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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 5η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 

έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 14/03-09-2018 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 30, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

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 παρών δεν ήταν 

κανείς. 

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, 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: 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 15:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Σχετικά με αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για ¨Ανάκληση της 

απόφασης 771/30-11-2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, 

ανάκληση του τίτλου του Επίτιμου Δημότη Σερρών από τον κ. 

Προκόπη Παυλόπουλο και επιστροφή του Χρυσού Κλειδιού της πόλης 

στον Δήμο Σερρών¨. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υπηρεσία μίσθωση μηχανημάτων για  

 άρση καταπτώσεων στην Τ.Κ. Ορεινής 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 που αφορά την  

 ενίσχυση κωδικών για τα προνοιακά επιδόματα.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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14Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας  κύριοι  συνάδελφοι .  Κυρίες  και  κύριοι  καλησπέρα  σας .  

Με  την  άδειά  σας ,  προτού  προχωρήσουμε  στο  θέμα  της  πρόσκλησης ,  

υπάρχει  ένα  θέμα  προ  ημερησίας  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  και  

αφορά :  

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  υπηρεσία  μίσθωση  

 μηχανημάτων  για   άρση  καταπτώσεων  στην  Τ .Κ .  Ορεινής  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  κατόπιν  του  αιτήματος  των  κατοίκων  της  Ορεινής  από  τους  

δρόμους  που  καταστραφήκανε  από  τις  βροχοπτώσεις  του  Αυγούστου .  

Συμφωνείτε  να  συζητηθεί  το  θέμα  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  βρισκόμαστε  στην  διαδικασία  του  επείγοντος .  Για  το  

επείγον  θέλετε ,  για  το  συγκεκριμένο ;  Εάν  δεν  είναι ,  θα  μιλήσουμε  για  

το  επείγον ;  Τι  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  ακούσουμε .  Για  πείτε  μου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  το  προεδρείο  με  όλο  τον  σεβασμό ,  γιατί  κάνατε  την  

συνεδρίαση  το  μεσημέρι  της  Τετάρτης ;  Υπάρχει  κάποιο  ζήτημα  

διαφορετικό ;   Ξέρετε  ότι  λειτουργούμε  πάντοτε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  το  απόγευμα  της  Τετάρτης  που  είναι  κλειστά  τα  μαγαζιά  

και  διευκολύνονται  όλοι  οι  συνάδελφοι  που  είναι  και  εργαζόμενοι  για  

να  παρευρεθούν .    

 Θέλω  να  μάθω   από  το  προεδρείο ,  ποιος  ήταν  αυτός  ο  έκτακτος  

λόγος  που  το  κάνατε  το  μεσημέρι ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό ,  κύριε  συνάδελφε ,  ο  Πρόεδρος  είναι  

υπεύθυνος ,  αυτός  ορίζει  τον  χρόνο  και  την  ημέρα  και  τον  τόπο  της  

συνεδρίασης .  Άλλωστε  να  συμπληρώσω  ότι  δεν  είναι  πρώτη  φορά  που  

γίνεται  και  για  σοβαρά  θέματα ,  που  γίνεται  μεσημέρι .  Κρίθηκε  ότι  

είναι  κατάλληλη  ώρα  και  δεν  υπάρχει  κανένας  απολύτως  άλλος  λόγος .   

 Δεν  κάνουμε ,  σας  παρακαλώ  διάλογο .  Ερώτηση  κάνατε  και  

πήρατε  την  απάντηση .  Ορίστε  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω ,  ποιος  έχει  καλέσει  την  

Αστυνομία ;  Γιατί  είδα  αρκετούς  αστυνόμους  εδώ  πέρα .  Εάν  γνωρίζετε .  

Ήρθαν  μόνοι  τους  ή  τους  κάλεσε  κάποιος ;  Αυτή  την  απάντηση  θέλω .  

Και  για  ποιο  λόγο ;  Γιατί  τόση  παρουσία  της  Αστυνομίας  δεν  έχω  δει  

σε  άλλες  εκδηλώσεις .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γνωρίζω .  Νομίζω  ότι  μπορεί  να  σας  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  την  απορία  είχα  και  εγώ  όταν  ήρθα  εδώ  και  είδα  τους  

αστυνομικούς .  Απευθύνθηκα  στον  επικεφαλής  τους  και  ρώτησα  ότι  

ποιος  σας  κάλεσε ;  Μου  είπε  ότι  κανένας ,  ήρθαμε  μόνοι  μας  και  

φεύγουμε  τώρα  αμέσως .  Αυτό  μου  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Στο  θέμα  που  αναφέρθηκε  με  την  

μορφή  του  κατεπείγοντος  συμφωνούμε  να  συζητηθεί ,  κύριοι  

συνάδελφοι ;   Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την  Δευτέρα  ήρθαν  γύρω  στα  50 άτομα  παραγωγοί  από  την  Κοινότητα  

Ορεινής ,  οι  οποίοι  μας  ζήτησαν  επειγόντως  να  βάλουμε  μηχανήματα ,  

γιατί  το  γκρέιντερ  δεν  μπόρεσε  να  κάνει  δουλειά ,  μηχανήματα  για  να  

φτιάξουν  τους  δρόμους  που  είναι  κομμένοι ,  τα  αυλάκια ,  τα  ξέρει  ο  

Σάκης ,  γιατί  θέλουν  σε  δέκα  μέρες  να  πάρουν  την  παραγωγή  τους ,  την  

πατάτα .  Δεν  μπορούν  να  πάνε .  Ένας  λόγος  είναι  αυτός .   

 Δεύτερον ,  υπάρχει  μεγάλη  επικινδυνότητα  να  γίνει  ατύχημα  άμα  

τώρα  περπατήσουν  τον  δρόμο .  Τους  ακούσαμε ,  την  Δευτέρα  έγινε  

αυτό ,  αμέσως  ο  Δήμαρχος  είπε  ότι  θα  σταθούμε  πλάι  σας ,  διότι  δεν  

είναι  δυνατόν  να  χάσετε  την  παραγωγή  σας .  Αγροτική  περιοχή  είμαστε  

και  αμέσως  είπε  στις  υπηρεσίες  να  δώσουν  το  θέμα ,  να  πάνε  να  δούνε ,  

να  κάνουν  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  περνάμε  τώρα  αλλά  να  πάνε  

και  επάνω  να  δούνε  τι  μεροκάματα  χρειάζονται ,  πόσες  μέρες  και  τα  

λοιπά .  Είναι  για  δεκαπέντε  με  είκοσι  μέρες .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  5ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

9

 Περνάμε  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  τότε  και  μετά  θα  

έρθει  η  τεχνική  έκθεση ,  η  μελέτη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 

 που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  για  τα  προνοιακά  επιδόματα .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερχόμαστε  στο  θέμα ,  ένα  και  μοναδικό  θέμα :  

 

 

Θέμα:  

Σχετικά  με  αίτημα  Δημοτικών  Συμβούλων  για  ¨Ανάκληση  της   

απόφασης  771/30-11-2016 Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Σερρών ,   

ανάκληση  του  τίτλου  του  Επίτιμου  Δημότη  Σερρών  από  τον   

κ .  Προκόπη  Παυλόπουλο  και  επιστροφή  του  Χρυσού  Κλειδιού   

της  πόλης  στον  Δήμο  Σερρών¨ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ένα  αίτημα  από  την  πλευρά  οκτώ  δημοτικών  συμβούλων  από  

τρεις  διαφορετικές  παρατάξεις  που  σημαίνει  ότι  σύμφωνα  με  τον  

Κανονισμό  έρχεται  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Θα  παρακαλούσα  από  τους  συναδέλφους ,  τους  οκτώ  συναδέλφους  

που  έχουν  υπογράψει  το  συγκεκριμένο  κείμενο  να  οριστεί  ένας  

εισηγητής .  Εσείς  κ .  Αναστασιάδη ;  Ποιος  από  τους  δυο ;   Μπορείτε  να  

μου  διευκρινίσετε  ποιος  είναι ;   Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Ωραία .   

 Οι  υπόλοιποι  επικεφαλής  των  παρατάξεων  έχουν  τον  χρόνο ,  

σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  πέντε  λεπτά ,  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  από  

δυο  λεπτά .  Θα  παρακαλούσα  να  κρατηθεί  ο  χρόνος ,  κύριοι  συνάδελφοι  

και  να  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας .   
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 Στην  συνέχεια  θα  υπάρξουν  ερωτήσεις ,  εάν  υπάρξουν ,  

τοποθετήσεις  από  την  πλευρά  των  δημοτικών  συμβούλων  και  των  

επικεφαλής  και  εάν  ζητήσει  κάποιος  τον  λόγο  από  τους  

παρευρισκόμενους  θα  του  δοθεί  για  δυο  λεπτά ,  αφού  ολοκληρωθεί  η  

τοποθέτηση  των  θεσμικών  μελών .   

 Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη ,  για  πέντε  λεπτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι  οκτώ  δημοτικοί  σύμβουλοι  αιτούμεθα  ανάκληση  της  απόφασης  

771/30-11-2016 Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Σερρών ,   ανάκληση  του  

τίτλου  του  Επίτιμου  Δημότη  Σερρών  από  τον   κ .  Προκόπη  Παυλόπουλο  

και  επιστροφή  του  Χρυσού  Κλειδιού  της  πόλης  στον  Δήμο  Σερρών¨ .   

Λόγοι  καθαρά  εθνικοί  και  πατριωτικοί  μας  οδηγούν  σε  αυτή  την  πράξη  

μας ,  διότι  αυτά  που  συνέβησαν  προτού  και  μετά  από  τις  17 Ιουνίου  του  

΄18 είδαμε  τον  κ .  Παυλόπουλο  να  μην  έχει  καμία  γνώση  επί  των  

θεμάτων .   

 Δόθηκε  το  όνομα  Μακεδονία  πρώτον ,  δεύτερον  δόθηκε  το  όνομα  

γλώσσα  μακεδονική  και  τρίτον ,  εθνική  . .της  Μακεδονίας  στους  

Σκοπιανούς .  Άνθρωποι  που  δεν  είχαν  καμία  σχέση  με  την  Μακεδονία .   

 Επί  ο  Προκόπης  Παυλόπουλος  σαν  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  

Δημοκρατίας  ορίστηκε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33 ότι  όταν  επρόκειτο  

στην  Ολομέλεια  της  Βουλής ,  ορίστηκε  λέγοντας  ότι  Ορκίζομαι  στο  

όνομα  της  Αγίας  Τριάδος  αδιαίρετης  ότι  θα  φυλάττω  το  σύνταγμα .  

Δεύτερον ,  θα  υπερασπίζομαι  την  ακεραιότητα  της  ελληνικής  πολιτείας ,  

του  ελληνικού  κράτους  και  τρίτον ,  θα  προσπαθώ  ποτέ  η  ελληνική  

δημοκρατία  να  μην  ακρωτηριαστεί .   

Αυτόν  τον  όρκο  έδωσε  επίσημα  στην  Ολομέλεια  της  Βουλής .  

Δυστυχώς  όμως  δεν  τον  τήρησε .  Είδαμε  σήμερα  ακρωτηριάζεται  η  
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Μακεδονία ,  το  ελληνικό  έθνος  παραχωρώντας  το  όνομα  Μακεδονία  

στους  Σκοπιανούς .  Είναι  ένα  πράγμα ,  μια  δολοφονική  πολιτική  εις  

βάρος  του  ελληνικού  γένους .   

Δεύτερον .   Σύμφωνα  με  το  άρθρο  44 ο  Πρόεδρος  της  

Δημοκρατίας  Προκόπης  Παυλόπουλος  ήταν  υποχρεωμένος  επειδή  η  

λαϊκή  κυριαρχία  είναι  η  αρχή  του  πολιτεύματος ,  να  κάνει  ένα  

δημοψήφισμα  για  να  αποφασίσει  ο  ελληνικός  λαός .  Είχε  όλο  το  

δικαίωμα  να  το  κάνει  και  δεν  το  έκανε .  Δεν  το  έκανε .  

Τρίτον .  Επειδή  όταν  έγινε  το  1992 η  μεγάλη  σύσκεψη  των  

μεγάλων  αρχηγών  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  Κωνσταντίνου  

Μητσοτάκη ,  Ανδρέα  Παπανδρέου ,  της  κυρίας  Παπαρήγα  και  της  κυρίας  

Δαμανάκη ,  το  1992,  η  απόφαση  ήταν  η  εξής :  Αφού  φύγανε  μέσα  από  το  

συμβούλιο  η  Παπαρήγα  και  η  Δαμανάκη ,  έμειναν  οι  τρεις .  

Καραμανλής ,  Μητσοτάκης  και  Παπανδρέου .  Στην  απόφαση  αυτή  

διαφωνήσανε  στην  αρχή  ο  Καραμανλής  και  ο  κ .  Μητσοτάκης  και  ο  

Παπανδρέου  αλλά  μετά  από  πολύ  ώρα  επικράτησε  η  γνώμη  του  κ .  

Παπανδρέου  λέγοντας  ότι  δεν  θα  υπάρξει  κανένας  επιθετικός  

προσδιορισμός  με  το  όνομα  Μακεδονία  στα  Σκόπια  και  θα  κάνουμε  

εμπάργκο  και  αυτή  η  απόφαση  μετά  ανακοινώθηκε .  Αυτή  ήταν  η  

μεγάλη  απόφαση  του  ΄92.  

Ακριβώς  αυτά  τα  πράγματα  όλα  ο  κ .  Προκόπης  Παυλόπουλος ,  ο  

Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας ,  τέταρτον .  Επειδή  τον  1ο  αιώνα  

π .Χ .  ο  μεγάλος  γεωγράφος  ο  Στράβων  περιόρισε  την  Μακεδονία  και  

είπε  «εστίν  ουν  και  η  Μακεδονία  Ελλάς», αγνοώντας  αυτές  τις  μεγάλες  

προκλήσεις ,  αγνόησε  επίσης  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

του  Δήμου  Σερρών ,  που  έγινε  το  μεγάλο  συλλαλητήριο  στις  6/6 εδώ  

στην  πλατεία  Κρονίου ,  αγνόησε  τα  πάντα .  
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Επειδή  αγνόησε  την  Ολομέλεια  του  Αρείου  Πάγου  με  την  

απόφαση  1448,  όταν  κάποιοι  προσπάθησαν  να  μιλήσουν  για  

μακεδονική  γλώσσα  και  μακεδονικό  πολιτισμό  και  μακεδονική  

εθνότητα ,  η  απόφαση  της  Ολομέλειας  του  Αρείου  Πάγου  ήταν  ότι  δεν  

υπάρχει  μακεδονικός  πολιτισμός ,  δεν  υπάρχει  μακεδονική  γλώσσα ,  δεν  

υπάρχει  μακεδονικό  έθνος ,  υπάρχει  μόνο  μακεδονική  εδαφική  ενότητα  

της  Ελλάδας .   

Αγνοώντας  τα  πάντα  ο  κ .  Παυλόπουλος  εμείς  σαν  Σερραίοι  

πολίτες  είχαμε  το  δικαίωμα ,  διότι  μας  αγανάκτησε  και  μας  ταπείνωσε  

να  ζητήσουμε  την  ανάκληση .  Και  επειδή  οι  έπαινοι  και  οι  τιμές  

δίνονται  σε  άνδρες ,  οι  οποίοι  κάνουν  κάτι  παραπάνω  από  το  καθήκον ,  

διότι  πρώτα  αυτοί  με  τα  λαμπρά  τους  έργα  λαμπρύνουν  την  ελληνική  

κοινωνία ,  δεν  έκανε  τίποτα  απολύτως  και  για  ποιο  λόγο  του  δώσατε  το  

χρυσό  κλειδί ;  Για  ποιο  λόγο ;   

Σήμερα  θα  φέρω  δυο  παραδείγματα  κύριε  Πρόεδρε ,   και  αξιότιμοι  

κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Δικαίωμα  για  έπαινο  και  τιμή  έχουν  οι  

άνδρες  αυτοί  που  κάνουν  κάτι  παραπάνω  από  το  καθήκον  τους .  Όπως  

δηλαδή  ο  Εμμ .  Παπάς  αρχιστράτηγος  των  Μακεδονικών  δυνάμεων  την  

Επανάσταση  του  ΄21 διέθεσε  τεράστια  ποσά  και  τα  επτά  του  παιδιά  για  

την  απελευθέρωση  της  Ελλάδας  από  τους  Τούρκους .  Αυτόν  ναι ,  πρέπει  

να  τον  τιμήσουμε  και  να  του  δώσουμε  και  έπαινο .   

Επίσης ,  θα  σας  πω  άλλον  χαρακτηριστικό  άνδρα ,  τον  Ιωάννη  

Καποδίστρια ,  τον  μεγάλο  αυτόν  πολιτικό  άνδρα ,  ο  οποίος  ήταν  ο  

υπουργός  Εξωτερικών  της  Ρωσίας  και  άφησε  τον  πλούτο ,  τα  πάντα  και  

την  ζωή  την  πολυτελέστατη  και  ήρθε  και  κλείστηκε  σε  ένα  σπιτάκι  στο  

Ναύπλιο ,  έγινε  ο  πρώτος  Κυβερνήτης  της  Ελλάδας ,  διέθεσε  όλο  τον  

πλούτο  που  πήρε  από  την  Ρωσία  κάνοντας  ιδρύματα ,  ορφανοτροφεία ,  
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την  Σχολή  Ευέλπιδων  και  όλα  εκείνα  που  έπρεπε  και  λειτούργησε  ο  

ίδιος  μόνο  του  το  Κυβερνείο  με  δικό  του  λεφτά .  Δεν  πήρε  ποτέ  ούτε  

μια  δεκάρα  από  το  ελληνικό  έθνος .   

Αυτοί  έχουν  και  δικαίωμα  και  τιμή .  Επίσης  έχουν  δικαίωμα  και  

τιμή  οι  μεγάλοι  ευεργέτες  του  έθνους ,   όπως  ο  Αβέρωφ ,  ο  Ζάππας ,  ο  

Βαρδάκης .  Αυτοί  έχουν  δώσει  δισεκατομμύρια  στην  Ελλάδα  για  τον  

αγώνα  και  έχουν  κάνουν  δώσει  τεράστια  ποσά  και  λαμπρύνανε  την  νέα  

πρωτεύουσα  της  Ελλάδας  την  Αθήνα  με  τα  λαμπρά  κτήρια  που  

κοσμούν  σήμερα  την  πόλη  των  Αθηνών .   

Αυτοί  έχουν  δικαίωμα  μόνο ,  γιατί  δώσανε  και  δεν  πήραν  ποτέ  

τίποτα .  Αυτοί  έχουν  δικαίωμα  για  έπαινο  και  τιμή .  Τι  είναι  ο  έπαινος  

δηλαδή ;  Οτιδήποτε  είναι ;   

Επίσης ,  θέλω  να  πω  ότι  δηλαδή  επειδή  εμείς  σαν  Σερραίοι  

πολίτες  Μακεδόνες  αισθανθήκαμε  ταπείνωση  και  προσβολή  γι '  αυτά  

που  συνέβησαν ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  ζητάμε  την  ανάκληση  της  

αποφάσεως  771 στις  30 Νοεμβρίου  του  ΄16, ανάκληση  επιστροφής  του  

τίτλου  του  Επίτιμου  Δημότη  Σερρών  από  τον   κ .  Προκόπη  Παυλόπουλο  

και  επίσης  να  μας  δοθεί  πίσω  το  χρυσό  κλειδί  της  πόλης  των  Σερρών .   

Αυτό  επιθυμούμε  και  αυτό  θα  γίνει .   

Εγώ  θα  συνεχίσω  στην  δευτερολογία  μου  να  πω  τα  υπόλοιπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Αναστασιάδη .   

Θα  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία  των  ερωτήσεων ,  εάν  

υπάρχουν ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Δεν  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Και  αμέσως  

θα  προχωρήσουμε  στις  τοποθετήσεις  και  προτού  προχωρήσουμε  και  

προτού  δηλώσετε  ποιοι  θέλετε  να  συμμετέχετε  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  

έχω  λάβει  μια  επιστολή  τοποθέτηση  της  κυρίας  Καλώτας  Παναγιώτας ,  
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η  οποία  είναι  δημοτική  σύμβουλος  της  παράταξης  Εποχή  Δημιουργίας  

του  κ .  Θεόδωρου  Μηλίδη .   

 

 Κύριε  Πρόεδρε ,   του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  επαγγελματικοί  λόγοι  

εκτός  Σερρών  με  αναγκάζουν  να  μην  παρευρίσκομαι  στην  σημερινή  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  το  αίτημα  δημοτικών  

συμβούλων  για  ανάκληση  της  απόφασης  771 30/11/2016 Δημοτικού  

Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών ,  ανάκληση  του  τ ίτλου  του  Επίτιμου  

Δημότη  Σερρών  από  τον  κ .  Προκόπη  Παυλόπουλο  και  επιστροφή  του  

Χρυσού  Κλειδιού  της  πόλης  στον  Δήμο  Σερρών¨.  

 Θα  ήθελα  να  γνωστοποιήσω  στο  σώμα  ότι  δεν  συμφωνώ  με  την  

ανάκληση  της  ανωτέρω  απόφασης .  Θεωρώ  ότι  δεν  αρμόζουν  στον  Δήμο  

Σερρών  πράξεις  με  χαρακτήρα  τ ιμωρητικό  ως  προς  τον  κ .  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας  του  Ελληνικού  κράτους .  Ενέργειες  τέτοιου  είδους  δεν  

προάγουν  το  πολιτικό  συμφέρον  και  το  καλό  της  Μακεδονίας .   

 Ενωμένοι  και  όχι  διχασμένοι  μπορούμε  να  προσφέρουμε  

περισσότερα  για  τον  τόπο  μας .   

 Με  εκτίμηση ,   

 Παναγιώτα  Καλώτα .   

 

 Θα  παρακαλούσα  τους  συναδέλφους  να  δηλώσουν  ποιοι  θέλουν  

να  τοποθετηθούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  η  διαδικασία  δεν  έχει ,  ένας  είναι  οι  εισηγητής  της  πρότασης .  

Επαναλαμβάνω ,  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  θα  τηρηθεί  το  δίλεπτο  με ,  
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άφησα  τον  κ .  εισηγητή  του  θέματος ,  τον  κ .  Αναστασιάδη  λόγω  της  

ιδιαιτερότητας  του  θέματος  του  δώσαμε  περισσότερο  χρόνο .  Νομίζω  

είχα  την  κατανόησή  σας ,  θα  ήθελα  όμως  να  τηρηθούν  οι  χρόνοι .   

 Θα  δώσω  τον  λόγος  τον  κ .  Δήμαρχο  και  θα  ξεκινήσουμε  τις  

πρωτολογίες .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  καταρχήν  θέλω  να  

υπογραμμίσω  και  να  πω  ότι  είναι  σεβαστή  η  αγωνία  των  οκτώ  

συναδέλφων  μας ,  όπως  είναι  σεβαστή  και  η  αγωνία  όλων  των  πολιτών  

της  Ελλάδος  για  το  θέμα  το  Σκοπιανό ,  μια  αγωνία  που  πηγάζει  από  το  

ενδιαφέρον  και  την  αγάπη  όλων  των  Ελλήνων  προς  το  πατρίδα .  

 Θέλω  επίσης  να  επισημάνω  και  να  πω  ότι  εγώ  προσωπικά  δεν  

ξεχωρίζω  τους  Έλληνες  σε  περισσότερο  και  σε  λιγότερο  πατριώτες .  

Τους  θεωρώ  όλους  πατριώτες ,  ότι  όλοι  θέλουν  το  καλό  του  τόπου  μας ,  

ο  καθένας  όμως  έχει  δικαίωμα  να  εκφράζει  την  άποψή  του ,  άποψη  που  

πιστεύει  ότι  αυτή  είναι  η  πιο  ωφέλιμη  για  την  χώρα  και  την  πατρίδα .   

 Θέλω  να  ξεκαθαρίσω  κάποια  θέματα .   

 Πρώτον ,  το  Σκοπιανό  θέμα  είναι  σε  εξέλιξη .  Δεν  έχει  

ολοκληρωθεί  και  η  Συμφωνία  των  Πρεσπών ,  εάν  δεν  επικυρωθεί  από  

την  Βουλή ,  δεν  ισχύει .  Οι  αποφάσεις  για  τέτοια  θέματα  εθνικά ,  όπως  

είναι  το  Σκοπιανό ,  ανήκουν  αποκλειστικά  στην  αρμοδιότητα  του  

Πρωθυπουργού ,  του  Υπουργού  Εξωτερικών ,  των  πολιτικών  κομμάτων  

και  της  Βουλής .  Αυτό  λέει  το  σύνταγμα .   

