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ΕΕ∆∆ΩΩ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΙΙ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΙΙ……  ΧΧΟΟΡΡΕΕΥΥΟΟΥΥΝΝ  
  
  ΕΕννέέρργγεειιεεςς  ππααννιικκοούύ  κκααιι  ααππόόγγννωωσσηηςς  ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµααρρχχοο  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη,,  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  
κκααλλύύψψεειι  ττηηνν  ααδδυυννααµµίίαα  κκααιι  ττηηνν  ααννεεππάάρρκκεειιαα  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  
ττηηςς  θθηηττεείίααςς  ττοουυ..  
    ΈΈττσσιι,,  µµεεττάά  ττοο  ««ΒΒααττεερρλλώώ»»  πποουυ  υυππέέσσττηη  κκααττάά  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  θθέέµµααττοοςς  ττηηςς  λλήήψψηηςς  
δδααννεείίοουυ  ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  88//66//22001155  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο,,  ππρροοχχωωρράάεειι  σσττηηνν  ππααρράάννοοµµηη  
ππρρόόσσκκλληησσηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηηςς..  ΚΚααιι  εείίννααιι  ππέέρραα  γγιιαα  
ππέέρραα  ππααρράάννοοµµηη  γγιιααττίί  ττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  εείίννααιι  ττοο  ααννώώττααττοο  θθεεσσµµιικκόό  όόρργγααννοο  ττοουυ  
δδήήµµοουυ  κκααιι  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  ααππόό  κκααννέένναα  άάλλλλοο  όόρργγααννοο,,  οοιι  δδεε  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  δδεενν  
ππααρραακκάάµµππττοοννττααιι  ααππόό  κκααννέένναα  άάλλλλοο  θθεεσσµµιικκόό  όόρργγααννοο..  
    ΓΓιιαα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  θθέέµµαα  ηη  εεννέέρργγεειιαα  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ααπποοττεελλεείί  κκαατταασσττρρααττήήγγηησσηη  ττοουυ  
κκααννοοννιισσµµοούύ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ,,  ααφφοούύ  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  µµεεττάά  ααππόό  
ααππόόφφαασσηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  θθέέµµααττοοςς  ααππόό  ττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  νναα  σσυυννεεδδρριιάάσσεειι  
οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  όόρργγααννοο  µµεε  ττοο  ίίδδιιοο  θθέέµµαα  σσυυζζήήττηησσηηςς..  ΣΣττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  
θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  εείίχχεε  σσυυννεεδδρριιάάσσεειι  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηηςς  ππρριινν  ααππόό  ττοο  
δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  γγιιαα  ττοο  θθέέµµαα  ττηηςς  λλήήψψηηςς  δδααννεείίοουυ..  ΗΗ  εεκκ  ττωωνν  υυσσττέέρρωωνν  σσύύγγκκλλιισσηη  ττηηςς  
εεππιιττρροοππήήςς  ααπποοττεελλεείί  υυπποοββάάθθµµιισσηη  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς  κκααιι  υυπποοκκρρύύππττεειι  δδόόλλοο  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  
ττοουυ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη,,  οο  οοπποοίίοοςς  ττεελλεείί  υυππόό  ππααννιικκόό  κκααιι  υυπποοππίίππττεειι  σσεε  ααππααννωωττάά    οολλέέθθρριιαα  
θθεεσσµµιικκάά  λλάάθθηη..  
      ΟΟυυσσιιαασσττιικκάά  ηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη  νναα  σσυυγγκκααλλέέσσεειι  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ∆∆ΕΕ∆∆  µµεεττάά  
ττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  θθέέµµαα  δδεενν  σσυυννάάδδεειι  µµεε  ττοο  θθεεσσµµιικκόό  
ππλλααίίσσιιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  οορργγάάννωωνν  ααυυττώώνν  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  θθεεσσµµιικκήή  εεκκττρροοππήή  κκααιι  
ππααρράάββαασσηη  κκααθθήήκκοοννττοοςς  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  ττοουυ..    
