
          

 
Κσοία Ποόεδοε,   

Σύμτχμα με ςημ ημεοήρια διάςανη ςηπ 25ηπ ρσμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Σαοχμικξύ ςξ 
9ξ θέμα ατξοά ςη λήφη απόταρηπ επί αίςηρηπ ςχμ κ.κ. Μαμώλη Τραλικίδη και Σχςήοη Μακοξδημήςοη, 
για ρύγκληρη ρσμβξσλίξσ με απξκλειρςικό θέμα ρσζήςηρηπ ςξ απξυεςεσςικό ζήςημα ςξσ Δήμξσ 
Σαοχμικξύ. Σςημ αίςηρη ποξςείμεςαι δε η ρσμεδοίαρη μα διεναυθεί ρςημ Παλαιά Φώκαια ή ρςημ 
Αμάβσρρξ. 

Θέλχ μα ραπ δηλώρχ όςι για λόγξσπ αουήπ, για κάθε ζήςημα –όπξιξ και αμ είμαι ασςό- είμαι 
αμςίθεςη με ςη μεςαςοξπή ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ ρε θίαρξ πξικιλιώμ ή ςρίοκξ, πξσ θα μεςατέοεςαι 
από γειςξμιά ρε γειςξμιά, αμάλξγα με ςη διάθερη ςηπ εκάρςξςε πλειξφητίαπ. 

Η ρκξπιμόςηςα μίαπ ςέςξιαπ ποακςικήπ είμαι ποξταμήπ : η άρκηρη πιέρεχμ ποξπ ςξσπ δημξςικξύπ 
ρσμβξύλξσπ και ιδιαίςεοα εκείμξσπ ςηπ μειξφητίαπ με θεμιςά ή αθέμιςα μέρα. Ο κύοιξπ Δήμαουξπ ενάλλξσ 
έυει επαμειλημμέμα απξδείνει όςι επιδξκιμάζει ςέςξιξσ είδξσπ ποακςικέπ. 

Η θέρη μξσ είμαι ρατήπ και θα παοαμείμει αμαλλξίχςη. Τξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ Σαοχμικξύ ξτείλει 
μα ρσμέουεςαι και μα ρσμεδοιάζει μόμξ ρςξμ ποξβλεπόμεμξ για ςξ ρκξπό ασςό υώοξ, πξσ δεμ είμαι άλλξπ 
από ςξ Δημξςικό Μέγαοξ. Εκςόπ ασςξύ η θέρη μξσ για ςξ απξυεςεσςικό ποόβλημα ςξσ Δήμξσ Σαοχμικξύ 
είμαι ρατήπ και έυει λεπςξμεοώπ εκςεθεί ποξεκλξγικά. 

Δεμ είμαι σπέο ςηπ «δημιξσογίαπ» ΚΕΛ ρςη Γεοακίμα, όπχπ θοαρύςαςα και επαμειλημμέμα διαδίδει 
ξ Δήμαουξπ και ξ αομόδιξπ Αμςιδήμαουξπ, είμαι όμχπ σπέο -και πιρςεύχ όςι ρε ασςό σπξρςηοίζξμαι από 
ςημ ςεοάρςια πλειξφητία ςχμ καςξίκχμ ςξσ Δήμξσ Σαοχμικξύ- ςηπ δημιξσογίαπ απξυεςεσςικξύ δικςύξσ, 
ρύγυοξμξσ ςύπξσ, ρήμεοα, και όυι ρςξ απώςεοξ μέλλξμ. 

Ποξεκλξγικά αμέλαβα ςιπ εσθύμεπ μξσ, θεχοώμςαπ όςι μόμξ έμα ςέςξιξ ώοιμξ ποόγοαμμα σπάουει 
και είμαι δσμαςό μα σπάονει μέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ. Υπέρςη μάλιρςα και ςξ πξλιςικό κόρςξπ ασςήπ ςηπ 
θέρηπ, πξσ ρςηοίζεςαι ρε αουέπ, είμαι ειλικοιμήπ και διαταμήπ. 

Δεμ έυχ καμέμα λόγξ μα ςημ αλλάνχ και μα ςη ρσζηςήρχ.  
Δεμ σπάουει καμέμα μέξ ρςξιυείξ. 
Δεμ έυχ ρυέρειπ διαπλξκήπ με «επιρςημξμικξύπ» και επιυειοημαςικξύπ κύκλξσπ, πξσ αουίζξσμ μα 

γίμξμςαι γμχρςξί ρε όλξσπ ςξσπ δημόςεπ. 
Δεμ έυχ καμία επιθσμία μα εμπλακώ ρε φητξθηοικά παιυμίδια και καοαγκιξζιλίκια. 
Η θέρη μξσ είμαι γμχρςή και σπάουει λεπςξμεοώπ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ρσμδσαρμξύ. 
Άλλξι είμαι ασςξί πξσ όςαμ ξλξκληοχθεί η ςεςοαεςία θα ποέπει μα ενηγήρξσμ ρςξσπ καςξίκξσπ, 

γιαςί δαπαμξύμ ακόμα εκαςξμςάδεπ εσοώ κάθε υοόμξ για ςημ εκκέμχρη βόθοχμ. 
Άλλξι θα ποέπει μα ενηγήρξσμ, γιαςί ποξυχοάει η διαοοξή λσμάςχμ ρςξμ σδοξτόοξ ξοίζξμςα και 

αμείλικςα και αμαπότεσκςα ποξπ ςιπ παοαλίεπ μαπ, πξσ είμαι η βαρική ποξξπςική αμάπςσνηπ ςηπ 
πεοιξυήπ. 

Η ρύγκοξσρη αμάμερα ρε όρξσπ πιρςεύξσμ ρε μία απξυέςεσρη ρύγυοξμξσ ςύπξσ με εσοχπαψκή 
υοημαςξδόςηρη και ρε όρξσπ επιμέμξσμ ρςξ δύρξρμξ παοελθόμ ςχμ βόθοχμ θα ςεθεί σπόφη ςχμ πξλιςώμ 
ςξσ Δήμξσ και ασςξί με ςημ φήτξ ςξσπ θα δικαιώρξσμ ή θα καςαδικάρξσμ ςιπ ρημεοιμέπ πξλιςικέπ 
ρσμπεοιτξοέπ. 

 
 
*Με ςημ παοάκληρη μα διαβαρςεί καςά ςη ρσζήςηρη ςξσ 9ξσ θέμαςξπ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 
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