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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 2α του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα 

της εβδοµάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 14/02-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες 

ήταν 26, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 
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Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Δρίγκα Χρυσούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσα ήταν µόνο η κ. 

Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την, οµόφωνα, σύµφωνη γνώµη του Σώµατος για το χαρακτήρα του 

κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 

στην οποία ήταν παρών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

…………………………. 

………… 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του 

ψηφίσματος της Κ.Ε. .Ε. για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 

2015. 

Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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14Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλημέρα… λοιπόν,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παραγράφου του 5 

του άρθρου 67 του Καλλικράτη, κάνουμε την… κατεπείγουσα 

συνεδρίαση του Σώματος.  Σας παρακαλώ πολύ λίγη ησυχία,  που 

έχουμε σήμερα Πέμπτη, 3:00 το μεσημέρι,  εν όψει του 

δημοψηφίσματος της 5 η ς  Ιουλίου 2015 με μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας,  συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 

του ψηφίσματος της Κ.Ε.Δ.Ε. για το δημοψήφισμα της 5 η ς  Ιουλίου 

2015.  

 

ΘΕΜΑ:  

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του 

ψηφίσματος της Κ.Ε.Δ.Ε. για το δημοψήφισμα της 5 η ς  Ιουλίου 2015  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας διαβάζω… δεν την δ ιάβασα φυσικά, διαβάζω το ψήφισμα το 

οποίο,  βεβαίως,  αν και σας το έστειλα και ηλεκτρο νικά και με 

έγγραφο. Ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε. για το δημοψήφισμα της 5 η ς  Ιουλίου.  

Αναλυτικά το κείμενο.   

 Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει  με ξεκάθαρο και 

κατηγορηματικό τρόπο ότι  η θέση της χώρας μας είναι στην Ευρώπη. 

Η θέση αυτή διαταράσσεται σοβαρά από την απόφαση της κυβέρνησης 

να προκηρύξει για τις   5  Ιουλίου  δημοψήφισμα με ένα  θολό ερώτημα,  
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που αφ’ ενός δεν διασφαλίζει  τη έκφραση της πραγματικής 

δημοκρατικής βούλησης του λαού μας,  αφ’ ετέρου θέτει  σε κίνδυνο 

την παρουσία της χώρας μας στην Ευρωπ αϊκή Ένωση και  το ευρώ.   

Η αδυναμία της κυβέρνησης να πετύχει  μέχρι σήμερα συμφωνία 

με τους Ευρωπαίους εταίρους και η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος 

της 5η ς  Ιουλίου δημιουργεί  ήδη πρωτόγνωρες για μια ευρωπαϊκή χώρα 

καταστάσεις.  

Καταστάσεις όπως,  κλειστές τρά πεζες,  περιορισμοί στις  

αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ, ουρές ντροπής των συνταξιούχων 

που αδυνατούν να εισπράξουν τη σύνταξή τους,  στα πρατήρια βενζίνης 

και τα σούπερ μάρκετ,  περιορισμοί στις  κινήσεις κεφαλαίων που 

ακυρώνουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότη τα και οδηγούν στο 

κλείσιμο επιχειρήσεων, σε απολύσεις εργαζομένων και στην αύξηση 

της ανεργίας.   

Η αυτοδιοίκηση λέει  ναι στην Ευρώπη, όχι  στον λαϊκισμό.  Σε 

αυτήν την κρίσιμη για το μέλλον του τόπου μας συγκυρία η 

αυτοδιοίκηση δεν θα παρακολουθήσει αδρανής  τις  εξελίξεις .    

Για μας η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη και ο  

αποκλεισμός μας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι καταστροφική.  

Θα οδηγήσει στην απώλεια πόρων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων από 

προγράμματα όπως το Ε.Σ.Π.Α.,  το Σ.Ε.Σ.  μελλοντικά,  το Ευρω παϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο,  και λοιπά.  

Στην κατάρρευση κρίσιμων δημοτικών και κοινωνικών δομών  και  

υπηρεσιών φυσικά. Προγράμματα όπως το Βοήθεια στο Σπίτι  ή η 

λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών, δεν θα μπορούν να 

συνεχιστούν.  
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Στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας  σε όλους τους  

δήμους  που αφορούν εργαζομένους μας που απασχολούνται σε δομές  

και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Στην αδυναμία εκτέλεσης  σημαντικών έργων  σε όλη τη χώρα, σε 

όλους τους δήμους,  όπως σχολεία,  δρόμοι,  πλατείες,  αναπλάσεις,  έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης  και λοιπά.   

Στην ακύρωση κρίσιμων κοινωνικών προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην 

φτωχοποίηση εκατομμυρίων Ελλήνων.  

Στην κατακόρυφη μείωση του αγροτικού ε ισοδήματος,  αφού 

πλέον οι  έλληνες  αγρότες δεν θα έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά 

κονδύλια και τις  αγροτικές επιδοτήσεις.  

Στην πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης,  διαχείρισης και στήριξης 

των μεταναστευτικών ροών.  

Σήμερα η Ευρώπη παραμένει ,  παρά τα όποια προβλήματα της,  ο 

καλύτερος τόπος για να ζει  κάποιος.  Αποτελεί  μεγάλο ρίσκο για τη 

ζωή όλων μας,  να αποφασίσουμε να βρεθούμε εκτός Ευρώπης.   

Αντίθετα,  αν παραμείνουμε εντός  Ευρώπης θα έχουμε τη 

δυνατότητα να αλλάξουμε προς το καλύτερο, αυτά που σήμερα μας 

ενοχλούν.  Οφείλουμε λοιπόν να επιλέξουμε την ασφαλέστερη επιλογή, 

κι  όχι  να παίξουμε στα ζάρια το μέλλον της πατρίδος μας.  

Για τους παραπάνω λόγους,  η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού 

τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα της 5 η ς  Ιουλίου,  

γιατί  η παραμονή μας στην  Ευρώπη των αξιών και στο κοινό 

ευρωπαϊκό νόμισμα, αποτελεί  την ασφαλέστερη για την πατρίδα μας 

και τους πολίτες επιλογή.  
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Τασσόμαστε κατά του όχι  στο δημοψήφισμα της 5 η ς  Ιουλίου,  όχι  

γιατί  συμφωνούμε με τις  προτάσεις των δανειστών, αλλά γιατί  

ισοδυναμεί με έξοδο της χώρας μας από την Ευρώπη.  

Τασσόμαστε υπέρ του ναι γιατί  σε διαφορετική περίπτωση,  αν η 

χώρα μας βγει  εκτός Ευρώπης,  οι δήμοι μας θα καταρρεύσουν και δεν 

θα είναι σε θέση ούτε να χρηματοδοτήσουν έργα αλλά ούτε και να 

λειτουργήσουν κρίσιμες  υπηρε σίες  που εξυπηρετούν τις  ανάγκες  

εκατομμυρίων συμπολιτών μας.  

Λέμε  ναι  γιατί  αυτό σημαίνει  παραμονή της Ελλάδας στην 

Ευρώπη και παράλληλα την έναρξη μιας νέας διαπραγματευτικής  

προσπάθειας,  προς όφελος όλων των Ελλήνων.   

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αν υπ άρχουν ερωτήσεις και αν  

δεν υπάρχουν προχωράμε σε τοποθετήσεις.  Ερωτήσεις ,  αν υπάρχουν.  

Λοιπόν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το διαδικαστικό ήθελα να πω, πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενώ το ψήφισμα έχει  επιδοθεί  ήδη, αυτό αναφέρεται στο,  έρχεται δυο 

μέρες πριν το δημοψήφισμα ένα έγγραφο και λέει ,  να  συζητηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Όφειλε η Κ.Ε.Δ.Ε. πριν το στείλει  το ψήφισμα, 

αν ήθελε να έχει  την επικύρωση από όλα τα Δημοτικό Συμβούλ ια της 

χώρας,  όφειλε αυτό να προηγηθεί πριν το επιδώσει.   

 Τι νόημα έχει  αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε πάνω σε ένα 

κείμενο το οποίο είναι απαράδεκτο και πολιτικά και νομικά; Είναι 
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απαράδεκτο ως κείμενο αυτό το κείμενο.  Έχει δεσμεύσει όλη την 

τοπική αυτοδιοίκηση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ καλά έκανε,  πολύ καλά έκανε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε… με όλο τον σεβασμό που σου έχω…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ καλά έκανε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχω την αίσθηση ότι  είναι ανακόλουθη η Κ.Ε.Δ.Ε..  Έπρεπε αυτή η 

διαδικασία να προηγηθεί και μετά να επιδοτηθεί.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ καλά έκανε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απαντά ο δήμαρχος ο οποίος είναι και εισηγητής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) θα ήθελα να επισημάνω ότι  σε αυτή 

την τοποθέτηση του κυρίου Κασαπίδη, πιο πολύ είναι προσωπική μου 

θέση, συμφωνούμε απόλυτα. Διότι  η Κ.Ε.Δ.Ε. εμφανίζεται ως 

εκπρόσωπος των δήμων και κοινοτήτων. Τι νόημα έχει  κάτι  το οποίο 

έχει  δημοσιοποιηθεί ,  έχει  πάει  στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκ 
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των υστέρων τώρα καλεί,  ας πούμε,  να ενταχθούμε,  να ταχθούμε υπέρ 

ή κατά; Επικοινωνιακό παιχνίδι .  Έχει  γίνει  παιχνίδι .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεν παύουν να είναι Έλληνες.  Έλληνες είναι.  Ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, μισό λεπτάκι .  Παρακαλώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει ο κύριος δήμαρχος και μετά…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η διαδικασία είναι  πολύ σωστή. Είναι ορθότατη και δεν  είναι η πρώτη 

φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε . παίρνει  αποφάσεις,  

τις  δημοσιοποιεί  και εν συνεχεία ζητάει και τ ις  γνώμες των δημοτικών 

συμβουλίων. Δεν είναι συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε..  Είναι μια ομόφωνη 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  Και η ομόφωνα απόφαση αυτή 

μεταξύ των άλλων λέει  και τα Δημοτικά Σ υμβούλια να τοποθετηθούν 

επί της αποφάσεως αυτής.  Που είναι,  λοιπόν,  το μεμπτό; Που είναι το 

μεμπτό; Για όνομα του θεού, δηλαδή. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που 

ακούγονται σε αυτή την αίθουσα. Από ανθρώπους,  μάλιστα,  που έχουν 

και εμπειρία.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυστυχώς δεν έχουν καμία εμπειρία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κύριο Στεργίου,  απάντηση…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Λοιπόν,  η Κ.Ε.Δ.Ε. είναι το συνδικαλιστικό όργανο των αιρετών. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει  το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το ανώτατο 

όργανο του συνδικαλιστικού κινήματος του… είναι το συνέδριο.  Δεν 

έγινε συνέδριο.   

 Άρα, επομένως, η απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε. αντ ιπροσωπεύει μόνο 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. και για αυτό απευθύνεται και 

προς τις  Περιφερειακές Ενώσεις,  έχει  σήμερα η ΠΕΔ 1:00 η ώρα 

συνέλευση,  δεν  πήγα για να είμαι εδώ. Όπως και εδώ τα Δημοτικά 

Συμβούλια,  που είναι κυρίαρχα όργανα… όργανα… πρέ πει να 

συζητήσουνε.  Δεν… δεν δεσμεύει κανέναν.  Δεν υπάρχει συνέδριο.  Το 

συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. τότε θα έβαζε το ζήτημα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω λύθηκε το διαδικαστικό αυτό κομμάτι.  Ερωτήσεις.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παραμένουμε στο ότι…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να απαντήσω στο ότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απαντάτε.  Ερωτήσεις θα κάνετε.  Ή αν θέλετε να τοποθετηθείτε 

μετά,  κύριε Αναστασιάδη. Θα κάνετε τοποθέτηση.  Άλλος κανείς  

ερώτηση; Ερώτηση ο κύριος Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω να ρωτήσω σχετικά με  το περιεχόμενο αυτού, της ανακοίνωσης.  

