ηεο «Οινθιήξσζεο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ
ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο» πξνυπνινγηζκνχ 3.000.000€, ην νπνίν είρε απεληαρζεί ην
2011 απφ ην ΔΠΑ θαη αθφκα θαη ζήκεξα πιεξψλνπκε ην κηθξφ θνκκάηη πνπ είρε
θαηαζθεπαζηεί ηφηε. Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί εληφο 15κελψλ, ιχλνληαο έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ππνδνκήο ηεο Καηζαξηαλήο.
Δπίζεο, μεθηλάεη κέζα ζην 2018 ε Β’ Φάζε αζθαιηφζηξσζεο δξφκσλ ηεο πφιεο
χςνπο 399.996,10€. Έρνπκε ζπκθσλήζεη κε ηελ Πεξηθέξεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηε Θενιφγνπ. Με ηδίνπο πφξνπο ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ
αλάζεζε Μειέηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηεο νδνχ Καξακνιέγθνπ.
Δξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζηα πάξθα ηεο πφιεο καο θαη ηνπο αλνηρηνχο
ρψξνπο άζιεζεο θαη αλαςπρήο ηνπ Γήκνπ. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα έρεη αλακθίβνια
ην έξγν γηα ηελ «Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ Πάξθνπ ηνπ θνπεπηεξίνπ». Γηα ην
Πάξθν ηνπ Αε-Γηάλλε πξνβιέπεηαη πνζφ γηα ηελ αλάπιαζή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ Γεκνηηθψλ Αλαςπθηεξίσλ ζην ρψξν, ελψ γηα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θεληξηθψλ
Πιαηεηψλ Π. Μαθξή θαη Κνηκήζεσο Θενηφθνπ, πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε κειέηεο
αλάπιαζεο κε ηδίνπο πφξνπο, πνπ ζα καο επηηξέςεη λα δεηήζνπκε ρξεκαηνδφηεζε γηα
ην θπξίσο έξγν. Ήδε γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαληήζεηο κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Πξνρσξά κέζα ζην 2018 έξγν γα ηελ επηζθεπή 7 αλνηρηψλ γεπέδσλ κπάζθεη θαη
βφιετ, έπεηηα απφ έγθξηζε αηηήκαηφο καο ζηε ΓΓΑ χςνπο 161.475€. Σαπηφρξνλα,
εληάζζεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ έξγν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ
γεπέδνπ «Μ. Κξεηηθφπνπινο», πνπ έρεη απνζηαιεί γηα έγθξηζε ζηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο. Σν έξγν ζα εθζπγρξνλίζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ θαη ζα επηηξέςεη
ηελ παξαπέξα αμηνπνίεζε ηνπ γηα πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο αζιεκάησλ.
Παξεκβάζεηο φκσο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη ζηνλ δεκνηηθφ θσηηζκφ. Έρεη ήδε
μεθηλήζεη ε ζχληαμε ηεο κειέηεο γηα ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ζηηο
αξρέο ηνπ 2018 ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηάζεζε πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην
ΣΠθΓ. Σαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη κε ηδία έζνδα ε εηδηθή πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
θνιψλσλ θσηηζκνχ ζε πεξηνρέο ηεο πφιεο κε θαηεζηξακκέλεο ππνδνκέο.

Αθφκα φκσο θαη ζε απηά ηα έξγα ππήξμαλ παξαηάμεηο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ
ςήθηζαλ ιεπθφ θαη άιιεο πνπ δελ ηα βιέπνπλ θαη πνιχ «αλαπηπμηαθά». Μάιινλ γηα
απηνχο δελ είλαη αλαγθαίν έξγν ε απνρέηεπζε, ην ΚΖΦΖ, ε ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ
θαη ησλ αζιεηηθψλ καο ρψξσλ. Φαίλεηαη φηη γηα απηνχο ε αλάπηπμε έρεη άιιν
πξφζεκν θαη φρη ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ ηεο Καηζαξηαλήο.
Όπσο ζαο είπα, εκείο δε ζηακαηάκε εδψ. Ξέξνπκε φηη νη αλάγθεο ησλ Καηζαξηαλσηψλ
δελ θαιχπηνληαη κφλν κε απηά ηα έξγα. Θα ζπλερίζνπκε λα δηεθδηθνχκε φια φζα
δηθαηνχηαη ν ιαφο ηεο πφιεο καο.
