
 
 

Νέα Κίνο 24-5- 2017 

 

Οκηιία ηνπ Νίθνπ Γόληηθα ζηε Νέα Κίν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

 

Δπν δξόκνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
 

Όπσο ζε όια ηα κεγάια ιατθά πξνβιήκαηα, έηζη θαη ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, πξνβάινπλ νη δπν δξόκνη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 

Ο έλαο πνπ γλσξίδνπκε ρξόληα ηώξα, πνπ έρεη ζην θέληξν ην θέξδνο. 

Μηθξνί θαη κεγάινη εξγνιάβνη,  ε καθία ησλ ζθνππηδηώλ όπσο αξέζθεηαη λα ιέεη ν θύξηνο 

Σαηνύιεο, θάλνπλ πάξηπ θαη ρξπζέο δνπιεηέο. Γελ λνηάδνληαη γηα ηελ πγεία ησλ πιαηηώλ ιατθώλ 

ζηξσκάησλ θαη ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ απνθνκηδή θαη ζηνπο ρώξνπο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ.  Γελ ηνπο απαζρνιεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Μέιεκά ηνπο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. Γη’ απηό ελώ 

πιεξώλνληαη ρξπζά γηα λα πάλε ηα ζθνππίδηα ζε λόκηκνπο αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο, απηνί ηα 

ξίρλνπλ ζε ξέκαηα, ζε πιαγηέο αθόκα θαη ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, έρνπλ κεηαηξέςεη ηελ 

Πεινπόλλεζν ζε κηα αλνηρηή ρσκαηεξή.  

Αθόκα θαη ηώξα πνπ ππνηίζεηαη όηη απνθαηαζηάζεθαλ νη ΥΑΓΑ, ηα ξίρλνπλ δίπια ζηνπο ήδε 

απνθαηαζηεκέλνπο ή αλνίγνπλ άιιεο ρσκαηεξέο, κε ηελ αλνρή θαη ζηήξημε ησλ Γεκνηηθώλ αξρώλ, 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Κπβέξλεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα αζπδνζίαο ησλ εξγνιάβσλ είλαη ε δήζελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ΥΑΓΑ, αθνύ πιεξώζεθαλ αδξά κε εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ απνθαηάζηαζε νγδόληα ΥΑΓΑ. Οη 

πην πνιινί ήηαλ αλελεξγνί θαη είρε ιεηηνπξγήζεη ε θπζηθή απνθαηάζηαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

κπάδσζαλ ηηο ρσκαηεξέο κε ρώκα από δηπιαλνύο ρώξνπο, εηζπξάηηνληαο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξώ 

γηα θάζε ρσκαηεξή. 

ηνλ αληίπνδα απηνύ ηνπ δξόκνπ αλάπηπμεο είλαη ε δηθηά καο πξόηαζε αγώλα, γηα δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ από εληαίν δεκόζην θξαηηθό θνξέα, ρσξίο θακηά αλάκεημε ηδησηώλ. Υσξίο λέα 

επηβάξπλζε ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ κε αύμεζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ. ε απηά ηα πιαίζηα 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, κε πνιηηηθέο κείσζεο ηεο 

παξαγσγήο απνξξηκκάησλ, κε δηαινγή ζηελ πεγή, αλαθύθισζε, θνκπνζηνπνίεζε. Με ππνδνκέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ από εληαίν θξαηηθό θνξέα θαηαζθεπώλ, πνπ ζα θαηέρεη ηα πιηθά θαη 

ηα κεραλήκαηα, ζα θαηαλείκεη ζρεδηαζκέλα ην επηζηεκνληθό θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ζε όιεο 

ηηο θάζεηο κειέηεο - θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Σν ππόιεηκκα πνπ 

ζα πξνθύπηεη από απηή ηε δηαρείξηζε, λα ζάβεηαη ζε ρώξνπο πνπ ζα ρσξνζεηνύληαη από ην θξάηνο, 



κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη κε κέηξα κείσζεο ησλ όπνησλ επηπηώζεσλ. Μόλν ηόηε ε δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ, κπνξεί λα γίλεη, κε ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ ζηελ πγεία θαη ζηελ ηζέπε ησλ 

ιατθώλ ζηξσκάησλ, ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θιάδν.  

