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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
    Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 21/16-10-2019. 
  
Στο  Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 19:00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου οδός  
Ν.Τσαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος)  ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
14825/11-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου κ. Γεωργίας Γκαρίλα κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, η οποία πρόσκληση επιδόθηκε 
και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.     
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σουλιώτη  διαπιστώθηκε από την πρόεδρο 
κ.Γεωργία Γκαρίλα, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα  24  μέλη,   ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γκαρίλα -Διαμαντή  Γεωργία 
(Πρόεδρος)  

2. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος 
3. Χαλκιάς Παντελής 
4. Κοκόση-Χαβέλου  Νικολέτα-

Κωνσταντίνα 
5. Κουτρομάνος Ταξιάρχης 
6. Ζαλοκώστα Σοφία 
7. Κεραμάρης Δημήτριος 
8. Κονιαβίτη Ευδοξία 
9. Σβερώνης Ιωάννης 
10. Πέτρου Ιωάννης  
11. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή 
12. Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου 

Κωνσταντία 
13. Βονόρτας Δημήτριος 
14. Λερογιάννης  Δημήτριος 
15. Κακαβάς Χρήστος 
16. Μαντζιούτας Ιωάννης 
17. Ιβρος Ιωάννης 
18. Παπαδόπουλος Λεωνίδας 
19. Μπουλάκος Σπυρίδων 
20. Γραβάνης Νικόλαος 
21. Γιαννιώτης Δημήτριος 
22. Καρβέλης Γεώργιος 
23. Σώκος Γεώργιος 
24. Γκορόγιας Δημήτριος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φακίτσας  Βασίλειος  
2. Μπακόλας Ιωάννης 
3. Κοκόσης Φώτιος 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν  οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου. 
Παραβρέθηκαν οι κ.κ. Αρμάγος Χρήστος (Καρπενησίου), Καώνης Κων/νος (Αγίου 
Ανδρέα), Τριανταφυλλόπουλος Ευάγγελος (Αγίου Νικολάου), Κοκκίνου-Λαθύρη 
Αικατερίνη (Ανιάδας),  Δήμας Χρήστος (Κορυσχάδων), Γαβρίλης Ιωάννης (Μεγάλου 
Χωριού), Μπαζιώνης Αθανάσιος (Μουζίλο), Χινόπωρος Γεώργιος (Μυρίκης) και 
Κοντογιάννης Δημήτριος (Προδρόμου).   
 
Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ.Τσιούνη Δήμητρα για 
την τήρηση των πρακτικών. 
   
 
 Αριθμός απόφασης 354 / 2019  
ΘΕΜΑ 1ο  Εγκατάσταση προσφύγων στο Δήμο Καρπενησίου: 
 
Η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία ανέφερε ότι, εισηγητής του θέματος: «Εγκατάσταση 
προσφύγων στο Δήμο Καρπενησίου» είναι ο επικεφαλής της μειοψηφίας ο κ. 
Λερογιάννης Δημήτριος, ο οποίος υπέβαλλε γραπτή αίτηση για να εισαχθεί το θέμα 
προς συζήτηση και η οποία φέρει έντεκα (11) υπογραφές δημοτικών συμβούλων.  

O επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ.Λερογιάννης Δημήτριος ανέφερε τα 
εξής: «Το μεταναστευτικό-προσφυγικό είναι ένα ζήτημα που πολώνει το δημόσιο 
λόγο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι εύκολο να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η Ελλάδα είναι η ευκολότερη πόρτα εισόδου και η 
κρίση της Μέσης Ανατολής εγκαταστάθηκε στη χώρα μας και έγινε πρόβλημα για εμάς 
κοινωνικό αλλά και γεωπολιτικό. Η επανεμφάνιση του προβλήματος μετά το 2015 
ήρθε για να μείνει. Θα είναι κυρίως μεταναστευτικό ενώ θα προστίθεται το 
προσφυγικό ανάλογα με τις εκάστοτε συγκυρίες. Μέχρι πρόσφατα το  πρόβλημα 
εμφανίζονταν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου. Τώρα όμως σύμφωνα με τις 
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις της κυβέρνησης θα απασχολήσει και την ενδοχώρα. 
Οι πρόσφυγες θα φτάσουν και στο Καρπενήσι γεγονός που έχει αναστατώσει δικαίως 
ή αδίκως την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες. Τα ερωτήματα 
πολλαπλασιάζονται και σε συνδυασμό με τη μηδαμινή ενημέρωση η αντιπαράθεση 
αυξάνεται. Πως µπορεί κανείς να διαγνώσκει τις επιλογές ολόκληρων κοινωνικών 
ομάδων από διαφορετικά σημεία της Ασίας ή της Αφρικής, οι οποίες για 
διαφορετικούς λόγους η καθεμία θα επιλέξει τη µετανάστευση; 

Πως µπορείς να ελέγξεις τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες αναλαμβάνουν τη 
διακίνηση ανθρώπων, όταν αυτές έχουν άτυπη οργάνωση και μεγάλη διασπορά; 
Τέλος, υπάρχει κάποιο όριο στον αριθμό των μεταναστών στους οποίους μπορεί να 
δεχτεί µια χώρα ή µια περιοχή; Ή ακόμη κι αν οι υποδομές της είναι αποτρεπτικές στο 
να δεχτεί μετανάστες; Με αφορμή όλα τα παραπάνω ερωτήματα και την έντονη 
φημολογία ότι οι πρόσφυγες είναι ένα βήμα πριν από την πόλη µας, θεωρήσαμε 
υποχρέωσή µας ως Δημοτική ομάδα να ζητήσουμε έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σήμερα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, προκειμένου η πολιτική Αυτοδιοικητική 
εξουσία να ενημερώσει τους φορείς υπεύθυνα για τις μέχρι σήμερα θέσεις της και να 
ληφθεί δεσμευτική απόφαση για την αντιμετώπιση του προβλήµατος. 