Δηλαδή,  ψηφοφορία ναι -  όχι,  έρχεται έτσι ακριβώς όπως βγήκε η 

ανακοίνωση; Δηλαδή, το ναι σημαίνει  μέσα στο ευρώ, μέσα στην 
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ευρωζώνη, μέσα στην Ευρώπη, το όχι  σημαίνει  έξω; Ή υπάρχει μια 

διαφορετική ερμηνεία;  

 Γιατί  εγώ ακούω διαφορετική ερμηνεία πάνω σε αυτό και θεωρώ 

ότι  το ναι σημαίνει ,  ναι  στα μέτρα που έβαλε,  που πρότειναν οι  

Ευρωπαίοι και το όχι ,  όχι  στα μέτρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά,  ναι,  αυτά ο καθένας θα τα πει  στην τοποθέτηση του… και το 

Σώμα ενε συνεχεία θα τοποθετηθεί επί  του ψηφίσματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις.  Θέλετε να κάνετε μια εισήγηση, κύριε δήμαρχε,  

εσείς;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρώτα… και μετά… οι τοποθετήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  θα είμ αι πάρα πολύ 

σύντομος.  Διότι  δεν χρειάζονται πολλά λόγια.  Το θέμα πλέον είναι,  

έχει  ωριμάσει αρκετά.  Το γνωρίζουμε όλοι και… δεν πρέπει ούτε να 

φλυαρήσουμε,  ούτε να κουράσουμε.   

Η χώρα μας διέρχεται τις  πιο κρίσιμες στιγμές των τελευταίων 

δεκαετιών. Και σε αυτές τ ις  κρίσιμες στιγμές αυτό που προέχει  ε ίναι η 

ενότητα του λαού.  Ο κάθε πολίτης,  ο κάθε αιρετός έχει  δικαίωμα να 

καταθέτει  την άποψη του.  Και η άποψη του αυτή πρέπει να γίν εται  

σεβαστή από τους υπόλοιπους.   
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Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει  να επιστρέψουμε σε εποχές που 

όποιος ήταν αντίθετος με την άποψη μας ήταν ο προδότης του έθνους.  

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γυρίσουμε σε 

εποχές και σε πρακτικές του τύπου , πας μην βασιλικός,  κομμουνιστής.   

Αυτή την στιγμή, αυτή την κρίσιμη στιγμή όλοι μας,  πρώτα και  

πάνω από όλα αυτό που πρέπει να πούμε είναι  ένα μεγάλο ναι στην 

ενότητα του λαού. Αυτό είναι το πρώτο, το μεγάλο ναι.     

Το βράδυ της Κυριακής δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί από καμία 

πλευρά.  Μετά το αποτέλεσμα πρέπει όλοι μαζί  με γνώμονα την 

σωτηρία της Ελλάδος να ξεπεράσουμε εγωισμούς,  σκοπιμότητες,  γιατί  

όχι ,  να αναθεωρήσουμε τυχόν λανθασμένες απόψεις και ενωμένοι να 

αντιμετωπίσουμε τις  δύσκολες στιγμές,  για να  κρατήσουμε όρθια την 

Ελλάδα.  

Όσον αφορά το ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  

συμφωνώ απόλυτα και το υπογραμμίζω το απόλυτα, με το ομόφωνα 

ψήφισμα του Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.   

Λέω ναι στο ευρώ,  ναι στην Ευρώπη,  όχι  στην δραχμή, όχι  στην 

έξοδο της Ευρώπης.  Τάσσομαι υπέρ,  τάσσομαι κατά του όχι .  Αυτό δεν  

σημαίνει  ότι  συμφωνούμε με τις  προτάσεις των δανειστών ή τάσσομαι 

με τις  προτάσεις των δανειστών.  

Τάσσομαι κατά του όχι  διότι  το όχι  ισοδυναμεί με έξοδο της 

Ελλάδος από την Ευρώπη.   

Τάσσομαι με το ναι,  διότι  αν η χώρα βγει  από το ναι,  αν η χώρα 

βγει ,  συγγνώμη, από την Ευρώπη, από το ευρώ και από την Ευρώπη, οι  

δήμοι θα καταρρεύσουν.  Δεν θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα.  

Δεν θα μπορούν να γίνουν έργα αποχέτευσης.  Ήδη σταμάτησε το 

αποχετευτικό Σκουτάρεως… έργα αποχέτευσης,  ύδρευσης,  αναπλάσεις.   
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Δεν θα μπορούν οι  δήμοι να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες 

που προσφέρουν σε εκατομμύρια πολιτών με το Βοήθεια Στο Σπίτι ,  με 

τους παιδικούς σταθμούς.  Θα χάσουμε υψηλούς πόρους,  

δισεκατομμύρια από το Ε.Σ.Π.Α.,  από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 

Ταμείο.   

Η τοπική αυτοδιοίκηση κατά την διάρκεια της δεινής αυτής 

οικονομικής κρίσης ήταν το αποκούμπι του πολίτη με τις  υπηρεσίες  

που προσέφερε.  Αν τυχόν βγει  το όχι ,  αν βγούμε από την Ευρώπη, αν 

πάμε στην δραχμή,  αυτό το αποκούμπι για τους πολίτες θα χαθεί.   

Και εμείς ,  οι  άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως 

του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης,  γνωρίζουμε πολύ καλά ότι  

είναι οι  δήμοι το αποκούμπι των πολιτών. Και το γνωρίζουμε πολύ 

καλά διότι  σηκώσαμε το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής κρίσης.   

Και με την μείωση των χρηματοδοτήσεων των δήμων κατά 65% 

από την Πολιτεία αλλά και όπως όλοι μας γνωρίζουμε,  είναι οι  δήμοι,  

οι  δήμοι ε ίναι ο κυματοθραύστης των, της κρίσης αλλά και όλων των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζε ι  ένα κράτος.   

Οι πολίτες για όλα τα προβλήματα τους έρχονται στον δήμο 

πρώτα. Τον δήμαρχο βρίσκουν κάθε μέρα. Τους δημοτικούς 

συμβούλους.  Όλους.  Συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.  Τους 

αντιδήμαρχους.  Τους προέδρους των διαφόρων οργανισμών των 

δήμων. Όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο, στην κυριολεξία  όλο το 24ωρο, 

ο πολίτης είναι αγκαλιά με τον δήμο. Και οι  δήμοι κινδυνεύουν να 

καταρρεύσουν.  Αυτό είναι η αλήθεια.   

Κατά την άποψη μου το συμφέρον της χώρας είναι οι  πολίτες να 

ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα της Κυριακή ς.  Το οποίο ναι,  κατά την 
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άποψη μου πάντα,  είναι ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ.  Έτσι  άλλωστε 

το εκλαμβάνει και όλος ο ευρωπαϊκός  κόσμος.   

Επαναλαμβάνω όμως, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της  

Κυριακής,  την άλλη μέρα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να 

δημιουργήσουμε μια αλυσίδα προστασίας γύρω από την Ελλάδα για να 

κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια.   

Πρέπει όλοι να φανούμε ανώτεροι των περιστ άσεων. Και 

πιστεύω ότι  έχουμε τις  δυνατότητες,  μπορούμε να φανούμε ανώτεροι  

των περιστάσεων και να το πετύχουμε.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις από συνάδελφους.  Η κυρία Γιαννίδου,  ο 

κύριος… ο κύριος Γιαννακίδης.  Ο κύριος… η κυρία Καλλό τα. Ο 

κύριος Μεγαλομύστακας.  Ο κύριος Χασαπίδης.  Ο κύριος Στεργίου.  Ο 

κύριος Μυστακίδης…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος… Αναστασιάδης.  Ωραία.  Ας ξεκινήσουμε,  λοιπόν.  Ο πρώτος 

συγκεκριμένος… η κυρία Γιαννίδου,  μετά ο κύριος Γιαννακίδης  

είπαμε.  Λοιπόν,  θα ξεκινήσει από τον κύριο… παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πιστεύω 

ότι  το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο έχει  μεγάλη σημασία αλλά και 

μεγάλη ευθύνη. Η πατρίδας μας, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

βρίσκεται σε μια από τις  πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας της.  Οι  

εξελίξεις  ε ίναι καταιγιστικές αλλά και ταυτόχρονα δραματικές.   
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Τούτες τις  στιγμές εκείνο που προέχει  είναι η ψυχραιμία,  η 

νηφαλιότητα, η σύνεση και προπαντός η ενότητα όλων των Ελλήνων. 

Όποτε οι  Έλληνες ήμασταν ενωμένοι ξεπεράσαμε πολύ δύσκολα 

προβλήματα, σοβαρότατες καταστάσεις στην ιστορία μας και πολλές  

φορές όχι  μόνο τα ξεπεράσαμε αλλά και μεγαλουργήσαμε.   

Αντίθετα,  όποτε υπήρξε διχασμός και διχαστικά κινήματα 

οδηγηθήκαμε στο… όλων μας.  Παραδείγματα στην ιστορία  άπειρα.  

Την Κυριακή έχουμε ένα κρίσιμο δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα το 

οποίο σηματοδοτεί  την πορεία της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια 

και τις  επόμενες γενιές.  

Ένα δημοψήφισμα με ένα ναι και ένα όχι  για μια συμφωνία ή όχι  

με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Κυρίες  και κύριοι  συνάδελφοι,  δεν πρέπει 

να γελιόμαστε,  δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες μέσα σε αυτή την 

αίθουσα.  

Η σημασία του δημοψηφίσματος είναι άλλη και το ξέρουμε.  Το 

ναι σημαίνει  ναι  στο ευρώ, ναι στην ευρωζώνη, ναι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το όχι  ισοδυναμεί με έξοδο από το ευρώ και στην συνέχεια,  

πολύ πιθανόν,  έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πριν από 40 χρόνια,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με πολλές  

θυσίες,  με πολλούς κόπους,  με πολλές αντιξοότητες καταφέραμε να 

μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην σ υνέχεια στην ευρωζώνη.   

Μπήκαμε, λοιπόν,  σε αυτή την μεγάλη οικογένεια όπου πάρα 

πολλοί,  διακαώς, λαοί ποθούν να μπουν.  Και ζητούν την στήριξη των 

άλλων κρατών ακόμα και της δική μας χώρας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι ένα ασφαλές λιμάνι.  Και είναι ένα ασφαλές λιμάνι  όχι  μόνο από 

οικονομικής και δυναμικής άποψης.  Είναι κυρίως από γεωπολιτική 

άποψη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.   
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Είμαστε το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης και  μια,  σε μια 

περιοχή ιδ ιαίτερα εύθραυστη. Βλέπουμε τι  γίνεται γύρω μας.  Δεν 

μπορεί,  λοιπόν,  να είμαστε απομονωμένοι .  Πρέπει να έχουμε 

συμμάχους.  Στην ευρωζώνη, στην καρδιά,  στον παλμό της Ευρώπης.   

Δεν μπορεί να είμαστε μόνοι εναντίον 18.  Δεν γίνεται.  Κάτι  

συμβαίνει .  Πρέπει ,  λοιπόν,  να υπάρξει μια σύμπνοια και μέσα στην 

ευρωζώνη για να μπορεί να υπάρξει  σταθερότητα και στην συνέχεια 

ανάπτυξη.   

Για όλους αυτούς τους λόγους συμφωνούμε απόλυτα με το 

ομόφωνο ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του ναι.  Και λέμε το ναι για την 

Ευρώπη. Λέμε το ναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε το ναι για την 

μεγάλη οικογένεια,  για το μέλλον της  πατρίδος μας,  για το μέλλον των 

παιδιών μας.     

Όμως, παρ’ όλα αυτά, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, την 

άλλη μέρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά.  Διότι  αλλιώς 

θα προβλήματα δεν ξεπερνιούνται.  Το ναι δεν  σημαίνει  ότι  

συμφωνούμε με όλα τα μέτρα. Όλοι τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας και  

μάλιστα όσοι ζούμε στις  τοπικές κοινωνίες  τα  ζούμε ακόμη 

περισσότερο γιατί  είμαστε πιο κοντά στους πολίτες,  όπως αναφέρθηκε 

και πιο πριν ο  δήμαρχος.  Δεν σημαίνει  ότι  συμφωνούμε.  Όμως, η άλλη 

προτεινόμενη, ενδεχομένως,  λύση οδηγεί  σε δραματικές καταστάσεις.  