Έγθαηξα είρακε πξνεηδνπνηήζεη όηη - βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλα κεζνδεπκέλν αδηέμνδν - 

πνπ ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ηνπο επόκελνπο κήλεο λα νμπλζεί. Μεγάιεο πόιεηο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ρσξηά, λα δήζνπλ ηνλ εθηάιηε πνπ έδεζε ε Σξίπνιε πξηλ 

δπν ρξόληα. Υηιηάδεο ηόλνη ζθνππίδηα ζηνπο δξόκνπο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Ήδε νη Γήκνη 

Γνξηπλίαο θαη Γπηηθήο Μάλεο έρνπλ θεξπρηεί ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Πιεξώλνληαη εξγνιάβνη αδξά - 160 θαη 200 επξώ ηνλ ηόλν γηα λα πάλε ηα ζθνππίδηα ζε 

λόκηκνπο αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο θαη απηνί ηα ξίρλνπλ δίπια ζε ξεκαηηέο, αλνίγνπλ λέεο 

ρσκαηεξέο ζηε Πεινπόλλεζν. Ομύλνληαο παξαπέξα ην πξόβιεκα κε ρηιηάδεο ηόλνπο ζθνππίδηα ζην 

δξόκν, ζέινπλ λα αλαγθάζνπλ ηα ιατθά ζηξώκαηα, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο πγείαο ηνπο, λα 

απνδερηνύλ ηελ παξάδνζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ΣΔΡΝΑ κε ηξηπιαζηαζκό αθόκα 

θαη πεληαπιαζηαζκό ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ. 

Είλαη πνιιά ηα ιεθηά θαη κεγάια ηα ζπκθέξνληα πνπ ζπγθξνύνληαη. 

Γπν ηξία ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαη λνύκεξα: 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα κόλν ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ από ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Ννκαξρίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ έρνπλ δνζεί ζε ηδηώηεο πάλσ από 150 εθαηνκκύξηα 

επξώ γηα κειέηεο. Αλαδεηνύκε απηέο ηηο κειέηεο θαη δελ βξίζθνληαη. Γελ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

πνπζελά. Οη ζεκεξηλέο Γεκνηηθέο Αξρέο θαη ε Πεξηθέξεηα, θαιύπηνπλ ηηο πξνεγνύκελεο. Έθαλε ν ρ 

Γήκνο κηα κειέηε νγδόληα ή εθαηό ρηιηάδσλ επξώ, έξρνληαλ ε ίδηα Γεκνηηθή Αξρή ή ε επόκελε, 

μαλά κειέηε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ίδην ιόθν αιιά από ηελ πίζσ πιεπξά, πνπ 

έιεγε ε πξνεγνύκελε κειέηε, άιια εθαηό ρηιηάδεο επξώ.  

Άιιν λνύκεξν:   

ηα 174,1 εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηηο ππνδνκέο ηεο ΣΔΡΝΑ πνπ πξνβιέπεη ε ΓΗΣ πνπ είραλ 

ζπκθσλήζεη ην 2013 θπβέξλεζε, ΝΓ - ΠΑΟΚ, ε Πεξηθέξεηα θαη ε ΣΔΡΝΑ, πξνζηέζεθαλ άιια 

103,37 εθαηνκκύξηα επξώ, πνπ είλαη ην απνθξπζηάιισκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο θπβέξλεζεο 

ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ κε ηε ΣΔΡΝΑ θαη ησλ δηαβνπιεύζεσλ δπν ρξόληα ηώξα ηνπ Φιακπνπξάξε κε ηνπο 

δεκάξρνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ. ύλνιν 277,47 εθαηνκκύξηα επξώ πνπ ζα πέζνπλ ζηηο πιάηεο ησλ 

ιατθώλ ζηξσκάησλ. 