Εισηγούμεθα να πάρουμε κάποια απόφαση σε σχέση με τα αρχικά να ενημερωθούμε 
και σύμφωνα με την ενημέρωση που θα λάβουμε να πάρουμε κάποια απόφαση για το 
πώς θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα». 

Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας  
κ.Αριστείδη Τασιό ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Η παρουσία μας σήμερα εδώ 
τουλάχιστον εμένα αλλά και των Περιφερειακών Συμβούλων είναι ενημερωτική όπως 
έχουμε μεταφέρει την εικόνα σε συναντήσεις που έχουν  γίνει με τον Δήμαρχο να την 
μεταφέρουμε και στο υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και ευρύτερα. Να πω ότι 
οποιαδήποτε πληροφορία γνωρίζουμε για το θέμα έχει ήδη δημοσιευτεί, επειδή όμως 
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τα κομμάτια του παζλ είναι αρκετά και σκόρπια θεωρώ ότι θα προσπαθήσω έτσι 
σύντομα να τα μαζέψω και να τα αναφέρω όσο πιο μαζεμένα γίνεται. 

 Μας έχει γνωστοποιηθεί ουσιαστικά ποια είναι  η νέα κυβερνητική πολιτική για το 
προσφυγικό. Από μία πολιτική που υπήρχε στη χώρα πριν των «ανοιχτών συνόρων» 
πάμε σε μία πολιτική των «κλειστών συνόρων». Όπως έχει ανακοινώσει ο 
πρωθυπουργός ο ίδιος μετά από σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει τα εξής 
δεδομένα η κυβερνητική πολιτική. Ξεκινάει μία διεθνοποίηση του θέματος, αυτό δεν 
αφορά και τόσο βέβαια τη συνεδρίαση εδώ αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να 
ειπωθεί. Πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση κατά εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου 
αυστηροποίηση των κανόνων ασύλου. Η διαδικασία χορήγησης ασύλου σε αυτούς 
που έρχονται στη χώρα γίνεται πολύ πιο αυστηρή και πολύ πιο σύντομη απ’ ό,τι 
ήτανε στο παρελθόν. Δημιουργεί, ξαναδημιουργεί μάλλον κλειστά κέντρα. Πάει να πει 
σε συνδυασμό με το προηγούμενο ότι αυτός που έρχεται στη χώρα και έχει χαμηλό 
προσφυγικό προφίλ, άρα δεν αναμένεται να του χορηγηθεί άσυλο εντός 3 ημερών 
οδηγείται μετά από τα hotspot,  όπως τα ονομάζουν τα κέντρα υποδοχής σε κλειστού 
τύπου δομές. Αυτός που έχει υψηλό προσφυγικό προφίλ η αίτησή του συνεχίζει στο 
ελληνικό κράτος και δρομολογείται.  

Αλλάζει το καθεστώς, το επόμενο κομμάτι που ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, 
είναι ότι αλλάζει το καθεστώς με τις ΜΚΟ. Ουσιαστικά θέλει όλες τις ΜΚΟ να τις έχει 
ελεγχόμενες το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να ξέρει ακριβώς τι γίνεται στη 
χώρα. Αυστηροποιεί τον έλεγχο των συνόρων. Για να τα πετύχει αυτά όπως 
ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να 
απεγκλωβίσει κόσμο από τα νησιά που είναι ο πρώτος χώρος υποδοχής. Κόσμο ο 
οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία και έχει υψηλό προσφυγικό προφίλ και 
αναμένεται να τους χορηγηθεί άσυλο προς την ενδοχώρα, ώστε εκεί να μείνουνε, όσοι 
δεν αναμένεται να πάρουν άσυλο, διότι η συμφωνία της χώρας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Τουρκία είναι ότι όσοι είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίο,  σαν πρώτο 
σημείο υποδοχής,  αυτούς πρέπει να επιστρέψουν πάλι πίσω σαν ασφαλή χώρα την 
Τουρκία. 

Ο κόσμος που πρέπει να φύγει από τα νησιά, για να απεγκλωβιστεί και να 
λειτουργήσουν ξανά τα hotspots με μία ανθρώπινη διαδικασία, υπολογίζεται ότι είναι 
γύρω στους 20.000, το οποίο θα πάνε προς την ενδοχώρα, 15.000 με 20.000. Αυτό 
πάει να πει ότι θα έχει μια αναλογική κατανομή στις περιφέρειες της χώρας.  Εξαιρεί 
από την κουβέντα το υπουργείο, όπως το είπε το Υπουργικό Συμβούλιο, την 
Περιφέρεια της Θράκη επειδή οι περισσότεροι από αυτούς που είναι στα νησιά είναι 
μουσουλμάνοι και δεν θέλει εκεί να έχει «αλλοίωση» του πληθυσμού όσον αφορά το 
θρησκευτικό κομμάτι που πηγαίνει στις υπόλοιπες περιφέρειες. Αυτά ανακοίνωσε το 
Υπουργικό Συμβούλιο 30/9. 

Εξουσιοδότησε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη και τον Υπουργό 
Εσωτερικών να προχωρήσουνε στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Την επόμενη 
βδομάδα κλήθηκε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όπου εκεί 
ανακοινώθηκαν όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα σε όλους τους βουλευτές. 
Παράλληλα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δια της δομής του που είναι οι 
αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας ξεκίνησε διερευνητικά να δει σε ποιες περιοχές 
ανά τη χώρα θα μπορούσανε να φιλοξενηθούνε πρόσφυγες ή μετανάστες. Ξεκίνησε 
από δομές αν υπάρχουνε περιοχών που χειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ δεν 
έχουμε τέτοια περίπτωση και εγώ και ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Δήμαρχος είπε ότι 
δεν έχουμε τέτοιες δομές και η διερεύνηση της αστυνομίας συνέχισε σε καταλύματα 
της περιοχής ή και σε κάποια πιθανόν κενά σπίτια. 

Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής αφού έκανε την πρώτη διερεύνηση έχει βγάλει 
και δημόσια πρόσκληση κάποιος που θέλει το κατάλυμά του να το προσφέρει ανά τη 
χώρα χωρίς να εξαιρεί ή να θέλει κάποιες γεωγραφικά περιοχές εξαιρουμένου της 
Θράκης, να μπορεί να το προσφέρει. 
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Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Τώρα ο κόσμος που θα απορροφηθεί προς την 
ενδοχώρα θα είναι οικογένειες που αναμένεται να πάρουνε το προσφυγικό άσυλο. 
Είναι εκεί αυτοί που θα πάνε προς την ενδοχώρα, μένουν εκεί τουλάχιστον ένα με 
ενάμιση χρόνο μέχρι στιγμής που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ιατρικά θέματα έχουνε 
κατά κύριο λόγο αν υπάρχουν έτσι, έχουνε αντιμετωπιστεί. 

Τώρα, για το δικό μας το κομμάτι εδώ, στην Ευρυτανία. Με αυτή την άσκηση βέβαια 
τα νούμερα είναι λίγο ενδεικτικά αλλά κάπου εκεί είναι. Σε αυτή την άσκηση λοιπόν η 
Στερεά Ελλάδα παίρνοντας κόσμο προς την ενδοχώρα 1000 με 1500 άτομα στην 
Ευρυτανία αντιστοιχούν μερικές δεκάδες σε αυτά τα νούμερα που έχουνε ακουστεί.  

Τώρα, εάν θα έρθουν στο Καρπενήσι αυτό δεν το ξέρει σήμερα που μιλάμε κανείς. 
Εάν δεν υπάρχει προσφορά από καταλύματα ή από ιδιοκτησίες πιθανόν και να μην 
έρθουνε. Εμείς στο ένα κομμάτι που καλούμαστε να κάνουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση 
είναι σε περίπτωση που έχουμε άφιξη προσφύγων μεταναστών να είναι αναλογικά 
όπως έχει ανακοινωθεί για να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο, εξαντλώντας βέβαια την 
οποιαδήποτε πιθανότητα υπάρχει αυτό να μην συμβεί». 

Ο Δήμαρχος Νικόλαος Σουλιώτης ανέφερε τα εξής: «Συμπληρωματικά θα μιλήσω 
σε αυτά που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, δεν υπάρχει και λόγος για επαναλήψεις.  

Είχαμε πει στο προηγούμενο συμβούλιο που έγινε εδώ την προηγούμενη Τετάρτη, 
είχα αναφερθεί στο πρώτο κομμάτι της ενημέρωσης όπως έκανα και σήμερα και στο 
προσφυγικό. Εκεί ανέφερα στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου όλα αυτά που είπε 
περίπου ο Αντιπεριφερειάρχης και κάποια ακόμα που θα επαναλάβω γιατί δεν 
υπάρχουν καινούρια στοιχεία από τότε μέχρι σήμερα. Είχαμε δεσμευτεί στο 
προηγούμενο συμβούλιο ότι όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, διαφορετικό από αυτό 
που ξέραμε είτε ήταν γραπτό που θα επιθυμούσαμε να είναι γραπτό, είτε προφορικό 
θα συγκαλούσαμε Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερώναμε και το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τους φορείς, όπως άλλωστε το κάναμε από την πρώτη στιγμή που 
μπήκε το θέμα. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε και εγώ προσωπικά αλλά και ο 
Αντιπεριφερειάρχης δεν αρνηθήκαμε οποιαδήποτε πληροφορία είχαμε να τη δώσουμε 
είτε σε ένα δημότη είτε σε μια συλλογικότητα, είτε σε ένα θεσμοθετημένο όργανο, στα 
πλαίσια αυτών των ενημερώσεων που αποδεικνύουν και αυτά που λέω, 
ενημερώσαμε το Σύλλογο Ξενοδόχων, μια ομάδα πολιτών που με επισκέφθηκε στο 
Δημαρχείο, τους θεσμικούς φορείς σε μία συνάντηση που έγινε στην Αντιπεριφέρεια, 
το Επιμελητήριο, το Σύλλογο Ξενοδόχων, τον Εμπορικό Σύλλογο και μια ομάδα 
πολιτών που μας κάλεσε να ενημερωθούν στην περιοχή της Ποταμιάς συγκεκριμένα 
στο εξοχικό κέντρο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ και εκεί είπαμε περίπου τα ίδια πράγματα, όχι 
περίπου, είπαμε τα ίδια αυτά που ξέραμε πάντα όμως με την επιφύλαξη, ότι όλα αυτά 
ήτανε σε επίπεδο πληροφοριών και σε επίπεδο ενημέρωσης. Και δεν λέω 
πληροφοριών άκουσα κάτι στο καφενείο. 

Οι δικές μας πληροφορίες έχουν να κάνουνε με την Αστυνομική Διεύθυνση από εκεί 
που ξεκίνησε η πρώτη μας επαφή και με τον Περιφερειάρχη. Η Αστυνομική Δ/νση μας 
ρώτησε σαν δημοτική αρχή αν μπορούμε να διαθέσουμε δομές για φιλοξενία 
προσφύγων, ξεκαθαρίσαμε από την αρχή και το λέμε και σήμερα, δεν μπορεί ο Δήμος 
και δεν έχει καμία διάθεση να μπορέσει να φιλοξενήσει σε δομές του πρόσφυγες. 