 Δεύτερο  πράγμα  που  θέλω  να  ξεκαθαρίσω .  Οι  αρμοδιότητες  του  

Προέδρου  της  Δημοκρατίας  μετά  την  αναθεώρηση  του  Συντάγματος  το  

1986 είναι  πάρα  πολύ  περιορισμένες .   
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Ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας ,  δεν  μπορεί  να  διενεργήσει  

δημοψήφισμα  όπως   πολύ  σωστά  άλλωστε  το  γράφουν  και  οι  οκτώ  

συνάδελφοι  στο  αίτημα  το  γραπτό  που  καταθέτουν .  Δημοψήφισμα  

γίνεται  μετά  από  πρόταση  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  προς  την  

Βουλή ,  αποφασίζει  η  Βουλή  και  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  

υπογράφει  το  διάταγμα  για  την  διενέργεια  του  δημοψηφίσματος .   

 Θεσμικά  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  δεν  μπορεί  να  κάνει  

τίποτα .   

 Τρίτο  θέμα  που  θέλω  να  ξεκαθαρίσω .  Εάν  παραιτηθεί  ο  Πρόεδρος  

της  Δημοκρατίας ,  η  Βουλή  μπορεί  να  εκλέξει  νέο  Πρόεδρο  και  εάν  η  

Βουλή  δεν  μπορεί  να  εκλέξει  νέο  Πρόεδρο ,  τότε  γίνονται  εκλογές  και  

την  θέση  του  παραιτηθέντα  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  παίρνει  ο  

Πρόεδρος  της  Βουλής .   

 Όμως  θα  ήθελα  εδώ  να  τονίσω  και  να  πω  ότι  δόξα  τον  Θεό  η  

Ελλάδα  από  κρίσιμα  εθνικά  θέματα  βρίθει .  Έχει  πολλά  κρίσιμα  εθνικά  

θέματα .  Φανταστείτε  σε  κάθε  κρίσιμο  εθνικό  θέμα  να  ζητάμε  από  τον  

Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  να  παραιτηθεί  ή  να  παραιτείται  ο  Πρόεδρος  

της  Δημοκρατίας  σε  κάθε  κρίσιμο  εθνικό  θέμα .   Κάθε  λίγο  θα  έχουμε  

εκλογές ,  πολιτική  ανωμαλία  και  κανένας  Πρόεδρος  δεν  θα  

ολοκληρώσει  ποτέ  την  θητεία  του ,  διότι  δεν  υπήρξε  θητεία  Προέδρου  

Δημοκρατίας  κανενός  που  να  μην  υπήρξαν  κρίσιμα  εθνικά  θέματα .   

 Με  την  παραίτηση  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  είναι  βέβαιο  

ότι  δημιουργείται  πολιτική  ανωμαλία .  Προσωπικά  εγώ  διαφωνώ  με  μια  

τέτοια  ενέργεια  και  προσωπική  άποψη  πάντα  εκφράζω ,  ότι  κάτι  τέτοιο  

το  θεωρώ  προτροπή  σε  πολιτική  ανωμαλία .   
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Σύμφωνα  πάντα  με  το  σύνταγμα ,  την  αρμοδιότητα  και  την  ευθύνη  

γι '  αυτά  τα  θέματα  την  έχει  η  Βουλή ,  πολιτικά  κόμματα ,  η  κυβέρνηση ,  

ο  Πρωθυπουργός ,  ο  Υπουργός  Εξωτερικών .   

Τέταρτο  θέμα  που  θέλω  να  ξεκαθαρίσω .  Θέλω  να  υπενθυμίσω  σε  

όλους  τους  συναδέλφους  μας  αλλά  και  σε  όλο  τον  Σερραϊκό  λαό  ότι  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  στο  θέμα  το  Σκοπιανό  στάθηκε  με  

ιδιαίτερο  και  μεγάλο  ενδιαφέρον  με  σοβαρότητα  και  υπευθυνότητα  

γιατί  ακολούθησε ,  κατά  πλειοψηφία  έστω ,  όλες  τις  αποφάσεις  και  τις  

προτροπές  των  συνδικαλιστικών  οργάνων  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,  

της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  και  Κοινοτήτων ,  της  Περιφερειακής  

Ένωσης  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  τα  συνδικαλιστικά  μας  

όργανα ,  κατά  πλειοψηφία ,  συντριπτική  πλειοψηφία  όμως ,  πήραν  

αποφάσεις  και  ήταν  κατά  της  Συμφωνίας  των  Πρεσπών ,  όπως  και  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  με  πλειοψηφία  πάντα ,  με  μεγάλη  

πλειοψηφία  ήταν  κατά  της  Συμφωνίας  των  Πρεσπών .   

Εξέδωσε  δυο  ψηφίσματα ,  συμμετείχε  στο  συλλαλητήριο  που  έγινε  

στην  πλατεία  . .  στις  6 Ιουνίου  του  ΄18 και  ένας  από  τους  ομιλητές ,  

όπως  γνωρίζετε  και  θυμάστε  ήταν  και  ο  Δήμαρχος  Σερρών  που  

εξέφρασε  αυτή  την  βούληση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  η  βούληση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ήταν  κατά  της  Συμφωνίας  των  Πρεσπών .  

Δεν  υπήρξε  απόφαση  ή  προτροπή  των  συνδικαλιστικών  οργάνων  

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος ,  

Περιφερειακή  Ένωση  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  να  μην  την  

ακολούθησε  η  πλειοψηφία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών .  

Πρέπει  να  υπογραμμίσω  και  να  πω  ότι  η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  

Ελλάδος  και  η  Περιφερειακή  Ένωση  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας  
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έχουν  ικανότατους  νομικούς  συμβούλους  και  κάθε  απόφασή  τους  

ελέγχεται  από  τους  νομικούς  συμβούλους .   

Καμία  απόφαση  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος  και  η  

Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας  σχετικά  με  το  

θέμα  αυτό  δεν  απευθύνθηκε  στον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας .  

Απευθύνθηκε  στην  κυβέρνηση  και  στα  πολιτικά  κόμματα ,  διότι  

γνωρίζουν  πολύ  καλά  ότι  σύμφωνα  με  το  σύνταγμα  την  αρμοδιότητα  

για  το  θέμα  αυτό  την  έχουν  τα  πολιτικά  κόμματα ,  η  κυβέρνηση ,  η  

Βουλή .   

Αγαπητοί  συνάδελφοι  ο  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  σε  

μια  πολύ  δύσκολη  περίοδο  για  την  χώρα  μας ,  δύσκολη  περίοδο  

εξαιτίας  της  οικονομικής  κρίσης ,  της  κοινωνικής  αναστάτωσης  που  

υπάρχει  και  των  κρίσιμων  εθνικών  θεμάτων ,  πιστεύω  ότι  στέκεται  με  

ψυχραιμία ,  υπευθυνότητα ,  σοβαρότητα  και  ασκεί  με  τον  καλύτερο  

τρόπο  τα  καθήκοντά  του .   

Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  απόφασή  

του  απένειμε  τιμές  στον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  ως  θεσμικό  

πρόσωπο ,  ως  θεσμικό  πρόσωπο  στο  ύπατο  πολιτειακό  αξίωμα  της  

χώρας ,  κάτι  που  έκαναν  πολλοί  δήμοι  της  χώρας  μας ,  οι  λόγοι  αυτοί  

εξακολουθούν  να  ισχύουν .   

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  προτείνω  την  απόρριψη  του  

αιτήματος  περί  ανάκλησης  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

με  αριθμό  771 και  ημερομηνία  30/11/2016, απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  Σερρών  με  την  οποία  αποδώσαμε  τιμές  στον  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας ,  δηλαδή  το  χρυσό  κλειδί  και  του  αποδώσαμε  τον  τίτλο  

του  επίτιμου  δημότη .   

Ευχαριστώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  θα  πάρετε  τον  λόγο ;  Τοποθέτηση .  Αναστασιάδης  

επειδή  είναι  ο  εισηγητής .  Ξεκινάω  από  τον  εισηγητή  του  θέματος .  

Πρωτολογία .  Θα  πάρετε  τον  λόγος  θέλετε  να  τοποθετηθείτε ;  Για  δυο  

λεπτά .   Εάν  και  εφόσον  θέλει  να  τοποθετηθεί .   

 Συγνώμη ,  κύριε  Αναστασιάδη  θα  τοποθετηθείτε  στην  

δευτερολογία  σας .  Να  ξεκινήσουμε  από  τους  επικεφαλής .  Από  την  

πλευρά  σας ,  κυρία  Ιλανίδου  εσείς  εκπροσωπείτε  ή  ο  κ .  Γάτσιος ;  Ο  κ .  

Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  ζητάμε  χρόνο  ως  επικεφαλής  της  παράταξης ,  ζητήσαμε  τρεις  να  

τοποθετηθούμε .  Θα  τοποθετηθούμε  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έχετε  δυο  λεπτά .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  δεν  θέλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλετε .  Η  κυρία  Ιλανίδου .  Εσείς  δεν  ζητήσατε  τον  λόγο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ζήτησα  τον  λόγο  στο  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο  δυο  λεπτά .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  εκείνο  που  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  είναι  ότι  τιμούμε  τον  θεσμό  του  

Προέδρου ,  τιμούμε  και  το  πρόσωπο  του  Προκόπη  Παυλόπουλου .  Δεν  

έχουμε  τίποτα  με  τον  ίδιο  τον  Πρόεδρο ,  ούτε  με  τον  θεσμό  του  
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Προέδρου .  Τον  τιμούμε  όπως  τιμούμε  και  τον  Πρωθυπουργό  και  κάθε  

θεσμικό .   

 Εκείνο  που  εμείς ,  εμάς  μας  ενοχλεί  είναι  το  ότι  όλη  η  Ελλάδα  

είναι  ανάστατη ,  γίνονται  του  κόσμου  τα  συλλαλητήρια ,  στις  Πρέσπες  

έπεσε  και  ξύλο  από  τα  ΜΑΤ ,  το  ίδιο  συνέβη  στην  Αθήνα ,  υπογράφτηκε  

στις  Πρέσπες  μια  συμφωνία ,  κατά  την  άποψή  μου  της  πλειοψηφίας  των  

Ελλήνων ,  γιατί  είναι  και  κάποιοι  που  την  δέχονται  επαίσχυντη ,  που  

παραδίδουμε  εκτός  από  το  όνομα  της  Μακεδονίας  παραδίδουμε  και  

εθνικότητα  και  γλώσσα  και  ακούμε  αυτές  τις  μέρες  στα  κανάλια  

ξεδιάντροπα  ο  Ζάεφ  να  υπερηφανεύεται  και  να  προκαλεί  τον  ελληνικό  

λαό  με  τις  δηλώσεις  που  κάνει  ότι  εμείς  οι  Μακεδόνες  με  την  

μακεδονική  γλώσσα ,  που  είχαμε  την  μακεδονική  γλώσσα  και  θα  την  

έχουμε  και  επίσημα  και  όπως  και  την  εθνικότητα ,  όλα  αυτά  έχουν  

αναστατώσει  τους  Έλληνες  και  ζητούσαμε  από  τον  Πρόεδρο ,  

τουλάχιστον ,  να  κάνει  ως  θεσμικός  να  πάρει ,  όφειλε  θεσμικά  να  πάρει  

μια  θέση  και  να  αφουγκραστεί  την  αγωνία  των  Ελλήνων ,  την  

στεναχώρια  των  Ελλήνων ,  τα  συλλαλητήρια  να  τα  αφουγκραστεί ,  να  

καταλάβει  ότι  η  πλειοψηφία  του  κόσμου  είναι  ανάστατη  και  να  κάνει ,  

τουλάχιστον ,  μια  δήλωση .  Τουλάχιστον  να  πει  ότι  συμπαραστέκομαι  σε  

όλο  αυτό  το  πλήθος  και  στην  αγωνία  των  ανθρώπων  αλλά  ας  έβαλε  

κάποιο  άλλο  που  ήθελε  αυτός .  

 Δεν  μιλάμε  εμείς ,  ούτε  για  παραίτηση  γράψαμε  μέσα ,  που  είναι  

και  ο  Δήμαρχος  είναι  προτροπή  σε  πολιτική  ανωμαλία .  Αλίμονο ,  σε  

λίγο  θα  μας  πουν  και  πραξικοπηματίες .  Αλίμονό  μας .   

 Εμείς  θέλαμε  από  τον  Πρόεδρο  να  πάρει  μια  υπεύθυνη  θέση  ως  

θεσμικός  που  είναι  και  να  μας  πει  ότι  επιτέλους  κάπου  η  αγωνία  μας ,  

αφουγκράζεται  την  αγωνία  μας .   
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 Τα  κλειδιά  της  πόλης  και  των  Σερρών  είναι  μια  μακεδονικής  

πόλης  και  η  Μακεδονία  και  η  μακεδονική  πόλη  αυτή ,  οι  Σέρρες  που  το  

έδωσαν  αυτά  τα  κλειδιά ,  αισθάνονται  οι  κάτοικοι  των  Σερρών  και  

εμείς ,  οκτώ  δημοτικοί  σύμβουλοι  ότι  δεν  του  ανήκουν  πλέον ,  γιατί  

προσβάλει  με  την  μη  θέση ,  με  το  έλλειμμα  αυτό  που  έχει ,  προβάλει  

εμάς  τους  Σερραίους ,  εμάς  τους  Μακεδόνες .   Αυτός  ήταν  ο  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  παρακαλώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τελείωσα .  Εγώ  είμαι  περήφανη  γι '  αυτό  και  νομίζω  ότι  θέλουμε  αυτό ,  

να  έπαιρνε  μια  θέση  ξεκάθαρη  και  να  καταλάβαινε  την  αγωνία  των  

Ελλήνων .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  αγαπητές  κυρίες  και  κύριοι  που  παρακολουθείτε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  έχετε  την  αγωνία  σας ,  όπως  έχουμε  όλοι  την  

αγωνία  μας  για  την  Μακεδονία ,  γιατί  είμαστε  όλοι  γνήσιοι  Μακεδόνες  

και  νομίζω  είμαστε  και  όλοι  πατριώτες .  Δεν  πιστεύω  ότι  υπάρχει  

κανείς  λιγότερο  ή  περισσότερο  πατριώτης  στην  αίθουσα  αυτή .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  με  την  απόφαση  771 στις  30/11/2016 

ομόφωνα ,  σχεδόν  ομόφωνα  με  δυο  συμβούλους  που  μειοψήφησαν ,  

αποφασίσαμε  να  τιμήσουμε  ως  επίτιμο  δημότη  και  να  δώσουμε  το  

κλειδί  της  πόλης  και  δίπλωμα  τιμής  στον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  

τον  κ .  Προκόπη  Παυλόπουλο ,  επ’  ευκαιρία  της  επίσκεψής  του  ότι  
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συμμετείχε  σε  εκδηλώσεις  της  πόλης  μας  και  ότι  και  στο  μέλλον  θα  

στήριζε ,  όπως  ανέφερε  ο  ίδιος ,  θα  στήριζε  και  θα  στηρίξει  τον  Δήμο  

Σερρών ,  την  πόλη  και  την  περιοχή  γενικότερα .   

 Αυτοί  ήταν  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  δώσαμε  τότε  με  αυτή  την  

πλειοψηφία  αυτές  τις  τιμές .   

 Εγώ  για  να  είμαι  ειλικρινής  όταν  είδα  το  θέμα  που  ήρθε  με  

υπογραφές  οκτώ  συναδέλφων ,  σεβαστό ,  κάθε  ένας  έχει  την  αγωνία  του ,  

με  το  πρίσμα  με  το  οποίο  το  βλέπει  ο  ίδιος ,  πραγματικά  αιφνιδιάστηκα .  

Ξαφνιάστηκα .  Δεν  περίμενα  να  έρθει  τέτοιο  θέμα .   

 Τούτο  έγινε  γιατί  θεωρώ  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  είναι  ο  

ανώτατος  πολιτειακός  παράγοντας  θεσμός  της  χώρας  και  δεν  μπορεί  

κανείς  έτσι  εύκολα  να  αποφασίζει  για  το  ένα  ή  για  το  άλλο ,  για  τον  

Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας ,  όποιος  και  εάν  είναι  αυτός ,  δεν  αναφέρομαι  

σε  πρόσωπα ,  αναφέρομαι  στον  θεσμό  του  Προέδρου .   

 Ξέρουμε  όλοι  ότι  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  είναι  ο  πυλώνας  

σταθερότητας  της  χώρας  μας  και  σε  δύσκολες  στιγμές  πάντοτε  

παρενέβησαν  ξεχνώντας  προσωπικές  πικρίες ,  ξεχνώντας  

αντιπαραθέσεις ,  αντεγκλήσεις .  Όμως  σε  θέματα  εθνικά  πάντοτε  και  την  

παρέμβαση  είχαν  και  κρατούσαν  την  σταθερότητα  της  Δημοκρατίας ,  

για  την  οποία  νομίζω  ότι  όλοι  αγωνιζόμαστε .  Ουαί  και  αλίμονο  εάν  δεν  

την  προασπίζαμε .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  και  οι  δημότες  μας ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  είναι  

ένας  Δήμος  φιλόξενος ,  με  ήθος ,  εντιμότητα  και  ποτέ  δεν  είχε  δείξει  

τάσεις  τιμωρητικές ,  γιατί  αυτό ,  εάν  περάσει  αυτή  η  απόφαση  της  

ανάκλησης ,   είναι  μια  πράξη  τιμωρητική .  Δηλαδή  τον  τιμωρούμε  για  

κάτι  που  έκανε .  Τον  κορυφαίο  θεσμό  της  χώρας .   
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 Αυτό  ο  Δήμος  μας  δεν  το  έκανε  ποτέ ,  γιατί  έχει  αυτές  τις  αρετές  

που  ανέφερα  προηγουμένως ,  την  εντιμότητα ,  το  ήθος ,  την  ευγένεια ,  

πόσω  μάλλον  να  το  κάνει  για  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  που  δεν  το  

κάνει  για  οποιονδήποτε  άλλο  πολίτη  που ,  ενδεχομένως  έχει  θίξει  και  

τον  Δήμο  μας .   

 Εγώ  προσωπικά  δεν  διαπίστωσα ,  βλέποντας  τα  μέσα  μαζικής  

ενημέρωσης ,  ότι  ο  Πρόεδρος  προέβη  σε  κάποια  πράξη ,  σε  κάποια  

ενέργεια  με  την  οποία  έβλαψε  τον  Δήμο  Σερρών .  Γίνομαι  

συγκεκριμένος ,  γιατί  την  τιμή  την  πήρε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

από  τον  Δήμο  Σερρών .  δεν  διαπίστωσα  κάποια  συγκεκριμένη  πράξη ,  

ώστε  να  έβλαψε  τον  Δήμο  Σερρών .   

 Ως  προς  την  Συμφωνία  των  Πρεσπών ,  ξεχωρίζω  από  τώρα ,  είμαι  

ξεκάθαρα  αντίθετος  με  την  Συμφωνία  των  Πρεσπών  και  όπου  και  εάν  

βρέθηκα  να  μιλήσω ,  είτε  σε  συμπολίτες  είτε  σε  μέσα  μαζικής  

ενημέρωσης ,  το  έχω  δηλώσει .  Είμαι  αντίθετος  για  το  Σκοπιανό .  Δεν  το  

λέω  Μακεδονικό ,  δεν  το  είπα  ποτέ ,  δεν  υπάρχει  μακεδονικό  θέμα .  Το  

θέμα  είναι  των  Σκοπιανών .  Η  Μακεδονία  είναι  μια  και  Ελληνική .  Ποτέ  

δεν  έβαλα  θέμα  Μακεδονικό .  Είναι  καθαρά  των  Σκοπιανών .   

 Αλλά  δεν  είχε  πιστεύω  και  κάθε  καλοπροαίρετος  συνάδελφος  και  

συμπολίτης  μας  το  αντιλαμβάνεται ,  ότι  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  

δεν  είχε  συμμετοχή  και  δεν  θα  μπορούσε  να  έχει  συμμετοχή .  Αυτό  

ήταν  μια  κυβερνητική  επιλογή ,  όπως  και  να  το  κάνουμε .  Και  μάλιστα  

για  να  ισχύσει  θα  πρέπει  να  υπάρξει  επικύρωση  από  την  Βουλή .  Δεν  

είχε  συμμετοχή  ο  ίδιος  και  εάν  μπορεί  κάποιος  να  μου  πει  εάν  είχε  την  

δυνατότητα  παρέμβασης ,  γιατί  όπως  ξέρουμε  το  Σύνταγμα  του  ΄86 έχει  

ακρωτηριάσει  τις  αρμοδιότητες  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας .  Δεν  

είναι  αυτές  που  ήταν  στο  παρελθόν .   
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 Άρα  λοιπόν  δεν  είχε  τέτοια  παρέμβαση  και  όσες  φορές  έτυχε  να  

ακούσω  στα  ΜΜΕ  τον  κ .  Παυλόπουλο  είδα  ότι  κρατούσε  μια  σταθερή  

στάση ,  όχι  διχαστική  αλλά  είχε  νηφαλιότητα  και  ψυχραιμία .  Ήξερα  

πάρα  πολύ  καλά  ότι  το  θέμα  θα  έρθει  στην  Βουλή .   

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  είμαι  Μακεδόνας ,  γνήσιος  

Μακεδόνας .  Εδώ  γεννήθηκα ,  εδώ  μεγάλωσα ,  αγαπώ  την  Μακεδονία  και  

τώρα  που  μιλάω  ειλικρινά  αισθάνομαι  ένα  ρίγος .  Την  αγαπώ  όπως  όλοι  

μας ,  όμως  άλλο  είναι  το  ένα  και  άλλο  είναι  να  πάρουμε  μια  τιμή  που  

δώσαμε  στον  ύψιστο  θεσμό  της  χώρας ,  στον  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας ,  την  οποία  την  δώσαμε  με  τόση  συντριπτική  πλειοψηφία .   

 Κάνω  και  μια  πρόταση .  Θα  μπορούσαμε  ή  και  μπορούμε  να  

στείλουμε  μια  επιστολή  διαμαρτυρίας  και  στον  Πρόεδρο  και  να  πούμε  

ότι  διαμαρτυρόμαστε  γι '  αυτό  και  γι '  αυτό .  Όμως  να  φτάσουμε  να  

πάρουμε ,  να   κάνουμε  δεκτή  την  αίτηση  των  οκτώ  συναδέλφων ,  που  

εκτιμώ  ιδιαίτερα  και  να  πούμε  ότι  ανακαλούμε  την  απόφαση  εκείνη  και  

παίρνουμε  τις  τιμές  από  τον  και  το  χρυσό  κλειδί  της  πόλης  από  τον  

Πρόεδρο ,  νομίζω  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ  ολοκληρώστε .  Στην  δευτερολογία  σας  …. 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  πολύ  σοβαρό  και  ιδιαίτερα  ευαίσθητο ,  σε  μισό  λεπτό  τελειώνω .   

 Νομίζω  ότι  δεν  περιποιεί  τιμή  στον  Δήμο  και  στους  δημότες  μας .  

Λέει  μέσα  κάπου  το  κείμενο  ότι  ο  Πρόεδρος  επιδοκιμάζει  την  

συμφωνία  των  Πρεσπών .  Δεν  το  είδα  κάπου  αυτό  το  πράγμα .  

Τουλάχιστον  δεν  έπεσε  στην  αντίληψή  μου .  Θα  ήθελα ,  εάν  κάποιος  το  

ξέρει ,  δεν  είδα  να  επιδοκιμάζει .   
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 Πιστεύω  ότι  εάν  πάρουμε  μια  τέτοια  απόφαση  ο  Δήμος  Σερρών  

θα  είναι  εκτεθειμένος ,  θα  είναι  εκτεθειμένους  στους  άλλους  Δήμους  

και  στο  πανελλήνιο .  Δεν  ταιριάζει  ούτε  στους  Σερραίους  μια  τέτοια  

απόφαση .  Εξάλλου  και  το  ψήφισμα  που  είχαμε  πάρει ,  σχεδόν  ομόφωνα ,  

ήταν  εναρμονισμένο  με  την  Παμμακεδονικές  Ενώσεις ,  με  τα  

συνδικαλιστικά  όργανα  αλλά  και  με  την  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  και  

την  Περιφερειακή  Ένωση  Δήμων  που  είναι  καθαρά  Μακεδονική .  

Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας .   

 Οι  θεσμοί ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πιστεύω  είναι  θεσμοί .  

Δεν  πρέπει  κανείς  να  παίζει  με  τους  θεσμούς  και  νομίζω  αυτή  την  ώρα  

χρειάζεται  ενότητα  και  όχι  διχασμός .   

