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ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ ,  ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ , ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ , 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΑΝΙΑΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ 
ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΒΑΝΝΑ , 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ , 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ , ΤΑΒΕΡΝΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,  ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 
ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ , ΜΟΝΙΑΚΗΣ 
ΜΥΡΩΝ , ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ , ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,  ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53 
 

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 31         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 22  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανακοινώσεις  Προεδρείου.  
2. Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  – ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή . 
4. Σχετικά με  το  ασφαλιστικό  – συνταξιοδοτικό. 
5. Οικονομική  κρίση  και συνέπειες  στους  μηχανικούς . 
6. Αποποινικοποίηση  στους  μηχανικούς . 
7. Ένταξη  της  Σπιναλόγκας  στα μνημεία της  ΟΥΝΕΣΚΟ .   
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Απολογισμός  – ισολογισμός  του  2010 και οικονομικός  

προϋπολογισμός  του  2011. 
2. Σχέδιο  ψηφίσματος  από  την  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ , σχετικά με  την  δολοφονική  
ιμπεριαλιστική επέμβαση  ενάντια στο  λαό  της  Λιβύης . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι, παρακαλώ, 6 
του  μήνα, 7:25 η  ώρα, 6 του  μήνα του  Απρίλη 7:25, είμαστε  
αυτή  τη  στιγμή  17 παρόντες , είμαστε  όπως  ενθυμίστε  όλοι σε  
συνεχιζόμενη  επαναληπτική συνεδρίαση  τις  23ης Μαρτίου . 
Όπως  θα θυμάστε  η  επαναληπτική συνεδρίαση  είχε  απαρτία 
με  το  ¼ των  μελών , δηλαδή  με  14 μέλη , συνεπώς  αυτή  τη  
στιγμή  έχουμε  απαρτία με  βάση  το  άρθρο  7 παράγραφος  9 του  
1486/1984. 
 Συνεπώς  θα συνεχίσουμε  τα θέματά μας  από  εκεί που  
είχαμε  σταματήσει την  προηγούμενη φορά ,είχαμε  διακόψει, 
είχαμε  συζητήσει και το  4ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης.  

Και πάμε  στο  5ο θέμα, οικονομική  κρίση  και συνέπειες  
στους  μηχανικούς . 
 Έχουμε  συνολικά σήμερα τρία θέματα, οικονομική  κρίση  
και συνέπειες  στους  μηχανικούς , αποποινικοποίηση  στους  
μηχανικούς  και ένταξη  της  Σπιναλόγκας  στα μνημεία της  
ΟΥΝΕΣΚΟ . 
 Θα σας  πρότεινα το  εξής , το  2ο κατά σειρά θέμα σήμερα 
αποποινικοποίηση  στους  μηχανικούς , παρότι υπάρχει 
ετοιμότητα να το  συζητήσουμε , θα πρότεινα να το  
μεταφέρουμε  στην  επόμενη  συνεδρίαση  για το  εξής  λόγο .  
Είχα ζητήσει από  κάποιες  υπηρεσίες  να παρίστανται κάποιοι 
εκπρόσωποί τους  για να μας  πουν  τις  απόψεις  τους  για τα 
θέματα που  τους  απασχολούν . Κάποιες  υπηρεσίες  δεν  
μπορούν , για παράδειγμα όπως  είναι η  Πολεοδομία του  
Δήμου , κάποιες  άλλες  μπορούσαν . Επίσης  θεωρώ ότι είναι 
χρήσιμο , πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς  που  θα πρέπει να 
παραβρίσκεται και κάποιος  εκπρόσωπος του  Συλλόγου  
Ελευθέρων  Επαγγελματιών . 
 Οπότε  θα έλεγα παρότι, επειδή είμαι και εγώ εισηγητής  
του  θέματος , προτείνω να μην  συζητηθεί σήμερα και να το  
πάμε  ως  1ο θέμα στην  επόμενη  συνεδρίαση , όπου  θα είναι 
παρόντες  και εκπρόσωποι των  υπηρεσιών  που  σας  είπα, 
Πολεοδομίας , Τεχνικών  Υπηρεσιών  και του  Συλλόγου  
Ελευθέρων  Επαγγελματιών . Οπότε  έχουμε  να συζητήσουμε  
δύο  θέματα, το  πρώτο  είναι η  οικονομική  κρίση  και οι 
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συνέπειες  στους  μηχανικούς  και το  δεύτερο ένταξη  της  
Σπιναλόγκας  στα μνημεία της  ΟΥΝΕΣΚΟ . Φαντάζομαι  δεν  
έχετε αντίρρηση , εγώ είμαι έτοιμος  να το  συζητήσουμε  αλλά 
θα είναι παράληψη  να μην  ακούσουμε  και τους  εκπροσώπους  
συναδέλφους  από  τις  υπηρεσίες  και από  σύλλογο  που  σας  
είπα. 
 Λοιπόν  έχουμε  αντίρρηση  επ ’  αυτού ;  Υπάρχει;  Ορίστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Στο  μεγάφωνο συνάδελφε  για να 
καταγράφονται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις  κάποια διευκρίνιση ;  
Έλα, έλα, συνάδελφος  Φανουράκης  για κάποια διευκρίνιση . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Επειδή  είδα στην  ιστοσελίδα του  ΤΕΕ  εκεί 
που  μπαίνουν  τα ψηφίσματα, είδα ότι μπήκε  μόνο  χθες  και 
ήθελα να ρωτήσω αν  στάλθηκε  εκεί που  έπρεπε να σταλθεί και 
γιατί καθυστέρησε  να μπει στην  ιστοσελίδα ή  αν  υπάρχει κάτι 
άλλο ας  πούμε . 
 Επίσης  παρατήρηση  με  ευκαιρία αυτό  ότι, και ένα 
ψήφισμα που  βγάλαμε  για τη  συνέλευση  που  είχε  γίνει εδώ με  
το  Γενικό Γραμματέα του  Υπουργείου και αυτό  το  ψήφισμα δεν  
το  είδα.  Που  είχαμε  κάνει ένα ψήφισμα μετά που  
καταδικάζαμε  τον  Λαμπρόπουλο  αν  θυμάμαι, όχι;  Μπορεί να 
κάνω λάθος  αυτό  ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν , τα ψηφίσματα, 
ακούστε , ακούστε , τα ψηφίσματα που  έχουμε  βγάλει στην  
παρούσα Αντιπροσωπεία είναι αν  θυμάμαι καλά τρία.  
Συνάδελφε  Φανουράκη  αν  θυμάμαι καλά τρία, ήταν  ένα για την  
απεργία της  15ης Δεκεμβρίου  το  οποίο  μπήκε  κανονικά, ήταν  
άλλο ένα στις  24/1ου  που  αφορούσε  τα θέματα του  κώδικα 
αμοιβών  το  οποίο  είχε  μπει κανονικά και αυτό  το  δικό σας , το  
οποίο  πράγματι μπήκε  χθες , δεν  σας  κρύβω ότι παραινέθηκα 
και εγώ γιατί δεν  είχε  μπει.   
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 Με  τον  Τσικαλάκη  που  μίλησα είναι ότι έλειπε  σε  άδεια 
και δεν  το  είχε  αναρτήσει. Επίσης  όπως  με  διαβεβαίωσε  ο  
Τσικαλάκης  που  διαχειρίζεται την  αλληλογραφία, έχει σταλεί 
στους  αποδέκτες .  Δηλαδή  εγώ καταρχήν  μόλις  το  
επεξεργάστηκα το  έστειλα σε  όλους , το  έστειλα με  ένα e-mail 
κατά λάθος  στις  γυναίκας  μου , αλλά από  κάτω έγραφα δεν  
ξέρω αν  το  είδατε, έγραφα το  όνομά μου .  Το  έστειλα την  
Παρασκευή, Πέμπτη  το  συζητήσαμε  Παρασκευή το  έστειλα. Ο  
Τσικαλάκης  λοιπόν  με  διαβεβαίωσε  ότι απεστάλη τόσο  στα 
Μέσα Ενημέρωσης  όσο  στην  Περιφέρεια, στο  Διοικητή  της  
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης , καθώς  επίσης  και στο  Υπουργείο  
Άμυνας .  Στο  Υπουργείο  Άμυνας  του  είπα να το  στείλει γιατί… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο ;  Δεν  το  πήρες ;  Εγώ 
το  έστειλα Παρασκευή, Πέμπτη  συζητούσαμε  Παρασκευή το  
έστειλα σε  pdf αρχείο .  Τσεκάρετέ το , απλώς  δεν  είναι από  το  
προσωπικό  μου  e-mail γιατί έχουμε  στο  ίδιο  κομπιούτερ δύο  
e-mails και γράφει Κουμαρτζή  πάνω, αλλά από  κάτω λέει 
φιλικά ο  Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  τάδε σε  pdf αρχείο , 
δείτε  το . 
 Η  ανάρτηση  πράγματι έγινε  χθες , έκανα μία επισήμανση  
και εγώ γιατί καθυστερήσαμε  να το  κάνουμε  και ο  Νίκος  ο  
Τσικαλάκης  μου  είπε, «έλειπα σε  άδεια Πρόεδρε γι ’  αυτό  
καθυστέρησα να το  αναρτήσω». 
 Λοιπόν  αυτά, άλλο ψήφισμα δεν  έχει ψηφιστεί, τα 
παρακολουθώ και εγώ και μαζί σας  εάν  παρατηρήσουμε  κάτι, 
γιατί η  γραμματειακή  υποστήριξη  την  ξέρετε και εγώ ας  πούμε  
τηλεφωνικά παρεμβαίνω να δω τι γίνεται. 
 Σας  είπα κάτι σχετικά με  το  2ο θέμα για συζήτηση  την  
αποποινικοποίηση  στους  μηχανικούς  και ζήτησα τη  σύμφωνη  
γνώμη  σας  με  το  εξής  σκεπτικό . Εισηγητής  όπως  σας  είπα 
είμαι εγώ, δηλαδή  εγώ το  εισάγω το  θέμα ως  Πρόεδρος  της  
Αντιπροσωπείας , αλλά επειδή έκανα μια συνεννόηση  με  
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κάποιες  υπηρεσίες , σας  είπα Πολεοδομία, Διεύθυνση  
Τεχνικών  Υπηρεσιών  και καλό θα ήταν  εκπρόσωποι αυτών  
των  υπηρεσιών  να πουν , συνάδελφοι συζητάμε  ένα θέμα, 
παρακαλώ, μην  χρονοτριβούμε , είμαστε  λίγοι που  είμαστε  να 
συζητήσουμε  τα θέματά μας  να προχωρήσουμε . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπα και στην  αρχή , 
συναδέλφισσα Ειρήνη είπα και στην  αρχή  είμαστε  
συνεχιζόμενη  επαναληπτική συνεδρίαση , άρα από  τη  στιγμή  
που  είμαστε  επαναληπτική θέλουμε  14, συνεχιζόμενη  σημαίνει 
συνεχίζουμε  από  εκεί που  σταματήσαμε . Είμαστε  λοιπόν  πάνω 
από  14 και έχουμε  απαρτία, έχουμε  τρία θέματα, το  2ο από  τα 
θέματα της  αποποινικοποίησης , εξήγησα πριν  το  εξής , 
προτείνω να συζητηθεί ως  1ο θέμα στην  επόμενη  
Αντιπροσωπεία με  το  εξής  σκεπτικό .  Εγώ είμαι έτοιμος  να το  
συζητήσουμε , αλλά ζήτησα από  κάποιες  υπηρεσίες  να έρθουν  
εδώ εκπρόσωποί τους  να μας  που  τα προβλήματά τους , την  
άποψή  τους  κ .λ .π . περί του  θέματος  και από  το  Σύλλογο  
Ελευθέρων  Επαγγελματιών .  Με  το  σύλλογο  δεν  μίλησα 
σήμερα διότι ήδη  κάποιες  υπηρεσίες  δεν  μπορούσαν  να 
έρθουν  σήμερα όπως  ήτανε  η  Πολεοδομία και προτείνω 
λοιπόν  εγγράφως  να κληθούν  στην  επόμενη  συνεδρίαση  τόσο  
οι υπηρεσίες  όσο  και ο  Σύλλογος  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  
και ότι άλλο  αν  κρίνετε εσείς , ούτως  ώστε να πουν  και αυτοί 
την  άποψή  τους  από  το  δικό τους  χώρο , επαγγελματικό  χώρο , 
για να έχουμε  μία καλύτερη  άποψη . 
 Ήδη  σας  έχω στείλει με  e-mail μια πρόταση  όπως  εγώ 
την  φαντάστηκα, αυτή  η  πρόταση  μπορεί να συμπληρωθεί με  
κάποια πράγματα που  εγώ δεν  έχω υπόψη  μου , περί 
ποινικοποίησης  πάντα.  Σε  αυτό  συμφωνούμε ;  Να 
προχωρήσουμε  στα επόμενα δύο  θέματα;  Ορίστε θέλεις  να 
πεις  το  λόγο ; Θέλεις  να πεις  κάτι;  Επί της  διαδικασίας , έλα 
στο  μικρόφωνο , συνάδελφος  Σωμαράκης . 



σελίς  9   ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Πρόεδρε συγγνώμη , ο  Σωμαράκης  είμαι, 
Πρόεδρε συγγνώμη  αυτό  το  θέμα είναι ένα θέμα που  ήτανε  να 
συζητηθεί από  την  προηγούμενη, δηλαδή  είναι συνεχιζόμενο  
έτσι;  Που  σημαίνει τι; Ότι ήταν , τώρα σκεφτήκαμε  να 
καλέσουμε  τις  Πολεοδομίες  που  δεν  μπορούνε να ‘ρθουν  
σήμερα;  Γιατί υποτίθεται ότι και εμείς  ερχόμαστε  εδώ και 
δίνουμε  χρόνο  από  ότι έχουμε  χρόνο  και εμείς  έτσι;  Δηλαδή  
έχουμε  και εμείς  κάποιες  εργασίες  υποτίθεται. 
 Εάν  λοιπόν  κάποια στιγμή  αποφασίζουμε  να αναβάλουμε  
ένα θέμα γιατί δεν  σκεφτήκαμε  να καλέσουμε  τις  υπηρεσίες  
τώρα και είναι συνεχιζόμενη , σημαίνει ότι κάτι δεν  πάει καλά.  
Υποτίθεται ότι αυτοί έπρεπε να έχουν  ηγηθεί, να έχουν  τις  
απόψεις  τους  και να κάτσουμε  εδώ πέρα να το  συζητήσουμε .  
Τώρα το  αναβάλουμε  γιατί αυτοί δεν  είναι έτοιμοι;  Νομίζω ότι 
η  διαδικασία αυτή  δεν  είναι διαδικασία και θα έπρεπε να 
συνεχιστεί, να το  συζητήσουμε  να τελειώνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  εγώ είπα, δεν  
έχω καμία αντίρρηση  να το  συζητήσουμε , όμως  η  αλήθεια 
είναι ότι από  την  αρχή  δεν  το  είχα σκεφτεί να τους  καλέσουμε  
αλήθεια είναι αυτό , αλλά για την  πληρότητα της  διαδικασίας  
εγώ υποτίθεται σας  έχω στείλει και κείμενο  και υπάρχει και 
εδώ κείμενο  συγκεκριμένο , αλλά μπορεί κάτι να μας  ξεφύγει 
συνάδελφε .  Είναι ένα θέμα σοβαρό , εντάξει δεν  είμαστε  
πάνσοφοι. 
 Εγώ δεν  έχω καμία αντίρρηση  να το  συζητήσουμε , αλλά 
μπορεί να ξεχάσουμε  κάτι.  Λοιπόν  συμφωνούμε  να το  πάμε  
την  επόμενη  φορά; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να πω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Εμένα απλά με  παραξενεύει το  εξής , δεν  έχω 
αντίρρηση  εσύ  το  πρότεινες  το  θέμα άμα θες  να αναβληθεί. 
Την  περασμένη 3ετία και μάλιστα προς  το  τέλος  ή  στα μισά, 
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έγινε  εδώ μία πολύ  μεγάλη συζήτηση  για την  ποινικοποίηση  
και πήραμε  μία απόφαση  και πάλι τότε  είχες  βάλει αυτά τα δυο  
θεματάκια τα εξειδικευμένα που  βάζεις  και τώρα. 
 Εγώ λοιπόν  σχημάτισα την  εντύπωση  ότι δεν  
καλύφθηκες  από  εκείνη την  απόφαση  και ήθελες  εξειδικευμένα 
να πάρουμε  γι ’  αυτά απόφαση . Το  έχεις   υπόψη  σου , το  
θυμάσαι ότι πήραμε  απόφαση  την  περασμένη φορά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα Βάννα ένα 
λεπτό , ένα λεπτό , συναδέλφισσα Βάννα το  θέμα πολύ  σωστά, 
συναδέλφισσα Βάννα, πολύ  σωστά το  θέτεις , το  είχαμε  
συζητήσει το  θέμα το  2009, το  ίδιο  θέμα και είχαμε  πάρει μία 
απόφαση , στις  συζητήσεις  ήμουνα εδώ αν  θυμάστε  καλά. 
 Η  απόφαση  η  σημερινή με  την  απόφαση  του  2009 είναι 
σχεδόν  ίδιες , περίπου  ίδιες , άρα αγαπητέ  συνάδελφε  
Σωμαράκη  θα άξιζε  τον  κόπο , ναι στο  ίδιο  σχέδιο , περίπου  τα 
ίδια είναι, έχει κάτι μικροπροσθήκες , θα άξιζε  τον  κόπο  να το  
δούμε  λίγο  πιο  διευρυμένα. Δηλαδή  έτσι που  το  λες  είναι ότι 
το  2009 πήραμε  απόφαση  η  οποία απόφαση  έλεγε πέντε  
σημεία, για τον  ποινικό  κώδικα έλεγε, έλεγε για τις  εύκολες  
παραπομπές  από  τους  διάφορους  Εισαγγελικούς  Λειτουργούς , 
διάφορα θέματα συγκεκριμένα. 
 Αυτά αν  θυμάστε  καλά δημοσιεύτηκαν  και στο  
ενημερωτικό  δελτίο  του  ΤΕΕ  και ήταν  από  τα λίγα 
περιφερειακά τμήματα, να μην  πω το  μοναδικό  που  έκανε  
αυτή  την  παρέμβαση . Αν  θυμάστε  επίσης  καλά είχε  έρθει εδώ 
ο  τότε  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  ο  κ . Αλαβάνος  και είχε  
έρθει και ο  Νομικός  Σύμβουλος  του  ΤΕΕ , ο  δικηγόρος  ο  
Βγόντζας  και είχε  γίνει συζήτηση  συγκεκριμένη . 
 Είχε  γίνει μία δουλειά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποια η  ανάγκη; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άκουσέ  με , άκουσέ  με  
λοιπόν , ποια η  ανάγκη;  Επειδή  την  προηγούμενη περίοδο , 
την  προηγούμενη 3ετία δηλαδή  το  ΤΕΕ , το  κεντρικό ΤΕΕ  δεν  
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έκανε  απολύτως  τίποτα και το  παραδέχθηκε τότε  και ο  
Αλαβάνος , επειδή μετά μεσολάβησαν  εκλογές  αλλάξανε οι 
Υπουργοί, αλλάξανε παράγοντες  και το  θέμα νέκρωσε , παρά 
το  ότι πήγε  να κινηθεί, δηλαδή  το  κεντρικό ΤΕΕ  πήγε  να το  
κινήσει λίγο , το  πήγε  στον  Υπουργό  Δικαιοσύνης ,  
δημοσιεύτηκε και στο  κεντρικό δελτίο , τελικά δεν  έγινε  τίποτα.  
 Γι ’  αυτό  λέω να το  επαναφέρουμε  εμπλουτισμένο , αυτό  
ήτανε  το  νόημα, συν  το  γεγονός , υπάρχουν  κάποια κρούσματα 
τώρα τελευταία συναδέλφισσα Βάννα, συγκεκριμένα 
κρούσματα σε  συναδέλφους  οι οποίοι άγονται κατηγορούμενοι 
χωρίς  ιδιαίτερο  λόγο .  Υπάρχουν  συγκεκριμένα πράγματα, εγώ 
έχω να πω πάνω σε  αυτά πράγματα.  Όμως  θα ήθελα να 
ακούσουμε  και από  άλλους  χώρους αυτά τα οποία έχω υπόψη  
μου  για συγκεκριμένους  χώρους, να ακούσουμε  και από  
άλλους  χώρους.  Παράδειγμα τους  Ελεύθερους  
Επαγγελματίες , έχουν  κάποιο  ιδιαίτερο  πρόβλημα τα τελευταία 
δύο  χρόνια τρία;   
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, εντάξει, μα 
συγγνώμη  συνάδελφε  Ξυλούρη  τέθηκε  ένα θέμα, να το  
διευκρινίσουμε .  Ωραία, λοιπόν… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Άμα πλατειάζουμε  έτσι δεν  λύνουμε  το  
πρόβλημα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία σύμφωνοι, σύμφωνοι, 
συνεπώς  συμφωνούμε  λοιπόν  να το  φέρουμε  ως  1ο θέμα και 
να καλέσουμε  όλους  τους  φορείς  και όποιος  θέλει να έρθει, αν  
δεν  έρθει κανείς  συζητάμε  μόνοι μας , συμφωνούμε ;  Τελείωσε .  
   

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  5ο  
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Οικονομική  κρίση  και συνέπειες στους  μηχανικούς  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάμε  λοιπόν  τώρα στο  θέμα 
το  επόμενο  το  συνεχιζόμενο , οικονομική  κρίση  και συνέπειες  
στους  μηχανικούς . 
 Καταρχήν  να κάνουμε  ένα πλάνο , έχουμε  δύο  θέματα να 
συζητήσουμε  αυτό  και την  ένταξη  της  Σπιναλόγκα.  Λοιπόν  
ρωτάω 1,30 ώρα είναι καλός  χρόνος  να συζητήσουμε  την  
οικονομική  κρίση  συνάδελφοι και εισηγητές ;  Ωραία 1,30 ώρα 
να βάλουμε  ένα πλάνο  να μην  καθόμαστε  να συζητάμε…  

Άρα παίρνω ένα χρόνο , ξεκινάμε  με  τον  εισηγητή , ο  
συνάδελφος  Ξυλούρης  στο  βήμα για την  εισήγησή  του .        
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Πρώτον , όσον  αφορά, ακούγομαι;  Ναι, 
δουλεύει;  Όσον  αφορά με  το  θέμα, το  ψήφισμα για…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά)…, Πρόεδρε, εμείς  θεωρούμε  ότι είναι 
πολύ  σοβαρό  το  θέμα το  ότι δεν  δόθηκε  το  ψήφισμα. Το  
Προεδρείο  έχει σοβαρότατες  ευθύνες , το  οποίο  το  
καταγγέλλουμε  αυτό  το  πράγμα, σας  καταγγέλλουμε  ότι, δεν  
φροντίσατε  για μια στοιχειώδη  υποχρέωση  που  έχετε.  Όταν  
αυτό  το  Σώμα πάρει ένα οποιοδήποτε  ψήφισμα, έχετε 
υποχρέωση  και αυτός  είναι ο  ρόλος  σας , να το  πάτε εκεί που  
πρέπει να φτάσει.   
 Είναι σοβαρή  η  παράλειψη για να μην  χρησιμοποιήσω 
άλλο όρο  γιατί εγώ θα το  ψάξω.  Αν  φταίνε και οι υπάλληλοι 
θα καταγγείλουμε  και τους  υπαλλήλους . Θεωρούμε ότι είναι 
τόσο  σοβαρό  που  αξίζει τον  κόπο  και το  Προεδρείο  και η  
Διοικούσα να επιληφθεί του  θέματος .  Δεν  είναι δυνατόν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου) 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εμένα η  ενημέρωσή  μου  είναι η  εξής , ότι χθες  
δόθηκε  στον  Τύπο  και στο  Υπουργείο , διότι με  ευθύνη  επειδή 
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λέει έλειπε όπως  είπε ο  Πρόεδρος  ο  αρμόδιος  υπάλληλος , ο  
Νίκος  ο  Τσικαλάκης  δεν  στάλθηκε . 
 Αυτό  όμως  δεν  βγάζει τις  ευθύνες  από  το  Προεδρείο  της  
Αντιπροσωπείας , διότι η  Αντιπροσωπεία έβγαλε το  ψήφισμα 
και το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  έχει σοβαρότατες  
ευθύνες  που  δεν  πήγε  το  ψήφισμα εκεί που  έπρεπε να πάει, 
τελεία και παύλα.  Όταν  ένα Όργανο πάρει μία απόφαση , οι 
υπεύθυνοι που  είναι το  Προεδρείο  ή  οποιοιδήποτε  
Προεδρεύουνε έχουν  υποχρέωση  να το  πάνε εκεί μπροστά, 
τελεία και παύλα. 
 Εμείς  το  καταγγέλλουμε , θα το  ψάξουμε  και πραγματικά 
θα ζητήσουμε  ευθύνες .  Δεν  έχει κανένας  δικαίωμα όχι να 
σταματάει, να αποκρύπτει, αλλά είναι υποχρεωμένος να 
βγάζει έξω και ιδιαίτερα σε  ένα τέτοιο  θέμα.  Με  τη  λογική  
σταματάμε  εδώ αλλά δεν  τον  κλείνουμε  το  θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να κάνω μία παρέμβαση  
συνάδελφε ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι Πρόεδρε δεν  νομίζω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό  λεπτό , μισό  λεπτό , το  
ψήφισμα επεξεργάστηκε όπως  είχαμε  συνεννοηθεί και εστάλη 
σε  όλα τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  σε  αρχείο  pdf, εσείς  δεν  
το  πήρατε , δεν  ξέρω γιατί δεν  το  πήρατε .  Τώρα αν  μπαίνουμε  
σε  θέματα τεχνολογικής  δυσκολίας… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  μίλησα για τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό , την  ίδια μέρα 
λοιπόν  εστάλη και στον  αρμόδιο  υπάλληλο  της  γραμματείας  με  
σκοπό  να σταλεί στον  Τύπο  του  Ηρακλείου , στην  Περιφέρεια, 
στο  Διοικητή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και στο  
Υπουργείο  Άμυνας . Αυτή  η  οδηγία δόθηκε  με  e-mail αγαπητέ  
συνάδελφε . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι εντάξει συνάδελφε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν  δεν  εκτελέστηκε σε  μία ή  
σε  δύο  μέρες  τι να κάνουμε ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι δεν  εκτελέστηκε Πρόεδρε σε  δύο  μέρες  χθες  
έφυγε  και έχουνε περάσει 13 ημέρες , εδώ κοντεύουν  να 
τελειώσουν  οι βομβαρδισμοί πλάκα μου  κάνει βρε  Πρόεδρε;   
 Εγώ είπα ότι το  καταγγέλλω, θα το  ψάξουμε  και από  ‘κει 
και πέρα θα ζητήσουμε  ευθύνες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Οι ευθύνες  είναι αποκλειστικά του  Προεδρείου 
της  Αντιπροσωπείας  για να είμαστε  καθαροί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σου  ξαναλέω ότι εστάλη 
έγκαιρα… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ε , και εγώ στο  ξαναλέω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …και περιμέναμε  και εμείς  
να σταλεί έγκαιρα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αυτό  είναι πολύ  σοβαρό , πάρα πολύ  σοβαρό  και 
δεν  αφορά μόνο  αυτό , αφορά οποιαδήποτε  διαδικασία έχει 
γίνει εδώ πέρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  στην  εισήγηση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πάμε  στην  εισήγηση  αλλά δεν  θα μείνει έτσι 
όμως  αυτό , διότι αν  πραγματικά ο  υπάλληλος  είπε ότι, επειδή 
έλειπα δεν  το  έστειλα, νομίζω ότι είναι κατάφορη  παραβίαση  
των  στοιχειωδών  υποχρεώσεων . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχία, ησυχία. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε  ευαίσθητοι σε  
αυτά τα θέματα όλοι και δεν  νομίζω κανείς  να μην  είναι. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Να κάνω μία μικρή  παρέμβαση  εντελώς  τυχαία, 
αν  κάνω μία μικρή  παρέμβαση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε τι;  Τι; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Εγώ έλειπα και το  πήρα το  ψήφισμα στο  mail 
μου , ρώτησα, πήρα τον  Πρόεδρο  και τον  ρώτησα πότε  εστάλη 
και τι είναι αυτό .  Λέει εμείς  πήραμε  αυτή  την  απόφαση  και το  
έστειλα για να δημοσιευτεί. Αυτό  είναι τώρα πριν  μια βδομάδα, 
πολλές  μέρες . Του  λέω το  έχεις  στείλει για δημοσίευση  στο  
ΤΕΕ ;  Το  έχω στείλει για δημοσίευση , απλώς  λέω την  άποψή  
που… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι Γιάννη το  ξέρω αλλά δεν  στάλθηκε  η  
δημοσίευση , τελείωσε τώρα, τελείωσε, το  ψήφισμα δεν  
δημοσιεύτηκε. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Χωρίς  να θέλω να δικαιολογήσω… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ σου  λέω ότι…, εγώ θέλω να τον  
κατηγορήσω και σου  λέω ότι δεν  δημοσιεύτηκε τελείωσε. Καλά 
άμα τελειώσει θα το  στείλουμε  για τον  άλλο πόλεμο  που  θα 
γίνει στο  διπλανό  τέτοιο , στην  Τυνησία.  Έτσι που  πάμε  
Μανόλη  τον  πόλεμο  τον  έχουμε  στο  τσεπάκι μας  και εμείς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  να προχωρήσουμε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Λοιπόν , μετά από  5 μήνες  φτάνουμε  να 
συζητήσουμε  ένα θέμα το  οποίο  κατά τη  γνώμη  μας  σαν  
παράταξη  έπρεπε όχι γιατί το  λέμε  εμείς , αυτό  είναι το  
τελευταίο  πράγμα, θα μπορούσε  να το  βάλει οποιοσδήποτε  
συνάδελφος .  Αυτό  το  θέμα το  οποίο  συζητάμε  έχει φέρει αυτό  
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που  ονομάζουμε  κρίση , συνάδελφοι έχει φτάσει πλέον  ο  
κόμπος  ξεπέρασε το  χτένι. 
 Δεν  ξέρουμε κατά πόσο  όλο  το  αντιλαμβανόμαστε  ή  αν  
όλοι έχουμε  τις  ίδιες  κεραίες, η  κατάσταση  έχει ξεπεράσει 
ακόμα και την  πιο  διεστραμμένη φαντασία.  Οι συνάδελφοι μας  
η  μεγάλη τους  πλειοψηφία βρίσκονται  σε  συνθήκες , έχω 
σκεφτεί πολύ  τον  όρο  που  θα χρησιμοποιήσω, εξαθλίωσης  και 
οικονομικής  και ηθικής . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αφού  κάνουν  διακοπή  επαγγέλματος . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αυτό  το  πράγμα όμως , προσέξτε να δείτε , το  να 
το  λέμε  καμιά φορά γιατί το  να το  πολύ-λες , να το  λες , να το  
λες  και να μην  βρίσκεις  μία διέξοδο  κακό κάνεις . Κατά τη  
γνώμη  μου  εμείς  θα πούμε  πέντε  σκέψεις  εδώ, πραγματικά 
σας  καλούμε  γιατί έχουμε  την  αίσθηση  ότι όλοι μας  θέλουμε  
να το  αντιμετωπίσουμε  το  πρόβλημα, παρά τις  όποιες  
πολιτικές , ιδεολογικές  αφετηρίες  και αντιλήψεις  που  είναι 
ριζικά καμιά φορά αντίθετες , πιστεύω ότι όλοι θέλουμε  να το  
αντιμετωπίσουμε .   

Ε , λοιπόν  πρέπει να κάνουμε  ορισμένες  βασικές  
εκτιμήσεις .  Να πούμε  δηλαδή  για παράδειγμα ότι η  κρίση  
αυτή  την  οποία λέμε  όλοι και για την  οποία ο  καθένας  έχει 
εντελώς  διαφορετική εκτίμηση  το  τι είναι αυτή  η  κρίση . Εμείς  
για παράδειγμα εκτιμούμε  ότι, μια φορά θα το  πω, ότι είναι 
γνήσιο  τέκνο , ώριμο  τέκνο  αναγκαία νομοτέλεια, είναι δηλαδή  
εκ  των  ων  ουκ  άνευ, της  άναρχης καπιταλιστικής  ανάπτυξης .  
Όποιος  συμφωνεί καλώς , όποιος  δεν  συμφωνεί να μας  πει τη  
γνώμη  του . Ξέρετε όλοι τι εννοώ, ξέρω όλοι τι εννοείτε , άρα 
λοιπόν  δεν  θέλω να κάνω μεγαλύτερες  αναλύσεις .  Αυτή  η  
κρίση  όμως  επειδή είναι από  τις  λεγόμενες  βαθιά ριζικές  
κρίσεις , τις  κυκλικές  κρίσεις , έχει βάλει σκοπό  τα 150 χρόνια 
ότι κατακτήσεις  είχαμε  οι εργαζόμενοι σε  όλη  την  Ευρώπη και 
στη  χώρα μας  να τις  πάρει πίσω.  Αυτή  είναι η  ουσία. 

Τώρα θέλουμε  να πούμε  ότι, για την  κρίση  δεν  έχουνε 
καμία ευθύνη  οι εργαζόμενοι, π .χ. οι μηχανικοί.  Εγώ 
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οποιοσδήποτε  συνάδελφος  εδώ δεν  έχει καμία ευθύνη  το  ότι 
για παράδειγμα δεν  υπάρχει δουλειά. Το  ότι έχει σταματήσει η  
παραγωγική  διαδικασία, το  ότι δεν  χτίζονται σπίτια, το  ότι δεν  
δημιουργούνται  έργα και τα λίγα που  γίνονται  πάνε και τα  
παίρνουνε  με  απευθείας  παραχώρηση  βλέπε  Σουφλιά και 
αεροδρόμιο . 

Άρα πρέπει να εκτιμήσουμε  ότι γι ’  αυτό  το  πράγμα δεν  
φταίνε οι εργαζόμενοι, όποιος  συμφωνεί καλώς , όποιος  
διαφωνεί περιμένουμε  την  άποψή  του .  Αυτό  το  οποίο  θέλουμε  
είναι, με  τα λεφτά τα οποία παίρνουνε  υποτίθεται και προκαλώ 
για τον  όρο  υποτίθεται, ότι θα δώσουν  να ξεχρεώσουμε είναι, 
να πληρώσουμε  τους  τόκους  των  δανείων  που  οι ίδιοι 
παίρνουνε  για να τους  δώσουμε  σε  αυτούς  που  μας  δίνουν  τα 
λεφτά. Θα το  ξαναπώ, οι ίδιοι παίρνουν  τα λεφτά, τα κλέβουν , 
τα τρώνε , οι μεγάλοι όχι εμείς , οι ίδιοι λοιπόν  που  τα κλέβανε 
τα λεφτά και τα τρώγανε  και κάνανε φοροαπαλλαγές  και 
θαλασσοδάνεια κ .λ .π ., φτάσανε  λοιπόν  να έχουν  ένα τεράστιο  
χρέος , που  εμείς  η  παράταξή  μας  δεν  το  αναγνωρίζει, εμείς  
δεν  χρωστούμε  σε  κανένα. Έρχονται  λοιπόν  αυτοί που  μας  
δανείζανε τα λεφτά, που  δανείζανε αυτούς  που  μας  κλέβουνε , 
να τους  δίνουμε  λεφτά, να τα παίρνουμε  για να τα δίνουμε  
πάλι στους  ίδιους , όχι για να τελειώσει το  χρέος  για να 
πληρώσουμε  τους  τόκους . 

Δηλαδή  εκτός  ότι μας  κλέβουνε , μας  δουλεύουνε ότι και 
καλά λαέ  σφίξε  το  ζωνάρι για να ξεπληρώσουμε , όχι φίλοι δεν  
τσιμπάμε , να τα πούμε  έτσι απλά και θα ήθελα να τα λέτε  και 
εσείς  όλοι απλά για να καταλαβαινόμαστε .  Η  κατάσταση  
δηλαδή  είναι απελπιστική , ποιοι επωφελούνται  από  αυτό ;  
Είπαμε  ποιοι δεν  φταίνε, ποιοι ωφελούνται  από  αυτούς  σε  όλη  
την  Ευρώπη, τη  δημοκρατική  Ευρώπη, την  Ευρώπη του  
ιδεώδους και της  δημοκρατίας  του  πολιτισμού , αυτοί που  
επωφελούνται  ποιοι είναι; Οι τραπεζίτες, οι 
μεγαλοεπιχειρηματίες  και οι μεγάλοι αεριτζήδες  κ .λ .π . 

Νομίζω ότι σε  αυτό  δεν  διαφωνεί κανείς , ότι δέκα 
τράπεζες  στην  Ελλάδα έχουνε ψοφήσει στα κέρδη  την  περίοδο  
που  υποτίθεται έχουμε  κρίση , άρα εντοπίσαμε  και το  ποιος  
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λέμε  τώρα εμείς  θα κερδίσει. Και αυτό  να σημειώσουμε  ότι, 
την  ίδια στιγμή  δεν  είναι φαινόμενο  κακής  διαχείρισης  της  
Ελλάδας , είναι το  ίδιο  ακριβώς  πραγματάκι στην  Ισλανδία, 
στην  Πορτογαλία, στην  Ισπανία, στην  Γαλλία, την  Ιταλία και 
στην  Γερμανία. 