Σηνλ ηνκέα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, είζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ
θαζαξηόηεηα;
Καζεκεξηλά δίλνπκε ηε κάρε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσή ηνπ Καηζαξηαληψηε
ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο έρνπκε πξνρσξήζεη ζε ιήςε
αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε, θαζψο ν ζηφινο
νρεκάησλ είλαη γεξαζκέλνο, ελψ νη ειιείςεηο ζην αλαγθαίν πξνζσπηθφ είλαη κεγάιεο.
Αλέθεξα παξαπάλσ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ πνπ θάλεη φινπο
καο λα ζπλεηδεηνπνηνχκε ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Μέζα ζην 2017 πξνρσξήζακε ζε αγνξά λέσλ θάδσλ θαζψο θαη ζε εθηεηακέλεο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Καη ην
2018 πξνβιέπεηαη ε αγνξά θη άιισλ λέσλ θάδσλ. ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ
αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, δηακνξθψζακε νινθιεξσκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο
απνβιήησλ (ΣΓΑ) γηα ην Γήκν Καηζαξηαλήο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ θαηαζέζακε
πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «Γξάζεηο γηα ηελ Οινθιεξσκέλε
Γηαρείξηζε Αζηηθψλ Απνβιήησλ» πνπ εληζρχεη ηε δηαινγή αζηηθψλ βηναπνβιήησλ
ζηελ πεγή θαη ζα εμνπιίζεη ηελ Τπεξεζία κε λέα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα. Μάιηζηα
ε κειέηε πνπ θαηαζέζακε αμηνινγήζεθε πςειά: 61ε ζε πάλσ απφ 120 πξνηάζεηο πνπ
θαηαηέζεθαλ. Ωζηφζν έλα ρξφλν κεηά απφ ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο, ε πινπνίεζε δελ
έρεη πξνρσξήζεη νχηε ζην ειάρηζην, ελψ κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δηαξξεχζεη,
κεζνδεχεηαη ε ηειηθή έληαμε κε θξηηήξηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
Γήκνπ καο, παξά ηελ έγθξηζε θαη ηελ πςειή ζέζε πνπ έιαβε ε κειέηε καο.
Μπξνζηά ζε απηήλ ηελ λέα θαηάζηαζε πήξακε απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
κε βάζε θαη ηα νηθνλνκηθά πεξηζψξηα πνπ έρνπκε, λα πξνρσξήζνπκε ζε ζχλαςε
δαλεηζκνχ γηα ηελ αγνξά λέσλ νρεκάησλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ην έξγν ηεο
απνθνκηδήο, ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα εμνηθνλνκήζεη απφ
ηηο θνζηνβφξεο επηζθεπέο.
Ζ θαηάζηαζε θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αλαδεηθλχεη κε ηνλ πην δπλαηφ ηξφπν φηη νη
ιχζεηο δελ κπνξνχλ λα δίλνληαη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οθείιεη ην θξάηνο θεληξηθά
λα παξέρεη φια φζα είλαη απαξαίηεηα γηα λα πινπνηείηαη ε θαζαξηφηεηα ζηεο πφιεο.
Θα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη νξακαηηθό έξγν ηεο ζεηείαο ζαο αλαδεηθλύεηαη ν
ηζηνξηθόο ρώξνο ηνπ Σθνπεπηεξίνπ. Τη ζα ζαο ηθαλνπνηνύζε ωο απνηέιεζκα ζην
ηέινο ηεο πεληαεηίαο;
ε ηνχην ηνλ ηφπν, ζηελ Καηζαξηαλή, ε ηζηνξηθή κλήκε ηεο αλακέηξεζεο ηνπ ιανχ
κε ην θαζηζκφ θαη ηελ αζηηθή αληίδξαζε, παξακέλεη δσληαλή. Ζ ζπλνηθία καο θαη ν
ιαφο ηεο αλαδείρζεθαλ ζε θάζηξν ηεο πάιεο ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο. Απηή ηελ

θιεξνλνκηά, απηή ηελ ηζηνξία, ηελ θνπβαιάκε ζήκεξα εκείο. Γελ έρνπκε δηθαίσκα
λα ηελ μεράζνπκε, νχηε λα επηηξέςνπκε ηελ απνλεχξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, γηα
λα ρσξέζεη ζηα κέηξα θαη ηηο επηδηψμεηο φζσλ ζέινπλ λα πείζνπλ ηνπο ιανχο φηη δελ
έρνπλ άιιν δξφκν παξά λα ζθχςνπλ ην θεθάιη, λα απνδερηνχλ φηη ζα δνπλ γηα λα
ππνθέξνπλ. Απηφο ήηαλ ν ιφγνο άιισζηε πνπ δεκηνπξγήζακε ην Μνπζείν ΔΑΜηθήο
Δζληθήο Αληίζηαζεο.