Από εκεί και πέρα επειδή υπάρχει και πολύ κουβέντα θέλει ο Δήμαρχος, θέλει ο 
Αντιπεριφερειάρχης, δε θέλει ο ένας, δε θέλει ο άλλος. Κανένας δε θέλει. Δεν θέλουμε 
να έρθουν πρόσφυγες. Επεκτείνοντάς το προφανώς δε θα θέλαμε να υπάρχουν 
πρόσφυγες ούτε θα θέλαμε να βλέπουμε παιδιά αιματοκυλισμένα κάθε βράδυ στην 
τηλεόραση. Δεν το θέλουμε και δε θέλουμε να έρθουν. Από εκεί και πέρα όμως επειδή 
δεν είναι στο χέρι μας να σταματήσουμε τους πολέμους και δεν είναι και στο χέρι μας 
να σταματήσουμε τις προσφυγικές ροές και επειδή δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό σε αυτή 
την πατρίδα και επειδή το πρόβλημα είναι πέρα από διεθνές είναι εθνικό κυρίως και 
αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και ανοιχτά τα μάτια και να 
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είμαστε συνομιλητές στο πρόβλημα και να μην περιμένουμε τις αποφάσεις αλλά θα 
πρέπει να μπορούμε να διαμορφώνουμε τις αποφάσεις, λέμε λοιπόν, ακούσαμε την 
Αστυνομική Δ/νση, ακούσαμε τον Περιφερειάρχη ο οποίος δεσμεύτηκε όπως σας είπε 
και ο Αντιπεριφερειάρχης για την αναλογικότητα των πιθανών προσφύγων αν 
έρθουνε, γιατί και σήμερα που μιλάμε εξακολουθούμε όπου μπορούμε να 
παρέμβουμε να είμαστε, να λέμε ότι τα μειονεκτήματα της περιοχής μας για να 
έρθουνε. Όμως θέλουμε να έχουμε ανοιχτούς αυτούς τους διαύλους. Οι πληροφορίες 
λοιπόν που μιλάνε για την αναλογικότητα να το εξειδικεύσουμε σε νούμερα, μιλάνε για 
το Δήμο Καρπενησίου 40 με 50 άτομα, όχι οικογένειες, άτομα και για το Δήμο 
Αγράφων αναλογικά 20 με 30 άτομα λέω και πάλι. Αυτό προκύπτει και με μια απλή 
αριθμητική πράξη που αριθμού των προσφύγων του πληθυσμού της Στερεάς 
Ελλάδος και του πληθυσμού των δύο δήμων μας. 

Από εκεί και πέρα σταθήκαμε και έχω πει πολλές φορές στο προφίλ αυτών των 
ανθρώπων, το είπε και ο κ.Αντιπεριφερειάρχης πριν, μιλάμε για πρόσφυγες, για 
ανθρώπους που κατά 95% θα πάρουν το άσυλο άρα από εκεί και μετά σε 3, 4, 5, 6 
μήνες σε 8 μήνες αυτοί θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να κινηθούν όπου 
θέλουν σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να μείνουν και εδώ αν 
βρουν μια δουλειά, μπορούν να μείνουνε με τις οικογένειές τους εδώ και επιπλέον η 
ενημέρωση που έχουμε μιλάει για ομοεθνείς. Θα είναι δηλαδή ενός έθνους, δεν  θα 
έχουμε θέματα αντεγκλήσεων λόγω διαφορετικών εθνικοτήτων των ατόμων αυτών. 
Στο θρήσκευμα θα είναι κατά 99% μουσουλμάνοι και από εκεί και μετά εξαντλώντας 
αυτές τις πληροφορίες ερχόμαστε στο ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που καθοριστικά 
στο τέλος της μέρας να κρίνουν αν θα έρθουν ή όχι. Πέρα από το όχι το δικό μου ή το 
όχι κάποιων φορέων ή κάποιων ανθρώπων που έχουν μια διαφορετική άποψη. 

Στο τέλος της μέρας αυτό θα κριθεί από το αν οι ιδιώτες δημότες μας δηλαδή, 
ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή ακινήτων διαθέσουν αυτά τα ακίνητα, είτε μέσω της 
πλατφόρμας που είπαμε πριν, είτε απευθείας σε επικοινωνία με την Αστυνομική Δ/νση 
πουν ναι, εγώ έχω ένα ξενοδοχείο, το διαθέτω και διαθέτω 50, 100, 500 δωμάτια. 

Και βέβαια ο άλλος παράγοντας είναι το τι θα κάνει η κεντρική κυβέρνηση. Το είπε και 
ο Αντιπεριφερειάρχης στην απόφαση δεν έχει αλλάξει κάτι, την παίρνει το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα αυτοί είναι που τελικά θα 
κρίνουν. Εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να μαζεύουμε πληροφορίες, να 
ενημερώνουμε τον κόσμο πραγματικά με ειλικρίνεια και στο μέγεθος του θέματος 
όπως έχει, ούτε με επεκτάσεις, ούτε με σμικρύνσεις, να μεταφέρουμε το πρόβλημα 
ακριβώς όπως είναι και από εκεί και πέρα διεκδικούμε να είμαστε  συνομιλητές στο 
τραπέζι για να μπορούμε να έχουμε τη γνώμη μας. 

