Ομιλίες δημοτών στο δημοτικό συμβούλιο της 24ης Μάη
Δημότης 1: Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να πω ότι το Πάσχα το νοίκιαζε (εννοεί το ξενοδοχείο
Φοίβος) η συγκεκριμένη κοινωνική λειτουργός, της οποίας αποκρύπτετε το όνομα. Έχει πληρώσει για 12 συν 4
χρόνια, δηλαδή 16 χρόνια. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Φοίβου μου είπε σήμερα ότι μπορεί να γίνει οίκος
ευγηρίας, μπορεί να [στεγαστούν] οικογένειες μεταναστών που ζητάνε άσυλο, μπορεί να [γίνει κέντρο για]
σπαστικά παιδιά, διάφορα τέτοια. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί απαξιοί τη δημοτική αρχή η
κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο κύριος Ραγκούσης. Από εκεί έχει ξεκινήσει το πρόβλημα. Είδα τη διαμαρτυρία
σας, την έχω, παρόλο που θεωρώ ότι ήταν πολύ αργά στις 19 του μήνα. Βασικά θέλουμε να μας οργανώσετε
γιατί δεν είναι δυνατόν… Εγώ πούλησα σπίτι 800.000 για 90.000 κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα πριν 10
χρόνια. Είναι καταστροφή. Θα μου πείτε έχουμε κι άλλους μετανάστες εδώ. Εντάξει... άλλο μεμονωμένοι και
άλλο να έρθει όλο το μπουλούκι, συν ότι είναι άρρωστοι αυτοί. Είναι χανσενικοί οι περισσότεροι…
Δημότης 2: Την 1η του μήνα, μεθαύριο, παραλαμβάνει η κυρία αυτή, η κοινωνική λειτουργός, το ξενοδοχείο
και σε δυο τρεις μέρες θα κάνει λέει εγκαίνια και θα καλέσει και πολιτικούς. Λοιπόν, ότι κάνουμε πρέπει να το
κάνουμε σ’ αυτές τις 8 μέρες.
(παρεμβαίνει ο δήμαρχος): Άρα δεν ήταν φήμες αυτά...
-Όχι, πρώτον δεν είναι φήμες και πολύ καλά κάνατε, αν θυμόσαστε σας είπα ότι αργήσατε να ενημερωθείτε κι
εσείς γιατί το κάνουν μουλωχτά, έτσι τα κάνουν αυτά.
Δημότης 3: Θέλω να πω δυο λέξεις. Ο δήμος έστειλε κάποια επιστολή στον κύριο Ραγκούση, στην κυβέρνηση
και θα το πω λαϊκά, μας έγραψε κυριολεκτικά. Εγώ κάνω μια πρόταση μιας και είμαστε όλος ο κόσμος εδώ
τώρα. Να κάνουμε μια ειρηνική κατάληψη στο ξενοδοχείο για μερικές ώρες, να στείλουμε ένα μήνυμα κι εμείς
ότι δεν είμαστε πρόβατα. Θέλουμε διεκδίκηση, θέλουμε ανθρωπιά. Δεν έχουμε κάτι με τους μετανάστες, αλλά
θέλουμε να ζήσουμε στο Μοσχάτο χωρίς πλέον… θέλω να βγει από πάνω μας αυτό το κακό. Μας έχουνε
πατήσει κάτω. Μια ειρηνική κατάληψη 2 ωρών, μια διαμαρτυρία. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
Δημότης 4: Αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή είναι το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε συζητήσει σήμερα.
Όλος ο κόσμος εδώ στο Μοσχάτο έχει ξεσηκωθεί. Εν πάση περιπτώσει, με κάποιες κουβεντούλες που έχουμε
κάνει γενικά με τους κατοίκους στις γειτονιές εκεί, έχουμε πάρει την εξής απόφαση: ότι θα βοηθήσουν και
εμάς, αλλά και εσάς στη δουλειά που κάνετε. Λοιπόν όλα καλά με τις επιστολές που στείλατε εσείς στα
αρμόδια Υπουργεία… καλώς τη στείλατε απ’ την πλευρά σας. Εμείς όμως σαν κάτοικοι δεν μένουμε εκεί. Θα
προσπαθήσουμε με κάθε κινητοποίηση να αποδείξουμε σε εκείνους τους κυρίους εκεί πάνω, ότι δεν πρόκειται
να δεχθούμε σε καμία περίπτωση τέτοιο πράγμα. Αποφασίσαμε λοιπόν και είπαμε να μαζευτούμε ειρηνικά
όσοι περισσότεροι κάτοικοι γίνεται στη διασταύρωση Κωνσταντινουπόλεως και Καλλάρη για να
διαμαρτυρηθούμε. Όχι με τρόπο καταληψης κατά του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, γιατί μπορεί να είναι
οποιοδήποτε το ξενοδοχείο. Να πάρουν τα μμε κάποιες εικόνες, κάποιες διαμαρτυρίες μας και να δοθούν εκεί

που πρέπει να δοθούν, για να δουν ότι εμείς απ’ την πλευρά μας πριν γίνει οτιδήποτε φρενάρουμε, κάνουμε μια
πρόληψη και φρενάρουμε αυτό που πάνε να κάνουν, έστω κι αν δεν πάνε να το κάνουν.
Δημότης 5: Λυπάμαι που θα σας το πω αλλά εγώ έχω απογοητευτεί παρά πολύ. Δεν περίμενα να ακούσω μια
μικρή βουλή εδώ. Εδώ είμαστε κάτοικοι μιας συγκεκριμένης περιοχής που ενδέχεται να έχει πρόβλημα στο
μέλλον. Αποκλείεται ο δήμαρχος να έχει στείλει αυτό το έγγραφο διαμαρτυρίας προς υπουργούς και
υφυπουργούς αν δεν είχε κάποιες σοβαρές υπόνοιες, αν όχι διαβεβαιώσεις. Μην είμαστε αφελείς λοιπόν και
δήθεν κινδυνολογούμε. Να μην επαναπαυόμαστε και πίνουμε τις φραπεδιές μας. Το πότε θα μας ξημερώσει
αυτό δεν το ξέρει κανένας, διότι όλες οι αποφάσεις που έχουν παρθεί εις βάρος του ελληνικού λαού, έχουν
παρθεί νύχτα και δεν τις έχουμε πάρει και χαμπάρι. Λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ο δήμαρχος ορθώς έπραξε. Θεωρώ
ότι οι ενέργειες του ήταν αρκετά γρήγορες σε σχέση με τα γεγονότα που τρέχουν. Είναι βέβαιο ότι κάτι έχουν
αποφασίσει οι επάνω γι’ αυτά τα θέματα. Μην επαναπαυόμαστε σε δήθεν blogs και αηδίες. Όποιος θέλει
διαβάζει blogs, όποιος δε θέλει δε διαβάζει. Δεν είναι τα blogs που καθορίζουν τις πολιτικές. Και φυσικά να
ξέρετε κύριε δήμαρχε ότι απ’ όποια πλευρά κι αν ανήκουμε θα σας συμπαρασταθούμε εφόσον λειτουργήσετε
για το κοινό καλό και όχι για το κόμμα σας και [το κόμμα] κανενός. Και στον κύριο Σπανάκη αναφέρομαι
(αρχηγός της παράταξης της αντιπολίτευσης) και στους κυρίους απέναντι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματά
σας, θέλουμε να λειτουργήσετε σα Μοσχατιώτες.