ε απηά πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ εγγπεκέλε θάζε ρξόλν θεξδνθνξία ηεο ΣΔΡΝΑ δεθάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ επξώ, πνπ πξνθύπηεη από ηα 80 επξώ ν ηόλνο ηα ζθνππίδηα ζηε πόξηα ηεο ΣΔΡΝΑ, 

ζπλ ηα κεηαθνξηθά ζπλ ην ΦΠΑ ζπλ ηηο ξήηξεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο. 

ε απηά ηα ζρέδηα ζπκθσλνύλ όινη ηνπο θπβεξλήζεηο ΝΓ θαη ΠΑΟΚ παιαηόηεξα, ΤΡΗΕΑ-

ΑΝΔΛ ζήκεξα, δεκνηηθέο αξρέο θαη Πεξηθέξεηα, γηαηί θαλέλαο ηνπο δελ ακθηζβεηεί ηελ παξάδνζε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε ηδηώηεο, ηε λέα επηβάξπλζε ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ κέζα από 

ηελ αύμεζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ. 



  Οη ηζαθσκνί Πεξηθέξεηαο – Γεκνηηθώλ αξρώλ  θαη Γεκάξρσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πνηνο 

ζα δηαρεηξηζηή δεθάδεο εθαηνκκύξηα επξώ ηεο ελδηάκεζεο δηαρείξηζεο. Σώξα ηειεπηαία όιν θαη 

πνην μεθάζαξα ην νκνινγνύλ νη θσλαζθνύληεο Γήκαξρνη. Ννηάδνληαη θαη ζέινπλ ηελ πξνζσξηλή – 

κεηαβαηηθή ή όπσο αιιηώο ηε ιέλε δηαρείξηζε. 

Μόλν πνπ απηό δελ ηνπο ην αξλείηαη νύηε ε θπβέξλεζε νύηε ε Πεξηθέξεηα, νύηε ε ΣΔΡΝΑ. 

Σνπο δηεπθνιύλεη κάιηζηα κέρξη λα θηηαρηνύλ ηα ζθνππηδνεξγνζηάζην θαη νη ΥΤΣΤ ηνπ 

θαπηηαιηζηή, είλαη ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο ΣΔΡΝΑ. 

Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε, δέθα κέξεο κεηά ηηο εθινγέο ην Γελάξε ηνπ 2015, ζηηο 4-2-2015 κε 

ππνγξαθή ηνπ ηόηε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θπξίνπ Βνύηζε, έδσζε ζε 14 Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

11 εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ πξνζσξηλή δηαρείξηζε. Αιήζεηα θύξηνη Γήκαξρνη πνπ βξίζθνληαη 

απηά ηα ιεθηά; Πνπ θαηαζπαηαιήζεθαλ; 

Απηέο νη δηαθσλίεο εηδηθά θάπνησλ Γεκάξρσλ κε ηελ Πεξηθέξεηα, πνπ είλαη εληόο ησλ ηεηρώλ, 

παίξλνπλ θαη αθξαία κνξθή. Αθήλνληαη ππνλννύκελα γηα ιακνγηέο γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια ηέηνηα 

πνπ ηίπνηα δελ απνθιείεηαη. Ο ίδηνο, ν θύξηνο Σαηνύιεο κηιάεη γηα ηελ καθία ησλ ζθνππηδηώλ.  

Καη αλ είλαη έηζη, ηα πξάγκαηα πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη. 

Γηαηί κέλνπλ ζην ίδην θόκκα πνπ ζηεγάδεη ηα ιακόγηα;  

Γηαηί ηε κηα κέξα ηξώγνληαη, βξίδνληαη θαη ηελ άιιε όια κέιη – γάια;  

Γηαηί ππεξεηνύλ έλα ζάπην θαη δηεθζαξκέλν ζύζηεκα.  