Σύμφωνα με  ορισμένους  αναλυτές  αυτοί που  χρωστάνε 
τα περισσότερα χρήματα είναι οι Γερμανοί, εγώ προσωπικά το  
πιστεύω.  Η  δε  Αμερική  δεν  το  συζητάμε , το  χρέος  της  
Αμερικής  είναι 100πλάσιο  με  βάση  το  ΑΕΠ  το  δικό της .  Άρα 
αυτό  γκρεμίζει και ένα άλλο μύθο , ότι υπάρχουν  οι μεγάλες  
καπιταλιστικές  χώρες… 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  14 δις  είναι το… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συμφωνώ απόλυτα αγαπητέ  συνάδελφε  και ξέρω 
ότι ξέρεις  για την  Αμερική  πράγματα. 
 Οι μεγάλες  καπιταλιστικές  χώρες  είναι αυτές  που  
χρωστούνε  περισσότερα και που  δυστυχώς  ακόμα και σε  
αυτούς  το  βιοτικό  επίπεδο  των  ανθρώπων  είναι δραματικό .  
Δεν  τα λέμε  εμείς  αυτά τα στοιχεία, άλλοι τα λένε.  Εάν  δεν  
πιστέψουμε  και την  επιμήκυνση  που  ήρθε τώρα τελευταία, 
σημαίνει ότι θα μας  βάλουνε  στο  κρεβάτι του  Προκρούστη  για 
ακόμα πολύ  περισσότερα χρόνια. 
 Τώρα νομίζω ότι αυτά που  λέω βρε  παιδιά τα ξέρουμε 
όλοι και συμφωνούμε  όλοι, το  θέμα είναι τι κάνουμε  εμείς ;  
Δηλαδή  υπάρχει η  εξής  αντίληψη , η  κυβερνητική  ας  πούμε  
αντίληψη  την  οποία υποστηρίζει και η  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , 
ξέρετε κάτι δυστυχώς  ήρθε αυτή  η  κακή κρίση  ρε  γαμώτο, τι 
να κάνουμε , όλοι δεν  την  θέλουμε , όλοι την  παλεύουμε.  Δεν  
είναι αλήθεια, η  Κυβέρνηση  ψεύδεται δεν  μας  λέει την  
αλήθεια, μας  έλεγε στην  αρχή  ότι θα είναι ένα μνημόνιο  και 
έχουμε  υπογράψει μέχρι τώρα έξι και έπονται άλλα έξι.  
Μαύρα φίδια μας  ζώνουνε και αυτά βρε  παιδιά, προσέξτε να 
δείτε , ας  πούμε  ότι εγώ ήμουνα του  ΠΑΣΟΚ , είμαι βρε  παιδί 
μου  αδιάφορος  πολιτικά, μα αφού  βλέπουμε  ότι η  οικονομική  
κατάσταση  πλέον  έχει χτυπήσει όλους  τους  τομείς  της  ζωής .  
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Τους  δημόσιους  υπαλλήλους  απ ’  ότι ακούω τους  έχει 
πραγματικά καταρρακώσει, στον  ιδιωτικό τομέα δε  ξέρετε τι 
λένε;   300 ευρώ δίνουμε  είσαι;  Στα ξενοδοχεία τώρα ξέρετε τι 
κάνουνε ;  Απολύουνε  50 – 60 άτομα και παίρνουνε παιδιά από  
την  Πολωνία, τη  Βουλγαρία και τη  Τσεχία – όλοι – με  200 
ευρώ, με  βάση  τη  συνθήκη  του  Μπολκενστάιν . 
 Αυτά πάνε με  την  κρίση  πακέτο  δεν  πάνε ξεχωριστά και 
λέμε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  τι κάνει;  Εδώ τώρα 
διαφοροποιούμαστε , εμείς , η  παράταξή  μας  η  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  θεωρούμε  ότι το  ΤΕΕ  είναι ο  κολαούζος , 
είναι ο  μπροστάρης , βάζει μπέτι να περάσει αυτή  η  πολιτική  
και για να μη  νομίζετε  ότι το  λέμε  επειδή το  έβγαλε η  καρκάνα 
μας , σας  λέμε  συγκεκριμένα το  εξής . Εμάς  τι μας  ενδιαφέρει;  
Το  ΤΣΜΕΔΕ , τι γίνεται στο  ΤΣΜΕΔΕ ;  Ποιος  έχει τζογάρει τα 
λεφτά του  ΤΣΜΕΔΕ ; Η  διοίκηση  του  ΤΕΕ  δεν  τα κάνει;  Με  
συγχωρείτε πάρα πολύ . 
 Χωρίς  απόφαση  και μάλιστα εδώ έλεγε ο  Πρόεδρος  
προχθές , ότι δεν  τολμάνε  κιόλας  να μιλήσουνε  στον  μάγκα, 
τον  νταή  που  έχουμε  στο  ΤΣΜΕΔΕ , έτσι λένε δεν  τον  ξέρω.  
Φαντάζομαι  ότι το  θράσος  που  έχουνε είναι όπλα ότι είναι 
φοβερό . Εδώ άκουσα και το  πιστεύω, εμένα μου  επαληθεύει 
και εγώ να ήμουνα εκεί το  ίδιο  θα ήμουνα, μην  τολμάτε  να μου  
μιλάτε  ζωύφια, διότι εγώ ξέρω εσείς  δεν  ξέρετε. 
 Αυτή  είναι η  κατάσταση  και τι κάνουμε  κύριοι στο  
ΤΣΜΕΔΕ ;  Θα είχανε πολλά λεφτά και τρώνε πολλά λεφτά, με  
τι;  Θα σας  πω και κάτι άλλο, πιθανόν  να το  ξέρετε αλλά θα το  
πούμε  τώρα. Από  το  1950 τα λεφτά του  ΤΣΜΕΔΕ  είναι άτοκα 
σε  όλες  τις  τράπεζες , γιατί ρε  γαμώτο;  Δεν  το  καταλαβαίνω, 
πιστέψτε  με  προσπαθώ να το  καταλάβω με  κριτήρια 
στοιχειονομοκρατικά.  Δεν  το  καταλαβαίνω, πώς  δηλαδή  εγώ 
που  βάζω ένα χιλιάρικα στην  τράπεζα μου  λέει πάρει 2% και 
το  ελληνικό  κράτος , δηλαδή  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  βάζει τα 
λεφτά του , τα λεφτά μας  από  το  1950 χωρίς  τόκο  στις  
τράπεζες .  Αυτό  είναι εθνική  προδοσία ή  δεν  είναι; Εγώ παιδιά 
δεν  λέω εξωπραγματικά πράγματα. 
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 Δεύτερον , ρωτάω αγοράσαμε  την  Τράπεζα Αττικής  ποιος  
πήρε  την  απόφαση ;  Ή  μάλλον  πήραμε  τις  μετοχές , ποιος  
πήρε  την  απόφαση ;  Βάσει ποιανής  απόφασης , βάσει ποιανής  
μελέτης  αγοράζουμε  και γινόμαστε  Πρόεδροι της  τράπεζας  
παρακαλώ. Ο  Πρόεδρος  του  ΤΣΜΕΔΕ  λέει ήτανε  Πρόεδρος , 
εγώ τον  είχα για Αντιπρόεδρο , έμαθα προχθές  ότι είναι 
Πρόεδρος . 
 Να λοιπόν  πως  το  ΤΕΕ  βάζει μπέτι γι ’  αυτό  και 
τρώγονται μεταξύ  τους  όλοι ποιος  θα πάρει την  Προεδρεία και 
γι ’  αυτό  και τρώγονται όλοι γιατί η  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  να μη  
βγαίνει ποτέ  στη  Διοικούσα, αυτή  είναι η  πραγματικότητα 
αγαπητέ  φίλε  Γιώργο, αυτή  είναι η  πραγματικότητα. 
 Εμείς  λοιπόν  λέμε  ότι μπροστά σε  αυτή  τη  λαίλαπα στην  
οποία θεωρούμε , εγώ το  πιστεύω ότι κανείς  από  εδώ δεν  
συμφωνεί με  αυτά που  κάνουνε  απάνω, εγώ το  πιστεύω 
ειλικρινά σας  το  λέω, δεν  έχω καμία όρεξη  να κολακέψω 
κανένα.  Θεωρώ όμως  ότι όλοι εδώ πιστεύουμε  ότι τα λεφτά 
του  ΤΣΜΕΔΕ  δεν  έπρεπε να τα τζογάρετε  βρε  παιδιά, το  
πιστεύετε όσο  το  πιστεύουμε  και εμείς , το  ίδιο  να μην  σου  πω 
και περισσότερο .  Άρα να βάλουμε  στόχο  όποιος  και να είναι 
αγαπητέ  κ . Πρόεδρε  του  ΤΕΕ , Διοικούσα του  ΤΕΕ  εάν  δεν  
κάνετε  αυτά να τα φέρετε πίσω θα σας  στείλουμε  στο  διάολο, 
απλά ελληνικά.  
 Δεύτερο  θέμα, λέμε  τώρα, τώρα όχι αύριο  να μειωθούν  
50% οι εισφορές  όλων  των  μηχανικών .  Εμένα βρε  παιδιά που  
ήρθε σήμερα 2.155 και 2.125 της  γυναίκας  μου  4.300, μα πώς  
στο  διάολο βρε  παιδιά θα τα βρω εγώ να τους  τα δώσω; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Γιατί βρε  Κώστα 1.800 είναι το  ΤΣΜΕΔΕ . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Μα εμένα μου  ήρθε 2.025 πώς  να το  κάνουμε  
δηλαδή ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Η  απόδοση  της  5ετίας  είναι. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ε , πώς  θα το  κάνουμε  δηλαδή  ψέματα το  λέω; 
Και λέω το  εξής , ακόμα – ακόμα και 1.800, 1.900 να είναι όταν  
δεν  έχεις  δουλειά πώς  θα το  πληρώσεις ; Όταν  συνάδελφοι οι 
εργολάβοι συνάδελφοί μας  κινδυνεύουν  να πάνε φυλακή  τότε  
ψέματα το  λέω;  Οι συνάδελφοί μας  οι εργολάβοι που  εμείς  
τους  υποστηρίζουμε  γιατί δεν  είναι μεγαλοεργολάβοι, τι κάνει 
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο ; 
 Λέμε , άλλο , τα λέω περιληπτικά, γιατί να δουλεύουν  οι 
συνάδελφοι όπου  και να είναι με  δελτίο  παροχής  υπηρεσιών ;  
Το  ΤΣΜΕΔΕ , το  ΤΕΕ  δεν  μπορεί να επέμβει;  Ότι ο  μηχανικός  
δεν  είναι είδος  προς  απασχόληση  έναντι πινακίου  φακής , 
δουλεύουμε  – εκεί θα πάμε  στη  φυλακή  θα πάμε , είδες  το  
lapsus (…) πώς  βγαίνει – ότι εμείς  θα απαιτήσουμε  από  το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  ότι ο  μηχανικός  είναι αυτός  που  είναι 
και πληρώνεται με  βάση  αυτά που  προσφέρει και όχι με  δελτίο  
παροχής  υπηρεσιών  σε  ένα οποιοδήποτε  αντικείμενο  που  τον  
εκμεταλλεύονται .  Θα σου  πω εγώ που  θα το…, θα σου  πω 
συγκεκριμένα. 
 Λοιπόν , λέμε  για το  ασφαλιστικό  30 χρόνια δουλειάς  
κύριε ;  Σύνταξη  θα πάρεις , στα 60 ο  μηχανικός  σύνταξη  η  
γυναίκα στα 55 με  εξασφάλιση  της  μητρότητας  του  μηχανικού , 
όταν  γεννούν  οι συναδέλφισσες  οι νέες , εδώ υπάρχουν  
συγκεκριμένες.  Λέμε  για το  δημόσιο  συγκεκριμένες  
προτάσεις ,  2.100 ο  κατώτερος μισθός  για το  μηχανικό, αν  
διαφωνείτε και θεωρείτε ότι είναι πολλά να το  κουβεντιάσουμε . 
Αλλά δεν  μπορώ να διανοηθώ, ότι σαν  ας  το  πούμε  έτσι που  
μας  λένε  ότι είμαστε  και πώς  τους  λένε μωρέ  αυτούς  που  
αγωνίζονται μόνο  για τα δικά τους  συμφέροντα; Συντεχνία που  
είμαστε  να μη  βάζουμε  τέτοια θέματα. 
 Εγώ θεωρώ ότι είμαστε  υποχρεωμένοι να το  βάλουμε  
γιατί το  βάζουμε  όλοι, κατώτερος μισθός , εγγυημένο , 
κατώτερος τέτοια.  Λοιπόν  λέμε , επειδή λέμε  δεν  υπάρχουνε 
λεφτά, εμείς  λέμε  οι εταιρείες οι ίδιες  λένε ότι έχουνε κέρδη  
που  τα έχουνε, η  ΔΕΗ  για παράδειγμα και οι τράπεζες  να τους  
φορολογήσει με  45%. Λέμε  δε  ακόμα – πρόταση  – γιατί 
βγάλανε  τώρα – ακούστε  τι λένε – να πουλήσουμε  – άκου  
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ερώτηση  χθες  του  δημοσιογράφου  – τι θέλετε  να πουλήσουμε  
τη  Σαντορίνη  ή  να σου  κόψουμε  το  μισθό ; Όχι βρε  μάστορα 
ούτε  το  ένα θέλω ούτε  το  άλλο, ούτε  το  μισθό  μου  θα μου  
κόψεις  ούτε  τη  Σαντορίνη  θα πουλήσεις , ούτε  τη  ΔΕΗ  του  
Κουρλετάκη θα πουλήσεις .  Αλλά η  ΔΕΗ  όμως  συνάδελφε  
Γιώργο για να μην  πουληθεί πρέπει οι εργαζόμενοι αλλά και 
εμείς  οι ίδιοι να βάλουμε  μπέτι και να πούμε  ότι απαιτούμε  ένα 
δημόσιο  φορέα παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  να είναι 
φθηνό  για τους  εργαζόμενους  και όχι Ανώνυμη  Εταιρεία για να 
παίρνετε ψηλούς  μισθούς  και να πληρώνουμε  το  ρεύμα όσο  
θέλουμε .  Και να μην  πάμε  μακριά ξάνοιξε  την  Ιαπωνία να 
δείτε  τι έπαθε , ο  κολοσσός  της  Ιαπωνίας , ο  περιβόητος  
γίγαντας  αποδείχθηκε  ότι η  ιδιωτική εταιρεία που  είχε  τα 
πυρηνικά εργοστάσια, ήτανε  ένας  νάνος  με  μικρά ποδαράκια. 
Αυτή  είναι η  ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν  είναι θέμα 
προσώπων , εγώ θα ήμουνα ο  χειρότερος από  όλους  αυτούς . 
 Λέμε  για τα παιδιά μας , που…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά)…, μηχανικούς  έχουμε  παιδεία σοβαρή  και ένα σωρό  
φροντιστήρια.  Παιδιά να σας  πούμε  το  εξής  με  τη  νέα 
αναδιάρθρωση  που  γίνεται τώρα με  το  λύκειο , όσοι έχουμε  
παιδιά, εμένα ο  γιος  μου  τον  πιάνει τώρα εντελώς  
συμπτωματικά, θα διπλασιαστούν  τα φροντιστήρια διότι θα 
πιάσουν  και τα μαθήματα του  σχολείου  και καταλαβαίνετε  τι 
γίνεται από  τώρα.  Βρε  παιδιά μα ζέστη  είναι ή  εγώ ζορίζομαι  
επειδή  μιλάω γι ’  αυτά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλλον  συνάδελφε  
ζορίζεσαι . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Σβήσε  το  γιατί θα λιγωθώ επαέ , για όνομα της  
Παναγίας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να συμπληρώνεις  το  τέλος  
σιγά – σιγά συνάδελφε ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Τελειώνω. 
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 Λέμε , ακούστε , εμείς  προτείνουμε  κατάργηση  των  ΣΔΙΤ  
και των  συμβάσεων  παραχώρησης.  Εδώ βρε  παιδιά προκαλώ 
επώνυμα να μου  πείτε  ποιος  διαφωνεί, αλλά να το  πει όμως  
επαέ , μην  το  λέτε  έξω, εδώ. Ποιος  από  εδώ διαφωνεί να 
καταργηθούνε τα ΣΔΙΤ  και η  απευθείας  παραχώρηση  των  
μεγάλων  έργων ; Όποιος  έχει αντίθεση  καλοπροαίρετα, 
κουτσομυτανά στο  λακί του  παραχωρώ το  λόγο  να μιλά τρεις  
μέρες . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν  απαντάτε;  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  …κάνει τις  μελέτες  και με  τη  διαδικασία που  
ξέρουμε και να γίνεται οι εργολαβίες  με  ευθύνη  παραλαβής 
των  μηχανικών  του  δημοσίου  και όχι να δίνει το  δικαίωμα στον  
κάθε ένα – προσέξτε – να κάνει ότι γουστάρει και όπως  
γουστάρει. 
 Και μια προτασούλα που  τελειώνω που  είναι και 
πρόσκαιρη , να πάρει μέτρα για ουσιαστική  αντισεισμική 
θωράκιση , αντιπλημμυρική προστασία γιατί;  Για να δείτε  
ποιος  είναι υπέρ της  εργασίας  των  μηχανικών . Εάν  σκεφτείτε  
ότι αν  γίνει ένα σοβαρό  πρόγραμμα αντισεισμικής  θωράκισης 
έχει βγάλει το  ίδιο  το  ΤΕΕ  πριν  από  δύο  χρόνια μία 
ανακοίνωση  ότι, όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί και οι 
αρχιτέκτονες  της  Ελλάδας , επί τρεις  φορές  να 
πολλαπλασιαστούνε δεν  θα φτάνουν  για να ελέγχουμε τα 
κτήρια. Να το  ζήτημα της  απασχόλησης , μία πρόταση  να 
απασχολήσει όλους  τους  μηχανικούς  και ταυτόχρονα να 
καλύψει τις  ανάγκες  των  εργαζομένων  συνάδελφοι. 
 Και εγώ λέω ότι θέλω να μου  πείτε  τη  γνώμη  μας  γιατί 
είμαι απόλυτα πεισμένος  ότι, όλα αυτά που  λέω είναι αυτά 
ακριβώς  τα οποία και εσείς  σκέφτεστε  και… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μη  μιλάτε  συνάδελφοι, 
συναδέλφισσες  μη  μιλάτε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Λοιπόν , άλλο θέμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Ξυλούρη  13 
λεπτά μιλάς , να κλείσεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Παιδιά κλείνω, εγώ σας  λέω το  εξής , αφού  
κλείνω, εγώ τις  έχω γραμμένες , μόνο  ένα πράγμα να σας  πω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εισηγητής  είναι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αφού  ο  Πρόεδρος… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό  λεπτό , είπαμε  να 
βοηθήσουμε  όλοι, ο  εισηγητής  μέχρι 10 λεπτά, εντάξει 12. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να σου  πω, είπε τώρα ο  συνάδελφος  ένα πολύ  
ωραίο  με  την  αποποινικοποίηση  που  είναι σοβαρότατο  θέμα 
αυτό , γιατί ξέρετε όταν  γίνει ένα ατύχημα ο  μόνος  που  δεν  
ενοχοποιείται είναι αυτός  που  φταίει. Είναι ο  επιχειρηματίας  
κ .λ .π . που  δεν  πληρώνει, ο  μόσχος  ο  μηχανικός . 
 Με  τους  τεχνικούς  ασφαλείας  επειδή  τυχαίνει να έχω 
ασχοληθεί με  το  θέμα, συνάδελφοι πρόκειται για πολύ  μεγάλη 
νίλα και πολύ  μεγάλη απατεωνιά. Θέλουνε  να μας  
φορτώσουνε στην  πλάτη  των  μηχανικών  οτιδήποτε  γίνει και 
εμείς  τι λέμε ; Να καταργηθεί όλο  αυτό  το  πλιάτσικό  και οι 
ευθύνες  στο  μηχανικό λένε ότι με  30 και 40 και 50 ευρώ και να 
δημιουργηθεί ένα δημόσιο  σώμα, να προσλάβει μηχανικούς . 
Σώμα σοβαρών  δημοσιών , το  οποίο  και να καταργήσει όλες  τις  
ΕΞΥΠ , ακούτε  τι είναι οι ΕΞΥΠ , Εξουσιοδοτικές  Υπηρεσίες  
Παροχής  Υπηρεσιών  Ασφαλείας , οι οποίες  έναντι 30 και 40 
ευρώ το  μήνα βάζουνε συναδέλφους  μας  και πάνε και 
υπογράφουνε ότι όλα είναι καλώς .   

Γιατί το  κράτος  το  επιτρέπει; Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
δεν  το  ξέρει;  Ο  συνάδελφος  το  Τρίντζης  πώς  είναι το  όνομά 
του , το  Σπρίντζης  ο  Πρόεδρος  που  τον  άκουσα προχθές  και 
μιλούσε , δεν  τα ξέρει αυτά τα θέματα;  Ε , τότε  τι Πρόεδρος  
είναι; Με  συγχωρείς  Μανόλη  εγώ πιστεύω ότι δεν  υποτιμούμε  
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τους  ανθρώπους , όλοι μας  και ο  Πρόεδρος  εδώ και ο  
Πρόεδρος  επάνω και εσύ  και εγώ και ο  Πρόεδρος  που  κάθεται 
εκεί, όλοι γνωρίζουμε  σε  γενικές  γραμμές  το  πρόβλημα και εάν  
δεν  το  γνωρίζουμε  ρωτούμε .  Αλλά δεν  το  κάνουμε  ξέρετε 
γιατί;  Διότι είναι εντολή  των  μεγάλων  επιχειρηματιών  ότι 
θέλουνε  θύματα μηχανικούς  με  40 ευρώ να παίρνουνε την  
ευθύνη . 

Εμείς  λοιπόν  τι λέμε ;  Να δημιουργηθεί ένα σώμα 
μηχανικών , να καταργηθούν  οι ΕΞΥΠ  και να δώσουν  δουλειά 
στους  μηχανικούς , αλλά πραγματικά να ενδιαφέρεται για την  
υγεία των  εργαζομένων . 

Εγώ συνάδελφε  μπορούσα να πω και άλλα, λέω το  εξής , 
παρακαλώ στα θέματα που  τοποθετηθήκαμε  τοποθετηθείτε , αν  
συμφωνείτε  ότι αυτά, νομίζω ότι είναι κοινά παραδεκτά, δεν  
έβαλα…, θα μπορούσα να πω ένα μόνο  και κλείνω, λόγω 
τιμής .  Εδά με  τον  πόλεμο  κοστίζει 6 εκατομμύρια, δεν  ξέρω 
τώρα πόσα και ανά πότε , αυτοί λένε ψέματα εγώ πιστεύω ότι 
είναι πολύ  περισσότερο  και ρωτώ, γιατί βρε  παιδιά;  Εδώ στο  
νοσοκομείο  σήμερα το  πρωί στον  Ευαγγελισμό , άκουσα τον  
Πρόεδρο  των  γιατρών  και είπε, ότι στην  εντατική δεν  έχουμε  
χαρτί υγείας  και το  φέρνω από  το  σπίτι.  Δεν  είπα, ΠΑΣΟΚ  
ήτανε  ο  άνθρωπος  και έλεγε αλήθεια.  Και λέω τώρα, το  χαρτί 
υγείας  στην  εντατική  το  φέρνει από  το  σπίτι, ε , πού  στο  
διάλογο  βρίσκει τα 5 εκατομμύρια την  ημέρα; 
 Να μου  απαντήσετε  βρε  παιδιά και λέω τώρα, με  τέτοιου  
είδους  μέτρα μπορούμε  οι μηχανικοί να το  παλέψουμε , να 
διεκδικήσουμε  και να καλυτερέψουμε  τις  ζωές μας , γιατί 
συνάδελφοι σε  λίγους  μήνες  δεν  θα πω υπερβολή, πολλοί από  
μας  πιθανόν  να έχουν  κλείσει το  γραφείο  τους  τελείως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε  
συνάδελφε  Ξυλούρη , πάμε  τώρα σε  ερωτήσεις , κατάλογος  
ερωτήσεων , ακούω ονόματα, μπορεί να θέλουνε  διευκρινίσεις , 
υπάρχει συνάδελφος  που  θέλει να ρωτήσει κάτι τον  εισηγητή ;  
Αν  δεν  υπάρχει πάμε  σε  τοποθετήσεις . Κλείνει λοιπόν  ο  
κατάλογος  των  ερωτήσεων  πάμε  σε  τοποθετήσεις , ανοίγει 
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κατάλογος , ποιοι συνάδελφοι θέλουν  να τοποθετηθούν ;  
Ονόματα, κανένας ;  Συνάδελφος  Μαυρογιάννης , Σωμαράκης , 
άλλος ; Άλλος  συνάδελφος ;  Σφακιανάκη, Κασαπάκης  και εάν  
δεν  υπάρχει άλλος , συγγνώμη , συγγνώμη  Σγουρός  άλλος  
έκτος ; Δήμητρα Κενδριστάκη;  Κενδριστάκη;  Άλλος ; 
Πετράκης , συγγνώμη , συγγνώμη  εσείς  δεν  είστε  μέλος , ωραία 
θα σας  δώσουμε  το  λόγο  στο  τέλος  αν  θέλετε  να πείτε  κάτι 
πάνω σε  αυτά, λοιπόν  Πετράκης  είπατε;  Άλλος  συνάδελφος ;  
Το  είπαμε , το  είπαμε . 
 Λοιπόν  αφού  δεν  υπάρχει άλλος  συνάδελφος  κλείνει ο  
κατάλογος  των  τοποθετήσεων  και ξεκινάμε  με  το  συνάδελφο  
Μαυρογιάννη, Μαυρογιάννης , όχι πάνω από  πέντε  λεπτά 
συνάδελφοι. 
 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Μία ερώτηση  στον… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερώτηση  θέλεις  να κάνεις ;  
Να το  κάνουμε  ανάποδα;  Να κάνεις  μία τοποθέτηση ,  έχουμε  
μπει στις  τοποθετήσεις , να σε  βάλω… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σε  γράψω για να 
τοποθετηθείς , μα τώρα ξέρεις  τι κάνουμε ; Μπροστά – πίσω, 
θα κατεβάσω το  συνάδελφο  τώρα; 
 Λοιπόν  συνάδελφε  Μαυρογιάννη να κάνεις  λίγο  t ime out  
να κάνει δύο  ερωτήσεις , έλα στο  βήμα, συνάδελφε  
Μαυρογιάννη αν  θέλεις  κάτσε  λίγο  και μετά θα ανέβεις , μα 
τώρα εντάξει ζητούμε  την  κατανόηση  όλων .  Ερωτήσεις  λοιπόν  
συνάδελφος  Μαμουλάκης . 
 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:  Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν  προσωπικά 
και το  συνάδελφο  τον  Κώστα, που  πρώτον  αποποιήθηκε  το  
οτιδήποτε  χρέος  έχει η  χώρα, είπε στην  τοποθέτηση  ότι δεν  
αναγνωρίζεις  κάτι το  οποίο  οφείλει η  χώρα εξωτερικά.  Ωραία, 
πες  μου  λοιπόν  ειλικρινά τι μπορεί να συμβεί όταν  λοιπόν  
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εμείς  δεν  αναγνωρίζουμε  το  χρέος  από  τους  πιστωτές  μας  και 
λέμε  το  εξής , ότι εμείς  θα συνεχίσουμε  έτσι, δεν  
αναγνωρίζουμε  τίποτα, θα συνεχίσουμε  να πληρώνουμε  τους  
δημοσίους  υπαλλήλους , τις  υποχρεώσεις  μας , θα κάνουμε  
επενδύσεις  χωρίς  να αναγνωρίζουμε  τα χρέη. 
 Πες  μου  τώρα εσύ , πώς  θα κάνουμε , πώς  θα 
μπορέσουμε  να εισάγουμε  οτιδήποτε  που  πλέον  η  αγορά δεν  
θα μας  αναγνωρίζει, θα πρέπει να είναι όλα μετρητοίς , θα 
συρρικνωθεί τραγικά τα κέρδη  του  κράτους  και πες  μου  πως  
γίνεται μετά να πληρώνουμε  και τους  δημοσίους  υπαλλήλους  
και πως  θα προχωρήσουμε  να κάνουμε  επενδύσεις . 
 Άρα ουσιαστικά φάσκουμε  και αντιφάσκουμε , δεν  
μπορούμε  να έχουμε  στρουθοκαμηλισμό .  Έχουμε  μία 
κατάσταση  συγκεκριμένη  μπροστά μας , συγκεκριμένη , δεν  
μπορείς  να λες  δεν  αναγνωρίζω κάτι αλλά από  την  άλλη θα 
πληρώνω τους  υπαλλήλους , θα συνεχίζω σε  επενδύσεις  και σε  
οτιδήποτε  άλλο .  Για μένα αυτό  νομίζω ότι ακούγεται, δεν  
μπορείς  να κάνεις  ουσιαστικά λογιστική  του  αύριο  με  τα 
μεγέθη  του  χθες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Συνάδελφε  Ξυλούρη  θέλεις  
ή  να τα πεις  όλα μαζί;  Να τα πεις  όλα μαζί στο  τέλος ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να πω γιατί μπορεί να δημιουργήσει 
εντυπώσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καλά, Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ο  καθένας  έχει τη  γνώμη  του  αλλά άκουσέ  με  να 
σου  πω κάτι, εγώ όταν  χρησιμοποιώ κάποιους  όρους  έχω 
κάποια στο  μυαλό  μου . Όταν  λέω αγορές  γιατί δεν  ξέρω τι 
εννοείς , για μένα αγορές  δεν  είναι ούτε  απροσδιόριστο  ούτε  
γενικό . Μιλάμε  για τους  μεγάλους  χρηματιστηριακούς  
τραπεζικούς  κύκλους  και οτιδήποτε  συναφές  με  οίκους  
αξιολόγησης  κ .λ .π ., ένα είναι αυτό  δηλαδή  οι τράπεζες  και 
δεύτερον  και να πούμε  ότι όταν  λέμε  χρωστούμε , εμείς  λέμε  
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δεν  αναγνωρίζουμε , εμείς  ο  χώρος  μας , διότι οι εργαζόμενοι 
λέμε  εμείς  μόνο  χρωστάμε , δεν  χρωστάμε  σε  κανέναν . Και άμα 
μου  εξηγήσεις , εμείς  το  έχουμε  ρωτήσει στη  Βουλή  και λέει η  
Παπαρήγα, πείτε  μας  σας  παρακαλώ πάρα πολύ  ποιοι 
χρωστούνε , να δούμε  ποιοι είναι αυτοί και πού ; Πού  
χρωστούμε  ρε  παιδί μου . 
 Δηλαδή  σου  λέει χρωστούμε  χωρίς  να λένε που  150 δις  
και φαντάσου  ότι δεν  ξέρουμε και πόσα είναι δεν  ξέρουμε 
ποιοι τα χρωστούνε  και πότε  τα δώσανε.  Δηλαδή  εγώ άμα 
πάω και κλέψω από  μια τράπεζα και πω μετά στους  
Ηρακλειώτες  πληρώστε γιατί χρωστάτε θα τα πληρώσεις ;  
Εμείς  η  πολιτική  μας  εκτίμηση  είναι η  εξής , ότι αυτά τα λεφτά 
που  φάγανε τα φάγανε μαζί τα brand αυτά και εμείς  λοιπόν  οι 
εργαζόμενοι λέμε  όπως  έκανε  ο  Τσάβες  παράδειγμα να σου  
πω και πολιτικά που  γίνεται, που  είπε στου  Αμερικάνους  ελάτε  
να τα πάρετε.  Δεν  πληρώνουμε  διότι εμείς  δεν  σας  
δανειστήκαμε  ποτέ , εσείς  αναγκάσατε  να παίρνουμε , όπως  
κάνουν  οι Γερμανοί, το  κατοχικό δάνειο  δεν  το  πήρανε ; Και 
δεν  μας  το  πληρώσανε  κιόλας , γιατί είπαμε  λέμε  ποιος  τα 
χρωστεί και πού ;  Εμείς  δεν  μπορούμε  να αναγνωρίσουμε  ένα 
χρέος  που  δεν  ξέρουμε ούτε  ποιος , ούτε  πότε . Και σε  
τελευταία ανάλυση , αν  τουλάχιστον  το  επικαρπωνόμαστε να το  
πληρώσουμε . 
 Άρα εμείς , η  πολιτική  μας  άποψη  είναι… 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Τραπεζικά ομόλογα είναι βρε  Κώστα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ορίστε; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Τραπεζικά ομόλογα είναι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Και ποιος  τα πήρε  τα τραπεζικά ομόλογα; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Το  ελληνικό  δημόσιο . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι δεν  είναι ελληνικό  δημόσιο  Γιάννη, δεν  είναι 
ελληνικό  δημόσιο , να σου  πω συγκεκριμένα παραδείγματα 
γιατί δεν  είναι ελληνικό… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφοι… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Τελειώνω ως  εξής , όταν  βγήκε  το  ΠΑΣΟΚ  στην  
Κυβέρνηση  είπαν  ότι το  χρέος  μας  ήτανε  5% και μετά βγήκε , 
6, 7, 8, 9, 10, διότι κάθε μήνα ανακαλύπταμε  ότι χρωστούσαμε  
αλλού . 
 Εμείς  λοιπόν  λέμε , ότι δεν  αναγνωρίζουμε  βρε  φίλε  αυτά, 
δεν  αναγνωρίζουμε  τις  φαγοπιοτούρες  και τα γλέντια των  
μεγαλοαστών . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Στη  Βουλή  να τα πεις  αυτά. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ε , αφού  με  ρωτάει βρε  Μανόλη , τι να του  πω 
δηλαδή ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  ολοκλήρωσες . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Σε  παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ήρεμα, ήρεμα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εμείς  έχουμε  την  άποψη  να μην  αναγνωρίσουμε  
το  χρέος , να διεκδικήσουμε  να πάρουμε  τα λεφτά από  τους  
τραπεζίτες που  τα παίρνουνε τώρα που  έχουμε  την  κρίση  που  
τα παίρνουνε  και να πάρουνε  οι ανθρώποι ένα μεροκάματο  να 
ζήσουνε .  Αν  δεν  συμφωνείς  μη  συμφωνείς  αλλά εξήγησέ  μου  
το , μη  μου  λες  όμως  ότι δεν  καταλαβαίνεις  όταν  σου  λέω ότι 
δεν  αναγνωρίζουμε  το  χρέος  γιατί δεν  το  έχουμε  κάνει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφε  
πραγματικά το  διευρύναμε  πολιτικά ο  καθένας  λέει βέβαια την  
άποψή  του  αλλά εδώ είμαστε , συγγνώμη  συνάδελφε , 
συνάδελφε , εδώ είμαστε  Αντιπροσωπεία με  τα δικά μας  
προβλήματα και με  τα δικά μας  ζητήματα. Ανεξάρτητα από  
αυτό  ο  καθένας  λέει τη  γνώμη  του . 
 Μπαίνουμε  στις  τοποθετήσεις , επαναλαμβάνω ξανά τον  
κατάλογο των  συναδέλφων .  Μαυρογιάννης , Σωμαράκης , 
Σφακιανάκη, Κασαπάκης , Σγουρός , Κενδριστάκη και ζήτησε  
και το  λόγο  ο  συνάδελφος  Πετράκης  στο  τέλος . Κλείνει ο  
κατάλογος  των  τοποθετήσεων , ξεκινάμε  με  το  συνάδελφος  
Μαυρογιάννη, όχι πάνω από  πέντε  λεπτά συνάδελφε . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Για ένα τέτοιο  θέμα πέντε  λεπτά 
πραγματικά δεν  είναι τίποτα, πέντε  λεπτά είναι μέχρι να πεις  
καλημέρα, είναι το  θέμα σοβαρό  και μιλάμε  τώρα η  κρίση  των  
μηχανικών . 
 Να κάνω όμως  μία παρένθεση  πρώτα, και στο  Χάρη  
θέλω να πω γιατί είπε εδώ τα επιχειρήματα αυτών  που  μας  
λένε σήμερα και μας  φέρανε  αυτή  την  πολιτική . Είναι δυνατόν  
τώρα να αναμασούμε  τα επιχειρήματα αυτών  που  μας  έφεραν  
στην  κρίση , ότι αυτοί λένε αυτά για να βγούμε  από  την  κρίση .  
Τι τα λες  τώρα;  Τι τα λες  τώρα;  Αυτά είναι δικά τους  
επιχειρήματα, είναι δικά τους  επιχειρήματα για να περάσουν  
αυτή  τη  συγκεκριμένη  πολιτική , αυτοί την  οδήγησαν  την  κρίση , 
αυτοί ήταν  πάλι ηγέτες  και πριν , αυτοί είναι ηγέτες  και 
σήμερα, άρα λοιπόν  τι κάθεσαι;  Υπάρχουν  τρόποι θέλει 
διαφορετικό τρόπο  σκέψης , διαφορετική αντιμετώπιση , αν  δεν  
την  έχεις  φυσικά έχουν  δίκιο .   

Τρόποι υπάρχουν  πολλοί, δεν  είναι μόνο  αυτό  που  λένε 
αυτοί που  μας  τα λένε  πάλι, ήμαρτον  να είναι μόνο  αυτοί, 
δηλαδή  αυτό  που  λένε . Υπάρχουν  πάρα πολλοί τρόποι αλλά 
οδυνηροί ίσως  γι ’  αυτούς  που  τα λένε, εντελώς  διαφορετικό. 
Πιθανόν  να ζοριστούμε  με  τους  διαφορετικούς  τρόπους , 
πιθανόν , αλλά τώρα τι κάνουμε  δηλαδή  πήραμε  αέρα;  Δεν  
φτάνουμε  στην  εξαθλίωση ; Άρα λοιπόν  ας  επιλέξουμε  τον  
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τρόπο  της  εξαθλίωσης  εμείς , όχι αυτοί.  Το  ζόρισμα σαν  λαός , 
να το  επιλέξουμε  εμείς  τελευταίως  όχι αυτοί όμως  αν  είναι το  
ίδιο  αποτέλεσμα. 

Πάμε  παρακάτω τώρα και λέμε  συνολικά, θα μπορούσε  
κανείς  να πει χίλια δυο  πράγματα σήμερα με  την  κρίση , πώς  
φτάσαμε , τι φτάσαμε  εδώ και λέμε , φτάσαμε  τώρα στην  κρίση  
των  μηχανικών  και έχουμε  πάντα επειδή αρέσκομαι  να ακούω 
τη  λέξη  δημόσιος  υπάλληλος , ιδιωτικός  υπάλληλος , 
συνάδελφους  μηχανικούς , ας  αρχίσουμε  με  τους  δημόσιους  
υπάλληλους , πού  φτάσανε  οι συνάδελφοι να σας  δώσω το  
εκκαθαριστικό  μου , διαβάστε το . Φτάσαμε  στο  σημείο  σήμερα 
μηχανικός  είκοσι χρόνια αν  είμαι καλός  ή  κακός  να μπορώ να 
ζω με  1.300 ευρώ 1.400, όταν  σήμερα κάθε μέρα με  την  
πολιτική  τους  τι λέει;  Παραπάνω πληρώνω στα φροντιστήρια, 
παραπάνω μου  βγήκαν  οι παιδικοί, πάω στο  σούπερ μάρκετ 
παραπάνω, πάω στον  έναν  παραπάνω, ξαφνικά μόνο  εμένα 
μειώνονται  οι μισθοί και όλοι οι άλλοι παραπάνω.  Στο  διάολο 
ας  πούμε  αυτοί δεν  πρέπει να πληρώσουν  στην  κρίση  όλοι οι 
άλλοι αυτοί; Τι πληρώνουν ; Τίποτα δεν  πληρώνουν , πάλι εγώ. 

Έρχεται λέει σήμερα να κάνει μεγάλα ΠΑΣΟΚικα λόγια 
νέα μισθολόγια  και τρίχες κατσαρές , για να μας  κόψει άλλα 
20%.  Τώρα τι να ακούσω πάλι αυτούς  ότι πάνε να κάνουνε  
κάτι σοβαρό  ενιαίο  μισθολόγιο  ή  για να μου  φάνε πάλι κάποια 
χρήματα; Τρίχες κατσαρές  θα κάνουμε , το  έχω ξαναπεί τη  λέξη  
τρίχες κατσαρές , το  ξαναλέω, τίποτα δεν  θα κάνουμε , τα λεφτά 
θέλουν  να μας  φάνε πάλι και ας  λένε ωραιοποιημένα πράσινα 
ενιαία μισθολόγια , πάλι κάναμε  κουβέντα γι ’  αυτό . 