Γη’ απηφ ην ιφγν σο Γεκνηηθή Αξρή απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζέζακε πξνηεξαηφηεηα
καο ηελ ακεηάθιεηε απφδνζε φινπ ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ ηνπ θνπεπηεξίνπ ζην ιαφ
ηεο πφιεο καο, παίξλνληαο πξσηνβνπιίεο θαη δεηψληαο ηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε,
πνπ νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηξνπνινγίαο γηα ηελ απφδνζε ηνπ «Πάξθνπ
Διεπζεξίαο» ζην Γήκν Καηζαξηαλήο. Μεηά ηελ ςήθηζή ηεο ηνλ επηέκβξε ηνπ 2016
απφ ηελ Κπβέξλεζε, θηλεζήθακε κε απνθαζηζηηθφηεηα γηα λα απνκαθξπλζεί
νξηζηηθά ε θνπεπηηθή Δηαηξεία απφ ηνλ ηεξφ ρψξν ηνπ θνπεπηεξίνπ. ηηο 12
επηεκβξίνπ 2016 θαιέζακε ην ιαφ ηεο πφιεο ζε ζπγθέληξσζε-εθδήισζε, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο έζπαζαλ θαη ηα ηειεπηαία ινπθέηα -θαη ην ηειεπηαίν άβαην ηεο
ΠΔ ζην ρψξν.
Έλα ρξφλν κεηά, ηε Σεηάξηε 20 επηεκβξίνπ 2017 θαη έπεηηα απφ θνληά ελληά
δεθαεηίεο, μεξηδψζεθε απφ ηα ζπιάρλα ηεο πφιεο καο θαη ην ηειεπηαίν ίρλνο ηεο
βέβειεο παξνπζίαο ηεο θνπεπηηθήο Δηαηξείαο!
Πιένλ ζηε πξψηε γξακκή ησλ δηεθδηθήζεσλ κπαίλεη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο θαη
παξαπέξα αλάδεημεο ηνπ «Πάξθνπ Διεπζεξίαο», γηα λα είλαη αληάμην ηεο Ηζηνξίαο
πνπ θνπβαιάεη θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ καο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ήδε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην Καηζαξηαλήο ζηηο αξρέο ηνπ επηέκβξε ελέθξηλε νκφθσλα
νινθιεξσκέλν ζρέδην παξεκβάζεσλ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Σν
Ννέκβξην ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ελέθξηλε θαηά πιεηνςεθία ηε ζχλαςε θαη
ηνπο φξνπο ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη
ηνπ Γήκνπ καο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 190.000€.
Θα πεξηιακβάλεη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ην ηζηνξηθφ θέληξν «Υάξακα», ην θηίξην ησλ
πξψελ γξαθεηαθψλ ρψξσλ, ν νπνίνο ζα δηακνξθσζεί σο έλαο ρψξνο πνιηηηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, απεπζπλφκελνο θπξίσο ζηνπο λένπο ηεο πφιεο. Δπίζεο, ηνπο
αζιεηηθνχ ρψξνπο ηνπ θνπεπηεξίνπ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ άζιεζεο
ησλ δεκνηψλ εληφο ηνπ πάξθνπ. Γηακνξθψλεηαη ην Κ3 ζε ρψξν άζιεζεο κε ζηίβν,
επηζθεπάδνληαη ηα γήπεδα κπάζθεη θαη ηνπνζεηνχληαη ππαίζξηα φξγαλα γπκλαζηηθήο
ελειίθσλ ζε δχν ζεκεία.