 Το  θέμα  δεν  έχει  λήξει ,  θα  έρθει  στην  Βουλή ,  εγώ  δεσμεύομαι ,  

άλλωστε  είναι  υποχρέωσή  μου ,  δεν  δεσμεύομαι  να  συμμετέχω ,  

συμμετείχα ,  θα  συμμετέχω  σε  όποια  εκδήλωση  γίνει .  Είμαι ,  το  λέω ,  

κατά  της  Συμφωνίας  των  Πρεσπών .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Δεν  θα  μπω  επί  της  ουσίας ,  το  πως  βλέπει  ο  καθένας  

την  Συμφωνία  είναι  ένα  προσωπικό  ζήτημα ,  έχει  τις  απόψεις  του ,  γιατί  

εάν  μπούμε  να  κάνουμε  τέτοιες  αναλύσεις  και  αναφορά  σε  ιστορικά  

δεδομένα ,  δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ .  Θα  πάω  κατευθείαν  στην  σχετική  

πρόταση .   

 Κανένας  δεν  αμφισβητεί  το  δικαίωμα  οποιουδήποτε  πολίτη  να  

ασκεί  κριτική  στην  κυβέρνηση ,  κάθε  κυβέρνηση  και  σε  αυτή  την  

κυβέρνηση  και  μάλιστα  έχει  πάρα ,  μα  πάρα  πολλούς  λόγους  και  
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αφορμές  να  ασκήσει  έντονη  κριτική ,  όμως  η  πρόταση  που  καταθέσατε  

εσείς  οι  οκτώ  είναι  βαθιά  αντισυνταγματική ,  αντιδημοκρατική  και  

διχαστική  και  θα  εξηγήσω  τους  λόγους .   

 Αντισυνταγματική  γιατί ;  Καταρχάς  δεν  διευκρινίζετε  μέσα  τι  

περιμένατε  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας .  Περιμένατε  να  ασκήσει  

κριτική ;  Τότε  θα  πηγαίναμε  σε  μια  πολιτική  κατάσταση  από  την  μια  

κυβέρνηση  με  αυτή  την  θέση ,  από  την  άλλη  ο  Πρόεδρος  της  

Δημοκρατίας  με  μια  αντίθετη  και  αντιλαμβάνεστε  σε  τι  πολιτική  

ανωμαλία  θα  φτάναμε .   

 Άρα  αυτό  το  σκηνικό  δεν  θα  μπορούσε  να  παίξει  και  δεν  θα  ήταν  

σωστό .   

 Στην  πραγματικότητα  και  επί  της  ουσίας  το  αίτημά  σας  είναι  

παραίτηση .  Παραίτηση  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας ,  ώστε  να  πάνε  

σε  εκλογές  και  να  πέσει  η  κυβέρνηση .  Αυτό  είναι  ουσιαστικά  το  

αίτημα  που  εκφράζετε  και  να  πούμε  ότι  αυτό  το  αίτημα  και  αυτή  η  

λογική  δεν  είναι  από  κάποια  παρθενογένεση ,  δεν  προέκυψε  τυχαία .   

Ακριβώς  δεκαπέντε  μέρες  πριν  καταθέσετε  αυτή  την  πρόταση  ο  

γνωστός  ξενοφοβικός  ισλαμοφοβικός  κεντρικός  ομιλητής  στο  

συλλαλητήριο  της  Θεσσαλονίκης ,  ο  κ .  Φράγκος  Φραγκούλης  έκανε  

ακριβώς  την  ίδια  δήλωση .  Δημόσια  δήλωσε  ότι  καλώ  τον  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας  να  παραιτηθεί  προκειμένου  να  γίνουν  εκλογές  και  να  

πέσει  η  κυβέρνηση .  Είστε  αυτής  της  λογικής .   

Εν  πάση  περιπτώσει ,  πάλι  είναι  καθενός  δικαίωμα  να  θέλει  να  

ρίξει  μια  κυβέρνηση  εφόσον  διαφωνεί  πολιτικά ,  όχι  όμως  και  αυτό  με  

ενοχλεί  και  το  βλέπω  σε  κάποιους ,  όχι  σε  όλους ,  που  χρησιμοποιούν  

ως  πρόσχημα  τα  εθνικά  ζητήματα  για  να  κάνουν  αντιπολίτευση .   
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Είναι  βαθιά  αντιδημοκρατική  διότι  μας  αρέσει  δεν  μας  αρέσει  

αυτή  η  κυβέρνηση  και  κάθε  κυβέρνηση  είναι  μια  δημοκρατικά  

εκλεγμένη  κυβέρνηση .  Την  έχει  εκλέξει  ο  ελληνικός  λαός .   

Τώρα  εσείς  τι  λέτε ;  Δεν  συμφωνούμε  με  τις  αποφάσεις  της  

κυβέρνησης  και  όποιος  συμφωνεί  με  την  κυβέρνηση  και  δεν  είναι  

απέναντί  της  στο  συγκεκριμένο  θέμα ,  είναι  εχθρός  μας  και  έχουμε  

κάθε  δικαίωμα  να  το  αποπέμψουμε .  Αυτό  τώρα  επιχειρείτε  να  κάνετε  

και  με  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας .   

Το  κυριότερο  είναι  βαθιά  διχαστική  γιατί  αντιλαμβάνεστε  ότι  

ακόμη  και  εάν  δεν  το  λέτε ,  διαχωρίζετε  τους  Έλληνες  και  εμάς  εδώ  

μέσα  σε  Μακεδονομάχους ,  σε  πατριώτες  από  την  μια  και  από  την  άλλη  

σε  προδότες  και  εχθρούς  του  έθνους .  Αυτή  την  λογική  δεν  την  δέχομαι  

σε  καμία  περίπτωση .   

Ασφαλώς ,  κ .  Αγγελίδη ,  για  όλη  αυτή  την  κατάσταση  έχετε  και  

εσείς  ευθύνη ,  που  φτάσαμε  σε  αυτή  την  πρόταση .  Εάν  θυμάστε  πριν  

δυο  ή  τρία  Δημοτικά   Συμβούλια  σας  είχα  ρωτήσει ,  γιατί  κατεβάσατε  

την  σημαία  μεσίστια  ως  ένδειξη  διαμαρτυρίας  για  την  Συμφωνία  των  

Πρεσπών ,  χωρίς  όμως  πρώτα  να  έχει  παρθεί  κάποια  σχετική  απόφαση  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Θυμάστε  τι  μου  απαντήσατε ;  «Ήταν  δική  

μου  πρωτοβουλία ,  να  με  πάτε  στο  δικαστήριο» 

 Όταν ,  λοιπόν ,  μπαίνουμε  σε  μια  τέτοια  λογική ,  ο  καθένας  κάνει  

ότι  θέλει  και  επιβάλουμε  τις  απόψεις  μας ,  τότε  οδηγούμαστε  σε  τέτοιες  

προτάσεις .   

 Και  έχετε  επίσης  την  ευθύνη  αλλά  κυρίως  απευθύνομαι  σε  σας  

τους  οκτώ ,  διότι  βλέπω  μια  πολύ  επιλεκτική  ευαισθησία  σχετικά  με  το  

εθνικά  θέματα .  Υποτίθεται  ότι  διαμαρτύρεστε  τώρα  γιατί  έχουμε  
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απώλεια ,  ουσιαστικά ,  της  εθνικής  μας  κυριαρχίας ,  τουλάχιστον  στο  

κομμάτι  της  το  γεωγραφικό  της  Μακεδονίας .   

 Που  ήσασταν  όμως ,  όταν  ο  κ .  Προκόπης  Παυλόπουλος  από  το  ΄15 

κιόλας  υπέγραφε  προεδρικά  διατάγματα ,  που  του  κουβαλούσαν  οι  

βουλευτές  του  ΣΥΡΙΖΑ  για  υποχρεώσεις  που  απέρρεαν  από  τα  

μνημόνια ;  Όπως  για  παράδειγμα ,  μείωση  συντάξεων ;  Υποχρεώσεις  που  

τις  επέβαλαν  οι  ξένες  δυνάμεις ,  που  ξεκάθαρα  υπογραμμίζει  την  

απώλεια  της  εθνικής  μας  κυριαρχίας  και  της  αυτοδιάθεσή  μας ;   

 Γιατί  λοιπόν ,  ενώ  συνέβαιναν  από  το  ΄15 αυτό  δεν  

διαμαρτυρηθήκατε ;  Γιατί  συμφωνήσατε  και  το  θυμάμαι  πολύ  καλά  ή  

μάλλον  υπάρχουν  στα  πρακτικά ,  συμφωνήσατε  το  ΄17 να  δώσουμε  το  

κλειδί  στον  Πρόεδρο  και  να  τον  κάνουμε  επίτιμο  δημότη ;  Γιατί  

κανένας  από  εσάς  δεν  διαμαρτυρήθηκε  τότε  για  απώλεια  εθνικής  

ανεξαρτησίας ;  Και  έρχεστε  σήμερα  να  διαμαρτυρηθείτε  πολύ  αλά  καρτ ,  

πολύ  επιλεκτική  αυτή  η  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Γιαννακίδη ,  στην  δευτερολογία  

σας  … 

 Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  είπε  και  

ο  Δήμαρχος  σεβαστή  η  πρόταση  αυτή  των  οκτώ ,  αλλά  κανένας  δεν  θα  

μου  πει  προσωπικά  ότι  είναι  πιο  Μακεδόνας  και  πιο  πατριώτης  από  

εμένα .  Εγώ  το  λέω  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριοι .   Κύριε  Αναστασιάδη  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχω  την  ελευθερία  να  το  πω .  Στις  6 Ιουνίου  σε  συνεργασία  με  την  

Εκκλησία ,  σε  συνεννόηση  με  την  Εκκλησία  και  με  Συλλόγους ,  με  τους  

ανθρώπους  οι  οποίοι  Παμμακεδονική  Ομοσπονδία  και  τα  λοιπά ,  εγώ  

προσωπικά  δούλεψα  και  το  λέω  αυτό  και  το  ξέρουν  όλοι  οι  

συνάδελφοι ,  για  να  γίνει  ένα  συλλαλητήριο  το  οποίο  ήταν  από  τα  

καλύτερα ,  εννοώ  γιατί  κάνανε  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  από  τα  καλύτερα ,  με  

ρυθμό ,  με  παλμό  και  τα  λοιπά .   

 Άρα  λοιπόν ,  πώς  μπορεί  να  έρθει  άλλος  και  να  πει  ότι  εγώ  είμαι  

ο  Μακεδόνας  και  εμείς  δεν  είμαστε ;   

 Όλοι  πονάμε  την  Μακεδονία ,  όλοι  γεννηθήκαμε  εδώ ,  δεν  ξέρω  

τώρα  ποιοι  είναι  οι  λόγοι  που  έγινε  αυτό  το  πράγμα .   

 Θέλω  να  πω  το  εξής  και  ο  Σεβασμιότατος  έδωσε ,  εκείνη  την  

ημέρα  έδωσε  το  παράσημο  του  Αγίου   Νεομάρτυρος  Νικήτα  του  εν  

Σέρραις  αθλήσαντος .  Και  ο  Δέσποτας  να  πάρει  πίσω  αυτή  την  τιμή  με  

την  ίδια  λογική .  Βεβαίως .   

 Επίσης ,  το  κλειδί ,  το  οποίο  δώσαμε  σχεδόν  ομόφωνα ,  εκτός  από  

ένα  με  δυο  άτομα ,  είναι  κλειδί  που  το  δώσαμε ,  μια  τιμή  για  την  

διαδρομή  του  και  τα  λοιπά .  Αξιολογήσαμε  ορισμένα  του  Προέδρου ,  

του  δώσαμε  το  κλειδί .   

 Με  την  ίδια  λογική ,  εάν  δηλαδή  να  πάρουμε  τώρα  το  κλειδί  και  

μετά  εάν  κάνει  δηλώσεις  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  θα  το  ξανά  

δώσουμε ;  Τι  το  κλειδί ;  Το  κλειδί  όταν  πάμε  διακοπές  το  δίνουμε  την  

γειτόνισσα  να  ποτίσει  τα  λουλούδια ;  Αυτό  είναι  το  κλειδί ;   

 Σας  πληροφορώ  το  εξής ,  αγαπητοί  μου  φίλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε  κ .  Γκότση  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσα  πρόλαβα  να  βγάλω ,  εξήντα  τρεις  δήμοι ,  εξήντα  τρεις  δήμοι  έχουν  

κηρύξει  επίτιμο  δημότη ,  πολίτη  και  έδωσαν  το  κλειδί  στον  Πρόεδρο  

της  Δημοκρατίας ,  εξήντα  τρεις  μεταξύ  των  οποίων  Εμμ .  Παπά ,  οι  

Σέρρες  εδώ ,  Αμφίπολη ,  Νάουσα ,  Βέροια ,  Έδεσα .  Όλοι  αυτοί  δεν  

κάνουν ;  Μακεδόνες  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  στην  δευτερολογία  σας  τα  υπόλοιπα  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει ,  τελειώνω .  Θέλω  να  πω  ότι  εξήντα  τρεις  δήμοι ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν  και  άλλοι ,  έδωσαν  το  κλειδί .  Δεν  είδαμε  καμία  κίνηση .  Εδώ  

μου  μπαίνουν  ψύλλοι  στα  αφτιά  ότι  για  άλλους  λόγους  γίνονται  και  όχι  

γι '  αυτό  που .  Για  άλλοι  λόγοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Θα  παρακαλέσω  κ .  Αναστασιάδη ,  παρακαλώ  

μην  διακόπτετε  και  σεβαστείτε  τον  συνομιλητή .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  λόγος  ανώτερης  βίας  με  αναγκάζει  να  

φύγω  σε  λίγα  λεπτά  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ένα  δυσάρεστο  

συμβάν ,  πρέπει  να  μεταβώ  στην  Θεσσαλονίκη .  Όμως  θέλω  να  

τοποθετηθώ ,  γι '  αυτό  ζήτησα  από  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  τον  λόγο ,  παρακάμπτοντας  κάποια  άλλα  ονόματα  και  ζητώ  

συγνώμη  γι '  αυτό .   

 Λοιπόν ,  στον  κ .  Παυλόπουλο  τον  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  

Δημοκρατίας  δόθηκε  η  τιμή  και  αποφασίστηκε  κατά  πλειοψηφία  με  δυο  

διαφωνίες ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  δυο  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  σας  ρώτησα  κ .  Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .  Δεν  υπάρχει  λόγος  να  διακόπτετε  τον  ομιλητή .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  σωστά  πράξαμε ,  διότι  τον  επίτιμο  δημότη  και  το  χρυσό  κλειδί  της  

πόλης  απονέμεται  σε  ημεδαπούς  ή  αλλοδαπούς ,  όπως  ακριβώς  

αποφάσισε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  7/12/1995 με  αριθμό  

απόφασης  1264/95 και  ψηφίσαμε  την  απονομή  τιμητικών  διακρίσεων .  

Σε  ποιους ;  Στο  άρθρο  2,  παράγραφος  1 αναφέρεται  ρητά  και  

κατηγορηματικά .  «Χρυσό  κλειδί  της  πόλης  απομένετε  αδιακρίτως  σε  

πολιτικούς  ημεδαπούς ,  αλλοδαπούς ,  οι  οποίοι  με  την  προσωπική  τους  

ικανότητα  και  συμβολή  συνετέλεσαν  ή  θα  συντελέσουν  ή  θα  

συντελέσουν ,  το  τονίζω ,  στην  ευτυχία  και  την  δόξα  της  πόλεως  καθώς  

και  για  τις  υπηρεσίες  που  πρόσφεραν  και  θα  προσφέρουν  στην  

Ελλάδα». 
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 Με  βάση  πάντοτε  τον  νόμο  και  τις  αποφάσεις  προηγούμενων  

δημοτικών  συμβουλίων ,  απονεμήθηκε  αυτός  ο  τίτλος  του  επίτιμου  

δημότη  και  αποδόθηκε  το  χρυσό  κλειδί  της  πόλης  στον  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας .   

 Θεωρώ  για  να  κοστολογήσω  και  να  μην  μακρηγορήσω ,  συμφωνώ  

απόλυτα  με  αυτά ,  με  την  τοποθέτηση  του  κ .  Μηλίδη ,  του  Θεόδωρου  

Μηλίδη  και  κλείνω  καταψηφίζοντας  την  πρόταση  των  οκτώ .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  εδώ  βλέπουμε  ότι  στην  Ελλάδα  αυτή  την  στιγμή  

κάτι  γίνεται .  Γίνεται  κάτι  για  το  οποίο  αντιδράει  όλος  ο  Ελληνικός  

λαός  και  κανένας  δεν  ακούει  από  τους  υπευθύνους .   

 Εμείς  δεν  είπαμε ,  κύριε  Δήμαρχε  να  παραιτηθεί  ο  Πρόεδρος .  

Εμείς  ζητάμε  πίσω  το  κλειδί  και  την  αξία  που  του  δώσαμε  ως  επίτιμου  

δημότη  της  πόλης ,  διότι  δεν  συμμετέχει  στην  αγωνία  μας  από  ότι  

καταλάβαμε .  Δεν  υποστηρίζουμε ,  κύριε  Μηλίδη  ότι  έκανε  κάτι ,  εμείς  

αναφερόμαστε  στην  παθητική  του  στάση ,  γιατί  σίγουρα  μπορούσε  να  

προκαλέσει  αυτό  που  ζητάμε  ή  τουλάχιστον  να  κάνει  ενέργειες ,  ακόμα  

και  εάν  χρειάζεται  και  την  έγκριση  του  Υπουργικού  Συμβουλίου ,  έστω  

να  είχαμε  μια  ένδειξη  ότι  κάτι  έκανε  γι '  αυτό .  Εμείς  δεν  είδαμε  τίποτα  

απολύτως ,  καμία  κίνηση  του  πρώτου  δημότη  αυτής  της  πόλεως ,  του  

επίτιμου  δημότη  αυτού  του  Δήμου .   

 Εάν  δεν  μπορεί  ο  συγκεκριμένος ,  ο  οποίος  είναι  και  πρώτος  

πολίτης  της  Ελλάδος ,  τότε  ποιος  μπορεί  να  κάνει  κάτι  να  ακουστούν  

αυτοί  οι  άνθρωποι  που  βγαίνουν  στους  δρόμους ,  αυτοί  οι  πατριώτες ,  
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τέλος  πάντων ,  που  χωρίς  να  έχουν  κανένα  συμφέρον  διαμαρτύρονται  

και  εκτίθενται ;   

 Αμφιβάλλει  κανένας  ότι  η  πλειοψηφία  του  ελληνικού  λαού  ζητάει  

δημοψήφισμα ;  Υπάρχει  αμφιβολία  γι '  αυτό ;  Θα  απαντήσω ,  νομίζω  όχι .  

Όλοι  ξέρουμε  ότι  ο  λαός  θέλει  δημοψήφισμα .  Δεν  πρέπει  να  ακουστεί  

αυτός  ο  λαός ;  Και  εάν  ακόμα  έγινε  μια  κυβέρνηση  η  οποία ,  βγάλαμε  

μια  κυβέρνηση  αυτό  σημαίνει  κ .  Γιαννακίδη  ότι  θα  ανεχθούμε  όλα  όσα  

θα  κάνει  από  εκεί  και  ύστερα ;   

 Κάποια  στιγμή  θεώρησε  ο  ελληνικός  λαός  ότι  αυτή  είναι  η  

κυβέρνηση  που  θα  προάγει  την  χώρα ,  την  χώρα  μας  και  την  ψήφισε .  

Αυτό  τι  σημαίνει ;  Ότι  μπορεί  να  κάνει  ότι  θέλει  αδιαμαρτύρητα  από  

εμάς ;   

 Εμείς  θέλουμε  με  αυτή  την  κίνηση  που  κάναμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τουλάχιστον  ζητάμε ,  έστω  και  εκ  των  υστέρων ,  να  φανεί  αντάξιος  των  

προσδοκιών  μας .   

 Ακούσαμε  ότι  κάποιοι  άλλοι  σκοποί  υπάρχουν .  Εάν  υπάρχουν  

κάποιοι  οι  οποίοι  γνωρίζουν  κάτι  που  εμείς  δεν  το  ξέρουμε ,   παρακαλώ  

κ .  Γκότση  να  το  καταθέσετε ,  για  ποιους  λόγους ,  πέραν  τους  

πατριωτικούς ,  πέρα  από  τους  πατριωτικούς  λόγους  κάναμε  εμείς  αυτή  

την  κίνηση ;  Πραγματικά  θα  ήθελα  να  μάθω .  Μπορεί  να  μην  ξέρω  εγώ  

και  να  ξέρουν  οι  άλλοι  επτά  ή  κάποιοι  άλλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Μυστακίδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Επίσης  να  βάλουμε  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τελειώνω  Πρόεδρε  σε  δευτερόλεπτο .  Θα  είχα  τελειώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βλέπω  να  τελειώνετε  όμως .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα  πατριωτρόμετρο  να  δούμε  ποιος  είναι  πιο  πατριώτης .  Μια  είστε  ο  

αρμόδιος  να  κάνουμε  μια  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  να  

πάρουμε  ένα  πατριωτόμετρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Γκότση .  Ο  Πρόεδρος  δίνει  τον  λόγο .  Δεν  θέλετε ;  Εάν  

δεν  θέλετε  να  τον  δώσω  στο  επόμενο .  Δεν  έχω  πρόβλημα .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εγώ  θα  μπω  επί  της  

ουσίας  του  θέματος .  Εδώ  δεν  αμφισβητούμε  ούτε  τον  θεσμό  του  

Προέδρου  ούτε  της  κυβέρνησης  ούτε  κανενός .  Είμαστε  κάποιοι  και  

αυτοί  οι  κάποιοι  είμαστε  πλειοψηφία   του  ελληνικού  λαού ,  αντίθετοι  

με  αυτό  που  έκανε  η  κυβέρνηση .  Τι  έκανε  η  κυβέρνηση ;  Υποχώρησε  σε  

όλες  τις  διεκδικήσεις  των  Σκοπίων .  Το  λένε  οι  Έλληνες ,  το  γράφουν  

στο  μνημόνιο ,  το  λέει  και  ο  Ζάεφ .  Δεν  το  λέμε  εμείς .    
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Το  λέει  ο  Ζαέφ .  Τι  λέει ;  Η  γλώσσα  και  η  ταυτότητά  μας  θα  είναι  

πάντα  μακεδονική .  Τι  λέει  ο  υπουργός  Εξωτερικών  των  Σκοπίων ;  

Είμαστε  Μακεδόνες  και  μιλάμε  μακεδονικά .  Και  έρχεται  η  κυβέρνηση  

με  την  υπογραφή  του  υπουργού  προς  το  παρόν  και  στην  συνέχεια  θα  

εισαχθεί  στην  Βουλή  και  θα  δούμε  τι  θα  γίνει ,  να  πούμε  ότι  ναι  κύριοι ,  

είστε  εσείς  οι  Μακεδόνες ,  εμείς  μιλάτε  μακεδονικά .   

 Αυτή  είναι  η  αλήθεια  κύριοι  και  όσοι  ήρθατε  εδώ  χωρίς  να  έχετε  

αποφασίσει  τι  θα  ψηφίσετε ,  ακούστε  μας ,  βγάλτε  συμπέρασμα ,  θα  

ακούσουμε  και  εμείς  εσάς  και  όλοι  μαζί  να  βγάλουμε  ένα  συμπέρασμα .   

 Εγώ  θα  πιστέψω  τον  υπουργό  των  Εξωτερικών  της  Ελλάδος ;  Θα  

πιστέψω  τους  καθηγητές  τους  Έλληνες ,  τον  Μπαμπινιώτη .  Τι  λέει  ο  

Μπαμπινιώτης ;  Δεν  υπάρχει  μακεδονική  γλώσσα  που  εμείς  θέλουμε  να  

επιβάλουμε  στους  Σκοπιανούς .  Είναι  η  γλώσσα  βουλγαροσερβική  και  

το  ξέρουμε  όλοι  μας  είτε  είμαστε  από  αυτή  την  πλευρά  είτε  από  την  

άλλη .   

 Τι  λέει  ο  Γιανναράς  ο  Χρήστος ;  Έγκριτος  καθηγητής .  Πως  είναι  

δυνατόν  εν  ολίγοις  να  βρέθηκαν  μετά  από  τόσα  εκατοντάδες  χρόνια  

γνήσιοι  Μακεδόνες  στα  Σκόπια ;  Καθηγητής  το  λέει ,  δεν  το  λέω  εγώ .  Τι  

λέει  ο  Σαράντος  Καργάκος ;  Μην  γελάτε  κύριοι .  «Συμφορά  έρχεται  εάν  

η  Ελλάδα  επιτρέψει  στα  Σκόπια  να  κλέψουν  το  όνομα  Μακεδονία».  