Άρα λοιπόν  έχουμε  φτάσει σε  ένα σημείο  πραγματικά ο  
ένας  τομέας , οι δημόσιοι υπάλληλοι να φτάνουν  καθημερινά 
στην  εξαθλίωση . Και έρχονται  και μας  λένε τώρα και μιλάνε 
χίλια δυο  βαρύγδουπα, θα πούμε  κάτι άλλο.  Πάμε  τώρα στον  
ιδιωτικό τομέα, εκεί σήμερα φαίνεται πολύ  χειρότερη  η  
κατάσταση  για τους  συναδέλφους  πραγματικά, να πούμε  
στοιχεία;  Εγώ θα σου  πω ένα μόνο  στοιχείο  να καταλάβετε. 
Εάν  σήμερα οι δύο  Πολεοδομίες  που  ενοποιήθηκαν  πέρυσι 
είχαν  δώσει 250 άδειες  φέτος  έδωσαν  100 στο  ίδιο  διάστημα, 
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100 άδειες  δώσανε.  Αν  τα μελετήσεις  τι άδειες ήταν ; Ούτε  30 
δεν  είναι οι περυσινές , σε  αντίστοιχα μεγέθη  όπου  και 
οτιδήποτε  έτσι; 

Άρα λοιπόν  τα πράγματα είναι σκληρά, τι κάνουνε  τώρα 
οι κυβερνώντες ;  Πραγματικά κάνουνε  τίποτα κινήσεις  να 
βγάλουμε  ένα μήπως  πάρουμε  πάνω; Πάλι δεν  κάνουν , 
καθημερινά βλέπουμε  στις  Πολεοδομίες  να έρχονται  διατάξεις  
να δυσκολεύουνε την  έκδοση  της  άδειας , κάθε μέρα 
Εισαγγελέας  για το  παραμικρό  το  προηγούμενο και αρχίζουμε  
και εμείς  και λέμε  γιατί να τη  δώσω πλέον ;  Γιατί να 
υπογράψω μία άδεια να πάω πάλι στον  Εισαγγελέα γιατί δεν  
ξέρω που  μου  κρύψανε  μία διάταξη  να βρω τον  μπελά μου ;  
Καθημερινά δυσκολεύει το  πράγμα τι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Θεωρώ ότι την  αυξάνουνε  παιδιά, εγώ δεν  
θεωρώ…, θα σας  πω που  θεωρούν  αυτοί…, εγώ θεωρώ ότι 
αυξάνεται καθημερινά, αυξάνεται γιατί κάθε μέρα έχεις  τον  
πέλεκυ των  λεγόμενων  Ελεγκτών  Δημόσιας  Διοίκησης  να 
δούνε  αν  έχω κάνει κανένα ορθογραφικό  λάθος , τότε  θα 
πρέπει αν  απολογηθώ και γι ’  αυτό .  Δεν  μας  έχουν  πει αυτοί 
οι ελεγκτές  τι στο  καλό  θα κάνουν , μόνο  ότι θα πρέπει να 
πιάσουμε  κάποιους , κάποιους  αυτό  θεωρούνε.  Δεν  το  
κατάλαβα δηλαδή  γιατί κάποιοι αναμασούνε μία λεγόμενη  
αναφορά, ποιοι είναι;  Ξέρουμε  τη  διαφορά αλλά την  
αναμασούνε για να κάνουμε  όλα αυτά. 
 Άρα λοιπόν  τι κάνουνε  τώρα αυτοί όλοι που  έχουν  αυτοί; 
Κάνουν  κάτι να πάρει μία ανάσα το  επάγγελμα, να πουν  εν  
πάση  περιπτώσει βρε  παιδιά κάνουνε  μία προσπάθεια, δεν  
βλέπουμε  καμία προσπάθεια. Να εμπόδια γιατί δεν  
αναγνωρίζαμε  τον  τάδε δρόμο , είκοσι χρόνια διανοιγμένο  ότι 
τώρα δεν  είναι κοινόχρηστος , το  ξέρουν όσοι βγάζουν  ας  
πούμε  άδεια έτσι;  Να εμπόδια από  εδώ, να το  ένα, να στην  
εκτός  σχεδίου  δεκάδες  εμπόδια ξαφνικά σήμερα μέσα στην  
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κρίση .  Εγώ δεν  διαφωνώ να περιοριστεί αλλά τώρα το  
θυμήθηκαν ;  Στις  καλές  εποχές  γιατί δεν  την  περιόρισαν  αυτή ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Άντε  να έρθει άνθρωπος  να επενδύσει. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Ναι, άντε  να αγοράσει, άντε  καθημερινά 
λέει γη  υψηλής  παραγωγικότητας  μια αγοραπωλησία να γίνει 
γίνεται μπάχαλο  στο  Ηράκλειο , μπάχαλο  με  τους  
συμβολαιογράφους . 
 Άρα λοιπόν  βλέπουμε  ότι δεν  γίνεται καμία κίνηση  να 
φύγουμε  από  την  κρίση , πρόσθετα που  δεν  βγήκε  ποτέ  το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο , το  έχω ξαναπεί εδώ πέρα, απεμπολεί 
αντικείμενο  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο .  Είναι δυνατόν  σήμερα 
να βγαίνουνε  δεκάδες  άδειες μικρής  κλίμακας , χωρίς  μηχανικό 
μέσα; Πότε  πήγε ;  Και όταν  λέμε  μικρής  κλίμακας  να πω και το  
σοβαρό  θέμα που  πέρασε  οι ΑΠΕ  οι λεγόμενες  το  μεγάλο 
πράσινο  έργο, οι ΑΠΕ  πες  τες  όπως  θέλεις  σκασίλα μου  
εμένα. 
 Τι κάνουμε  εκεί;  Τοπογραφικά έρχονται , διαγράμματα 
πηγαινοέρχονται, τομές  μηχανικών , μηχανική των…, αμοιβές  
λέει όχι, γιοκ .  Ρωτάς  τον  ένα συνάδελφο , τον  άλλο, πήραμε  
100, 150 ευρώ κάτι που  ο  νομοθέτης  άντε  να είναι 1.000, 2 και 
3, 5.000 ευρώ. Τίποτα, το  αφήσαμε  κάποιοι να χορεύουν  στην  
πλάτη  των  συναδέλφων  και χορεύουν  συνάδελφοι σήμερα, 
δουλεύουν  τζάμπα, υπογράφουν  τζάμπα, για 100, 200 για να 
τη  βγάλουνε, τίποτα όμως  πάλι έτσι;  Άρα λοιπόν  ένα μεγάλο 
αντικείμενο  χάνεται, χάνεται και κάθε μέρα έχουμε  και 
επέκταση  της  οικοδομής . 
 Σήμερα πάλι τυχαία διαβάζαμε  εκεί στη  νομοθεσία, να 
πάλι μικρής  κλίμακας . Ποια;  Τα λεγόμενα ικριώματα απέξω 
και αυτά με  μικρής  κλίμακας  θα γίνονται , για τις  (…) 
οτιδήποτε , μικρής  κλίμακας  όλα, τελείωσε, τι κάνουμε  σε  αυτά;  
Θα πρέπει πλέον  να αρχίσουμε  να κινηθούμε  σε  αυτό . Τι θα 
μπορούσε  να κάνει κάθε Κυβέρνηση  και ο  καθένας  αν  θέλει να 
βοηθήσει;  Να έρθει σήμερα σοβαρά να σκεφτεί πραγματικά τι 
θέλει να βγάλει τα εμπόδια και που  πρέπει να περιορίσει.  
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Σήμερα είναι δυνατόν  να μην  έχει αναθέσει σε  μηχανικούς ;  
Να πούμε  κάτι άλλο , γιατί πάμε  εμείς  ας  πούμε  στα 
δικαστήρια;  Για ρέματα, δεν  είναι καιρός  αν  θέλουμε  να 
μιλήσουμε  ότι είμαστε  σοβαρό  κράτος  να το  καταγράψουμε  
αυτά;  Δεν  θα έπρεπε; Με  συντεταγμένες , με  όλα, γιατί δεν  
κάνει μία ανάθεση  δηλαδή  να βγει να κινηθεί σε  αυτό , να 
αποτυπώσουμε  πραγματικά να καταγράψουμε  στο  νομό  τι 
συμβαίνει.  Ρέματα, απαλλοτριώσεις  που  δεν  ξέρουμε τι 
γίνεται;  Συντεταγμένες  για να δούμε ;  Θέλουμε  να πούμε  
ποιοι είναι οι αρχαιολογικοί χώροι που  πιθανόν  
καταπατούνται;  Ποιες  είναι αυτές  οι λεγόμενες  
κορυφογραμμές  που  να μην  δίνουμε  άδεια και εμείς  δεν  
ξέρουμε ποιες  είναι.  Να πούμε  για ποιοι είναι οι δρόμοι του  
’23. 
 Άρα αντικείμενο  πραγματικά για να δείξουμε  ότι είμαστε  
σοβαρό  κράτος  υπάρχει πολύ  το  κράτος  να δώσει και να 
αναθέσει.  Τι κάνει;  Αφήνει ένα σωρό  δημόσιους  υπαλλήλους  
υποτίθεται για να μην  μπορεί και τους  δείχνει ότι αυτοί δεν  
δουλεύουν  για να μας  φέρει τους  λεγόμενους  ΚΡΗΤΗ  Α .Ε . 
τους  δικούς  του  συμβούλους  από  εδώ, παρασυμβούλους  από  
εκεί, μπλα, μπλα, μπλα, λεφτά, λεφτά, λεφτά και τίποτα άλλο. 
 Άρα λοιπόν  θα πρέπει να κινηθούμε , τι λέμε  εμείς  σε  
όλους  αυτούς ;  Ελάτε  εδώ, κάντε , τι να πούμε , 
αρχαιολογικούς , είπαμε  το  ένα, το  άλλο, χρήσεις  γης  που  
επιτρέπονται , ΝΑΤΟΥΡΑ  που  τώρα λέει ξαφνικά δεν  ξέρουμε 
που  είναι τα όρια και θέλει 200 μέτρα γύρω – γύρω να 
στήνουμε  λέει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  να 
ολοκληρώσεις ; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Εγώ να τελειώσω βρε  παιδιά αλλά δεν  
είναι το  θέμα τώρα, πραγματικά δεν  ξέρω δηλαδή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  ένα λεπτό , 
είπαμε  κάποια πράγματα, από  κάθε παράταξη  ο  ειδικός  
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ομιλητής  να μιλήσει μέχρι 10 λεπτά, ο  καθένας  5 λεπτά δεν  
μπορεί να αναπτύξει τις  θέσεις  του  για το  θέμα;  Δηλαδή  
συγγνώμη  δηλαδή , συζητάμε , συζητάμε , ανακυκλωνόμαστε  με  
τα ίδια, τα ίδια, συγγνώμη  δεν  αναφέρομαι  στους  
συγκεκριμένους , και τελικά τα ίδια.  Και γι ’  αυτό  ο  κόσμος  
κουράζεται και φεύγει συνάδελφοι, να κάνουμε…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά).., λοιπόν  συνάδελφε  δεν  αναφέρομαι  
αποκλειστικά σε  εσένα, παρακαλώ να ολοκληρώσεις . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Όχι εντάξει, πραγματικά συνάδελφοι το  
είπα, πέντε  λεπτά είναι λίγα, θα μπορούσε  προτάσεις  να 
αρχίσουμε , κάπως  να αρχίσουμε  να βλέπουμε  τα θέματα όχι 
ξεπέτες .  Δεν  ξέρω αν  κάτι λέω και αξίζει ή  δεν  αξίζει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πολλά αξίζουν  συνάδελφε . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Αν  πραγματικά αερολογώ να μου  πείτε  
κόψε  το , αν  όμως  πραγματικά σήμερα μπορούμε  να πούμε  ότι 
θα βάλουμε  κάτω και θα πάμε  κάτω να ζητήσουμε  να γίνουνε  
μελέτες  ΣΧΟΟΑΠ , δεν  έχει γίνει, προσπαθούμε  να δώσουμε  
άδειες , δεν  έχουν  γίνει πράξεις  εφαρμογής  γιατί δεν  τις  
αναθέτει επιτέλους , δεν  έχει γίνει το  ένα, δεν  έχει γίνει το  
άλλο, θα πρέπει να βρούμε  τελικά τι συμβαίνει με  το  
αντικείμενό  μας , τι συμβαίνει με  την  κρίση .  Δεν  θα απαντήσω 
το  ποιος  φταίει, αλλά κάπου  πρέπει να δούμε  που  μπορούμε  
να δώσουμε  ανάσα σε  αυτό  που  λέγεται μηχανική. Και να 
κάνουμε  πράγματα ουσίας  και όχι να τους  μοιράζει χρήματα 
τύπου  ημιυπαίθριων  δεν  ξέρω τι 200άρια, πράγματα ουσίας .  
Που  αυτά θα μας  δώσουνε  πραγματικά είναι μία βοήθεια το  τι 
ποιος  είναι ο  νομός  μας , ποια είναι αυτά τα ρέματα, οι δρόμοι, 
οι απαλλοτριώσεις  που  έχουν  γίνει, τα λεγόμενα δημόσια 
κτήματα, το  ένα, το  άλλο, αυτά είναι σοβαρά.  Το  κράτος  όμως  
γιατί δεν  σοβαρεύεται;  Αν  θέλει να σοβαρευτεί πραγματικά 
σήμερα να βρει τρόπο  να κερδίσει χρήματα από  όλους  τους  
αεριτζήδες  που  τα δίνει και πραγματικά να κάνει ουσία 
δουλειάς . 
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 Αυτά θα πρέπει να βγούμε  με  τέτοιες  προτάσεις , ότι 
κύριοι ελάτε  εδώ, για να πούμε  για την  κρίση .  Τώρα αν  
θέλουμε  να πούμε  πολιτικά για την  κρίση  εγώ το  έχω ξαναπεί, 
ανατρέψτε  τους . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Μαυρογιάννη, ο  συνάδελφος  Σωμαράκης , όσο  γίνεται 
συνάδελφε  σύντομα και περιεκτικά. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Είμαι εκπρόσωπος παράταξης νομίζω. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δέκα λεπτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  δέκα λεπτά, 
μέχρι δέκα λεπτά. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Εγώ σεβόμενος  την  άποψή  μου  για το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  δεν  θα μπω σε   πολιτικά θέματα καθόλου .  Δεν  
με  ενδιαφέρει τι λέει ούτε  η  Παπαρήγα, ούτε  ο  Παπανδρέου, 
ούτε  κανένας  άλλος  από  αυτούς .  Αυτά είναι θέματα Βουλής , 
εδώ πέρα έχουμε  θέματα που  αφορούν  τους  μηχανικούς  και γι ’  
αυτά πρέπει να παραμείνουμε . 
 Εγώ συμφωνώ απόλυτα με  αυτά που  είπε ο  
Μαυρογιάννης  όσον  αφορά τους  μηχανικούς .  Εμένα μου  
ήρθανε σε  15 μέρες  μου  ήρθανε δυο  πακέτα τέτοια νομοθεσίας  
από  τη  Δομική  Ενημέρωση , από  την  οποία ενημερώνομαι , 
είμαι συνδρομητής  από  τότε  που  είμαι μηχανικός . Λοιπόν  είναι 
δυνατόν  να κάτσω να διαβάσω τέτοια νομοθεσία;  Δηλαδή  
πότε  θα την  διαβάσεις ; Όμως  εδώ έχουμε  σοβαρή  ευθύνη  
εμείς . 
 Καταρχήν  σε  αυτά που  είπε ο  Κώστας  όσον  αφορά το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  αυτά είναι γνωστά Κώστα. Ότι το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  είναι όπως  το  λες  και ακόμα χειρότερο  
είναι γνωστό . Όμως  το  λέμε  χρόνια εδώ μέσα και κανείς  δεν  
κάνει τίποτα.  Γιατί άραγε  δεν  κάνει τίποτα κανείς ;  Μήπως  και 
αυτοί εδώ πέρα εμείς , κάποιοι από  μας  είμαστε  μέρος  του  
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συστήματος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου ;  Μήπως  και κάποιοι 
από  εδώ ενδιαφέρονται μόνο  για τη  δική τους  ανέλιξη ;  
Βρίζοντας  με  διάφορα ψηφίσματα αυτούς  που  φέρνουν  την  
κρίση  και μετά πηγαίνοντας  δίπλα τους  να τους  χαϊδέψουνε; 
Μήπως  λέω; 
 Αν  θέλετε  να δούμε  το  θέμα το  ΤΣΜΕΔΕ , όπως  είπα και 
την  προηγούμενη φορά να καταθέσουμε  μία δικαστικά δηλαδή  
να πάμε  με  τη  δικαιοσύνη, θα μπορούσαμε  εδώ όσοι νομίζαμε  
ότι θέλουμε  να το  κάνουμε , να καταθέσουμε  μία αγωγή , δεν  
ξέρω πως  λέγεται αυτό , για να δούμε  τι γίνεται με  το  ΤΣΜΕΔΕ , 
να τους  καλέσουμε  δικαστικά πλέον  να απαντήσουνε  θέλουνε  
δεν  θέλουνε  και να δούμε  γιατί τα κάνουνε  αυτά που  κάνουνε  
και έχουμε…, πραγματικά δηλαδή  είναι κοινοί…, κατά τη  
γνώμη  μου  αυτά γίνονται  μόνο  από  κοινούς  απατεώνες .  Δεν  
μπορώ να δεχθώ ότι πρέπει να γίνονται  από  μηχανικούς . 
 Είχα βάλει ένα θέμα στην  προηγούμενη…, Βαϊλάκη  αν  
έχεις  την  καλοσύνη , αν  έχεις  την  καλοσύνη  σε  παρακαλώ. 
Είχα βάλει ένα θέμα στην  προηγούμενη, όταν  βάζαμε  τις  
επιτροπές , είχα βάλει ένα θέμα, μία μόνιμη  επιτροπή 
ανάπτυξης , δεν  το  δεχθήκατε .  Μιλάμε  λοιπόν  τώρα γενικά για 
ανάπτυξη , όλα αυτά που  λέμε  αφορούν  την  ανάπτυξη  και 
κανείς  δεν  ξέρει πως  θα γίνει και εγώ συμφωνώ μαζί σου , ότι 
αν  δεν  γίνει ανάπτυξη  δεν  πρόκειται να δούμε  άσπρη  μέρα.  
Όμως  θέλουμε  να δούμε  πως  θα γίνει ανάπτυξη  και τι σημαίνει 
ανάπτυξη . 
 Εγώ έχω ετοιμάσει ένα θέμα για την  ανάπτυξη  το  οποίο  
θα καταθέσω στην  Αντιπροσωπεία, στο  Προεδρείο  και επίσης  
έχω καταθέσει άλλο  ένα θέμα για αντισεισμική, αυτό  που  
είπες , το  έχω έτοιμο  και θα το  καταθέσω και αυτό  αύριο  με  
πρωτόκολλο για την  αντισεισμική θωράκιση  των  σχολείων  και 
των  νοσοκομείων .  Και την  ώρα που  κάνουμε  ομάδες  εργασίας  
εδώ για διάφορα θέματα, πολλά εκ  των  οποίων  τουλάχιστον  
από  δική μου  εμπειρία είναι στα συρτάρια χρόνια τώρα, θα 
μπορούσε  να γίνονται  ομάδες  εργασίας , μικτές  με  τους  φορείς  
μέσα από  ΕΣΠΑ  και άλλα προγράμματα, να δώσουμε  δουλειά 
στους  μηχανικούς  και να καλύψουμε  και την  προστασία των  
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σχολείων  των  παιδιών  μας , των  νοσοκομείων  της  υγείας  κ .λ .π . 
Οπότε  σε  ένα τέτοιο  μικτό  σύστημα και δουλειά θα βρεθεί και 
έργο θα γίνει.  Μιλάνε όμως  οι μεγάλοι του  ΤΕΕ  για 
αντισεισμική προστασία και δεν  κάνουνε  ποτέ  τίποτα, μα 
απολύτως  τίποτα. 
 Εγώ θα πω το  εξής , εγώ είμαι της  άποψης  ότι ο  δημόσιος  
τομέας  έχει πρόβλημα.  Αυτή  τη  στιγμή  ο  δημόσιος  τομέας  
όπως  είναι διαρθρωμένος  όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
προσέξτε μην  μπλέκεται το  δημόσιο  τομέα απαραίτητα με  τους  
δημοσίους  υπαλλήλους .  Υπάρχουν  κάποιοι δημόσιοι 
υπάλληλοι, εξάλλου  το  ξέρουνε και οι ίδιοι, το  ξέρουμε και 
εμείς , οι οποίοι είναι πραγματικά διαμάντια και οπουδήποτε  
και εάν  ήτανε  είτε στον  ιδιωτικό τομέα είτε στο  δημόσιο  τομέα, 
θα ήτανε  παραδείγματα προς  μίμηση .  Όμως  υπάρχουν  στο  
δημόσιο  τομέα και άνθρωποι οι όποιοι δυστυχώς  δεν  
προωθούνε τίποτα από  αυτά που  πρέπει να προωθήσουνε. 
 Ο  δημόσιος  τομέας  λοιπόν  θέλει μία αναδιάρθρωση  για 
να μπορέσει να αντέξει την  οποιαδήποτε  ανάπτυξη , γιατί 
παιδιά σε  ένα κράτος  η  ανάπτυξη  υποχρεωτικά ξεκινάει από  
το  δημόσιο  τομέα, δεν  μπορείς  να κάνεις  διαφορετικά. Όμως  
εγώ ρωτώ, όταν  για να βγάλει, ας  πάμε  στο  δικό μας  τομέα, 
στις  άδειες  οικοδομών  που  ξέρουμε όλοι. Ξέρετε πόσα 
λήμματα για τον  τρόπο  έκδοσης  οικοδομικών  αδειών  
υπάρχουν  από  το  1968 και μετά;  Πόσα λήμματα;   22, 22 εκ  
των  οποίων  αν  θυμάμαι καλά είναι δύο  Προεδρικά Διατάγματα, 
τρεις  νόμοι και οι υπόλοιποι εγκύκλιοι. Είναι δυνατόν  τι 
χρειάζεται για να εκδώσεις  μία οικοδομική  άδεια να σου  το  
έχουνε πει 22 φορές ; Είναι δυνατόν  για να πάρεις  μία ΜΠΕ  
μιας  λειτουργούσας  βιομηχανίας , λειτουργούσας , κάθε πέντε  
χρόνια ανανεώνεται, να χρειάζεσαι  πάνω από  8 με  9 μήνες ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με  πόσα δικαιολογητικά; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Δεν  συζητάμε . 
 Αφήστε  αυτές  οι δημοσιεύσεις , πας  για να δεις  μια 
διαδικασία, καταθέτεις  στη  Νομαρχία και λέει, δεν  είναι δικό 
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μου  θέμα είναι της  Περιφέρειας . Πας  στην  Περιφέρεια, η  
Περιφέρεια λέει, ναι εντάξει, θα το  εντάξω θέμα στη  Νομαρχία 
γιατί είναι Γ3 κατηγορία και θα πάει ξανά στη  Νομαρχία.  Αυτή  
λοιπόν  την  απόφαση  που  βγάζει και την  ξαναπάει στη  
Νομαρχία τη  δημοσιεύεις  υποχρεωτικά λέει σε  δύο  
εφημερίδες . Και μετά που  θα βγει η  απόφαση  της  Νομαρχίας , 
ξαναδημοσιεύεται η  απόφαση  της  Νομαρχίας  σε  άλλες  δύο  
εφημερίδες .  Δηλαδή  αυτά παιδιά είναι γελοιότητες  του  κερατά 
και κανείς  δεν  κάνει τίποτα.  Εμείς  δεν  έχουμε  δίκιο  σε  αυτό ;  
Τι πράγμα;  Λοιπόν  αυτά είναι γελοιότητες  και το  μόνο  που  
κάνουνε  είναι να καθυστερούνε. 
 Όταν  λοιπόν  υπάρχουν  τέτοια πλέγματα… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Του  Κουντουράκη  η  εφημερίδα του  
Κουντουράκη  με  πήρε  δέκα φορές  να τον  πληρώσω, τη  
φοβερή  εφημερίδα, Κουντουράκης ,  100 φορές  να τον  
πληρώσουμε  λέει, γιατί…, τα λεφτά. 
 Για ποια ανάπτυξη  λοιπόν  θα μιλήσουμε  όταν  για να 
βγάλεις  την  άδεια… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη , συγγνώμη , 
Σωμαράκη  μισό  λεπτό .  Συνάδελφοι μην  ανοίγουμε  διάλογο , 
δεν  γίνεται δουλειά έτσι, θα παρακαλέσει όποιος  θέλει να 
τοποθετηθεί εδώ.  
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Για ποια ανάπτυξη  λοιπόν  θα μιλήσουμε  όταν  
για να εκδώσει την  άδεια ενός  βενζινάδικου  παιδιά, είναι απλό 
ένα βενζινάδικο , τυραννιέμαι  8 μήνες  εγώ που   υποτίθεται έχω 
μία γνώση  νομοθεσίας  και δεν  μπορώ να την  εκδώσω γιατί 
έχω μπλέξει σε  ένα σωρό  διαδικασίες , σε  ένα σωρό  
διαδικασίες .  Ο  Δήμος  πρέπει να πάρει απόφαση , η  ΤΥΔΚ  
πρέπει να πάρει απόφαση , αυτό  ότι αν  έχω κάποιο  τοιχάκι 
που  εμποδίζει, ότι…, ποιος  λοιπόν , ποιος  επενδυτής   παιδιά, 
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ποιος  επενδυτής , φωνάζουμε  ξέρεις  θα τα δώσουμε , σε  
επενδυτές  που  θα έρθουνε εδώ και μας  τα πάρουνε  όλα και θα 
γίνουνε  και θα κάνουνε , ποιος  θα έρθει εδώ να επενδύσει 
παιδιά;  Κανείς !  Κανείς  δεν  θα επενδύσει. 
 Εδώ λοιπόν  είναι η  ευθύνη  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , 
εμείς  μπορούμε  να κάνουμε  προτάσεις  και μπορούμε  και εδώ 
σε  αυτή  εδώ, από  αυτή  εδώ την  Αντιπροσωπεία να κάνουμε  
προτάσεις . Εγώ θα καταθέσω τις  προτάσεις  μου  στην  
Αντιπροσωπεία για το  τι πρέπει να γίνει κατά τη  γνώμη  μου , 
από  ‘κει και μετά είναι στο  δικό μας  χέρι να μπορούμε  να 
κάνουμε  πέντε  πράγματα ή  όχι.   
 Όσον  αφορά το  χαρτί υγείας  που  είπε ο  Κωστής , θα σας  
πω λοιπόν , θα μου  επιτρέψετε βέβαια μία μικρή  παρένθεση , 
πήγα στο  Βενιζέλειο  και έκανα μία επέμβαση , μία εγχείρηση  
πριν  μερικά χρόνια. Πήγα στις  τουαλέτες  και δεν  μπορούσα να 
περάσω από  τη  βρώμα και τη  δυσωδία. Έτυχε  να ξαναμπώ για 
μια μικρή  επέμβαση  ξανά στο  Βενιζέλειο  μετά από  μερικά 
χρόνια, οι τουαλέτες  ήτανε  ολοκάθαρες .  Ρώτησα λοιπόν  τον  
γιατρό , ναι γιατί; Σωστό  και εγώ αυτό  ρώτησα, γιατί βρε  
παιδιά είναι καθαρές ;  Διότι συνάδελφε  Ξυλούρη  μπήκε  
ιδιωτική πρωτοβουλία, ήτανε  ολοκάθαρες  οι τουαλέτες , ήτανε  
φθηνότερη  η  διαδικασία γιατί;  Διότι όπως  μάθανε μετά τα 
χαρτιά τουαλέτας  και όλα τα διάφορα υλικά ΑΖΑΧ , ΜΑΖΑΧ  δεν  
ξέρω πως  λεγότανε αυτά, τα παίρνανε όλοι για το  σπίτι τους  
το  ξέρετε;  Τα παίρνανε για το  σπίτι τους , αυτό  συνέβαινε . 
 Επομένως  εδώ έχουμε  και πρόβλημα ηθικής  ως  λαός  και 
το  θέμα δεν  είναι μόνο  η  οικονομική  κρίση , η  κρίση  είναι 
ηθική , είναι κοινωνική , είναι ότι θέλετε , είναι παιδείας .  Άρα 
πρέπει να κάτσουμε  να τα σκεφτούμε  σοβαρά όλα αυτά τα 
πράγματα και να μην  τα βάζουμε  με  τους  άλλους . Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, λοιπόν…  (αλλαγή 
κασέτας) 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  …απορρύθμιση . Απορρύθμιση  στα πάντα, 
ακόμα και όταν  το  λέγαμε  αυτό  δεν  είχαμε  φανταστεί πόσο  πιο  
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μεγάλο βάθος  είχε  αυτό  και τι θα ακολουθούσε .  Εγώ 
παραξενεύομαι  γιατί σήμερα μέχρι στιγμής  μιλάμε , όπως  θα 
μιλούσαμε  πέρυσι τέτοιο  καιρό  ή  πρόπερσι τέτοιο  καιρό  και 
όμως  η  κατάσταση  έχει αλλάξει δραματικά. Έχει αλλάξει τόσο  
πολύ  ώστε εγώ αναρωτιέμαι αν  και πόσο  είναι εύκολο  σήμερα 
να διατυπώσεις  αιτήματα, πόσο  μάλλον  να διατυπώσεις  
αιτήματα ίδια με  αυτά που  διατύπωνες  παλιότερα. 
 Φτάνουμε  δηλαδή  στο  ευτράπελο , το  λέω για παράδειγμα 
και θα το  αναλύσω παραπάνω, στο  εξής , ότι είπε ο  Κώστας  
κάτι ολόσωστο , ότι χρειάζεται να προωθήσουμε  πράγματα για 
την  αντισεισμική θωράκιση , το  ξαναείπε ο  Μανόλης  και εγώ 
διάβασα στα ψιλά, γιατί σήμερα μόνο  στα ψιλά μπορεί να 
διαβάσει κάτι, δεν  τον  ενημερώνει κανείς , ούτε  η  Κυβέρνηση , 
ούτε  το  ΤΕΕ , ούτε  κανείς  από  τις  εφημερίδες , μία καταγγελία 
ότι ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα αντισεισμικής  θωράκισης στα 
πρότυπα του  ΚΕΝΑΚ , το  οποίο  θα είναι καταστροφικό  για την  
οικογένεια που  δεν  έχει πολλά λεφτά.  Ότι τελικά θα γίνει 
δηλαδή  μία διαβάθμιση  των  κτηρίων , η  οποία θα αναστατώσει 
την  κτηματαγορά που  θα είναι για αντισεισμικά με  βάση  το  
πρότυπο  του  ΚΕΝΑΚ . 
 Αυτό  βέβαια το  λέω τώρα απλώς  ενδεικτικά για να δείξω 
πόσο  γρήγορα γίνονται  σήμερα ορισμένα πράγματα που  δεν  
τα προλαβαίνουμε .  Γιατί γίνονται  έτσι;  Εγώ δεν  πιστεύω ότι 
αυτό  που  είπα πριν  ότι η  απορρύθμιση  σημαίνει ότι δεν  
υπάρχει σχέδιο .  Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ  – πολύ  
συγκεκριμένο  και στοχευμένο σχέδιο . Ποτέ  δεν  ήτανε  τα 
πράγματα πιο  συγκεντρωτικά απ ’  ότι είναι σήμερα παντού , 
όλο  και λιγοστεύουνε αυτοί που  αποφασίζουνε και όλο  και 
λιγοστεύουνε αυτοί που  παρεμβαίνουνε , ενώ διατηρούν  στο  
ακέραιο  το  ρόλο τους  και μάλιστα τον  ενισχύουνε αυτοί που  
μετά διαχειρίζονται.  
 Τι θέλω να πω, πάντα λέγαμε  ότι όλη  αυτή  που  
περιγράψατε , ο  κατακερματισμός , η  γραφειοκρατία, η  
περιπτωσιολογία κ .λ .π ., ότι πάντα ευνοούσε  τη  μικροπολιτική , 
φτάσαμε  στο  σημείο  όπως  λέμε  ότι ο  κάθε ένας  από  μας  σε  
λίγο  δεν  θα είμαστε  τώρα οι ίδιοι αυτοί που  είμαστε  όλοι εδώ, 
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δεν  πήραμε  ένα πτυχίο  μετά από  σπουδές  πέντε  χρόνια, αλλά 
θα έχουμε  ένα φάκελο  προσωπικών  προσόντων  και θα 
διαβαθμιστούνε.  Το  ίδιο  είναι διαβαθμισμένοι και όλοι οι 
πολίτες  και το  ίδιο  δεν  θα μπορούν  να κάνουν  δουλειά αν  δεν  
πηγαίνουν  στο  Βουλευτή . 
 Προχθές  στο  γραφείο  μου  αφού  είχα δεχθεί διάφορα 
τηλεφωνήματα και παραινέσεις , ήρθαν  δύο  άνθρωποι που  ο  
ένας  ήταν  ιδιώτης , ο  άλλος  ήταν  συνάδελφος  και τους  είπα, 
βρε  παιδιά έλεος  το  έχουμε  κουβεντιάσει, το  έχουμε  
αποφασίσει, το  έχουμε  ξεκαθαρίσει, το  έχουμε  δρομολογήσει, 
γιατί συνεχίζετε και πηγαίνετε στο  Βουλευτή  και μου  σπάει τα 
νεύρα;  Δηλαδή  ο  κάθε υπάλληλος  αυτή  τη  στιγμή  είναι 
δυνατόν  να λειτουργεί με  βάση  το  τηλεφώνημα του  Βουλευτή ;  
Εγώ βλέπω ότι συνεχίζουν  και χωροθετούνται έργα, ότι 
γίνονται  μυστικές  συσκέψεις  και ανοιχτές  σκέψεις  και ότι 
τελικά αν  δεν  είσαι πολιτικός  σήμερα, δεν  βγαίνεις  στα Μέσα 
Μαζικής  Ενημέρωσης , δεν  συμμετέχεις  σε  συσκέψεις  και δεν  
μετέχεις  σε  τίποτα, ούτε  καν  στο  τι είναι αυτό  που  θα 
προωθηθεί. 
 Βέβαια υπάρχουν  κάποια μεγαλοστελέχη , το  έχω ξαναπεί 
εδώ όπως  ήτανε  π .χ., το  λέμε  δεν  ξέρω αν  το  κάνουνε , όπως  
είναι ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ , όπως  είναι ο  Πρόεδρος  του  
Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων , οι οποίοι κοκορεύονται  στις  στενές  
συνεδριάσεις  που  γίνονται , γιατί και φαρδιές  πάλι δεν  
γίνονται .  Έχουμε  ζητήσει τώρα και μήνες  μία σύσκεψη , αυτό  
το  απλό Περιφερειακών  Τμημάτων . Προχθές  είπαν  και τα 
Χανιά ότι θα το  ζητήσουνε.  Σε  αυτές  τις  στενές  σκέψεις  και 
βγαίνουν  και λένε , δεν  ξέρετε πόσο  απλό είναι, πας  στο  
Υπουργείο  εκεί πέρα, έχεις  τη  Μαρία, έχεις  το  Νίκο , έχεις  τον  
Πέτρο , έχεις  τον  Γιώργο τελικά και καθαρίζεις . Καθαρίζεις  για 
πολύ  σημαντικά θέματα και μπαίνουνε  και θέματα σήμερα τα 
οποία πραγματικά είναι τραγικά στην  αντίφασή  τους . Δηλαδή  
αρχίζω να αμφιβάλω εντελώς  για το  πώς  πρέπει να 
διατυπώνουμε  τα αιτήματά μας . 
 Είχαμε  πει εδώ πέρα ότι για το  θέμα της  εκτός  σχεδίου  
δόμησης  που  είπε και ο  Αντώνης  ή  ξέρω εγώ θεωρώ 
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αυτονόητο  ότι αν  τελικά όταν  μιλάμε  γενικά λέμε  ότι πρέπει να 
προαχθεί η  πραγματική οικονομία που  ένα κομμάτι της  είναι η  
πρωτογενής  παραγωγή , θα έπρεπε αν  και δεν  το  έχουμε  πει 
ποτέ  έτσι καθαρά και πολλές  φορές  και ανοιχτά, γιατί δεν  
θεωρούμε  και ότι μας  αφορά, ότι πρέπει να υπερασπιστούμε  
τη  γη   υψηλής  παραγωγικότητας . 
 Εχθές  το  βράδυ  είδα σε  ιστοσελίδα του  Αγίου  Νικολάου  
τεράστια διαμαρτυρία κάποιων  από  την  Ιεράπετρα, οι οποίοι 
θέλουν  να αναθεωρηθεί το  ΣΧΟΟΑΠ  εδώ και τώρα, γιατί 
τελικά τους  βάζει σε  κάποιες  περιοχές να χτίζουνε μόνο  
ισόγεια ή  λιγότερα μέτρα. Τους  πειράζουν  οι αρχαιολογικοί 
χώροι, η  ΝΑΤΟΥΡΑ .  Δεν  λέμε  ότι αυτά δεν  πρέπει να 
υπάρχουν , λέμε  να κάτσουμε  να τα ξαναδούμε  και να τα 
κουβεντιάσουμε .  Αυτό  σημαίνει ότι δεν  θα ξαναβγούν  τα ίδια;  
Κανείς  δεν  το  ξέρει, στην  πραγματικότητα όμως  βγάζουνε ένα 
παράπονο  και λένε ότι, εμείς  αυτή  τη  στιγμή  
καταστρεφόμαστε . 
 Και λέω εγώ τώρα, εγώ αυτή  τη  στιγμή  πώς  να 
υποστηρίξω ότι καλώς  έκανε  το  ΣΧΟΟΑΠ , την  ίδια στιγμή  που  
το  ίδιο  ΣΧΟΟΑΠ  έβαλε  την  τελευταία στιγμή  εμβόλιμα με  
πολιτικές  αποφάσεις , ότι από  δίπλα μπορεί να γίνει μία 
οργανωμένη δόμηση  από  τον  τάδε, τον  επώνυμο , τον  
συγκεκριμένο  που  το  προώθησε  και πάλι χάριν  ανάπτυξης .  
Αυτή  τη  στιγμή  που  έκανε , κάνει οριζόντιες  ρυθμίσεις  το  
ΥΠΕΧΩΔΕ , για διάφορα ζητήματα και την  ίδια στιγμή  κάνει 
πάλι οριζόντιες  ρυθμίσεις  για άλλα ζητήματα που  είναι κοινό  
μυστικό  ότι θέλει να προωθήσει την  οργανωμένη δόμηση , 
αλλά που  τη  βλέπει μόνο  μέσα από  διαδικασίες  τέτοιες  που  
φαντάζεται και δεν  εννοώ μόνο  το  fast track, εννοώ γενικά ότι 
αυτή  τη  στιγμή  έχουνε φανταστεί ότι πρέπει να διευκολύνουνε 
ορισμένες  καταστάσεις , έχουμε  φανταστεί ότι τάχα μου  
θέλουνε  να χτυπήσουνε το  άναρχο , το  γενικό , το  
μικροπολιτικό . Πείτε  μου  εσείς , πώς  είναι δυνατόν  να λέει 
άρθρο  στο  ΒΗΜΑ  συγκεκριμένης  εφημερίδας  που  μεταφέρει 
κυβερνητική  πολιτική , ότι τελικά θα προχωρήσουμε  700.000 
παραθεριστικές  κατοικίες ,  100.000 το  χρόνο  αλλά πώς ;  Μέσα 
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σε  οργανωμένη δόμηση , μέσα σε  ΠΕΡΠΟ , με  ειδικές  
διαδικασίες , γιατί λέει ξαφνικά τα 4 στρέμματα είναι 
αυθαίρετα. 
 Εγώ λέω επί της  ουσίας  και όπως  θα το  έλεγε ο  Τρίτσης  
ή  ο  Προβελέγκιος  ναι τα 4 στρέμματα είναι αυθαίρετα, αλλά 
δεν  μπορεί αυτή  τη  στιγμή  να βγαίνεις  να λες  στο  κόσμο , ότι 
ένα πράγμα που  λειτουργεί τόσα χρόνια με  νομοθεσία, να τον  
μπερδεύεις  με  το  τι είναι αυθαίρετο και τι δεν  είναι, για να του  
φορέσεις  μόνο  οργανωμένη κατάσταση  επειδή επί της  ουσίας  
έχεις  απαρνηθεί οποιαδήποτε  διαδικασία συλλογική  θα 
μπορούσε  να αφορά πολλούς  ανθρώπους  μαζί που  κάνουν  
κάτι και δεν  χάνονται .  Εδώ πέρα πρέπει ή  καθένας  να κάνει 
ότι του  καπνίσει ή  τότε  κανείς  να μην  μπορεί να κάνει τίποτα 
και να κάνει μόνο  όποιος  μεγαλοεπενδυτής  μας  κάτσει ή  μας  
το  σφύριξε  στο  αφτί. 
 Αυτό  είναι το  μοντέλο  σήμερα και είναι τραγικό , γι ’  αυτό  
τι θέλω να πω;  Θέλω να πω ότι κάνω περίεργες  σκέψεις , 
δηλαδή  πάω και στα παλιά, είναι δυνατόν , δεν  θυμάμαι καμιά 
άλλη εποχή  ιστορική γιατί ξέρετε διαβάζω τουλάχιστον  α μη  τι 
άλλο, όπου  να έχω τους  επιστήμονες  σε  τέτοιο  χάλι.  Δηλαδή  
δεν  θα έπρεπε τώρα πέρα από  μία συζήτηση  στην  
Αντιπροσωπεία που  διεκπεραιωτικά ο  Πρόεδρος  είπε να 
κρατήσει 1,5 ώρα το  θέμα, αυτό  το  τεράστιο  θέμα της  
οικονομικής  κρίσης . Δεν  θα έπρεπε στην  ουσία να είναι μόνο  η  
αρχή  για διαδικασίες  πολλές , όπου  θα φέρναμε  εδώ πέρα 
ανθρώπους  να μιλάνε, όχι στην  Αντιπροσωπεία εννοώ γενικά 
το  ΤΕΕ /ΤΑΚ , να μας  μιλάνε, να τους  ρωτάμε, να κάνουμε  
απανωτές  ομάδες , όχι ομάδες  πιτσιρικάδων  για να πάρουν  
1.000 ευρώ επειδή δεν  έχουνε δουλειά.  Μιλάω για σοβαρές  
διαδικασίες , όπου  τελικά θα μπορούσαμε  να αρχίσουμε  να 
διαμορφώνουμε  μία άποψη  που  να μην  την  παίρνουμε  από  
κόμμα έτοιμη  και να λέει τι γίνεται αυτή  τη  στιγμή  στην  Ελλάδα 
και τι προτείνει ο  επιστημονικός  κόσμος  της  χώρας ;  Ποια 
ανάπτυξη  τέλος  πάντων ; 
 Τα έχουμε  κάνει μπάχαλο , δηλαδή  οι μισοί κάνουν  
προτάσεις  με  βάση  το  πρότυπο  ανάπτυξης  το  οποίο  έχει 
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αποδειχθεί καταστροφικό , άλλοι κάνουν  προτάσεις  με  βάση  
ένα πρότυπο  ανάπτυξης  που  έχουν  στο  νου  τους .  Να σας  πω 
άλλες  αντιφάσεις , οι οποίες  είναι καταπληκτικές .  Είναι το  
τεράστιο  ζήτημα του  κρατικού  και δημόσιου , αναφερθήκατε  
ήδη  και έχουμε  αναφερθεί πάρα πολλές  φορές . Παραδοσιακά 
όταν  λέγαμε  κρατικό , εννοούσαμε  την  ελάχιστη  εγγύηση , 
θαρρούσαμε  το  κράτος  δεν  μπορούσε  να κάνει τις  χοντράδες 
που  κάνουν  οι ιδιώτες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα 
συντόμευε  γιατί έχει περάσει η  ώρα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Θα κλείσω ναι σε  δύο  λεπτά, θα πω αυτό  και 
θα κλείσω. 
 Το  κράτος  λοιπόν  θεωρούσαμε  ότι επειδή περνάει 
νομοθεσία, Βουλή , Σύνταγμα ιστορίες , ότι είχε την  εγγύηση  ότι 
δεν  θα κάνει αυτό  το  πράγμα που  κάνουν  οι ιδιώτες οι οποίοι 
είναι ανεξέλεγκτοι. Αυτό  το  πράγμα σήμερα έχει καταλυθεί 
απολύτως , δηλαδή  πώς  να πω εγώ η  Βάση  Γουρνών  να την  
πάρει ο  Δήμος ;  Με  τι εγγύηση ;  Αφού  το  Δήμο  μέσω του  
Καλλικράτη  τον  βάλανε να μην  έχει χρήμα και να πρέπει και ο  
ίδιος  να κάνει ΣΔΙΤ  για να μπορέσει σε  συνεργασία με  έναν  
ιδιώτη να βγάλει ότι βγάλει εκεί πέρα; 
 Πώς  τελικά, να πω απλά ότι είναι ενάντια στα ΣΔΙΤ  και 
στις  συμβάσεις  παραχώρησης και να πω να αυξηθεί το  ΠΒΕ , 
όταν  τελικά μόνο  αυτό  το  πράγμα γίνεται;  Πώς  να πω ότι να 
αναλάβει το  κράτος  κάτι, που  την  ίδια στιγμή  το  κράτος  είναι 
που  βγάζει στο  σφυρί τη  δημόσια περιουσία.  Μήπως  θα 
έπρεπε σιγά – σιγά να αρχίσουμε  να ξαναθυμόμαστε  όσα 
ξέραμε  οι παλιοί και να συζητήσουμε  και με  τους  νέους  και να 
δούμε  και να προσδιορίσουμε  τι είναι αυτό  που  τελικά, είναι 
αυτό  που  μας  ενδιέφερε  πάντα, δηλαδή  ποιος  μπορεί να 
εξασφαλίσει δημόσιο  συμφέρον  και κάτω από  ποιες  
διαδικασίες ;  Γιατί εγώ τουλάχιστον  δεν  έχω δει κανένα κόμμα 
να έχει περιγράψει στο  ελάχιστο  αυτή  την  ουσία, αντί να 
συνεχίζει να λειτουργεί με  σλόγκαν , γιατί πραγματικά δεν  
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πιστεύω ότι αυτή  τη  στιγμή  το  κρατικό  είναι οποιαδήποτε  
εγγύηση  για τίποτα. 
 Ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  τη  
συναδέλφισσα Σφακιανάκη, ο  συνάδελφος  Κασαπάκης  στο  
βήμα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ετέθηκε  το  ερώτημα τι κάναμε  εμείς , είναι 
σοβαρό  το  ερώτημα, αλλά πολλές  φορές  ξεχνάμε  όταν  
ερωτόμαστε, όταν  βρισκόμαστε  σε  κάποια θέση  που  παίρνει 
αποφάσεις .  Παραδείγματα πολλά. 
 Στο  Νομαρχιακό Συμβούλιο  τότε  που  κουβεντιάστηκε η  
ισοπέδωση  των  πάντων  προς  τα κάτω, στο  Νομαρχιακό 
Συμβούλιο  Ηρακλείου , η  ισοπέδωση  στο  οργανόγραμμα, 
συνάδελφοι μηχανικοί ψήφισαν  ότι ο  μηχανικός  με  τον  
απόφοιτο  δημοτικού  είναι ίσοι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ποιος  είναι αυτός  που  το  ψήφισε ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  τα πρακτικά υπάρχουνε, όποιος  
θέλει μπορεί να αποδείξει το  αντίθετο  από  αυτό  που  λέω εγώ. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αναφέρθηκες  σε  εμένα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Γενικά μιλάω, είπα συνάδελφοι αν  εσύ  
ψήφισες  κατά να μας  φέρεις  εδώ τα πρακτικά, συνάδελφε  
θεωρώ ότι δεν  ήτανε  ξεκάθαρη  θέση , θεωρώ ότι δεν  ήτανε  
συνάδελφοι, τα πρακτικά υπάρχουνε, τα πρακτικά υπάρχουνε 
συνάδελφε , συνάδελφε  τα πρακτικά υπάρχουνε για την  
απόδειξη  των  όσων  λέω. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Με  συγχωρείς , τα πρακτικά υπάρχουνε, τα 
πρακτικά υπάρχουνε… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ο  μόνος  που  καταψήφισε… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τα πρακτικά υπάρχουνε των  όσων  λες  
συνάδελφε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι διάλογος . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ε , ωραία, ερώτημα κάνω, ερώτημα κάνω. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Το  ηθικό  θέμα όμως  Κώστα μου  το  είπες  
εσύ… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ερώτημα απαντιέται με  ερώτημα, ερώτημα 
υπάρχει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχία. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ερώτημα, αν  θέλεις  απαντάς , άμα θες  δεν  
απαντάς . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ο  Κριτσωτάκης  βρε  το  ψήφισε…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ερώτημα… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μπορώ να συνεχίσω;  Μπορώ να συνεχίσω; 
Γιατί με  συγχωρείς , εγώ έκανα ερώτηση , απάντηση  με  τα 
πρακτικά τηρούνται, γιατί εξαγριώνεσαι; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί λες  ψέματα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Λέω ψέματα;  Απόδειξε  με  το  στοιχείο  των  
πρακτικών… 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμία συνάδελφε , να 
συνεχίσουμε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ήμασταν  αρκετοί τότε , μέσα τότε , ήμασταν  
αρκετοί και το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  και η  Διοικούσα 
και, και, και, ήμασταν  όλοι μέσα, ήμασταν  όλοι μέσα, 
αποδεικνύεται μόνο  με  τα πρακτικά. 
 Από  ‘κει και ύστερα στη  χώρα ξεχάσαμε το  ερώτημα, 
δικαιούμαι  να μιλώ, από  ‘κει και ύστερα ο  καθένας  μπορεί να 
αποδείξει το  τι λέει με  τα πρακτικά. 
 Στη  χώρα χάσαμε  και ξεχάσαμε να μετρούμε , άτομα και 
πολιτικές  που  μας  οδήγησαν  σε  αυτό  τον  τόπο , σε  αυτό  το  
χρονικό  όριο  δεν  μπορούν  να μας  βγάλουν  από  αυτό  που  οι 
ίδιοι είναι υπεύθυνοι. Άτομα τα οποία λένε και ξαναλένε, 
νίπτουν  τας  χείρας  λες  και αυτοί είναι αρειανοί, κάποια στιγμή  
πρέπει να αναλάβουνε τις  ευθύνες  τους  και εάν  αυτοί δεν  
μπορούν  εμείς  να τους  πούμε  να πάνε στο  σπίτι τους , καιρός  
είναι.  Το  γιαούρτωμα είναι μία μορφή  εκδήλωσης  που  αρκετοί 
από  αυτούς  την  έχουνε δουλέψει. 
 Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η  νοοτροπία καθενός  από  
μας , εγώ εκνευρίζομαι  αγαπητοί συνάδελφοι όταν  πάω σε  
οποιοδήποτε  εστιατόριο  ή  καφετέρια στο  κέντρο  του  
Ηρακλείου  να πιείς  ένα καφέ  και σου  κουβαλούνε το  μπουκάλι 
το  3Ε  το  νερό .  Θα μου  πεις  μα τι είναι; Κρητικό  είναι και αυτό , 
ε , όχι εγώ δεν  το  θέλω αυτό  φέρε  μου  ένα…, να μου  πεις  τι 
είναι, είναι μια ένδειξη  σε  ποια κατάσταση  βρισκόμαστε .  Το  
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ότι δεν  αντιδρούμε  δεχόμαστε  τα πάντα και ύστερα λέμε  
φταίνε οι άλλοι, μα πώς  εμείς  τι κάνουμε ;   