Γηαηί ζέινπλ ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπ λα είλαη ζην ηηκόλη, δηαρεηξηζηήο απηήο ηεο άζιηαο 

αληηιατθήο πνιηηηθήο. 

Γηαηί είλαη γιπθό ην κέιη θαη ε θαξέθια ηεο εμνπζίαο. 

Τπνηίζεηαη όηη δηαθσλνύλ θπβέξλεζε θαη Πεξηθέξεηα, Γήκνη θαη Πεξηθέξεηα, 

Νενδεκνθξάηεο ζην Γήκν θαη Νενδεκνθξάηεο ζηε Πεξηθέξεηα. Οη κόλνη πνπ δείρλνπλ ζηαζεξόηεηα 

ζηελ εμππεξέηεζε θαπηηαιηζηηθώλ νκίισλ είλαη νη Παζόθνη θαη ν Σαηνύιεο. Οινη καδί όκσο 

Κπβεξλήζεηο Πεξηθέξεηα θαη Γήκνη, πκθσλνύληεο θαη Γηαθσλνύληεο, Γεμηνί – Παζόθνη θαη 

πξηδαίνη, ζηνπο Γήκνπο θαη ζηε Πεξηθέξεηα ζπκθσλνύλ – ςεθίδνπλ θαη πινπνηνύλ. 

 Να γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ από ηδηώηεο.  

 Να επηβαξύλνληαη ηα πιαηεηά ιατθά ζηξώκαηα κε ππέξνγθα δεκνηηθά ηέιε.  

 Σν επηπιένλ θόζηνο λα επηβαξύλεη ην ιαό.  

Σα ήμεξαλ όινη θαη όια. 

Δνπιεύνπλ γηα ηελ ΣΕΡΝΑ - Τινπνηνύλ ηα ρέδηά ηεο. 

Οη κνλάδεο ελδηάκεζεο δηαρείξηζεο, πνπ δηεθδηθνύλ θάπνηνη Γήκαξρνη λα θηηάμνπλ, ζα πάλε 

πξνίθα ζηε ΣΔΡΝΑ. Σν μέξνπλ όινη ηνπο θαη ν θύξηνο Κακπόζνο. 



Γπν ρξόληα ηνπο ηα εμεγνύζε ν Φιακπνπξάξεο θαη πήξαλ θάπνησλ Γεκάξρσλ ηα κπαιά 

αέξα, γηα λα δηαρεηξηζηνύλ απηνί ηα 103,37 εθαηνκκύξηα επξώ, πνπ είλαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΣΔΡΝΑ.  

Καη επεηδή δελ είλαη αθειείο ήμεξαλ π.ρ. όηη, κηα ζθνππηδηάξα δελ κπνξνύζε λα μεθηλάεη από 

ην Ξπιόθαζηξν, ην Κξαλίδη, ηελ Νεάπνιε, ηε Πύιν γηα λα πάεη ηα ζθνππίδηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο ΣΔΡΝΑ, γηαηί θαη παλάθξηβα ζα θνζηίδεη, θαη είλαη δήηεκα λα έθαλε έλα δξνκνιόγην ηε κέξα. 

Ήμεξαλ όηη ε ΓΗΣ πξνβιέπεη δύν ΜΑ, έλαλ ζηε Κίν θαη έλαλ ζην παζνβνύλη πνπ ζα 

θηηάμεη ε ΣΔΡΝΑ. Ήμεξαλ όηη νη εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο, πνπ ζα θηηάμνπλ νη 

Γήκνη, ζα πάλε πξνίθα ζηελ ΣΔΡΝΑ, κόιηο θηηάμεη ηηο δηθέο ηεο κνλάδεο, γηαηί δελ ζα ζπκθέξεη θαη 

δελ ζα κπνξνύλ λα ηηο ιεηηνπξγνύλ, κε ηα θόζηε ιεηηνπξγίαο, ηηο ξήηξεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο, 

ηε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο δηαρείξηζεο θ.ι.π.. 