Και κάτι άλλο, προσπαθώντας να ερμηνεύσω κάτι που ακούγεται ότι ξέρεις έχουμε 
ακούσει, έχουνε διαθέσει 500 δωμάτια. Προφανώς μπορεί να διαθέσουν και 500, και 
1000 και 2000 αυτό δε σημαίνει ότι αντίστοιχα θα έρθουν τόσοι πρόσφυγες. Αν 
ισχύουν όσα μας έχουν ενημερώσει και λάβουμε υπόψη μας και τις δεσμεύσεις που 
πήραμε και από τον Περιφερειάρχη το Σάββατο το βράδυ ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα 
η αναλογικότητα, θα έρθουν αυτά τα 50 άτομα που λέμε. Απλώς φαντάζομαι ότι αν 
υπάρχει υπερπροσφορά κρεβατιών σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και η μείωση 
της τιμής. Υπάρχει η πληροφορία ότι για την κάθε διαμονή πληρώνονται 12€ το 
άτομο. Αν έχουμε προσφορά 1000 κρεβατιών φαντάζομαι αυτοί που θα κάνουν τις 
διαπραγματεύσεις και όχι εμείς, και αυτά είναι εικασίες που μιλάω τώρα, ενώ τα 
προηγούμενα ήτανε στοιχεία που είχα, θα αρχίσουν να ψάξουνε για τα 50 φθηνότερα. 

Άρα η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, δεν γυρίζουμε την πλάτη στο πρόβλημα, δεν 
θέλουμε να έρθουν εδώ πρόσφυγες να μας ταράξουν την καθημερινότητα, το 
τουριστικό μας προϊόν, τη ζωή μας, από εκεί και πέρα δε γυρίζουμε την πλάτη ούτε 
στο πρόβλημα της πατρίδος ούτε στο πρόβλημα άλλων Ελλήνων που βλέπετε κάθε 
βράδυ στις τηλεοράσεις πως δοκιμάζονται. Δεν μπορούμε να κλείσουμε να μάτια 
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στους κατοίκους στο Βαθύ της Σάμου που είναι 6000 μόνιμοι κάτοικοι και έχουνε 
δίπλα τους 6000 μετανάστες και εμείς να λέμε εντάξει δε μας αφορά.  

Μας αφορά στο μέρος και στο βαθμό που σηκώνει η πλάτη μας και να είμαστε στο 
τραπέζι και αυτή είναι και η διαφοροποίηση, επειδή ακούστηκαν και δε θέλω να 
κρύβομαι ότι το Μάιο άλλα λέγατε. Δε λέγαμε καθόλου άλλα το Μάιο. Και τον Μάιο και 
τώρα θέλουμε ενημέρωση. Και τον Μάιο και τώρα θέλουμε να έχουμε γνώμη για ό,τι 
συμβεί. Να έχουμε επιχειρήματα τα οποία θα ληφθούν υπόψιν. Το Μάιο ακούστηκαν 
κάποια πράγματα, μάθαμε κάποιες πληροφορίες, εναντιωθήκαμε στο ότι δεν ήμασταν 
ενημερωμένοι. Και βέβαια δεν προχώρησε και κάτι. Μπορεί να ήταν και στο επίπεδο 
των πληροφοριών, να μην ήταν τίποτα υπεύθυνο.  

Και κάτι τελευταίο,  χθες έκανα και μια επιστολή στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και του βάζω τα ερωτήματα όλα αυτά. Όταν έχω απάντηση προφανώς όπως 
θα την πάρω θα την δώσω και στην αντιπολίτευση και στους φορείς και σε όλους. Δεν 
υπάρχει κάτι κρυφό. Και εμείς θα θέλαμε όλα αυτά που είναι σε επίπεδο προφορικής 
πληροφορίας να είναι γραπτώς. Αυτά έχουμε τα δεδομένα σήμερα και γι’ αυτό μιλάμε 
με αυτό τον τρόπο που μιλάμε. Και ξαναλέω δεν είμαι αρνητικός στο να συζητήσουμε 
το πρόβλημα και καλώς μπήκε και από την αντιπολίτευση αλλά το μειονέκτημα είναι 
ότι από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε νέα στοιχεία 
και νέα δεδομένα που να μας διαφωτίζουν περισσότερο. Με αυτά και βέβαια 
προφανώς είμαι στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε το διάλογο και την κουβέντα». 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ.Γκορόγιας Δημήτριος ανέφερε τα 
εξής: «Πρώτα-πρώτα ένα μικρό σχόλιο σε κάτι που είπε και ο Δήμαρχος. Κρατάω 
έναν αριθμό το 50, ας πούμε δε με πείθει, δεν ξέρω αν θα είναι έτσι και είμαι βέβαιος 
πως ούτε και ο Δήμαρχος είναι απολύτως βέβαιος γι’ αυτό, αλλά αν το δεχτούμε ότι 
κάπου εκεί είναι και πρόκειται για οικογένειες με παιδιά τότε μιλάμε για περίπου 20, 25 
ενήλικες εκ των οποίων οι μισές θα είναι γυναίκες και όλο αυτό που κουβεντιάζουμε 
λοιπόν αφορά 12,5 ενήλικες άντρες και τα υπόλοιπα είναι γυναικόπαιδα. Αυτό για 
πρώτη παρατήρηση πριν από την τοποθέτησή μου.  

Πρώτα-πρώτα θέλουμε να τονίσουμε τις μεγάλες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κυβερνήσεών της για την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα 
νησιά όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες και 
μετανάστες.  