Συμφωνώ με  το…, με  τον  Αντώνη που  έχει αρκετή 
εμπειρία από  τη  δημόσια υπηρεσία, ότι πρέπει κάποια στιγμή  
επιτέλους  να καταγραφούνε όλα αυτά, ούτως  ώστε να υπάρχει 
βοήθεια στην  ανάπτυξη .  Να ξέρουμε τι είναι πράσινο , τι είναι 
κόκκινο , τι είναι κίτρινο , τι είναι ρέμα και τι δεν  είναι.  Γιατί 
ίσως  με  το  να υπάρχει αυτή  η  αοριστία να βοηθούμε  και το  
δούναι  και λαβείν . Όταν  είναι ξεκάθαρα τα πράγματα η  
ανάπτυξη  προχωρεί και πιο  εύκολα. 

Θεωρώ ότι κάποια στιγμή  και το  κεκτημένο  δικαίωμα του  
κατά κόρον  ορισμένου  λένε ότι, ξέρεις  είναι κεκτημένο  
δικαίωμα, μήπως  πρέπει να το  ξανααναθεωρήσουμε ;  Δηλαδή  
κεκτημένο  δικαίωμα όσοι είχανε το  δικαίωμα, ένα διακόπτη  τον  
κατέβαζαν  εις  βάρος  του  υπόλοιπου  κοινωνικού  συνόλου  
πήγαινε  καλά.  Διάβασα σήμερα ότι στην  ΓΕΝΟΠ  ΔΕΗ  λέει στο  
ταμείο , η  ΔΕΗ  τους  έδωσε 800 εκατομμύρια για να τους  
κρατήσει σε  ηρεμία και ποτέ  δεν  ξέρει που  πήγανε, ΓΕΝΟΠ  
ΔΕΗ  800 εκατομμύρια έτσι για το  θεαθήναι  και μεταξύ  τους . 

Αυτά είναι κεκτημένο  δικαίωμα; Όσοι έχουνε είναι οι 
επιλεκτικοί, είχανε το  διακόπτη , κατεβάζανε , κάνανε ότι 
θέλουνε . Όσοι δύσμοιροι στην  Ελλάδα δεν  έχουνε διακόπτη  
πνίγηκαν .  Ευτυχώς  αύριο  τριήμερο  ανάπαυσης… 

 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  συγγνώμη  τι 
συμβαίνει; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Είναι χοντρό  θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι συμβαίνει; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Βρε  παιδιά ηρεμήστε τι 
πάθατε; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Το  καταψήφισες  γενικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  συνάδελφε , μα 
γιατί τσακώνεστε; Ήρεμα, ήρεμα, συνάδελφε  Ξυλούρη  ένα 
λεπτό , συνάδελφε  Ξυλούρη  ήρεμα, ήρεμα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εγώ έκανα ερώτηση  συνάδελφε , δεν  είπα, εγώ 
είπα ερώτηση , ερώτηση , ερώτηση  είναι, εγώ ήθελα ερώτηση  
να απαντήσεις , έχουμε  τα χαρτιά. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Είσαι ρουφιάνος . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Εγώ είμαι ρουφιάνος ;  Να ανακαλέσεις  αυτά 
που  λες  και ντροπή  σου  αυτά που  λες , ντροπή  σου , ντροπή  
σου .  Να ανακαλέσεις  ντροπή  σου , δεν  θέλεις  να σε  ρωτάνε. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Με  ρωτάς ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Φυσικά ρωτάω, ντροπή  σου . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί ρωτάς ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ντροπή  σου , ντροπή  σου , να μου  φέρεις  το  
χαρτί, να μου  φέρεις  το  χαρτί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ή  θα σταματήσετε  ή  θα 
διακόψουμε  αποφασίστε , λοιπόν  συνάδελφοι ηρεμήστε. 
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 Συνάδελφοι ακούστε , με  θλίψη  διαπιστώνω να 
τσακωνόμαστε  τώρα εδώ πέρα σαν  παιδάκια στο  δημοτικό , 
λοιπόν  ηρεμήστε όλοι. 
 Συνάδελφε  Κασαπάκη ολοκλήρωσε  την  τοποθέτησή  σου  
και να αφήσουμε  τα… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ευτυχώς  αύριο  αρχίζει απεργία λέει στα Μέσα 
Μαζικής  Μεταφοράς , είναι μία ανάπαυση , ένα τριήμερο  
ανάπαυσης  του  ελληνικού  λαού , να σταματήσουν  επιτέλους  οι 
ανεγκέφαλοι να τον  βομβαρδίζουν  για οτιδήποτε . 
 Πρόταση , πρόταση , θεωρώ ότι πρέπει το  Επιμελητήριο  
όπως  είπε και η  Βάννα, κάποιες  προσωπικότητες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι να αφήσουμε  
τον  ομιλητή  να μιλήσει;  Συνάδελφοι αν  συνεχίσετε 
διακόπτουμε , σας  το  λέω, διακόπτουμε .  Μα συγγνώμη  μα 
ποιανού  μιλάω του  τοίχου ;  Ηρεμήστε , συναδέλφισσα 
Κουτσουμπού , συναδέλφισσα Κουτσουμπού  δεν  ησυχάζεις ,  
ησύχασε , ησύχασε , με  συγχωρείτε να σεβαστούμε  τον…  
Συνάδελφοι ακούστε  κάτι, συνάδελφοι, όπως  ξέρετε… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πρόταση  λοιπόν . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη , όπως  ξέρετε η  
Αντιπροσωπεία είναι το  ανώτατο  όργανο του  ΤΕΕ , πρέπει να 
σεβόμαστε  όλοι αλλήλους  και τις  απόψεις  και τη  
διαφορετικότητα και τα πάντα. Ζητώ αλληλοσεβασμό  
ανεξάρτητα εάν  διαφωνούμε , τι να κάνουμε  θα διαφωνήσουμε  
κιόλας , όμορφα όμως . Ο  κάθε ένας  από  μας  έχει τη  δική του  
προσωπικότητα, το  δικό του  χαρακτήρα, ας  το  σεβαστούμε . 
 Εάν  συνεχίσουμε  να θορυβούμε  νομίζω δεν  έχει νόημα 
να συζητάμε , θα διακόψουμε .   
 Συνάδελφε  Κασαπάκη ολοκλήρωσε .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Συμφωνώ με  την  πρόταση  της  συναδέλφισσας  
Βάννας , όσον  αφορά από  ομιλίες  προσωπικοτήτων  με  
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περισσότερες  γνώσεις  για το  αντικείμενο . Όλοι λίγο  πολύ  
προχθές  ακούσαμε  και όσοι δεν  ακούσανε μάλλον  μετάνιωσαν  
που  δεν  άκουσαν  το  Παπαδόπουλο  τον  Αλέκο  σε  μια 
συνέντευξη  στο  ΣΚΑΪ, θεωρώ ότι κάποιες  προσωπικότητες  
αυτές  μπορούν  να έρθουν , να μιλήσουνε  και όχι μόνο  να 
μιλήσουνε  σε  εμάς , αλλά στην  ευρύτερη  κοινωνία του   
Ηρακλείου , όπως  ο  Μάνος , όπως  ο  Μαριάς , διάφοροι και 
οποιοσδήποτε  άλλος  νομίζει κανείς  ότι μπορούμε  να φέρουμε , 
έστω και αν  δεν  συμφωνούμε  με  τα λεγόμενά τους . 
 Τέλος  πάντων  ο  κόσμος  να αρχίσει να καταλαβαίνει, να 
ξυπνήσει επιτέλους  και να καταλάβει ότι ο  Βουλευτής  αρκετά 
μέχρι τώρα ήτανε  εξαρτημένος  από  εμάς  και με  την  έννοια το  
ότι ο  Βουλευτής  τόσα χρόνια δεν  έλυσε  τα προβλήματά του , 
θεωρώ ότι πρέπει να πάει σπίτι του  και να μπούνε και νέοι.  
Και το  γιαούρτωμα το  θεωρώ κάποια πρόταση , θα μου  τύχει 
και εμένα κάποια στιγμή  να το  κάνω.  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Κασαπάκη, συνάδελφοι τι είπατε; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Για το  θέμα που  έγινε  πριν . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα Βρέντζου , 
ηρεμία συνάδελφοι, συγγνώμη  συνάδελφοι συγγνώμη , 
συνάδελφοι παρακαλώ πολύ , σας  παρακαλώ πολύ . 
 Λοιπόν  συνάδελφοι επειδή υπάρχει μία αναταραχή  
διακόπτουμε  για δέκα λεπτά. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Λοιπόν , να πω ένα λεπτό… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Διακόπτουμε  για δέκα 
λεπτά, σε  δέκα λεπτά. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ένα λεπτό , ένα λεπτό , μα τώρα διακόπτεις , μα 
τη  στιγμή  που  πάω να διευκρινίσω διακόπτεις  Πρόεδρε; Πλάκα 
μου  κάνεις  τώρα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για δέκα λεπτά. 
 Ειρήνη για δέκα λεπτά. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τώρα βρήκες  να διακόψεις  βρε  ‘συ , αφού  τώρα 
θα διευκρινιστεί το  θέμα, τώρα διέκοψες ;  Τόση  ώρα φώναζε 
τώρα διέκοψες ;  Να τοποθετηθώ να τελειώνουμε , αφού  
ήμουνα εκεί, δηλαδή  τι είναι αυτό  τώρα που  έκαναν ; 
 
ΔΕΚΑΛΕΠΤΗ  ΔΙΑΚΟΠΗ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η  Κα Κουτσουμπού  πού  
είναι;  Ωραία παρακαλώ την  Κα Βρέντζου  για μία σύντομη  
τοποθέτηση  – διευκρίνιση  και συνεχίζουμε , ησυχάστε  
παρακαλώ, ησυχία και αυτοσυγκράτηση . 
 Κα Βρέντζου . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Κώστα, επειδή έγινε  μεγάλη ιστορία, θέλω 
απλώς  να καταθέσω ότι, εμείς  σαν  ΕΜΔΥΔΑΣ αμέσως  μετά 
την  συζήτηση  και τότε  με  την  ιστορία αυτή  με  το  Νομαρχιακό 
και όχι μόνο  και με  το  Δημοτικό  Συμβούλιο… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συγγνώμη  ποιος  σας  είπε να το  βάλετε θέμα στο  
Νομαρχιακό Συμβούλιο ; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Περίμενε, περίμενε. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποιος  σας  είπε να το  βάλετε; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τι ποιος ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ποιος  σας  ζήτησε  να ‘ρθείτε να βγάλετε  το  
γράμμα στο  Νομαρχιακό Συμβούλιο , για θυμήσου  καλά, για 
θυμήσου , ποιος  στο  είπε εσένα φέρτε  το  στο  Νομαρχιακό 
Συμβούλιο . 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Εμένα μου  το  είπε συνάδελφος  μέσα από  την  
υπηρεσία, είχαμε  ήδη  ετοιμαστεί τότε  Κωστή  αλλά δεν  είναι 
τώρα εκεί το  θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα Βρέντζου  
κάνετε  τις  διευκρινήσεις  που  θέλετε  να προχωρήσουμε . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Λοιπόν  θέλω να πω το  εξής , στους  
απολογισμούς  μας  και εγγράφως  αλλά και με  δελτία τύπου , 
έχουμε  γράψει ονομαστικά έναν  προς  έναν  τους  συναδέλφους  
οι οποίοι υπερψήφισαν , οι οποίοι καταψήφισαν  και ψήφισαν…, 
όχι συνάδελφο  με  λευκό  δεν  έχουμε  εμείς . Μεταξύ  λοιπόν  
αυτών  που  καταψήφισαν  είναι και ο  συνάδελφος  ο  Κωστής  ο  
Ξυλούρης . Ο  συνάδελφος  καταψήφισε  από  την  αρχή  τον  
Οργανισμό , όλο  στο  σύνολό  του . 
 Επίσης  θέλω να διευκρινίσω ότι δεν  βάλαμε  εμείς  ειδικά 
γι ’  αυτό  το  θέμα ψηφοφορία, δηλαδή  ήταν  μία ψηφοφορία και 
ο  συνάδελφος  Ξυλούρης  τον  καταψήφισε .  Ακούστηκαν  εδώ, 
τώρα από  ‘κει και πέρα αν  τοποθετήθηκε , δεν  τοποθετήθηκε , 
δεν  τοποθετήθηκε  συγκεκριμένα για το  θέμα, αλλά αυτό  είναι 
μία άλλη  ιστορία είναι δικό του  θέμα το  αν  επιλέγει ή  όχι να 
τοποθετηθεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην  ανοίγουμε  διάλογο  
συνάδελφε .  Μα μην  ανοίγουμε  διάλογο  για ένα θέμα άσχετο  
τώρα. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Πάντως  εάν  ρίχνουμε  πυρά είναι καλό να 
ρίχνουμε  στους  συνάδελφους  που  υπερψηφίσανε τους  
οποίους  τους  ξέρουμε και να μη  ρίχνουμε  στους  συναδέλφους  
που  καταψηφίσανε τον  Οργανισμό  έτσι;  Υπήρχαν  πάρα 
πολλοί συνάδελφοί μας , οι οποίοι όχι μόνο  δεν  μας  στήριξαν , 
όχι μόνο  δεν  μας  βοήθησαν  αλλά πραγματικά με  πάρα πολύ  
θράσος  θα το  έλεγα εγώ, υπερψήφισαν  τον  Οργανισμό .  Καλό 
θα είναι λοιπόν  να λέμε  γι ’  αυτούς  και όχι γι ’  αυτούς  που  τον  
έχουν  καταψηφίσει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ την  
συναδέλφισσα Βρέντζου . 
 Ο  συνάδελφος  Σγουρός , ησυχία συνάδελφοι. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Συνάδελφοι θα συμφωνήσω πραγματικά ότι 
είμαστε  σε  μία περίοδο  κρίσης , την  οποία τη  βιώνουμε  όλοι ο  
καθένας  με  τον  τρόπο  του .  Θα ήθελα βέβαια να πω ότι, η  
κρίση  αυτή  δεν  είναι συγκυριακή  ούτε  οικονομική  μόνο , θεωρώ 
ότι είναι μία κρίση  πολιτική  και πολιτισμική  και για να 
εξηγούμαι, όταν  λέω πολιτική  κρίση , αναφέρομαι  σε  μία κρίση  
του  σημερινού  πολιτικού  συστήματος  στην  Ελλάδα και από  το  
πολιτικό  σύστημα πιστέψτε  με  δεν  εξαιρώ κανένα.  Δεν  εξαιρώ 
κανέναν , ούτε  βέβαια την  Κυβέρνηση  η  οποία εμφανίζεται να 
παρουσιάζει με  διάφορες , σε  διάφορες  ευκαιρίες  τουλάχιστον  
με  διγλωσσία απόψεις , βιώνουμε  αυτή  την  περίοδο  ακόμα και 
ασυνεννοησίες  Υπουργών , οι οποίοι πλακώνονται μεταξύ  τους  
σε  τηλεοπτικές  εκπομπές . Υπάρχει βέβαια πάντα μια ερμηνεία 
η  οποία εκπορεύεται από  τις  εκτιμήσεις  οι οποίες  κατατίθενται  
στα  Υπουργικά Συμβούλια, αλλά από  ‘κει και πέρα είναι 
σαφές , ότι ακόμα και στην  ίδια την  κυβερνητική  παράταξη , οι 
κατευθύνσεις  ή  αν  θέλετε  οι οπτικές  ανάγνωσης  πολλές  και 
διαφορετικές . 
 Σας  θυμίζω μόνο  ότι πέρυσι με  αφορμή  την  ψήφιση  του  
μνημονίου  στη  Βουλή , έφυγαν  κάποιοι Βουλευτές  από  το  
ΠΑΣΟΚ . Διάβασα προχθές  ότι ετοιμάζουν  το  νέο  πολιτικό  
άρμα, δεν  ξέρω πως  το  ονόμασαν , ένα νέο  πολιτικό  σχήμα.  
Φαντάζομαι  ότι το  μόνο  το  οποίο  δεν  μας  λείπει εδώ από  τον  
τόπο  αυτό  είναι τα πολιτικά σχήματα από  τη  δεξιά μέχρι την  
αριστερά τη  συστημική  τουλάχιστον  κατά την  άποψή  μου . Και 
βέβαια ο  καθένας  φροντίζει με  τον  τρόπο  του  να επιτείνει αυτή  
τη  σύγχυση  την  απίστευτη  την  πολιτική  που  πιστεύω ότι 
βιώνουμε .  Δείτε  την  επίσημη , τη  συγκροτημένη  αριστερά, η  
οποία έχει αποδυθεί σε  έναν  αγώνα μιτώσεων . Η  μίτωση  είναι 
ένας  όρος  της  βιολογίας , είναι οι διαρκείς  διαιρέσεις , οι 
διαδοχικές .  Μέσα σε  ένα εξάμηνο  έχουμε  δει να αναφύονται  
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δυο  – τρία νέα σχήματα από  ένα χώρο , ο  οποίος  κατά 
τεκμήριο  θα έπρεπε να διαθέτει μία συνεχή  διαφορετική αυτή  
την  περίοδο  και να καταθέτει τουλάχιστον  κατά την  άποψή  μου  
απόψεις  που  θα μπορούσανε πραγματικά να δίνουνε  μία 
διέξοδο  και μία οπτική  α μη  τι άλλο στα πράγματα. 
 Και είναι βέβαια και κρίση  πολιτισμική , γιατί είναι μία 
κρίση  μοντέλου , είναι σαφές  ότι με  το  σημερινό μοντέλο  της  
κατανάλωσης , με  το  σημερινό μοντέλο  όπως  έχει οικοδομηθεί 
τουλάχιστον  από  το  σύστημα το  κοινωνικό  και το  πολιτικό , τα 
μεταπολεμικά χρόνια σε  όλο  τον  κόσμο  και όχι μόνο  στην  
Ελλάδα, η  κατεύθυνση  είναι μονότροπη .  Υπάρχει μία φοβερή  
μονοτροπία, θα συμφωνήσω σε  αυτό  το  σημείο  με  τον  
εισηγητή  τον  αρχικό , ότι βεβαίως  είναι σαφές  ότι τα πράγματα 
είναι πράγματα σήμερα που  έχουνε να κάνουνε  με  τις  
επιλογές  τις  κεντρικές , έτσι τις  συστημικές , οι οποίες  
χαρακτηρίζουνε  βεβαίως  και την  ελληνική  κοινωνία ως  μέρος  
αυτού  του  διεθνούς  συστήματος . 
 Εγώ όμως  θέλω να σταθώ πολύ  συγκεκριμένα και να σας  
θυμίσω την  προσπάθεια που  ξεκίνησε  εδώ και ενάμισι χρόνο  
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , με  δύο  πολύ  πρακτικά ζητήματα, το  
ένα ζήτημα ήτανε  ένα εργαστήριο  που  είχε  γίνει με  την  κρίση  
το  καλοκαίρι του  2009, μετά από  το  οποίο  ανατέθηκε  σε  μια 
ομάδα εργασίας  να επεξεργαστεί τέλος  πάντων  προτάσεις  
πολύ  συγκεκριμένες όμως  και πρακτικές  που  έχουνε να 
κάνουνε  με  το  ζήτημα.  

Και το  άλλο  ζήτημα είναι ένα ζήτημα το  οποίο  
εισηγήθηκα εγώ δεν  ήμουνα τότε  στη  Διοικούσα, μετά από  
πρόσκληση  του  Προέδρου τον  Μάρτιο  του  2009, ήτανε  η  
δημιουργία του  Ταμείου  Αλληλεγγύης  Μηχανικών .  Σας  θυμίζω 
ότι το  Ταμείο  Αλληλεγγύης  Μηχανικών  είναι το  ταμείο  σε  αυτό , 
ξεκινούσε  εισηγητικά με  μία έκφραση , από  τον  Μαρξ, 
συγκεκριμένα έλεγε, «στον  καθένα ανάλογα, από  τον  καθένα 
ανάλογα με  τις  ικανότητές  του , στον  καθένα ανάλογα με  τις  
ανάγκες  του». 

Νομίζω ότι θα συμφωνήσω σε  αυτό  το  σημείο , ότι ναι 
πρέπει σήμερα που  οι νέοι συνάδελφοι κάτω 5ετίας  βιώνουνε 
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πραγματικά έτσι το  φάσμα ενός  αφανισμού , να ζητήσουμε  να 
μειωθούν  οι ασφαλιστικές  εισφορές , όχι το  1/2, εγώ θα έλεγα 
στο  1/3, όπως  θα έλεγα να ζητήσουμε  αντίστοιχα να  
υπάρξουν  ρυθμίσεις  και για τους  μεγαλύτερους  συναδέλφους . 
Αυτή  τη  στιγμή  ο  καθένας  βιώνει είτε είναι στο  δημόσιο  είτε 
στον  ιδιωτικό τομέα με  ένα συγκεκριμένο  τρόπο  αυτή  την  άνευ 
προηγουμένου  επίθεση . Οι δημόσιοι συνάδελφοι μηχανικοί 
βλέποντας  το  εισόδημά τους  να μειώνεται πραγματικά με  έναν  
τρόπο  οριζόντιο  και από  την  άλλη μεριά οι συνάδελφοι του  
ιδιωτικού  τομέα ανάμεσα στους  οποίους  είμαι και εγώ, 
έχοντας  εκκρεμείς  λογαριασμούς  σε  Δήμους  για παράδειγμα 
μελετώ, από  7 έως  19 μήνες . Ουσιαστικά εμείς  αυτή  την  
περίοδο  έχουμε  φτάσει στο  να χρηματοδοτούμε  οι ίδιοι τις  
μελέτες  στον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα και βέβαια αυτό  
αντίστοιχα εξαπλώνεται και στον  τομέα των  συναδέλφων  
εργοληπτών  και ιδιαίτερα των  μικρών  εργοληπτών , γιατί 
νομίζω ότι ο  μεγάλοι εργολήπτες  τη  δουλειά τους  την  έχουν  
κάνει και προσπαθούνε να την  κάνουνε  ακόμα περισσότερο…  
(αλλαγή κασέτας) 

 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Συμφωνώ με  τη  Βάννα ότι θα έπρεπε πραγματικά 
να βάλουμε  με  ένα πιο  συστηματικό  τρόπο  ζητήματα και να 
αρχίσουμε  να καλούμε  εδώ ανθρώπους  που  μπορούνε να 
μιλήσουνε  υπεύθυνα για την  κρίση  σε  όλα τα επίπεδα και 
μήπως  πρέπει να αναδείξουμε  μέσα από  αυτή  τη  
δραστηριότητά μας  το  ζήτημα της  συμμετοχικότητας  και το  
ζήτημα εάν  θέλετε  της  ανάκτησης  μίας  νέας  συλλογικότητας . 
 Εγώ πιστεύω ότι σε  αυτή  την  εποχή  της  περίφημης  
κρίσης  εμείς  πρέπει να απαντήσουμε  με  πολιτικό  τρόπο . Δεν  
ξέρω αν  ο  τρόπος  αυτός  είναι ο  τρόπος  με  τον  οποίο  τέλος  
πάντων  ερμηνεύει, αναλύει την  πραγματικότητα το  
Κουμμουνιστικό  Κόμμα Ελλάδας  έτσι ή  οι διάφορες  
συνιστώσες  της  Αριστεράς  ή  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  τέλος  
πάντων  βλέπει και εκτιμά τα πράγματα το  πατριωτικό ΠΑΣΟΚ  
ή  το  όποιο  ΠΑΣΟΚ .  Γεγονός  είναι ότι εγώ πιστεύω ότι πιο  
πολύ  πρέπει να ξεφύγουμε  από  αυτούς  και να 
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αφουγκραστούμε  πιο  πολύ  την  αγωνία των  ανθρώπων , την  
αγωνία των  συναδέλφων , που  ανεξάρτητα από  πολιτικές  και 
ιδεολογικές  προτιμήσεις  αυτή  την  περίοδο, βιώνουνε με  πολύ  
πρακτικό, συγκεκριμένο  τρόπο  προβλήματα τα οποία θα 
οδηγήσουν  σε  κλείσιμο  πολλών  γραφείων , πράγμα που  ίσως  
αποτελεί ήδη  κάτι το  οποίο  έχει ξεκινήσει με  ένα άτυπο  τρόπο  
και στέλνοντας  βέβαια μέχρι τα όρια της  αναζήτησης  νεαρών  
συναδέλφων  προοπτικών , με  τη  μετάβαση  στο  εξωτερικό , 
στην  εκεί αγορά εργασίας . Όπως  καταλαβαίνετε  βέβαια και 
στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  τα πράγματα δεν  είναι καλύτερα, το  
περιβάλλον  και εκεί είναι ένα περιβάλλον  το  οποίο  έχει 
ρυθμιστεί με  ένα σωρό  προνόμια για το  οικονομικό  μας  
σύστημα. 
 Νομίζω ότι έχω μιλήσει παλιότερα για τις  τράπεζες , έχω 
πει τη  άποψή  μου , δεν  την  αλλάζω με  τίποτα, αυτή  την  
περίοδο  θεωρώ πραγματικά ότι ένα από  τα μεγαλύτερα 
ζητήματα της  ελληνικής  κοινωνίας , είναι ο  τρόπος  με  τον  
οποίο  γίνεται η  διαχείριση  του  τεράστιου χρέους των  
τραπεζών , γιατί ουσιαστικά ο  κρατικός  κορβανάς  αυτή  τη  
στιγμή  εμφανίζεται να έχει τρομακτική  ετοιμότητα στο  να δίνει 
εγγυήσεις  30 δισεκατομμυρίων  στις  τράπεζες , την  ίδια ώρα 
που  δεν  μπορεί να δώσει μία ελάχιστη  εγγύηση  σε  ολόκληρες  
επαγγελματικές  κατηγορίες  στο  δημόσιο  και ιδιωτικό τομέα, 
που  επίσης  βιώνουν  κρίση  πραγματικά στο  όριο  του  
αφανισμού . 
 Ο  περίφημος  Σαρκοζί ο  Γάλλος  Πρόεδρος  που  τον  λέμε  
όλοι δεξιό… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε  να 
ολοκληρώσουμε . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Κλείνω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσουμε . 
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ΣΓΟΥΡΟΣ:  Κοιτάξτε να δείτε  αυτή  την  περίοδο  δεν  γίνονται  
νέες  δουλειές , η  οικοδομή  είναι σε  κρίση .  Ας  φτιάξουμε  ότι 
παλιό  έχουμε , ας  το  φτιάξουμε  έστω με  τα μισά λεφτά. 
 Ο  συνάδελφος  λοιπόν  ο  Γιώργος  με  τον  οποίο  έχω 
επαφή  στο  Παρίσι, μου  λέει ενώ δεν  είχαμε  δουλειά για δύο  
χρόνια, τώρα ξαφνικά δεν  έχουμε  τι να κάνουμε  με  τη  δουλειά.  
Βεβαίως  πληρωνόμαστε  λιγότερο  αλλά δουλειά υπάρχει. 
 Υπάρχει λοιπόν  μία πρόταση , η  πρόταση  μπορεί ακριβώς  
να προκύψει μέσα από  τη  συζήτηση  και μέσα από  τη  
διαβούλευση . Εγώ συμφωνώ στο  ότι πρέπει εδώ εκτός  από  τις  
συναντήσεις  που  πρότεινε η  συνάδελφος  η  Βάννα που  νομίζω 
ότι πρέπει να το  συστηματοποιήσουμε  και να το  κάνουμε  πολύ  
δυνατό  πραγματικά, να αναθέσουμε  και σε  ανθρώπους  που  
έχουν  μεγάλη εμπειρία αυτή  τη  στιγμή  να γίνει αν  θέλετε  ένα 
παρατηρητήριο  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  καταγραφής  των  
προβλημάτων , των  συναδέλφων  δημοσίων  υπαλλήλων , των  
συναδέλφων  που  είναι μελετητές  και των  συναδέλφων  που  
είναι εργολήπτες . 
 Νομίζω ότι αν  φέρει πραγματικά ο  καθένας  στοιχεία που  
σχετίζονται αυτή  την  περίοδο  με  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  
πραγματικά εισπράττουμε  όλοι μας  την  κρίση , το  ζήτημα σε  
μία επόμενη  συνάντηση  θα έχει ένα πολύ  πιο  πρακτικό έτσι 
και γεμάτο  αντίκρισμα. 
 Τελειώνοντας  θα ήθελα να πω, μια που  όλοι είπαμε  εδώ 
πέρα τις  πολιτικές  τους  απόψεις , ότι βεβαίως  καμιά φορά αυτά 
που  έχουμε  στο  μυαλό  μας  μπορούνε να συμβούνε  με  άλλο  
τρόπο .  Σας  θυμίζω ότι στην  αρχή  του  κομμουνιστικού  
μανιφέστου  ο  Κάρολος  είχε πει, βλέπω το  φάντασμα του  
κομμουνισμού  να πλανάται  πάνω από  τη  Γερμανία. Τελικά την  
πάτησε  πάρα πολύ  και ο  Κάρολος , διότι το  φάντασμα αυτό  
ποτέ  δεν  προσγειώθηκε  στη  Γερμανία, αλλά σε  μία χώρα η  
οποία είχε  δομές  φεουδαλισμού . Ήτανε  μία κοινωνία η  οποία 
δεν  είχε  καμία σχέση  με  βιομηχανική  ανάπτυξη , ήτανε  μία 
κοινωνία η  οποία ήτανε  σε  φάση  το  1917 καθαρά προαστική , 
από  εκεί ξεκίνησε  μία επανάσταση . 
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 Η  επανάσταση  όμως  αυτή  δεν  ευοδώθηκε , εγώ λοιπόν  
σας  λέω προσωπικά ότι πάρα πολύ  θα ήθελα να δω μια τέτοια 
επανάσταση  να ευοδώνεται, αλλά δεν  πρόλαβε , γιατί;  Γιατί 
δεν  πρόλαβε , γιατί ο  ηγέτης  το  Κόκκινου  Στρατού  που  
κυνηγούσε  τους  λευκούς  στις  στέπες  τις  ρώσικες , το  1937 ή  
‘38 σκοτώθηκε  στο  Μεξικό και τον  σκότωσαν  οι πρώτοι του  
σύντροφοι.  Γιατί;  Γιατί 12 από  τους  14 συντρόφους  του  
Λένιν , του  ηγέτη  της  επανάστασης , Νικολάι Μπουχάριν , 
Κάμενεφ , Ζινόβιετς , εκτελεστήκανε στις  δίκες  της  Μόσχα το  
’38 με  ’39. 
 Να θυμόμαστε  λοιπόν  και την  ιστορία και να 
επικαλούμαστε  πότε  – πότε  όλα αυτά που  έχουνε συμβεί και 
έχουνε εκτρέψει πραγματικά την  πορεία του  ανθρώπινου 
είδους , μέσα από  διαδικασίες  πολιτικές  και επαναστατικές .  
Βεβαίως  η  επανάσταση  είναι κάτι επιθυμητό , δεν  ξέρω όμως  
αν  είμαστε  οι μόνοι αρμόδιοι εμείς  να την  κηρύξουμε , γιατί 
κάποιοι που  το  προσπάθησαν  στο  παρελθόν  τελικά μάλλον  
στο  τέλος  απ ’  ότι φαίνεται απέτυχαν , γιατί;  Γιατί δεν  διέθεταν  
κάτι πάρα πολύ  απλό , πίστη  στους  δημοκρατικούς  θεσμούς . 
Εγώ νομίζω ότι αυτό  χρειαζόμαστε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η  συναδέλφισσα 
Κενδριστάκη. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Καλύφθηκε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καλύφθηκε , λοιπόν  πάμε  ο  
συνάδελφος  Χαρωνίτης .  Θα παρακαλέσω μέχρι πέντε  λεπτά 
και θα ετοιμαστεί μετά ο  συνάδελφος  Πετράκης . 
 