Αιήζεηα ξσηάκε απηνύο ηνπο Δεκάξρνπο θαη ηηο Δεκνηηθέο Αξρέο πνπ ππνηίζεηαη όηη 

δηαθσλνύλ κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ ΣΕΡΝΑ, ηη ζα ην θάλνπλ ην ππόιεηκκα ηεο δηθηάο ηνπο 

δηαρείξηζεο, πνπ ζα είλαη 30 – 40 ή 50% ή θαη κεγαιύηεξν ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο; 

Καη κηιάκε γηα ρηιηάδεο ηόλνπο ζθνππίδηα ππόιεηκκα. 

Θα ην πάλε ππνρξεσηηθά ζηνπο ΥΤΣΤ ηεο ΣΕΡΝΑ, πνπ είλαη νη κόλνη ΥΤΣΤ πνπ έρνπλ 

αδεηνδνηεζεί, θαη πξνβιέπεη ν ΠΕΔΑ, πνπ όινη καδί ςήθηζαλ. 

Σα κεηαθνξηθά, ηα ηέιε ηαθήο πνπ είλαη 60 επξώ ν ηόλνο, ην ΦΠΑ γηαηί δελ ηα ππνινγίδνπλ 

ζηε δηθηά ηνπο δηαρείξηζε; Σέηνηα γξάκκαηα καζαίλνπλ ζηα παηδηά καο θάπνηνη πνπ είλαη θαη 

θαζεγεηέο. Να ζπγθξίλνπλ αλόκνηα πξάγκαηα.  

Οη ππέξνγθεο επηβαξύλζεηο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ από ην ζρέδην Κπβέξλεζεο – 

Πεξηθέξεηαο – ΣΔΡΝΑ, πνπ κπνξνύλ λα θηάζνπλ θαη ζε πεληαπιαζηαζκό ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ, 

κπνξεί λα θαίλνληαη κηθξέο, κπξνζηά ζηηο απμήζεηο δηαρείξηζεο ηύπνπ Κακπόζνπ, γηαηί ζηα 40 

επξώ ν ηόλνο πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ε κεηαθνξά θαη ην ζάςηκν ηνπ ππνιείκκαηνο, ν ΦΠΑ θαη νη 

ξήηξεο. 

Καη όζν πην κηθξό είλαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, ηόζν πην κεγάιν ζα είλαη ην ππόιεηκκα - 

όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θ. Κακπόζνπ, πνπ δελ καο ιέεη πόζν ζα είλαη - ηόζν πην βαξηά ζα είλαη ηα 

κεηαθνξηθά, ηα ζαθηηθά θαη νη ξήηξεο ζηελ ΣΔΡΝΑ. Να γηαηί όινη δνπιεύνπλ γηα ηελ ΣΔΡΝΑ.  

Λέηε λα κελ ήμεξε ηη εηνίκαδε ε ΝΓ θαη ην ΠΑΟΚ γηα ηηο ππνδνκέο ηεο ελδηάκεζεο 

δηαρείξηζεο, πνπ πινπνηεί ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, πνπ ζαλ πξώηε δόζε δόζεθαλ ηα 11 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

Δίλαη ε  πξνίθα πνπ ζα πάεη ζηελ ΣΔΡΝΑ πέξα από όζα πξνβιέπνληαη ζηε ΓΗΣ. 

Όπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο έηζη θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Πεινπόλλεζν ε 

θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο, ήξζε λα ηειεηώζεη ηε βξώκηθε δνπιεηά, πνπ δελ ήζειαλ ή δελ κπνξνύζαλ 

λα ηειεηώζνπλ νη πξνεγνύκελνη. 