Ζ νινθιήξσζε απηψλ ησλ κειεηψλ θαη ε γξήγνξε αλάζεζή ηνπο γηα πινπνίεζε είλαη
πιένλ άκεζνο ζηφρνο καο.
Μαδί κε ηνπο Καηζαξηαληψηεο
ζα ζπλερίζνπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα λα
πξνρσξήζνπλ φια ηα απαηηνχκελα, ψζηε λα δηακνξθσζεί ην ζχλνιν ηνπ «Πάξθνπ
Διεπζεξίαο» ζε έλα ρψξν φπνπ ε ηζηνξηθή κλήκε ζα ζπλαληάηαη κε ηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο ηνπ ιανχ καο γηα κάζεζε, άζιεζε, αλαςπρή.
Σαο είδακε λα δηεθδηθείηε καδί κε ηνπο δεκόηεο ηηο εξγαζίεο γηα επηζθεπέο ηωλ
ζρνιείωλ από ηελ ΚΤΥΠ. Ήηαλ κηα κνλαδηθή πεξίπηωζε ή έρεηε ζθνπό αλ ην
θαιέζεη ε πεξίζηαζε, λα ην μαλαθάλεηε;
Γηα εκάο ε δηεθδίθεζε φισλ φζσλ δηθαηνχηαη ν ιαφο ηεο Καηζαξηαλήο είλαη θάηη
αδηακθηζβήηεην. ε απηφλ ηνλ αγψλα πνπ δίλνπκε θαζεκεξηλά έρνπκε
ζπλνδνηπφξνπο καο φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο πφιεο. ε ζεηξά
δεηεκάησλ θξαηάκε δηαξθψο ελήκεξνπο ηνπο θαηνίθνπο, πξαγκαηνπνηνχκε γηα φια

ηα ζνβαξά δεηήκαηα (λαξθσηηθά, ΜΔΣΡΟ θιπ) αλνηρηά δεκνηηθά ζπκβνχιηα κε
ζπκκεηνρή πιήζνπο θνξέσλ θαη θαηνίθσλ ηεο Καηζαξηαλήο, θηλεηνπνηνχκαζηε καδί
ηνπο, φπσο έγηλε θαη κε ην θνπεπηήξην.
Απηφ θάλεθε θαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηα έξγα ζηα ζρνιεία. Απφ ηελ πξψηε
ζηηγκή πνπ εθιερηήθακε μεθηλήζακε ζπληνληζκέλα κηα κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα
θαηαθέξνπκε λα θζάζνπκε ζήκεξα λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηηο εξγαζίεο ζηα
ζρνιεία ηεο Καηζαξηαλήο. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ
παξεκβάζεψλ καο, θηλεηνπνηήζεσλ, ζπλνιηθά ηεο πξνζπάζεηάο καο λα αλαδείμνπκε
ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα σο κείδνλ γηα ηελ πφιε καο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ ηεο.
Γηα εκάο επνκέλσο δελ ήηαλ κηα ηδηαίηεξε μερσξηζηή πεξίπησζε, αιιά ν κνλαδηθφο
ηξφπνο γηα λα θαηαθέξλνπκε ζήκεξα λα έρνπκε θαηαθηήζεηο.

Σηα ρξόληα απηά ηεο ζεηείαο ζαο, είζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηε ιεηηνπξγία θαη
ζπκκεηνρή ηωλ δπλάκεωλ ηεο αληηπνιίηεπζεο;
Απηά ηα ηξία ρξφληα, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπκε πάξεη σο
Γεκνηηθή Αξρή έρνπλ ςεθηζηεί απφ ηηο άιιεο δπλάκεηο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Απηφ θαίλεηαη απφ φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά θαη απφ
ην γεγνλφο φηη –παξά ηελ αληίζεηε άπνςε πνπ ηελ εθθξάδνπλ κε γεληθέο
ηνπνζεηήζεηο αλά δηαζηήκαηα- δελ έρνπλ θαηαζέζεη πνηέ θάπνηα νινθιεξσκέλε
πξαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ. Πξνθαλψο
βέβαηα θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ καο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε
πνπ έρεη ε θάζε παξάηαμε.