 Δεν  ξέρω  εσείς  πως  τα  βλέπετε  αυτά  τα  πράγματα .  φοβόμαστε  να  

πούμε  την  Μακεδονία ,  η  Μακεδονία  είναι  Ελληνική ,  δυστυχώς .  

Καργάκος .  Και  εμείς  οι  Σερραίοι  ας  ακούσουμε  και  αυτό  το  Καργάκου .  

«Κλείσαμε  το  στόμα  της  Αμφίπολης  και  το  κλείσαμε  για  να  πάμε  σε  

συμβιβασμό  με  τα  Σκόπια .  Η  προδοσία  έχει  απίστευτο  βάθος». 

Καθηγητής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τελευταία  θα  ανακοινώσω ,  δυο  δευτερόλεπτα ,  τι  λέει  η  Ιερά  Κοινότης  

Αγίου  Όρους .  Δεν  θα  τα  διαβάσω  όλα .   

«Αδυνατούμε  να  κατανοήσουμε  ότι  είναι  δυνατόν  Έλληνες  

πολιτικοί ,  κάτοχοι  πανεπιστημιακών  πτυχίων  μεταξύ  αυτών  δε  

καθηγητές  πανεπιστημίου  να  συνυπογράφουν  την  εκχώρηση  της  

μακεδονικής  γλώσσης  και  ιθαγενείας  εις  λαών  αποδεδειγμένως  

σλαβικής  ως  επί  το  πλείστον  γλώσσης  και  εθνικής  καταγωγής .    

Καλούμε  το  ελληνικό  κοινοβούλιο  και  την  ελληνική  κυβέρνηση  

να  σεβαστούν  την  βούληση  του  ελληνικού  λαού  και  την  ιστορική  

αλήθεια»  

Άγιο  Όρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη ,  τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  σας .  Κύριε  Γαλάνη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  

τίθεται  ζήτημα  εάν  εμείς  σεβόμαστε  την  ελληνική  δημοκρατία ,  τους  

θεσμούς  της  και  το  ελληνικό  σύνταγμα .  Αυτό  το  έχουμε  αποδείξει  

περίτρανα  με  όλη  την  διαδρομή  μας  σήμερα  και  αυτό  ισχύει  για  όλους  

εδώ  πέρα ,  είτε  συμφωνούμε  με  τις  απόψεις  αυτές  που  έθεσαν  οι  οκτώ  

στο  κείμενό  τους  και  ήρθε  έτσι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  θέμα  είτε  

όχι .   

 Μπαίνω  στην  ουσία  του  θέματος  γιατί  δεν  έχω  χρόνο .   

 Όταν  αποφάσισα  και  εγώ  προσωπικά  να  ψηφίσω  την  απόφαση  για  

την  απόδοση  της  τιμής  στον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας ,  τον  θεσμό  τον  
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οποίο  τον  σέβομαι ,  έλεγε  ο  Πρόεδρος  «Ουδείς  έχει  το  δικαίωμα  να  

διεκδικεί  πράγματα  τα  οποία  δεν  του  ανήκουν». 2016. Στον  Δήμο  

Δέλτα .   

 «Δεσμεύομαι  ότι  θα  πράξω  ότι  μου  αναλογεί  για  την  υπεράσπιση  

τόσο  της  εδαφικής  ακεραιότητας  όσο  και  της  ελληνικότητας  της  

Μακεδονίας  μας  με  βάση  την  ιστορία  μας ,  το  Διεθνές  και  Ευρωπαϊκό  

Δίκαιο  στο  σύνολό  του».  Δήμος  Δέλτα .   

Ακολουθεί ,  έχει  κάνει  πάμπολλες  τέτοιες  δηλώσεις  για  τις  οποίες  

χαιρόμουν ,  γιατί  τον  παρακολουθούσα  και  καθότι  έχω  θητεύσει  και  

στην  Νομική  Θεσσαλονίκης  και  παρακολουθούσα  και  όλη  του  την  

διαδρομή ,  χαιρόμουν  που  άκουγα  τέτοιες  δηλώσεις ,  γι '  αυτό  απέδωσα  

και  εγώ  με  την  ψήφου  την  τιμή  στο  πρόσωπό  του ,  βγαίνει  η  απόφαση  

771/16,  τον  ακούω  και  μετά  το  ΄17 στα  Σιάτιστα  στην  105η  επέτειο  

απελευθέρωσης  της  πόλης  να  βροντοφωνάζει  ότι  η  Μακεδονία  είναι  

μια  και  Ελληνική ,  επαναλαμβάνοντας  τα  λόγια  του  μεγάλου  Μακεδόνα  

ηγέτη  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  η  Μακεδονία  είναι  μια  και  είναι  

Ελληνική  και  ξαφνικά  βλέπω  τον  Πρωθυπουργό  να  πηγαίνει ,  έχω  όλο  

το  υλικό  εδώ  από  την  ανακοίνωση  που  έγινε  στα  ΜΜΕ ,  πηγαίνει  στον  

Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  ο  κ .  Τσίπρας ,  έχουμε  συμφωνία  Βόρεια  

Μακεδονία ,  αυτό  έγινε  12/6/18,  τώρα  αυτό  το  καλοκαίρι  τον  Ιούνιο ,  ο  

Πρωθυπουργός  έκανε  λόγο  για  μια  καλή  συμφωνία  και  βλέπω  ότι  ενώ  

θα  περίμενα ,  γιατί  γνωρίζω  ότι  πράγματι  έχουν  περιοριστεί  οι  

αρμοδιότητες  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  από  το  ελληνικό  

Σύνταγμα ,  ορισμένοι  τον  χαρακτηρίζουν  ως  ανεύθυνος  άρχων ,  όχι  τον  

συγκεκριμένο  Πρόεδρο ,  γενικά  τον  Πρόεδρο  γιατί  δεν  έχει  

αρμοδιότητες  και  βλέπω  έναν  πρόεδρο  να  κάνει  δηλώσεις  απέναντι  

στον  Πρωθυπουργό .    
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Δεν  είπε  δηλαδή  ότι  ευχαριστώ ,  κ .  Πρωθυπουργέ ,  για  την  

ενημέρωση  σας  χαιρετώ  και  ξεκινάει .  Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  θέλω  

λίγο  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  πολύ  χρόνο ,  τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κλείστε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  θα  προλάβω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι ,  ο  χρόνος  είναι  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω  μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  μισό  λεπτό  σας  παρακαλώ  και  κλείστε  το .  Όχι  περισσότερο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  εδώ  είναι  απάντηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  πρέπει  να  σεβαστείτε ,  σας  παρακαλώ ,  τον  χρόνο .  Προχωρήστε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απάντηση  σε  όσους  είπαν  για  ποιο  λόγο  ζητάτε  την  ανάκληση ;  Ούτε  

την  παραίτηση  ούτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  χρόνος  είναι  συγκεκριμένος ,  κ .  Γαλάνη ,  προχωρήστε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Λέει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  στον  κ .  

Πρωθυπουργό  αυτή  είναι  η  εθνική  θέση .  Περί  εθνικής  θέσης  πρόκειται .  

Το  ότι  δηλαδή  προϋπόθεση  για  οποιαδήποτε  συμφωνία  είναι  η  

αναθεώρηση  του  συντάγματος  της  πρώην  Γιουγκοσλαβικής  

Δημοκρατίας  της  Μακεδονίας .  Δεν  είναι  μόνο  γιατί  από  αυτή  θα  κριθεί  

τελικά  η  συμφωνία ,  η  οποία  θα  έρθει  προς  κύρωση  στην  Βουλή  των  

Ελλήνων .   

 Έτσι  όπως  έρχονται  λοιπόν  τα  πράγματα  αυτή  την  στιγμή  

εναπόκειται  στην  ΠΓΔΜ  να  κάνει  πράξη  σε  συνταγματικό  επίπεδο  

αυτά  τα  οποία  δεσμεύτηκε  για  την  Συμφωνία  αυτή ,  των  Πρεσπών .  Ότι  

εφόσον  τα  τηρήσει  αυτά ,  ο  σεβασμός  της  ιστορίας ,  που  τόσο  καιρό  

έχει  κακοπάθει  από  την  γειτονική  χώρα ,  για  να  είμαστε  ειλικρινείς  και  

από  ανεύθυνη  στάση  ορισμένων  ηγετών  της ,  αυτός  ακριβώς  ο  

σεβασμός  της  ιστορίας  είναι  ένα  καλό  διαβατήριο  ειδικά  για  την  

περαιτέρω  πορεία  της .   

 Δείχνει ,  δηλαδή  σε  μένα ,  ότι  συμφωνεί ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  την  

απόφαση  αυτή  της  κυβέρνησης  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για  την  υπογραφή  των  Πρεσπών ,  που  ακολουθεί  μετά .   

Και  την  επόμενη  μέρα  και  εδώ  κλείνω  την  πρωτολογία  μου ,  πάει  

ο  κ .  Μητσοτάκης  και  άλλοι  αρχηγοί  που  αντέδρασαν  και  του  λέει  ότι  

κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ  πολύ ,  εδώ  το  έχω  το  δημοσίευμα ,  θα  τα  

καταθέσω  όλα  στην  Γραμματεία  και  του  λέει  ο  κ .  Μητσοτάκης  ότι  

είναι  μια  συμφωνία ,  μη  καλή  συμφωνία  η  οποία  αναγνωρίζει  την  

μακεδονική  γλώσσα ,  μακεδονική  εθνότητα  και  η  απάντηση  του  
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Προέδρου  της  Δημοκρατίας  είναι  ότι  κ .  Μητσοτάκη  εγώ  θα  κάνω  ότι  

περνάει  από  το  χέρι  μου  από  το  σύνταγμα ,  αυτονόητη  υποχρέωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κλείνουμε  κ .  Γαλάνη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  σύνταγμα  καθορίζει  τις  αρμοδιότητες  του  πρόεδρου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ηλιοπούλου .  Σας  παρακαλώ  πολύ  κάνετε  κατάχρηση  του  

χρόνου .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω  να  δείξω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  τελειώνω  με  την  πρωτομιλία  

μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  το  σας  παρακαλώ .  Δεν  έχετε  τον  λόγο  πλέον ,  σταματήστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ηλιοπούλου… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω  να  δείξω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  το  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τον  λόγο  για  τον  οποίο  γράψαμε  το  κείμενο .  Θέλω  να  πω  τον  λόγο  για  

τον  οποίο  γράφτηκε  αυτό  το  κείμενο  και  ζητάμε  την  ανάκληση .  Ούτε  

παραιτήσεις  ούτε  αντισυνταγματικές  ούτε  διχαστικές  ούτε  να  

μετρήσουμε  τον  πατριωτισμό  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ηλιοπούλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλέσω  όμως ,  όχι  τέτοιες  εκδηλώσεις .  Σεβαστείτε  λιγάκι  τον  

χώρο .  Έχετε  τον  λόγο  κυρία  Ηλιοπούλου .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Στο  μεγαλύτερο  βαθμό   έχω  καλυφθεί  εάν  και  θα  τοποθετηθώ  και  από  

τον  κ .  Γρηγοριάδη  γιατί  ουσιαστικά  απάντησε  και  στον  κ .  Γκότση  και  

στον  κ .  Γιαννακίδη  για  τους  λόγους  που  εμείς  οι  οκτώ  ουσιαστικά  

φέραμε  αυτό  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  σίγουρα  δεν  είναι  

πολιτικοί  λόγοι  ή  κάτι  άλλο  από  πίσω .  Καθαρά  ήταν  η  ευαισθησία  μας  

για  το  θέμα  και  η  αγωνία  μας  για  το  τι  θα  συμβεί  με  το  Μακεδονικό  

ζήτημα ,  παρά  το  εάν  θα  πέσει  η  κυβέρνηση  η  όχι .  

 Και  μόνο  η  σύνθεση  των  οκτώ  αποδεικνύει  εάν  εμείς  έχουμε  

άλλους  λόγους  οι  οποίοι  υπονοήθηκαν  εδώ  μέσα .   

 Σίγουρα  σεβόμαστε  τον  θεσμό  του  Πρόεδρου  της  Δημοκρατίας  

αλλά   θα  περιμέναμε  από  τον  ίδιο  να  διαφυλάξει  την  ιστορία  μας ,  το  

μέλλον  της  Μακεδονίας .   

Όταν  εμείς  παραδώσαμε  το  κλειδί  το  ΄16 στον  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας  είχαμε  άλλες  προσδοκίες .  Δεν  περιμέναμε  ότι  θα  

κρατήσει  αυτή  την  στάση  απέναντι  σε  ένα  τόσο  σημαντικό  θέμα  και  

είναι  ένα  ζήτημα  που  σίγουρα  εδώ  για  τον  Νομό  Σερρών ,  για  την  πόλη  

των  Σερρών  έχει  πολύ  μεγάλη  σημασία .   

Μια  τέτοια  διάκριση  ως  επίτιμο  δημότη  στο  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας ,  μάλλον  το  να  παραδώσουμε  το  κλειδί  και  να  το  
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αποκαλέσουμε  ως  επίτιμο  δημότη  δεν  αρμόζει  σε  μια  προσωπικότητα  

που  δεν  μάχεται  και  δεν  υπερασπίζεται  τα  δίκαια  της  πατρίδας  ή  και  

της  περιοχής .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  γεγονός  ότι  και  θα  συμφωνήσω  εγώ  σε  ένα  

μέρος  με  την  εισήγηση  του  κ .  Αναστασιάδη  και  μάλιστα  θα  πω  ότι  

είναι  κάτι  που  το  έκανε  και  εγώ  όταν  ήμουν  επικεφαλής  κάποιας  

διοικητικής  μονάδας ,  ότι  πρέπει  να  είμαστε  ιδιαίτερα  προσεκτικοί  όταν  

αποδίδουμε  τιμές ,  γιατί  τις  ανώτερες  που  τις  έχουμε  αποδώσει  για  

ανθρώπους ,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  κάνει  και  ιδιαίτερα  πράγματα  στον  

τόπο  μας ,  σας  λέω  ότι  και  εγώ  το  έχω  κάνει  και  κάνω  την  αυτοκριτική  

μου ,  τι  θα  αποδώσουμε  σε  κάποιους  ανθρώπους  που  αύριο ,  μεθαύριο  

θα  κάνουν  κάτι  μεγάλο  για  τον  τόπο  αυτόν ;  Αυτό  είναι  για  την  ιστορία  

και  για  την  ενημέρωση  όλων  μας ,  να  είμαστε  πιο  προσεκτικοί .   

 Από  εκεί  και  μετά  όμως ,  νομίζω  ότι  μια  χαρά  συμφέρει  σε  

πολλούς  να  κάνουμε  αναπροσανατολισμό  από  εκεί  που  πραγματικά  

είναι  το  πρόβλημα  και  πρέπει  να  το  λύσουν  κάποιοι  άλλοι ,  να  το  

στέλνουμε  σε  οποιοδήποτε  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  αύριο ,  γιατί  από  

αύριο  θα  ξεκινήσει  σε  όλη  την  Ελλάδα  το  ίδιο  και  θα  ξεκινήσει  μια  

διχαστική  διαδικασία  να  στέλνουμε  σε  οποιοδήποτε  Δημοτικό  

Συμβούλιο  τέτοιου  είδους  πράγματα  που  δεν  αφορούν  και  δεν  

απορρέουν  από  την  αρμοδιότητά  μας  εμείς  να  τα  επιλύουμε  και  να  

συζητιέται  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  να  διχάζεται  ακόμη  περαιτέρω  ο  

ελληνικός  λαός .   
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 Προσωπικά  σε  δυο  σημεία  και  εγώ  δεν  συμφωνώ  με  την  

Συμφωνία .  Παρόλο  που  εγώ  αρχικά  ήμουνα  υπέρ  της  Συμφωνίας ,  γιατί  

κάποια  ζητήματα  όταν  υπάρχει  μια  εκκρεμότητα  μεταξύ  γειτόνων ,  

φυσικών  προσώπων  ή  κρατών  ή  οτιδήποτε ,  καλό  είναι  να  επιλύονται .  

Τελικά  το  αποτέλεσμα ,  όπως  ήρθε  και  εμένα  δεν  μου  άρεσε .   

 Αυτό  όμως ,  το  γεγονός  ότι  δεν  μου  άρεσε  εμένα  προσωπικά  μέχρι  

που  να  φτάσει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  των  Σερρών  να  κάνουμε  

ανάκληση  μιας  απόφαση  στον  ανώτατο  θεσμικό  άρχοντα ,  πολιτειακό  

άρχοντα  του  τόπου ,  νομίζω  ότι  δεν  θα  φέρει  καλά  αποτελέσματα  και  

πιστεύω  ότι  δεν  θα  πρέπει  να  κάνουμε  την  ανάκληση  της  

συγκεκριμένης  απόφασης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γάτσιο .  Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .  Για  

δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Θέλω  να  πιστεύω ,  κύριε  Δήμαρχε  πως  στην  ρύμη  του  λόγου  είπατε  

πως  εμείς  προτρέπουμε  σε  πολιτική  ανωμαλία ,   γιατί  διαφορετικά  δεν  

δικαιολογείται  αυτό  το  οποίο  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπατε  το  εξής :  αυτό  το  οποίο  κάνετε  αποτελεί  προτροπή  σε  πολιτική  

ανωμαλία .   

 Εάν  δεν  το  έχω  σημειώσει  σωστά ,  επιτρέψτε  μου  να  το  πάρω  

πίσω ,  όμως  δεν  είμαι  ο  μόνος  ο  οποίος  το  άκουσε .   

 Αυτό  το  οποίο  όμως  θέλω  να  τονίσω  είναι  το  εξής :  εμείς  δεν  

αναφερθήκαμε  ούτε  σε  κόμματα  ούτε  σε  πολιτικές  τάσεις ,  όταν  
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υπογράψαμε  αυτό  το  κείμενο .  Ήταν  ένα  κείμενο  ιδιαίτερα  προσεγμένο .  

Και  δεν  ζητήσαμε  ούτε  παραιτήσεις  ούτε  κάτι  άλλο .  Απλώς  

καυτηριάσαμε  εμμέσως  πλην  σαφώς ,  μια  παθητική  στάση .   

 Πρέπει  να  τονίσω ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  τρέφω  έναν  

ιδιαίτερο  σεβασμό  στον  θεσμό  της  Δημοκρατίας .  Εξάλλου   τον  τίμησαν  

άνθρωποι  οι  οποίοι  είναι  ξεχωριστοί .  Τους  γνωρίζετε .  Ο  Τσάτσος ,  ο  

Κωνσταντίνος  ο  Καραμανλής ,  ο  Κωστής  Στεφανόπουλος ,  ο  κ .  

Παπούλιας  και  τα  λοιπά .   

 Δεν  θα  μπω  εγώ  στο  τι  εμπεριέχεται  στο  κείμενο .  Υποθέτω  ότι  το  

έχετε  διαβάσει ,  μια  που  καλείστε  να  ψηφίσετε .  Όμως  θα  πω  ορισμένα  

πράγματα  τα  οποία  πιστεύω  ότι  θα  πρέπει  να  ειπωθούν  και  αγγίζουν  

την  πόλη  και  τον  Δήμο  των  Σερρών .  

 Κύριε  Δήμαρχε  σας  άκουγα  στην  πλατεία  Κρονίου  που  λέγατε  ότι  

η  Μακεδονία  είναι  μια  και  είναι  Ελληνική  και  οφείλω  να  πω  ότι  σας  

χειροκρότησα  γιατί  σε  αυτό  το  πράγμα  ταυτιζόμαστε  απόλυτα .   

 Βέβαια  ίσως  να  θυμόνται  αρκετοί  από  εδώ  αυτά  τα  οποία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  χρόνος  σας  τελειώνει ,  σας  δίνω  μισό  λεπτό  για  να  κλείσετε .  Θέλω  να  

σεβαστείτε  τον  χρόνο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έλεγε  το  εξής  ο  κ .  Παυλόπουλος .  Όποια  σπιθαμή  Σερραϊκής  γης  

πατήσεις ,  είναι  ποτισμένη  με  αίμα .   Λοιπόν ,  γι '  αυτή  την  γη  που  είναι  

ποτισμένη  με  αίμα  και  αυτούς  τους  ήρωες ,  εκεί  θα  αναφερθώ .  

 Αναφέρομαι  συγκεκριμένα  και  σύντομα  θα  συνεχίσω  μετά .   

Κύριοι  αυτόν  τον  δρόμο  τον  περνάτε  όλοι .  Δημοσθένους  Βοριά .  

Ξέρετε  ποιος  είναι  αυτός  ο  Δημοσθένης  ο  Βοριάς .  Γνωρίζετε  τον  
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Σύλλογο  Ορφέα .  Ήταν  δημιούργημα  ανάγκης ,  για  να  μην  μαγαριστεί  η  

Μακεδονία .  Γνωρίζετε ,  υποθέτω  τον  κ .  Χατζηπαντατζή ,  ο  οποίος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  έχετε  άλλο  χρόνο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω .  Ο  οποίος  λαβώθηκε  και  πέθανε ,  θάφτηκε  στο  προαύλιο  των  

Αγίων  Θεοδώρων  και  επειδή  ακριβώς  υπήρχε  φόβος  να  κελευθεί  το  

σώμα  τους ,  τον  πήρανε  και  τον  θάψανε  μπροστά  μέσα  την  αυλή  του  

Προξενείου .    

 Γνωρίζουμε  και  πολλούς  άλλους ,  όπως  τον  Γκογκολάκη .  

Απέναντι  από  το  Ι .Κ .Α .  υπάρχει  ένα  άγαλμα  του  Καπετάν  Δούκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι ,  τελείωσε  ο  χρόνος  σας .  Σας  έδωσα  ένα  λεπτό ,  σεβαστείτε  και  

τους  υπόλοιπους  που  περιμένουν .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Καπετάν  Δούκας  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνουμε ,  κ .  Αναστασιάδη ,  μην  με  αναγκάζετε  να  σας  διακόψω .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Καπετάν  Δούκας  ήταν  αυτός ,  ο  οποίος  αφιέρωσε  την  ζωή  του ,  όπως  

και  ο  κ .  Γκογκολάκης ,  γι '  αυτή  την  Μακεδονία ,  να  μην  την  

μαγαρίσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  θα  

μιλούσα  αλλά  ακούστηκαν  ορισμένα  πράγματα  εδώ  πέρα .  Το  να  
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υπερασπίζεσαι  τον  τόπο  δεν  σημαίνει  να  είσαι  γέννημα  θρέμμα .  Η  

οικογένειά  μου  προσωπικά ,  ας  πούμε ,  εδώ  και  πολλούς  αιώνες  δίνει  

μάχη  ενάντια  σε  όλους  τους  κατακτητές  και  στους  Τούρκους  και  στους  

Βούλγαρους  και  στους  Αλβανούς ,  χρόνια  ολόκληρα .   

 Ο  παππούς  μου  συμμετείχε  στην  Μάχη  του  Λαχανά  και  ο  πατέρας  

μου  ήταν  υπερασπιστής  στην  Μάχη  των  Οχυρών .   

Δεν  σημαίνει  να  είσαι  γέννημα ,  εγώ  δεν  είμαι  γέννημα ,  ζω  

σαράντα  πέντε  χρόνια  στην  Μακεδονία .  Αυτά  για  την  αρχή .   

Εκείνο  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  ουδέποτε  συμμετείχα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  απονομή  του  κλειδιού  της  πόλης  στον  

Πρόεδρο  και  δεν  συμμετείχα  και  στην  γιορτή  που  έγινε ,  γιατί  είχα  

βαθιά  πολιτική  άποψη  γι '  αυτό .   

Θέλω  να  τονίσω  και  να  πω  κάτι  σε  όλους ,  ότι  θέλει  αρετή  και  

τόλμη  η  ελευθερία .  Στην  δευτερολογία  θα  βάλω  τα  πολιτικά  μου  

ζητήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Στεργίου .  Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά  κ .  

Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  νομίζω  ότι  δεν  είναι  σοβαρά  

πράγματα  αυτά  να  παίζουμε  με  τους  θεσμούς  εμείς  που  υπηρετούμε  σε  

έναν  θεσμό  Δημοκρατίας  και  ο  θεσμός  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  

είναι  ο  κορυφαίος  θεσμός  του  δημοκρατικού  μας  πολιτεύματος .   