Σε πολύ… καταστάσεις.  Τα βλέπουμε κάθε μέρα.  

Λέω, λοιπόν,  εν κατακλείδι ,  ότι  η Ευρώπη είναι το στήριγμα μας,  

είναι το αποκούμπι μας σε αυτές τις  δύσκολες στιγμές .  Άρα, λοιπόν,  

είμαστε σαφώς υπέρ του ψηφίσματος,  σαφώς υπέρ του ναι για μια 

καλύτερη πατρίδα,  για μια ασφαλή διαβίωση από τώρα και στο εξής  
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για μας,  για τα παιδιά μας,  για την οικογένεια μας και πρώτα -  πρώτα 

για την χώρα μας.   

Ένα ναι,  λοιπόν,  με νηφαλιότητα,  με ηρεμία.  Χωρίς 

αντεκδικήσεις.  Την επόμενη μέρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα 

όλοι μαζί  για το κοινό καλό. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να πω ευθύς εξ αρχής ότι  η Διάβαση Πεζών σε καμία περίπτωση δεν 

σκοπεύει,  όπως ήδη έχει  συμβεί εδώ και λίγη  ώρα μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  την κρίσιμη μέρα της ψηφοφορίας να χειραγωγήσει την 

κοινή γνώμη. Συνεπώς δεν πρόκειται σήμερα να ακούσετε από μας ότι  

τασσόμαστε υπέρ του ναι ή υπέρ του όχι .   

 Δεύτερον.  Πρόκειται για ένα άθλιο,  κατάπτυστο κείμενο το 

οποίο  θα μείνει  χαραγμένο σε μια από τις  πιο μαύρες σελίδες του 

διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. ,  ο οποίος Πατούλης και  η παρέα 

του δυστυχώς εμφανίζονται πιο  ικανοί  από τον κυβερνητικό 

εκπρόσωπο της  προηγούμενης… κυβέρνησης και της Νέας 

Δημοκρατίας.   

Κατ’ αρχάς το κείμενο αλλοιώνει το βασικό διακύβευμα. Το 

ερώτημα δεν είναι  ναι ή όχι  στην Ευρώπη.  Από πού προκύπτει  αυτό;  

Αυτό είναι ερμηνεία συγκεκριμένη,  μια πολιτική ερμηνεία που έρχεται 

από συγκεκριμένα κόμματα. Που υπάρχει τέτοιο ερώτημα που λέει  

εκεί;  Αυτό θα ψηφίσουμε; Ναι ή όχι  στην Ευρώπη ή ναι ή όχι  στο 

μνημόνιο;  



20 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

14η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  2ΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

 

 

Τώρα, αν κάποιος από κει  και πέρα, θέλει  να κάνει  κάποιες 

ερμηνείες,  ότι  ενδεχομένως μια εκλογή του όχι  θα μας οδηγήσει  εκτός 

Ευρώπης,  σαν πιθανό σενάριο,  ναι,  να το δεχθώ να το συζητήσουμε.   

Με ποιο δικαίωμα, όμως, ο  κύριος  Πατούλης και  η παρέα του,  

και δυστυχώς βλέπω με ευκολία εδώ το υιοθέτησε και ο κύριος  

Αγγελίδης και ο κύριος… με ποιο δικαίωμα αλλοιώνουμε,  αλλοιώνει 

εδώ το βασικό ερώτημα, το βασικό διακύβευμα;  

Τρίτο.  Οι προλαλήσαντες,  κα ι κυρίως θα εστιάσω στον δήμαρχο,  

στον κύριο Αγγελίδη,  ξεκίνησε τον λόγο του με ενότητα. Ποια 

ενότητα; Στην θεωρία; Διαβάσατε τι  λέει  το κείμενο; Η αυτοδιοίκηση 

λέει  ναι στην Ευρώπη, όχι  στον λαϊκισμό; Ευθύς,  ευθέως καταγγέλλει 

την κυβέρνηση για λαϊκισμό.  Έτσι  θα πάμε στην ενότητα; Και  το 

ψηφίζεις  αυτό το άθλιο κείμενο; Και το υπερασπίζεσαι;   

Το κυριότερο, όμως. Είναι ένα άθλιο κείμενο διότι  ερμηνεύει τα 

πράγματα μονόπλευρα. Ενώ από την μια η Κ.Ε.Δ.Ε.  υπερασπίζεται,  

προβάλλει την ανεξαρτησία της  τοπικής αυτ οδιοίκησης εδώ 

εμφανίζεται με ένα κείμενο ως εκπρόσωπος,  ουσιαστικά, της Νέας 

Δημοκρατίας.   

Και γιατί  το λέω αυτό; Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα 

ούτε έχω κανένα σκοπό εδώ, όπως ενδεχομένως κάποιο πιστεύετε,  να 

υπερασπιστώ τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κάθε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εμφανές,  

ξεκάθαρο, ότι  αυτό το κείμενο έχει  μια μονόπλευρη ερμηνεία των 

πραγμάτων. Γιατί  αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στις  δραματικές 

επιπτώσεις που δεν… σενάρια επιστημονικής φαντασίας.  Ασφαλώς 
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είναι πιθανά σενάρια,  της εξόδου της Ευρώπης,  συγγνώμη, της 

Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Που είναι η άλλη πλευρά; Που είναι  ο ι  επιπτώσεις  αναλυτικά και 

με τον ίδιο δραματικό τόνο στην περίπτωση που ψηφίσουμε ναι την 

Κυριακή και συνεχιστεί  αυτό το άθλιο μνημόνιο; Τι  θα γίνει  με την 

περικοπή των συντάξεων; Τις μειώσεις μισθών;  

Αναφέρει μέσα για εικόνα ντροπής έξω από τα ΑΤΜ. Και όντως 

είναι εικόνες ντροπής.  Και εγώ πρώτη φορά, όπως και οι  περισσότεροι  

εδώ, συναντώ τέτοιες εικόνες.  Δεν είναι ντροπή,  όμως, αυτό το οποίο 

έγινε μέχρι τώρα; Άνθρωποι που να μην έχουν να πληρώσουν το ρεύμα 

τους,  να τους κόβουν… να μην μπορούν να αγοράσουν φάρμακα; Ν α 

μην μπορούν να πληρώσουν τους γιατρούς;  Να μην μπορούν να 

ικανοποιήσουν βασικά αγαθά;  

Που είναι αυτές οι  αναφορές;  Και το νέο μνημόνιο όλα αυτά θα 

τα… ακόμα περισσότερο. Η μόνη αναφορά που είναι,  την 

αναδιατύπωσε, την αναπαρήγαγε ο κύριος δήμαρχος αλλά την 

προσπέρασε γρήγορα βέβαια,  που λέει ,  χωρίς αυτό να σημαίνει  ότι  

συμφωνούμε με τις  απαιτήσεις των δανειστών.  

Που είναι;  Που είναι οι  συνέπειες  σε περίπτωση που κυριαρχήσει 

το ναι και υπογραφτεί ένα τέτοιο μνημόνιο; Γιατί  δεν  γίνεται καμιά 

αναφορά; Που είναι η ψυχρή, ουδέτερη, αντικειμενική στάση εδώ της 

τοπικής αυτοδιοίκησης να διατηρήσει την ανεξαρτησία της;  

Λοιπόν,  σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ψηφίσουμε αυτό 

το κείμενο,  όχι  επί  της ουσίας επαναλαμβάνω. Βλέπετε εγώ δεν μπήκα 

καν στην διαδικασία να πω τι  θα κερδίσουμε και τι  θα χάσουμε από το 

ναι ή από το όχι .  Είναι ένα άθλιο κείμενο,  τα βλέπει τα πράγματα 

μονόπλευρα. Νομίζω ότι  ο κύριος Πατούλης αποκάλυψε τελικά τις  
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καταβολές του και  ζητώ από το Σώμα να το καταψηφίσει.  Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η κυβέρνηση λέει  ότι  ψηφίζουμε για  την πρόταση των δανειστών της 

25η ς  Ιουνίου του 2015. Η πρόταση αυτή, όμως, δεν υπάρχει.  Είναι  ένα 

έγγραφο το οποίο έχει  επισήμως αποσυρθεί.  Είναι  το αποκορύφωμα 

του παραλογισμού ότι  10.000.000 Έλληνες καλούμαστε να ψηφίσουμε 

επί ενός σχεδίου το οποίο ήταν υπό διαμόρφωση και το οποίο δεν ήρ θε 

καν στο τραπέζι  των διαπραγματεύσεων. Άρα δεν έχει  κανένα νόημα 

να τοποθετηθούμε επ’ αυτού.  

 Το δημοψήφισμα είναι προσχηματικό.  Το ερώτημα είναι ναι ή 

όχι  στην Ευρώπη. Ναι ή όχι  στο ευρώ. Άλλωστε το είπε… και ο κύριος 

Βαρουφάκης πριν από λίγο καιρό στο ν Ενικό,  στην εκπομπή 17/5 του 

2015, ότι  αν γίνει  δημοψήφισμα θα είναι για το ευρώ.  

Δεν τολμάει η κυβέρνηση να θέσει το πραγματικό ερώτημα,  

Ευρώπη ή όχι .  Ούτε να εξηγήσει τις  συνέπειες του όχι ,  ούτε να μας πει  

που θα βρει  τα χρήματα μετά,  με ποιον… θα τα διαπραγματευτεί ,  που 

θα βρουν λεφτά οι  τράπεζες,  τι  θα γίνει  όταν τελειώσει το ΕΛΑ, ο 

ΕΛΑ; Ούτε αφήνει  στον κόσμο να γίνει  ουσιαστικός διάλογος και να 

βρεθεί  ο  προβλεπόμενος από τον νόμο χρόνος ώστε να ενημερωθούμε.   

Μας πετάει σε μας τις  ευθύνες.  Έχει  νωπ ή την εντολή.  Είναι  

κυβερνήτης αυτού του σκάφους,  αυτού του καραβιού,  του Τιτανικού.  

Και αντί  σαν καπετάνιος που είναι αυτή την στιγμή να πάρει το τιμόνι 

και να μας πετάξει  έξω από το παγόβουνο, μας πετάει  το τιμόνι… όλοι  
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από ένα τιμόνι να κυβερνήσουν τον Τιτανικό.  Που θα το πάνε; 

Ξέρουνε;  

Τι ψηφίζουμε; Ένα σχέδιο που δεν υπάρχει;  Ένα μνημόνιο,  ας το 

πω, ή συμφωνία,  όπως θέλει  ας το πει ,  το οποίο αποσύρθηκε; Τι  

ψηφίζουμε την Κυριακή;  Αυτό είναι παράνομο αυτό που συμβαίνει .  Τι  

σημαίνει  το όχι;  Τι σημαίνει  τ ο ναι;  Τι θα συμβεί μετά από το όχι ,  τι  

θα συμβεί μετά από το ναι;  Ποιος μας εξηγεί;   

Χιλιάδες… τι  θα γίνει… περπατάμε στον δρόμο και οι  

άνθρωποι… τα μαγαζιά τους… τα μαγαζιά τους και  όλη την μέρα δεν 

κάνουν μεροκάματο. Δεν κάνουν σεφτέ… και θέλουν να απολ ύσουν το 

προσωπικό τους και δεν έχουν να τους αποζημιώσουν. Που θα βρούνε 

χρήματα. Ποια είναι η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων;… 

κοινοτικών κονδυλίων, τον ΕΣΠΑ.  