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ:  Συνάδελφοι θα ήθελα, βέβαια είναι λίγο  
δύσκολο  πάντα να μιλάς  μετά τον  Οδυσσέα γιατί τα καλύπτει 
όλα και με  ένα πάρα πολύ  ωραίο  τρόπο .   
 Για την  οικονομική  κρίση  όλοι δυστυχώς  τη  βιώνουμε , 
όλοι μας  ξέρουμε αρκετά πράγματα από  την  κακή πλευρά. Η  
πραγματικότητα είναι ότι φταίμε  και εμείς , φταίει και η  
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Ευρωπαϊκή  Ένωση .  Εμείς  φταίμε  γιατί τόσα χρόνια όσοι είχαν  
το  μέλι στα χέρια φροντίζανε να γλύφουνε  κιόλας , φταίμε  και 
με  την  απογραφή  του  2004, φταίμε  σε  πολλά πράγματα που  
φέραμε  τους  εαυτούς  μας  εδώ. 
 Υπήρχε  όμως  και από  πριν  ένα ευρωπαϊκό  project ας  το  
πούμε  το  οποίο  πέρασε  με  μεγάλη επιτυχία από  την  Τουρκία 
στην  μετά Τσιλέρ εποχή  και κάνουνε  μία πάρα πολύ  καλή και 
επιτυχημένη  αναδιάρθρωση  ας  το  πούμε  επειδή είναι και της  
μόδας , της  κοινωνίας  και αφού  είδανε ότι αυτό  πέτυχε  σε  μια 
χώρα η  οποία είχε  ευρωπαϊκές προοπτικές , αποφασίσανε  να 
το  περάσουνε και στην  υπόλοιπη  Ευρώπη, ούτως  ώστε να 
μπορεί ευρωπαϊκά να κάνει κουμάντο  η  Γερμανία και η  Γαλλία, 
μη  γελιόμαστε . 
 Δεν  θέλω να συνεχίσω παραπέρα, είπανε όλοι πάρα 
πολλά πράγματα γύρω από  την  κρίση , γύρω στο  πολιτικό  
σκεπτικό , δεν  θέλω να επεκταθώ παρακεί.  Το  θέμα είναι το  
δια ταύτα, τι κάνουμε  εμείς  σαν  μηχανικοί, τι προτείνουμε , 
ούτως  ώστε να μπορούμε  να καλυτερεύσουμε τις  ζωές  
καταρχάς  των  μελών  μας  και κατ ’  επέκταση  και της  κοινωνίας . 
 Όταν  έγινε  η  μεγάλη κρίση  στην  Αμερική  ένας  σύμβουλος  
του  τότε  Προέδρου, του  είπε, θέλεις  να βγεις  από  την  κρίση ;  
Άνοιξε  μια λακκούβα και βάλε τους  να την  ξανακλείσουνε.  Για 
να περάσουμε  αυτή  την  κρίση  αυτό  που  χρειάζεται είναι να 
κάνουμε  έργα και όχι μεγάλα έργα, μιλάμε  για μικρομεσαία 
έργα.  Γιατί κακά τα ψέματα το  90% αυτή  τη  στιγμή  των  έργων  
το  κάνουνε  τρεις  μεγάλες  εταιρείες και το  υπόλοιπο  10% το  
κάνουν  όλοι οι υπόλοιποι.  Εγώ λοιπόν  επειδή είμαι και στον  
κλάδο  των  εργοληπτών , αυτό  που  βλέπω είναι ότι, εγώ 
προσωπικά έχω 30 άτομα προσωπικό  αυτά τα 30 άτομα 
μεταφράζονται μαζί με  τα παιδιά τους , τις  γυναίκες  τους , που  
είναι οι άμεσοι σε  περίπτωση  200 άτομα που  τρέφω εγώ.  
Αλλά αυτοί οι 200 έχουν  τις  ανάγκες  του  ρουχισμού  τους , 
έχουνε το  φαί τους , το  ένα, το  άλλο. 
 Παράλληλα έχω και 15 – 20 προμηθευτές , οι οποίοι και 
αυτοί έχουνε το  προσωπικό  τους  και προχωράει.  Άρα λοιπόν  
με  τα έργα και αν  υπάρχουν  έργα για το  μικρομεσαίο  χώρο  θα 
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δουλέψουν  οι μελετητές , θα δουλέψουν  οι εργολάβοι, το  
δημόσιο  θα πάρει περισσότερους  δημοσίους  υπαλλήλους  γιατί 
θα πρέπει να μπορεί να τα ελέγξει.  Η  λύση  πιστεύω ότι είναι 
εκεί, τουλάχιστον  όσον  αφορά στο  δικό μας  το  κομμάτι, αλλά 
είναι και μία λύση  η  οποία μπορεί να κινήσει ξανά την  αγορά, 
η  οικοδομή , όλα αυτά. 
 Αν  λοιπόν  δεν  γίνουν  εκεί πέρα οι επενδύσεις  όλα τα 
άλλα που  λέμε  νομίζω ότι περιττεύσουνε .  Αυτό , ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Χαρωνίτη και τώρα ζήτησε  το  λόγο  ο  συνάδελφος  Πετράκης  να 
μας  πει την  άποψή  του  ως  επισκέπτης  εδώ στην  
Αντιπροσωπεία. 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ευχαριστώ Πρόεδρε που  μου  έδωσες 
το  λόγο , ουσιαστικά δεν  είχα σκοπό  να μιλήσω αλλά πιάνομαι  
με  αφορμή  κάτι που  είπε ο  Κώστας  όταν  μπήκα και δεν  ήξερα 
καν  τι είχε  προηγηθεί στη  συζήτηση .  Και που  όταν  ανοίχτηκε  
και από  άλλες  τοποθετήσεις , σε  ότι αφορά την  ανάγκη να 
ξαναβρεθούν  τρόποι να ξεπεραστεί το  πρόβλημα της  κρίσης  
του  επαγγέλματός  μας . 
 Φοβάμαι συνάδελφοι ότι δεν  είναι η  λύση  στο  να βρούμε  
τρόπους  συντεχνιακούς  να το  πούμε  έτσι απλά για να λύσουμε   
το  πρόβλημα το  δικό μας , γιατί θα τα ξαναβρούμε  όλα 
μπροστά μας . Το  θέμα είναι το  κατά πόσο  αυτή  τη  στιγμή  ο  
κλάδος  των  μηχανικών  που  μάλλον  έχουμε  πάψει να 
πιστεύουμε  στις  δυνατότητες  που  έχει και γι ’  αυτό  ακριβώς  
καταναλωνόμαστε  σε  συζητήσεις  που  εγώ τις  θεωρώ θλιβερές  
θα έλεγα και αν  μπορούσα να πω ότι εκπροσωπώ και έναν  
κόσμο  ο  οποίος  δεν  είναι αυτή  τη  στιγμή  σε  αυτή  την  αίθουσα, 
φοβάμαι ότι θα ήμουνα πάρα πολύ  αυστηρός  μαζί σας , γιατί 
δεν  νομίζω ότι αξίζει στο  Σώμα των  μηχανικών , αυτού  του  
επιπέδου η  κουβέντα ή  αν  θέλετε  το  επίπεδο  της  συζήτησης  
που  γίνεται εδώ μέσα. 
 Θα περίμενα να ακούω λύσεις  πολύ  πιο  συγκεκριμένες , 
ειπώθηκαν  έτσι ακραιφνώς  κάποια πράγματα, αλλά έρχομαι 



σελίς  63  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

στην  ουσία αυτό  που  είχα αφήσει νωρίτερα.  Δεν  θεωρώ ότι 
αυτή  τη  στιγμή  με  συντεχνιακές  κινήσεις  μπορούμε  να 
λύσουμε  οποιοδήποτε  πρόβλημα, θα το  ξαναβρούμε  μπροστά 
μας . 
 Πώς  μπορεί το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  να ενεργοποιήσει 
μηχανισμούς  και δυνάμεις , οι οποίες  θα αρχίσουν  να 
παράγουν  πρωτογενή  πλούτο . Το  είπε νομίζω σε  κάποια 
στιγμή  της  ομιλίας  της  η  Βάννα. Ζητάμε  όλοι να εισπράξουμε , 
από  ποιο  πλούτο  συνάδελφοι;  Υπάρχει αυτός  ο  πλούτος ;  Αν  
δεν  παράξουμε  αυτόν  τον  πλούτο  πως  θα καλύψουμε  όλες  
αυτές  τις  ανάγκες  σε  υποδομές  ή  σε  οτιδήποτε  άλλο έχουμε  
ανάγκη αυτή  τη  στιγμή ; 
 Κωστή  το  ποιοι τα φάγανε ή  δεν  τα φάγανε δεν  με  
ενδιαφέρει, με  ενδιαφέρει τι κάνουμε  από  εδώ και πέρα, αλλά 
εάν  θέλεις  το  πώς  συμμετέχουμε  ο  καθένας  με  τον  τρόπο  του  
σε  αυτό  το  φαγοπότι, μπορώ να σου  πω ένα παράδειγμα 
απλό.  Γιατί γίνονται  έργα, διεκδικούμε  έργα τα οποία στο  
κάτω – κάτω στα πλαίσια μίας  αειφόρου  ανάπτυξης  δεν  έχουν  
κανένα νόημα.  Τι νόημα έχει ο  δρόμος  που  διεκδικούσανε οι 
χωριανοί σου  οι Ανωγειανοί που  καταστρέφει ένα ολόκληρο  
βουνό  για να πάει στα Ανώγεια;  Εξήγησέ  μου  το , για να δεις  
ότι τελικά με  κάποιο  τρόπο  ναι όλοι τα φάγαμε , δυστυχώς  
αυτό  είναι το  πρόβλημα. 
 Εγώ λοιπόν  καταθέτω και κλείνω Πρόεδρε , μία πρόταση  
που  είχα κάνει σε  αυτή  την  αίθουσα ένα χρόνο  πριν , ότι δεν  
είναι ανάγκη να συζητάμε  μόνο  μεταξύ  μας , ούτε  να φέρουμε  
κάποιους  ανθρώπους  όπως  είπε η  Βάννα πολύ  σωστά που  
έχουμε  κάποια άποψη , αλλά πως  θεσμικά αυτές  τις  δυνάμεις  
θα τις  βάλουμε  μέσα σε  τέτοιες  διεργασίες που  να φτάσουμε  
σε  κάποια αποτελέσματα, τέτοια ώστε να έχουμε  ένα εργαλείο  
ανάπτυξης  του  τόπου .   
 Φέρνω δηλαδή  ξανά στο  προσκήνιο  την  πρόταση  για τη  
διενέργεια ενός  συνεδρίου  αναπτυξιακού όπως  είχε γίνει πριν  
12 – 13 χρόνια για όσους  θυμούνται καλύτερα και αυτά Βάννα 
που  πιθανόν  να συζητηθούν  με  κάποιους  ανθρώπους…, πότε ; 
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Το  ’92. 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Όχι το  ’96, ’96 – ’97 πρέπει να έγινε , 
δεν  έχει σημασία, εν  πάση  περιπτώσει 15 χρόνια είναι πολλά 
να μην  έχει… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Για τα νησιά της  Μεσογείου . 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Όχι μιλάω για το  Αναπτυξιακό  
Συνέδριο  που  έγινε  σε  αυτή  την  αίθουσα με  τίτλο  μάλιστα 
«Κρήτη  Κέντρο  Ανατολικής  Μεσογείου  και όλα αυτά», ναι δεν  
θυμάμαι ποιο  ήτανε  έτσι; 
 Σημασία λοιπόν  έχει να έρθουνε άνθρωποι εδώ, να 
συζητήσουμε  αφήνοντας  πίσω και στην  άκρη  όλες  αυτές  τις  
πολιτικές  οι οποίες  προσπαθεί να εκφράσει ο  καθένας  και να 
σταθούμε  σοβαρά επιστημονικά πάνω σε  ζητήματα, τα οποία 
θα ανοίξουνε  δρόμους  ανάπτυξης .  Δεν  έχει σημασία το  πώς  
φαντάζομαι  εγώ την  ανάπτυξη , γιατί μπορεί να κάνω λάθος  
στις  εκτιμήσεις  μου  ή  οποιοσδήποτε  άλλος .  Σημασία έχει να 
μπορέσουμε  να συζητήσουμε , για να συζητήσουμε  όμως  
χρειάζεται ένα άλλο  κλίμα από  αυτό  που  εγώ βρίσκομαι μέσα. 
 Πραγματικά λυπάμαι, δεν  θέλω να πιστεύω ότι αυτό  
επαναλαμβάνεται συνέχεια στις  συνεδριάσεις  της  
Αντιπροσωπείας , αλλά εάν  συμβαίνει αυτό  τότε  φοβάμαι ότι 
αυτό  που  βλέπουμε  εδώ μέσα, δηλαδή  μία αίθουσα που  ούτε  
καν  τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  είναι, είναι κακός  οιωνός  για 
το  μέλλον . 
 Προτείνω λοιπόν , δέστε  εάν  είναι δυνατή  η  προσπάθεια 
σε  συνδυασμό  πλέον  ή  σε  συνεργασία και με  την  αιρετή 
Περιφέρεια, με  το  Τμήμα της  Δυτικής  Κρήτης  και με  όλους  
εκείνους  τους  φορείς , οι οποίοι μπορούνε πραγματικά να 
αρχίσουνε να εκφράζουνε απόψεις  οι οποίες  δεν  θα είναι 
υπηρέτες  κάποιων  κομματικών  ή  οτιδήποτε  άλλων  πολιτικών , 
αλλά θα είναι υπηρέτες  ενός  μακρόπνοου  σχέδιο  ανάπτυξης  
Κρήτης . Ευχαριστώ πολύ . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστώ συνάδελφε  
Πετράκη . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Μπορώ να πω τρεις  κουβέντες  τέσσερις  όχι 
πολλές , δεν  είχα γραφτεί αλλά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαρίστως , ο  συνάδελφος  
Βαϊλάκης  πριν  τον  συνάδελφο  Βαϊλάκη  να πω μόνο  μία 
σύντομη  απάντηση  στο  συνάδελφο  Πετράκη . 
 Σίγουρα δεν  συμβαίνει κάθε φορά αυτό , βέβαια δεν  είναι 
ευχάριστο  να γίνονται  αντεγκλήσεις , η  ουσία είναι όπως  λέω 
και εγώ πάντα να δούμε  την  ουσία.   Θα διαφωνήσουμε  δεν  
υπάρχει περίπτωση  να συμφωνήσουμε  σε  όλα, αλλά να 
προσπαθήσουμε  να συνθέσουμε , να βρούμε  κάτι και να 
‘ρθούμε  στα προβλήματα των  μηχανικών  και όχι στα 
προβλήματα των  πολιτικών .  
 Συνάδελφε  Βαϊλάκη  το  λόγο . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Εγώ δεν  είχα σκοπό  να μιλήσω αλλά οφείλω να 
πω ότι άκουσα καλές  τοποθετήσεις . Εγώ διαφωνώ με  το  
συνάδελφο  Πετράκη , απλώς  έγινε  τώρα ένας  ψιλοκαυγάς , ο  
οποίος  ήτανε  για άλλο  λόγο  όμως , δεν  ήτανε…  Οι 
τοποθετήσεις  ήταν  πολύ  καλές  ολονών  και του  Κωστή  του  
φίλου  μου  εδώ του  Ξυλούρη , στα επίπεδα της  ιδεολογίας  του  
ήτανε  μία καλή  τοποθέτηση , όλων  οι τοποθετήσεις  ήτανε  
καλές . 
 Εγώ τις  άκουσα με  μεγάλη προσοχή , θεωρώ και εγώ 
βέβαια το  μόνο  κακό  ότι πάλι είμαστε  λίγοι ότι συμβαίνει 
συνήθως  και αυτό  πρέπει κανείς  να το  πει. Εν  πάση  
περιπτώσει θα πω μία άποψη  δικιά μου , ότι απ ’  όλες  αυτές  τις  
τοποθετήσεις  που  άκουσα, εγώ συμφωνώ περισσότερο  με  την  
τοποθέτηση  του  συνάδελφου  Σωμαράκη , η  οποία ήτανε  
συγκεκριμένη . Ήτανε  μία τοποθέτηση  η  οποία έλεγε ότι το  
πρόβλημα στην  ουσία αυτή  τη  στιγμή  στα πλαίσια του  κράτους  
που  ζούμε  του  αστικού  εν  πάση  περιπτώσει, είναι αυτή  η  
τεράστια γραφειοκρατία, η  οποία διώχνει οποιαδήποτε  
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επένδυση  με  αποτέλεσμα να μην  μπορεί να υπάρχει καμία 
ανάπτυξη  και επομένως  δεν  μπορούν  να πληρωθούν  και 
φόρους  και οτιδήποτε  άλλο. 
 Ένα παράδειγμα που  έχω εγώ πρόσφατο  ας  πούμε  πριν  
δυο  χρόνια, είναι κάποιοι που  ήρθανε να επενδύσουνε με  
πολλά λεφτά αρκετά λεφτά σε  κάποια τουριστική μονάδα, 
τελικά κολλήσανε σε  κάτι Αρχαιολογίες , δεν  υπήρχε  εκείνη την  
εποχή  ούτε  καν  περιβάλλον , δεν  ήτανε , δεν  υπήρχανε 
περιβαλλοντικές , ήτανε  πριν , σε  κάτι Αρχαιολογίες  και σε  κάτι 
ΚΑΣ πάνω στην  Αθήνα, όπου  σε  κάποια έκταση  βρέθηκε  ένα 
μικρός  μινωικός  οικισμός  σε  έκταση  200 στρεμμάτων  200 
τετραγωνικών .  Κολλήσανε επί πολλά χρόνια, δώσανε πολλά 
λεφτά κάτω από  το  τραπέζι και τελικά οι άνθρωποι 
σηκωθήκανε  και φύγανε και κάνανε μία μονάδα στην  Τουρκία 
στην  Αττάλεια και εμείς  ακόμα περιμένουμε . 
 Ακούω τον  Πρωθυπουργό  και λέει για επενδύσεις , τι 
επενδύσεις , ποιος  θα έρθει να επενδύσει εδώ βρε  παιδιά 
σοβαρά τώρα τα λέμε ;  Εδώ πέρα αυτό  που  πρέπει να 
κάνουμε  όλοι είναι να σηκωθούμε  να φύγουμε , αν  μπορούμε  
να φύγουμε  από  αυτή  τη  χώρα. Πας  να κάνεις  κάτι και 
μπλέκεις  με  χιλιάδες  νόμους  και παρανόμους  και δεν  ξέρω τι 
ας  πούμε .  Δηλαδή  τέτοιο  χάλι, τέτοιο  αυτό , εγώ είμαι 62 
χρονών , κάθε χρόνος  που  περνάει τα πράγματα 
χειροτερεύουνε αντί να καλυτερεύουνε. Κάποιο  χέρι μπαίνει 
λένε τώρα ότι θα απλοποιήσουν , ποια να απλοποιήσουνε ;  
Εδώ συνέχεια βλέπω και τα συνθέτουν  ακόμα περισσότερο . 
 Πότε  πρέπει να πει ο  ένας  τη  γνώμη  του , πότε  πρέπει να 
πει ο  άλλος  τη  γνώμη  του , πρέπει να περιμένουμε  να την  πει 
και αν  την  πει και εάν  δεν  την  πει και στο  εντωμεταξύ  βέβαια 
κάθεται ο  κόσμος , δεν  δουλεύει και έχουμε  ανεργίες και 
έχουμε  έλλειψη  επενδύσεων  και έχουμε  οτιδήποτε .  Τι 
περιμένετε δηλαδή  καλυτέρευση  της  κατάστασης ;  Έρχεται ο  
άλλος  και σου  λέει, δεν  έχουμε , έχουμε  έλλειμμα, μα από  πού  
θα μαζέψεις  τους  φόρους  αφού  δεν  δουλεύει τίποτα, τα 
μαγαζιά κλείνουνε, τα γραφεία κλείνουνε, άνθρωπος δεν  
έρχεται εδώ φεύγει και φεύγουν  όλοι τρέχοντας .  Δεν  
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κατάλαβα δηλαδή  από  πού  περιμένει να μαζέψει τους  φόρους  
να μειώσει το  έλλειμμά ας  πούμε ; 
 Λέει να πουλήσει λέει περιουσία, ποια περιουσία, τα 
περισσότερα, ας  μην  πάρουμε  τη  ΔΕΗ , το  ΟΤΕ  και όλα αυτά, 
ας  πάρουμε  τα οικόπεδα που  έχει άπειρα το  ελληνικό  
δημόσιο , τα απλά οικόπεδα. Αγοραστές  θα βρει αλλά δεν  
υπάρχει τίποτα να πουλήσει γιατί τα έχουν  καταλάβει όλα.  
Αφού  δεν  υπάρχει τίποτα ελεύθερο , όχι εγώ είχα κάνει μία 
μελέτη  στα Χανιά 400 ακίνητα έχει το  δημόσιο , από  τα οποία 
τα 100 είναι οικόπεδα τα οποία άνετα μπορεί να πουλήσει σε  
ιδιώτες, Έλληνες  ιδιώτες, συζητάμε  για μικρά οικόπεδα, μες  
στα Χανιά, μες  στα χωριά, πουλιούνται, αλλά έχουνε 
εγκαταλειφθεί και τελικώς  το  αποτέλεσμα είναι αυτό  που  
γίνεται εδώ με  τα αυθαίρετα ας  πούμε , γιατί και εκεί θα 
καταλήξουμε . Τώρα θα αυτό  και τα αυθαίρετα, εκτός  από  τους  
ημιυπαίθριους  θα νομιμοποιήσουμε  και τα αυθαίρετα, εκεί 
πάει η  δουλειά και δεν  θα πάρουνε  λεφτά για τη  
νομιμοποίηση , θα πάρουνε  γελοία λεφτά. 
 Να τελειώνουμε  με  αυτή  την  ιστορία, θα τα 
νομιμοποιήσουνε  όλα, θα καταστρέψουμε  και το  υπόλοιπο  
που  έχουμε  αφήσει από  περιβάλλον , αλλά μετά άμα θέλουμε  
να κάνουμε , να βρούμε , θα πουλάμε  στην  κλίση  του  πρανούς  
αν  είναι 1:1 ή  αν  είναι 1:2 σε  κάποιο  συγκεκριμένο  σημείο  και 
θα απορρίπτουμε  τη  μελέτη .  Αλλά η  μελέτη  σημαίνει έργο, το  
έργο δεν  γίνεται, άρα από  πού  θα κινηθεί το  όλο  σύστημα; 
 Συνεπώς  εγώ θεωρώ ότι το  κύριο  μέλημα αυτή  τη  στιγμή  
για να δουλέψει αυτό  το  κράτος  το  οποίο  πρώτα πρέπει να 
μετεξελιχθεί για να χρησιμοποιήσω και λίγο  άλλη γλώσσα, σε  
αστικό που  δεν  είναι. Δεν  είναι αστικό κράτος  αυτό , αυτό  θα 
έλεγα κύρια και μετά αν  είναι να εξελιχθεί σε  κάτι άλλο ας  
εξελιχθεί, αλλά ας  κάνουμε  πρώτα αστικό κράτος  που  δεν  
έχουμε . Εδώ έχουμε  ένα κράτος  το  οποίο  ούτε  οι ίδιοι που  το  
έχουνε κάνει δεν  ξέρουνε ότι είναι. Δεν  πιστεύω ότι έχει γίνει 
επίτηδες , εγώ πιστεύω ότι ούτε  ξέρουνε τι γίνεται.  Οι 
περισσότεροι πολιτικοί βγαίνουνε  και ούτε  ξέρουνε, οι 
περισσότεροι δεν  έχουνε δουλέψει κιόλας . 
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 Δεν  μπορείς  να βρεις  άκρη  τι γίνεται, τι έχουνε κάνει, 
που  το  έχουνε φτάσει και εν  πάση  περιπτώσει έτσι δεν  
πρόκειται να  υπάρξει καμία ανάπτυξη  και συνεπώς  ο  τομέας  
ο  δικός  μας  ο  οποίος  στηρίζεται πάνω στην  ανάπτυξη , γιατί αν  
κάποιοι περιμένουνε  να επιζήσουνε, οι μηχανικοί, οι γιατροί 
όλοι θα αρρωστήσουμε  κάποια στιγμή  – χτύπα ξύλο – θα μας  
φάνε από  κάπου  το  φακελάκι, θα το  φάνε δεν  υπάρχει θέμα θα 
επιβιώσουμε . Οι φαρμακοποιοί τα καταφέρανε  πετύχανε αυτό  
που  θέλανε, κλείσανε  τα φαρμακεία και τελικώς  δεν  
απελευθερώθηκε το  επάγγελμα των  φαρμακοποιών  σας  
πληροφορώ καθόλου . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι βέβαια. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Το  δικό μας  απελευθερώθηκε γιατί εμείς  δεν  
μπορούμε  να κάνουμε  τίποτα, διότι τι να κάνομε  εμείς ;  Να 
κάνουμε  απεργία να μη  γίνονται  τα έργα, σκασίλα τους  μεγάλη 
και δέκα παπαγάλοι.  Τίποτα δεν  μπορούμε  να κάνουμε , 
φωνάζομε  μόνο  για το  θεαθήναι  για να είμαστε  ευχαριστημένοι 
με  τον  εαυτό  μας  ότι κάτι κάναμε  και να μην  έχουμε  και τύψεις  
αργότερα.  Αλλά ουσιαστικά είχανε μια σκασίλα οι 
κυβερνώντες  ή  οι όποιοι κυβερνώντες  αν  δεν  δουλεύουνε οι 
επιτροπές  για τις  εργολαβίες  ή  αν  δεν  γίνονται  έργα ή  δεν  
γίνονται  μελέτες  που  τι να σου  πω σκάσανε  από  τη  
στεναχώρια τους , σκάσανε  από  τη  στεναχώρια τους . 
 Η  ουσία είναι λοιπόν  ότι, απ ’  όλη  αυτή  την  ιστορία ένας  
κλάδος  την  πατάει ολοκληρωτικά, είναι ο  κλάδος  ο  δικός  μας  
και γενικότερα για να μην  φανώ και ρατσιστής  ο  κλάδος  των  
τεχνικών .  Να μην  πετάμε  έξω και τα ΤΕΙ και αυτοί άνθρωποι 
είναι πρέπει να επιζήσουνε, το  ίδιο  ακριβώς  συμβαίνει και σε  
αυτούς .  Ο  κλάδος  λοιπόν  των  τεχνικών  την  πατάει και εκεί θα 
φανούν  και οι μεγάλες  οι εργολαβικές  εταιρείες και τα μεγάλα 
γραφεία. Εγώ ξέρω μεγάλα γραφεία στην  Αθήνα τα οποία 
απολύουνε  συνεχώς  και πάνε προς  κλείσιμο , διότι και αυτά 
δεν  βγαίνουνε .  Για τις  μεγάλες  εργολαβικές  επιχειρήσεις  αν  
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εξαιρέσεις  έναν  Μπόμπολα ή  δεν  ξέρω τι κάνα δυο  τέτοια, 
όλοι οι άλλοι κλαίνε  και κάπου  θα κλείσουνε όλοι τους . 
 Κάποιοι βέβαια ιδιοκτήτες  τα λεφτά τους  ξέρεις  Κωστή  
συμφωνώ απόλυτα μαζί σου , θα τα βάλουνε  στην  πάντα, θα τα 
βγάλουνε έξω, δεν  ξέρω τι θα κάνουνε , αλλά ουσιαστικά θα 
κλείσουνε και αυτοί και οι εργαζόμενοι θα πεταχτούν  έξω, 
διότι ούτε  μεγάλα έργα γίνονται , τίποτα δεν  γίνεται. 
 Συνεπώς  η  άποψη  η  δική μου  είναι ότι σε  πρώτη  φάση  
αν  δεν  μειωθεί η  γραφειοκρατία να γίνε ευέλικτη  ώστε να 
μπορέσει να δημιουργηθεί κάποιο  έργο, να κινηθεί η  
ανάπτυξη , να αρχίσει η  ανάπτυξη  να μην  κολλάμε  εκεί πέρα, 
εάν  δεν  γίνει αυτό  το  πράγμα σε  όλα τα επίπεδα είναι η  αρχή , 
δεν  μπορούμε  να συζητάμε  για οτιδήποτε  άλλο. Το  να λέμε  
τώρα όλα τα άλλα, με  αυτή  την  γραφειοκρατία φεύγουν  όλοι 
και κανείς  δεν  έρχεται να βάλει ένα φράγκο, μικροί μεγάλοι. 
 Αυτή  είναι όλη  η  ιστορία τώρα από  ‘κει και πέρα βέβαια 
υπάρχουν  και πάρα πολλά, πολλά άλλα προβλήματα αλλά το  
κύριο  αυτή  τη  στιγμή  είναι αυτό . Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε , 
τώρα συνάδελφε  Ξυλούρη  θέλεις  να δευτερολογήσεις ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εσύ  τι λες  να μη  θέλω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα συνάδελφε… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εντάξει, εντάξει γιατί είμαι εκνευρισμένος  και το  
ξέρεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ήρεμα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ήρεμος  είμαι εγώ, μικροαστισμός  είναι αυτό . 
 Ακούστε  να δείτε  κάτι, εμένα μου  αρέσει να λέω την  
άποψή  μου  και τη  λέω και σκληρά και μου  αρέσει να μου  την  
λένε και σκληρά, άμα είναι άποψη  πολύ  το  γουστάρω, όπου  
κάνω λάθος  να το  καταλάβω, αυτό  που  με  εκνευρίζει είναι το  
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ψέμα και η  προβοκάτσια. Είναι πρόστυχο , είναι ανήθικο , όταν  
προσπαθείς  με  ψέμα να θίξεις  τον  άλλο. Και λέω ότι είναι 
προβοκάτσια γιατί το  ξέρει, γιατί δεν  διερωτήθηκε για τον  
ομιλούντα αν  το  καταψήφισα αφού  το  ξέρει, γιατί δεν  
αναρωτήθηκε  για τον  Μπελιβάνη ; Γιατί δεν  διερωτήθηκε για 
όλους  τους  ΠΑΣΟΚατζήδες  και τους  ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ και 
τον  Κριτσωτάκη που  το  ψηφίσανε και εγώ το  καταψήφισα και 
διερωτάται; 
 Δεν  το  ξέρεις  ότι το  πες  – πες  κάτι αφήνει; Είναι ψέμα 
και αν  αυτός  έχει άλλου  είδους  συνεργασίες  και εκλέγεται εγώ 
δεν  το  κάνω, εγώ ότι έχω να λέω το  λέω ανοιχτά και είμαστε  
ενάντια στο  οργανόγραμμα της  Νομαρχίας  το  οποίο  συζητούσε  
εργασιακές  σχέσεις  και απολύσεις  των  ανθρώπων  και 
προσλήψεις  με  300 ευρώ.  Εγώ σε  αυτά τοποθετήθηκα διότι 
αυτά νόμιζα ότι ήτανε  τα πιο  σπουδαία μέσα στα τέσσερα 
λεφτά που  μου  έδινε η  δημοκρατία του  Νομαρχιακού  
Συμβουλίου . 
 Προς  τι δηλαδή  μπαίνει το  ερώτημα που  από  τη  στιγμή  
εγώ είπα στη  συναδέλφισσα και όχι ότι έκανα κάτι, σιγά το  
πράγμα, ελάτε  να το  διεκδικήσετε εκεί μέσα και το  ξέρετε πολύ  
καλά. Ότι ο  πολιτικός  μου  φορέας  είναι ρητός  σε  αυτά τα 
πράγματα, γι ’  αυτό  με  εκνευρίζει, με  εκνευρίζει γιατί δεν  έχει 
το  κουράγιο  να πείτε  την  πολιτική  σας  γνώμη . Η  οποία 
Πετράκη  Γιώργη, εγώ χαίρομαι  που  μιλάς  και ελπίζω να 
έρχονται  πολλοί, αυτό  είναι το  πολιτικό  ανάστημα που  έχουμε  
κατακτήσει, αυτή  είναι η  πολιτική  μας  συνείδηση , αυτοί 
είμαστε . Αυτή  είναι η  Αντιπροσωπεία, αυτό  είναι το  
Νομαρχιακό Συμβούλιο  και χειρότερη  ακόμα η  Βουλή , γιατί 
εδώ τουλάχιστον  υπάρχουν  αγαθές  προθέσεις , μέχρι τώρα 
τουλάχιστον .  Αυτοί είμαστε . 
 Πάντως  αν  μου  επιτρέψετε να πω ότι, εγώ έκανα μία 
εισήγηση  και είπα, ότι είμαστε  μπροστά σε  μία τεράστια 
πολιτική  και οικονομική  κρίση , που  πλήττονται  βάναυσα οι 
εργαζόμενοι και εκτίμησα ότι φταίνε οι μεγάλοι, ότι δεν  φταίνε 
οι μικροί,  ότι τα έχουνε οικονομήσει, ότι μας  κλέβουνε , ότι 
μας  ξεζουμίζουνε. Δεν  άκουσα τοποθέτηση  επί τούτου  και ότι 
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φταίνε οι Κυβερνήσεις  δεν  είναι αστοχία και ανικανότητα των  
Υπουργών .  Συνειδητοί υπηρέτες  των  μεγαλοεπιχειρηματιών  
είναι οι διάφοροι Παπακωσταντίνηδες  και Παλαιοκρασάδες.  
Μην  νομίζετε  ότι είναι άσχετοι, πιο  καλοί και από  σένα και από  
μένα είναι Γιάννη αυτοί, ξέρουνε πολύ  καλά την  οικονομία την  
καπιταλιστική  και ξέρουνε πώς  να την   υπηρετούνε.  
 Εμείς  λοιπόν , κάνουμε  13 προτάσεις  βρε  παιδιά, δεν  
άκουσα καμία τοποθέτηση  στις  προτάσεις , ένα, τις  λέω 
επιγραμματικά: 

  Το  ΤΣΜΕΔΕ  
  Να φύγουμε  από  την  Τράπεζα Αττικής  
  Τη  μείωση  των  εισφορών  
  Τα 2.100 ευρώ 
  Την  κατάργηση  των  δελτίων  παροχής  υπηρεσιών  
  Τη  φορολογία των  μεγάλων  επιχειρηματιών  
  Για το  να μη  δίνουνε  εξετάσεις  οι μηχανικοί  
  Την  κατάργηση  των  ΣΔΙΤ  
  Το  να μπορούν  οι μηχανικοί να δουλεύουνε 
  Το  να γίνουν  έργα 