 Ακούστηκε  εδώ  ότι  εμείς  τιμούμε  και  τον  θεσμό  του  Προέδρου  

της  Δημοκρατίας  και  το  ίδιο  το  φυσικό  πρόσωπο .  Δεν  τιμάται ,  

συνάδελφοι ,  όσοι  το  είπατε  αυτό  τον  θεσμό  του  Προέδρου  της  

Δημοκρατίας  γιατί  ο  Παυλόπουλος  δεν  τιμήθηκε  ως  φυσικό  πρόσωπο .  
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Ο  Παυλόπουλος  εάν  δεν  ήταν  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  δεν  θα  είχε  

καμία  τιμή  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  εάν  ήταν  ως  απλό  φυσικό  πρόσωπο .   

Τιμήθηκε  μέσα  από  το  πρόσωπο  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  

και  ο  θεσμός  μέσα  από  την  τιμή  του  Παυλόπουλου ,  ο  θεσμός  του  

Προέδρου  της  Δημοκρατίας .  Άρα  υπάρχει  μια  αντίφαση  και  πρέπει  να  

την  εξηγήσετε  πως  το  κατανοείτε .   

 Θα  μπω  λίγο  επί  της  ουσίας  του  ζητήματος .  Ξεκινάτε  και  λέτε  ότι  

οι  λόγοι  σας  που  κάνετε  αυτή  την  κίνηση  είναι  πατριωτικοί  και  

εθνικοί .  Ξέρετε  τι  σημαίνει  αυτό ;  Εγώ  που  διαφωνώ  μαζί  σας ,  δεν  

είμαι  πατριώτης ,  είμαι ,  ενδεχομένως  και  προδότης ,  γιατί  τέτοιοι  

διαχωρισμοί  σπείρανε  τον  διχασμό  στην  χώρα  και  ο  διχασμός  στην  

χώρα  έβλαψε  την  χώρα  πάρα  πολλές  φορές .   

 Ακούγεται  εδώ  ότι  είναι  μια  η  Μακεδονία  και  είναι  ελληνική .  

Αυτό  το  είπε  ο  Στράβων  ένα  αιώνα  προς  Χριστού .  Στο  Βουκουρέστι  

όμως ,  με  τους  Βαλκανικούς  Πολέμους  υπογράφτηκε  η  Συνθήκη  του  

Βουκουρεστίου  που  λέει  ότι  η  Μακεδονία  της  Ελλάδας ,  η  Μακεδονία  

της  Βουλγαρίας  και  η  Μακεδονία  της  Σερβίας .  Αυτή  είναι  η  

πραγματικότητα .  Να  μην   κάνουμε  άλματα  στην  σκέψη  μας  ή  στην  

ιστορία  για  να  δικαιολογήσουμε  τις  θέσεις  μας .   

Μπορεί  ο  καθένας  να  έχει  τις  θέσεις  του .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα  τα  πούμε  όλα ,  εάν  έχω  τον  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  μην  διακόπτετε .  Ακούστε  με  προσοχή  τον  ομιλητή  χωρίς  

διακοπές .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Χασαπίδη  ολοκληρώστε  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ένα  λεπτό  ακόμα  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  είμαι  από  τους  ανθρώπους  που  πιστεύουν  ότι  η  μη  

λύση  του  προβλήματος  θα  δημιουργούσε  τεράστια  προβλήματα  στην  

χώρα  μας .  Γεωπολιτικά  η  σταθερότητα  στην  περιοχή  ευνοεί  την  

Ελλάδα .  Αυτή  την  στην  Ελλάδα  στα  νότια  Βαλκάνια  είναι  η  

ισχυρότερη  χώρα .  Μπορεί  να  περνούμε  την  οικονομική  κρίση  αλλά  το  

εθνικό  προϊόν  της  χώρας  μας  είναι  190,  200 δις  ευρώ  και  όλων  των  

χωρών  των  νοτίων  Βαλκανίων ,  Βουλγαρίας ,  Σερβίας ,  Κοσσυφοπέδιο ,  

Αλβανίας ,  Σκοπίων  είναι  140.  Άρα  είμαστε  η  ισχυρότερη  χώρα  και  

πρέπει  να  διατηρήσουμε  το  πλεονέκτημα  αυτό .  Να  ομαλοποιήσουμε  τις  

σχέσεις  μας  με  τους  γειτόνους .   

 Εμείς  δεν  κινδυνεύουμε  από  τα  Σκόπια .  Κινδυνεύουμε  από  

ανατολάς  και  όσο  εμείς  δεν  επιλύαμε  αυτό  το  πρόβλημα ,  δεν  επιλύουμε  

αυτό  το  πρόβλημα  η  διεισδυτικότητα  των  Τούρκων  και  των  

Μουσουλμάνων  στην  περιοχή ,  αυτοί  που  έχουν  το  όραμα  του  

Οθωμανισμού  θα  ήταν  πολύ  ισχυροί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσετε  σας  παρακαλώ .  
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα  συνεχίσω  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  

και  έχω  καλυφθεί  σε  πάρα  πολλά  θέματα ,  θα  αναφερθώ  στον  

συνάδελφό  μου  τον  κ .  Χασαπίδη ,  με   έχει  καλύψει ,  πράγματι  κ .  

Στεργίου  θέλει  αρετή  και  τόλμη  η  ελευθερία  αλλά  εγώ  θα  πω  ότι  θέλει  

και  πολύ  σύνεση .   

 Ευχαριστώ ,  δεν  θέλω  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Πράγματι  ειπώθηκαν  από  όλους  και  από  τις  

δυο  πλευρές  εξίσου  σημαντικά  πράγματα .  Εγώ  δεν  θα  πω  ότι  είμαι  ο  

πιο  έξυπνος  από  όλους  ούτε  ο  πιο  Μακεδόνας  ούτε  ο  πιο  πατριώτης ,  

ίσως  υπολείπομαι  από  όλους  σας .  Στην  ουσία  όμως  του  θέματος  τι  θα  

κερδίσουμε  εάν  εδώ  κατά  πλειοψηφία ,  γιατί  ομόφωνα  δεν  το  βλέπω  να  

υπάρξει ,  αποφασίσουμε  να  απωλέσει  αυτή  την  τιμητική  διάκριση  ο  

Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας ;  Τι  είναι  αυτό  που  θα  κερδίσουμε ;  Αυτή  η  

πειθαρχική  πράξη  λοιπόν  που  θα  το  επιβάλουμε ,  αυτή  η  ποινή ,  γιατί  η  

ποινή  όταν  επιβάλλεται  είναι  προς  συμμόρφωση  αυτού  που  του  

επιβάλλεται  και  προς  παραδειγματισμό  όλων  των  άλλων ,  εμείς  λοιπόν  

τι  θα  επιδιώξουμε  με  αυτό ;  Απολύτως  τίποτα  εγώ  πιστεύω .   

 Είμαι  όμως  και  από  αυτούς  που  θα  ήθελα  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  

αυτό  το  σκοπιανό  να  μπει  προς  ψήφιση  μέσα  στην  Βουλή ,  γιατί  πάρα  
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πολλοί  εκ  των  τριακοσίων ,  κρύβονται  μέσα  από  την  κοινή  γνώμη  και  

την  λαϊκή  βούληση  και  ετυμηγορία  και  σύμφωνα  λοιπόν  με  το  τι  θα  

προκύψει  τοποθετούνται  μετά  εκ  του  ασφαλούς .   

 Εγώ  λοιπόν  θα  ήθελα  να  μπει  αυτό  το  θέμα  μέσα  στην  Βουλή  και  

τότε  να  δούμε  όλοι  αυτοί  επώνυμα  εάν  θα  ψηφίσουν  γι '  αυτό  που  

ανεβαίνουν  πάνω  στα  βουνά ,  στις  ταράτσες ,  που  παίρνουν  τις  σημαίες  

ή  θα  τις  πάρουν  εάν  έχουμε  κάτι  άλλο ;   

 Θα  ήθελα  λοιπόν  εγώ  να  μπει  αυτό  το  θέμα  μέσα  στην  Βουλή  για  

να  δούμε  τότε  επώνυμα  τι  θα  ψηφίσει  ο  καθένας  τους  από  αυτούς  και  

όχι  εκ  του  ασφαλούς  μέσα  από  ένα  δημοψήφισμα ;   

 Καταρχήν ,  όπως  πολύ  καλά  είπατε ,  δεν  υπάρχει  περίπτωση  ο  

Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  να  προκαλέσει  δημοψήφισμα ,  αφού  πλέον  

είναι  τιμητικός  ο  τίτλος  ο  οποίος  έχει .   

 Αυτό  είχα  να  πω .  Εάν  χρειαστεί  να  δευτερολογήσω  θα  το  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Πρόεδρε .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πολλοί  από  τους  προλαλήσαντες  με  έχουν  καλύψει  σε  αρκετά  θέματα  

αλλά  μείνανε  κάποια  πράγματα  τα  οποία  πρέπει  να  ειπωθούν  και  να  

ακουστούν .   

 Σε  κανέναν  από  εμάς  δεν  ακούγεται  όμορφο  και  δεν  ακούγεται  

ευχάριστα  τον  τελευταία  καιρό  αυτά  που  ειπώθηκαν  με  την  Συμφωνία  

των  Πρεσπών .  Και  εμένα  δεν  μου  αρέσει  κάποιον  να  ονομάζεται  

Μακεδόνας  ενώ  είναι  Σλάβος .  Δεν  υπάρχει  κανένας  Έλληνας  που  να  

συμφωνεί  με  αυτό  και  ειδικά  μέσα  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

πιστεύω  ότι  δεν  υπάρχει  κανένας  που  να  συμφωνεί  με  αυτή  την  άποψη .  

Όλοι  ξέρουμε  ποιοι  είναι  οι  Έλληνες ,  όλοι  ξέρουμε  ποια  είναι  η  
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Μακεδονία ,  ποιοι  είναι  οι  Μακεδόνες  και  ποιοι  δεν  είναι .  Αυτό  είναι  

γνωστό  σε  όλους  μας .   

 Από  την  άλλη  καλούμαστε  σήμερα  να  κάνουμε  μια  ψηφοφορία ,  

να  ψηφίσουμε  ένα  θέμα  θετικά  ή  αρνητικά ,  με  όλα  αυτά  που  

εισηγήθηκαν  οι  οκτώ  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  συνάδελφοι ,  σεβαστές  οι  

απόψεις  τους ,  τους  άκουσα  όλους  με  προσοχή ,  το  νόημα  όμως  δεν   

είναι  εδώ .   

 Υπηρετούμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είμαστε  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  εκλεχθήκαμε  από  τον  Σερραϊκό  λαό  μέχρι  και  τον  

Αύγουστο  του  ΄19 να  ψηφίζουμε  θέματα  τα  οποία  θα  είναι  προς  το  

συμφέρον  του  Δήμου  και  προς  το  συμφέρον  των  δημοτών  μας  και  αυτό  

κάνω  εγώ  προσωπικά  τα  τελευταία  οκτώ  χρόνια  που  είμαι  εκλεγμένος .   

 Δεν  βλέπω  όμως  κανένα ,  μα  κανένα  όφελος  για  τον  Δήμο  Σερρών  

και  για  τους  Σερραίους  δημότες  εάν  ψηφίσω  ναι  στο  αίτημα  των  οκτώ  

συναδέλφων  μου .  πραγματικά  δεν  βλέπω  κανένα  απολύτως  όφελος .   

 Εάν  βάλουμε  γνώμονα  πρώτα  το  συμφέρον  του  Δήμου  και  των  

δημοτών  μας ,  εκτιμώ  ότι  δεν  θα  πρέπει  να  ψηφίσουμε  ναι  στο  αίτημα  

των  οκτώ  αγαπητών  συναδέλφων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Όλοι  μας  

εκπροσωπούσαμε ,  όλοι  μας  κάναμε  τον  αγώνα  μας  κατά  καιρούς  και  

εγώ  ο  ίδιος  για  δεκαπέντε  χρόνια  ταξίδευα  και  στην  Ευρώπη  και  όχι  

μόνο  και  όπου  βρισκόμουν  και  όπου  μου  δινόταν  η  ευκαιρία  να  

ονομάζουν  οι  ξένοι  τα  Σκόπια  σαν  Μακεδονία  πάντα  παρέμβαινα  και  

εξηγούσα  για  ποιο  λόγο  δεν  πρέπει  να  ονομάζεται  Μακεδονία .  Και  

πάντα  με  σέβονταν  και  πάντα  διορθώνανε  αυτή  την  κουβέντα  τους .  Το  

διορθώνανε  και  το  λέγανε  Fyrom, όπως  έπρεπε  να  το  πουν ,  όπως  

ονομαζόταν  διεθνώς  μέσα  από  συμφωνίες .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  5ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

53

 Πιστεύω  ότι  δεν  θα  έχει  κανένα  όφελος  ο  Δήμος  Σερρών  από  

αυτή  την  ψήφιση  εάν  ψηφίσουμε  όλοι  ναι ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  διαφωνώ  

και  ενδεχομένως ,  στην  δευτερολογία  μου  να  πω  και  κάτι  ακόμη .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Χράπα .  Προχωρούμε  στην  διαδικασία  της  δευτερολογίας .  

Κύριε  Μηλίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλει  να  μιλήσει  ο  εισηγητής  τώρα  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .  Εάν  

θέλετε  να  μιλήσετε  αφού  ολοκληρωθεί .  Πώς  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  ακριβώς ,  σας  άφησα  να  μιλήσετε  αφού  ολοκληρωθεί ,  μπορεί  

να  απαντήσει .  Κύριε  Μηλίδη  τρία  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  σεβαστές  οι  απόψεις  όλων  των  συναδέλφων  μου  

γιατί  αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  απορρέουν  όλοι  από  την  ίδια  αγωνία .  

Όλοι  για  την  Μακεδονία  που  αγαπάμε  τόσο  πολύ .  Όλοι  μας .  Κανείς  

λιγότερο ,  κανείς  περισσότερο .   

 Όμως  θα  σταθώ  σε  δυο ,  τρία  πράγματα  για  να  ξεκαθαρίσω .  Τον  

τίτλο  τον  δώσαμε  στον  θεσμό  του  Προέδρου  γι '  αυτά  που  έκανε  και  

ενδεχομένως  θα  κάνει .  Καταρχήν  κανείς  δεν  ξέρει  τι  μπορεί  να  κάνει  

από  εδώ  και  πέρα .  Άρα  γι '  αυτό ,  έτσι  λέει  ο  νόμος  που  ισχύει  για  τον  

Επίτομο  Δημότη ,  το  χρυσό  κλειδί ,  τις  τιμητικές  διακρίσεις .   
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 Εδώ  είδα  ότι  πολλοί  συνάδελφοι  αναφέρθηκαν  επί  μακρόν  για  

την  Συμφωνία  των  Πρεσπών .  Βεβαίως  και  εγώ  διαφωνώ  με  την  

Συμφωνία  των  Πρεσπών  αλλά  την  Συμφωνία  των  Πρεσπών  δεν  την  

έκανε  ο  Παυλόπουλος .   

 Εδώ  ποιο  είναι  το  θέμα  μας ;  Να  πάρουμε  την  τιμή  από  τον  

Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας ,  από  τον  θεσμό  του  προέδρου .  Δεν  μπαίνω  

σε  θεματολογία .  Από  τον  θεσμό .  Και  λέω  ότι  την  συμφωνία  δεν  την  

έκανε ,  αυτή  που  έγινε  η  Συμφωνία  στις  Πρέσπες ,  η  οποία  βέβαια  δεν  

επικυρώθηκε  από  την  Βουλή ,  θα  δούμε  τι  θα  γίνει  στην  Βουλή ,  αλλά  

δεν  την  έκανε  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας .  Επομένως ,  ποιος  ο  λόγος  

να  πάρουμε  αυτόν  τον  τίτλο  που  δώσαμε  με  συντριπτική  πλειοψηφία  

των  δημοτικών  συμβούλων ;   

 Τρίτον .  Άκουσα  με  προσοχή  και  με  το  φωτογραφικό  έτσι  ωραίο  

αυτό  που  του  κ .  Γαλάνη ,  ότι  από  τις  δηλώσεις  Παυλόπουλου  κατάλαβα  

ότι  συνάγει  ότι  συμφωνεί .  Είμαι  αντίθετος  με  αυτό .  Δεν  συνάγεται ,  κ .  

Γαλάνη  από  αυτά  που  είπατε ,  από  αυτά  που  αναφερθήκατε  ότι  

συμφωνεί  με  τις  Πρέσπες ,  με  την  Συμφωνία  για  μακεδονική  εθνότητα ,  

για  μακεδονική  γλώσσα  και  για  όνομα  και  τα  λοιπά .  Δεν  έχει  

αναφερθεί  πουθενά  ο  Πρόεδρος  ότι  συμφωνεί  με  αυτά .    

Δεν  ξέρω  πως ,  νομίζω  ότι  δεν  συνάδει  και  εάν  το  διαβάσετε ,  

κάνατε  συντακτικό ,  είστε  πολύ  καλός  στα  αρχαία ,  σας  λέω  ότι  κάνετε  

λάθος .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Μετά ,  μετά .  Κάνετε  λάθος .  Μπορούμε  να  το  κάνουμε  και  συντακτική  

ανάλυση ,  γιατί  και  άλλοι  ξέρουν  αρχαία  εδώ  μέσα .  Κάνετε  λάθος ,  

κάνετε  λάθος .  Δεν  συνάγεται  αυτό  το  συμπέρασμα  ότι  συμφωνεί .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λέω  ότι  με  αυτά  που  δείξατε  και  είπατε  δεν  βγαίνει  το  συμπέρασμα  ότι  

ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  συμφωνεί  την  μακεδονική  γλώσσα ,  

εθνότητα  και  τα  λοιπά .  Δεν  το  είδα  πουθενά .  

 Το  κυριότερο  για  τον  Δήμο  μας ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ότι  στο  διαδίκτυο ,  τουλάχιστον  σήμερα  μου  

ετέθη  από  πολλούς  τι  συμβούλιο  είναι ,  τι  ακριβώς  έγινε  και  τα  λοιπά ,  

γιατί  πήρε  μεγάλη  έκταση  και  θα  πάρει  και  άλλη  έκταση  και  νομίζω  ότι  

δεν  χρειάζεται  τώρα  διχαστικά  διλήμματα .   Δεν  χρειάζονται .   

 Να  έρθει  το  θέμα  στην  Βουλή ,  να  συμμετέχουμε  στις  

διαδηλώσεις ,  είμαι  αντίθετος  με  την  Συμφωνία  των  Πρεσπών ,  το  λέω  

και  το  ομολογώ .  Είμαι  αντίθετος .  Συμμετείχε  και  θα  συμμετείχα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  κ .  Αναστασιάδη ,  γεννήθηκα  στην  Πέλλα ,  δέκα  χιλιόμετρα  από  την  

Πέλλα .  Εκεί  πήγαινα  εκδρομή  σαν  παιδάκι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Κανένας  δεν  είναι  περισσότερο  Μακεδόνας  από  εμένα .  Στην  Πέλλα .  

Με  το  σχολείο  στα  πέντε  χιλιόμετρα  πηγαίναμε  με  τα  πόδια  με  το  

βαλιτσάκι  αυτό ,  το  σακίδιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άρα  δεν  νομίζω  ότι  είναι  κανένας  περισσότερο  Μακεδόνας  από  εμένα  

ούτε  κάποιος  περισσότερο  από  κανέναν  άλλο .  Όμως  νομίζω  ότι  

αρχίζουν  διχαστικά  θέματα .  Φανταστείτε  τώρα  να  πάνε  σε  όλους  τους  

δήμους ,  τουλάχιστον  της  Μακεδονίας  και  της  Θράκης  να  δείτε  τι  έχει  

να  γίνει .  Αυτό  θέλουν  οι  Σκοπιανοί .   

 Συγνώμη  κύριοι  συνάδελφοι ,  αλλά  αυτό  θέλουν  οι  Σκοπιανοί .  

Διχαστικές  τάσεις  θέλουν .  Αυτό  θα  γίνει  στο  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,  γι '  αυτό  είμαι  αντίθετος ,  γιατί  το  θέμα  μας  είναι  όχι  η  

Συμφωνία  των  Πρεσπών  αλλά  το  να  πάρουμε  τις  τιμές  από  τον  

Πρόεδρο .  Άλλο  είναι  το  θέμα  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  κάνουμε  μια  επιστολή  διαμαρτυρίας .  Προτείνω  και  αυτό .  Να  

κάνουμε  μια  επιστολή  διαμαρτυρίας ,  όχι  όμως  αφαίρεση  θεσμών .  Με  

τους  θεσμούς  δεν  παίζουμε .  Αυτή  είναι   η  άποψή  μου .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Μην  βιάζεστε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  βιάζομαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  διακόπτετε  τον  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μεταξύ  τους  μιλάνε  οι  συνάδελφοι ,  εμένα  το  λέτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη ,  κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ .  Ολοκληρώσατε ;  Ποιο  

είναι  το  προσωπικό  κύριε ;  Εγώ  δεν  άκουσα  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία  συκοφαντία .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είμαι…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  σας  παρακαλώ .  Σας  παρακαλώ  κύριε  Μυστακίδη ,  

απευθύνομαι  στον  κ .  Γαλάνη .  Είναι  ανεπίτρεπτο  … 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ανεπίτρεπτο  να  κάνετε  τον  συνήγορο  του  κ .  Γαλάνη .  Νομίζω  ότι  

είναι  ικανός  … 
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τώρα .   Σας  παρακαλώ  πολύ .  Μπορείτε  να  μιλάτε  όταν  ζητάτε  

τον  λόγο .  Μην  παίρνετε ,  σας  παρακαλώ ,  αυθαίρετα  τον  λόγο .  

Σεβαστείτε  και  τους  υπόλοιπους  συναδέλφους  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γαλάνη .  Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαι  ο  μόνος  συνάδελφος  που  σας  έφερα  στοιχεία  και  θα  τα  καταθέσω  

στα  πρακτικά  για  ποιο  λόγο ,  γιατί  εδώ  ακούστηκαν ,  έγιναν  απίστευτες  

στρεβλώσεις .  Ακούστηκε  από  τον  κ .  Δήμαρχο  ότι  εμείς  λέμε  στο  

κείμενο  να  παραιτηθεί  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  για  τον  κ ,  Δήμαρχο  όμως .  Συγνώμη ,  συγνώμη  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Γαλάνη ,  ακούστε  με  ένα  λεπτό .  Μην  εμπλέκεται  τον  κ .  

Δήμαρχο  τώρα  στην  κουβέντα  αυτή .  Στην  δευτερολογία  σας… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  με  αφήσετε  να  μιλήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  μην  εκμεταλλεύεστε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  εκμεταλλεύομαι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένα  λεπτό  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα  μόνο  εσείς  μιλάτε ,  δεν  μιλάει  κανείς  άλλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απευθυνθήκατε  για  τον  κ .  Δήμαρχο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  με  αφήσετε  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  αναφέρεστε  σε  άλλους .  Για  τον  κ .  Μηλίδη  επί  

προσωπικού .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  έχει  κανείς  το  δικαίωμα  να  αναφέρεται  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτη  φορά  το  ακούω  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  προσωπικού .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επί  προσωπικού  λέω  επακριβώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικαιολογήστε  το .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  αναφέρθηκε  στο  όνομά  του  ότι  δεν  είπα  κάτι  καλά .  

Επομένως ,  επειδή  είμαι  ο  μόνος  δημοτικός  σύμβουλος  που  έφερα  

στοιχεία  εγγράφως  εδώ ,  όπως  είναι  τα  δημοσιεύματα  για  το  τι  
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ειπώθηκε  στον  κ .  Τσίπρα .  Ο  κ .  Τσίπρας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   λέει  στον  κ .  

Πρόεδρο ,  ο  Πρωθυπουργός  έκανε  λόγο  για  μια  καλή  συμφωνία .  Καμία  

αντίδραση  από  τον  Πρόεδρο .  Επί  προσωπικού  που  έθεσε  σε  μένα  ο  κ .  

Μηλίδης .  Ο  κ .  Πρόεδρος  δεν  απαντά  στον  κ .  Πρωθυπουργό  για  το  ότι  

είναι  μια  καλή  συμφωνία .  Μούγκα .   

 Συνεχίζω .  Λέει  ο  κ .  Πρόεδρος  στον  κ .  Πρωθυπουργό .  Αυτή  η  

εθνική  θέση ,  περί  εθνικής  θέσεως  πρόκειται ,  το  ότι  δηλαδή  

προϋπόθεση  για  οποιαδήποτε  συμφωνία  είναι  η  αναθεώρηση  του  

συντάγματος  της  πρώην  Γιουγκοσλαβικής  Δημοκρατίας  της  

Μακεδονίας  δεν  είναι  μόνο  γιατί  από  αυτή  θα  κριθεί  τελικά  η  

συμφωνία ,  η   οποία  θα  έρθει  προς  κύρωση  στην  Βουλή  των  Ελλήνων .   