Τι… διαχειριζόμαστε; Τα συσσίτια,  το Βοήθεια Στο Σπίτι ,  τα 

άτομα με ε ιδικές ανάγκες… και τα  πετάμε,  τα θάβει… Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Τι θα γίνουν όλα αυτά; Τι θα γίνει;  Τι θα γίνει  αν αύριο… 

εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση;  

Και όταν ο εθνάρχης Καραμανλής μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση… στο μυαλό του αλλά σίγουρα είχε την εγγύηση των συνόρων 

μας.  Σίγουρα σκεφτόταν ότι  τα σύνορα της Ελλάδος θα είναι και 

σύνορα της Ευρώπης.  Αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν 

αύριο δεν έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαστε μια κουκίδα μέσα 

στον χάρτη. Μόνοι  μας,  ολομόναχοι.  Με ποιους θα…  

Με την Κίνα; Που τι  μας έκανε; Μας ε ίπε πουλήστε… με την 

Ρωσία; Μας είπε… την Ευρώπη.  Με την Αμερική; Μας λέει ,  μ ιλήστε 

με την Ευρώπη.  Με ποιον;  Από πού θα τα πάρουμε; Τι σημαίνει  το ναι,  

τι  σημαίνει  το όχι;…  
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Βλέπω τους μεγάλους Έλληνες,  τους παλιούς Έλληνες,  τους  

πραγματικούς Έλληνες,  που δ ιαπρέπουν στα μήκη και στα πλάτη… την 

Αρβελέρ από την Γαλλία,  την Μούσχουρη, και κάποιους άλλος να 

κάνουν έκκληση και να λένε,  Έλληνες… ναι,  ναι μεθαύριο στο 

δημοψήφισμα… του Μεταξά.  

Και αν εμφανιστεί  ο Μεταξάς… στην γελοιότητα, πέντε μήνες  να 

παρακαλούσε  τον Μουσολίνι ,  να πηγαινοερχότανε… στο τέλος να 

πετούσε το μπαλάκι στους Έλληνες… τι  να πω… όχι να παρακαλούσε; 

Ο Μεταξάς είπε γενναία το όχι… αστραπιαία,  χωρίς να σκεφτούν… 

Μεταξά. Δεν είναι  αυτό… δεν ξέρω πώς να το πω. Συγγνώμη, γιατί  

είμαι…  

Τα σύνορα μας πρέπει να εγγυηθούν.  Τα λεφτά, βέβαια… από 

την Ελλάδα… να δω τι  θα γίνει  μετά από το όχι .  Κανένας δεν 

απαντάει.  Λοιπόν,  καλώ τους συνάδελφους,  καλώ του συνάδελφους 

στο να ψηφίσουν αυτό που είπε… το ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε. και… ο 

ελληνικός λαός,  μακάρι… να  πάει στο δημοψήφισμα και… να πει  το 

ναι.  Φυσικά… θα ψηφίσουμε το ναι.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μυστακίδη.  Σύντομα… τρία λεπτά… 

δυο λεπτά κανονικά…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί;  Τι δυο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά.  

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επικεφαλής παρατάξεων και ζητώ συγγνώμη διότι  έκανα το λάθος,  

έπρεπε να δώσω ως αγορήτρια την κυρία Αγιαννίδου και έδωσα σε 

σας.  Ζητώ συγγνώμη από το Σώμα για αυτή την παράλειψη… εντάξει ;  

Πάμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συνάδελφοι,  γ ια πρώτη φορά βλέπω μια κυβέρνη ση που αγωνίζεται  

τόσους μήνες να αλλάξει κάτι  από τα… που οδηγούμαστε.  Δεν δέχεται  

χωρίς να εξετάσει τα προτεινόμενα μέτρα. Δεν τα δέχεται.  Τα οποία… 

είναι σκληρότερα από τα προηγούμενα. Και… στην ήδη 

ταλαιπωρημένη κοινωνία.   

 Παρουσιάζει  προτάσεις οι  οπο ίες  συστηματικά δεν  γίνονται 

αποδεκτές.  Ένα μόνο παράδειγμα.  Η πρόταση για κλιμακωτή 

φορολόγηση στις  επιχειρήσεις που θα ξεκινούσε από τις  επιχειρήσεις  

που έχουν κέρδος πάνω από 500.000 ευρώ απορρίφθηκε από τους  

εταίρους μας με την αστεία αιτ ιολογία ότι  αυ τές οι  επιχειρήσεις των 

μεγαλοκαρχαριών θα φέρουν ανάπτυξη.  

 Τώρα χρόνια κρίσης και ύφεσης της οικονομίας ποια είναι η 

ανάπτυξη; Μήπως ο θάνατος των μικρομεσαίων; Μήπως ο 

στραγγαλισμός των ελπίδας των νέων; Δεν νομίζω ότι  χρειάζεται να 

αναφερθώ αναλυτικά.   Όλοι…την ανάπτυξη, εντός εισαγωγικών, των 

πλασματικών αριθμών και της συρρίκνωσης των νοικοκυριών.  

Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι  η κυβέρνηση δεν φοβάται να πάρει το 

ρίσκο της ανατροπής της και αυτό άλλωστε το είπε και ο κύριος… 

στην γερμανική Βουλή ξεκάθαρα, ό τι  αυτή η ανατροπή της 

κυβέρνησης είναι ο στόχος της  Μέρκελ και του Σόιμπλε.  Για αυτό 

άλλωστε και δεν  εξετάζουνε τις  νέες προτάσεις  παρά θα τις 

εξετάσουνε μετά το δημοψήφισμα.  
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Δεν μπορώ να φανταστώ ότι  ο  καθένας μας θα οχυρωθεί σε όποιο 

μικροσυμφέρον βραχυπρόθεσμο και δεν θα νοιώσει το χρέος,  το χρέος  

να συμβάλλει στο γενικό συμφέρον.   Εξετάζοντας τα  γεγονότα και  

μόνο πιστεύω πως ψηφίζοντας όχι  λέμε όχι  στα μέτρα που προτείνουνε 

οι  φίλοι μας,  εντός  εισαγωγικών, με μια διαφορά.  

Δεν εννοώ όχι στο ευρώ ούτε στην ευρωζώνη. Λέμε όχι  σε μια 

επίπλαστη ασφάλεια.  Γιατί  όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης πριν από 

χιλιάδες χρόνια,  αυτός που θυσιάζει  την ελευθερία του για να του 

παρέχουν ασφάλεια,  δεν αξίζει  ούτε την ελευθερία ούτε την ασφάλεια  

που του παρέχεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ και  για την τήρηση του χρόνου,  κύριε Μυστακίδη.  Η 

κυρία Καλώτα, δυο λεπτά κι  εσείς .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Στις προηγούμενες  εκλογές,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  ο  λαός καταψήφισε 

πολιτικές  που τις  θεώρησε υπεύθυνες για την εξαθλίωση της Ελλάδας 

και του Έλληνα πολίτη.  Με πλειοψηφία η κυβέρνηση πήρε την εξουσία 

με σκοπό να λύσει και να δώσει λύση στο μέγιστο οικονομικό 

πρόβλημα της Ελλάδας.   

Μετά από έξι  μήνες πήγαινε -  έλα μεταφέρεται  ένα πολύ μεγάλο 

τεχνικό-  οικονομικό θέμα στον λαό, στον απλό πολίτη,  ο οποίος … δεν 

είναι σε θέση ο απλός πολίτης να κρίνει  το ερώτημα αυτό όπως 

διατυπώνεται,  ίσως και για αυτό γίνεται όλη αυτή η μεγάλη… και  οι  

συζητήσεις.   

Δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί η μάνα μου, κάποιος  άλλος με 

άλλη γνώση σε ένα τεχνικό -  οικονομικό θέμα. Είνα ι  σαν να διαλέξετε 

εμένα ως γιατρό, κάνατε την έρευνα σας ότι  ήμουν πάρα πολύ καλά 
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γιατρός… ήρθατε,  σας εξέτασα, έκανα την διάγνωση αλλά σας ζητώ να 

βγάλετε εσείς  την αγωγή.  

Δεν έπρεπε αυτή η απόφαση να φτάσει με αυτό το δημοψήφισμα, 

που κατά τα άλλα είνα ι… πιο σημαντική δημοκρατική διαδικασία,  στο 

παρά πέντε,  στον ελληνικό λαό. Επομένως βλέπουμε ένα σοβαρό 

τεχνικό κομμάτι που το ξέρουμε όλοι και που δυστυχώς… πάνω στους 

πολίτες και  πρέπει  να κρατήσουμε τις  ισορροπίες ως προς αυτό και  να 

είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.   

Οι Έλληνες πρέπει να μελετούμε την ιστορία μας,  να την 

γνωρίζει  ο  καθένας μας,  να μαθαίνουμε μέσα από αυτή αλλά δεν 

πρέπει να την χρησιμοποιούμε για να προκαλούμε συναισθηματική 

φόρτιση στον απλό κόσμο και να επαναφέρουμε τον Ζάλογγο και τον 

Αθανάσιο Διάκο και να κάνουμε σύγκριση, που τους τιμώ τους  

προγόνους μας,  και να κάνω σύγκριση αν θα πρέπει να γίνω Αθανάσιος 

Διάκος ή να χορέψω τον χορό του Ζαλόγγου.  

Αυτή,  αυτό έχει  σαν σκοπό μόνο να φέρει  μια συναισθηματική 

φόρτιση. Η δραχμή, για πολλούς ίσως να λύνει ,  να πιστεύουν ότι  λύνει  

πολλά προβλήματα οικονομικά της  Ελλάδας.  Που δεν ξέρουν και 

πολλές λεπτομέρειες.   

Το θέμα, όμως, είναι ότι ,  κύριοι  και κυρίες,  δεν θα επιστρέψουμε 

στην δραχμή που ξέραμε,  που πρόλαβα κι  εγώ. Η δραχμή μας,  αν 

γυρίσουμε,  θα είναι πολύ… που φυσικά σημαίνει  απομόνωση και  

εξαθλίωση.  

Τα μειονεκτήματα των… τα ξέρουμε.  Τα ξέρουμε όλοι μας και τα 

έχουμε υποστεί  και θα τα υποστούμε ακόμα περισσότερο. Ας φρόντιζε  

η κυβέρνηση να υποστηρίξει  και να μας εξηγήσει αυτό το όχι  τι  

σημαίνει .  Ξέρουμε,  όμως, πολύ καλά όλοι μας τ ι  σημαίνει .   
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Η παρούσα χρονική στιγμή είναι  πάρα πολύ κρίσιμη για την 

εθνική κυριαρχία της Ελλάδος.  Δυστυχώς δεν έπρεπε να φτάσουμε στο 

παρά πέντε.  Γνωρίζετε ότι  δεν έχουμε τον χρόνο ούτε καν να 

διαπραγματευτούμε ξανά, ακόμα και με το ναι.  Ήδη η Ελλάδα, τα  

νοσοκομεία όλα έχουν φάρμακα για δέκα μέρες.  Δεν είναι 

κινδυνολογία αυτό που λέω αυτή την στιγμή. Δεν κινδυνολογώ.  

Και έχουμε και ένα πολύ σημαντικό άλλο πρόβλημα.  Ότι δεν  

έχουμε πρωτογενή παραγωγή καθόλου και άμεσα χρειαζόμαστε την 

Ευρώπη. Όλο το δυναμικό,  το νέο δυναμικό το ελληνικό το 

επιστημονικό είναι  στην Ευρώπη. Και πραγματικ ά κάποιοι  που βλέπω 

ότι  λένε όχι  στα μέτρα και όλα αυτά, και συμφωνώ κι εγώ, όχι  στα νέα 

μέτρα, ε ίναι πάρα πολύ δύσκολα, έχουν δικό τους δυναμικό έξω, στην 

Ευρώπη, δουλεύει  για την Ευρώπη και έχουν γίνει  και άλλες  κινήσεις 

στην Ευρώπη.  

Δεν έχουμε χρόνο κα ι πρέπει να οδεύσουμε ολοταχώς μέχρι την 

Ευρώπη. Με όλα τα κακά της  Ευρώπης αλλά και  τα  πολλά υπέρ της  

Ευρώπης,  που το πρόσημο αυτή την στιγμή, δώδεκα χρόνια που 

πέρασαν, από την Ευρώπη ήταν θετικό.  Τώρα, αν εμείς  δεν κάναμε 

χρήση σωστή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  σας  παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ή κάναμε κάποιες άλλες διαδικασίες,  αυτό θα κριθεί  αργότερα. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε πρόεδρε,  κύριε πρόεδρε,  κύριε  δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι… 

για να μην επαναλάβω τα ίδια πράγματα με τον κύριο Γιαννακίδη ως 

προς το τι  έχει  σχέση με το περιεχόμενο της,  του ψηφίσματος της 

Κ.Ε.Δ.Ε..   