Γη’ απηό δελ πείζνπλ νη όςηκεο ηάραηεο δηαθσλίεο όισλ ησλ βνπιεπηώλ ηεο ΝΓ ζηελ 

Πεινπόλλεζν, πνπ ππνγξάθνπλ εξώηεζε ζηε Βνπιή. 



Σα ήμεξαλ όινη θαη όια, όηαλ 5 θνξπθαίνη ππνπξγνί ηεο ΝΓ ην 2013 παλεγύξηδαλ καδί κε ηνλ 

θ. Σαηνύιε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάδεημε ηεο ΣΔΡΝΑ ζε αλάδνρν. Σα 

ήμεξαλ όινη ηνπο όηαλ ζηήξημαλ ηνλ Σαηνύιε ην 2014 γηα Πεξηθεξεηάξρε. 

Όια απηά ηα ήμεξαλ θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο θαη νη Γήκαξρνη πνπ ζησπνύλ κε αληάιιαγκα 

θαλέλα έξγν αλάπιαζεο ζην Γήκν ηνπο ή θαλέλα ρηιηόκεηξν αζθαιηόζηξσζεο ή θακηά 

επηρνξήγεζε εθδήισζεο γηα ηελ παηάηα, ην ζθόξδν, ηελ ειηά, ηε ζαξδέια θαη θάζε άιινπ είδνπο 

δαξδαβαηηθώλ θαη γεπζηγλσζίαο. 

Όια απηά ηα ήμεξε θαη ηα μέξεη θαη ν θ. Κακπόζνο θαη ζησπνύζε πέληε ρξόληα, ζηήξηδε ηνλ θ. 

Σαηνύιε θαη ζηεξηδόηαλ από απηόλ. 

Καιά δελ ήμεξε ν θ. Κακπόζνο όηη ε ρσκαηεξή ηνπ είλαη αδήισηε, θαη πξηλ δύν ρξόληα πνπ 

ην έκαζε ηη έθαλε θαη ηη θάλεη; 

Φνξηώλεη εδώ ζηε ρσκαηεξή δεθάδεο ρηιηάδεο ηόλνπο ζθνππίδηα, δηακνξθώλνληαο 

πνιπώξνθα παηώκαηα, πνπ θάζε ηξηο θαη πέληε πηάλνπλ όινο ηπραίσο θσηηά, πνπ έρεη έλα ζηξέκκα 

θηλνύκελε ιπκαηνιάζπε, πνπ ζπγθνηλσλεί κε ηα λεξά ηεο ζάιαζζαο ζηε Ν. Κίν θαη ηα λεξά 

άξδεπζεο ησλ λόζηηκσλ θεπεπηηθώλ ηεο πεξηνρήο. 

Κνξντδεύεη ππνηίζεηαη ηελ θπβέξλεζε, ηελ Πεξηθέξεηα, ηελ ΔΔ, ηηο αξκόδηεο αξρέο πνπ δελ 

μέξνπλ θαη δελ βιέπνπλ ηίπνηα. 

Γελ μέξεη ν θ. Κακπόζνο όηη εδώ ζηε Ν. Κίν είλαη ηα ζρέδηα ηεο ΣΔΡΝΑ γηα ην ΜΑ; Σν 

μέξεη θαη γη’ απηό ηξέρεη κε ιεθηά ησλ δεκνηώλ, λα θηηάμεη ηηο ππνδνκέο πνπ ζα πάλε πξνίθα ζηελ 

ΣΔΡΝΑ. Καη θαιά εκείο είκαζηε θαθόπηζηνη; Γηαηί απηόο μεθίλα αλάπνδα κε ην δηαγσληζκό γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο; Γηαηί δελ μεθηλά από ηελ αξρή, λα εμαζθαιίζεη, λα αδεηνδνηεζεί ΥΤΣΤ πνπ ζα 

