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                                 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Απόθαζη για επαμέμαονη εογαζιώμ ζηξ εογξζηάζιξ διαςείοιζηπ απξοοιμμάηωμ  

Παοαδίδξρμε ηξρπ εςθοξύπ ηηπ αμάπηρνηπ ηξρ Δήμξρ ζηημ κοίζη ηωμ 

Κξοιμθίωμ.  

 

  Μεηά ηημ ποξζθργή ημο δήμμο ζημ Δημηθεηηθό Πνςημδηθείμ Τνίπμιεξ εθδόζεθε 

ζήμενα ε απόθαζε Ν23/2019 βάζε ηεξ μπμίαξ ακαμέκεηαη άμεζα κα λεθηκήζμοκ θαη 

πάιη μη ενγαζίεξ γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ενγμζηαζίμο ακαθύθιςζεξ θαη 

θμμπμζημπμίεζεξ. Έκα ένγμ 100% θηιηθό πνμξ ημ πενηβάιιμκ πμο ζα δώζεη ηε 

δοκαηόηεηα ζημ Δήμμ κα εθηειεί μ ίδημξ ηεκ μιμθιενςηηθή δηαπείνηζε  ηςκ 

απμννημμάηςκ ημο. Κάηη πμο ζομβαίκεη γηα πνώηε θμνά ζηεκ Ειιάδα θαη μ Δήμμξ 

Κμνηκζίςκ είκαη μ πνςημπόνμξ αοηήξ ηεξ δηαδηθαζίαξ πμο «δείπκεη» ημ δνόμμ θαη ζε 

άιιμοξ Δήμμοξ πμο δεκ ζέιμοκ κα θμνηώζμοκ ημοξ δεμόηεξ ημοξ με ηενάζηηεξ 

αολήζεηξ ηειώκ, από 80-100%!!  

 

  Αρηό κάπξιξι δεμ ήθελαμ με ηίπξηα μα ζρμβεί! Τμοξ θαηαιαβαίκμομε απόιοηα… 

Σθέθηεθακ όηη, «εθιμγέξ είκαη, δεκ πνέπεη μ Πκεομαηηθόξ κα εγθαηκηάζεη έκα ηόζμ 

μεγάιμ ένγμ πμο απαιιάζζεη ημ Δήμμ από ημ «βναπκά» ηςκ ζθμοπηδηώκ θαη ηεξ 

δηάζεζήξ ημοξ». Πνμζέθογακ όπμο μπμνμύζακ, έθακακ δειώζεηξ επί δειώζεςκ 

εκακηίμκ ημο ένγμο, μάδερακ οπμγναθέξ «θμιιεηώκ θαη θίιςκ» γηα κα μεκ 

πνμπςνήζμοκ μη ενγαζίεξ θαη κα με γίκεη ημ ενγμζηάζημ.  

 

  Έκαμαμ όμωπ έμα πξλύ ζξβαοό λάθξπ, ημ μπμίμ έπεη απμδεηπζεί όηη μη Κμνίκζημη 

δεκ ημ ζογπςνμύκ πμηέ! Λεηημύνγεζακ με γκώμμκα μόκμ ημ πνμζςπηθό ημοξ 

ζομθένμκ θαη ηεκ θηιμδμλία γηα  ελμοζία θαη όπη με γκώμμκα ημ ζομθένμκ ημο Δήμμο 

θαη ηςκ Δεμμηώκ. Νόμηδακ όηη μ Δήμανπμξ ζα μείκεη απαζήξ θαη δεκ ζα θαηαγγείιεη 



όζα «πανάλεκα θαη πανάδμλα» ζοκέβεζακ ηηξ ηειεοηαίεξ μένεξ, ιεξ θαη δεκ ημκ 

λένμοκ ηόζα πνόκηα!! 

 

  Η αμεηοξεπήπ θιλξδξνία, ημοξ θάκεη κα πνμηημμύκ κα ζηενήζμοκ από ημοξ πμιίηεξ 

αοημύ ημο Δήμμο έκα ένγμ ηενάζηηαξ ζεμαζίαξ. Πνμηημμύκ κα ζηενήζμοκ 40 πενίπμο 

ζέζεηξ ενγαζίαξ από ζομπμιίηεξ μαξ. Μόκμ θαη μόκμ γηα κα πιήλμοκ ημκ Δήμανπμ 

θαη κα βγαίκμοκ ζηα θαθεκεία θαη ζηηξ πιαηείεξ θαη κα ιέκε όηη ε πόιε θαη ηα πςνηά 

είκαη γεμάηα ζθμοπίδηα.  

 

  Ο ζξθόπ λαόπ όμωπ λέει, «όηη όπμημξ ζθάβεη ημ ιάθθμ ημο άιιμο, πμιιέξ θμνέξ 

πέθηεη μ ίδημξ μέζα». Έηζη θαη όζμη ζέιεζακ κα πιήλμοκ αοηή ηε Δεμμηηθή ανπή θαη 

κα ζηαμαηήζμοκ αοηό ημ ένγμ, θαζανά γηα πνμεθιμγηθμύξ ιόγμοξ θαη γηα πνμζςπηθά 

ζομθένμκηα, παναδίδμκηαη ζήμενα ζηεκ θνίζε ημο Κμνηκζηαθμύ ιαμύ θαη ηςκ 

δεμμηώκ. Καη κα είκαη ζίγμονμη, όηη μη Κμνίκζημη έπμοκ πμιύ θαιή μκήμε θαη είκαη 

ζθιενμί ζηεκ θνίζε ημοξ θαη ζηηξ απμθάζεηξ ημοξ. Καη δοζηοπώξ γη’αοημύξ, ζα ημ 

δηαπηζηώζμοκ πμιύ ζύκημμα….  
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