Ξέρετε τι άκουσα εδώ πέρα;  Η  (…) μα αυτή  βρε  παιδιά 
είναι το  πρόβλημα; 
 Συγγνώμη  εγώ θα σας  κάνω μία απλή ερώτηση , πως  
γαμώ τα καντήλια μου  δηλαδή , συγγνώμη  γιατί εκνευρίζομαι , 
το  Μέγαρο  της  Μουσικής , ο  πραγματικός  Πρωθυπουργός  που  
ήτανε  αυτός  που  πέθανε ο  πισσοκόκαλος  πώς  τον  λένε ο  
Λαμπράκης , το  έκανε  χωρίς  οικοδομική  άδεια, ερώτηση  
ειρήσθω εν  παρόδω, σε  αυτόν  η  γραφειοκρατία γιατί δεν  
πιάνει;  Γιατί δεν  πιάνει βρε  σε  αυτόν ;   
 Για το  αεροδρόμιο  βρε  του  Σουφλιά που  επικαλείστε  το  
Νομαρχιακό Συμβούλιο , ρωτήστε  βρε  τη  Χατζηδάκη  τη  Μαρίνα 
που  είπε, εμένα δεν  με  ρωτήσανε σαν  Διευθύντρια της  
Πολεοδομίας . Ποιος  τους  έδωσε την  προέγκριση ;  Η  ίδια 
δικαιολογία, γιατί τα κάνουνε  αυτά χωρίς  να τους  ρωτήσουνε  
όταν  πρόκειται για το  αεροδρόμιο , γιατί δεν  πουλάμε  
γραφειοκρατία εκεί; Γιατί όταν  κάνουν  τις  στρατιωτικές  βάσεις  
δεν  ρωτάνε κανέναν ;  Γιατί όταν  κάνουν  τα πυρηνικά δεν  
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ρωτάνε κανένα; Πήγαινε  εσύ  να κάνεις  έναν  κούμο  να βάλεις  
μία όρνιθα θα σου  στείλει ο  Σαρρής  τον  (…) να σου  κλείσει 
την  όρνιθα μέσα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Ε , αυτό  λέμε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι δεν  λέτε  αυτό , εσείς  λέτε  ότι φταίει η  
γραφειοκρατία, που  υπάρχει γραφειοκρατία για σένα και για 
μένα, δεν  υπάρχει γραφειοκρατία όμως  για τους  μεγάλους  
επιχειρηματικούς ομίλους , που  ορίζουνε Νότιους  και Βόρειους  
Οδικούς  Άξονες , χωρίς  να ρωτήσουνε  κανένα. 
 Και για να σου  πω και για το  δρόμο  Γιώργη για τα 
Ανώγεια, το  ΠΑΣΟΚ  τον  ζήτησε , δεν  τον  ζήτησα εγώ, και 
ξέρεις  γιατί τον  ζήτησε ;  Γιατί δεν  κάνει τίποτα άλλο για να 
φτιάξει τη  ζωή  των  Ανωγειανών  και τον  Αρχανιωτών  και των  
Ζαριανών  και τι σου  λέει; Έργα να τα κονομήσει καμία μεγάλη 
εταιρεία.  Να γιατί πήγανε στις  Αρχάνες  και φτιάχνανε  το  
μπαλκόνια του  Αρναουτάκη και διαλύσανε  το  Συνεταιρισμό , 
απέξω κούκλα και μέσα πανούκλα, γιατί δεν  τα λέτε  αυτά;  
Τυχαία είναι;  Δεν  νομίζω. 
 Η  πολιτική  που  ακολουθούνε  παιδιά αυτοί τη  μελετούνε, 
πολύ  καλύτερα από  μένα, πάρα πολύ  καλύτερα από  μένα και 
κάνουνε  στοχευμένες  δράσεις  να αβγατίζουνε τα κεφάλαιά 
τους . Εγώ βρε  παιδιά διερωτώμαι, μα δεν  υπάρχει μία 
τράπεζα, μα μία που  να μην  πάει καλά; Πώς  δηλαδή , όλοι 
είναι πεφωτισμένοι αυτοί, όχι.  Διότι ο  Υπουργός  ειπώθηκε  
προηγούμενα από  τον  συνάδελφο  τον  ομιλητή  που  του  αρέσει 
να κάνει αναφορές  από  το  ’17 μέχρι το  ’22.  Πώς  γίνεται και οι 
τράπεζες  αυγατίζουνε σε  όλη  την  υφήλιο ; Καλά να πούμε  και 
για τον  Τρότσκι, καλά να πούμε  και να πούμε  και για τον  πες  
τον  τώρα, ναι κ .λ .π ., κ .λ .π ., και το  Ζηνόβεφ , όλους  να τους  
πιάσουμε  (…) σε  αυτό  βρε  παιδιά. 
 Το  πρόβλημά μας  είναι σήμερα ότι, κατά τη  γνώμη  μου , 
ότι είμαστε  μπροστά σε  μία τεράστια οικονομική  κρίση  την  
οποία την  υποδαυλίζουν  η  Ευρώπη, οι Κυβερνήσεις , οι 
Μπερλουσκόνηδες , οι Παπανδρέηδες και τσουρουφλίζουνε τον  
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κόσμο . Αφού  το  καταλαβαίνετε  καλύτερα από  μένα.  
Δηλαδή…, (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, να πούμε , διεκδικούμε  
βρε  παιδιά διεκδικούμε  στα 30 χρόνια δουλειάς  να πάρουμε  
σύνταξη  ή  να το  πούμε  αλλιώς , άμα βγεις  στη  σύνταξη , να 
πάρεις  τη  σύνταξή  σου  αμέσως  και όχι μετά από  15 χρόνια ή  
στο  ΤΣΜΕΔΕ  που  μας  κλέβουνε  τα λεφτά, ειπώθηκε  
προηγούμενα με  ένα όρο  που  μου  άρεσε όχι ληστεία κάτι 
χειρότερο . Γιατί να μην  πάμε  όλοι μαζί, όλοι μας  και να 
απαιτήσουμε  ότι θέλουμε  να μας  ξεκαθαρίσετε τι γίνεται με  το  
ΤΣΜΕΔΕ .  
 Είναι παράλογο ;  Συγγνώμη  παιδιά απαντήστε  μου  στο  
θέμα αυτό , άλλο  το  να κάνεις  πρόταση  γιατί εγώ επί της  
ουσίας , άκουσε  Μανόλη , βγάζουνε τον  εκπρόσωπο  του  
ΠΑΣΟΚ  και της  ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μετά στο  ΤΣΜΕΔΕ , 
άκουσε  να δεις , αυτός  ο  άνθρωπος  που  λειτουργεί στο  
ΤΣΜΕΔΕ  εκεί στην  Τράπεζα Αττικής , ποιος  τον  εξουσιοδοτεί;  
Αυτό  το  κεντρικό βρε  παιδί μου  εγώ το  έβγαλα;  Γιατί λοιπόν  
να μην  πάμε  να κάνουμε  κατάληψη  να βάλουμε  αυτά τα 
θέματα και να βάλουμε  θέματα προστασίας  του  εισοδήματος  
των  μηχανικών  να μειωθούν  στο  1/3 οι εισφορές .  Ορίστε 
κάντε  άλλη  πρόταση , σεις  που  ξέρετε οικονομικά, δεν  έχουμε  
βάλει ποτέ  και δεν  έχουνε συζητηθεί ποτέ , αυτή  είναι η  
πραγματικότητα. 
 Και κλείνοντας  θέλω να πω το  εξής , εγώ δεν  περίμενα να 
συμφωνήσετε , διότι να το  πω και έτσι καταλαβαίνω και τις  
κομματικές  υποχρεώσεις  γιατί εγώ δεν  είμαι αιθεροβάμονας , 
όλοι μας  είμαστε  πολιτικά όντα και κομματικά όντα, εγώ 
τουλάχιστον  δεν  το  κρύβω. Όμως  βρε  παιδιά μην  το  παίζετε 
και πολύ  ανεξάρτητοι, μην  το  παίζετε ανεξάρτητοι γιατί δεν  
είναι κανένας  μας  ανεξάρτητος και αναφέρομαι  φίλε  Γιώργο 
Πετράκη  στο  εξής , είπες  να κάνουμε  συνέδρια μέσα, να 
κάνουμε  37 συνέδρια και 178 συνδιασκέψεις , εγώ δεν  έχω 
καμία αντίρρηση , το  θέμα είναι, απ ’  όλα αυτά τα συνέδρια που  
έχουνε γίνει, πες  μου  βρε  συ  στο  Θεό  σου  σε  πρεζεστάρω, μία 
πρόταση  που  έγινε  που  να υλοποιήθηκε  και να ωφελήθηκε  ο  
κρητικός  λαός , γιατί εγώ θα σου  πω 30 π .χ. το  Βόρειο  Οδικό 
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Άξονα που  σκοτώνονται οι ανθρώποι, βιολογικούς  δεν  έχουμε , 
φράγματα δεν  έχουμε , σχολεία δεν  έχουμε , ελέγχους  δεν  
κάνουμε . 
 Δηλαδή  δεν  τα βλέπουνε στα συνέδρια αυτά;  Γιώργη τα 
βλέπουνε, συνειδητά δεν  τα κάνουνε  διότι δεν  αποδίδουνε 
κέρδη .  Αν  συμφωνήσουμε  να κάνουμε  ένα τέτοιο  συνέδριο  
ναι, αλλά και άλλο , εγώ λέω να κάνουμε  άλλο ένα και να 
φωνάξουμε  όποιους  θέλεις  οι στρούκτορες  της  Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης , που  άμα τους  μιλήσεις  τώρα ξέρεις  τι σου  
λένε;  Δεν  έχουμε  βρε  παιδιά λεφτά. 
 Κλείνω και να σας  πω το  εξής , τι τραγικοί είρωνες  είναι, 
είχε βγάλει η  Νομαρχία ένα χαρτί που  έλεγε, όλα αυτά τα 
σχολεία είναι μπεντένια και έλεγα, είναι μπεντένια και πάει 
ένας  ηλεκτρολόγος  μετά από  ένα μήνα εδώ στο  44 σχολείο  
εδώ στον  Άγιο  Τίτο  δίπλα, να πάει να βάλει μία πρίζα, και 
άρχισε  και έσκαβε  και λέει θα με  πλακώσουνε. Και λέω αυτός  
ο  άνθρωπος  που  έβαλε  την  υπογραφή  του  και λέει το  σχολείο  
αυτό είναι καλό , είναι μπετένι, ερώτηση  κάνω και είναι 
συνάδελφος , πώς  κοιμάται  βρε  το  βράδυ ;  Εσείς  δεν  
απαντάτε;  Και ρώτησα τότε  τη  Νομαρχία που  μου  λέτε  εσείς  τι 
έκανες  στη  Νομαρχία, ποιος  τα έλεγξε  αυτά τα σπίτια;  Ξέρετε 
τι κάνουνε ;  Ρωτήστε  υπαλλήλους , ο  Σαρρής  τους  ανάγκαζε να 
τους  λέει υπογράφετε  ότι είναι εντάξει, όμως  μπράβο  τους  οι 
συνάδελφοί μας  οι μηχανικοί αρνηθήκανε  να τα υπογράψουνε.  
Και ξέρετε τι λένε ; Πηγαίνετε  με  το  μάτι σαν  τον  χωριανό  μου  
το  Μανιόρο  να ελέγχετε τα κτήρια, ε , μα δεν  ελέγχονται  έτσι, 
παράδες θέλουμε  και επειδή δεν  αποδίδουμε  γι ’  αυτό  δεν  το  
κάνουνε .  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε  ένα λεπτό , ένα 
λεπτό  τώρα μην  παρανοούμε  κάποια πράγματα, για το  
προηγούμενο που  είπες , υπήρξε  μία καθυστέρηση  που… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  συνάδελφε , 
θεωρείς  ότι το  Προεδρείο  το  έκανε  σκόπιμα δηλαδή ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ το  κατάγγειλα ότι είναι απαράδεκτη…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως  να το  κάνεις , 
λοιπόν  συνάδελφε  άκουσε  να δεις , άκουσε  σε  παρακαλώ, μα 
σε  παρακαλώ, δεν  εκπροσωπείς  το  σωστό  μόνο  εσύ . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να το  καταλάβω είπα εγώ αυτό ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να το  καταλάβεις  και εσύ , 
σε  παρακαλώ, σε  παρακαλώ, αρκετά. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ είπα ότι εκπροσωπώ μόνο  εγώ το  σωστό ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  παρακαλώ να πω και 
εγώ τη  γνώμη  μου . 
 Σέβομαι την  πλειοψηφία και εγώ και το  Προεδρείο  
σέβομαι την  πλειοψηφία, συνάδελφοι άμα θέλετε  να 
συνεχίσουμε  καλώς , αλλιώς  να σταματήσουμε .  Λοιπόν , να 
σεβόμαστε  τους  πάντες  και τα πάντα, καθαρές  δουλειές , 
συνάδελφοι με  συγχωρείτε, ο  καθένας  έχει την  άποψή  του  ,την  
προσωπικότητά του  έτσι;   
 Συνάδελφε  Ξυλούρη  δεν  υπάρχει κανένας  λόγος  να 
προσωποποιούμε  καταστάσεις  και να δημιουργείται σύγχυση  
και αναστάτωση . Σέβομαι την  πλειοψηφία του  Σώματος , είναι 
σεβαστή  και ότι ψηφίζει η  Αντιπροσωπεία θα πρέπει να 
παίρνει το  δρόμο  του , συμφωνώ απόλυτα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Και γιατί δεν  πήγε ; Απάντησέ  το . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θες  να πεις  ότι εγώ 
κωλυσιέργησα τη  δημοσίευση ;  Εγώ λοιπόν , άκουσέ  με  σε  
παρακαλώ, εγώ λοιπόν  σου  έστειλα και εσένα e-mail και σε  
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παρακαλώ να το  ψάξεις  να το  βρεις , και να μου  πεις  πότε  το  
πήρες , θα ψάξεις  να βρεις  πότε  πήρες  το  e-mail εσύ , το  δικό 
μου  e-mail, όχι μη  δείχνεις , μη  δείχνεις , γιατί όλοι οι άλλοι τα 
πήρανε .  
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μα σε  παρακαλώ Πρόεδρε γιατί δεν  πήγε  το  
ψήφισμα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό , ένα λεπτό , ωραία 
ένα λεπτό , σύμφωνοι, επίσης  πήγε  το  e-mail στη  γραμματεία 
του  ΤΕΕ  με  σκοπό  να αποσταλεί, υπήρξε  μία καθυστέρηση  3, 
4, 5, ημερών  λόγω αδείας  του  συγκεκριμένου  υπαλλήλου , 
εντάξει δεχτό , δεχτό  αυτό  που  λες . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  13 μέρες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στάσου  τώρα μη  βλέπουμε  
τη  σκιά μας  πίσω από  κάθε λόγο  μας .  Αγαπητέ  συνάδελφε  
Ξυλούρη , σε  εκτιμώ, σε  αγαπώ, αλλά μη  βλέπουμε  τη  σκιά μας  
πίσω από  κάθε λόγο  μας .  Σεβαστή  η  πλειοψηφία του  
Σώματος  και πρέπει να εφαρμόζεται ναι, μην  βλέπουμε  σκιές  
παντού , προς  Θεού  και συμφωνώ και με  την  άποψη  του  
συναδέλφου  του  Πετράκη .  Συνάδελφοι ελάτε  να 
αναβαθμίσουμε  τη  λειτουργία της  Αντιπροσωπείας , να 
παράξουμε  ένα έργο μην  υποψιαζόμαστε  τη  σκιά μας , μην  
υποψιαζόμαστε  το  συνάδελφό  μας . 
 Είπα και πριν  κάτι, ελάτε  να δούμε  τα προβλήματα των  
μηχανικών  και όχι τα προβλήματα των  πολιτικών , αυτό  και 
αγαπητέ  συνάδελφε  καλόπιστα όποιο  θέμα να συζητήσουμε  
ανοιχτά.  Δεν  έχω καμία σκοπιμότητα για κανένα και κανένα 
πρόβλημα με  κανέναν  και εδώ αφιερώνουμε  πολύτιμο  
προσωπικό  χρόνο  ο  καθένας  μας  να το  σεβαστούμε  αυτό . 
 Συνάδελφοι ζήτησε  το  λόγο  για μία μικρή  παρέμβαση , θα 
ήθελα όμως  να είναι όσο  γίνεται πιο  σύντομη  γιατί είμαστε  
εκτός  διαδικασίας  η  συναδέλφισσα η  Ελίνα η  Μανιαδή . 
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ΜΑΝΙΑΔΗ:  Καλησπέρα και από  μένα, ήθελα να μιλήσω για το  
θέμα αυτό  της  κρίσης  στο  επάγγελμα του  μηχανικού . 
Καταρχήν  είμαι από  τα τελευταία άτομα που  θα ήθελα σε  αυτή  
την  αίθουσα να μιλάμε  για πολιτική , γιατί θεωρώ ότι το  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  θα έπρεπε να ασχολείται  με  θέματα τα τοπικά, με  
θέματα των  μηχανικών . Όμως  αυτά που  έχουν  συμβεί τον  
τελευταίο  χρόνο  δεν  μας  αφήνουν  περιθώρια να μη  μιλήσουμε  
για πολιτικές  αποφάσεις .  Ας  πούμε  η  αύξηση  του  Φ.Π .Α ., η  
κατάργηση  των  φορολογικών  συντελεστών , η  κατάργηση  τώρα 
της  ελάχιστης  αμοιβής , αυτά είναι πράγματα που  μας  
επηρεάζουν  άμεσα.  
 Να πούμε  ότι η  κατάργηση  των  φορολογικών  
συντελεστών  ήταν  μία πολύ  μεγάλη αλλαγή για τα μικρομεσαία 
γραφεία, από  ‘κει που  για παράδειγμα εμένα το  δικό μου  
γραφείο  είχε  μία επιστροφή  φόρου , τώρα θα αναγκάζεται να 
δίνει κάποια χρήματα στην  Εφορία.  Δηλαδή  μπορεί να της  
τάξεως  των  7 – 8.000 αυτή  η  διαφορά ετησίως .  Μετά η  
κατάργηση  των  ελάχιστων  αμοιβών  η  οποία όπως  
διαμαρτυρήθηκαν  κάποια τοπικά τμήματα του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου , όπως  για παράδειγμα της  Δωδεκανήσου  δεν  
προβλεπόταν  στο  μνημόνιο , ήταν  κάτι το  οποίο  πέρασε , δεν  
ήταν  όρος  του  μνημονίου  να καταργηθούν  οι ελάχιστες  
αμοιβές  των  μηχανικών . 
 Θεωρώ λοιπόν  σε  αυτά τα μικρά θέματα εμείς  οι 
μηχανικοί έπρεπε να ήμασταν  οργανωμένοι και 
συσπειρωμένοι, να μη  το  βλέπουμε  ο  καθένας  από  τη  σκοπιά 
την  κομματική, από  τη  σκοπιά το  που  ανήκω κ .λ .π ., γιατί όταν  
το  επάγγελμά μας  καταρρέει, όταν  υπάρχουν  άνθρωποι 30 
χρονών  με  πολύ  σοβαρές  σπουδές  στο  επάγγελμα του  
μηχανικού  και αντί να προσφέρουν  αυτές  τις  υπηρεσίες  να 
μένουν  άνεργοι, αυτό  είναι κάτι που  μας  απασχολεί όλους .  
Γιατί το  ότι πολλοί νέοι άνθρωποι είναι μορφωμένοι αυτό  
οφείλεται στην  ευημερία των  προηγούμενων  ετών  και το  να 
μένουν  αναξιοποίητοι σήμερα είναι κάτι που  πρέπει να μας  
προβληματίζει, πώς  θα πάμε  μπροστά;  Λένε ας  πούμε , λένε 
κάποιοι πολιτικοί ότι ναι να επενδύσουμε  σε  παιδεία, μα τι να 
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επενδύσουμε  σε  παιδεία αφού  έχουμε  τόσους  μορφωμένους  
ανθρώπους  άνεργους.  
 Θεωρώ λοιπόν  ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  θα έπρεπε 
να μην  το  βλέπει καθόλου  ο  καθένας  από  τη  σκοπιά του  και να 
είμαστε  πολύ  οργανωμένοι, να αντιδρούμε  σε  όλα αυτά που  
γινόντουσαν  όλο  αυτό  το  διάστημα. Επίσης  να πω ότι, η  
προσωπική  μου  άποψη  είναι ότι η  αδιαφορία των  νέων  
οφείλεται σε  αυτό , το  ότι δεν  βλέπουν  όταν  ο  άλλος  έχει κάνει 
τρία μεταπτυχιακά, διδακτορικά και είναι άνεργος , δεν  
ενδιαφέρεται για ένα ΤΕΕ  που  δεν  αντιδρά και δεν  είναι τόσο  
δυναμικό όσο  έπρεπε να είναι. 
 Θεωρώ ότι ευθύνη  έχουμε  όλοι μας  που  συμμετέχουμε , 
με  τον  τρόπο  που  συμμετέχουμε , ο  κλάδος  των  μηχανικών  
θεωρώ ότι βάλλεται άμεσα, περισσότερο  από  άλλους  κλάδους  
και θα έπρεπε να ήμασταν  και εμείς  πιο  μαχητικοί.  Αυτά, 
ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  
συναδέλφισσα Μανιαδή  και ερχόμαστε  τώρα στο  δια ταύτα. 
 Η  εισήγηση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ η  οποία είναι σε  
μορφή  απόφασης , σε  μορφή  ψηφίσματος , πώς  το  θέτετε ;  
Συνάδελφε  Ξυλούρη  σε  μορφή  ψηφίσματος  το  θέτετε  αυτό ;  Εν  
πάση  περιπτώσει δεν  έχει σημασία αυτό . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Επειδή  δεν  ξέρω ποια είναι η  διαφορά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εντάξει, εντάξει, 
λοιπόν  να συνοψίσω εγώ, συγγνώμη  συνάδελφοι να συνοψίσω 
τα κυριότερα σημεία από  αυτά που  κατάλαβα και από  αυτά 
που  γράφει το  κείμενο  που  μας  είχατε στείλει, ότι το  ΤΕΕ  
μπροστά σε  αυτή  την  κατάσταση  κατά τη  γνώμη  μας , θα 
πρέπει να αντιδράσει σθεναρά και να οργανώσει την  πάλη των  
μηχανικών  ενάντια στην  πολιτική  αυτή  και επικεντρώνουμε  – 
μη  μιλάτε  όμως  – επικεντρώνουμε  λοιπόν  επιγραμματικά σε  
αυτά που  επισημάνθηκαν  από  την  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ .  
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 Άμεση  κατάργηση  των  αντιασφαλιστικών  νόμων  ΝΕΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ  μαζί και των  νόμων  3518 
του  63655/08. 

 Απόδοση  των  οφειλών… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πρόεδρε  είναι πολλά μην  τα διαβάζει, νομίζω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα επιγραμματικά 
συνάδελφε , κάτι πρέπει να διαβάσω, πώς  θα καταλάβει ο  
συνάδελφος ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ δεν  έχω πρόβλημα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επιγραμματικά θα διαβάσω 
για να καταλάβουν  οι συνάδελφοι. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Εισήγηση  θα ψηφίσουμε  Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχουν  καταθέσει μία 
εισήγηση  σε  μορφή  απόφασης . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Η  εισήγηση   ψηφίζεται από  πότε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λέμε…, ένα λεπτό , ένα 
λεπτό , συνάδελφε  Σωμαράκη , θέτουν  κάποια πράγματα, μια 
εισήγηση  καταθέσανε και λέει το  ΤΕΕ  πρέπει να κάνει αυτά, 
διαβάζω λοιπόν  τι πρέπει να κάνει το  ΤΕΕ . Αν  συμφωνεί η  
πλειοψηφία  θα πρέπει να βγάλουμε… 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Πρόεδρε κάνεις  λάθος  διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι τι;  Δηλαδή ; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Η  διαδικασία είναι η  εξής . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο  βήμα. 
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Η  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  έκανε  μία εισήγηση , 
πάνω στην  εισήγηση  τοποθετηθήκαμε , αυτό  τι σημαίνει; Ότι σε  
κάθε εισήγηση  που  κάνει δικιά του  πρέπει να παίρνει 
απόφαση  η  Αντιπροσωπεία…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου) 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Αν  κάποιος  προτείνει σχέδιο  απόφασης  είναι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακούστε . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Έκανε  μία εισήγηση  η  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
καλώς  την  έκανε , σε  κάποια από  αυτά συμφωνούνε κάποιοι 
συνάδελφοι σε  κάποια διαφωνούνε, τώρα τι θα γίνει θα 
συζητάμε  ποιος  ψηφίζει κατά άρθρο ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μπορώ να βοηθήσω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι, ένα λεπτό , ένα 
λεπτό , Μανόλη , ένα λεπτό , εισηγήθηκαν  ένα θέμα στο  οποίο  
λένε πέντε  προτάσεις  έξι, δεν  έχει σημασία, ωραία, υπάρχει 
λοιπόν  μία καταρχήν  πρόταση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ την  
οποία θα την  δώσουμε  στην  κρίση . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Συνολικά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνολικά καταρχήν , 
καταρχήν , ένα λεπτό , από  ‘κει και πέρα εσύ  μπορεί να κάνεις  
διορθώσεις  ή  προσθήκες  ή  οτιδήποτε  άλλο. Εάν  καταρχήν  δεν  
γίνει δεκτό  δεν  υπάρχει θέμα προσθηκών  και διορθώσεων . 
Κάναμε  μία ολόκληρη  συζήτηση  προφανώς  για να τεθεί στην  
κρίση , δεν  την  κάναμε  για να περάσει η  ώρα.. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Είναι ένα σωρό  άλλες  προτάσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πώς ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Γίνανε ένα σωρό  άλλες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γραπτές  δεν  ήρθε καμία 
εδώ αγαπητέ  συνάδελφε  Μπάκιντα, ότι δεν  έρθει γραπτό  εδώ 
δεν  τίθεται για ψήφιση . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Συγγνώμη  το  θέμα δεν  είναι ώριμο , ήρθε μία 
εισήγηση , υπήρξαν  διάφορες  τοποθετήσεις  για να ωριμάσει το  
θέμα γιατί νομίζω ότι ειπώθηκαν  ας  πούμε  προτάσεις  για 
συνέδρια, ειπώθηκαν  προτάσεις  για ειδικούς  εισηγητές , 
ειπώθηκαν  διάφορες  προτάσεις . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόταση  για μείωση  γραφειοκρατίας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Διάφορες  προτάσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακούστε , ειπώθηκαν  πολλά, 
αλλά δεν  μπορούμε  από  τον  αέρα ή  να 
απομαγνητοφωνήσουμε  τις  κασέτες  και να πούμε  ξέρετε τι θα 
ψηφίσουμε .  Εδώ εγώ έχω ένα κείμενο  συγκεκριμένο  το  οποίο , 
το  οποίο  συνάδελφοι, αυτό  το  κείμενο  θέτω στην  κρίση  σας , 
θέλετε  ψηφίστε  το  ,θέλετε  καταψηφίστε  το , απλά πράγματα 
είναι, δεν  κατάλαβα. Όποιος  θέλει μπορεί να κάνει προσθήκες  
ή  διορθώσεις , απλά είναι. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Δεν  είναι έτσι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι είναι, να διαβάσω τον  
κανονισμό  δηλαδή ;  Πάλι θα κάνουμε  εσωτερικές  αυτές ;  Αυτά 
λέει εδώ ο  κανονισμός , ότι υπεβλήθη  μία εισήγηση  και λένε 
στην  εισήγηση  τους  προτείνουμε  αυτά, αυτό  λένε, προτείνουμε  
ένα, δυο , τρία, συμφωνούμε  καλώς , διαφωνούμε  καλώς . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να πω μία κουβέντα συγγνώμη , συγγνώμη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το  θέμα είναι πάρα πολύ  απλό κατά τη  γνώμη  
μας  δηλαδή , εμείς  προτείναμε  κάτι το  θέσαμε  εδώ. Το  βάζουμε  
σε  ψηφοφορία, τι σημαίνει αυτό ;  Εάν  εκτιμώ ότι μπορώ με  
κάποιες  προτάσεις  να το  τροποποιήσω το  ψηφίζω, ειδάλλως  
το  καταψηφίζω. Πολύ  απλό είναι, γιατί αλλιώς  το  συζητήσαμε ; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Συγγνώμη  έχεις  πρόταση ;   
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όλη  αυτή  είναι μία πρότασή  μου . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Πρόταση  υπάρχει;  Εσύ  κάνεις  κάποια θέματα, 
και λες  αυτό , αυτό , αυτό  και λες  τη  γνώμη . Μετά θα έπρεπε να 
λες , προτείνω. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Είπα προτείνω να παλέψουμε  για ένα, δύο , τρία, 
τέσσερα, πέντε , έξι, εφτά, οχτώ θέμα.  Αυτό  λέω, αυτό  και το  
βάζω σε  ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απλά είναι τα πράγματα, 
συνάδελφε  Σωμαράκη  ένα λεπτό , άκουσέ  με  λίγο , κανονικά θα 
έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο  απόφασης  εδώ που  θα λέει 
αυτό , συμφωνώ σε   αυτό . Όμως  υπάρχει ένα γραπτό  κείμενο  
το  οποίο  λέει, προτείνουμε  5, 6 πράγματα, εγώ θα τα 
διαβάσω, θα τα θέσω στην  κρίση  του  Σώματος  και το  Σώμα 
αποφασίζει, απλά πράγματα είναι, απλά.  
 Καταρχήν  το  κάνει δεκτό  καταρχήν  το  Σώμα έλα να 
κάνεις  εσύ  τις  διορθώσεις  σου , επιμέρους .  Για να 
τελειώνουμε  να πάμε  και στο  επόμενο  θέμα, προτείνουμε  
μεταξύ  άλλων : 
 Άμεση  κατάργηση  των  αντιασφαλιστικών  νόμων . 
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 Απόδοση  των  οφειλών  του  κράτους  και της  εργοδοσίας  
στο  ΤΣΜΕΔΕ . 

 Διεκδίκηση  των  απωλειών  του  αποθεματικού  του  
ΤΣΜΕΔΕ . 

 Σύνταξη  μετά από  30 χρόνια δουλειάς  στα 60 για άντρες  
και στα 55 για γυναίκες . 

 Πλήρη  σταθερή  εργασία για όλους , κατάργηση  των  
ελαστικών  μορφών  απασχόλησης . 

 Ουσιαστική προστασία της  μητρότητας , άδεια κυήσεως , 
τοκετού , γαλουχίας  και φροντίδας  των  νεογέννητων . 

 Να αποσυρθεί τώρα το  νομοσχέδιο  για το  φορολογικό .  
Φαντάζομαι  όταν  το  συγγράψατε  το… 

 Δημόσια και δωρεάν  ενιαία ανώτατη  εκπαίδευση  με  ένα 
πτυχίο  5ετούς  διάρκειας  ανά ειδικότητα μηχανικού . 

 Κατάργηση  των  ΣΔΙΤ , των  συμβάσεων  παραχώρησης και 
των  νόμων  αναδιάρθρωσης  του  κατασκευαστικού  τομέα. 

 Ενιαίος  κρατικός  φορέας  κατασκευών . 
 Κατάργηση  – συνάδελφοι απλά είναι τα πράγματα, λένε 

πέντε  πράγματα όποιος  συμφωνεί καλώς , όποιος  
διαφωνεί καλώς , απλά – κατάργηση  του  νομοθετικού  
πλαισίου  απελευθέρωσης  της  ενέργειας  και των  
τηλεπικοινωνιών , ενιαίοι κρατικοί φορείς  στους  
παραπάνω τομείς , που  θα αποτελούν  λαϊκή  περιουσία. 

 Άμεση  αύξηση  των  νομικά κατοχυρωμένων  ελάχιστον  
αμοιβών  μελέτης  και επίβλεψης  με  αλλαγή του  κώδικα 
αμοιβών . 

 Ουσιαστική εφαρμογή  των  μέτρων  υγείας  και ασφάλειας  
των  εργαζομένων . 

 Αποδέσμευση  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και τους  
άλλους  ιμπεριαλιστικούς  οργανισμούς  και ενώσεις  
επιστροφή  όλων  των  ελληνικών  σωμάτων  που  
χρησιμοποιούνται  στους  ιμπεριαλιστικούς  στρατούς . 

 Κατάργηση  των  ξένων  βάσεων  στη  χώρα. 
Αυτά επιγραμματικά αν  τα κατάλαβα καλά, αυτό  το  πράγμα 
λοιπόν  τίθεται στην  κρίση  σας . 
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Εγώ θα ρωτήσω τον  Κώστα πραγματικά, εσύ  
πιστεύεις  ότι αυτή  εδώ η  Αντιπροσωπεία όπως  είναι μπορεί να 
ψηφίσει αυτά τα πράγματα συνολικά;  Εάν  Κώστα το  πιστεύεις  
συγγνώμη  αλλά νομίζω ότι βρίσκεται σε  άλλο κόσμο…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αγαπητέ  συνάδελφε  
Σωμαράκη , ένα λεπτό , δεν  θα κρίνουμε  τώρα αυτό , συνάδελφε  
σε  παρακαλώ. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Με  βάζεις  να ψηφίσω για τη  σύνταξη… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, 
συνάδελφε  να προχωρήσουμε ;  Αν  διαφωνείς  έχεις  τη  
δυνατότητα της  ψήφου  σου . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Όχι αλλά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα εντάξει, άμα με  
ρωτήσεις  και εμένα έχω τη  γνώμη  μου , υποβάλλαμε  πέντε  
προτάσεις . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Θα καταψηφίσω και θα παρεξηγηθώ γιατί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί να παρεξηγηθείς ;  Την  
άποψή  σου  λες . 
 Λοιπόν , στην  κρίση  του  Σώματος  της  Αντιπροσωπείας , 
ποιοι είναι υπέρ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Συγγνώμη  Πρόεδρε θέλω να κάνω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα όλη  την  ώρα θα κάνουμε  
διαδικαστικά βρε  παιδί μου ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ναι είναι σοβαρό  θέμα, τι να κάνουμε  
δηλαδή ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ορίστε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και χάνουμε  την  ουσία Πρόεδρε αν  έχεις  
καταλάβει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και εγώ λέω χάνουμε  την  ουσία, συμφωνώ. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Λοιπόν  κοιτάξτε  να δείτε  τώρα, ανεξάρτητα 
από  το  τι προτείναμε  όλοι και αν  μπορεί να γίνει σύνθεση , 
όντως  υπάρχει μία συγκεκριμένη  πρόταση , αυτή  την  πρόταση  
όμως  εγώ τουλάχιστον  δεν  μπορώ να την  ψηφίσω, 
αποδέχομαι  το  πολιτικό  σκεπτικό , αλλά θα πω γιατί δεν  
μπορώ να την  ψηφίσω. 
 Δεν  μπορώ εγώ να ψηφίσω ένα θέμα για την  παιδεία, το  
οποίο  είναι πολύ  λιγότερο  από  μία πολύ  καλή απόφαση  και 
αναλυτική  για την  παιδεία που  έχει  πάρει η  Αντιπροσωπεία, 
πάλι με  πρόταση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ. Δεν  μπορώ να 
ψηφίσω ως  μηχανικός  και ως  μέλος  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  πόσο  
πρέπει να είναι το  αφορολόγητο  γιατί την  ελληνική  οικογένεια. 
Υπάρχουν  διάφορα ζητήματα τα οποία δεν  μπορούνε να 
ψηφιστούνε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει συναδέλφισσα, 
δεκτά, εντάξει δεκτά, να ολοκληρώσουμε  όμως  τη  διαδικασία, 
εντάξει. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Επειδή  όμως  πολιτικά δεν  μπορούμε  να 
καταψηφίσουμε  την  απόφαση , εμείς  θα ψηφίσουμε  παρών . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ πολύ , το  θέμα 
για να τελειώνουμε , τίθεται καταρχήν , καταρχήν  έτσι;  Αν  
ψηφιστεί καταρχήν  συζητάμε  για διορθώσεις  και για 
προσθήκες , καταρχήν  λοιπόν  τίθεται για ψήφιση .  
 Ποιοι είναι υπέρ;  Παρακαλώ Γιάννη, ποιοι είναι υπέρ; 
Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, καταμέτρησε  συνάδελφε  



Συνεδρ ίαση  6 η   (συνεχ . -επαναληπ . )         6 η ς   Απριλ ίου   2011       σελ ίς    86 
 

Κασαπάκη, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ;  Υπέρ είναι 4, ποιοι 
είναι κατά; Κατά; 10, ποιοι είναι παρών ; Ποιοι ψηφίζουν  
παρών ;  Παρών  5.  Λευκό ;  Ένα. 
 Λοιπόν  να συνοψίσουμε , είπες  υπέρ;  4, κατά 10, παρών  
5 και λευκό  ένα, συνεπώς  η  εισήγηση  της  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ δεν  υπερψηφίζεται και συνεπώς  δεν  
τίθεται θέμα ούτε  προσθηκών , ούτε  διορθώσεων . 

       
ΘΕΜΑ  7ο  

 
Ένταξη  της  Σπιναλόγκας στα μνημεία της  ΟΥΝΕΣΚΟ  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάμε  στο  επόμενο  θέμα 
συνάδελφοι το  οποίο  είναι, η  ένταξη  της  Σπιναλόγκας  στα 
μνημεία της  ΟΥΝΕΣΚΟ . 
 Παρακαλώ τον  εισηγητή  τον  συνάδελφο  το  Σγουρό  για 
μία τοποθέτηση . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Συνάδελφοι όπως  ξέρετε το  Σεπτέμβριο  του  
2009… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι θα παρακαλέσω 
όσοι θέλετε  να μιλήσετε , συνάδελφε  Μπριλάκη, άμα θέλετε  να 
μιλήσετε  πηγαίνετε  έξω και αφήστε  τον  εισηγητή  να αναπτύξει 
το  θέμα του , παρακαλώ. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Θα είμαι πολύ  σύντομος  για να δώσω το  λόγο  
στην  Εύα την  Μουντράκη . 
 Το  Σεπτέμβριο  του  2009 μετά από  μια απόφαση  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  ανατέθηκε  μετά από  εκδήλωση  
ενδιαφέροντος  μία 5μελή  ομάδα συναδέλφων  και μία 
Αρχαιολόγο, να προχωρήσουν  ως  ομάδα εργασίας  την  
εκπόνηση  ενός  φακέλου  για την  υποψηφιότητα της  
Σπιναλόγκας  στον  κατάλογο της  παγκόσμιας  πολιτιστικής  
κληρονομιάς  της  ΟΥΝΕΣΚΟ . 



σελίς  87  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

 Η  ανάθεση  αυτή  έγινε  από  τη  Διοικούσα του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  σε  υλοποίηση  μιας  προγραμματικής  σύμβασης  
με  τη  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Λασιθίου  τότε  το  2009. 
Ξεκίνησε  η  σύνταξη  του  φακέλου  ο  οποίος  προβλέπονταν  από  
την  προγραμματική σύμβαση  ότι θα γίνει σε  δύο  φάσεις , τον  
Οκτώβριο  του  2009. Το  Νοέμβριο  του  2010 παραδόθηκε  η  
πρώτη  φάση , η  πρώτη  φάση  ουσιαστικά περιλάμβανε  τα 4 από  
τα 10 κριτήρια του  καταλόγου  της  ΟΥΝΕΣΚΟ  με  βάση  τα 
οποία τεκμηριώνεται η  ανάγκη ένταξης  του  χώρου  στης  
Σπιναλόγκας  στον  κατάλογο αυτό . 
 Επίσης  αναφέρεται σε  ζητήματα αυθεντικότητας  και 
ακεραιότητας  του  μνημείου  και βεβαίως  ακολουθεί και είναι 
αυτή  τη  στιγμή  σε  φάση  εκπόνησης , η  διαβούλευση  η  δημόσια 
η  οποία έχει προτείνει η  ομάδα εργασίας  με  την  τοπική  
κοινωνία εκεί και με  τις  συλλογικότητες  της  περιοχής , για τη  
σύνταξη  ενός  λεγόμενου  διαχειριστικού σχεδίου , το  οποίο  θα 
βάλει ένα πλαίσιο  δεσμεύσεων  και πρακτικών  μέσα από  τις  
οποίες  θα αντιμετωπιστεί όχι μόνο  ο  χώρος  της  Σπιναλόγκας  
ως  διακεκριμένος  μνημειακός  χώρος , αλλά και ευρύτερη  η  
φυσική  και ανθρωπογενής  ενότητα που  την  περιβάλλει, με  ένα 
τρόπο  πιο  συστηματικό  και πιο  υπεύθυνο, γιατί όπως  ξέρετε 
πάρα πολύ  καλά γύρω από  όλα τα μνημεία, υπάρχει μία 
ανάγκη προστασίας . 
 Απ ’  ότι φαίνεται μέχρι τώρα στην  περίπτωση  της  
Σπιναλόγκας  και με  την  τεράστια ανάπτυξη  ξενοδοχειακών  
υποδομών , τα πράγματα είναι πάρα πολύ  δύσκολα. Ευτυχώς  
όμως  δίπλα στην  Σπιναλόγκα υπήρχε  ένα μεγάλο αδόμητο  
νησί η  Κολοκύθα, η  οποία εξακολουθεί να παραμένει αδόμητη  
και πρέπει να το  υπερασπιστούμε  αυτό . Και βεβαίως  πρέπει 
να συζητήσουμε  με  όλους  τους  φορείς  της  περιοχής  και όλα 
εκείνα τα ζητήματα τα οποία από  εδώ και πέρα θα δώσουν  τη  
δυνατότητα, στο  συγκεκριμένο  χώρο  να αποκτήσει παραπέρα 
ποιότητες  και βεβαίως  να μπει σε  ένα κατάλογο, που  όπως  και 
εάν  το  δούμε , αποτελεί ένα σημαντικό  πρόκρημα γι ’  αυτό  που  
θα ακολουθήσει στη  συνέχεια, που  εγώ πιστεύω ότι πρέπει να 
είναι ένα καθεστώς  πιο  συστηματικής  προστασίας . 
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 Είναι αλήθεια ότι η  Ελλάδα από  το  2007 που  μπήκε  η  
παλιά πόλη  της  Κέρκυρας  μέχρι σήμερα 2011, δεν  έχει 
καταφέρει να εντάξει κάποιο  άλλο χώρο  σε  αυτό  τον  κατάλογο, 
γιατί αυτή  η  πρόταση  πρέπει αν  είναι ιδιαίτερα συγκροτημένη , 
πρέπει να έχει ένα προγραμματικό βάθος . Και εδώ πάλι 
ερχόμαστε  στις  αδυναμίες  που  έχει η  διοίκηση  και οι 
υπηρεσίες  αν  θέλετε , αλλά και συνολικότερα οι κοινωνίες  των  
πολιτών , να  υπερασπιστούνε πραγματικά ζητήματα, τα οποία 
αναδεικνύουνε όλα αυτά τα ζητήματα της  ποιότητας , που  
πιστεύουμε  ότι πρέπει να ισχύουνε και στις  περιπτώσεις  της  
προστασίας  του  μνημειακού  πλούτου . 
 Δεν  θα ήθελα να σας  κουράσω περισσότερο , θέλω μόνο  
να σας  πω κλείνοντας , ότι κοιτάζοντας  τον  ενδεικτικό 
κατάλογο της  ΟΥΝΕΣΚΟ , την  τελευταία 10ετία χωρίς  καμία 
εξαίρεση  η  Ισλαμική Δημοκρατία του  Ιράν  η  οποία απ ’  ότι 
ξέρετε αποτελεί και ένα από  τα επόμενα θύματα, έχει 
καταφέρει να εντάξει 25 μνημεία σε  αυτό  τον  κατάλογο. 
Μπράβο , τους  βγάζουμε  τον  καπέλο, υπάρχει λοιπόν  ένας  
κόσμος  εκεί σε  αυτή  τη  χώρα, ο  οποίος  ξέρει να 
υπερασπίζεται και τον  πολιτισμό  και το  έχει αποδείξει με  
πολλούς  τρόπους , ας  το  κάνουμε  και εμείς  με  το  λίγο  τρόπο  
τέλος  πάντων  που  μπορούμε  να το  κάνουμε . 
 Εγώ θα ήθελα να δώσω το  λόγο  τώρα στην  συνάδελφο  
την  Εύα τη  Μουντράκη  Αρχιτέκτονα, η  οποία είναι μέλος  αυτής  
της  5μελούς  ομάδας , για να σας  κάνει παρουσίαση , είναι πολύ  
μικρή  η  παρουσίαση  και ουσιαστικά εκθέτει με  συνοπτικό  
τρόπο  τα πορίσματα ή  αν  θέλετε  το  περιεχόμενο  της  πρώτης 
φάσης  αυτής  της  πρότασης . Όπως  ξέρετε η  πρώτη  φάση  
κατατέθηκε  το  Νοέμβριο , ψηφίστηκε  από  τη  Διοικούσα 
εγκρίθηκε  το  Δεκέμβρη  και στο  τέλος  του  Φλεβάρη  σε  μία 
επίσκεψη  που  είχε  οργανωθεί, παραδόθηκε  στο  Υπουργείο  
Πολιτισμού , το  οποίο  πραγματικά δεσμεύτηκε ότι από  εδώ και 
πέρα διαδικαστικά θα κινηθεί με  τον  πιο  άμεσο  και γρήγορο  
τρόπο , για να καταφέρουμε  ίσως  σε  ένα – δύο  χρόνια να 
έχουμε  στην  Κρήτη  την  πρώτη  ένταξη . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ το  συνάδελφο  το  
Σγουρό , μισό  λεπτάκι, ο  συνάδελφος  ο  Πρόεδρος  της  
Διοικούσας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Επειδή  θεωρώ την  πρωτοβουλία 
του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για τη  σύσταση  της  συγκεκριμένης  ομάδας  
εργασίας  μία από  τις  σημαντικότερες  των  τελευταίων  χρόνων , 
θέλω να πω δυο  – τρία πολύ  σημαντικά ζητηματάκια, τα οποία 
νομίζω έπρεπε να τα ακούσει σήμερα όλη  η  Αντιπροσωπεία 
και τα οποία τα θεωρώ πολύ  ιδιαίτερης βαρύτητας . 
 Πρώτον  πρέπει να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλη  την  
ομάδα εργασίας , οι οποίοι εδώ και για μεγάλο χρονικό  
διάστημα και τα πέντε  παιδιά, οι τέσσερις  συνάδελφοι, 
τέσσερις  εκλεχτοί Λασιθιώτες  συνάδελφοι και η  μία 
Αρχαιολόγος  έχουν  δώσει τον  καλύτερό  τους  εαυτό . Και 
έχουνε καταφέρει να έχουμε  φτάσει σε  ένα πολύ  καλό σημείο  
να είμαστε  στο  πρώτο  στάδιο , να έχει παραδοθεί και νομίζω 
ότι με  τον  ίδιο  ζήλο  θα συνεχίσουν  μέχρι και την  παράδοση . 
 Το  δεύτερο είναι ότι, αυτό  το  θέμα το  πιάσαμε  όταν  δεν  
υπήρχε  η  Βικτόρια Χίσλοπ , όταν  δεν  υπήρχε  η  σειρά το  
«Νησί», όταν  δεν  είχαν  πέσει όλα τα φώτα της  δημοσιότητας , 
ακριβώς  επειδή βρέθηκαν  οι άνθρωποι αυτοί, μεταξύ  των  
οποίων  ο  Κώστας  ο  Μαυρικάκης  που  θέλω να το  πω, όπου  
εδώ και δέκα χρόνια αρθρογραφούσε , πάλευε, μίλαγε για τη  
Σπιναλόγκα, για την  αξία να ενταχθεί η  Σπιναλόγκα στο  
καλεντάρι  της  ΟΥΝΕΣΚΟ  και που  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
έχει την  ευαισθησία να ακούει αυτές  τις  φωνές , αυτές  τις  
ζώσες  φωνές  των  συναδέλφων  μας  στην  Ανατολική  Κρήτη , να 
παίρνει αυτή  την  αγωνία και να την  μετατρέπει σε  πράξη . 
 Επίσης  να πω, έτσι ένα – δυο  στοιχεία για να καταλάβετε 
πόσο  σημαντική  είναι αυτή  η  ενέργεια, ότι με  το  που  θα μπει 
ένα μνημείο  στο  καλεντάρι  της  ΟΥΝΕΣΚΟ , αυτομάτως  
εκατομμύρια μάτια μέσα από  το  διαδικτυακό  τόπο  της  
ΟΥΝΕΣΚΟ , βλέπουν  αυτές  τις  περιοχές.  Η  χώρα μας  είναι μία 
από  τις  χώρες  με  τους  λιγότερους  ενταγμένους  ιστορικούς  ή  
περιβαλλοντικούς  τόπους , η  Κρήτη  με  κανέναν , δεν  είναι ο  
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μινωικός  πολιτισμός  μέσα, δεν  είναι κανένα περιβαλλοντικό  
τοπίο , κανένας  ιστορικός  τόπος , δεν  είναι ενταγμένο . 
 Για πάρα πολλά χρόνια η  Ελλάδα δεν  καταθέτει καμία 
πρόταση , δεν  έχουμε  προτείνει εδώ και αρκετά χρόνια, 
περνάνε  χρονιές  δηλαδή  όπου  εδώ θα μπορούσε  να ήτανε  
π .χ. η  Σπιναλόγκα ή  η  παλιά πόλη  των  Χανίων  ή  η  πόλη  της  
Ρόδου , η  Ρόδος  είναι ενταγμένη  ή  μια άλλη, ένα ιστορικό 
κέντρο  μιας  πόλης  μας , περνάνε χρονιές  που  η  Ελλάδα δεν  
ξέρω για ποιο  λόγο , τώρα φταίει η  γραφειοκρατία εκεί; Φταίει 
η  αδιαφορία μας  για τον  πολιτισμό  μας  και γι ’  αυτά τα οποία 
πρέπει να σώσουμε ;  Η  αδιαφορία των  πολιτών ;  Δεν  ξέρω, 
περνάνε  χρονιές  οι οποίες  δεν  κάνουμε  καμία πρόταση . 
 Άρα λοιπόν  θεωρούμε  ότι αυτή  η  ιστορία πρέπει να πάει 
με  ομόθυμη  στήριξη  του  κρητικού  λαού , όπως  το  ίδιο  θα 
πρέπει να κάνουμε  όταν  θα έρθει και η  ιστορία ενδεχομένως 
για την  παλιά πόλη  των  Χανίων , όλη  οι Κρητικοί να 
στηρίξουμε , όταν  θα έρθει η  υπόθεση  του  μινωικού  
πολιτισμού , που  είναι μία άλλη ιστορία για να δούμε  πως  θα 
μπει η  Κνωσός , γιατί όπως  είναι η  Κνωσός  δεν  πρόκειται να 
μπει ποτέ . Και πρέπει να το  δούμε , να βρούμε  το  παράθυρο  
να ενταχθεί η  Κνωσός  είτε να το  πούμε  τα μινωικά παλάτια της  
Ζάκρου, δεν  ξέρω τα Μάλια, τη  Φαιστό  και έτσι να μπει και η  
Κνωσός . Κάποιο  τρόπο  θα πρέπει να βρούμε  και να το  
συζητήσουμε  να πρωτοστατήσει και εκεί το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . 
 Θα πρέπει να υπάρξει στήριξη  πολιτική , πριν  από  
κάποια χρόνια όταν  το  λέγαμε , λέγαμε  καλά τη  Σπιναλόγκα θα 
βάλετε ;  Μα σοβαρά το  λέτε ;  Δεν  έχετε κάτι καλύτερο  να 
προτείνετε;  Τώρα μετά από  όλη  τη  συζήτηση , μετά από  όλο  
αυτό  το  οποίο  έχει γίνει τον  ντόρο  που  έχει αναδειχθεί, όχι 
μόνο  το  αρχιτεκτονικό  κομμάτι, η  μεγάλη αξία η  ιστορική, έχει 
μπει με  τα τελευταία δεδομένα και το  κομμάτι του  χώρου  του  
εγκλεισμού  λόγω φόβου , λόγω του  ότι η  ανθρώπινη  φοβία 
μπορεί να μετατρέψει τον  άνθρωπο  πραγματικά σε  τέρας  και 
το  οποίο  είναι ένα στοιχείο  το  οποίο  πρέπει να κρατηθεί στη  
μνήμη , στην  ιστορική μνήμη  και να δείξουμε  ότι χρειάζεται 
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πραγματικά να υπάρχει αλληλεγγύη  διαρκώς  μεταξύ  των  
ανθρωπίνων  κοινοτήτων  και ότι οι δυνατοί θα πρέπει να 
δίνουν  πάντα το  χέρι στον  αδύνατο .  Και θεωρώ ότι είμαι 
τυχερός , που  αυτά τα χρόνια το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  παίρνει 
τέτοιες  σημαντικές  πρωτοβουλίες  όπως  αυτή . 
 Και επίσης  και με  αυτό  κλείνω, να πω ότι και όταν  
κατέβηκε  ο   Υπουργός  Πολιτισμού  ο  Γερουλάνος  μετά από  τη  
συνάντηση  που  έγινε  και με  τους  φορείς  και με  τους  κατοίκους  
και με  εμάς  και τους  το  παραδώσαμε , είπε κάτι το  οποίο  
νομίζω έπρεπε να είναι αυτονόητο , ότι τέτοιες  πρωτοβουλίες  
ενεργών  συνόλων , επιστημονικών  συνόλων  των  τοπικών  
κοινωνιών , είναι ότι καλύτερο  σε  αυτή  την  περίοδο  τη  δύσκολη  
περίοδο , πέρα από  γκρίνιες , πέρα από  μιζέριες, πέρα από  
οποιαδήποτε  κατάσταση  την  οποία όλους  μας  διαμορφώνει 
ένα κλίμα έτσι πολύ  άσχημο  και είναι οι ενέργειες  και είναι η  
συμβολή  αν  θέλετε  η  ουσιαστική  συμβολή  την  οποία 
περιμένουν  αυτή  τη  στιγμή  και η  Κυβέρνηση  και οι τοπικοί 
φορείς , από  φορείς  όπως  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ το  συνάδελφο  
τον  Ινιωτάκη, θα παρακαλέσω τώρα τη  συναδέλφισσα την  
Μουντράκη  για μια σύντομη  παρουσίαση  της  εργασίας  και 
μετά θα έχουμε  ερωτήσεις  και τοποθετήσεις . 
 