Η αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών αυτές τις μέρες αποδεικνύει 
ότι τα παζάρια και οι ανταγωνισμοί της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ πλήττουν τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους 
νησιώτες. Άλλωστε και η ειδική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το 
μεταναστευτικό  για την οποία υπερθεμάτιζαν εναλλάξ οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και 
της Νέας Δημοκρατίας έχουν τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα. Τα μέτρα της σημερινής 
κυβέρνησης για το προσφυγικό μεταναστευτικό έρχονται να κουμπώσουν με τα έργα 
και τις μέρες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Με την εφαρμογή των επικίνδυνων για τη 
χώρα συμφωνιών καταδικάζουν σε εγκλωβισμό στα νησιά δεκάδες χιλιάδες 
μετανάστες σε απάνθρωπες συνθήκες, σε hotspots προδιαγραφών τύπου Μόριας, 
Σάμου, Χίου κ.λπ. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κατάσταση δε μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με μέτρα ασπιρίνες σαν αυτά της κυβέρνησης όπως η μεταφορά από τα νησιά στην 
ενδοχώρα μερικών εκατοντάδων ή λίγων χιλιάδων ανθρώπων. Το ίδιο δεν αποτελεί 
λύση και η οικογενειακή συνένωση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγων 
εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων. Πολύ περισσότερο όταν χιλιάδες ζουν σε 
ακατάλληλες δομές ακόμα και σε αστυνομικά τμήματα και κρατητήρια. Όταν πρόκειται 
να καταφθάσουν νέες χιλιάδες και λόγω του πολέμου της Τουρκίας εναντίον της 
Συρίας και των Κούρδων. Η θέση της παράταξης που εκπροσωπώ στο Δημοτικό 
Συμβούλιο βλέπει την ουσία του προβλήματος και απαντά με ξεκάθαρο τρόπο σε κάθε 
πτυχή του. 
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Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν με μέτρα 
καταστολής, με εγκλωβισμούς και απελάσεις. Η συνθήκη Σένγκεν, τα Δουβλίνα και οι 
άλλες συμφωνίες αντιμετωπίζουν εντελώς προσωρινά όσο και απάνθρωπα το 
προσφυγικό πρόβλημα για την έσω και άνω Ευρώπη φορτώνοντάς το εξ ολοκλήρου 
στις νότιες χώρες που τα σύνορά τους είναι χερσαία ή θαλάσσια σύνορα και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αναρωτιέστε λοιπόν που έχουν γραμμένη την ισότιμη 
συνεργασία και την αλληλεγγύη των χωρών της αυτή την καραμέλα που πιπιλάει κάθε 
βαθυστόχαστος αναλυτής, οπαδός του ευρωπαϊκού κεκτημένου; Ολοένα και 
βαθύτερη γίνεται η εμπλοκή της χώρας σε ΝΑΤΟϊκούς, Αμερικάνικους και 
Ευρωενωσιακούς οικονομικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που με τη σειρά τους 
οδηγούν σε μεγαλύτερη αστάθεια τοπικές συγκρούσεις ή στον κίνδυνο γενικευμένης 
ανάφλεξης στις περιοχές Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, η Υποσαχάρια και Δυτική 
Αφρική Αιγαίο. Αυτές οι καπιταλιστικής κοπής κολεγιές είναι λίπασμα για την αύξηση 
του προσφυγικού κύματος. Η πολιτική της καταστολής αλλά και των fasttrack 
απελάσεων είναι που θρέφει τα δουλεμπορικά και τα άλλα κυκλώματα που 
εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες. Έγκαιρα, με σαφήνεια έχουμε 
αποκαλύψεις τους κινδύνους από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Έχουμε 
καταγγείλει την καθησυχαστική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων.  

Όπως αποδεικνύεται και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να 
αποκρύπτει την ουσία του προβλήματος. Προσπαθεί να ισορροπήσει πατώντας σε 
δυο βάρκες, εθνικό σχέδιο από τη μια και υπακοή στα στρατηγεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο ΝΑΤΟ από την άλλη. Ακόμα και αυτό που θέλει να παρουσιάσει ως 
νέα αντιμετώπιση δεν είναι παρά εντατικοποίηση των μέτρων απέλασης, 
επαναπροώθησης και περιστολής κατοχυρωμένων από διεθνείς οργανισμούς και 
συνθήκες δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι στη φύση του 
καπιταλισμού η δημιουργία πολεμικών εστιών και εντάσεων στα πλαίσια των 
οικονομικών ανταγωνισμών του ελέγχου των ενεργειακών πηγών και των δρόμων 
μεταφοράς. Εκατομμύρια διωκομένων προσφύγων και εξαθλιωμένων ανθρώπων της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης περιφέρονται ως περιπλανώμενοι ιουδαίοι από τόπο σε 
τόπο αναζητώντας μια ασφαλέστερη και καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τα παιδιά 
τους. Αυτό είναι το ανθρώπινο πρόσωπο του καπιταλισμού που ευαγγελίζονται όσοι 
υπηρετούν τα σχέδια του παγκόσμιου κεφαλαίου. Όσοι συμβιβάστηκαν με το 
εκμεταλλευτικό σύστημα, όσοι πήραν διαζύγιο από την επαναστατική σκέψη και 
δράση από την προοπτική ανατροπής της δικτατορίας των λίγων για την οικοδόμηση 
μιας ανώτερης κοινωνίας εκείνης του σοσιαλισμού κομμουνισμού. 

Σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ζητάμε να κλείσουν όλα τα απαράδεκτα hotspots στα νησιά 
και τον Έβρο, να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες σε προσωρινά αξιοπρεπή 
κέντρα φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα για εξέταση των αιτημάτων τους και στη 
συνέχεια να μεταβούν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους.  

Να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες οι οικογενειακές επανενώσεις χωρίς 
κανέναν ανήλικο να ζει σε ακατάλληλες συνθήκες, απροστάτευτος, άστεγος ή 
φυλακισμένος και να υπάρξει πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των προσφύγων 
στο άσυλο, έτσι όπως απορρέουν από τη συνθήκη της Γενεύης χωρίς κατάργηση του 
δεύτερου βαθμού εξέτασης ασύλου. Να κατευθυνθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω 
του κράτους και όχι μέσω ΜΚΟ στη στήριξη των προσφύγων και στην 100% 
αποζημίωση όσων κατοίκων νησιών ή άλλων περιοχών έχουν υποστεί ζημιές από το 
διπλό εγκλωβισμό που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαδοχικές ελληνικές 
κυβερνήσεις με τη στήριξη και όλων των άλλων κομμάτων που μαζί ψηφίζανε νόμους 
και συμφωνίες. 