Απηφ θαίλεηαη ζηελ ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ γηα ην 2018. (Όιε ε
ζπδήηεζε είλαη αλαξηεκέλε ζην site ηνπ δήκνπ) φπνπ νη παξαηάμεηο εμέθξαζαλ
νινθιεξσκέλα ηελ πνιηηηθή ηνπο άπνςε.
Αλαγλσξίζηεθε φηη σο Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε θάλεη ζνβαξή πξνζπάζεηα
λνηθνθπξέκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη φηη ηα ρξέε έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά.
Ζ θξηηηθή πνπ καο αζθήζεθε απφ ηελ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΩΝ θαη απφ ηηο άιιεο
παξαηάμεηο αθνξνχζε θαηά βάζε ηνπο ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο.
Απνθξχπηνπλ βέβαηα φηη φιεο νη παξαηάμεηο θαη νη επηθεθαιείο ηνπο ή έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε πνιηηηθά θφκκαηα ή είλαη κέιε θαη ζηειέρε φισλ απηψλ
ησλ θνκκάησλ πνπ θπβέξλεζαλ (ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ) κέρξη ηψξα θαη
ςήθηζαλ φια ηα κλεκφληα, φια ηα αληηιατθά κέηξα, φιεο ηηο αληηδξαζηηθέο πνιηηηθέο
πνπ επεβαιαλ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, αλεμάξηεηα απφ ην πξνζσπείν πνπ ζέινπλ λα
παξνπζηάδνπλ ζην ιαφ ηεο Καηζαξηαλήο.
Γελ δηθαηνχληαη λα καο θάλνπλ θξηηηθή γηαηί έρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο κε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηνχο ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο
γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν ιαφο ηεο ρψξαο καο. Γελ κπνξνχλ απηνί λα έξρνληαη
θαη λα καο "θνπλνχλ" ην δάρηπιν.
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γεληθφινγα έιεγαλ φηη πξέπεη λα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ
Γήκνπ, φηη ν πξνυπνινγηζκφο δελ δίλεη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζηελ πφιε καο.
Βέβαηα θαη εδψ έιεηπαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ην πψο αθξηβψο ελλννχλ ηελ
αλάπηπμε αιιά θαη πψο ζπγθεθξηκέλα ζα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ. Γηαηί ε
αιήζεηα είλαη φηη ηα έζνδα ζηνπο Γήκνπο κπνξνχλ λα απμάλνπλ κφλν αλ
πξνρσξήζεηο ζε αχμεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, αλ πξνρσξήζεηο ζηελ εθαξκνγή

ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο
δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο δήκνπ.
Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πνπ επαγγειίδνληαη φιεο νη άιιεο παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ απηφ πνπ ιέεη ε πιεηνςεθία ηεο ΚΔΓΔ πψο
δειαδή νη δήκνη ζα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ κνλνπσιίσλ, ηελ θεξδνθνξία ηνπο
είηε κέζα απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο π.ρ ζηελ θαζαξηφηεηα ή μεπνπιψληαο ηε δεκφζηα
πεξηνπζία, λα δηνρεηεχνπλ δειαδή πην εχθνια θεθάιαηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο σο
αλαπηπμηαθά θίλεηξα, λα βάινπλ αθφκα πην βαζηά ην ρέξη ζηηο ηζέπεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.
Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη απηή ηελ πνιηηηθή ζα ηελ πιεξψζεη ν ιαφο ηεο πφιεο καο
θαη εξγαδφκελνη. Γηαηί αλ πηνζεηνχζακε απηήλ ηελ πνιηηηθή πνπ ππεξαζπίδνληαη νη
άιιεο παξαηάμεηο, ζήκεξα δε ζα ππνδερφκαζηαλ φια ηα παηδηά ηεο πφιεο ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζα πιήξσλαλ φινη ηξνθεία, νη δξάζεηο ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν
ζα ήηαλ κε αληίηηκν, φπσο θαη ηα πξνγξάκκαηα αζιεηηζκνχ.
Ο θαζέλαο πξέπεη λα θξίλεη φινπο καο κε θξηηήξην αλ νη ζέζεηο θαη νη πξάμεηο καο
ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο, ηνπ ιανχ.
Δκείο ρσξίο δηζηαγκνχο ζηεξίδνπκε ην ιαφ.

