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Γηα ηα ηαμεηαθά δηαζέζημα θαη ηεκ ακαθοίκφζε ηες ΗΓΔΓ

O δήμαρτος Ζθαρίας Σηέιημξ Σηαμμύιμξ μαδί με ημοξ οπμιμίπμοξ εθιεγμέκμοξ δεμάνπμοξ με ημκ
ζοκδοαζμό ηεξ Λασθήξ Σοζπείνςζεξ έθακακ θμηκή πανέμβαζε γηα ημ ζέμα ηςκ ηαμεηαθώκ δηαζέζημςκ,
ηεκ πνόζθαηε απόθαζε ηεξ Κοβένκεζεξ, πμο ελακαγθάδεη κα θαηαζέζμοκ ζηεκ Τνάπεδα ηεξ Γιιάδαξ ηα
όπμηα ηαμεηαθά δηαζέζημα, αιιά θαη ηεκ ακαθμίκςζε ηεξ ΚΓΔΓ πμο «πακεγονίδεη» γηα ηε μεηάζεζε ηεξ
εμενμμεκίαξ ηεξ θαηάζεζεξ ηςκ ηαμεηαθώκ δηαζεζίμςκ ημκ Ιμύκε ημο 2019.
Αθοιοσζεί ηο θείμεκο ηες παρέμβαζες ηφκ δεμαρτϋκ :

Η πνόζθαηε δεμμζίεοζε ζε ΦΓΚ ηεξ απόθαζεξ ηεξ Κοβένκεζεξ, πμο ελακαγθάδεη Δήμμοξ θαη
Πενηθένεηεξ κα θαηαζέζμοκ ζηεκ Τνάπεδα ηεξ Γιιάδαξ ηα όπμηα ηαμεηαθά δηαζέζημα ημοξ, δεκ λαθκηάδεη
θακέκακ. Ήηακ άιιςζηε από ηηξ πνώηεξ κμμμζεηηθέξ πνάλεηξ ηεξ θοβένκεζεξ ΤΡΖΔΑ – ΑΚΓΘ, όηακ
αθόμε ιεμκηάνηδε με ημοξ ιεγόμεκμοξ "δακεηζηέξ" θαη έζπηδε αθόμε ηα μκεμόκηα.
O θ. Παημύιεξ θαη ε πιεημρεθία ηεξ ΗΓΔΓ μαξ εκεμενώκμοκ γηα ηεκ “μεγάιε κίθε ηεξ αοημδημίθεζεξ” ζημ
δήηεμα ηςκ Ταμεηαθώκ δηαζεζίμςκ ηςκ Δήμςκ . Απέζπαζακ, θαζώξ μαξ ιέκε, μεηά ηεκ ζοκάκηεζε με ημκ
οπμονγό Γζςηενηθώκ, κα μεηαηεζεί ε έκανλε εθανμμγήξ ηεξ οπμονγηθήξ απόθαζεξ πμο μνίδεη ηεκ
οπμπνεςηηθή δηάζεζε ημοξ ζηεκ Τνάπεδα ηεξ Γιιάδαξ γηα ημκ Ιμύκε ημο 2019 !
Η κίθε ημοξ θςκάδεη από μαθνηά.
Έτεη ηεκ
ζθραγίδα ηφκ προεθιογηθϋκ ζθοπημοηήηφκ.
Βοιηθή εθηωκφζε γηα Ησβέρκεζε θαη ηεκ πιεηουεθία ηες ΗΓΔΓ.
Η “κίθε” ημοξ όπςξ θαη “ε ακηάνα” ηςκ δηεθδηθήζεςκ ημοξ είκαη θεκό γνάμμα. Δεκ απακηάκε ζημ
μεγάιμ δήηεμα ηεξ πνεμαημδόηεζεξ ηςκ δήμςκ, πμο ζήμενα,
όιμ θαη πενηζζόηενμ θαιμύκηαη από
θοβένκεζε, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΓΓ κα επηβανύκμοκ ηα ιασθά κμηθμθονηά γηα κα μπμνέζμοκ κα ιεηημονγήζμοκ
ζημηπεηςδώξ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ
Ε δραζηηθή μείφζε ηες τρεμαηοδωηεζες ηοσς απω ηοκ θραηηθω προψποιογηζμω ποσ ηοσς ακαδείτκεη
ζε επηπρωζζεηοσς θορομπετηηθοϊς μετακηζμοϊς γηα ηα θηφτά ιαχθά ζηρϋμαηα είκαη εδϋ
θαη ζηερίδεηαη εκηαία απω Ησβέρκεζε , ΚΔ. ΗΖΚΑΘ .
Ο αζθοπηηθόξ δεμμζημκμμηθόξ έιεγπμξ ζημοξ Δήμμοξ από θνάημξ, ΓΓ πμο ημοξ θάκεη κα ιεηημονγμύκ
ςξ ζεναπαηκίδα ηςκ ακηηιασθώκ θναηηθώκ – θοβενκεηηθώκ επηιμγώκ θαη ηςκ επηπεηνεμαηηθώκ μμίιςκ
είκαη επίζεξ εδώ θαη ε εγεζία ηεξ ΚΓΔΓ έπεη πνςηαγςκηζηηθό νόιμ ζε αοηό ημ ακηηιασθό ένγμ!
Αοηό ημ ακηηιασθό ένγμ είκαη μ αγςκηδόμεκμξ ιαόξ θαη μη ενγαδόμεκμη πμο μπμνμύκ κα ημ γθνεμίζμοκ,
γηαηί είκαη αοημί “πμο πιενώκμοκ ημ μάνμανμ”
Αοηό ημ ακηηιασθό ένγμ μη δήμανπμη θαη μη εθιεγμέκμη με ημ ρεθμδέιηημ ηεξ «Θαχθής σζπείρφζες» ημ
ακηηπάιερακ θαη ζα ζοκεπίδμοκ, μαδί με ημ ιαό, ημοξ ενγαδόμεκμοξ, ηεκ κέα γεκηά ζηαζενά θαη με θνηηήνημ
ηεκ θάιορε ηςκ ιασθώκ ακαγθώκ κα δηεθδηθμύκ όια όζα ημοξ ακήθμοκ.
Καιμύμε ημοξ ενγαδόμεκμοξ, ημ ιαό μπνμζηά θαη ζηηξ δεμμηηθέξ εθιμγέξ κα δώζμοκ ηεκ δηθή ημοξ
απάκηεζε ζηεκ θιημαθμύμεκε ακηηιασθή πμιηηηθή ηεξ θοβένκεζεξ. Να εκηζπύζμοκ ημ νεύμα ηεξ Λασθήξ
Ακηηπμιίηεοζεξ απέκακηη ζε θοβένκεζε, ΓΓ με ηα ρεθμδέιηηα ηεξ «Θαχθής σζπείρφζες» ζε όιε ηεκ
πώνα .
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