Καλούμε την κυβέρνηση να καταδικάσει τις ακραίες ρατσιστικές κραυγές μίσους όσων 
μιλούν για φυλετικές καθαρότητες και επιχειρούν εγκληματικές πράξεις εναντίον 
ανθρώπων που η ζωή τους δοκιμάζεται στα όρια. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως μια 
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τέτοια ασύλληπτη σε βαρβαρότητα θηριωδία στο όνομα της φυλετικής ανωτερότητας 
και της κάθαρσης αφάνισε εκατομμύρια ζωές, έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπων στα κρεματόρια, στους θαλάμους αερίων και στους φούρνους του 
Άουσβιτς, του Μπιρκενάου, του Μαουτχάουζεν, του Μπέλζεϊ και αλλού.  Εξευτέλισε 
τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, τον ανθρώπινο πολιτισμό. 

Εφόσον αποφασιστεί μια κατάσταση προσφύγων στο Δήμο μας αυτή η απόφαση θα 
πρέπει να λάβει υπόψη της τα παρακάτω:  
Ο αριθμός των ατόμων για εγκατάσταση να αντιστοιχεί τις ιδιαίτερες 
ανθρωπογεωγραφικές συνθήκες της περιοχής μας.  
Να αφορά η εγκατάσταση προσφυγικές οικογένειες ομοεθνών και όχι μεμονωμένα 
άτομα με εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές αντιπαλότητες.  
Να έχουν εξασφαλιστεί υπεύθυνα και εκ προτέρων όλες οι συνθήκες αξιοπρεπούς 
διαμονής, διατροφής, περίθαλψης, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης με 
δαπάνες αποκλειστικά του αρμόδιου ευρωπαϊκού Ταμείου και διαχείρισή τους από 
κρατικές υπηρεσίες.  
Να αποκλειστεί η εμπλοκή ΜΚΟ των οποίων η διαχείριση σε όλες τις επιμέρους 
φάσεις του μεταναστευτικού κρίνεται ως αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, ανεπαρκής 
έως και περιέργως διαπλεκόμενη.  
Να προβλεφθεί υποχρέωση του κράτους για την πλήρη αποζημίωση των μονίμων 
κατοίκων σε κάθε τεκμαρτή βλάβη που δυνατόν να έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια 
παραμονής των προσφύγων. 
“Όταν ήρθαν να πάρουν τους τσιγγάνους δεν αντέδρασα, δεν ήμουν τσιγγάνος. Όταν 
ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές δεν αντέδρασα, δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν 
ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους δεν αντέδρασα, δεν ήμουν Εβραίος. Όταν θα ήρθαν 
να πάρουν εμένα δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει.”Μπέρτολτ Μπρεχτ».  
 
Ακολούθησαν  οι τοποθετήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.Μπερμπερή 
Μωϋσή και κ.Καλαντζή Αικατερίνης οι όποιες είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα 
απομαγνητοφωνημένα κείμενα.  
 
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πέτρου Ιωάννης ο 
οποίος μεταξύ άλλων έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα:    
«Πρώτον, συνθήκες διαβίωσης. Θα έρθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, που θα 
μείνουν; Αυτοί οι χώροι θα έχουν ελεγχθεί; Θα υπάρχουνε καλές συνθήκες υγιεινής; 
Θα υπάρχει πυροπροστασία; Πόσοι θα μένουν στα δωμάτια εφόσον θα έρθουν 
οικογένειες; Ακούστηκε ότι θα φυλάσσονται από την αστυνομία. Με τον τρόπο αυτό 
ζώντας απομονωμένοι θα δημιουργηθούν συνθήκες γκέτο που σημαίνει ότι αυτοί οι 
άνθρωποι με τίποτα δεν πρόκειται να ενσωματωθούν ποτέ στην τοπική κοινωνία. 
 
Θέμα δεύτερον. Σχολεία ένταξης θα δημιουργηθούν; Διότι έτσι πρέπει να γίνει γιατί 
πρέπει εφόσον θα έρθουν τόσες οικογένειες όπως λέτε θα πρέπει τα παιδιά να 
μάθουν γράμματα. Θα έρθουν δηλαδή και θα γίνουν καινούρια σχολεία και θα έρθουν 
δάσκαλοι που θα κατέχουν το αντικείμενο ή θα μπουν μέσα στις τάξεις τις υπάρχοντες 
και θα ισχύσει αυτό που λένε στου Κασίδη το κεφάλι; Όπως γίνεται σε αυτό τον τόπο. 
 