    ΚΚααλλοούύµµεε  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηηςς  πποουυ  θθαα  ππααρρααββρρεεθθοούύνν  σσττηη  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ∆∆εευυττέέρρααςς  νναα  µµηη  σσυυννεεννααίίσσοουυνν  σσεε  κκααµµίίαα  ππρροοττρροοππήή  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  γγιιαα  
λλήήψψηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε    ααππόόφφαασσηηςς,,  ααφφοούύ  ααφφεεννόόςς    οο  ττίίττλλοοςς  ττοουυ  θθέέµµααττοοςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  
««εεννηηµµέέρρωωσσηη  κκααιι  σσυυζζήήττηησσηη  ππεερρίί  σσύύννααψψηηςς  δδααννεείίοουυ……»»  κκααιι  εεπποοµµέέννωωςς  όόχχιι  σσεε  λλήήψψηη  
ααππόόφφαασσηηςς,,  ααφφεεττέέρροουυ  ηη  κκίίννηησσηη  ααυυττήή  ττοουυ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη  υυπποοκκρρύύππττεειι  δδόόλλοο  κκααιι  
υυπποοββάάθθµµιισσηη  ττωωνν  µµεελλώώνν..  
    ΟΟ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  θθαα  έέππρρεεππεε  ππρρώώτταα  νναα  εείίχχεε  ππεείίσσεειι  τταα  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθόόττηητταα  
ττωωνν  ππρράάξξεεωωνν  ττοουυ,,  ααφφοούύ  όόππωωςς  εείίδδααµµεε  σσττοονν  ττοοππιικκόό  ττύύπποο  υυππάάρρχχοουυνν  πποολλλλέέςς  εεννσσττάάσσεειιςς  
ααππόό  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ    γγιιαα  ττοουυςς  χχεειιρριισσµµοούύςς  ττοουυ  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  θθέέµµαα  κκααιι  αακκοολλοούύθθωωςς  
νναα  σσεεββαασσττεείί  ττηηνν  ππρροοσσωωππιικκόόττηητταα  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς  ∆∆ΕΕ∆∆..  ΤΤίίπποοτταα  ααππόό  ααυυττάά  δδεενν  έέππρρααξξεε,,  
ααφφοούύ  ππιισσττεεύύεειι  όόττιι  γγννωωρρίίζζεειι  τταα  ππάάνντταα  κκααιι  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ττηη  γγννώώµµηη  κκααννεεννόόςς..  ΕΕξξάάλλλλοουυ  
εείίχχεε  ττοοννίίσσεειι  ππρροοεεκκλλοογγιικκάά  όόττιι  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  κκααννεεννόόςς  δδηηµµοοττιικκοούύ  
σσυυµµββοούύλλοουυ  γγιιαα  νναα  δδιιοοιικκήήσσεειι  ππααρράά  µµόόννοο  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσττοο  ψψηηφφοοδδέέλλττιιοο  ώώσσττεε  νναα  
σσυυµµππλληηρρωωθθεείί  οο  ααππααιιττοούύµµεεννοοςς  ααρριιθθµµόόςς..    
    ΑΑυυττήή  ηη  ααλλααζζοοννεείίαα  κκααιι  ηη  έέππααρρσσηη  πποουυ  ττοονν  δδιιαακκααττέέχχεειι  οοδδηηγγεείί  ττοο  δδήήµµοο  πποολλύύ  ππρρόόωωρραα  
δδυυσσττυυχχώώςς  σσττηηνν  εεππιιττήήρρηησσηη..  
    ΜΜεεττάά  τταα  ψψέέµµαατταα  πποουυ  εείίππεε  γγιιαα  ττοο  χχρρέέοοςς  πποουυ  ββρρήήκκεε  ααππόό  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  µµααςς,,  τταα  οοπποοίίαα  
κκααττέέρρρρεευυσσαανν  ππλλήήρρωωςς  µµεεττάά  ττηηνν  ττεεκκµµηηρριιωωµµέέννηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ττ..  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  κκ..  
ΜΜααρριιννάάκκηη  σσττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ∆∆εευυττέέρραα,,  



µµεεττάά  ττηηνν  έέκκδδηηλληη  ππλλέέοονν  ααδδυυννααµµίίαα  ττοουυ  νναα  δδιιοοιικκήήσσεειι  ττοο  δδήήµµοο,,  µµεε  ττιιςς  εεννέέρργγεειιεεςς  ττοουυ  ήήρρθθεε  
πποολλύύ  γγρρήήγγοορραα  ηη  κκαατταασσττρροοφφήή..  