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ:  Καλησπέρα και από  μένα. 
 Ο  κατάλογος  της  ΟΥΝΕΣΚΟ  περιλαμβάνει 911 μνημεία, 
που  αποτελούν  τμήμα της  πολιτιστικής  και φυσικής  
κληρονομιάς , την  οποία η  Επιτροπή  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς , 
θεωρεί ότι έχει εξέχουσα οικουμενική  αξία. 
 Σε  αυτά συμπεριλαμβάνονται  704 πολιτιστικά, όπως  το  
ιστορικό κέντρο  της  Φλωρεντίας  στην  Ιταλία,  180 φυσικού  
κάλους , όπως  το  εθνικό  πάρκο  του  Γκραν  Κάνυον  στις  
Ηνωμένες  Πολιτείες  και 27 μικρά μνημεία σε  151 χώρες , 
αναγνωρίζουμε  την  εικόνα από  τα Μετέωρα. 
 Προκειμένου  να ενταχθεί ένα μνημείο  στον  κατάλογο της  
ΟΥΝΕΣΚΟ , χρειάζεται να πληρούνται  κάποιες  προϋποθέσεις  
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και να ακολουθηθεί μία σειρά διαδικασιών .  Συγκεκριμένα 
πρέπει να το  μνημείο  να πληροί τουλάχιστον  ένα από  τα δέκα 
κριτήρια επιλογής  που  έχει καθορίσει η  ΟΥΝΕΣΚΟ . Επιπλέον  
είναι ανάγκη να είναι ενταγμένο  στον  ενδεικτικό κατάλογο με  
τις  υποψηφιότητες  κάθε χώρας . 
 Ο  φάκελος  που  ετοίμασε  η  ομάδα εργασίας  και 
παρέδωσε στο  Υπουργείο  Πολιτισμού  και Τουρισμού , 
αφορούσε  στην  ένταξη  της  Σπιναλόγκας  σε  αυτόν  ακριβώς  τον  
ενδεικτικό κατάλογο υποψηφιοτήτων  των  Ελλάδας  για την  
ΟΥΝΕΣΚΟ .  

Ο  φάκελος  χωρίζεται στις  εξής  ενότητες , έχει γίνει μία 
περιγραφή  του  μνημείου , αιτιολόγηση  της  εξέχουσας  
οικουμενικής  αξίας , δηλώσεις  αυθεντικότητας  και 
ακεραιότητας , σύγκρισή  του  με  άλλα αγαθά, κριτήρια που  
πληροί, έχει παρουσιαστεί η  κυριότερη  βιβλιογραφία και ένα 
παράρτημα εικόνων . 

Συνοπτικά θα παρουσιάσω τα παραπάνω κεφάλαια. 
Όπως  όλοι γνωρίζουμε  η  Σπιναλόγκα είναι μία νησίδα 

έκτασης  85 στρεμμάτων , στο  στόμιο  του  φυσικού  λιμένα της  
Ελούντας  του  Νομού  Λασιθίου  Κρήτης .  Γύρω από  τη  νησίδα 
εκτείνεται μία ιδιαίτερη  περιοχή  προστασίας , ιδιαίτερου 
φυσικού  κάλους  και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος . Πρόκειται 
για ένα έξοχο  παράδειγμα ανάμεσα στις  οχυρές  νησίδες  που  
συναντούμε  στον  κόσμο  και θεωρείται μοναδικό  μνημείο  τόσο  
από  αρχιτεκτονική , όσο  και από  κοινωνική  αλλά και ιστορική 
άποψη . 

Στο  νησί συνυπάρχουν  και συνδιαλέγονται  αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα διαφόρων  πολιτιστικών  επιρροών , που  
εμπλουτίζουν  ιστορικά το  χώρο  και παρουσιάζουν  τις  συνεχείς  
φάσεις  κατοίκησής  της , γεγονός  που  σπάνια συναντάτε  σε  
άλλες  νησίδες  στον  υπόλοιπο  κόσμο . Ωστόσο  η  τελευταία 
χρήση  της  ως  λεπροκομείο  προσδίδει στη  νησίδα μία μοναδική  
ιδιαιτερότητα, καθώς  αποτελεί το  τραγικότερο  κομμάτι της  
ιστορίας  της . 

Η  αυθεντικότητα της  νησίδας  είναι φανερή , καθώς  η  
πολιτιστική  της  αξία εκφράζεται αξιόπιστα μέσα από  την  καλή 
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κατάσταση  διατήρησης  των  χαρακτηριστικών  της  μορφής , του  
σχεδιασμού και των  υλικών , της  χρήσης  και της  λειτουργίας  
της , της  τοποθεσίας  και του  περιβάλλοντος  χώρου  και τέλος  
του  πνεύματος  της  αίσθησης  και της  περιρρέουσας  
ατμόσφαιρας  της . 

Στο  πέρασμα των  χρόνων  αποτέλεσε κομβικό  σημείο  
επικοινωνίας  ανθρώπινων  και πολιτισμών , έγινε  καταφύγιο  
προσφύγων , εξελίχθηκε  σε  μεγάλο μουσουλμανικό  κέντρο  της  
Ανατολικής  Κρήτης  και τέλος  και ίσως  και το  πιο  σημαντικό , 
αποτέλεσε  με  την  ίδρυση  του  λεπροκομείου , ένα χώρο   
υποχρεωτικού εγκλεισμού  ανθρώπων . Το  τελευταίο  αυτό  
κεφάλαιο  στιγμάτισε  τη  νησίδα, καθιστώντας  την  πλέον  
ουσιαστικά και μεταφορικά τόπο  μαρτυρίου  έως  το  1957, που  
σταμάτησε  η  λειτουργία του  λεπροκομείου .  

Η  Σπιναλόγκα από  το  1976 αποτελεί αρχαιολογικό  χώρο  
προστατευόμενο  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού , καθώς  
περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα διαφόρων  πολιτιστικών  
επιρροών , όπως  είναι οι κατασκευές  από  τα χρόνια της  
ενετικής  κυριαρχίας , τα οθωμανικά κτήρια, τα οποία σε  
δεύτερη χρήση  αποδόθηκαν  στους  κατοίκους  του  
λεπροκομείου  και οι νεότερες  εγκαταστάσεις  των  αρχών  του  
20ου  αιώνα, οι οποίες  δημιουργήθηκαν  για να καλύψουν  τις  
ανάγκες  του  οικισμού  των  Χανσενικών . 

Το  γεγονός  της  προστασίας  της  νησίδας  διασφάλισε  
ακόμα περισσότερο  τη  διατήρηση  των  ιδιαίτερων  
χαρακτηριστικών  της  και διαφύλαξε  τη  φυσιογνωμία της  από  
άστοχες  και ασύμβατες  επεμβάσεις , όπως  συμβαίνει σε  
περιπτώσεις , όπου  αντίστοιχοι χώροι έχουνε περιέλθει σε  
ιδιώτες.  (αλλαγή κασέτας)  
 
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ:  Με  τη  χρηματοδότηση  του  βήτα και γάμα ΚΠΣ 
στην  περίοδο  1997 με  2005, πραγματοποιήθηκαν  μεγάλης  
έκτασης  αναστηλωτικές  εργασίες , οι οποίες  θα συνεχιστούν  
και τα επόμενα έτη , με  νέα χρηματοδότηση .  
 Σκοπός  τους  ήταν  η  ανάδειξη  του  μνημειακού  πλούτου  
και του  ιδιαίτερου χαρακτήρα του  χώρου , με  περιορισμένες  και 
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απολύτως  αναγκαίες  (υπάρχει κενό  στην  κασέτα)…, στο  τοπίο  
που  το  περιβάλλει, να καθίσταται  διακριτή  και ευανάγνωστη  η  
φυσιογνωμία του  στους  επισκέπτες , προσφέροντάς  τους  
παράλληλα ασφάλεια κατά την  περιήγηση . 
 Η  σημασία της  Σπιναλόγκας  ως  μνημείο  παγκόσμιας  
κληρονομιάς , γίνεται φανερή  και μέσα από  τη  σύγκρισή  της  με  
άλλα μνημεία, μερικά από  τα οποία βρίσκονται  στη  λίστα με  τα 
μνημεία παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  ΟΥΝΕΣΚΟ , τόσο  όσον  
αφορά σε  σύνθετες  ενετικές  οχυρώσεις  της  όσο  και στη  
μετέπειτα χρήση  της  από  τους  Οθωμανούς , με  τη  δημιουργία 
ενός  ιδιαίτερου δείγματος  πολεοδομικής  οργάνωσης  και 
διαχείρισης  τους  χώρου , αλλά και την  καταγραφή  της  στη  
συλλογική  συνείδηση  και μνήμη , ως  ματρυρικός  τόπος , στην  
περίοδο  του  λεπροκομείου . 
 Θα σας  παρουσιάσω τώρα τα 4 κριτήρια που  θεωρούμε  
ότι πληροί η  Σπιναλόγκα. 
 Το  πρώτο   κριτήριο  είναι να, αποτελεί αριστούργημα της  
ανθρώπινης  δημιουργικής  διάνοιας . 
 Το  δεύτερο κριτήριο  είναι να επιδεικνύει σημαντικές  
ανθρώπινες αξίες  για μακρά περίοδο  χρόνου  ή  σε  μία 
πολιτιστική  περιοχή  του  κόσμου , σε  εξελίξεις  στην  
αρχιτεκτονική  ή  την  τεχνολογία, τις  μνημειακές  τέχνες , την  
Πολεοδομία, το  σχεδιασμό  τοπίου . 
 Το  τρίτο  κριτήριο  είναι να αποτελεί σημαντικό  
παράδειγμα τύπου  κτηρίου , αρχιτεκτονικού  ή  τεχνολογικού  
συνόλου  ή  τοπίου , που  απεικονίζει σημαντική  ή  σημαντικές  
φάσεις  ανθρώπινης  ιστορίας .   
 Και το  τέταρτο  κριτήριο , να συνδέεται άμεσα ή  διακριτά 
με  γεγονότα ή  ζώσες  παραδόσεις , με  ιδέες  ή  πεποιθήσεις , με  
καλλιτεχνικά ή  λογοτεχνικά έργα, εξέχουσας  παγκόσμιας  
σημασίας . 
 Θα σας  αναλύσω τώρα ένα – ένα τα κριτήρια.  Το  πρώτο  
κριτήριο , στο  πρώτο  κριτήριο , η  επιλογή  της  Σπιναλόγκας  
έγινε  με  γνώμονα τη  φυσική  θέση  της  νησίδας  στο  κέντρο  μιας  
οπτικά ελεγχόμενης  περιοχής , και αυτό  γιατί εξασφαλίζει 
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εποπτεία τόσο  στο  ηπειρωτικό εσωτερικό , όσο  και στο  
θαλάσσιο  ορίζοντα. 
 Το  υψηλό  επίπεδο  κατασκευής  του  οχυρωματικού 
περιβόλου , αποκαλύπτεται από  τους  (…) τρόπους  με  τους  
οποίους  συγκροτήθηκαν  οι σχεδιαστικές  και οι γεωμετρικές 
χαράξεις  στο  φυσικό  της  ανάγλυφο . Η  ημισέληνος  Μικέλε της  
Σπιναλόγκας  είναι μία σπάνια περίπτωση  επιθαλάσσιου  
προμαχώνα, με  ασύμμετρη  χάραξη .  Μοναδική περίπτωση  
ημισελήνου  προσαρμόστηκε με  απόλυτη  επιτυχία σε  τόσο  
περιοριστικά τοπογραφικά δεδομένα. Η  ημισέληνο  Μικέλε είναι 
λοιπόν  το  οχύρωμα εκείνο που  κατ ’  εξοχή  σφραγίζει και 
δικαιώνει τον  χαρακτήρα της  Σπιναλόγκας  ως  επάκτιο  οχυρού. 
 Η  θουριακή  αρχιτεκτονική  που  υλοποιήθηκε  και 
εξελίχθηκε  σε  Σπιναλόγκα, αποτελεί μια καινοτόμο  εφαρμογή  
της  θεωρίας  στην  πράξη .  Ταυτόχρονα συνθέτει ένα έργο 
τέχνης  με  γνήσιες  αισθητικές  αρετές, που  παραμένει 
αυθεντικό  μέχρι τις  μέρες  μας . 
 Το  δεύτερο κριτήριο , η  Κρήτη  ανέκαθεν  λόγω της  
γεωγραφικής  και γεωπολιτικής  θέσης  της , ήτανε  ένα 
σταυροδρόμι ανθρώπων  και ιδεών .  Αντίστοιχα η  Σπιναλόγκα 
ως  μέλος  ενός  τέτοιου  νησιωτικού  χώρου , αναδείχθηκε  σε  
σημείο  συγκερασμού  και αρμονικής  έκφρασης  διαφορετικών  
ιδεολογικών  και πολιτιστικών  εκφράσεων . 
 Στο  σχεδιασμό  και την  κατασκευή  του  οχυρού περιβόλου  
της  Σπιναλόγκας  συνεργάστηκαν  μερικοί από  τους  πιο  
διάσημους  βενετικούς  στρατιωτικούς  μηχανικούς  του  16ου  
αιώνα, καθιστώντας  την  ένα από  τα πιο  προηγμένα πακτ 
οχυρά της  Μεσογείου , για την  εποχή  της . 
 Κατά την  περίοδο  του  κρητικού  πολέμου , οπότε  
προσέφυγαν  στην  Σπιναλόγκα χριστιανοί από  τις  κοντινές  
τουρκοκρατούμενες  επαρχίες , ο  χώρος  απέκτησε  και οικιστικό  
χαρακτήρα. 
 Κατά τον  18ο και το  πρώτο  μισό  του  19ου  αιώνα, 
δημιουργήθηκε  στη  Σπιναλόγκα ένας  μικρός  
στρατοκρατούμενος  οικισμός , ο  οποίος  υπήρξε  και τόπος  
φυλακής  και εξορίας .  Ενώ ο  συνθήκες  αλλάζουν  από  τα μέσα 
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του  19ου  αιώνα, οπότε  ο  οικισμός  της  Σπιναλόγκας  γνωρίζει 
έντονη  πληθυσμιακή και οικονομική  άνθιση , φτάνοντας  να 
κατοικείται από  1.112 άτομα και να λειτουργεί ως  ανεξάρτητος 
Δήμος .  
 Ο  οικισμός  αναπτύχθηκε  στη  δυτική και νότια πλευρά της  
νησίδας , διατηρήθηκαν  ανέπαφες  οι οχυρώσεις  και πολλές  
θολωτές  δεξαμενές , οι οποίες  λειτουργούν  και υδροδοτούν  το  
νησί έως  σήμερα.  Κατά την  περίοδο  της  αυτονομίας  οι 
περισσότεροι κάτοικοι μετανάστευσαν  κυρίως  προς  τα 
παράλια της  Μικράς  Ασίας  και άρχισε  για τη  Σπιναλόγκα μία 
εποχή  παρακμής . 
 Φτάνουμε  το  1903 όταν  ψηφίστηκε  νόμος  που  όρισε  την  
Σπιναλόγκα ως  τόπο  εγκατάστασης  των  Χανσενικών  της  
Κρήτης . Η  νησίδα αποτελούσε  ιδανικό  τόπο  εγκλεισμού  τόσο  
λόγω της  θέσης  της  σε  μικρή  απόσταση  από  την  ξηρά, όσο  και 
λόγω των  κτηριακών  εγκαταστάσεων  που  ήδη  υπήρχαν . 
 Οι ασθενείς  προσπάθησαν  να οργανώσουν  το  χώρο  
σύμφωνα τις  ανάγκες  της  μαρτυρικής  ζωής  τους , με  
αποτέλεσμα την  αλλαγή χρήσης  και λειτουργίας  ορισμένων  
κτηρίων , καθώς  και την  προσθήκη  νέων  βοηθητικών  
κτισμάτων . 
 Το  επόμενο  κριτήριο . Το  επιθαλάσσιο  προμαχωνικό  
οχυρό  της  Σπιναλόγκας , κατασκευασμένο από  τους  Βενετούς  
τα τέλη  του  16ου  αιώνα, αποτελεί ένα από  τα σημαντικότερα 
παραδείγματα προηγμένης  οχυρωματικής  αρχιτεκτονικής , στην  
κατηγορία των  παρόχθιων  οχυρών  σε  πανευρωπαϊκό επίπεδο . 
 Η  Σπιναλόγκα ανήκει στον  τύπο  της  οχυρής  νησίδας  με  
περιμετρική  τοίχιση .  Αν  και το  φρούριο  απέχει πολύ  από  την  
κανονική  μορφή  οχυρού, τίποτα στη  δομή  του  δεν  είναι τυχαίο , 
καθώς  τα τοπογραφικά δεδομένα της  βραχονησίδας , έπαιξαν  
καθοριστικό ρόλο στη  μελέτη  της  οχύρωσης. 
 Οι στρατιωτικοί μηχανικοί εκμεταλλεύτηκαν  με  επιτυχία 
το  ιδιαίτερο  φυσικό  ανάγλυφο  της  Σπιναλόγκας , προκειμένου  
να αναπτύξουν  ένα όσο  το  δυνατόν  ισχυρότερο  οχυρωματικό  
σύστημα.   
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 Πρέπει να εξαρθεί η  κατασκευαστική  αρτιότητα του  
περιβόλου , η  οπτική  του  ενότητα με  το  χώρο , με  τη  χρήση  
τοπικών  δομικών  υλικών , η  άριστη  ιδεοπλασία του .  Καθώς  η  
νησίδα υψώνεται από  τα νερά μέσα σε  ένα φυσικό  τοπίο  
ξεχωριστής ομορφιάς , όλα αυτά τα στοιχεία χαρίζουν  στο  
οχυρό  συγκρότημα μια σπάνια αισθητική  ποιότητα. 
 Το  τελευταίο  κριτήριο .  Τελευταίος  σταθμός  στην  
ιστορική διαδρομή  του  μνημείου , αποτέλεσε η  χρήση  του  ως  
τόπο  εγκλεισμού  νοσούντων  συνανθρώπων , ως  τόπου  δηλαδή  
εφαρμογής  πολιτικών , κοινωνικού  αποκλεισμού  ευπαθών  
ομάδων  πληθυσμού .  
 Το  γεγονός  αυτό  αποτελεί το  τραγικότερο  κομμάτι της  
ιστορίας  της  Σπιναλόγκας , και προσδίδει στη  νησίδα μια 
μοναδική ιδιαιτερότητα.  Η  τραγικότητα συνυπήρξε όμως  με  
την  ελπίδα, καθώς  ο  εγκλεισμός  και η  ασθένεια δεν  έκαψαν  
την  επιθυμία τους  για ζωή . Αντίθετα οργάνωσαν  το  χώρο  τους  
και διαμόρφωσαν  μία δική τους  μικροκοινωνία, 
αλληλοϋποστηριζόμενοι σε  πείσμα της  περιβάλλουσας  
κοινωνίας  που  τους  απέβαλλε. 
 Το  τελευταίο  αυτό  και θλιβερότερο  κεφάλαιο  της  ιστορίας  
της  Σπιναλόγκας , έκλεισε το  1957 με  την  κατάργηση  του  
ιδρύματος , την  πλήρη  εκκένωση  του  νησιού  και τη  μεταφορά  
όσων  Χανσενικών  είχαν  απομείνει εν  ζωή , σε  θεραπευτήριο  
της  Αθήνας . 
 Η  Σπιναλόγκα έχοντας  μια ασύμμετρη  φυσιογνωμία ως  
μνημειακό  σύνολο , εγγράφεται σήμερα στη  συλλογική  
συνείδηση  ως  μαρτυρικός  τόπος .  Ταυτόχρονα η  υλική  και 
άυλη υπόσταση  του  διαχρονικού  αυτού  μνημείου  πολιτισμού , 
έχει αποτελέσει και εξακολουθεί να αποτελεί πηγή  έμπνευσης  
για καλλιτεχνική  δημιουργία.  Αυτό  γίνεται αντιληπτό  πολύ  
χαρακτηριστικά μέσα από  την  λογοτεχνία και τον  
κινηματογράφο . 
 Το  πρώτο  λογοτεχνικό έργο που  αναφέρεται στη  ζωή  των  
ασθενών  στη  Σπιναλόγκα γράφτηκε από  τη  Γαλάτεια 
Καζαντζάκη και είναι νουβέλα «οι λεπροί, η  άρρωστη  
πολιτεία».  Ακολούθησαν  ο  Θέμος  Κορνάρος  με  το  διήγημα 
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«Σπιναλόγκα Al Vital». Ο  Γουλιέλμος  Αμπωτ  με  το  
μυθιστόρημα «Γη  και νερό», πρόσφατα ο  Jean Luis Manson με  
το  μυθιστόρημα «Η  απομόνωση». Η  Βικτώρια Χίσλοπ  με  το  
best Seller «Το  νησί», αλλά και η  Νίκη  Τρουλλινού  στο  
διήγημά της  «Καφενείο  το  ρομάντζο». Έχουν  εμπνευστεί από  
τη  ζωή  των  ασθενών  στο  νησί. 
 Ταινίες  μικρού  μήκους  από  διάσημους  ξένους  
σκηνοθέτες , όπως  ο  Γερμανός  Βέρνερ Χέρτζοκ  με  την  
«Τελευταία λέξη», ο  Γάλλος  Daniel Pollet με  την  ταινία «Η  
τάξη» και πρόσφατα ο  Κωστής  Αθουσάκης  με  την  
«Σπιναλόγκα», αναφέρονται στο  λεπροκομείο  και στη  ζωή  των  
αρρώστων  στη  νησίδα.  Το  ίδιο  θέμα έχουν  και μεγάλου  
μήκους  ταινίες , όπως  το  «Νησί της  σιωπής», της  Λίλιας  
Κουρκουλάκου  και η  ταινία «Halibat» του  Χαβιέ  Κολέρ. 
 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  πολύ  τη  
συνάδελφο  Κα Μουντράκη  και θα ήθελα τώρα να ανοίξει 
κατάλογος  ερωτήσεων  και μετά τοποθετήσεων . Ερωτήσεις  
λοιπόν , Κασαπάκης  ερώτηση ;  Κασαπάκης  λοιπόν  άλφα, 
Κασαπάκης , άλλος  ερώτηση ;  Βήτα; Άλλος  συνάδελφος  
ερώτηση ;  Εγώ δεύτερη ερώτηση  Αγαπάκης , άλλος ;  
Μπάκιντας , άλλος  συνάδελφος  για ερώτηση  να κλείσει ο  
κατάλογος ;  Κανείς , κλείνει ο  κατάλογος . 
 Συνάδελφε  Κασαπάκη ερώτηση . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Το  ιδιοκτησιακό καθεστώς  ποιο  είναι; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να πούμε  όλα μαζί, να 
προχωρήσω και εγώ στην  ερώτησή  μου , αν  κατάλαβα καλά 
δραστηριοποιείται μία ομάδα εργασίας  η  οποία έχει κάνει αυτή  
τη  δουλειά, αυτή  η  δουλειά τώρα είναι σε  επίπεδο  πρώτης 
φάσης ; Επακολουθεί και δεύτερη φάση ;  Και η  δεύτερη φάση  
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τι αντικείμενο  θα έχει;  Επίσης  απ ’  ότι γνωρίζουμε  έγινε  
πρόταση  για ένταξη  του  μνημείου  στα μνημεία της  ΟΥΝΕΣΚΟ , 
αυτή  η  πρόταση  υποβοηθείται  από  κάποιο  φορέα ή  μόνο  το  
ΤΕΕ  ,από  μόνο  του  προσπαθεί;  Αυτό . 
 Και η  επόμενη  ερώτηση  του  Κ . Μπάκιντα, συνάδελφε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καλύφθηκα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, συνάδελφε  Σγουρέ . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ιδιοκτησιακά απάντησε  ήδη  ο  Γιάννης  ο  Βαϊλάκης , 
ευτυχώς  είναι δημόσιος  χώρος , διότι αν  δεν  ήτανε  δεν  ξέρω αν  
συζητούσαμε  σήμερα για ένταξη  στην  ΟΥΝΕΣΚΟ . 
 Τώρα όσον  αφορά τώρα τη  στήριξη , όπως  ξέρετε η  
υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  έγινε  μεταξύ  του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και της  τέως   Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης  Λασιθίου , για τη  σύνταξη  αυτού  του  φακέλου . 
Είναι σαφές  σήμερα ότι την  προσπάθεια αυτή  τη  στηρίζει η  
Περιφέρεια Κρήτης  η  οποία αποτελεί τέλος  πάντων  τη  θεσμική  
συνέχεια και βέβαια το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και ο  Δήμος  
Αγίου  Νικολάου . Ο  οποίος  τουλάχιστον  στη  συνάντηση  του  
Μάρτη  που  έγινε  στην  Ελούντα την  πρώτη  διαβούλευση  
δηλαδή  με  τους  κατοίκους  και με  τους  φορείς  της  περιοχής , 
ήτανε  παρών . Και είναι σαφές  βέβαια ότι από  εδώ και πέρα η  
ευθύνη  του  Δήμου  θα είναι πάρα πολύ  σοβαρή , γιατί η  
δεύτερη φάση  η  οποία περιλαμβάνει ακριβώς  εκτός  από  την  
τεκμηρίωση  που  είδατε τώρα για την  ένταξη  στην  περίφημη  
λίστα αναμονής , υπάρχει και η  δεύτερη φάση  η  πολύ  
ουσιαστική , που  έχει να κάνει με  το  διαχειριστικό  σχέδιο , 
δηλαδή  με  το  πώς  στεκόμαστε  ως  τοπική  κοινωνία και ως  
θεσμικές  και πολιτικές  εκφράσεις  της  περιοχής , απέναντι στο  
γεγονός  αυτό . 
 Τι είναι η  Σπιναλόγκα ως  μνημειακός  χώρος , με  ποιο  
τρόπο  έχουμε  σκοπό  να αναδείξουμε  και να προστατεύσουμε  
τη  διαδρομή  του  από  εδώ και πέρα και με  ποιο  τρόπο  είναι 
σαφές  ότι δεσμευόμαστε να αναδείξουμε  τις  ποιότητες  του  
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φυσικού  και του  ευρύτερου πολιτισμικού  περιβάλλοντος  της  
περιοχής , οι οποίες  είτε το  θέλουμε  είτε όχι έχουν  θιγεί με  
διάφορους  τρόπους , μέσα από  την  υπερβολική τουριστική 
ανάπτυξη  των  τελευταίων  20 χρόνων . 
 Η  δεύτερη φάση  δηλαδή  όπως  καταλαβαίνετε  πρέπει να 
έχει μέσα ρητές  προβλέψεις , λέω μόνο  ένα χαρακτηριστικό  
περιστατικό , η  Δρέσδη μια γερμανική  πόλη  η  οποία ήτανε  
ενταγμένη  στον  κατάλογο της  ΟΥΝΕΣΚΟ , είναι μία πόλη  που  
βομβαρδίστηκε στο  τέλος  του  2ου  Παγκόσμιου  Πολέμου  με  
έναν  τρόπο  τέλος  πάντων  ο  οποίος  έχει κατακριθεί από  
πολλές  πλευρές .  Απεντάχθηκε από  τον  κατάλογο της  
ΟΥΝΕΣΚΟ , γιατί στην  κατά 5ετία τέλος  πάντων  διερεύνηση  
των  όρων  διατήρησης  αυτού  του  σχεδίου , βρέθηκε  ότι είχε  
κατασκευαστεί σε  έναν  ποταμό  μια τεράστια γέφυρα, για την  
οποία δεν  είχαν  υποβληθεί σχέδια στην  ΟΥΝΕΣΚΟ  
 Δεν  θέλω να πω με  αυτό  ότι, θα έρθει το  διαχειριστικό  
σχέδιο  να  βάλει όρους  δόμησης  στην  περιοχή  να πει, μη  
χτίζετε , αλλά είναι σαφές  ότι κάποια πράγματα που  έχουν  να 
κάνουνε  και με  την  προστασία του  οικιστικού  περιβάλλοντος  
και με  τη  διαδρομή  του  από  εδώ και πέρα και με  την  
προστασία του  φυσικού  περιβάλλοντος  και βεβαίως  του  
υπόλοιπου  μνημειακού  πλούτου  της  περιοχής , γιατί η  
Σπιναλόγκα δεν  είναι μέσα σε  ένα γυμνό  τοπίο , υπάρχουν  
γύρω – γύρω πολύ  αξιόλογα πράγματα. Είναι σαφές  λοιπόν  
ότι όλα αυτά θα μπούνε σε  ένα κατάλογο προβλέψεων , ο  
οποίος  είναι σαφές  ότι πρέπει να έχει ένα περιεχόμενο  τέτοιο , 
που  να μπορεί να ελεγχθεί ανά πέντε  χρόνια η  εφαρμογή  του . 
 Διάβαζα πριν  από  ένα μήνα στην  Κυριακάτικη  
Ελευθεροτυπία, ότι στην  Κέρκυρα αυτή  τα στιγμή  πέντε  χρόνια 
ολοκληρώνονται  το  2012 μετά την  ένταξη , υπάρχει σοβαρό  
ζήτημα, διότι απ ’  ότι φαίνεται ο  εκεί μηχανισμός  του  Δήμου  ή  
ο  θεσμικός  μηχανισμός  που  διαθέτει η  ελληνική  πολιτεία, δεν  
έχει κινητοποιηθεί ακόμα, με  αποτέλεσμα 4 χρόνια μετά την  
ένταξη  της  παλιάς  πόλης  της  Κέρκυρας , να μην  έχει γίνει 
σχεδόν  τίποτα από  αυτά που  προβλέπει το  σχέδιο . 
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 Σας  λέω εδώ ενδεικτικά και χαρακτηριστικά, ότι το  2003 
έγινε  η  τελευταία ένταξη  χώρων  στην  ενδεικτική λίστα και σας  
θυμίζω ποιοι είναι, είναι ο  αρχαιολογικός  χώρος  της  Κνωσού  
και το  φαράγγι της  Σαμαριάς .  Γι ’  αυτά τα δύο  πράγματα δεν  
έχει προχωρήσει τίποτα, δεν  έχουν  συνταχτεί οι φάκελοι, δεν  
έχουν  αρχίσει να συντάσσονται  διαχειριστικά σχέδια και όπως  
καταλαβαίνετε  τα προβλήματα στην  Κνωσό  είναι τεράστια, 
γιατί ο  καθένας  ενδιαφέρεται πως  θα χτίσει μέσα στο  μινωικό  
ανάκτορο .  
 Εάν  δεν  μπούνε, δηλαδή  πολύ  αυστηρά ζητήματα που  
έχουν  να κάνουνε  με  τον  έλεγχο , ιδιαίτερα της  δόμησης  και 
της  ανθρωπογενής  δραστηριότητας  στην  περιοχή  της  Κνωσού , 
βλέπω ότι η  Κνωσός  θα μπει πολύ  δύσκολα. Από  την  άλλη 
μεριά όμως  φαίνεται ότι υπάρχει μία καλύτερη  προοπτική για 
ζητήματα στην  υπόλοιπη  Κρήτη , που  έχουν  να κάνουνε  με  την  
ένταξη  της  παλιάς  πόλης  των  Χανίων , που  απ ’  ότι φαίνεται 
μπορεί να προχωρήσει και βεβαίως  του  ορεινού  όγκου  του  
Ψηλορείτη , δηλαδή  του  μεγάλου  έτσι δρυμού του  
αρχαιολογικού Ζωμίνθου  Ιδαίου Άντρου , ο  οποίος  πραγματικά 
πιστεύω ότι με  πολύ  λίγη  προσπάθεια από  πλευράς  ίσως  και 
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Δυτικής  Κρήτης , είναι μία πρόταση  
που  μπορεί να περπατήσει αμέσως  μετά από  τη  Σπιναλόγκα.  
Αυτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Σγουρό , συναδέλφισσα Μουντράκη  θέλετε  να προσθέσετε  
κάτι;  Ωραία, τοποθετήσεις  επί της  εργασίας , Σφακιανάκη, 
άλλος  συνάδελφος  τοποθέτηση ;  Μπριλάκις , μισό  λεπτό , 
Μπριλάκις , άλλος ;  Ξυλούρης , κλείνει ο  κατάλογος , λοιπόν  
Σφακιανάκη, Μπριλάκις , Ξυλούρης  και Πετράκης . 
 Συναδέλφισσα Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Θέλω να δώσω μια άλλη παράμετρο  από  
αυτά που  ειπωθήκανε  μέχρι τώρα, δεν  ξέρω πόσοι θυμούνται, 
εγώ το  θυμάμαι και δεν  είναι πάρα πολλά χρόνια, που  
γινότανε συζήτηση , υπήρχαν  σκέψεις  και αναφορές , τι να την  
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κάνουμε  αυτή  τη  Σπιναλόγκα.  Δηλαδή  υπήρχαν  ιδέες , 
αντιμετωπιζόταν  περίπου  ως  φιλέτο  προς  αξιοποίηση .  
Υπήρχαν  οι σκέψεις  να γίνει εκεί πέρα ένα ξενοδοχείο  
πολυτελείας  ή  δεν  ξέρω τι άλλο, να διατεθεί. 
 Θεωρώ πάρα πολύ  σημαντικό  το  τι έγινε  από  τότε  μέχρι 
σήμερα, έχει ένα πολύ  μεγάλο ενδιαφέρον  πως  περπάτησε , 
πως  συντέθηκε , το  ένα με  το  άλλο, ώστε να φτάσουμε  σήμερα 
να θεωρούμε  ότι, είναι όλο  και πιο  διασφαλισμένος  ας  πούμε  
αυτός  ο  χώρος  και θαρρώ ότι αυτό  έχει πάρα πολύ  μεγάλη 
αξία.  Αυτό  δεν  έγινε  ανέξοδα, γιατί παράλληλα γινόταν  όλη  
αυτή  η  ανάπτυξη  του  πανέμορφου  τοπίου  όλους  το  κόλπου  
της  Ελούντας  και έτρεχε μετά βασάνων , μία ειδική χωροταξική 
μελέτη . 
 Για τα ελληνικά δεδομένα η  ειδική χωροταξική μελέτη  
σημαίνει ότι πιο  μισητό , γιατί είναι ένα πράμα που  έβαζε  
περιορισμούς  από  παλιά, λόγω του  νόμου  και των  
προδιαγραφών , ενώ ο  κόσμος  δεν  ήθελε  κανένα περιορισμό .  
Δηλαδή  πριν  από  το  ’97 που  έγινε  ο  νόμος  για τα γενικά 
πολεοδομικά σχέδια όπου  θεωρήθηκε  μπορεί να μπαίνουν  
περιορισμοί στην  εκτός  σχεδίου  δόμηση , δηλαδή  στις  ζώνες  
που  δεν  είναι ελαστικοποιημένες , οι ΖΟΕ  και ειδικές  
χωροταξικές  μελέτες  ήτανε  αυτές  που  μπορούσαν  μόνο  να 
κάνουνε  αυτή  τη  δουλειά και ήτανε  ότι πιο  αντιπαθητικό . 
 Έτρεχε λοιπόν  εκεί μία ειδική χωροταξική μελέτη , που  
δεν  είχε  καμία πιθανότητα και ελπίδα να εγκριθεί.  Αυτή  η  
ειδική χωροταξική μελέτη  σήμερα στην  μορφή  που  είχε , έχει 
ενταχθεί μέσα στο  ΣΧΟΟΑΠ  του  Αγίου  Νικολάου .  Υπήρχανε 
μέχρι πρότινος , δηλαδή  μέχρι λίγο  πριν  βγει η  απόφαση , 
γνωμοδοτήσεις  μην  τυχόν  και μπει ειδική χωροταξική μελέτη  
στους  ΣΧΟΟΑΠ .  Δεν  είναι ότι καλύτερο , δεν  είναι ότι 
ονειρευόμουνα, όμως  αυτές  διάφορες  αντιστάσεις  προτάσεις , 
όσο  μπορούσε  να είναι εντάξει αυτές  που  έβαζε  η  
Αρχαιολογία, δηλαδή  σε  όποια μορφή  είχε  φτάσει μέσα από  
αντιδράσεις , συσχετισμούς , συζητήσεις , αυτή  η  ειδική 
χωροταξική μελέτη  εντάχθηκε .   
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 Και επίσης  το  ΣΧΟΟΑΠ  του  Αγίου  Νικολάου  προβλέπει 
να παραμείνει αδόμητη  η  Κολοκύθα που  είναι ο  μεγάλος  
αδόμητος  χώρος  δίπλα στην  Σπιναλόγκα. Έχω τη  γνώμη  ότι 
θα πρέπει στο  διαχειριστικό , στη  δεύτερη φάση  να αξιοποιηθεί 
και να ενισχυθεί αυτό  που  έχει κάνει ήδη  το  ΣΧΟΟΑΠ , να μην  
αγνοηθεί, να δοθεί μία συνέχεια και να συνεχίσουν  τα 
πράγματα να δένουνε το  ένα με  το  άλλο, προς  το  καλύτερο , 
προς  μια κατεύθυνση  δηλαδή  που  σιγά – σιγά να ωριμάζει όλο  
και με  καλύτερο  τρόπο .   
 Ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, τώρα έχουμε  το  
συνάδελφο  Μπριλάκι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Η  δουλειά είναι καλή, μπράβο  σε  όλους  και είναι 
και ας  πούμε , ξεκινάει κάτι.  Τώρα τι ξεκινάει για μένα, κατά τη  
γνώμη  μου  ένα κριτήριο  της  αξίας  ας  πούμε  των  μνημείων  
είναι και ηλικία, όσο  πιο  μεγάλη ηλικία τόσο  πιο  σπουδαίο  
είναι.  Δυστυχώς  τα παλιά έχουν  καταπέσει και είναι θαμμένα 
αυτά τα μινωικά δηλαδή  και βρίσκουμε  μόνο  μισό  μέτρο , ένα 
μέτρο  ύψος  τοίχους  και ότι έχει πέσει μέσα.  Ενώ τα ενετικά 
τείχη  στέκουν  ακόμα όρθια όπως  είναι τα ενετικά στην  πόλη  
του  Ηρακλείου , όπως  είναι αυτά και είναι επικίνδυνα να μη  
διατηρηθούνε και έτσι δεν  πειράζει που  ξεκινάμε  από  τα 
νεότερα που  έχουνε μικρότερη  αξία, ενώ θα έπρεπε να 
ξεκινάμε  και να αξιοποιούμε  ας  πούμε  τα παλιότερα που  
έχουνε μεγαλύτερη  αξία. 
 Αλλά δεν  πρέπει να σταματήσουμε  εκεί, το  βυζαντινό  
φρούριο  του  Νικηφόρου  Φωκά στον  Προφήτη  Ηλία, Καδνί 
Καστέλλι, το  οποίο  έχει σχεδόν  πέσει, έπρεπε να γίνουνε  
επειγόντως  για μένα εργασίες  να μην  πέσει, ότι έχει μείνει 
τέλος  πάντων .  Ασύνδετα τώρα θα σας  πω κάτι άλλο, είχαμε  
πάει στις  Βρυξέλες με  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και μου  είπαν  
ότι πήγανε λέει κάποιοι στο  Βατερλό.  Τι είναι το  Βατερλό, μια 
εξοχή  και έχουνε βάλει ένα τρενάκι σε  μια κοιλάδα και πάει 
γύρω – γύρω την  κοιλάδα και κάποιος  ξεναγός  λέει, από  