 Αποκαλύφθηκαν ποιοι  είναι.  Θέλω να πω ότι  μια  δημ οκρατική 

διαδικασία που θα έπρεπε να χαιρετιστεί  από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, ένα δημοψήφισμα, θα έπρεπε να χαιρετιστεί  από την 

τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιοι  δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο.  

Είπε η κυρία προηγουμένως, η κυρία… ναι,  συμφωνεί,  όχι  σε 

αυτά τα μέτρα. Μα το δημοψήφισμα πάνω σε αυτό ζητάει να αποδεχθεί  

ο ελληνικός λαός.  Δεν ζητάει αν είμαστε μέσα στην Ευρώπη ή έξω 

στην Ευρώπη.  

Άσχετα αν τα πληρωμένα παπαγαλάκια της διαπλοκής και η 

πολιτική τους εξυπηρέτες τόσα χρόνια πασχίζανε από την πρώτη 

στιγμή να φοβίζουν τον κόσμο και να αλλάξουν το περιεχόμενο του 

δημοψηφίσματος.  Γιατί  έτσι  νομίζουν ότι  μπορούν να στηρίξουν το 

πολιτικό τους μέλλον.   

Αυτά είναι λυμένα τα ζητήματα. Είναι ξεκάθαρο το ερώτημα που 

μπαίνει  την Κυριακή.  Είμαστε υπέρ των νέων μέτρων  ή θα πούμε ένα 

βροντερό όχι  στα νέα μέτρα, να πάμε σε νέα διαπραγμάτευση;  

Δεν είναι η Ευρώπη μονόδρομος,  έτσι όπως την εννοούμε τώρα. 

Είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών, είναι η Ευρώπη των κεφαλαίων, είναι 

η Ευρώπη των εφοπλιστών αλλά είναι και η Ευρώπη της δ ημοκρατίας,  

της αλληλεγγύη, της συναίνεσης.  Είναι η Ευρώπη των λαών.  

Αυτή την Ευρώπη φαντάζομαι ονειρεύτηκαν όλοι αυτοί που 

αγωνίστηκαν για  να την στήσουν.  Κάποτε εμείς  λέγαμε ότι  οι  

πολιτικοί  αποφασίζουν και η οικονομία ακολουθεί προς όφελος των 
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λαών. Τώρα, δυστυχώς, η τρόικα αποφασίζει  και οι  ψευτοηγέτες της 

Ευρώπης σκύβουν το κεφάλι.  Αυτή την Ευρώπη θέλουμε;   

Η προσπάθεια της  κυβέρνησης είναι  να αλλάξει το περιεχόμενο 

στην πολιτική… της Ευρώπης.  Και προσπαθούν να την στραγγαλίσουν,  

να την αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση και υπάρχουν και εγχώριοι  

πολιτικοί χώροι πρόθυμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Σε περίοδο 

διαπραγμάτευσης βγήκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

και πάμε σε δοτό πρωθυπουργό.  

Αντί να στηρίξουμε την εθνική προσπάθεια,  γιατί  περί εθ νικής 

προσπάθειας πρόκειται,  βγήκανε και τορπίλιζαν την περίοδο της 

διαπραγμάτευσης,  τορπίλιζαν την προσπάθεια της κυβέρνησης.   

Εγώ λέω ότι ,  ναι ,  μπορούμε να πούμε ένα βροντερό όχι .  Κανένας 

δεν είπε ότι  είμαστε έξω από την ΕΟΚ. Και  για μένα η δ ική μου 

προσωπική άποψη και το να φύγουμε από αυτή την Ευρώπη δεν χάθηκε 

τίποτα. Δεν χάθηκε τίποτα από αυτή την συγκεκριμένη Ευρώπη αν 

αποχωρήσουμε.   

Στην πολιτική,  στην πολιτική,  δεν είναι στατική η πολιτική.  

Είναι… σημασίας… η γεωπολιτική σημασία της χώρας μας είναι  

τεράστια.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες και  να 

επιβιώσουμε.  Πολλοί θέλουν να είναι σύμμαχοι της Ελλάδας.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν… κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο.  Έχετε τον λόγο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορεί να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δυο λεπτά στην διάθεση σας,  έχετε τον λόγο.  εσείς  έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα μην τον βάλεις να απαντήσει…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, αν ήτανε,  αν δεν ήτανε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ. Μιλάει ο κύριος Στεργίου.  Σε παρακαλώ πολύ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, μιλάει άλλος συνάδελφος.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε πολιτικές τοποθετήσεις συνάδελφων.  

Θα παραβώ αυτόν τον κανόνα γιατί  κάποιοι  είπαν ότι  το σημερινό 

κείμενο αποκαλύπτει  ποιοι  είναι στην Κ.Ε.Δ.Ε..  Με τις  σημερινές  

τοποθετήσεις αποκαλύφθηκαν και αυτοί.  Και δυστυχώς υπάρχει και 

αποκάλυψη. Γιατί  ενώ στην αρχή ο κύριος Κασαπίδης είπε ότι  ναι,  

είναι στην Ευρώπη και στο τέλος είπε,  και γιατί  να  μην φύγουμε 

κιόλας.  Είναι αυτό που…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άλλο είπα,  άλλο είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, σεβασμό στους ομιλητές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κανέναν δεν διέκοψα. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού ορισμένων 

κύκλων της χώρας αλλά και αυτών που βρίσκονται έξω από την χώρα, 

είναι να βγάλουν την χώρα από την Ευρώπη και από τον σκληρό 

πυρήνα της.  Αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος.  Είναι η επιστροφή 

στην δραχμή.   

Είναι το λεγόμενο λόμπι της δραχμής που δεν υπερασπίζεται 

μόνο από έξω κύκλους αλλά και από μέσα κύκλους,  οι  οποίοι  είναι οι  

ίδιοι  παράλληλοι κύκλοι που κονόμησαν τότε με το ευρώ και θα 

κονομήσουν τώρα εις  βάρος του ελληνικού λαού με την δραχμή. Αυτό 

είναι και το ξέρουν πολύ καλά.  

Γιατί  είναι ένα δημοψήφισμα, απορώ από μια Αριστερή που… 

κυβέρνηση, εντός πέντε ημερών να ενημερωθεί ο  ελληνικός λαός και 

να ψηφίσει  ναι ή όχι  για μια πρόταση των δανει στών,  τεχνικό κείμενο,  

που δεν την ξέρουν ούτε οι  ίδιοι .   

Ξέρουμε ότι  στα προηγούμενα μνημόνια,  υπήρχαν… και  

υπουργοί που δεν… διαβάσουν και  δεν ξέρανε τι  ψηφίζανε.  Πως 

ζητάνε μέσα από ένα κείμενο μεταφρασμένο από τα Αγγλικά και από 

μεταφρασμένο… Ελληνικά,  ο οποιοσδήποτε Έλλην πολίτης να πάρει 

μια θέση; Είναι ντροπή.  

Υπάρχει χρόνος και κάνω έκκληση προς την κυβέρνηση, αυτή 

την στιγμή να συνέλθει η ολομέλεια της Βουλής και  να σταματήσει  

εδώ και τώρα το δημοψήφισμα. Να πάει στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν 

ανοιχτοί δίοδοι  επικοινωνίας  και  να κλείσουμε μια συμφωνία έντιμη, 

για όλους.  Για το καλό της χώρας,  για  το καλό της Ευρώπης.   
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Οποία ντροπή να καλούνται  ο κύριος πρωθυπουργός της 

Τουρκίας,  προθυμοποιήθηκε να πληρώσει το χρέος της Ελλάδος… με 

ποιο αντάλλαγμα; Με την… στάση της  χώρας,  με το μοίρασμα του 

Αιγαίου,  με το μοίρασμα των πόρων του Αιγαίου.  Ντροπή μας.   

Λοιπόν,  καλούμαστε σήμερα, γιατί  ο ελληνικός λαός αν μπει  

αυτό το δημοψήφισμα θα είναι διχασμένος.  Είτε 55 έτσι ή αλλιώς,  

πάντα θα υπάρχει.  Και όσες φορές ο  ελληνισμός διχάστηκε είχε πολύ 

δύσκολα αποτελέσματα. Αυτό το δημοψήφισμα μπορεί να οδηγήσει την 

χώρα σε χειρότερη καταστροφή από την καταστροφή που… η 

Μικρασιατική καταστροφή.  

Λυπάμαι πάρα πολύ.  Πρέπει αυτή την στιγμή,  άμεσα, η 

κυβέρνηση να καλέσει  την Βουλή και να πάρει πίσω το 

δημοψήφισμα… θα πάμε σε πολύ άσχημα νερά για όλους μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μεγαλομύστακας έχε ι  τον λόγο.   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Θα ήθελα να μιλήσω όχι σαν… αλλά σαν απλός άνθρωπος που βλέπω 

πως κινείται η κοινωνία.  Βλέπω, παρακολουθώ ανθρώπους 

καθημερινά.  Έχω επαφή με πάνω από εκατό ανθρώπους καθημερινώς.  

Παρακολουθώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ηλεκτρονικά, και  

βλέπω ότι  ο κόσμος έχει… αυτό το δημοψήφισμα νομίζω προκαλεί μια 

πόρωση μεταξύ των Ελλήνων.  

 Βλέπω αυτούς που ψηφίζουν ναι να λένε αργόσχολους και  

πορωμένους αυτούς που είναι όχι ,  και δεν έχουν τίποτα να χάσουν.  

Και αυτούς που θα ψηφίσουν  όχι κατηγορούν αυτούς που θα ψηφίσουν 

ναι ότι  είναι Γερμανοτσολιάδες,  ότι  είναι ανθέλληνες,  ότι  είναι  
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προδότες.  Γιατί;  Γιατί  θα ψηφίσουν ένα ζήτημα που λέει  τι ;  Ναι  στο… 

ή όχι  στο…  

Δεν υπάρχει νόημα σε αυτό,  σε αυτό το,  σε αυτό εδώ πέρα που 

μας βάζουν να  ψηφίσουμε.  Δεν υπάρχει.  Ναι στο τι ;  Σε αυτό που έχουν 

αποσύρει;  Όχι σε τ ι ;  Σε αυτό που έχουν αποσύρει;  Τι θα γίνει;  

Πέστε πως ίσχυε αυτό… και ξέραμε ποια είναι,  ποιες είναι οι  

συνέπειες,  οι  οποίες δεν  θα είναι  καθόλου καλές.  Μακάρι να ήταν 

αλλιώς τα πράγματα και να μην… ψηφίζουμε όχι .  Και τ ι  γίνεται μετά; 

Σας είχε πει  κανένας.  Δεν έχει… σε κανέναν.  Δεν γνωρίζει  κανείς .  

Ψηφίζουμε όχι  και τι  γίνεται μετά.   

Θα μπορούσε να βγει ,  να πει  ότι  ψηφίζετε όχι  και εγώ για ένα 

χρόνο δεν μπορώ να σας προσφέρω πολλά γιατ ί… ανάκαμψη. Δεν 

ξέρουμε τι  γίνεται  μετά.  Και αυτό είναι που διχάζει  τον κόσμο. Η 

άγνοια.   

Άμα δεν γνωρίζουμε τι  γίνεται το μόνο που προκαλείται είναι  

θυμός,  οργή και μας οδηγούν να αποφασίσουμε με βρασμό ψυχής.  

Βάζουνε,  βάζουνε τους νέους να σκεφτούν ότι  είναι  ήρωες του 21.  

Βλέπω εγώ τι  γίνεται.  Όχι σαν του Κολοκοτρώνη, όχι  σαν του Μεταξά,  

όχι ,  όχι ,  όχι .  Γιατί ,  ξέρετε,  είναι και  μπερδεμένοι οι  μικροί Έλληνες.  