 Και  του  λέει  παρακάτω  ότι  έτσι  όπως  έρχονται  λοιπόν  τα  

πράγματα  αυτή  την  στιγμή  εναπόκεινται  στην  ΠΓΔΜ  να  κάνει  πράξει  

και  σε  συνταγματικό  επίπεδο  αυτά  για  τα  οποία  δεσμεύτηκε .  Σαν  να  

λέει  δηλαδή  στον  Πρωθυπουργό  ότι  ναι ,  αυτή  η  συμφωνία  που  την  

προχωράς  περιμένουμε  να  δούμε  εάν  θα  υλοποιηθεί  και  από  τα  Σκόπια .  

Δεν  του  λέει  ότι  είναι  μια  καλή  συμφωνία ,  δεν  συμφωνώ .   

 Εάν  του  έλεγε  ότι  είναι  μια  κακή  συμφωνία ,  δεν  συμφωνώ  ή  του  

έλεγε ,  για  να  εξηγούμαι ,  για  να  μην  παρεξηγηθώ  ή  του  έλεγε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μα  θέλω  να  ξεκαθαρίσω…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  προσωπικό  σας  θέμα… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω  να  ξεκαθαρίσω  το  προσωπικό  μου .  Εγώ  δεν  είπα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

στον  κ .  Μηλίδη  και  στους  άλλους  συναδέλφους  ότι  ο  κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  διακόψω .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα  δεν  με  αφήσατε  να  ολοκληρώσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  ολοκληρώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενάμιση  λεπτό  μιλάτε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να  ολοκληρώσω  πάω  αλλά  συνεχώς  με  σταματάτε .  Εγώ  δεν  είπα ,  

ακριβώς  αυτά  που  σας  ανέφερα  τα  είπα  επακριβώς ,  όπως  τα  βρήκα  στο  

δημοσίευμα  της . . .εφημερίδα ,  όπως  δημοσιεύτηκαν ,  τα  λόγια  είναι  μέσα  

σε  εισαγωγικά  του  κ .  Προέδρου  που  μιλάει  με  τον  κ .  Πρωθυπουργό .  

Του  λέει  ο   κ .  Πρωθυπουργός  ότι  είναι  μια  καλή  συμφωνία ,  ο  κ .  

Πρόεδρος  δεν  το  απαντά  ότι  δεν  είναι  μια  καλή  συμφωνία ,  ίσα  – ίσα  

του  μιλάει  για  χίλια  δυο  πράγματα  και  του  λέει  ότι ,  τα  είπα ,  δεν  θα  τα  

επαναλάβω  ξανά…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ ,  τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  σας .  Δεν  τελειώνετε  

από  ότι  βλέπω .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  το  είπα  ότι  δεν  συμφωνώ  και  δεν  του  είπε  ότι  εγώ  είμαι  πρόεδρος  

της  Δημοκρατίας ,  δεν  έχω  αρμοδιότητες ,  ευχαριστώ  πολύ  που  με  

ενημέρωσες ,  καλή  συνέχεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ελάτε  να  τα  διαβάσετε  κ .  Μηλίδη ,  ελάτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ελάτε  να  τα  διαβάσετε  να  δείτε  τι  συμπέρασμα  βγαίνει .  Ελάτε  να  τα  

διαβάσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  συνεχίζετε  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  να  διευκρινίσω  σχετικά  με  το  θέμα  της  παραίτησης  τι  ακριβώς  

είπαμε .  Και  επειδή  το  είχα  γραμμένο ,  γιατί  ήξερα  ότι  μπορεί  να  το  

πάρουν  διαφορετικά ,  είπα  τα  εξής  και  τα  διάβαζα  από  μέσα .  

 Με  παραίτηση  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  δημιουργείται  

πολιτική  ανωμαλία .  Δεν  είπα  ότι  το  ζητάτε  εσείς .  Είπα  τι  θα  συμβεί  με  

την  παραίτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .  Από  αλλού  διατυπώθηκε  αυτή… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ξέρετε  πολύ  καλά  από  που  ακούστηκε .  Μην  διακόπτετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είπα  ότι  το  είπατε  εσείς .  Είπα  τι  μπορεί  να  συμβεί .  Ξεκαθάρισα  

κάποια  πράγματα .  τι  μπορεί  να  συμβεί  με  την  παραίτηση .  Είπα  ότι  με  

παραίτηση  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  δημιουργείται  πολιτική  

ανωμαλία  και  συνέχισα  λέγοντας .  Προσωπικά  είπα ,  διαφωνώ  με  τέτοια  

ενέργεια  και  εγώ  προσωπική  άποψη  εκφράζω  ότι  κάτι  τέτοιο  το  θεωρώ  

προτροπή  σε  πολιτική  ανωμαλία .  Δεν  είπα  εγώ  κάτι  για  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπα  τι  συμβαίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον  αφορά  δε  για  τα  συμπεράσματα  που  μπορεί  να  βγάζει  κάποιος  με  

αυτά  που  λέει  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας ,  εγώ  το  συμπέρασμα  που  

έβγαλα  από  αυτά  που  είπε  ο  πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  στα  Σιάτιστα  

είναι  αυτό  που  είπε .  Η  Μακεδονία  είναι  μια  και  είναι  και  Ελληνική .  

Αυτή  είναι  η  θέση  του  και  μην  ξεχνάτε  ότι  είναι  παιδί  του  Καραμανλή  

αυτός ,  δεν  μπορούσε  να  πει  κάτι  διαφορετικό .   
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 Εγώ  αυτό  κατάλαβα  ότι  είναι  η  θέση  του .  Τώρα  ο  καθένας ,  

αλίμονο  σέβομαι  ο  καθένας  πως  μπορεί  να  ερμηνεύσει  τα  λεγόμενα  του  

καθενός .  Αυτό  ήθελα  να  διευκρινίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη .  Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Στεργίου  δεν  ζητήσατε  τον  

λόγο ,  γιατί  παρεμβαίνετε ;  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Στην  δευτερολογία  σας  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είπα  εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Στεργίου .  Μην  καταγράφετε  

τίποτα  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  δεν  κάνουμε  συζήτηση  εδώ .  Τοποθετήσεις  κάνουμε  

αυτή  την  στιγμή .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τις  υποδείξεις  προς  τον  Πρόεδρο  αφήστε  τες .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολιτική  ανωμαλία  ξέρουμε  τι  σημαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κρατήστε  τουλάχιστον  τους  τύπους ,  δεν  χάθηκε  ο  κόσμος .  Υπάρχει  ένα  

Δημοτικό  Συμβούλιο  σεβαστείτε  την  λειτουργία  του .  Με  το  να  

πετάγεστε  δεν  βοηθάει  σε  τίποτα .  Βέβαια  δεν  βοηθάει ,  εκτός  εάν  

επιδιώκετε  να  μην  βοηθάει .   

Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη ,  έχετε  τον  λόγο .  Τρία  λεπτά .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Βέβαια  για  να  πούμε  την  αλήθεια  τώρα  όλη  αυτή  η  φασαρία  εάν  τελικά  

ζητούσατε ,  ζητάτε  παραίτηση  ή  όχι ,  εσείς  λέτε  όχι ,  ευθύνεστε  εσείς  

γιατί  στο  κείμενό  σας ,  ενώ  επισημαίνετε  ότι  ο  Πρόεδρος  της  

Δημοκρατίας  κράτησε  μια  παθητική  στάση ,  δεν  γράφετε  ξεκάθαρα ,  

ποια  θα  ήταν  ή  ποια  θα  έπρεπε  να  είναι  από  πλευράς  του  η  ενεργητική  

στάση ;  Δηλαδή  τι  έπρεπε  να  κάνει ;  Και  δεν  το  άκουσα  από  εσάς  κάτι  

συγκεκριμένο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  διέκοψα  κανέναν ,  δεν  θα  με  διακόψει  κανένας .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  διακόπτετε ;  Υπάρχει  λόγος ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  θα  με  διακόψει  κανένας ,  δεν  διέκοψα  κανέναν .  Σέβομαι  απόλυτα  

τον  κάθε  ομιλητή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  την  διαδικασία .  Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και  στο  κάτω-κάτω  τι  διαμαρτύρεστε ;  Στο  κείμενό  σας  δεν  γράφετε  

ξεκάθαρα  ποια  θα  έπρεπε  να  είναι  η  αντίδραση  του  Προέδρου  της  

Δημοκρατίας  κατά  την  γνώμη  σας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  έχετε  να  δευτερολογήσετε ,  θα  ζητήσετε  πάλι  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  παρεμβαίνετε .  Σας  ανακαλώ  εις  την  τάξη .  

Αφήστε  τις  ειρωνείες .  Σας  ανακαλώ  δεύτερη  φορά  σε  τάξη .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  δικαίωμα .  Αφήστε  τα  αυτά .  Αφήστε  τα  αυτά .  Μην  

διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  πολύ ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  όταν  

παρεμβαίνετε  αυθαίρετα  …. 
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Ζητήσατε  τον  λόγο ;  Καλά ,  μπορούμε  να  

συνεννοηθούμε ;  Διέκοψε  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  πήρε  παρατήρηση ;  Εσείς  

προκλητικά  συνεχίζετε .  Γιατί ;  Υπάρχει  λόγος ;  Και  επικαλείστε  επειδή  

είστε  μέσα  στους  οκτώ ;  Αυτό  κάνει  ο  Πρόεδρος  αυτή  την  στιγμή  που  

προσπαθεί  να  συντονίσει  την  συζήτηση ;  Μπράβο ,  ωραίος .   

 Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη .  Παρακαλώ  κύριοι .  Παρακαλώ  συνεχίζετε ;  

Εσείς  προκαλείτε .  Προκαλείτε  και  το  εισπράττετε .  Δυο  φορές  σας  

ανακάλεσα  στην  τάξη .  Δεν  είναι  προς  τιμήν  σας  αυτό .  Ορίστε  κύριε .   

Κύριε  Αναστασιάδη  μην  διακόπτετε .  Διακόψατε  κατ’  επανάληψη  τον  κ .  

Γιαννακίδη .  

 Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια  διευκρίνιση  και  απευθύνομαι  σε  σας  πρωτίστως ,  κ .  Μυστακίδη ,  

γιατί  το  θίξατε  και  αναφέρατε  το  όνομά  μου  αλλά  και  γενικά  σε  όλους  

εδώ  μέσα ,  να  το  ξεκαθαρίσω  ότι  εγώ  δεν  είμαι  ούτε  απολογητής  της  

κυβέρνησης  ούτε  υπερασπιστής  της .  Ίσα  – ίσα  το  αντίθετο  είπα .  Ότι  και  

έχουμε  το  δικαίωμα  αλλά  και  το  χρέος  ασκούμε  κριτική  σε  κάθε  

κυβέρνηση ,  πόσω  μάλλον  σε  μια  κυβέρνηση  η  οποία  υπογράφει  

μνημόνια  τα  οποία  δηλώνουν  και  υπογραμμίζουν  την  απώλεια  της  

εθνικής  μας  ανεξαρτησίας .  Αυτό  το  είπα .  Ότι  έχουμε  τους  πολιτικούς  

λόγους  να  ασκήσουμε  κριτική  και  να  αντιδράσουμε ,  αλλά  όχι  όμως  να  

τους  πούμε  τους  εθνικούς  ως  πρόσχημα  για  να  πετύχουμε  πολιτικούς  

στόχους .   
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 Επιστρέφω  στο  ερώτημα  της  ουσίας  που  έθεσα ,  κατά  την  γνώμη  

μου ,  το  πιο  σημαντικό  στην  τοποθέτησή  μου  την  αρχική  και  θα  το  πω ,  

χωρίς  να  θέλω  να  προσβάλω  κανέναν ,  θα  χρησιμοποιήσω  όμως  μια  

φράση  ότι  κανένας  από  εσάς  δεν  είχε  το  πολιτικό  ανάστημα  να  μου  

απαντήσει  στο  ερώτημα  που  έθεσα ,  γιατί  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  

υπογράφει  όλο  αυτό  το  διάστημα  προεδρικά  διατάγματα  σχετικά  με  τα  

μνημόνια ,  τα   οποία  δηλώνουν  ξεκάθαρα  απώλεια  εθνικής  

ανεξαρτησίας  και  δεν  αντέδρασε  κανένας  και  όχι  μόνο  δεν  αντέδρασε  

αλλά  το  ΄17 δέχθηκε  να  του  δώσουμε  κλειδί  και  να  τον  κάνουνε  

επίτιμο  δημότη  και  έρχεστε  τώρα ,  κάπως  καθυστερημένα ,  να  

αντιδράσετε ;   Γιατί ;  Δεν  μου  απάντησε  κανένας  από  εσάς .  Το  αφήνετε  

αυτό  το  ερώτημα  να  πέσει ,  να  κρυφτεί .  Εγώ  θέλω  μια  απάντηση .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  απαντήσω  στον  κ .  Γιαννακίδη .  Πάνω  από  όλα  η  πατρίδα .  Με  

φτώχεια  ζούμε ,  με  ψωμί  και  χωρίς  ελιά  και  χωρίς  ψωμί  έζησαν  οι  

άνθρωποι ,  με  φτώχεια  έζησαν  και  στα  δύσκολα  χρόνια ,  κανένας ,  όσο  

και  να  διαμαρτυρόμαστε  μεταξύ  μας ,  όπου  και  εάν  πήγαν  οι  μισθοί  και  

οι  συντάξεις  μας ,  κανένας  δεν  βγήκε  στους  δρόμους  σε  αυτό  το  

επίπεδο .  Όταν  όμως  θα  θίγουν  την  πατρίδα ,  μας  θίγουν  όχι  την  ζωή  

μας ,  που  είμαστε  έτοιμοι  να  την  δώσουμε ,  ότι  πιο  ιερό  έχουμε  για  μας .   

Πάνω  από  όλα  είναι  η  πατρίδα  μας ,  πάνω  από  όλα  η  Μακεδονία  

μας  γι '  αυτό  φτάσαμε  να  είμαστε  στους  δρόμους  συνέχεια  και  στα  

συλλαλητήρια  άνθρωποι  φιλήσυχοι ,  άνθρωποι  που  δεν  βγήκαμε  από  τα  

σπίτια  μας ,  άνθρωποι  που  δεν  ενοχλήσαμε  στην  ζωή  μας  κανέναν .  Για  
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την  πατρίδα  μας  όμως  θα  γίνουν  και  Μπουμπουλίνες  και  Εμμ .  Παπάς  

και  από  όλα .   

Αυτό  θέλω  να  απαντήσω  στον  κ .  Γιαννακίδη .   

Όσο  για  τα  άλλα  που  λέγαμε ,  μπορεί  να  είμαστε ,  δεν  ξέρω ,  

κάποιοι  θα  μας  πουν  γραφικούς ,  κάποιοι  πιθανόν  να  μας  πουν  δεν  

ξέρω ,  κάποιοι  πήγαν  να  διαστρεβλώσουν  το  κείμενό  μας  και  να  μας  

πουν  ότι  μιλάμε  για  πολιτική  ανωμαλία .  Το  οδηγούμε  το  θέμα  εκεί  για  

παραίτηση  Προέδρου .   

Κανένας  δεν  μίλησε  για  παραίτηση  Προέδρου .  Ζητούσαμε  από  

τον  Πρόεδρο  μια  δήλωση  και  να  κάνει  ένα  αίτημα  στο  Πρωθυπουργό  

να  γίνει  δημοψήφισμα .  Αυτό  που  λέει  η  καρδιά  του  κάθε  Έλληνα .  Αυτό  

ζητούσαμε ,  αυτό  ζητάμε  στο  κείμενό  μας  και  τίποτα  παραπάνω .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εδώ  

βλέπω  ότι  υπερθεματίζουμε  όλα  τα  γεγονότα  του  Σκοπιανού .  Πρέσπες ,  

συλλαλητήρια ,  εντελώς  ξεκάρφωτο  δηλαδή  το  θέμα ,  που  το  θέμα  μας  

είναι  εάν  πάρουμε  το  κλειδί  που  το  έδωσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  

Δήμου  Σερρών .   

Εδώ  μιλάμε  για  όλα  της  Μακεδονίας ,  το  τι  πρέπει  να  κάνουμε ,  τι  

παίρνουμε  το  όνομά  μας ,  διαστρεβλώνουν  την  ιστορία  μας ,  την  ιστορία  

μας  την  παίρνουν ,  την  καρδιά  μας  παίρνουν ,  την  ψυχή  μας  παίρνουν .  

Δεν  αμφιβάλουμε ,  όλοι  βγήκαμε  στους  δρόμους ,  όλοι  κάναμε ,  

κάνουμε ,  όχι  κάναμε ,  κάνουμε  τον  αγώνα ,  συνεχίζουμε  με  διάφορα  

μέσα ,  το  διαδίκτυο  και  τα  λοιπά ,  και  τα  λοιπά .   
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Σήμερα  άλλο  είναι  το  θέμα  μας .  Εάν  πρέπει  εμείς  που  δώσαμε  

την  τιμή  αυτή  ,  τις  τιμές  στο  ανώτατο  αξίωμα  που  έχει  σε  αυτή  την  

χώρα  ο  πρόεδρος ,  εάν  πρέπει  να  το  πάρουμε .  Εάν  αυτό  συνάδει  με  μια  

λογική .  Αυτό  είναι  το  θέμα  μας .   

 Νομίζω  ότι  είμαστε  σε  λάθος  δρόμος .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  

συγνώμη  που  το  λέω ,  επαναλαμβάνω ,  63 δήμοι ,  εκ  των  οποίων  και  δυο  

Σερραϊκοί  δήμοι  έχουν  δώσει  το  κλειδί ,  το  χρυσό  κλειδί ,  το  κλειδί  της  

πόλης ,  πείτε  το  όπως  θέλετε ,  την  τιμητική  διάκριση  και  δεν  συμβαίνει  

αυτό  το  πράγμα .  Δεν  ξέρω  εμείς  πάντοτε  πρωτοπορούμε  σε  θέματα  και  

νομίζω  ότι  στιγματιζόμαστε  με  αυτές  εδώ ,  αρνητικά ,  πανελλαδικά  λέω ,  

με  αυτές  τις  ενέργειες .   

 Εγώ  θα  κλείσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  θα  πω  ότι  δεν  συμφωνώ  

σίγουρα ,  διότι  θα  συμφωνούσα  εάν  στον  Πρόεδρο  που  δώσαμε ,  ο  

Πρόεδρος  ο  ίδιος  λοιδορούσε  εμάς ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τους  

Σερραίους  πολίτες .  Δεν  έκανε  κάτι  τέτοιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τότε  θα  λέγαμε  ότι  εμείς  σας  τιμούμε ,  σας  δίνουμε  μια  διάκριση  και  

εσείς  λοιδορείτε  τον  Σερραϊκό  λαό  ή  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Τότε  

ναι .  Συμπεράσματα  ότι  δεν  απάντησε ,  ότι  δεν  είπε  τίποτα ,  άρα  

συμφωνεί  ή  όχι ,  νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  να  βγαίνουν .  Γιατί  τα  

συμπεράσματα  τα  δικά  μου  είναι  άλλα .  Ότι  είναι  υπερασπιστής  της  

Μακεδονίας  και  ότι  η  Μακεδονία  είναι  μια  και  ελληνική .  Αυτό  το  

συμπέρασμα  έβγαλα  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όπως  είπε  και  η  κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου ,  άμα  δεις  την  σύνθεση  

των  υπογραφόντων   καταλαβαίνεις  ότι  ήταν  μια  τελείως  αυθόρμητη  

κίνηση  και  απαλλαγμένη  από  οποιοδήποτε  κίνητρο  κομματικό  ή  

οτιδήποτε  άλλο .  Εκτός  από  αυτό ,  από  την  παράταξή  μας  άλλοι  δυο  

υπέγραψαν .  Δεν  είμαστε  οκτώ  δηλαδή ,  δέκα  είμαστε .  Βέβαια ,  δεν  είναι  

εδώ  να  εξηγήσουν  γιατί  έπεσαν  τις  υπογραφές  τους ,  άρα  δεν  μπορεί  να  

δώσει  καμία  απολύτως  μομφή ,  να  αποδώσει  κάποιος  σε  αυτή  την  

ομάδα  για  οποιοδήποτε  θέμα .  Είναι  τελείως  αυθόρμητο .   

 Επίσης  θέλω  να  πω  το  εξής :  ότι  εδώ  μέσα  ακούστηκε ,  καταρχήν  

πιστεύω  ότι  όλοι  εδώ  μέσα ,  ειλικρινά  το  πιστεύω  είμαστε  το  ίδιο  

πατριώτες ,  χωρίς  να  υπάρχει  σε  κανέναν  καμία  απολύτως  απόκλιση  

δεκαδικού .  

 Αυτό  είναι  δεδομένα  και  άδικα  αναφερόμαστε  σε  τέτοια  

ζητήματα .  Απλώς  έχουμε  διαφορετικές  επιλογές   για  τον  τρόπο  με  τον  

οποίο  πρέπει  να  αμυνθούμε  σε  κάτι  που  δεν  μας  αρέσει  σε  όλους .  Όλη  

η  διαφορά  μας  αυτή  είναι .  Δεν  είναι  ποιος  είναι  πιο  πατριώτης .   

 Αλλά  προσέξτε .  Παρουσιάστηκε  από  κάποιους  εδώ  συμβούλους ,  

συναδέλφους  ότι  ο  Πρόεδρος  με  την  αφαίρεση  των  αρμοδιοτήτων  δεν  

έχει  κανέναν  ρόλο  και  τα  λοιπά .  Δηλαδή  ότι  ο  Πρόεδρος  της  

Δημοκρατίας  και  σε  τέτοια  ακόμα  θέματα  δεν  μπορεί  να  παρέμβει ,  άρα  

είναι  ένα  διακοσμητικό  στοιχείο .   

 Αλλά  όπως  απέδειξε  ο  κ .  Γαλάνης ,  το  απέδειξε  με  τα  έγγραφα  

που  έφερε ,  λέει  ότι  εγώ  θα  κάνω  το  ένα ,  θα  κάνω  ότι  είναι  δυνατόν  για  

την  πατρίδα ,  ότι  είναι  για  το  συμφέρον ,  άρα  ο  ίδιος  πιστεύει  και  

επομένως  τον  πιστεύουμε  εμείς  ότι  έχει  την  δυνατότητα  να  το  κάνει ,  
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ότι  μπορεί  να  την  κάνει .  Γι '  αυτό  και  εμείς  διαμαρτυρόμαστε  και  λέμε  

ότι  κράτησε  παθητική  στάση .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης  για  δυο  λεπτά  έχει  τον  λόγο .    

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  όφελος ,  ποιος  είναι  το  όφελος  που  ρωτάνε  

ορισμένοι  συνάδελφοι ;  Τους  οποίους  τους  θεωρούμε  όλους  εδώ  το  ίδιο ,  

ότι  αγαπούν  την  πατρίδα ,  όσο  την  αγαπάει  ο  καθένας ,  ο  κάθε  απλός  

πολίτης .   

 Το  όφελος  είναι  η  ελευθερία  της  πατρίδας ,  η  συνέχιση  της  

ελευθερίας  της  πατρίδας .  Το  όφελος  είναι  να  διατηρήσουμε  τα  

ιστορικά  κεκτημένα ,  ότι  είμαστε  Έλληνες ,  Σερραίοι ,  Μακεδόνες  και  

ότι  δεν  μπορεί  κανείς  αυτή  την  ιστορία  με  έναν  τρόπο  να  την  

διαγράψει ,  με  μια  συμφωνία  να  την  παραποιήσει .   

 Δεν  μπορώ  εγώ  να  δέχομαι  ότι  ο  κ .  Δημητρόφ  λέει  ότι  είμαστε  

Μακεδόνες  και  θα  μιλάμε  την  μακεδονική  γλώσσα  στο  Ευρωπαϊκό  

Κοινοβούλιο  τις  προάλλες  αλλά  ούτε  μπορώ  να  δεχθώ  ότι  έγγραφο  του  

WikiLeaks λέει  ότι  εδώ  κα  δέκα  χρόνια  ζητούσαν  τα  Σκόπια  το  Βόρεια  

Μακεδονία  με  μακεδονική  γλώσσα  και  μακεδονική  εθνικότητα .   

 Δηλαδή  εμείς  τι  κάναμε ;  Μετά  από  δέκα  χρόνια  τους  δώσαμε  

αυτά  που  ζητούσαν ;  Και  αυτό  το  εμφανίζουμε  ως  επιτυχία  και  πάει  ο  κ .  