Συνεδρ ίαση  6 η   (συνεχ . -επαναληπ . )         6 η ς   Απριλ ίου   2011       σελ ίς    104 
 

εκείνο το  λόγο  ήτανε  ο  Ουέλλιγκτον , από  τον  άλλο λόφο  ήτανε  
τα κανόνια του  τάδε και από  εκεί τα άλλα και εδώ έγινε  η  μάχη  
του  Βατερλό και καταλήγουν  σε  μια καφετέρια και πίνουν  
καφέ , μπύρα.  Δεν  έχουνε δηλαδή  κάτι χειροπιαστό .   
 Στον  Αποσελέμη  που  δουλεύω εγώ, δουλεύει η  
Αρχαιολογική Υπηρεσία τώρα 2 χρόνια, έχει βγάλει 200 κούτες  
από  όστρακα τα λένε  αυτοί, τα κομμάτια τα κεραμίδια τα 
σπασμένα τα αγγεία,  200 κούτες  γεμάτες .  Αυτά τα πράγματα 
ζητήσανε  για να μη  χάσουνε  τον  μπούσουλα, να μην  τα 
χάσουνε  όλα, γιατί τα φορτώνουνε και τα πάνε μέσα και 
γράφουνε κάτι ταμπελίτσες .  Ζητήσανε πριν  σταματήσουν  
αρχαιολόγους , λέει βρε  παιδιά να κάνουμε  κάτι να τα 
συναρμολογήσουμε  και ήρθανε λοιπόν  οι συντηρητές  τα 
βάζανε εκεί σε  νερό  με  κάτι ποδιές  εκεί με  κάτι γάντια ξέρω 
εγώ και αρχίζουνε και συναρμολογούνε  σαν  πάζλ  τα κομμάτια 
και φτιάχνανε  ξέρω εγώ μια χύτρα που  την  είχαν  και 
μαγειρεύανε , με  πόδια όρθια τόση  στο  ύψος . Τους  είδα 
δηλαδή  που  δουλεύουνε.  
 Παιδιά τέτοια δουλειά μόνο  για τον  Αποσελέμη  είναι 
τεράστια, έχουν  βρει σε  δέκα θέσεις  μέσα στη  λεκάνη του  
φράγματος . Δεν  είναι σπουδαίες  αυτές  οι ανακαλύψεις , απλώς  
επειδή  υπήρχε  άργιλο  πολύ  υπήρχανε εργαστήρια που  
βγάζανε  αυτά τα αγγεία και γι ’  αυτό  βρίσκουν  και τόσο  πολλά.  
Αλλά η  Ελλάδα είναι γεμάτη , γεμάτη  αρχαία, γεμάτη , τώρα 
πρέπει να δούμε  το  μέλλον , δεν  ξέρω τι πρέπει, ας  τα 
βγάλουν  αυτοί που  είναι πιο  κοντά σε  αυτά τα πράγματα, εγώ 
είμαι μακριά, αλλά δεν  πρέπει να σταθούμε  εκεί. 
 Κάναμε  τη  Σπιναλόγκα και σταματήσαμε  και δεν  έγινε  
τίποτα μετά;  Αυτό  θέλω να πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συνάδελφοι είμαι σε  δύσκολη  θέση , πρώτον  
γιατί δεν  ξέρω, αυτά τα θέματα δεν  τα κατέχω, δεν  είμαι 
ειδικός , δεν  το  γνωρίζω.  Δεν  ξέρω δηλαδή  θέλω να είμαι 
ειλικρινής , δεν  ξέρω τι είναι η  ΟΥΝΕΣΚΟ , να μου  πεις  δεν  
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πρέπει να ξέρω;  Δηλαδή  μου  έρχονται  στο  μυαλό  κάποια 
πράγματα, θυμάμαι πριν  από  κάποια χρόνια που  οι φίλοι μας  
οι Αμερικάνοι βομβαρδίζανε  το  Αφγανιστάν  και βομβαρδίσανε  
κάτι μνημεία που  ήτανε  χαρακτηρισμένα από  την  ΟΥΝΕΣΚΟ , 
παγκόσμιες  κληρονομιές  κ .λ .π . και παρόλο που  είχε  γίνει 
παγκόσμια κατακραυγή δεν  μίλησε  κανένας , μόνο  η  ΟΥΝΕΣΚΟ  
δεν  μίλησε . Το  θυμάμαι μου  έκανε  πολύ  μεγάλη εντύπωση , 
κάτι μνημεία που  ήτανε  500 μέτρα σκαλισμένα τα βουνά δεν  
ξέρω. Τα βομβαρδίζανε  λοιπόν  αυτοί οι πολιτισμένοι ήτανε , 
θυμάμαι μου  έκανε  τόσο  μεγάλη εντύπωση  που  ενώ ήτανε  και 
χαρακτηρισμένα άχνα δεν  έβγαλε.  
 Δεύτερον , δεν  είναι μόνο  βέβαια το  μοναδικό  κριτήριο , 
δεύτερον , έχω δει πολλές  φορές  και έχουνε καταγγελθεί από  
διάφορες  οργανώσεις , ότι μνημεία που  παρόλο που  έχουνε 
χαρακτηριστεί ας  πούμε  από  την  ΟΥΝΕΣΚΟ , γίνονται  
αντικείμενο  πολύ  μεγάλης  εκμετάλλευσης  από  εντελώς  τυχαία 
από  μεγάλες  εταιρείες όπως  η  COCA – COLA κ .λ .π . βλέπε  
Ακρόπολη που… 
 Λοιπόν , εγώ δεν   θέλω να πω με  αυτό  τίποτα, πιθανόν  
να είναι και κάτι πολύ  καλό, όμως  δεν  έχω πειστεί π .χ. 
θυμάμαι έχουνε γίνει άπειρες  συζητήσεις , γιατί ας  πούμε  η  
Κνωσός  δεν  έχει ενταχθεί που  κατά κοινή  ομολογία  των  
ειδικών , γιατί εγώ δεν  είμαι ειδικός  το  αναγνωρίζω, δεν  έχω 
σχέση  πραγματικά είμαι εντελώς  άσχετος  με  την  Αρχαιολογία, 
αλλά απ ’  ότι ακούω τελικά είναι ένα μνημείο  παγκόσμιας  
σημασίας  και δεν  έχει κάνει ούτε  γίνει προσπάθεια, αλλά και 
ούτε  η  ίδια η  ΟΥΝΕΣΚΟ  θα μπορούσε , γιατί δεν  πρέπει να 
είναι μονόδρομη  η  σχέση , πρέπει να είναι και αμφίδρομη .  
Δηλαδή  μπορεί κάποιο  κράτος  να έχει κάποια πολιτισμικά 
τέτοια στοιχεία, που  να μην  μπορεί να τα υποβάλλει, δεν  έχει 
την  τεχνογνωσία, πρέπει και η  ΟΥΝΕΣΚΟ  σαν  τέτοιο  που  είναι 
να επεμβαίνει και αυτή . 
 Τι θέλω να πω με  αυτό , δεν  ξέρω μετά αν  προταθεί αυτό  
μήπως  μετά μπορεί να μπει σαν  εμπόδιο  για κάτι άλλο κ .λ .π .  
Με  λίγες  γραμμές , δεν  είναι ότι διαφωνώ, προσωπικά μιλάω, 
δεν  είναι ότι εγώ θα έλεγα να μην  μπει, όμως  επειδή δεν  έχω 
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πειστεί, δεν  ξέρω τι είναι και δεν  ξέρω πράγματι ποιες  μπορεί 
να είναι πέρα από  τις  προθέσεις  της  ομάδας  που  είμαι 
σίγουρος  ότι είναι…, εγώ θα ψηφίσω λευκό .  Και θέλω να 
δείξω με  τη  στάση  μου  αυτή  και το  εξής , το  ότι ας  πούμε  το  
κράτος  μας  Γιώργο μην  χαμογελάς , εγώ θέλω να είμαι 
ειλικρινής  με  τον  εαυτό  μου . 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Για γέλια είναι αυτό . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί βρε  Γιώργο είναι για γέλια; Δεν  το  
κατάλαβα δηλαδή . 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Θα σου  εξηγήσω μετά. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να μου  εξηγήσεις  αλλά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσετε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  …δεν  είναι ότι ομορφότερο  να χαμογελάς  έτσι; 
 Το  γεγονός  δηλαδή  ότι, δεν  έχει γίνει καμία προσπάθεια, 
εγώ λέω να ενταχθεί το  έργο, γιατί;  Δεν  ξέρω και όταν  λέω 
Γιώργη ότι εγώ κάτι δεν  το  γνωρίζω, δεν  το  γνωρίζω και όταν  
λέω ψηφίζω το  λευκό  γιατί δεν  ξέρω τι είναι, δεν  σημαίνει ότι 
είναι για γέλιο , με  συγχωρείς  πάρα πολύ  δηλαδή  έτσι, το  
ξεκαθαρίζουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν , ο  συνάδελφος  
Πετράκης . 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ας  ξεκινήσω από  το  τελευταίο  Κωστή  
να σου  πω απλά ότι ασφαλώς  και δεν  είμαι από  τους  
ανθρώπους  που  δεν  σέβονται  τον  κάθε ένα ομιλητή , αλλά εν  
πάση  περιπτώσει κάποια στιγμή  θα πρέπει να σταματήσουμε  
να βλέπουμε  πίσω από  οτιδήποτε  σκιές , δεν  ξέρω τι άλλο να 
χαρακτηρίσω. Επειδή  όμως  ανάφερες  και μία ανακρίβεια σου  
λέει ότι, αυτά τα μνημεία τα οποία είπες  ότι στο  Αφγανιστάν  
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καταστρεφότανε, τα Βομβαρδίσανε  οι Ταλιμπάν , έτσι να 
είμαστε  ακριβείς  και να μην  βλέπουμε  ακριβώς  πίσω… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Εγώ αναφέρομαι  σε  κάτι που  είπε ο  
Κωστής , τώρα μην  ανοίγουμε  τέτοιες  κουβέντες  Κωστή  δεν  
έχει σημασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε  Φανουράκη . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικρόφωνου)  
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Εν  πάση  περιπτώσει, κοίταξε  Κωστή , 
εγώ έχω μάθει στη  ζωή  μου , έχω μάθει στη  ζωή  μου  να μιλάω 
για πράγματα που  γνωρίζω, δεν  μιλάω για πράγματα που  δεν  
γνωρίζω, εσύ  ανεβαίνεις  και μιλάς  για πράγματα που  δεν  
γνωρίζεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ το  είπα. 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Να σταματήσουμε  εκεί, εν  πάση  
περιπτώσει. 
 Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε  κάποια ζητήματα που  
ευτυχώς  τα έθιξε  η  Βάννα, αλλά θα πάω και λίγο  παραπέρα.  
Δηλαδή  το  χωροταξικό πλαίσιο  που  συνοδεύει όλες  αυτές  τις  
προσπάθειες  είναι πάρα πολύ  σημαντικό  και ασφαλώς  θα 
πρέπει να υπάρχουν , δεν  ξέρω πώς  να το  πω, ένα είδος  
παρατηρητήριου , το  οποίο  θα μπορεί πραγματικά να 
παρακολουθεί την  πορεία όλης  αυτή  της  υπόθεσης , γιατί 
ασφαλώς  και θα προκύπτουνε  πολύ  σημαντικά ζητήματα, τα 
οποία έχουν  να κάνουν  και με  την  ανάπτυξη  μιας  ευρύτερης 
περιοχής  και μη  βρεθούμε  ξαφνικά όντως  οι δεσμεύσεις  οι 
οποίες  θα μπουν  να είναι τέτοιες  οι οποίες  θα αρχίσουν , γιατί 
πιθανόν  κάποιοι να φαντάζονται ότι αυτή  τη  στιγμή  ο  
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χαρακτηρισμός  σαν  ένα μνημείο  της  ΟΥΝΕΣΚΟ  είναι ένα 
κερδοφόρο  πράγμα. Όπως  θυμάμαι κάποιες  άλλες  εποχές  με  
την  υπόθεση  των  περιοχών  ΝΑΤΟΥΡΑ  και τώρα όλοι 
προσπαθούνε, τρέχουνε να δούνε  τι θα κάνουνε . 
 Σε  επίπεδο  Κρήτης , θα έλεγα ότι αυτό  που  ανέφερα 
νωρίτερα για το  πώς  κάποια πράγματα έρχονται  και δένουν  
συνολικά και συλλογικά. Ένα από  τα πράγματα που  θα 
μπορούσε  να κάνει ο  τεχνικός  κόσμος , είναι πραγματικά να 
αναδείξει κάποια στιγμή  ποιες  περιοχές, σε  επίπεδο  Κρήτης  
πλέον , θα μπορούσαν  να είναι πιθανές  υποψήφιες  και να 
αρχίσει σιγά – σιγά μια πολύ  μεθοδική  δουλειά και κυρίως  με  
αυτό  που  είπε η  Βάννα, που  είναι το  πιο  σημαντικό  ζήτημα, 
δηλαδή  έχουμε  έναν  κατάλογο, στήνουμε  έναν  κατάλογο με  
έργα τέτοια, τα οποία πιθανόν  θα μπορούσε  να είναι 
υποψήφια για εντάξεις , όχι μόνο  στην  ΟΥΝΕΣΚΟ , οπουδήποτε  
και να αρχίσουμε  να βλέπουμε  σοβαρά την  υπόθεση  εκεί που  
δεν  έχουμε  διαχειριστικά σχέδια ή  χωροταξικούς  σχεδιασμούς , 
να δούμε  πως  θα τα οχυρώσουμε  έναντι μελλοντικών  
παρεμβάσεων  τέτοιων  που  θα είναι πλέον  αργά. 
 Και για να πω και για την  Κνωσό  Κωστή , η  Κνωσός  
όποια ΟΥΝΕΣΚΟ  και να έρθει εδώ και να θέλει να τη  σύρει με  
το  ζόρι να τη  βάλει μέσα, έχουμε  κάνει τα αίσχη  της  ζωής  μας  
εκεί σαν  κοινωνία, δεν  θα πω ποιος  να επιμερίσω πάλι, αλλά 
σαν  τοπική  κοινωνία και το  βλέπουμε  και το  διαβάζουμε  
σήμερα πάλι στις  εφημερίδες .  Δέστε  με  τι αγωνία 
προσπαθούν  να κτίσουνε όπως  είπε ποιος  το  είπε, μέσα στο  
ανάκτορο  της  Κνωσού  έτσι;  Δηλαδή  οι αποχαρακτηρισμοί 
είναι το  πρώτο  που  τους  ενδιαφέρει.       (αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  …τα οποία είναι απλά και καθαρά 
πράγματα 
και με  τέτοιους  κανόνες  ας  πορευτούμε  στην  πορεία. Αυτό  
αφορά όχι μόνο  τα μνημεία τα της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  
αλλά και φυσικά μνημεία. 
 Σ ’  αυτό  λοιπόν  και εκεί κλείνω την  παρέμβασή  μου  
θεωρώ ότι έχει ρόλο το  ΤΕΕ  και το  τμήμα μας  και φυσικά εγώ 
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βλέπω πάντα σε  συνεργασία με  το  Δυτικής  Κρήτης , για τη  
δημιουργία καταλόγων  εν  δυνάμει μνημείων  φυσικών  ή  
ανθρωπογενών , τα οποία να αρχίσουμε  με  ένα πολύ  
συγκροτημένο  τρόπο  να τα υπερασπιζόμαστε  και να 
προετοιμάζουμε , αν  όχι την  ένταξή  τους  σε  καταλόγους  που  
μπορεί να είναι και περιττά πράγματα, αλλά την  ένταξή  τους  
στη  συνείδησή  μας  σαν  πολύτιμα πράγματα που  πρέπει να  
υπερασπιζόμαστε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Πετράκη , θέλει να πει η  συναδέλφισσα Βρέντζου . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Με  αφορμή  όλα αυτά που  άκουσα κυρίως  θέλω 
να πω, ότι καταρχήν  είναι όντως  κάτι πάρα πολύ  σημαντικό  
και η  πρωτοβουλία αλλά και η  – δεν  ξέρω – η  ένταξη  (…) αλλά 
ενδεχομένως αυτή  η  ένταξη  να προφυλάξει τη  Σπιναλόγκα από  
άλλου  είδους  χρήσεις .  

Όμως  βάζω, έναν  προβληματισμό  ήθελα να βάλω σε  
σχέση  και με  το  χωροταξικό αλλά κυρίως  όλο  τον  κόλπο  του  
Μεραμπέλλου  και αυτό  που  συντελείται όλα τα τελευταία 
χρόνια εκεί, γιατί δεν  είναι μόνο  η  Σπιναλόγκα μόνη  της , 
δηλαδή  μπορεί ενδεχομένως να προφυλάξουμε  τη  
Σπιναλόγκα, αλλά όλη  η  περιοχή  από  τον  Άγιο  Νικόλαο  μέχρι 
την  Πλάκα και μέχρι τέρμα εκεί προς  τα χωριά, έχει…, 
προφανώς  και μέχρι το  Ηράκλειο  και μέχρι τα Χανιά και μέχρι 
το  Ακρωτήρι , αλλά εγώ το  βάζω σε  συνδυασμό  με  τη  
Σπιναλόγκα γι ’  αυτό  το  λέω, ότι δεν  είναι μόνο  η  Σπιναλόγκα 
μόνη  της , είναι ενταγμένη  σε  έναν  κόλπο  όπως  πολύ  καλά 
ειπώθηκε  και αυτός  ο  κόλπος  βιαιοπραγείται καθημερινά και 
με  σχεδιασμούς  που  πιέζουν  στο  όνομα της  ανάπτυξης  να 
γίνουνε .  Εγώ δεν  θα έλεγα νόμιμα, θα έλεγα όμως  νομότυπα, 
αλλά και με  πάρα πολλά αυθαίρετα.  Και στα πλαίσια της  
λογικής  ότι κάποια στιγμή  θα ‘ρθουν  και να τα 
νομιμοποιήσουνε , έχουμε  ένα τεράστιο  παραλιακό μέτωπο το  
οποίο  είναι όλο  αυθαίρετο, έχουμε  ένα σωρό  λιμενικά 
καινούρια τα οποία κατατίθενται  και κατασκευάζονται και 
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ακριβώς  απέναντι από  τη  Σπιναλόγκα αυτή  τη  στιγμή  είναι 
υπό  αδειοδότηση  ένα λιμενικό , αλλά και παραδίπλα σε  όλο  
τον  κόλπο  του  Μιραμπέλλου .  Δεν  έχουν  βγει σχεδόν  καθόλου  
πρωτόκολλα κατεδάφισης , έχει γίνει ένα στηθαίο  σε  όλο  τον  
επαρχιακό δρόμο  και περνάς  με  το  αυτοκίνητο  και πλέον  δεν  
έχεις  οπτική  επαφή  με  τον  ορίζοντα και τη  θάλασσα.   

Θέλω λοιπόν  να πω ότι, αν  πραγματικά θέλουμε  και 
νοιαζόμαστε  και θα πρέπει κάποια στιγμή  να προσέξουμε  αυτή  
την  περιοχή , είναι πολύ  σημαντικό  να ξεκινήσουμε  κάποια 
στιγμή  να το  κάνουμε  και να μην  έρχονται  οι πιέσεις  όπως  
είπε και πριν  η  Βάννα, του  Βουλευτή , του  Δήμαρχου, του , του , 
που  ο  καθένας  θέλει το  δικό του  γιατί το  δικό του  δεν  είναι 
κακό είναι καλό . 

Βάζω λοιπόν  αυτόν  τον  προβληματισμό  γιατί πραγματικά 
εκεί η  περιοχή  για μένα έχει αλλοιωθεί απίστευτα, όντως  
δηλαδή  αυτό  που  πιστεύω είναι ότι υπάρχει βιαιοπραγία σε  
αυτή  την  περιοχή , έχει αλλάξει τελείως . Και αλλάζει 
καθημερινά και κατατίθενται  καθημερινά προτάσεις  στα 
πλαίσια της  ανάπτυξης , του  τουρισμού  κ .λ .π . 

Επίσης  θέλω να κάνω μία παρατήρηση  γιατί πάρα 
πολλές  φορές  έχει ειπωθεί εδώ μέσα, το  έχουμε  γράψει κιόλας  
σε  παρατηρήσεις  κ .λ .π .  Εγώ ήμουνα από  τους  πρώτους  που  
είχα πει, ότι το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  να γίνε από  μόνο  
του , αλλά δεν  αρκεί να σπάσει με  τα έργα, πρέπει να έχει 
πολιτική  με  το  περιβάλλον  και δυστυχώς  έρχομαι με  τον  
καλύτερο  τρόπο  να πω βεβαίως  ότι είχα δίκιο , διότι από  τότε  
που  έγινε  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος , όλες  οι ρυθμίσεις  που  
έχουν  βγει για το  περιβάλλον  είναι κατά του  περιβάλλοντος . 

Θα έλεγα λοιπόν  εμείς  ειδικά, επειδή πολλές  φορές  
έχουμε  πει εδώ ότι θέλουμε  να απλοποιηθούν , να 
απλουστευτούν , να γίνουν  πιο  γρήγορες , πιο  ελαστικές  οι 
περιβαλλοντικές  αδειοδοτήσεις , εγώ θέλω να κάνω μία 
παρατήρηση  και εμείς  ως  τεχνικοί πρέπει να την  προσέξουμε  
πάρα πολύ , ότι όταν  λέμε  να απλουστευτούν  αυτές  οι 
διαδικασίες , η  Κυβέρνηση  και η  Υπουργός  αντιλαμβάνεται το  
τεχνικό  κομμάτι, ενώ το  διοικητικό διογκώνεται. 
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Έχω λοιπόν  να πω ότι, αυτές  οι απλουστεύσεις  είναι 
ενάντια στους  τεχνικούς  και την  ουσία και είναι υπέρ των  
διοικητικών  πράξεων .  Να προσέχουμε  λοιπόν  όταν  λέμε  και 
εμείς  ειδικά και φεύγουνε  από  εδώ γιατί έχει φύγει και σε  
κείμενο  και σε  προτάσεις  και σε  παρατηρήσεις  και έχω 
βαρεθεί να τα λέω και τα ξαναλέω για άλλη μια φορά, όταν  
εννοούμε  απλουστεύσεις  δεν  εννοούμε  τις  τεχνικές  και τις  
ουσιαστικές  απλουστεύσεις  και παρακάμψεις , διότι αυτές  
πάντα είναι εις  βάρος  της  ποιότητας .  Λέμε  της  διοικητικές  και 
τις  νομοθετικές  παρεμβάσεις , οι οποίες  νομοθετούνται από  
ανθρώπους  οι οποίοι πάρα πολύ  καλά γνωρίζουνε, πάρα πολύ  
καλά ξέρουνε και τις  κάνουνε  συνειδητότατα.  Δεν  τις  ξέρουμε 
εμείς  καλύτερα που  είμαστε  υπάλληλοι από  αυτούς  που  
θεσμοθετούν .  Απλά έτσι τους  βολεύει και γι ’  αυτό  έτσι τις  
κάνει. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  ευχαριστούμε  τη  
συναδέλφισσα Βρέντζου , θέλεις  να δευτερολογήσεις  ο  
συνάδελφος  Σγουρός ; Εντάξει, συνάδελφε  Σγουρέ  και να 
κλείσουμε  τη  σημερινή συνεδρίαση . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Όλες  οι τοποθετήσεις  που  ακούστηκαν  
συνάδελφοι εδώ, νομίζω ότι αποτελούν , μάλλον  δίνουν  
πολύτιμο  υλικό  και στην  ομάδα εργασίας  για το  διαχειριστικό  
σχέδιο  το  οποίο  έχει αρχίσει να τρέχει.  Εγώ θα ήθελα να σας  
παρακαλέσω όλους  λέγοντάς  σας  ότι ήδη  υπάρχει ένα 
ερωτηματολόγιο  το  οποίο  έχει συγκροτηθεί από  την  ομάδα 
εργασίας , θεωρήσαμε  ότι ένα ερωτηματολόγιο  είναι κάτι το  
οποίο  θα δώσει τη  δυνατότητα σε  πολλούς  να τοποθετηθούνε . 
Ήδη  υπάρχει δημοσιευμένο  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  
εφημερίδας  ΑΝΑΤΟΛΗ , στο  διαδικτυακό  τόπο  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , 
ελπίζω να έχει μπει Πρόεδρε, στάλθηκε  πριν  από  δέκα μέρες . 
Νομίζω ότι είναι πολύ  εύκολο  να ελεγχθεί αύριο  το  πρωί αν  
πραγματικά είναι αναρτημένο . 
 Είναι ένα ερωτηματολόγιο  το  οποίο  έχει γενικές  και 
ειδικές  ερωτήσεις , νομίζω ότι είναι πολύ  σημαντικό  και 
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πολύτιμο  ο  κάθε ένας  από  μας  τουλάχιστον  που  ήμασταν  εδώ 
απόψε , να εκφράσει μία άποψη , διότι όλα τα ζητήματα τα 
οποία τέθηκαν  εδώ με  ένα συστηματικό  τρόπο  έχουν  
διατυπωθεί. Η  άποψή  μου  είναι ότι το  θεσμικό  περιβάλλον  
στην  περιοχή  το  οποίο  τουλάχιστον  σε  αυτή  τη  φάση , έστω και 
με  αυτόν  τον  ήπιο  τρόπο  που  είπε η  Βάννα και τις  προβλέψεις  
που  περιέχονται στον  ΣΧΟΟΑΠ  είναι ας  το  πούμε  λίγο  
ευνοϊκότερο  απ ’  ότι ήτανε  πριν , θα μας  δώσει τη  δυνατότητα 
μέσα από  το  διαχειριστικό  σχέδιο  να κάνουμε  ακόμα 
καλύτερες  προτάσεις .  

Πιστεύω ότι το  διαχειριστικό  σχέδιο  θα θέσει τέτοια 
ζητήματα και νομίζω ότι είναι μέσα και στην  οπτική  της  
ομάδας  να τα βάλει με  επιτακτικό τρόπο .  Στη  πρώτη  δημόσια 
διαβούλευση  13 Μαρτίου  που  έγινε  στο  Κοινοτικό  Κατάστημα 
Ελούντας  ήδη  υπεστήκαμε  τις  πρώτες 4 – 5 επιθέσεις  για τον  
έλεγχο  δόμησης , ο  οποίος  θα προταθεί. 

Δεν  θέλω να πω την  προσωπική   μου  άποψη  επ ’  αυτού  
του  σχεδίου  δόμηση  νομίζω την  έχω ξαναπεί κάποια στιγμή .  
Εγώ νομίζω ότι η  εκτός  σχεδίου  δόμηση  έπρεπε να έχει 
καταργηθεί παντελώς , αυτό  όμως  είναι προσωπική  μου  άποψη  
δεν  είναι θέση  του  Επιμελητηρίου , ούτε  της  ομάδας  σύνταξης  
του  φακέλου , ούτε  ίσως  και του  πολιτικού  μας  συστήματος , το  
οποίο  έχει άλλη  άποψη  γιατί τακτοποιεί εκκρεμότητες  με  
πολλούς  τρόπους  και θα ήθελα πάρα πολύ  με  αφετηρία αυτή  
τη  συζήτηση  να στηρίξουμε  το  δίκτυο  μνημείων  για ένταξη  
στην  ΟΥΝΕΣΚΟ  που  σας  είπα, ότι επειδή  έχω ασχοληθεί 
αρκετά με  το  ζήτημα μαζί με  την  ομάδα τα τελευταία χρόνια, 
βλέπουμε  ότι ξεκινάει από  τα Χανιά με  την  παλιά πόλη , 
περνάει από  το  Ρέθυμνο με  τον  ορεινό όγκο  του  Ψηλορείτη  
που  έχει μία εκπληκτική ποιότητα, φτάνει στο  Ηράκλειο  με  το  
ανάπτυγμα τυχόν  που  θα μπορούσε  ίσως  να είναι πραγματικά 
το  πρώτο  που  θα μπορούσε  να διεκδικήσει το  Ηράκλειο  τα 
ενετικά του  τείχη  και όχι η  Κνωσός ,  Γιατί είναι τα ενετικά τείχη  
με  το  μεγαλύτερο  ανάπτυγμα στην  Ευρώπη θα μπορούσε  
πραγματικά να είναι υποψήφια με  πολύ  μεγαλύτερο  βαθμό  
ετοιμότητας  πιστεύω απ ’  ότι η  Κνωσός  και βέβαια η  
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Σπιναλόγκα που  θεωρώ ότι αν  γίνει πραγματική συστηματική  
δουλειά και υπάρξει έτσι μία συστηματική  στήριξη , θα 
καταφέρουμε  να μπει σε  αυτό  τον  κατάλογο.  Τα αρχικά της  
ΟΥΝΕΣΚΟ  θυμίζω ότι είναι Unites Nations Educational 
Scientif ic Cultural Organization. 

Δεν  ξέρω αν  έχουμε  κάτι καλύτερο  σε  επίπεδο  
τουλάχιστον  κόσμου , σε  επίπεδο  διεθνές  υπάρχει αυτός  ο  
Οργανισμός . Ο  Οργανισμός  Ηνωμένων  Εθνών  μπορεί να 
ελέγχεται πάρα πολλές  φορές  και από  μας  για τους  
βομβαρδισμούς  της  Γιουγκοσλαβίας  και το  Ιράκ , από  ‘κει και 
πέρα όμως  εξακολουθεί να είναι το  μόνο  διεθνές  forum στο  
οποίο  συμμετέχουν  όλοι τουλάχιστον  ισότιμα, τουλάχιστον  
στην  ΟΥΝΕΣΚΟ .  Στο  Συμβούλιο  Ασφαλείας  προφανώς  δεν  
συμμετέχουν  όλοι ισότιμα, συμμετέχουνε μόνο  αυτοί που  
κάνουνε  κουμάντο . 

Θα έλεγα λοιπόν  ότι αυτή  η  προσπάθεια αξίζει 
πραγματικά μιας  υποστήριξης , γιατί νομίζω ότι θέτει 
προϋποθέσεις  για ένα μεγαλύτερο  καθεστώς  προστασίας .  
Συνηθίζεται στο  Λασίθι καμιά φορά να καγχάζουν  τον  
αρχαιολόγο  τον  Κωστή  τον  Δαβάρα, ο  οποίος  όταν  ήτανε  
Έφορος  Αρχαιοτήτων  και έβρισκε  κάποιο  εύρημα έλεγε, ότι 
πιάνει το  μάτι μου  αρχαιολογικός  τόπος . Τελικά αυτό  όμως  
σας  πληροφορώ ότι διέσωσε αρκετά πράγματα, ίσως  είναι 
ακραίο  να λέει κανείς  ότι, αν  βρει κάπου  ένα μικρό  αγγείο  ή  
ένα θραύσμα αγγείου  πρέπει να κηρύξει αρχαιολογική  περιοχή  
ότι πιάνει το  μάτι του .  Ήταν  όμως  μια τακτική  που  απ ’  ότι 
φαίνεται κάτι διαφύλαξε , κάτι απέδωσε . 

Το  διαχειριστικό  σχέδιο  λοιπόν  της  Σπιναλόγκας  είναι 
ένα στοίχημα που  νομίζω ότι μπορεί να κερδηθεί, η  άποψη  
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , δηλαδή  εμάς  που  συντάσσουμε  
το  φάκελο  πιστεύω ότι θα είναι καθοριστικής  σημασίας . Θα 
ήθελα πραγματικά να πείτε  την  άποψή  σας  στο  
ερωτηματολόγιο , ήδη  υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον  γι ’  αυτό  το  
ερωτηματολόγιο .  Εμείς  θεωρήσαμε  ως  επιτροπή, ως  ομάδα 
εργασίας  ότι έπρεπε αυτή  η  δημόσια διαβούλευση  να παίρνει 
έναν  απολύτως  ανοιχτό  χαρακτήρα, να μπορούν  να ακουστούν  
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απόψεις  και κυρίως  να συμμετέχουν  οι ομάδες  εκείνες  οι 
κρίσιμες  οι οποίες  τα επόμενα χρόνια θα έχουνε σχέση  με  την  
ανάπτυξη  με  την  εξέλιξη της  περιοχής .   

Και ίσως  όταν  μιλάμε  για ανάπτυξη  πρέπει να είμαστε  και 
λίγο  προσεκτικοί, μπορεί ανάπτυξη  για την  περιοχή  δεν  
σημαίνει να σταματήσει η  ανάπτυξη , αυτό  είναι επίσης  με  
προσέγγιση  η  οποία έχει ένα πολιτικό  πρόσημο .  Και βεβαίως  
θα ήθελα να συμφωνήσω με  την  Ειρήνη απλά ήθελα να της  
πω ότι, δεν  ξέρω αν  πραγματικά η  περιοχή  αυτή  η  
συγκεκριμένη  είναι η  χειρότερη  περιοχή  που  έχουμε  στην  
Κρήτη , εγώ θεωρώ ότι όλος  ο  Βόρειος  Άξονας  έχει πια 
υποθηκευτεί, έχει πλήρως  καταστραφεί και ίσως  είναι καιρός  
να αρχίσουμε  να μιλάμε  για το  Νότιο  Άξονα, του  οποίου  
επίσης  επίκεινται  η  καταστροφή , δηλαδή  η  ανάπτυξη .  Αυτό  
θέλω να πω. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Σγουρό , ένα λεπτό  συνάδελφε , ένα λεπτό , θέλεις  να 
προσθέσεις  κάτι; 
 Κλείνουμε  λοιπόν  τη  συζήτηση , συνάδελφοι κλείνουμε  τη  
συζήτηση  συνοψίζοντας  μόνο  για το  θέμα αυτό , παρακαλώ 
μπορώ να κλείσω;  Να κλείσω τη  συζήτηση  συνάδελφε  
Αντώνη; Να κλείσω λίγο , μετά τα συζητάτε . 
 Συνοψίζοντας  λοιπόν , η  ομάδα εργασίας  άμα κάνω λάθος  
να με  διορθώσετε ένα λεπτό , μη  φεύγουμε .  Συνάδελφοι η  
ομάδα εργασίας  υπέβαλλε την  πρώτη  φάση  στη  Διοικούσα 
Επιτροπή , έχει παραληφθεί και εγκριθεί αυτή  η  φάση  και έχει 
προβλεφθεί και ο  φάκελος  σαν  πρόταση  για την  προώθηση  
της  διαδικασίας .  Συνεπώς  εμείς  σαν  Σώμα Αντιπροσωπείας  
δεν  έχουμε  παρά να στηρίξουμε  αυτή  την  προσπάθεια, δεν  
ξέρω αν  διαφωνεί κανείς , αν  υπάρχει κάποιος  που  
να…διαφωνεί, νομίζω ο  συνάδελφος  Ξυλούρης  είπε λευκό , 
νομίζω ότι όλοι οι άλλοι συμφωνούμε  και υποστηρίζουμε  την  
προσπάθεια, υπάρχει καμία διαφωνία επ ’  αυτού ;  Όχι. 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Μια και ρωτάς  να σου  απαντήσω. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δύο . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα να μην  κάνουμε  
ανάλυση , δύο  λευκά όλοι άλλοι στηρίζουμε  την  προσπάθεια. 
 Νομίζω ότι δεν  πρέπει αν  επεκταθούμε  περισσότερο , εγώ 
να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που  κάνανε αυτή  την  
προσπάθεια και καλό  θα είναι να επεκταθεί και σε  άλλα 
μνημεία όπως  αναφέρθηκε . 
 Τώρα κλείνοντας  τη  σημερινή συνεδρίαση  να 
ευχαριστήσω για τη  συμμετοχή  όλων , να ζητήσω υπομονή  και 
εγκράτεια σε  όλους  μας  και εγώ μέσα και να ευχηθώ καλό 
Πάσχα. Πριν  το  Πάσχα δεν  θα κάνουμε  κάποια άλλη 
συνεδρίαση , μετά το  Πάσχα θα ξεκινήσουμε  ξανά τα υπόλοιπα 
θέματα. 
 Χαιρετώ, καλή  δύναμη , καλό Πάσχα, η  ώρα είναι 10:55 
και κλείνει η  συνεδρίασή  μας .     
                 

TO  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ THΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
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