Μπερδεύουν το 21 με το 40.  Όχι.  Είμαι ήρωας.  Και βγαίνει… γιατί  

είναι μπερδεμένος.  Πίνοντας την μπ ύρα λέει ,  εγώ πάω ενάντια στην 

κρίση, ενάντια στην Ευρώπη, ενάντια σε όλα.  

Δεν είναι αυτό το νόημα. Το σωστό θα ήτανε να πούνε,  θα 

ψηφίσετε ναι σε αυτό,  που ισχύει… θα ψηφίσετε όχι  σε αυτό και οι  

συνέπειες θα είναι αυτές.  Δεν είναι ξεκάθαροι.  Δεν μπορώ να  

εμπιστευτώ έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ,  ψηφίστε ναι ή όχι ,  που αυτός 

υποστηρίζει  το όχι  σε ένα,  σε κάτι  που δεν ισχύει ,  σε ένα έργο που δεν 
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ισχύει ,  και μετά από δυο μέρες… να διαπραγματευθεί ,  και ενώ έχει  

δώσει τον λόγο στον λαό προσπαθεί να τον πάρει πάλι  αυτός τον λόγο.   

Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που 

κάνει  είναι διχασμός.  Εμένα οι  γνωστοί… μαλώνουν μεταξύ τους  λες 

και είμαστε… τον παππού μου που έλεγε ότι  ο κομμουνιστής με τον 

Δεξιό ο  ένα σκότωνε τον άλλονε.  Εκεί μας  έχουν φτάσει.  Να 

μαλώνουμε για 50 και 100 ευρώ στην τράπεζα ποιος θα πάρει πρώτος.  

Για πέντε λεπτά να δέρνονται.  Να περιμένουμε με τις  ώρες,  παρακαλώ; 

Εσείς δεν τα είδατε αυτά;  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Από κει  και πέρα, εγώ, εγώ σαν άνθρωπος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα μιλήσω επί προσωπικού.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Εγώ μετά από αγώνες σπούδασα… και βγήκα στην αγορά εργασίας εν 

μέσω κρίσης.  Εν μέσω κρίσης.  Με πολύ αγώνα και  δουλειά,  παρ’ όλες 

τις  αντίξοες συνθήκες κατάφερα να δουλέψω μια  οικογενειακή 

επιχείρηση, μπόρεσα να την εξελίξω,  χωρίς να παραπονιέμαι.  Βάζω το 

κεφάλι… γιατί  αυτό πρέπει  να κάνει  ο κάθε Έλληνας.  Να δουλέψει 

σκληρά.  

 Δεν λέω πως τα μέτρα που μας επιβάλλουνε είναι τα μέτρα που 

θα ήθελα εγώ.  Ούτε κανένας θα τα ήθελε τα μέτρα. Απλώς δεν γίνεται 

να δεχτούμε κάτι  στην άγνοια.  Στην συνέχεια πάλεψα, βοηθήθηκα από 

τα μέσα που μου παραχώρησαν και οι  επιδοτήσεις  και όλα, ότι  
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μπορούσα να χρησιμοποιήσω και έστησα τον εαυτό μου και την 

καριέρα μου με κάπου βάσιμα. Κάπου στερεά.  

 Όταν μου έρχονται  και μου λένε ότι  μέχρι ε κεί  που περπάτησες,  

περπάτησες,  και από κει  και πέρα τα γκρεμίζουμε όλα και πέσε κάτω 

και δεν ξέρεις  που θα πέσεις,  δεν έχει  πάτο αυτό το βαρέλι.  Δεν έχει  

πάτο.  Δεν σου λέει  ότι  θα γίνει  αυτό και αυτό.  Σε αφήνει στην 

αβεβαιότητα. Πως θα πολεμήσω; Τι θα κάν ω. Δεν μπορώ να καταλάβω.  

Εγώ πιστεύω ότι  αυτό που προκαλείται με αυτό το δημοψήφισμα 

είναι διχασμός.  Το καλύτερο θα είναι να αποσυρθεί.  Μα δεν έχει  και 

νόημα. Να ψηφίσουμε ναι στο τι  και όχι  στο τι ;  Βάζουνε τους Έλληνες  

να μαλώσουνε μεταξύ τους.  Αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής,  ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  κύριε  δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι… πολύ 

σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου… στην 

χώρα μας.  Εγώ… οι πολιτικοί του παρελθόντος άκουγαν κάποιους από 

μας να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο θα είχαν στεναχωρηθεί πάρα 

πολύ .   

 Και μιλάω για πολιτικούς διαμετρήματος του… για τον Μονέ,  

για τον Αντενάουερ, για τον Καραμανλή. Για όλους αυτούς τους 

ανθρώπους που προσπάθησαν αυτή την Ευρώπη των πολέμων να την 

κάνουν μια Ευρώπη ειρήνης,  μια Ευρώπη συνύπαρξης η οποία θα 

οδηγήσει  σε ένα καλύτερο μέλλον.   

 Είμαι βέβαιος,  δηλαδή,  ότι  ακούω αυτά τα πράγματα τα οποία 

ακουγόντουσαν πριν από 50 και 60 χρόνια σε μια Ευρώπη την οποία 

δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.  Και  επειδή η δική μου γενιά και η γενιά 
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του Αναστάση είναι μια γενιά που ευημέρησε  χάρη στις  δικές σας 

τις… προσπάθειες,  των μεγαλύτερων,  ειλικρινά νομίζω ότι  θα πρέπει 

να σταθούμε πάρα πολύ σοβαρά στο να πάρουμε αποφάσεις τέτοιες  

που να οδηγήσουν σε μια Ευρώπη των διχασμών και των δυσκολιών 

τις  οποίες προσπαθήσατε όλοι,  και οι  πρόγονοι  μας,  να τις 

απομακρύνουμε από την μνήμη μας.   

Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι  το σχέδιο του… του 1950, ε ίχε  

σκοπό φυσικά, όπως σας είπα,  την ε ιρήνη. Και για να υπάρξει ειρήνη 

έπρεπε να… οικονομία,  αγαπητοί συνάδελφοι.  Και τότε φυσικά… για 

να ελεγχθεί ,  κύριε  πρόεδρε,  ο άνθρακας και ο χάλυβας.  Άρα πάλι η 

οικονομία ήταν στο προσκήνιο.  Γιατί  αν η οικονομία με κάποιο τρόπο 

δεν ελέγχεται και δεν… σε συμφωνίες σε μια σειρά,  τότε φυσικά θα 

υπάρχουν ανταγωνισμοί και οι  ανταγωνισμοί οδηγούν σε πολέμους.   

Διχαστήκαμε,  κύριε συνάδελφοι,  και στο Βυζάντιο.  Ενωτικοί -  

ανθενωτικοί.  Όταν ψυχορραγούσε η βυζαντινή αυτοκρατορία.   

Διχαστήκαμε το 20.  Έγινε η Μικρασιατική καταστροφή μετά από 

λίγα χρόνια.   

Διχαστήκαμε το 45.  Ο εμφύλιος.  Ακόμη ζούμε το μετεμφυλιακό 

σύνδρομο.  

Διχαστήκαμε το 67-  73, χάσαμε,  χάθηκε η Κύπρος.  Η μισή 

Κύπρος.   

Διαβάστε τα,  ας διαβάσουμε όλοι,  κι  εγώ… στον Θουκυδίδη 

που… για τους εμφύλιους πολέμους και ποιες είναι οι  συνέπειες και οι  

συμπεριφορές μέσα σε μια κατάσταση τέτοια.  Εγώ νομίζω δεν θα 

υπάρχουν νικητές και ηττημένοι την Δευτέρα. Το αν το δημοψήφισμα 

είναι σε σωστή βάση ή όχι  θα το κρίνει  η ιστορία .  Αν… κύριε 

πρόεδρε,  που θα αποφασίσει.   
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Αλλά εγώ ειλικρινά… σε αυτήν εδώ την αίθουσα ή και να φτάσω 

στο σημείο της Δευτέρα… κάποιος λέει  όχι ,  να μην μιλάει ο  ένας στον 

άλλον,  δεν μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια.   

Κύριε πρόεδρε,  να πούμε την αλήθεια.  Χρεωκοπήσαμε.  

Οικονομικά, πολιτικά,  κοινωνικά,  πολιτικά.  Η μεταπολίτευση 

ψυχορραγεί κοινωνικά, ηθικά, ψυχικά. Ας κοιταχτούμε όλοι στον 

καθρέφτη. Πολύ ωραία το είπε ο  Αναστάσης.  Πρέπει να βάλουμε… να 

δουλέψουμε πολύ σκληρά… πολιτική σε κυβερνητικό επίπεδο και από 

τις  προηγούμενες κυβερνήσεις και τις  σημερινές… τις  ευθύνες τους… 

στον ελληνικό λαό, να μην… την αλήθεια.  Ποια είναι η αλήθεια,  κύριε 

πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ολοκληρώνω. Ποια είναι η αλήθεια είναι η εξής.  Να πει  κάποιος στον 

κόσμο ότι  αν θέλει  να πάμε στον ένα κόσμο ή στον άλλο ποιες θα είναι  

οι  συνέπειες της  επιλογής του.  Ότι αν πούμε όχι  θα πρέπει να 

ξαναγυρίσουμε στο μηδέν.  Υπό του  μηδενός μάλλον.  Στον πρωτογενή 

τομέα.  Ξανά από κει  που ξεκινήσαμε.  Και  αν θέλει  ο ελληνικός λαός 

να… πράξη. Εκτός  Ευρώπης,  εκτός του ευρώ.   

Ναι,  αλλά δεν είναι έντιμοι και… οι πολιτικοί.  Και το ναι,  κύριε  

πρόεδρε,  επίσης,  γ ιατί  θέλω να είμαι  δίκαιος είναι  και αυτό δύσκολος 

δρόμος με πολλές δυσκολίες.  Το ζήσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια και 

κλείνω,  ως αυτοδιοίκηση… εδώ στις  Σέρρες και  παντού,  και  

υποστήκαμε τα πάνδεινα.  Αλλά όλοι μαζί  δουλεύοντας,  σύσσωμοι,  και  

η κοινωνία,  αντέξαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ που  φτάσαμε.   
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Θέλω, κύριε πρόεδρε,  να πω, ναι  στην Ευρώπη,  όχι  στον 

διχασμό. Ναι στην ενότητα, όχι  στην απομόνωση, ναι στο ευρώ. 

Νομίζω ότι  είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε μια μεγάλη 

οικογένεια.  Να μην είμαστε μόνοι μας.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω στον κύριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Πράγματι σήμερα 

καλούμαστε,  καλούμαστε εδώ να επικυρώσουμε ένα,  ένα ψήφισμα του 

ανώτερου οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού.   

 Και πραγματικά μου προκαλεί έκπληξη γι α ποιο λόγο,  θα το πω 

απορία αυτό,  ότι  ένα ανώτερο όργανο… μπορεί να εκδώσει ψήφισμα 

και να το θέσει  στην κρίση των μελών. Πολύ απλό. Είναι οι  

λειτουργίες της δημοκρατίες,  επισημαίνω σε όσους έχουν… δημόσιους  

θεσμούς.   

Αν το περιεχόμενο είναι,  δεν μας ικαν οποιεί  ή όχι  πολλοί  

μπορούμε κάλλιστα να διαφοροποιηθούμε και να πούμε τις  απόψεις 

μας.  Σε αυτό όσο αφορά το τυπικό κομμάτι.  Και μάλιστα η Κ.Ε.Δ.Ε.… 

σε μια κρίσιμη στιγμή που διέρχεται η χώρα. Και μην προκαλούνται  

αυταπάτες,  ε ίναι πράγματα πάρα πολύ κρίσιμ η η επόμενη, τα επόμενα 

48ωρα για την πορεία της χώρας.  Όπου διακυβεύονται πάρα πολλά 

θέματα.  

Και αυτό γιατί… γιατί… κάτω από την πίεση του 

δημοψηφίσματος που θα… έχει  το δικαίωμα να το κάνει  η κυβέρνηση 

αλλά μια… η οποία δημιουργεί  τεράστιες ασάφειες σε ότι  αφορά τα 

ερωτήματα.  
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Και είναι πολύ εύλογο να δίνονται πολιτικές προεκτάσεις και  

στον ναι και στο όχι .  είναι απόλυτα δημοκρατικό να λέμε τι  

περιλαμβάνει το όχι  και τ ι  περιλαμβάνει το ναι.  Όταν… τις ασάφειες.    