ζάβεη ην ππόιεηκκα ηεο δηθηάο ηνπ επεμεξγαζίαο, πνπ ζα είλαη θάκπνζεο ρηιηάδεο ηόλνη; Γηαηί λα 

θνξησζεί ν Γήκνο εθαηνκκύξηα επξώ ην ρξόλν κεηαθνξηθά θαη ζαθηηθά, πνπ κε ηε ΓΗΣ δελ έρεη;   

Γηαηί δελ έρεη πάξεη απόθαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Άξγνπο Μπθελώλ ελάληηα ζηε ΓΗΣ 

Κπβέξλεζεο – Πεξηθέξεηαο – ΣΔΡΝΑ; 

Γηαηί δελ νξγαλώλεη ηελ πάιε ηνπ ιανύ ελάληηα ζ’ απηό ην έγθιεκα πνπ ζπληειείηαη θαη ζα 

νμπλζεί ηα επόκελα ρξόληα ζηελ Κίν; 

Με πηα ινγηθή ζα θηηάμεη εδώ, δέθα θνξέο ρεηξόηεξε θαηάζηαζε απ’ όηη ζηα Γίδπκα 

Δξκηνλίδαο, κε ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο δέκαηα ζθνππηδηώλ θαη δεθάδεο ρηιηάδεο ηόλνπο ζθνππίδηα 

ρύκα, ζε πξώην ζηάδην, θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ΣΔΡΝΑ ζηε ζπλέρεηα;  

Σα μέξεη όια απηά πνιύ θαιά, όπσο μέξεη θαη γηα ηελ Πεινπόλλεζν ΑΔ ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ 

Σαηνύιε πνπ είλαη αληηπξόεδξνο. Σα μέξεη όια απηά ηόζν θαιά, όζν μέξεη λα θάλεη ηνλ πην αηζρξό 

αληηθνκνπληζκό. 

Πέξπζη γηα ην ΔΑΜ θέηνο γηα ηνλ Μπεινγηάλλε. 

Γελ είλαη γξαθηθόο, είλαη επηθίλδπλνο γηα ην ιατθό θίλεκα. 

Απηόο δελ ήηαλ πνπ δήισλε όηη ζα θαβαιήζεη κηα κπνπιληόδα γηα λα ζπάζεη ηα κπιόθα ησλ 

αγξνηώλ; 



Όηαλ ζεθώζεθαλ θαη νη πέηξεο πξνζπάζεζε λα ηα καδέςεη, όπσο θάλνπλ νη ζξαζύδεηινη. 

Τινπνηεί κε ππεξβάιινληα δήιν, ηελ ίδηα πνιηηηθή πνπ πινπνηεί θαη ν θ. Σαηνύιεο, ε ΝΓ, ην 

ΠΑΟΚ θαη ν ΤΡΗΕΑ. 

Γύν ηξία παξαδείγκαηα αξθνύλ.  

Αύμεζε θαηά 60% ηα αληαπνδνηηθά ηέιε αλά m^2 θαη αθόκα δελ αξρίζακε.  

Ηδησηηθνπνηεί αθόκα θαη ηελ αζηπλόκεπζε!!! Γίλεη 600.000 επξώ γηα ηδησηηθή αζηπλνκία ζην 

Άξγνο!!! 

Σν 2013 κε ηηο κεγάιεο πιεκκύξεο θαη ηηο θαηαζηξνθέο ζην Άξγνο «βνιεύηεθε» κε ηα 

150.000 επξώ θηινδώξεκα ηεο θπβέξλεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ελάκηζη θνπινύξη ζηνλ θάζε 

θάηνηθν. Σελ ίδηα κέξα θαη ώξα πνπ ρηιηάδεο θάηνηθνη έβιεπαλ ην βηόο ηνπο λα θαηαζηξέθεηαη, πνπ 

ππήξρε θαη λεθξή εξγάηξηα, απηόο θαη ε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έπαηξλε απόθαζε 

δηάζεζεο εθαηνκκπξίσλ επξώ γηα ηελ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο ηνπ Άξγνπο. Καλέλα έξγν 

αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, θαλέλα πνζό 

αλαθνύθηζεο ησλ πιεγέλησλ αγξνηώλ – επαγγεικαηηώλ – ιατθώλ ζηξσκάησλ. 

