Ομιλία του Βασίλη Σπανάκη, αρχηγού της αντιπολίτευσης (Ν.Δ.)
στο δημοτικό συμβούλιο της 24ης Μαίου.
Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά και σοβαρά προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει τα
τελευταία χρόνια σε επίπεδο δήμου. Σήμερα [συνεδριάζει] το τοπικό συμβούλιο και πράγματι θεώρησα
υποχρέωση μου να είμαι εδώ, αλλά αύριο [που συνεδριάζει] το διευρυμένο δημοτικό συμβούλιο ΜοσχάτουΤαύρου θα κληθούμε να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Πρώτα απ’ όλα ελάχιστη υποχρέωση μας ως
γέννημα θρέμμα Μοσχατιώτες είναι να μην αφήσουμε το Μοσχάτο μας να γίνει Άγιος Παντελεήμονας. Άρα
φεύγει απ’ το μυαλό μας κάθε σκέψη ότι ο οποιοσδήποτε θα άφηνε ή θα αφήσει κάτι τέτοιο να γίνει διπλά στην
πόρτα μας. Όλοι είμαστε απέναντι και θα αγωνιστούμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Όμως να είμαστε και
συγκεκριμένοι. Όλα είναι πάνω σε φήμες. Ο δήμαρχος έστειλε μια επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς.
Αύριο όσοι έρθετε στο δημοτικό συμβούλιο θα ακούσετε και τις προτάσεις της παράταξης μας, που ήδη το
έφερε το θέμα στη βουλή των ελλήνων με ερώτηση του βουλευτή της νέας δημοκρατίας του Αργύρη του
Ντινόπουλου. Αύριο θα ζητήσουμε να κάνουμε διαπαραταξιακή επιτροπή και όχι με την επιστολή, αλλά να
επισκεφτούμε οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τους αρμόδιους υπουργούς και τους αρμόδιους
υφυπουργούς. Και έχουμε μια βασική υποχρέωση: να βγάλουμε από το μυαλό εκείνων που μένουν στο Ψυχικό
και τη Φιλοθέη ότι το Μοσχάτο είναι ο κατάλληλος τόπος να γίνει ένα κέντρο μεταναστών. Σ’ αυτό θα είμαστε
απέναντι. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος και να μη λέμε λόγια του αέρα. [Πρέπει] να λέμε αυτό που πρέπει να
κάνουμε τώρα και στην πορεία θα εξετάζουμε τα δεδομένα και θα πράττουμε ανάλογα. Τρίτον, θα ζητήσουμε
αύριο στο δημοτικό συμβούλιο από την πολεοδομία του δήμου και τις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν έλεγχο,
διότι το κτίριο εκείνο ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλο να γίνει ούτε ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν να
ξεκινήσουμε απ’ αυτά που είναι στη δικιά μας αυλή και μετά πράττουμε. Είναι εύλογη η ανησυχία σας.
Είμαστε, και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε, κοντά σας, θα είμαστε κοντά σας με συγκεκριμένες ενέργειες.
Αύριο σας καλώ να είστε και στο δημοτικό συμβούλιο. Θα επικυρώσουμε όποιες αποφάσεις και στο δημοτικό
συμβούλιο και από εκεί και πέρα θα γίνει ένας αγώνας δρόμου απ’ όλες τις παρατάξεις. Αυτό το πρόβλημα δεν
έχει ούτε χρώματα, ούτε παρατάξεις. Είναι ένα πρόβλημα της πόλης μας και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε.