Άρα και ελλείψει επιχειρημάτων έρχεται ο μεγάλος… συμφωνώ,  

ότι  έρχεται ο κίνδυνος της έναρξης διχαστικών και στοχο… αλλά και 

στοχοποίησης συνειδήσεων. Από πότε η ελεύθερη πολιτική έκφραση 

αποτελεί  στοχοποίηση για το τ ι  είναι ο καθένας; Και… να είμαστε 

πάρα  πολύ προσεκτικοί.   

Σε ότι  αφορά τις  πολιτικές ριπές που… κάτω από την πίεση του 

ναι ή του όχι… κύριε πρόεδρε και τελειώνω εδώ, και  κάτω από την 

πίεση του ναι και  του όχι ,  φυσικά και… το  ζήτημα, το θέμα της  

Ευρώπης.   

Και το διακύβευμα της παραμονής της χώ ρας στην Ευρώπη είναι  

μείζον.  Να μην πω και μονόδρομος.  Αυτό έχει  κλείσει .  Και η θέση της  

Ελλάδος… είναι  αναγκαία συνθήκη να προχωρήσει η χώρα 

ενσωματωμένη στην Ευρώπη και στον σκληρό πυρήνα της.   

Αν έχουμε αντίρρηση ή όχι  θα το δούμε στην πορεία.  Αλλά δεν  

πρέπει να μπαίνουν τέτοια διχαστικά διλήμματα. Ευχαριστώ πολύ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω καλυφθεί,  κύριε πρόεδρε,  από όλους.  Ήθελα να πω ένα πράγμα. 

Ότι το πρόγραμμα έχει  μπει .  Τελείωσε επροχτές… έχει  κλείσει .  Το 

δημοψήφισμα που θα κάνουμε,  κύριο ι ,  είναι άκυρο.  Δεν έχει… καμία 

σχέση πουθενά. Δεν μετράει.  Αυτό είναι γεγονός.  Ότι και αν πούνε οι 

κύριοι…  
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(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι άκυρο, είναι άκυρο, είναι άκυρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το πλεονέκτημα δεν το δεχόμαστε…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελείωσε.  Άκυρο είναι.  Κοιτάχτε,  κύριοι ,  εγώ έχω δει  και άλλο 

δημοψήφισμα, αλλά ήτανε δυο χαρτιά.  Ένα που έλεγε… ναι  στον 

βασιλιά και ένα,  όχι  στον βασιλιά.  Έτσι πήγαμε και  ψηφίσαμε στο 

δημοψήφισμα. Όχι… στην αηδία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για οικονομία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην αηδία… το κάνατε;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για οικονομία… σας παρακαλώ, θα με αναγκάσετε να εφαρμόσω 

αυστηρά τον κανονισμό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  προσέξτε.  Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω.  

Είχε δυο,  δυο έπρεπε να έχουμε ψηφοδέλτια.  Ένα που έλεγε ναι στον 

βασιλιά,  ένα που έλεγε όχι  στον βασιλιά.  Με… χρώμα… ηλικιωμένοι,  

οι  γυναίκες… εδώ,  εδώ, κοίτα εδώ… ξέρεις;  Μπορεί να καταλάβει  η 
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γυναίκα τι  θα ψηφίσει;  Και δεν  ντρέπεσαι που μου το λες… αυτό… για  

να ψηφίσει… καθαρές κουβέντες,  καθαρά λόγια.   

 Κύριε πρόεδρε… το θέμα είναι  γεωπολιτικό.  Η Ελλάδα 

περιβάλλεται  μόνο από εχθρούς.  Τούρκους.  Βούλγαρους.  Σκοπιανούς.  

Αλβανούς.  Όλοι εποφθαλμιούν να βγουν στο Αιγαίο.  Αυτή εδώ η… 

κινδυνεύει .  Η Μακεδονία και Θράκη κινδυνεύει .  Και βέβαια,  οι  

Τούρκοι…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναρωτηθήκατε ποτέ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο χρόνος σας τελείωσε.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ, είναι σοβαρά θέμα τα που μιλάω. Ο Τούρκος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σοβαρά αλλά ο χρόνος μας πιέζει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άσε να μιλήσω δυο λεπτάκια…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Τούρκος είπε,  άσε εγώ εδώ είμαι… όλοι οι  εχθροί  της Ελλάδος,  

κύριοι ,  ο  Σόιμπλε,  Τούρκοι ,  Σκοπιανοί,  όλοι παρακαλάνε  να φύγουμε 

έξω από την Ευρώπη. Εδώ που έχετε βγάλει είναι αηδία.  Ναι στην 

Ευρώπη, όχι  στην Ευρώπη. Εντάξει;  Καθαρές κουβέντες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  για λόγους γεωπολιτικούς η Ελλάδα πρέπει να μείνει  

οπωσδήποτε στην Ευρώπη. Δεν… θα πεινάσουμε αλλά θα χάσουμε την 

Μακεδονία και την Θράκη… και το Αιγαίο… και στην Ευρώπη. Ναι 

στην Ευρώπη. Ναι  με οποιοδήποτε τ ίμημα. Διότι  θα είμαστε σε μια  

οικογένεια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτού που σε στραγγαλίζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι.  Είναι κρίμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο και στον τελευταίο ομιλητή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο κύριο… να τοποθετηθεί επί  του θέματος.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάρα πολύ σημαντικές τοποθετήσεις.  Ακούστηκαν όλες οι  απόψεις.  

Πάρα-  πάρα πολύ σημαντικές,  κατατοπιστικές ήταν… ότι για μένα 

πραγματικά καλύφθηκα στο μεγαλύτερο μέρος… συνάδελφοι.   

 Το θέμα είναι,  όπως καταλαβαίνουμε όλοι και το γνωρίζουν οι  

περισσότεροι,  ότι  δεν πρέπει να γίνει  το δημοψήφισμα. Είναι ένα 

δημοψήφισμα χωρίς καμία απολύτως ουσία.  Μόνο διχασμό και  

αβεβαιότητες… θα φέρει.   

Ας περιμένουμε και την Παρασκευή, όπως είπε και ο 

αντιδήμαρχος… την απόφαση του Συμβούλιου Επικρατείας για την 
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ακύρωση του δημοψηφίσματος… ένα δημοψήφισμα το οποίο θεωρώ ότι  

είναι παγίδα.  Παγίδα για όλους τους πολίτες αυτής  της χώρας με 

ασάφειες και απρόβλεπτα αποτελέσματα.  

Μας λέει  η κυβέρνηση τι  θα πάθουμε αν ψηφίσουμε ναι.  

Καθολικό… ναι  σε ένα  μνημόνιο,  ναι σε νέα μέτρα, ναι ,  ναι,  ναι .  Δεν 

μας λέει ,  όμως, όπως οφείλει  σαν κυβέρνηση αυτής της  χώρας,  να βγει 

και να πει  τ ι  θα πάει ο Έλληνας πολίτης αν ψηφ ίσει και… το όχι .   

Τις παραμέτρους όλες.  Τι θα συμβεί σε αυτή την χώρα αν θα 

ψηφίσουμε όλοι… και βγούμε από αυτό το μνημόνιο το νέο και δεν 

συμφωνήσουμε… και σε πολλά άλλα, όπως βλέπουμε ότι  δεν  

συμφωνούμε σε τίποτα.   

Γιατί  ο στόχος αυτής της κυβέρνησης εί ναι να μην δώσουμε 

καμία λύση. Πάμε χωρίς σχέδιο.  Πάμε για να τους αναγκάσουμε να 

μας πετάξουν απέξω. Γνωστά. Τα βλέπουμε αυτά. Βγαίνει  ο 

πρωθυπουργός και με την κυβέρνηση και μας καθοδηγεί να 

ψηφίσουμε.  Ψηφίστε όχι  μας λέει .  Αυτή είναι,  ο… αυτός είναι.  Όχ ι το 

Δημοτικό Συμβούλιο που κατευθύνουμε εμείς  τ ι  θα ψηφίσει ο  κόσμος.  

Εμείς… δική μας άποψη.  

Ο πρωθυπουργός βγήκε και λέει ,  κόσμε,  ψήφισε όχι .  Γιατί  έτσι  

θέλω.  Για τους λόγους του.  Τα συνθήματα, όμως, ε ίμαστε παλιοί  και 

τα θυμόμαστε.  Τα θυμόμαστε τα συνθ ήματα. Έξω από την ΕΟΚ, έξω 

από το ΝΑΤΟ. Είναι παλιά… τα θυμόμαστε.   

Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Τα περισσότερα έχουν 

ξαναειπωθεί.  Έχουν κουραστεί  οι  περισσότεροι συνάδελφοι.  Εγώ θέλω 

να πω στο Σώμα ότι  τάσσομαι,  αν θα γίνει ,  αν θα γίνει  το 

δημοψήφισμα, τάσσομαι υπέρ στην άποψη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  εάν,  εάν δεν έχει  κάποιος να προσθέσει  

επί  δευτερολογίας του κάτι  να μην έχουμε επαναληψιμότητα. Εντάξει;  

Λοιπόν,  ποιος θέλει  να δευτερολογήσει με κάτι  καινούργιο,  όμως. Όχι 

τα ίδια λόγια .  Παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Γιαννακίδης.  Άλλος.  Ο 

κύριος Μιλήρης…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα ξεκινήσω από τον κύριο Μηλίδη.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ένα λεπτό,  ένα λεπτό.  Κατ’ αρχήν συγκινήθηκα πάρα πολύ από την 

ομιλία των νέων… που είπε κάτι  πολύ σημαντικό.  Πάρ α πολύ 

σημαντικό.  Ότι στα καφενεία,  στις  καφετέριες οι  νέοι διχάζονται.  

Αυτό εμένα με προβληματίζει .  Αυτό με,  για αυτό πήρα τον λόγο και 

μόνο εγώ.  Όχι,  λοιπόν,  στον διχασμό.  Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι  

τέτοιο εμείς  οι  μεγαλύτεροι.  Όχι στον διχασμό.  

 Θέλω να πω ότι  πρέπει να ψηφίσουμε με την λογική και  όχι  με το 

θυμικό.  Και εν κατακλείδι  καταλήγω… ότι,  όχι ,  δεν… ισοδυναμεί όχι  

μόνο… Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι  το όχι  ισοδυναμεί έξω 

από το ευρώ, έξω από την Ευρώπη. Σε όλους τους κύκλους.  

Παγκόσμια.   

Και λέω και… και η κυβέρνηση,  ο  πρωθυπουργός,  ε ίχε σαφή 

εντολή.  Η εντολή τι  έλεγε;  Συμφωνία εντός ευρώ. Αυτό έλεγε… άρα, 

λοιπόν,  τάσσομαι σαφώς υπέρ του ναι,  ένα ηχηρό ναι,  ώστε με όλες τις  

δυσκολίες,  με όλα τα αρνητικά της  Ευρώπης που λέει… όμως εκεί  

είναι το σπίτι  μας ,  εκεί  είναι η φωλιά μας,  εκεί  το αποκούμπι μας.  

Βεβαίως,  με ενότητα και ομοψυχία… ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πραγματικά ο διάλογος που προηγήθηκε ήτανε γόνιμος… ο τελευταίος 

που θα λογόκρινε την άποψη κάποιου αλλά, πρόεδρε,  και για αυτό τον 

λόγο ζήτησα μια  δευτερολογία πάρα πολύ σύντομη.  Θα ήθελα να 

ρωτήσω γιατί  σήμερα βρισκόμαστε εδώ.  

 Ήθελα… έχω την εντύπωση, έτσι κατάλαβα ερχόμενος σήμερα,  

όχι  να ψηφίσουμε ναι ή όχι  στην Ευρώπη. Ναι  ή όχι  στο ευρώ ή στην 

δραχμή. Ήρθαμε να ψηφίσουμε ναι ή όχι  σε αυτό το ψήφισμα.  