      ΓΓιιαα  νναα  κκααλλύύψψεειι  δδεε  ττηηνν  έέκκδδηηλληη  ππλλέέοονν  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ααδδυυννααµµίίαα  ττοουυ,,  ππρροοχχώώρρηησσεε  σσεε  µµιιαα  
σσυυννέέννττεευυξξηη  ––  ππααρρωωδδίίαα  σσεε  έέγγκκρριιττηη  ττοοππιικκήή  εεφφηηµµεερρίίδδαα,,  όόπποουυ  γγιιαα  άάλλλληη  µµιιαα  φφοορράά  µµεε  
ύύββρρεειιςς  κκααιι  ααππεειιλλέέςς  ((σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  σσυυµµββοουυλλέέςς  ττωωνν  ππααλλααιιοοκκοοµµµµααττιικκώώνν  ααυυλλιικκώώνν  ττοουυ))  
εεππέέρρρριιψψεε  τταα  ββάάρρηη  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ΜΜααρριιννάάκκηη..      
    ΟΟιι  ππεειιρρααµµααττιισσµµοοίί  κκααιι  οοιι  ψψεεύύττιικκεεςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςς  ααπποοκκααλλύύφφττηηκκαανν  πποολλύύ  σσύύννττοοµµαα  κκααιι  
ήήτταανν  κκάάττιι  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  εείίχχααµµεε  ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεειι  έέγγκκααιιρραα  ππρροοεεκκλλοογγιικκάά  ττοουυςς  σσυυµµπποολλίίττεεςς  
µµααςς..  
      ΤΤώώρραα  οο  ««ααννττιιµµννηηµµιιννιιαακκόόςς»»  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς    εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοςς  νναα  ββρρεειι  λλύύσσεειιςς  
ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  κκααιι  όόχχιι  υυφφεεσσιιαακκέέςς  όόππωωςς  ηη  λλήήψψηη  δδααννεείίοουυ  ύύψψοουυςς  66..000000..000000  εευυρρώώ..  
    ΑΑυυττάά  εείίχχεε  υυπποοσσχχεεθθεείί  ππρροοεεκκλλοογγιικκάά  κκααιι  υυφφάάρρππααξξεε  ττηη  ψψήήφφοο  ττωωνν  πποολλιιττώώνν..  ΠΠρρόόοοδδοο  κκααιι  
ααννάάππττυυξξηη..        
      ΌΌµµωωςς  ααννττίί  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ββλλέέπποουυµµεε  ύύφφεεσσηη,,  ααννττίί  ττηηςς  ππρροοόόδδοουυ  ββλλέέπποουυµµεε  
οοππιισσθθοοδδρρόόµµηησσηη  κκααιι  ππααρραακκµµήή..    
      ΠΠλλήήρρηηςς  ααπποοττυυχχίίαα  σσεε  όόλλαα  τταα  εεππίίππεεδδαα,,  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηνν  πποολλύύ  ππρρώώιιµµηη  άάσσκκηησσηη  
κκρριιττιικκήήςς  ααππόό  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  ττοουυςς  δδηηµµοοττιικκοούύςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ττοουυ..  
      ΗΗ  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  γγιιαα  ττοονν  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη  ήήρρθθεε  πποολλύύ  γγρρήήγγοορραα  νναα  ααπποοκκααλλύύψψεειι  ττιιςς  
µµεεγγάάλλεεςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  ααδδυυννααµµίίεεςς  ττοουυ..  
    ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  ττοο……ααφφττίί  ττοουυ  δδεενν  ιιδδρρώώννεειι  κκααιι  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττιιςς  σσυυννεεσσττιιάάσσεειιςς,,  
ττοουυςς  χχοορροούύςς  κκααιι  τταα  ππααννηηγγύύρριιαα..  
    ΕΕδδώώ  οο  δδήήµµοοςς  χχάάννεεττααιι  κκααιι  ααυυττοοίί……  χχοορρεεύύοουυνν  σσττιιςς  1199//66//22001155!!  
      ΤΤαα  σσχχόόλλιιαα  δδιικκάά  σσααςς……  
  
                                                      ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΥΥΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  
                                          ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ  ––  ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΟΟ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ»»  