Πρωθυπουργός ,  όποιος  και  να  ήταν ,  δεν  με  ενδιαφέρει ,  δεν  ανήκω  

πουθενά ,  μόνο  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ανήκω ,  στην  δουλειά  μου  και  

στην  κοινωνία  αυτή  και  πάει  ο  κ .  Πρωθυπουργός  και  λέει  στον  

Πρόεδρο  ότι  είναι  μια  καλή  συμφωνία  και  ο  κ .  πρόεδρος  λέει  ότι  ναι ,  

να  δούμε  εάν  θα  εφαρμόσουν  αυτοί  την  συνταγματική  τους  
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αναθεώρηση  και  θα  εφαρμόσουν  αυτή  την  συμφωνία  και  εσείς  μου  λέτε  

ότι  εγώ  δεν  ερμηνεύω  σωστά  αυτά  που  λέω .   

 Δώσανε  την  Μακεδονία  και  εσείς  κάθεστε ;  Αναμετριόμαστε  με  

την  ιστορία  το  καταλαβαίνετε ;  Ποιος  διχάζει ;  Εμείς  είμαστε  όλοι  μαζί  

ενωμένοι .  Την  Μακεδονία  αγαπούμε ,  την  πατρίδα  μας  αγαπούμε ,  αυτά  

που  μάθαμε  από  μικρά  παιδιά .  Ποιος  είπε  ότι  εγώ  κοιτάω  τον  κ .  

Αραμπατζή  εάν  ψηφίσει  ναι  ή  όχι  λιγότερο  πατριώτη  ή  περισσότερο ;  

Μαζί  του  είμαι ,  τι  έχει  αλλάξει ;  Στην  ίδια  πόλη  ζούμε ,  στην  ίδια  

κοινωνία .   

 Τιμήσαμε  τον  κ .  Πρόεδρο  γιατί  έλεγε  τότε  ότι  η  Μακεδονία  είναι  

μια  και  είναι  ελληνική ,  όπως  το  είπε  ο  κ .  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  

με  τον  Ανδρέα  Παπανδρέου  και  τον  Κωνσταντίνο  Μητσοτάκη  το  ΄92, 

όπως  το  είπε  η  κυρία  Θάνου  και  οι  Αρεοπαγίτες  στην  απόφαση  του  

2009 για  την  Μακεδονική  Στέγη .  Που  είπαν  ότι  δεν  υπάρχει  

μακεδονικό  έθνος .  Πότε  δημιουργήθηκε ;  Τι  στρέβλωση  είναι  αυτή ;   

 Αυτά  τα  πολύ  απλά  πράγματα  λέμε  εμείς  σήμερα  και  για  να  

κρατάει  το  χρυσό  κλειδί  της  πόλης ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  πρέπει  να  τιμά  αυτά  

τα  λόγια  που  είπε .   

 Εμείς  θεωρούσαμε  μέχρι  σήμερα  και  του  είχαμε  εμπιστοσύνη  ότι  

τα  τιμούσε ,  τα  έλεγε .  Εκεί  που  έπαιρνε ,  κ .  Γκότση ,  επίτιμος  δημότης  

χρυσό  κλειδί ,  στα  Σιάτιστα ,  στο  Δέλτα ,  τα  έλεγε  και  εμείς  τον  

τιμήσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τώρα  όμως  που  πήγε  ο  κ .  Πρωθυπουργός  που  του  τα  είπε  αλλιώς ,  με  

άλλη  συμφωνία…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Δεν  είπε  τίποτα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαβάστε  τι  είπε .  Τα  έχω  εδώ ,  για  να  μην  ξανά  κάνω  τον  ίδιο  κύκλο  

και  στεναχωρηθείτε .  Διαβάστε  να  δείτε  τι  είπε .  Εδώ  τα  έφερα .  

Διαβάστε  τα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επομένως  λέω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχει  λόγος .  Εγώ  ως  Σερραίος  

Έλληνας  Μακεδόνας  που  τέτοιοι  είστε  και  εσείς ,  αυτοί  είναι  νομίζω ,  οι  

χαρακτηρισμοί  που  όλου  μας  μας  χαρακτηρίζουν ,  δεν  μπορώ  να  δεχθώ  

ότι ,  τουλάχιστον  μέχρι  σήμερα  έτσι  όπως  είναι  τα  πράγματα  και  με  την  

αντίδραση  ή  την  ολιγωρία  του  Προέδρου ,  θα  μπορεί  ο  κ .  πρόεδρος  τον  

θεσμό  τον  οποίο  τον  τιμώ  και  μακριά  από  μένα  τέτοιες  λειτουργίες ,  να  

διατηρεί  το  χρυσό  κλειδί  της  πόλης  και  να  έχει  αυτό  τον  τίτλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι  γνωστό  ότι  όλοι  οι  Έλληνες  

επιθυμούμε  να  λυθεί  αυτό  το  πρόβλημα ,  το  Σκοπιανό .  Είναι  ένα  αγκάθι  

που  για  δεκαετίες  ταλανίζει  την  ελληνική  κοινωνία  ολόκληρη .   

Θέλουμε  να  έχουμε  φιλικές  σχέσεις  με  τους  γείτονες .  Σαφώς .  Και  

φιλικές  και  συνεργασία  σε  όλα  τα  επίπεδα ,  αλλά  όχι  βέβαια  εις  βάρος  

του  έθνους   και  της  ιστορίας  μας .  όχι  βέβαια .  Γι '  αυτό  λοιπόν  εγώ  

προτείνω  δημοψήφισμα  και  ας  αποφασίσει  ο  ελληνικός  λαός .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου  έχει  τον  λόγο .  Είστε  καλυμμένη .  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πρέπει  να  είμαστε  όλοι  μας  ιδιαίτερα  προσεκτικοί  σε  

ότι  αφορά  πρώτα-πρώτα  την  ομοψυχία  εδώ  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Κανείς  δεν  πρέπει  να  λέει  ότι  οι  οκτώ  που  αποφάσισαν  ή  οι  δέκα  που  

αποφάσισαν  να  έρθει  το  συγκεκριμένο  θέμα  δεν  είναι  ευαίσθητοι  και  

αυτοί ,  όπως  επίσης  και  από  την  άλλη  μεριά  όμως ,  κανείς  δεν  πρέπει  να  

λέει  σε  κανέναν  ότι  κάποιοι  άλλοι  που  έχουν  διαφορετική  άποψη  δεν  

ενδιαφέρονται ,  τουλάχιστον  όσο  και  αυτοί ,  για  το  συγκεκριμένο  

ζήτημα .   

 Εκτιμώ  όμως  και  πιστεύω  ότι  όλοι  οι  θεσμικοί  φορείς  δεν  είναι  

να  συζητούν  για  τέτοια  σοβαρά  θέματα .  Νομίζω  ότι  πήγαμε  τον  πήχη  

πολύ  ψηλά  σήμερα  σε  ζητήματα  και  θέματα  που  ίσως  δεν  έπρεπε  να  

απασχολούν  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Βεβαίως  εάν  δούμε  και  το  θέμα  ακριβώς  πως  έχει ,  θα  πούμε  ότι  

μια  δική  μας  απόφαση  πάμε  να  συζητήσουμε .  Μια  δική  μας  απόφαση  
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όμως ,  η  οποία  έχει  αναφορά  στον  ανώτερο  πολιτικό  άρχοντα ,  σε  μια  

περίοδο  μάλιστα  που  όλα  τα  πράγματα  γύρω  μας  δεν  είναι  καλά .   

Γι '  αυτό  συνιστώ  σε  όλους  μας  να  είμαστε  ιδιαίτερα  προσεκτικοί  

για  τις  αποφάσεις  και  όλα  αυτά  που  από  εδώ  και  πέρα  παίρνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  έχει  τον  λόγο  για  δυο  

λεπτά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  διακόψατε  Πρόεδρε  και  δεν  κατόρθωσα  να  ολοκληρώσω  το  πρώτο  

μέρος .  Είχα  αναφερθεί  στην  ιστορία  του  τόπου  για  να  δικαιολογήσω  

γιατί  σε  τελική  ανάλυση  υπέγραψα .   

 Συμφωνώ  απόλυτα  με  αυτά  τα  οποία  λέχθηκαν  προηγουμένως ,  

όμως  δίνω  μια  άλλη  διάσταση ,  μια  άλλη  πλευρά  εξετάζουμε .  Ανέφερα  

τον  κ .  Χατζηπανταζή .  Ανέφερα  τον  οπλαρχηγό  Δούκα ,  τον  οποίο  

πιθανόν  να  μην  γνωρίζουν  πολλοί .  Αναφέρομαι  στον  Γκογκολάκη  

αυτόν  από  το  Μητρούσι  όπου  αυτόν  λέω ,  με  Α  κεφαλαίο ,  όπου  κάθε  

χρόνο  πολλοί  από  εμάς  πηγαίνουν  και  τον  τιμούν ,  όμως  υπάρχει  και  

ένας  μεγάλος  αριθμός  ανθρώπων  οι  οποίοι  είναι  ανώνυμοι  αγωνιστές  

της  πόλεως  των  Σερρών .   

 Ίσως  να  μην  γνωρίζουμε ,  ειλικρινά  το  λέω  αυτό ,  τι  τράβηξαν  οι  

ανώνυμοι  Γραικομάνοι .  Είναι  μια  ομάδα  ανθρώπων  οι  οποίοι  μιλούσαν  

ένα  ιδίωμα  σλαβικό  αλλά  όπως  και  οι  Καραμανλήδες  είχαν  μέσα  τους ,  

στην  ψυχή  τους  την  ίδια  την  Ελλάδα  και  αγωνίζονταν  γι '  αυτή .  Ίσως  να  

μην  γνωρίζουμε  γιατί  καταστράφηκε  δυο  φορές  το  χωριό  των  Βλάχων  

επάνω  στον  Λαϊλιά .  Οι  οποίοι  τράβηξαν  πολλά .  Είναι  ένα  κομμάτι  της  

ιστορίας  μας  αυτό  και  οφείλουμε  αυτό  να  το  σεβόμαστε .   
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 Τι  έγινε  τώρα ;  Βέβαια  οι  άνθρωποι  αυτοί  δεν  τελείωσαν  

πανεπιστήμια .  Δεν  ήξεραν  τι  σημαίνει  πολιτική  ορθότητα .  Ειρήσθω  εν  

παρόδω ,  πολιτική  ορθότητα  είναι  ένας  όρος ,  θα  έλεγα  φασιστικός  της  

όποιας  ελίτ  και  εάν  θέλετε  σε  ανύποπτο  χρόνο  σας  το  αναλύω ,  όμως  

είχαν  κάτι  μέσα  τους .  Δεν  ήθελαν  για  κανένα  λόγο  να  μαγαριστεί  

αυτός  ο  τόπος .   

 Εμείς  λοιπόν  με  την  πρότασή   μας  αυτή  τι  κάνουμε ;  Είδαμε  ότι  η  

τιμή  που  έπρεπε  να  αποδώσουμε  σε  αυτούς ,  αυτή  η  παθητική  στάση  

του  Προέδρου ,  του  κ .  Παυλόπουλου  δεν  αποδίδεται .  Ως  εκ  τούτου  

λοιπόν ,  οφείλαμε  να  διαμαρτυρηθούμε  γιατί  πράγμα ;  Για  την  παθητική  

του  στάση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  φωνάζεις  κιόλας .  Τι  συμπεριφορά  είναι  αυτή  κ .  Αναστασιάδη ;    

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  ότι  ολοκληρώστε ,  έχει  περάσει  ο  χρόνος  σας  να  το  σεβαστείτε ,  

σας  δίνω  ένα  λεπτό  επιπλέον  και  με  μαλώνετε  και  από  πάνω  κιόλας ;  

Ντροπή  σας .  Τι  συμπεριφορά  είναι  αυτή ;  Παρακαλώ  ολοκληρώστε  

αλλιώς  θα  σας  αφαιρέσω  τον  λόγο .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  αυτούς  τους  ανθρώπους  οφείλουμε  την  νίκη .  Αυτό  που  υπέγραψαν  

είναι   η  ελάχιστη  και  ακριβώς  αυτή  η  παθητική  στάση  και  

συμπεριφορά  δεν  αποτελεί  τιμή  και  σεβασμό  σε  αυτούς  οι  οποίοι  

αγωνίστηκαν  εδώ  στις  Σέρρες  και  έδωσαν  και  την  ζωή  τους .   

 Τώρα  τι  έχουμε   κατορθώσει  με  αυτό  το  οποίο  λέγεται  Συμφωνία  

των  Πρεσπών ;  Απλώς  δώσαμε  το  όλο  και  κρατήσαμε  το  μέρος .  Τόσο  

γαλαντόμοι  είμαστε  σε  τελική  ανάλυση .  Τόσο  γαλαντόμοι .    

 Θέλω  να  πιστεύω  είναι  το  ντε  φάκτο  και  το  ντε  γιούρε ,  

γνωρίζουν  αρκετοί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Θέλω  να  πιστεύω  ότι  δεν  θα  φτάσουμε  στο  σημείο  να  το  πληρώσουμε  

αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  είμαι  ο  

τελευταίος  που  μπορώ  τελικά  να  κατηγορήσω  κάποιον  εδώ  μέσα  ή  και  

έξω  για  προδότη  ή  να  βάλω  δικαστικά  ζητήματα .  Εγώ  πιστεύω  ότι  όλοι  

οι  Έλληνες  είναι  πραγματικά  αληθινοί  πατριώτες  και  δουλεύουν  για  

την  πατρίδα .  Υπάρχουν  όμως  και  εσφαλμένες  πολιτικές  και  νομίζω  ότι  

οι  πρόταση  που  κάνανε  οι  οκτώ  συνάδελφοι  θέλει  να  καταδείξει  αυτό ,  

τις  εσφαλμένες  πολιτικές .   

 Δεύτερον .  Οι  συνετοί  ουδέποτε  έγραψαν  την  ιστορία .  Εάν  κάτι  

άλλαξε  στον  τόπο ,  άλλαξε  από  τους  τολμηρούς .   
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 Δεύτερον ,  άλλος  μύθος .  Λέει ,  ας  πούμε  το  όφελος .  Τι  όφελος  θα  

έχει .  Κανείς  από  τους  αγωνιστές  που  πολέμησαν  για  την  πατρίδα  είχε  

κανένα  όφελος ;  Τι  όφελος  είχε  ο  Εμμ .  Παπάς ;  Πλούσιος  με  όλα  τα  

οφέλη  και  τα  πούλησε  όλα  για  την  πατρίδα  και  έχασε  και  την  ζωή  του .  

Πολυτιμότερο  από  αυτό  υπάρχει ;  Ποιο  όφελος  είχε  ο  Καποδίστριας  που  

έδωσε  την  ζωή  του  γι '  αυτή  την  χώρα ;  Τι  αναζητούμε  όφελος  για  την  

πόλη ;  Εδώ  το  θέμα  είναι  εάν  είναι  μια  εσφαλμένη  πολιτική  απόφαση  

και  εκεί  θα  αποφασίσουμε .  

 Εγώ  έχω  να  πω  κάτι .  Πολιτικά  θα  διατηρήσω  την  πολιτική  μου  

αυτονομία  και  είμαι  πιστός  σε  αυτό  που  είπε  ο  Ανδρέας  Παπανδρέου ,  

ότι  η  Μακεδονία  το  όνομα  είναι  η  ψυχή  μας  και  γι '  αυτό  δεν  έχουμε  

δικαίωμα  κανείς  ποτέ  να  πουλήσει  την  ψυχή  του .   

 Συντάσσομαι  και  ψηφίζω  την  πρόταση  των  συναδέλφων ,  εάν  και  

δεν  συμμετείχα  σε  εκείνο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  απέμεινε  το  

χρυσό  κλειδί  για  να  απαντήσω  και  στον  κύριο  που  λέει  και  λέω  ότι  

πραγματικά  πρέπει  τελικά  η  πρόταση  που  κάνανε  οι  οκτώ  είναι  μια  

σωστή  πρόταση ,  δεν  χωρίζει  τους  Έλληνες ,  δεν  διχάζει  κανέναν  και  

δεν  προτρέπει ,  όπως  ακούστηκε  εδώ  μέσα ,  σε  ζήτημα  πολιτικής  

ανωμαλίας .  Γιατί  διαβάζω ,  ξέρω  ελληνικά  καλά  δεν ,  κανένας  από  τους  

συναδέλφους  δεν  μίλησε  για  παραίτηση  του  Προέδρου  της  

Δημοκρατίας ,  μίλησαν  για  να  μπει  ένα  δημοψήφισμα  που  έπρεπε  αυτό  

η  κυβέρνηση  να  το  κάνει .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  5ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

80

Κύριε  Πρόεδρε ,   επιμένω  ότι  με  τους  θεσμούς  δεν  πρέπει  να  παίζουμε  

και  θέλω  να  διευκρινίσω  ότι  σε  εκείνο  το  συμβούλιο  εγώ  συνειδητά  

απείχα  την  ώρα  που  γινόταν  αυτή ,  σε  συνεννόηση  με  τον  κ .  Δήμαρχο .  

Επειδή  ήμουνα  αντίθετος  με  την  απονομή  της  τιμής  αυτής  στον  κ .  

Παυλόπουλο  για  να  μην  τοποθετούμαι  και  δημιουργούσα  πρόβλημα  

ακόμα  και  ενδοπαραταξιακό  συνεννοήθηκα  με  τον  Δήμαρχο  και  

απείχα .  Άρα  είμαι  από  αυτούς  που  δεν  ψήφισαν  την  τιμή  αλλά  

εξακολουθώ  να  λέω  ότι  με  τους  θεσμούς  δεν  παίζουμε .   

Ακούστηκαν  πολλές  κουβέντες  εδώ ,  κάποιοι  τοποθετούνται  

κυρίως  με  το  συναίσθημα  και  με  το  θυμικό .  Στην  πολιτική  αυτό  δεν  

είναι  πάντα  ωφέλιμο .  Οι   ηγέτες  πρέπει  να  ανοίγουν  δρόμο  για  την  

ειρηνική  συνύπαρξη  των  λαών .   

Εγώ  πιστεύω  ότι  η  απόφαση  των  Πρεσπών  βοηθάει  στην  ειρηνική  

συνύπαρξη  των  λαών ,  βοηθάει  και  την  οικονομία  της  Ελλάδος .  Το  

είδαμε .  Όσοι  παραθερίζαμε  στην  βόρεια  Ελλάδα  είδαμε  πόσοι  από  

αυτούς  κατέβηκαν  εδώ .   

Μέχρι  πρότινος  το  Γενικό  Επιτελείο  των  Σκοπίων  δίδασκαν  Τούρκοι  

στρατηγοί .  Τούρκοι  στρατηγοί ,  επιμένω .  Ο  κίνδυνος  για  την  Ελλάδα  

δεν  προέρχεται  από  τα  Σκόπια ,  προέρχεται  από  ανατολάς  και  η  

διεισδυτικότητα  των  Τούρκων  μέχρι  την  Βοσνία  Ερζεγοβίνη  είναι  

τεράστια .  Αυτό  πρέπει  να  το  αποτρέψουμε .   

 Νομίζω  ότι  αυτή  η  συμφωνία  είναι  ένας  έντιμος  συμβιβασμός .   

 Επειδή  ακούστηκαν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   από  τον  κ .  Γρηγοριάδη  

θαρρώ  για  τις  θέσεις  κάποιων  ακαδημαϊκών  για  το  θέμα  αυτό ,  εγώ  θα  

καταθέσω  δυο  άρθρα  του  Νικολάου  του  Μέρτσου ,  τον  γνωρίζετε  οι  

περισσότεροι  φαντάζομαι ,  κυρίως  εσείς  της  δεξιάς  πλευράς… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  να  ολοκληρώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πρόεδρο  να  απευθυνθείτε .  Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήταν  αντιπρόεδρος  στην  Συμβουλευτική  του  Παπαδόπουλου ,  ήταν  

Πρόεδρος  της  Εταιρείας  Μακεδονικών  Σπουδών  μέχρι  το  2015,  

σύμβουλος  Καραμανλή ,  Μητσοτάκη ,  Πρωθυπουργών  δηλαδή  της  χώρας  

για  το  Μακεδονικό  και  τιμήθηκε  από  τους  περισσότερους  

Μητροπολίτες  της  Βορείου  Ελλάδος  για  την  προσφορά  στου  

Μακεδονικό  ζήτημα .  Αυτός  είναι  ο  Νικόλαος  Μέρτσος .  Εγώ  διαφωνώ  

για  πάρα  πολλές  θέσεις  του  και  λέει  ότι  η  μη  λύση  δεν  είναι  λύση .  Ο  

έντιμος  συμβιβασμός  βοηθάει  την  Ελλάδα .   

 Θα  καταθέσω  στο  προεδρείο ,  στην  γραμματεία  τα  δυο  κείμενά  

του .  Θα  παρακαλούσα  όλους  τους  συμβούλους  και  κυρίως  σε  εκείνη  

την  πλευρά ,  που  έχει  μια  ακραία  άποψη ,  ας  τα  διαβάσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χασαπίδη .  Ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  

Μερετούδη  δυο  λεπτά .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Δεν  θα  μακρηγορήσω .  Το  σίγουρο  είναι  ότι  

η  Μακεδονία  είναι  μια  και  είναι  Ελληνική .  Όλα  τα  υπόλοιπα  είναι  

λόγια .   

 Μια  πρόταση  Πρόεδρε .  Μάλλον  θα  πρέπει  να  βάλετε ,  από  τα  

επόμενα  συμβούλια  θα  πρέπει  να  ξεκινάμε  δέκα  λεπτά  μάθημα  

ιστορίας  και  δέκα  λεπτά  μάθημα  εξωτερικής  πολιτικής .   
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 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   Δυο  λεπτά  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όπως  είπα  και  πριν  ούτε  πιο  έξυπνος  είμαι  ούτε  πιο  Μακεδόνας .  

Σήμερα  με  χαρά  πήραμε  κάποια  μαθήματα  ιστορίας .  Αναφέρθηκαν  

ιστορικά  γεγονότα ,  φράσεις ,  ρήσεις  παλαιοτέρων ,  επιστημόνων ,  

συγγραφέων ,  ιστορικών  και  ήταν  χρήσιμο  για  μένα ,  που  θυμήθηκα  

κάποια  πράγματα  ή  που  έμαθα .   

 Επειδή  όμως  αρκετοί  μίλησαν  για  τον  εαυτό  τους ,  μπορεί  να  μην  

είμαι  πιο  έξυπνος  ή  πιο  Μακεδόνας  αλλά  31 χρόνια  από  το  πόστο  μου ,  

που  είμαι  και  δάσκαλος  χορού  και  γυμναστής ,  σε  χιλιάδες ,  όχι  σε  

εκατοντάδες ,  σε  χιλιάδες  νέους  και  νέες  από  πέντε  χρόνων  μέχρι  και  

εξήντα  πέντε  τους  έχουν  μάθει  να  τραγουδούν ,  να  χορεύουν  και  να  

παρελαύνουν  με  το  ‘Μακεδονία  Ξακουστή’ .   

 Εάν  λοιπόν  θέλετε  ελάτε  αύριο  στην  Πανελλήνια  Χορευτική  

Συνάντηση  και  να  δείτε  τον  Όμιλο  Βλάχων   και  Φίλων  Λαϊλιάς  πως  θα  

ξεκινήσει  το  χορευτικό  του  πρόγραμμα .  Με  το  ‘Μακεδονία  Ξακουστή’ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  μπορεί ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Βεβαίως  θα  μπορεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εβδομήντα  οκτώ  σεμινάρια  χορού  Μακεδονικού  έχω  κάνεις  το  

εξωτερικό .  Ελάτε  εκεί  να  δείτε  τι  αντιμετώπισα .  Και  δεν  έφυγα  από  
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καμία  αίθουσα .  Από  καμία  αίθουσα .  Εβδομήντα  οκτώ  σεμινάρια  στο  

εξωτερικό .   Να  δείτε  εκεί  τι  αντιμετώπισα .   

 Θέλω  να  συγχαρώ  την  κυρία  Καλώτα ,  δεν  είναι  εδώ ,  η  οποία  

τελείωσε  λέγοντας  «Ενωμένοι  και  όχι  διχασμένοι  μπορούμε  να  

προσφέρουμε  περισσότερα  στον  τόπο  μας» και  τον  δήμαρχό  μας  που  

στην  εισήγησή  του  ήταν  ισορροπητικός  πάρα  πολύ ,  που  θα  μπορούσε  

να  είναι  και  διαφορετικός .  Το  συνηθίζει  πολλές  φορές  να  έχει  έντονο  

ύφος .  Ήταν  όμως  ισορροπητικός ,  γιατί  έτσι  πρέπει  να  είναι  οι  άρχοντες  

και  έτσι  πρέπει  να  είναι  και  ο  Προκόπης  ο  Παυλόπουλος .   