Και εγώ λέω το εξής απλό. Αν υπάρχει έστω και ένας εδώ μέσα 

που πιστεύει  ότι  αυτό το κείμενο είναι αντικειμενικό,  κρατά ίσες 

αποστάσεις,  εκπέμπει ρεαλιστικά… ουδετερότητα τις  επιπτώσεις και 

του ναι και του όχι ,  να το ψηφίσουμε.  Εγώ μαζί σας.   

Είναι εμφανές,  όμως, ότι  αυτό το κείμενο έχει  μια μονόπλευρη 

ερμηνεία των πραγμάτων. Για αυτό ζήτησα και προηγου μένως να 

καταψηφίσουμε το κείμενο και για αυτό τον λόγο δεν μπήκα καν,  αν  

προσέξατε,  στην ουσία της συζήτησης.  Δεν… υπέρ του ναι ή του όχι .  

Αυτό το απέφυγα. Πρόεδρε,  μας καλέσατε εδώ για να ψηφίσουμε κάτι  

συγκεκριμένο.  Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω, ακούω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό θα ήθελα… υπ’ όψιν εδώ του Σώματος.  Για  ποιο πράγμα θα 

ψηφίσουμε.  Γιατί  πάνω στον ειρμό των σκέψεων μας εδώ μέσα, 

πιστεύω ότι  έχουμε παρεκκλίνει  από το,  από αυτό που ήρθαμε για να 
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ψηφίσουμε.  Θέλω για ακόμη μια  φορά να το διευκρινίσετε τ ι  ακριβώς 

θα ψηφίσουμε.  Ευχαριστώ.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  παρακαλώ λίγη ησυχία από το Σώμα. Ζητήσατε και εσείς ,  

κύριε Αναστασιάδη να δευτερολογήσετε.  Παρακαλώ, σύντομος.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Φαντάζεστε,  αξιότιμοι κύριοι ,  ότι  αν η Ελλάδα β γει  από 

την Ευρώπη και μπουν τα Σκόπια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι  θα 

γίνει;  Το σκεφτήκατε αυτό ποτέ;  Θα έχει  το βέτο τα Σκόπια να την 

ονομάσουν… Μακεδονία; Σκεφτείτε καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό 

που σας λέω. Θα φύγει  η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ αι θα 

πάνε τα Σκόπια μέσα. Γιατί  εμείς  βάζουμε βέτο που δεν το έχουνε.  Αν 

φύγουμε δεν υπάρχει βέτο.  Αυτό ήθελα να πω, κύριε πρόεδρε.  Είναι  

ότι  πιο σημαντικό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Λοιπόν,  και οι  υπόλοιποι,  κανείς  άλλος.  Και ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέντε δευτερόλεπτα μόνο. Σεβασμός στην αντίθετη άποψη. Την 

επόμενη μέρα πάλι  όλο μαζί θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παρακαλώ, κύριε δήμαρχε.  Λίγη ησυχία,  

σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι… προσωπικά… σε σας,  

λέγοντας ότι  είνα ι η δεύτερη φορά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό 

διάστημα που με προλαβαίνετε.  Μπαίνετε στην σκέψη μου.  

 Και θα επαναλάβω αυτά που είπατε για την ομιλία του κυρίου 

Μεγαλομύστακα. Πραγματικά συγκινήθηκα και εγώ από την ομιλία 

ενός νεαρού δημοτικού συμβούλου, κάτω των 30 ετών, ο οποίος βλέπει 

σαν αλλόκοτο πράγμα αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό που ζούμε τώρα.  

 Δηλαδή,  ζούμε έναν διχασμό. Και  ένας νέος άνθρωπος λέει ,  μα 

που βρισκόμαστε; Και επίσης αναρωτήθηκε και είπε,  δούλεψα σκληρά. 

Έκανα μια επιχείρηση. Και  τώρα μο υ λένε ότι  κινδυνεύω να τα χάσω. 

Να χάσω τα πάντα.  Από την μια στιγμή στην άλλη.  

Δεν θα αντιπαραταχθώ στις  διαφορετικές απόψεις των 

συνάδελφων που ακούστηκαν διότι  δεν θέλω να καλλιεργηθεί  

διχαστικό κλίμα. Σέβομαι απόλυτα τις  απόψεις τους αν και διαφωνώ 

κάθετα και οριζόντια με τις  απόψεις τους.  Τις σέβομαι,  όμως.  

Δεν αντιπαρατίθεμαι,  το θέμα είναι τόσο ευαίσθητο και λεπτό,  

που… είπα και στην αρχή της τοποθέτησης μου, ότι  δεν πρέπει να 

καλλιεργηθεί διχαστικό κλίμα. Ο καθένας να πει  την άποψη του,  ο  

άλλος να την σεβαστεί ,  ο λαός θα αποφασίσει την Κυριακή.  

Σίγουρα, όμως, δεν ε ίναι δημοκρατική αντιμετώπιση των 

απόψεων των άλλων όταν διαφωνεί κάποιος μαζί μας.  Δυστυχώς και ο  

κύριος Γιαννακίδης και ο κύριος Κασαπίδης ακολούθησαν την τακτική 

του πας μη βασιλικός κομμουνιστής.  Εσείς…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το συμπέρασμα είναι αυθαίρετο.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρακαλώ… σε κανένα… θα το τεκμηριώσω. Παρακαλώ πάρα πολύ. 

Αφήστε να ολοκληρώσω… θα το τεκμηριώσω. Όχι μόνο θα το 

ανακαλέσω, θα το ενισχύσω. Εσείς είπατε,  εσείς  είπατε,  αυτοί οι  

οποίοι  έχουν διαφορετική άποψη από μας πάνε να χειραγωγήσουν τους 

άλλους.  Σας παρακαλώ, μην μιλάτε.  Σας παρακαλώ. Εσείς τα ε ίπατε 

αυτά…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε,  να δεις  τα πρακτικά. Από κανέναν δεν ειπώθηκε κάτι  τέτοιο.   

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θέλω να με διακόπτετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Από σας,  από σας…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  ειπώθηκε αυτό.  Εσείς… η Κ.Ε.Δ.Ε. θέλει  να 

χειραγωγήσει με το ψήφισμα της αυτό,  ότι  είναι άθλιο το κείμενο…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε να ολοκληρώσει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εγώ, εγώ,  εγώ, εγώ θα μπορούσα να κάνω 

χαρακτηρισμούς σε αυτά που είπατε.  Διότι… δεν βάζω για να μην ρίξω 
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λάδι στην φωτιά.  Σέβομαι τις  απόψεις σας.  Εσείς  τα είπατε αυτά.  

Διαφωνεί η Κ.Ε.Δ.Ε. μαζί  μας άρα χειραγωγεί,  είναι άθλιο το κείμενο,  

το κείμενο αυτό.  Λοιπόν,  πληρωμένα παπαγαλάκια,  έτσι είπε ο κύριος  

Κασαπίδης.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ανακαλώ στην τάξη, κύριε  Κασαπίδη. Εάν το κάνετε δεύτερη φορά 

περάστε έξω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Κασαπίδη… άλλα παπαγαλάκια από το πρωί  μέχρι το βρ άδυ 

λένε αυτά που λέτε εσείς .  Και… εκείνα τα παπαγαλάκια είναι καλά,  

κύριε Κασαπίδη; Εκπροσώπους της  Νέας Δημοκρατίας αποκαλέσατε 

όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της  Κ.Ε.Δ.Ε..  Το οποίο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.,  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήταν παπαγαλάκια ξεχωριστά… ο καθένας από αυτούς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερη φορά σας καλώ στην τάξη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  στο Διοικητικό της Συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην με αναγκάσετε και τρίτη φορά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Της Κ.Ε.Δ.Ε. υπάρχουνε συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ομόφωνα 

ψήφισαν το κείμενο αυτό… λοιπόν…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη… το οποίο σέβομαι…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Παρακαλώ, κύριε δήμαρχε… δεν εκπροσωπώ…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) ε ίναι  χαρακτηρισμοί… δεν σας έχω 

αποκαλέσει ποτέ εκπρόσωπο… σας παρακαλώ… το κάνετε συνεχώς.  

Να ανακαλέσει ο δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να ανακαλέσει ο δήμαρχος αλλιώς… σταματήσω να μ ιλάω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όταν η δημοτική σας παράταξη, η Διάβασα 

Πεζών, η Διάβασα Πεζών, στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια όταν 

στην κυβέρνηση ήταν άλλοι και όχι  ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχώς έκρινε και 

κατέκρινε και καλώς έκανε και  έπαιρνε θέσεις  σ τα διάφορα 

τεκταινόμενα της  χώρας από την κυβέρνηση. Τώρα, δηλαδή, που 

έρχονται άλλες δημοτικές παρατάξεις  να κρίνουν,  να κατακρίνουν και  

να πάρουν θέση αυτό,  δηλαδή, σας πειράζει;  Σας ενοχλεί;  Αυτό τώρα, 

ναι,  είναι δημοκρατική αντιμετώπιση;   
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 Και τι ;  Ομόφωνη,  παρακαλώ, απόφαση της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος,  όπου υπάρχουν,  το Διοικητικό Συμβούλιο 

εκπροσωπείται από όλο το φάσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Δεν 

είναι μόνο ένα κόμμα. Διαφωνείστε.  Έχετε δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα 

να διαφωνήσετε.  Σεβαστείτε,  όμ ως,  την άποψη του αλλουνού. Την 

διαφορετική άποψη.  

 Και είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που ψηφίζουμε τώρα. Ο καθένας 

εξέφρασε τις  απόψεις του,  εμίλησε,  έκανε διευκρινίσεις  και τα λοιπά.  

Είναι ξεκάθαρο αυτό που ψηφίζουμε.  Συμφωνούμε με το ψήφισμα της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος; Το εγκρίνουμε;  Ναι ή όχι .  Αυτό 

είναι,  κύριε πρόεδρε,  που ψηφίζουμε και καλώ όλο το Σώμα να 

ψηφίσει ναι στο ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ;  

Λοιπόν,  κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ξεκινάει  η ψηφοφορία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  όπως κατατέθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος Μυστακίδης.  Παρακαλώ τον γραμματέα να σημειώνει.  

Ναι ο κύριος Γρηγοριάδης Παναγιώτης.  Ναι ο κύριος  Στεργίου.  Όχι ο 

κύριος Κασαπίδης.  Ναι,  ο κύριος Μεγαλομύστακ ας.  Ναι,  ναι ο κύριος 

Γρηγοριάδης Χρήστος.  Ναι ο κύριος  Δούκας.  Ναι η κυρία Καλλότα.  

Ναι… ναι ο  κύριος Αναστασιάδης.  Όχι ο κύριος Γιαννακίδης.  Ναι ο  
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κύριος… ναι η κυρία… ναι ο κύριος… Αναστασιάδης.  Ναι ο κύριος 

Καλαϊτζίδης.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ναι ο κύριος Γκότ σης.  Ναι και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 403/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  λήξη συνεδρίασης.  Το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ενημερώνω τώρα… την Τετάρτη.  Πρέπει να έχετε… και  θα 

παρακαλούσα επίσης το Σώμα…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι;  Αν κάτι  βρείτε να λείπει  από το μέηλ,  παρακαλώ ένα τηλέφωνο 

σε μένα προσωπικά για να το αποστείλω. Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………….  

…………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

403/2015:  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 

ή μη του  ψηφίσματος της Κ.Ε.  .Ε.  για το 

δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.  

Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος  

 

………………………..  

……………….  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    ………….  
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Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ………….  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ………….  

 

Γαλάνης Στέργιος       ………….  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      ………….  

 

Γκότσης Ηλίας        ………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ………….  

 

Δούκας Γεώργιος       ………….  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      ………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα       ………….  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     ………….  
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Μηλίδης Θεόδωρος       ………….  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ………….  

 

Μυστακίδης Παύλος       ………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ………….  

 

Στεργίου Νικόλαος       ………….  

 

Τερζής Βασίλειος       ………….  

 

Χαρίτος Χρήστος       ………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ………….  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ………….  

 

Χράπας Παντελής       ………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ………….  

 

 