Γηαγθσλίδνληαη κε ηνλ θ. Σαηνύιε γηα ηελ παηξόηεηα ησλ έξγσλ, γηα ηα νπνία δελ βάδνπλ 

ζεληο. Δίλαη απηό πνπ ιέεη ν ιαόο καο δπν γάηδαξνη καιώλαλε ζε μέλν αρπξώλα. 

Τςώλνπλ ηνπο ηόλνπο θαη ζθνηώλνληαη γηα ηελ θνύξζα δηαδνρήο ζην Γήκν Άξγνπο – 

Μπθελώλ. Αθξίδεη ν θ. Κακπόζνο όηαλ βιέπεη πξσηνθιαζάηα ζηειέρε ηεο ΝΓ λα ζηξαηεύνληαη κε 

Σαηνύιε θαη Υεηβηδόπνπιν. Μελ αλεζπρείο θύξηε Κακπόζε έρεη ν θαηξόο γπξίζκαηα, πνπ ιέεη ν 

ιαόο. Πάιη κε ρξόλνπο κε θαηξνύο πάιη δηθά καο ζά λαη. Δ δελ ληξεπόκαζηε ιηγάθη. 

Καη νη κελ θαη νη δε, ππεξέηεο ηεο ίδηα αληηιατθήο πνιηηηθήο είζηε. 

Οη εξγαδόκελνη, νη αγξόηεο, νη  επαγγεικαηνβηνηέρλεο λα γπξίδνπλ ηελ πιάηε ζε απηνύο ηνπο 

ςεπηνθαπγάδεο γηα ηε λνκή ηεο εμνπζίαο. 

Οη εξγαδόκελνη ζηνπο Γήκνπο, εηδηθόηεξα νη εξγαδόκελνη ζηνλ ηνκέα ησλ απνξξηκκάησλ, ζα 

έρνπλ βαξύηαηεο ζπλέπεηεο από ηελ παξάδνζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο ηδηώηεο.  

Να νξγαλώζνπκε ηελ πάιε καο κέζα από ηα ζσκαηεία, ηνπο αγξνηηθνύο ζπιιόγνπο, ηνπο 

άιινπο ιατθνύο θνξείο, γηα λα απνθξνύζνπκε ηελ επίζεζε θπβέξλεζεο – θεθαιαίνπ – ΔΔ θαη ΓΝΣ, 

πνπ ξεκάδνπλ ηηο ζπληάμεηο θαη ην ήδε ιεειαηεκέλν ιατθό εηζόδεκα, κε ηα κέηξα ηνπ 4
νπ

 

κλεκνλίνπ πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα. 

Να παιέςνπκε γηα λα αλαηξέςνπκε ηα ζρέδηα θπβεξλήζεσλ – Πεξηθέξεηαο – Γήκσλ γηα ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο θαζαξηόηεηαο, ηελ παξάδνζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο 

θαπηηαιηζηηθνύο νκίινπο, πνπ ζπλεπάγεηαη λέα αθαίκαμε ηνπ ήδε ιεειαηεκέλνπ εξγαηηθνύ ιατθνύ 

εηζνδήκαηνο.   

Να δώζνπκε ηελ κάρε γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ ιατθνύ θηλήκαηνο, γηα ηελ ιατθή 

ζπκκαρία. Να πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηηο κεγάιεο αλακεηξήζεηο, πνπ κπξνζηά καο βξίζθνληαη, 

απέλαληη ζηνπο ηαμηθνύο καο αληίπαινπο θαη ηνπο πξνζθπλεκέλνπο.   