 Ο  Προκόπης  ο  Παυλόπουλος  λοιπόν ,  ο  οποίος  ανέφερε  ότι  οι  

Έλληνες  ότι  σημαντικό  πέτυχαν  στον  κόσμο  και  σε  αυτή  την  πορεία  το  

πέτυχαν  ενωμένοι  και  πρόσθεσε  ότι  το  κόστος  του  διχασμού  στοίχησε  

ακόμη  και  κόμματα  του  εθνικού  κορμού .   

 Τόνισε  δε  πως  οι  Έλληνες  δεν  είναι  διατεθειμένοι  να  

επαναλάβουν  λάθη  του  παρελθόντος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αυτό  μια  μέρα  μετά  την  Συμφωνία .   

 Επίσης ,  συγκεκριμένα  σαν  να  μην  υπήρχε  συμφωνία  και  

υπογραφή  της  Συμφωνίας  από  τον  Πρωθυπουργό  Αλέξη  Τσίπρα ,  ο  

Πρόεδρος  ανέφερε  ότι  επιδιώκουμε  σχέσεις  φιλίας  και  καλής  γειτονίας  

με  την  και  εννοούμε  την  ευρωπαϊκή  και  Νατοϊκή  της  προοπτική .  Τούτο  

όμως  προϋπόθεση  επίλυση  του  ονόματός  της  κατά  τρόπο  συμβατό  με  

την  ιστορία ,  το  διεθνές  δίκαιο  και  το  ευρωπαϊκό  κεκτημένο  ήτοι  κατά  

τρόπο  που  εξαλείφει  τον  αλυτρωτισμό». 
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 Την  επόμενη  μέρα  το  δήλωσε  αυτό .  Δεν  είμαι  βέβαια  συνήγορος  

του  κυρίου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ  για  να  κλείσουμε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Λοιπόν ,  αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη .  Έχουν  ολοκληρωθεί  οι  τοποθετήσεις  από  τους  

συναδέλφους .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντιμότατοι  συνάδελφοι  το  κείμενο  αυτό ,  λέει  ο  Σκόπος ,  «Μην  ακούς  

τι  φλυαρούνε ,  μήπως  ξέρουν  τι  λένε ;  Γράφεις  δράματα  γελούνε ,  

γράφεις  κωμωδίες ,  κλαίνε». Αυτό  είναι  το  κείμενο  Το  κείμενο  είναι  για  

ποιο  λόγο  ο  Παυλόπουλος  που  είναι  αρχηγός  του  Ελληνικού  κράτους  

δεν  είπε  μια  κουβέντα .  Μέχρι  στις  2/4/44 τα  Σκόπια  λεγόντουσαν  

Βαρδάσκα .  Εντάξει ;  Ο  Τίτος  έβαλε  το  όνομα  Μακεδονία .   

Η  ιστορία  ξεκινάει  ως  εξής ,  κύριε  Πρόεδρε .  Το  1878 3 Μαρτίου  

για  να  σταματήσει  ο  Ρωσικός  και  Τουρκικός  πόλεμος  έγινε  η  Συμφωνία  

του  Αγίου  Στεφάνου ,  όπου  εκεί  ο  εκπρόσωπος  του  Τσάρου  μίλησε  για  

μια  Βουλγαρία  160.000 τετραγωνικά  χιλιόμετρα  που  σήμαινε  είναι  η  

Συμφωνία  του  Αγίου  Στεφάνου .    

Αυτό  έγινε  στην  Κωνσταντινούπολη  σε  έναν  συνοικισμό  της  

Κωνσταντινουπόλεως  που  σήμαινε  ότι  η  Βουλγαρία ,  ο  λεγόμενος  
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πανσλαβισμός  θα  πάρει  την  Μακεδονία  και  την  Θράκη  και  η  Ελλάδα  

θα  είναι  έξω  από  την  Θεσσαλονίκη ,  την  Καβάλα  και  την  

Αλεξανδρούπολη .  Αυτή  είναι  η  όλη  ιστορία .  Τι  μου  λέτε  εμένα  

παραμύθια  εδώ  μέσα ;   

Αυτή  είναι  η  Συμφωνία  του  Αγίου  Στεφάνου  και  ευτυχώς  οι  

Εγγλέζοι  και  οι  άλλοι  Σύμμαχοι ,  το  σταματήσανε  με  την  βοήθεια  των  

Τούρκων .  Αυτό  να  το  ξέρετε .  Διότι  λένε  ότι  ο  πανσλαβισμός  έβλεπε  

στο  μάτι ,  οι  Σλάβοι ,  στο  μάτι  την  Θεσσαλονίκη  για  να  κατεβούν  στο  

Αιγαίο  και  στην  Μεσόγειο .  Αυτή  είναι  η  όλη  ιστορία .   

 Η  Καβάλα ,  η  Θεσσαλονίκη  και  η  Αλεξανδρούπολη  θα  δίνανε  

πρόσβαση  στους  Σλάβους  να  έρθουν  στο  Αιγαίο  και  κατ’  επέκταση  

στην  Μεσόγειο  και  ευτυχώς  σταμάτησε  και  το  1903 στις  Πρέσπες  οι  

σλαβόφωνοι ,  οι  Βούλγαροι  με  τέσσερις  αξιωματικούς  κάνανε  το  

λεγόμενο  Κομιτάτο .  Σφάζανε  παπάδες  και  δασκάλους  για  να  μην  

μιλάνε  ελληνικά  και  τότε ,  ευτυχώς ,  ο  Δραγούμης ,  ο  Καραβαγγέλης  ο  

Δεσπότης  από  την  Καστοριά  και  ο  Κορωμηλάς  και  ο  δικός  μας  ο  

Όμηρος  ο  Ορφρεύς  ξεκινήσανε  τον  λεγόμενο  Μακεδονικό  Αγώνα .  

Μέχρι  το  1908 που  καλέσανε  τον  ελληνικό  στρατό  και  ήρθε  και  

ελευθέρωσε  την  Μακεδονία  από  τους  Σλάβους .   

 Επειδή  επί  τουρκοκρατίας  ο  καθένας  σλαβόφωνος  πήγαινε  και  

καθόταν  όπου  ήθελε ,  γι '  αυτό  υπάρχει  αυτό  το  κακό .  Η  Μακεδονία  του  

Περδίκκα  από  το  700 π .Χ .  ήταν  ελληνική ,  μιλούσανε  ελληνικά ,  τα  

νομίσματα  όλα  γραμμένα  είναι  στην  ελληνική  γλώσσα .  Περδίκκας ,  

Αρχέλαος ,  Φίλιππος .  Είναι  να  μας  πουν  οι  σλάβοι ;  Ότι  ήταν  ένας  

σλαβόφωνος  . .  Με  τον  Σέρβο ;  Με  τον  Βούλγαρο ;  Με  τον  Κροάτη ;  Με  

οποιονδήποτε  άλλο ;  Πώς  είναι  δυνατόν  δηλαδή  η  μακεδονική  γλώσσα  
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και  να  μην  λένε  σε  όλους  τους  σλαβόφωνους  λαούς  και  να  την  λένε  

μακεδονική  γλώσσα  και  ανέχεται  ο  Παυλόπουλος  αυτή  την  αθλιότητα ;   

 Μακεδονικός  Έθνος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  κύριε ,  είναι  σοβαρά  θέματα  αυτά  κύριε .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

3.000 Μακεδόνες  σφάξανε  αυτοί  που  κατοικούν  σήμερα  στα  λεγόμενα  

Σκόπια  από  τους  . .  και  τους  Δάδαλους .  Αυτοί  ήταν  οι  κάτοικοι  εκεί  και  

όχι  οι  Μακεδόνες .  Εχθροί  των  Μακεδόνων  ήταν .  Ο  Περδίκκας  ο  3ος  ο  

αδελφός  του  Φιλίππου  σφάχτηκε  με  4.000 Μακεδόνες  στρατιώτες .  

Αυτή  είναι  η  Μακεδονία .  Ήταν  εχθροί  των  Μακεδόνων  και  τώρα  είναι  

Μακεδόνες  και  τον  κάθε  σλαβόφωνο  που  έρχεται  εδώ  μέσα  και  λέει  ότι  

να  είναι ;   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  . .  το  θέμα  να  δοθεί  το  όνομα  Μακεδονίας  στους  

σλάβους ,  διότι  ο  σλάβος  μιλάει  με  όλους  τους  σλαβόφωνους  όλου  του  

κόσμου .  Συνεννοείται  άνετα .  Πώς  δηλαδή  εσείς  λέτε  ότι  ο  Προκόπης  

Παυλόπουλος  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  σαν  άρχοντας  της  πολιτείας ;  Πώς  

το  λέτε  αυτό ;  Με  ποιο  δικαίωμα  κρατάτε  τέτοια  στάση  παθητική  σε  
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όλα  αυτά  που  συνέβησαν  και  δεν  μιλάει  και  συμφωνεί  με  τον  κ .  

Τσίπρα ;  Αυτή  είναι  η  αλήθεια ,  η  ιστορική  αλήθεια .  Από  το  700 π .Χ…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ ,  όμως  μην  κάνουμε  αναδρομές .  Περάσατε  το  

πεντάλεπτο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από  τον  Αξιό  μέχρι  τον  Αλιάκμονα  αυτή  ήταν  η  Μακεδονία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  άδειά  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  καλωσορίσουμε  τον  Πρόεδρο  

της   Παμμακεδονικής  Ομοσπονδίας  Μακεδονικό  Σωματείο .  Νομίζω ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   το  είπα  σωστά ;  Ελάτε  σε  ένα  μικρόφωνο ,  σας  

παρακαλώ ,  κοντά  για  να  τοποθετηθείτε .   

 Θα  σας  παρακαλούσα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  είστε  σύντομος .  Έχετε  

δυο  λεπτά  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  βρίσκομαι  εδώ  για  να  συμβάλω  στην  οικονομία  της  

συζήτησης  και  μάλιστα  για  να  σας  αποκαλύψω  και  να  σας  πω  τι  

ειπώθηκε  στην  συνάντηση  που  έκανε  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  

Πολιτιστικών  Συλλόγων  Μακεδόνων  με  τον  κ .  Παυλόπουλο  στις  29 

Νοεμβρίου  2017.   Μάλιστα .  Πριν  ξεκινήσουν  όλα  αυτά .   

 Είχαμε  την  πληροφορία  και  πήγαμε  στα  χέρια  μας  με  ένα  

ψήφισμα  στον  κ .  Πρόεδρο ,  στο  οποίο  ζητούσαμε  205 Πολιτιστικοί  

Σύλλογοι  της  Μακεδονίας ,  να  ζητήσει  από  τον  Πρωθυπουργό ,  καθώς  

δεν  προβλέπεται  ο  ίδιος  να  κάνει  δημοψήφισμα ,  ζητήσαμε  λοιπόν  να  

τον  πιέσει  να  προκηρύξει  εκείνος  δημοψήφισμα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  5ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

88

 Για  ποιο  λόγο ;  Διότι  η  βούληση  των  Μακεδόνων  είναι  σαφής .   

Καμία  παραχώρηση .   

 Η  απάντηση  λοιπόν  του  Προέδρου  ήταν  ότι  θα  κάνω  ότι  μπορώ  

από  την  θέση  που  βρίσκομαι  για  να  προασπιστώ  τα  δίκαια  της  

Μακεδονίας .  Χαρήκαμε  πάρα  πολύ .   

Μας  είπε  επίσης ,  τότε  δεν  ξέραμε  ποια  θα  είναι  η  ονομασία ,  ότι  ο  

γεωγραφικός  προσδιορισμός ,  δηλαδή  το  ‘βόρεια’  ή  το  ‘νέα’ ,  είναι  

απαράδεκτος .  Αυτή  ήταν  η  λέξη  που  χρησιμοποίησε .  Ήμασταν  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ομοσπονδίας .   

Φύγαμε  από  το  Προεδρικό  Μέγαρο  έχοντας  την  ελπίδα  ότι  έχουμε  

έναν  άνθρωπο ,  ο  οποίος  τον  πρώτο  πολίτη  της  χώρας ,  ο  οποίος  

πράγματι  θα  μας  υπερασπιστεί .  Παρόλο  που  βλέπαμε  ότι  το  καράβι  

πηγαίνει  στα  βράχια .   

Δυστυχώς  μετά  την  Συμφωνία  των  Πρεσπών  είδαμε ,  αυτό  που  

είπε  ο  κ .  Γαλάνης ,  αυτή  την  συνέντευξη ,  τις  δηλώσεις  που  έκανε  ο  

Πρόεδρος ,  όπου  ούτε  λίγο  ούτε  πολύ  είπε  ότι  εάν  οι  Σκοπιανοί  κάνουν  

συνταγματικές  αναθεωρήσεις  τότε  ναι ,  θα  έχουν  το  δικαίωμα  να  

λέγονται  Μακεδόνες .  Εκεί  χάσαμε  την  γη  κάτω  από  τα  πόδια  μας .  

πραγματικά  την  χάσαμε .   

Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  αναφέρω  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

των  Σερρών  πρωτοπορεί  αυτή  την  στιγμή .  Κύριοι-  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  δεν  λειτουργείται  αντισυνταγματικά .  Κάνετε  ακριβώς  το  

αντίθετο .  Εσείς  είσαστε  οι  πρώτοι  που  κληθήκατε  σήμερα  να  

ενεργοποιήσετε  το  άρθρο  120 του  συντάγματος ,  το  οποίο  λέει  ότι  οι  

πολίτες  αυτής  της  χώρας ,  διότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  προασπίζει  

μόνο  τα  συμφέροντα  του  τόπου  των  Σερρών ,  αλλά  είναι  μέρος  της  

Ελλάδας .   
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Εσείς  λοιπόν  καλείστε  να  διασφαλίσετε  το  δημοκρατικό  δικαίωμα  

που  έχει  ο  ελληνικός  λαός  να  εκφραστεί  με  ένα  δημοψήφισμα  και  είστε  

εκείνοι  που ,  τι  λέει  το  120; Με  κάθε  τρόπο  ο  Έλληνας  πολίτης  πρέπει  

να  διαφυλάττει  το  δημοκρατικό  πολίτευμα .  Όχι  παίρνοντας  τα  όπλα ,  

κάποιοι  το  παρεξηγούν .  Εσείς  λοιπόν  σήμερα  ζητώντας  με  

δημοκρατικότατο  τρόπο  οι  οκτώ ,  οι  δέκα ,  να  πάρετε  πίσω  μια  διάκριση  

που  κάνατε ,  ουσιαστικά  το  ενεργοποιείτε  και  τι  λέτε  σε  όλους  τους  

Έλληνες ;  Δεν  ζούμε  σε  περίοδο  κανονικότητας .  Χάνουμε  ένα  κομμάτι  

της  πατρίδας  μας .  Στην  αρχή  πολιτιστικά ,  εθνικά  και  ενδεχομένως ,  στο  

μέλλον ,  να  έχουμε  και  άλλες  διεκδικήσεις .   

Σας  ευχαριστώ  που  με  ακούσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  ευχαριστούμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  κύριος  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο  

και  κλείνει  η  συζήτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  η  σημερινή  συζήτηση  

απέδειξε  ότι  μας  ενώνει  στο  θέμα  αυτό  όλους  τους  δημοτικούς  

συμβούλους .  Όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  στο  θέμα  το  Σκοπιανό  

είμαστε  ενωμένοι ,  διότι  οι  απόψεις  που  εκφράστηκαν  από  όλους  έχουν  

ως  αφετηρία  τον  πατριωτισμό  μας ,  την  αγάπη  και  το  ενδιαφέρον  μας  

για  την  Ελλάδα  και  αποδείξαμε  όλοι  εδώ  ότι  αγωνιζόμαστε  για  το  

ψήφισμα  εκείνο  που  εκδώσαμε .  Ότι  είμαστε  κατά  της  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  όλοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  κατά  πλειοψηφία .  Συγνώμη .  Το  είχα  την  πρώτη  φορά  όταν  

μίλησα .  Όταν  μιλάς  από  . .  μπορεί  να  σου  ξεφύγει  κάτι .  Κατά  
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πλειοψηφία  είπαμε  όλοι  όχι  στην  συμφωνία  των  Πρεσπών  και  από  αυτή  

την  συζήτηση  αποδείχθηκε  ότι  είμαστε  ενωμένοι  πάνω  σε  αυτό  το  

θέμα .   

 Όμως  δεν  συζητάμε  αυτή  την  στιγμή  για  την  Συμφωνία  των  

Πρεσπών  που  κατά  πλειοψηφία ,  στην  συντριπτική  πλειοψηφία  είμαστε  

ενωμένοι  και  με  ψυχραιμία  αγωνιζόμαστε  γι '  αυτό  και  θα  συνεχίσουμε .  

Υπάρχει  δρόμος .   

 Δεν  συζητάμε  αυτό  το  θέμα ,  συζητάμε  εάν  θα  πάρουμε  τις  τιμές  

που  αποδώσαμε  στον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  αυτό  είναι  το  θέμα .  

Τοποθετήθηκαν  οι  περισσότεροι ,  δεν  χρειάζεται  να  πω  περισσότερα  

πράγματα .   

 Θέλω  να  επαναλάβω  και  πάλι ,  να  ξεκαθαρίσω  και  πάλι  κάποια  

πράγματα .   

Ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  δεν  μπορεί  να  διενεργήσει  

δημοψήφισμα .  Δημοψήφισμα  διενεργείται  μετά  από  πρόταση  του  

υπουργικού  συμβουλίου ,  έρχεται  στην  βουλή ,  αποφασίζει  η  βουλή  και  

ο  Πρόεδρος  είναι  υποχρεωμένος  να  υπογράψει  το  διάταγμα  για  την  

διενέργεια  του  δημοψηφίσματος .   

 Ασφαλώς  ο  καθένας  έχει  δικαίωμα  να  βλέπει  τις  όποιες  δηλώσεις  

μας  από  το  δικό  του  οπτικό  πρίσμα .  Άλλος  μπορεί  να  δει  μια  δήλωση ,  

παρακαλώ  κ .  Δούκα ,  άλλος  μπορεί  να  δει  μια  δήλωση  με  το  δικό  του  

οπτικό  πρίσμα  και  να  την  ερμηνεύσει ,  άλλος  να  δει  την  ίδια  δήλωση  

κάτω  από  άλλο  οπτικό  πρίσμα .  Όμως  πρέπει  να  πούμε ,  σύμφωνα  με  το  

σύνταγμα  ο  Πρόεδρος ,  ούτε  καν  δικαίωμα  προτροπής  έχει  σε  τέτοια  

θέματα  εθνικά .   

Μάλιστα ,  μερικοί  συνταγματολόγοι  ξέρετε  τι  λένε ;  Ότι  βάσει  του  

άρθρου  149,  παράγραφος  1,  εάν  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  
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παρεκτραπεί  σε  θέματα  που  δεν  έχει  αρμοδιότητα ,  αυτό  θεωρείται  ότι  

παραβιάζει  εσκεμμένα  το  σύνταγμα .  

Εγώ  δεν  λέω  ότι  μπορεί  να  είναι  έτσι ,  σας  λέω  τι  απόψεις  

υπάρχουν  και  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  και  πάλι  να  πω ,  εγώ  όταν  στην  

πρωτολογία  μου  είπα  ότι  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  κάποια  πράγματα ,  

μεταξύ  αυτών  είπα  τι  θα  συμβεί  εάν  υπάρξει  παραίτηση .  Δεν  είπα  ότι  

το  ζητήσατε  εσείς .  Ήμουν  τόσο  ξεκάθαρος ,  υπάρχουν  μαγνητόφωνα  

εδώ ,  μπορείτε  να  το  ακούσετε .   

Ήθελα  περισσότερο  να  απαντήσω  με  αυτό  που  είπα  σε  κάποιους  

που  σε  πανελλήνια  ΜΜΕ  βγαίνουν  και  λένε  ότι  να  παραιτηθεί  ο  

Πρόεδρος ,  έτσι  θα  δοθεί  λύση  και  τα  λοιπά .  Περισσότερο  εκεί  ήθελα  

να  απαντήσω .  Δεν  είπα  εγώ  ότι  το  είπατε  εσείς .   

Εγώ  πιστεύω ,  θα  το  πω  για  μια  ακόμη  φορά ,  ότι  ο  πρόεδρος  της  

Δημοκρατίας  αντιμετωπίζει  το  πρόβλημα  των  Σκοπίων  με  μεγάλη  

ψυχραιμία ,  με  υπευθυνότητα ,  με  σοβαρότητα  και  ασκεί  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  τα  καθήκοντά  του .   

Πολύ  σωστά  κάναμε  και  του  αποδώσαμε  τότε  τις  τιμές  και  

πιστεύω  ακράδαντα  ότι  δεν  εξέλειπαν ,  δεν  έχουν  εκλείψει  οι  λόγοι  

εκείνοι  για  τους  οποίους  αποδώσαμε  τις  τιμές .  Και  σε  καμία  περίπτωση  

δεν  πρέπει  να  ανακαλέσουμε  την  απόφαση  που  πήρατε  τότε .   

Αυτά  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  τον  κ .  Δήμαρχο  δεν  μπορεί  να  τοποθετηθεί  κανένας .  Δεν  

ζητήσατε  τον  λόγο ,  συγνώμη .  Η  διαδικασία  είναι  τέτοια  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  κάνετε  μεγάλος  λάθος .  στην  αρχή  της  συνεδρίασης ,  ένα  λεπτό  για  

να  σας  εξηγήσω .  Στην  αρχή  της  συνεδρίασης ,  θα  το  εξηγήσω ,  δεν  έχω  

κανένα  πρόβλημα ,  το  ξεκαθάρισα  ότι  μπορείτε  να  πάρετε  τον  λόγο  εάν  

το  δηλώσετε .  Ήρθε  ο  κ .  Πρόεδρος  και  δήλωσε  ότι  θέλει  τον  λόγο .  Δεν  

φταίω  εγώ  γι '  αυτό  το  πράγμα .  Μην  θέλετε  να  μου  προσάψετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μετά  τον  κ .  Δήμαρχο  δεν  μιλάει .  Προχωρούμε  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορίας .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  είναι  ξεκάθαρο ,  μετά  τον  κ .  Δήμαρχο  δεν  μιλάει  

κανένας .  Πάμε  στην  ψηφοφορία .  Αφήστε  τα  Πρόεδρε .   

Λοιπόν ,  το  θέμα  μας  κύριοι  είναι :   

Ανάκληση  της  απόφασης  711/30-11-2016 Δημοτικού  Συμβουλίου  

του  Δήμου  Σερρών ,  ανάκληση  του  τίτλου  του  Επίτιμου  Δημότη  Σερρών  

από  τον  κ .  Προκόπη  Παυλόπουλο  και  επιστροφή  του  Χρυσού  Κλειδιού  

της  πόλης  στον  Δήμο  Σερρών¨ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  υπέρ  της  εισήγησης  όπως  ακριβώς  τέθηκε  από  τον  κ .  

Αναστασιάδη .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισήγηση .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  εισήγηση  με  την  διευκρίνιση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνεί  με  την  ανάκληση .  Ο  κ .  Αναστασιάδης ;  Ο  κ .  

Γιαννακίδης ;  Όχι  ο  κ .  Γάτσιος .  Κυρία  Ιλανίδου ;  Κυρία  Δρίγκα ;   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  δηλώνετε  παρών .  Παρούσα .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

…συμβολική  κίνηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  μην  το  αναλύσουμε  τώρα .  Ωραία .  Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  Πρόεδρος  είπε  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συγνώμη  να  ακούσετε  το  αποτέλεσμα .  Το  θέμα  είναι  κατά  

πλειοψηφία .  Παρακαλώ  ένα  λεπτό ,  κύριοι  συνάδελφοι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  664/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  της  συνεδρίασης .  Καλησπέρα  σας .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

664-2018:  Σχετικά  με  αίτημα  Δημοτικών  Συμβούλων  για  ¨Ανάκληση  

της  απόφασης  771/30-11-2016 Δημοτικού  Συμβουλίου  

Δήμου  Σερρών ,  ανάκληση  του  τίτλου  του  Επίτιμου  Δημότη  

Σερρών  από  τον  κ .  Προκόπη  Παυλόπουλο  και  επιστροφή  

του  Χρυσού  Κλειδιού  της  πόλης  στον  Δήμο  Σερρών¨ .  
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665-2018:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  υπηρεσία  μίσθωση  

μηχανημάτων  για   

ΚΑΤ .  άρση  καταπτώσεων  στην  Τ .Κ .  Ορεινής  

 

666-2018:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2018 που  αφορά  την   

ΚΑΤ .  ενίσχυση  κωδικών  για  τα  προνοιακά  επιδόματα .   

 

………………………….. 

……………. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………….. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………….. 
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