Θέμα τρίτον. Θέματα υγείας. Σε ένα εντελώς υποστελεχωμένο νοσοκομείο θα κληθεί 
να νοσηλεύσει ασθενείς πληθυσμό μάλλον όπου υπάρχουνε αυξημένη επίπτωση σε 
ορισμένες ασθένειες όχι γιατί οι άνθρωποι έχουν κάτι πάνω τους, απλά για τον 
απλούστατο λόγο, λόγω της κρίσης και λόγω των πολέμων αυτοί οι άνθρωποι 
στερήθηκαν εμβολίων καταρχήν. Άρα η ηπατίτιδα, η φυματίωση και η ιλαρά θα είναι 
σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι είναι στο μέσο πληθυσμό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν 
θα πρέπει, όχι μηνιγγίτιδα, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να νοσηλευτούν. Θα 
κάνετε ειδικούς θαλάμους; Θα τους δεχτείτε δίπλα σας; Εμείς τους δεχόμαστε σαν 
γιατρός. Ύστερα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, αυτοί είναι μουσουλμάνοι 
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συνήθως. Οι γυναίκες μουσουλμάνες θέλουν να εξεταστούν από γυναίκες γιατρούς. 
Θα φέρετε γιατρούς; Θα φέρουν γιατρούς; Πως θα γίνεται η εξέταση; 
 
Τέταρτο θέμα. Διαβάσαμε ότι η αστυνομία δηλώνει αδυναμία για τη φύλαξή τους με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες πόλεις.Πως είμαστε σίγουροι ότι 
αυτοί είναι ομοεθνείς; Με μία απλή δήλωση; Μπορούν να ελεγχθούν τίποτα έγγραφα; 
Είστε σίγουροι γι’ αυτό; 
 
Θέμα πέμπτο. Χώροι προσευχής. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει κάπου να 
προσεύχονται, όπως προσευχόμαστε και εμείς στην εκκλησία. Τι θα γίνει με αυτό το 
θέμα; Πρέπει να ληφθεί απόφαση. 
 
Επίσης, θέμα έκτο. Μετά τη λήξη των συμβολαίων χρηματοδότησης από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ ποιος θα αναλάβει αυτούς τους ανθρώπους να τους πληρώνει τη 
διατροφή τους, τη σίτισή τους, τη διαμονή τους; Ποιος θα αναλάβει τα έξοδα; Αυτό το 
ελληνικό κράτος που είναι διαλυμένο; Έχει ληφθεί επίσης μέριμνα αυτοί οι άνθρωποι 
ή θα ληφθεί μέριμνα να απασχοληθούν κάπου; Δηλαδή να καθαρίσουν κάποια πόλη, 
κάποια χωριά, το δάσος για να ασχολούνται με κάτι για να μην λέμε αυτό που λέμε ας 
πούμε ο λαός ότι «αργία μήτηρ πάσης κακίας». Εγώ αυτά είναι τα ερωτήματα τα 
οποία θέτω, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μου απαντήσει. Φαντάζομαι αυτοί που θα 
αποφασίσουν να τους φέρουν εδώ».  
 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων θέτοντας επίσης 
προβληματισμούς και ερωτήματα, συντασσόμενοι κάποιοι με τα προαναφερόμενα 
του δημοτικού συμβούλου κ.Πέτρου Ιωάννη. 
Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε σε εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας.  
Ακολούθησε ευρεία διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα 
απομαγνητοφωνημένα κείμενα. 
 
Στην συνέχεια διατυπώθηκαν δύο προτάσεις ως εξής: 
Η πρόταση του κ.Λερογιάννη Δημητρίου:  «Ότι με τα σημερινά δεδομένα εμείς δεν 
δεχόμαστε την έλευση των προσφύγων». 
Η πρόταση του Δημάρχου κ.Σουλιώτη Νικολάου:  «Διαμορφώνουμε ένα ψήφισμα 
που εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και την άρνησή μας, αν δεν έχουμε σαφείς 
απαντήσεις, περιμένουμε αυτές τις απαντήσεις. Το ψήφισμα θα συνταχθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Ξενοδόχων 
και οποιονδήποτε άλλων φορέων καταθέσουν εγγράφως, μέχρι αύριο το μεσημέρι και 
θα αποσταλεί περιλαμβάνοντας όλα τα θέματα που θα μπουν στους δύο αρμόδιους 
υπουργούς, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Εσωτερικών». 
 
Η πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  να 
ψηφίσουν επί των δύο προτάσεων. 
 
Η πρόταση του Δημάρχου κ.Σουλιώτη Νικολάου ψηφίστηκε από τους δημοτικούς 
συμβούλος κ.κ.: Γενιτσαρόπουλο Χρήστο, Ζαλοκώστα Σοφία, Σβερώνη Ιωάννη, 
Πέτρου Ιωάννη, Βονόρτα Δημήτριο και Γκορόγια Δημήτριο (ψήφοι 6). 
 
Την πρόταση του κ.Λερογιάννη Δημητρίου ψήφισε ο ίδιος και οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ.κ.: Χαλκιάς Παντελής, Κοκόση-Χαβέλου  Νικολέτα-Κωνσταντίνα, Κουτρομάνος 
Ταξιάρχης, Κεραμάρης Δημήτριος, Κονιαβίτη Ευδοξία, Τσιτούρη-Κατσιάρη 
Παρασκευή, Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου Κωνσταντία, Κακαβάς Χρήστος, Μαντζιούτας 
Ιωάννης, Ιβρος Ιωάννης, Παπαδόπουλος Λεωνίδας, Μπουλάκος Σπυρίδων, 
Γραβάνης Νικόλαος, Γιαννιώτης Δημήτριος, Καρβέλης Γεώργιος, Σώκος Γεώργιος και 
η πρόεδρος Γκαρίλα -Διαμαντή  Γεωργία  (ψήφοι 18). 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τη διαλογική συζήτηση 
η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 (επί των 24 καταμετρούμενων ψήφων, 18 υπέρ και 6 κατά) 

 
  

Την μη έλευση των προσφύγων στο Δήμο Καρπενησίου σύμφωνα με τα σημερινά 
δεδομένα. 

 
 
 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται 
 
Ο Πρόεδρος            Ο Δήμαρχος   Τα Μέλη 
  (Τ.Σ.Υ)               (Τ.Υ.)                  (Τ.Υ.)     
 
     
     Ακριβές Απόσπασμα 
         Η Πρόεδρος 
 
 
        Γεωργία Γκαρίλα 
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