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1.  334.  Κατανομή των χώρων 

προβολής του Δήμου 

Δράμας και του τρόπου 

χρήσης αυτών, οι οποίοι 

θα διατεθούν κατά την 

προεκλογική περίοδο 

που θα μεσολαβήσει 

πριν από το 

δημοψήφισμα της 5ης 

Ιουλίου 2015 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ο αρμόδιος εισηγητής, Εντεταλμένος Σύμβουλος για 

θέματα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κ. Ανέστης 

Τερζής, τοποθετήθηκε αναλυτικά επί του θέματος. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ανέφερε 

τα παρακάτω: 

Όσον αφορά αυστηρά επί του θέματος, - διότι, δυστυχώς 

δεν μου επετράπη να τοποθετηθώ πολιτικά ενόψει του 

Δημοψηφίσματος, - για τον τρόπο κατανομής του χρόνου, 

πιστεύω ότι χρόνος, πρέπει να κατανέμεται σε σχέση με τον 

τρόπο ενημέρωσης από τα ΜΜΕ Πανελλήνιας εμβέλειας.  

Αυτή τη στιγμή, όλα τα κανάλια που είχαν σχέσεις με τις 

προηγούμενες Κυβερνήσεις, κατακλύζουν με προπαγάνδα 

όλο τον κόσμο άρα, θα πρέπει να βρεθεί και να δοθεί 

περισσότερο χρόνο σ αυτούς που δεν τον έχουν, όπως το 

Κ.Κ.Ε. για παράδειγμα. Σε ότι αφορά προηγούμενη 

τοποθέτηση του Κ.Κ.Ε. ότι, η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να 

έχει χώρο, κι εμείς συμφωνούμε ότι δεν είναι δημοκρατικό 

κόμμα και δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο αλλά, εφόσον 

ψηφίστηκε από κάποιους ψηφοφόρους, πρέπει να της δοθεί 

χώρος.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Επειδή υπάρχει μια ζύμωση για τη συγκρότηση επιτροπών 

υποστήριξης υπέρ του «ΝΑΙ», -με το οποίο προσωπικά 

συντάσσομαι-  και υπέρ του «ΟΧΙ», και πιθανόν να έχει 

λήξει η διαδικασία εντός της ημέρας, θα ήθελα να υπάρχει 

πρόβλεψη ώστε να τους δοθεί χώρος για την προβολή τους. 

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ, τόνισε πως ήδη ο εισηγητής  

ανέφερε τις 7 θέσεις που θα κρατηθούν κενές  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, ανέφερε 

τα παρακάτω: 

Κυριολεκτώντας, αυτό που θα έπρεπε να γίνει, θα ήταν να 

δοθούν μόνο δύο χώροι, υπέρ των μνημονίων, Ελληνικών 

και Ευρωπαϊκών. Υπό αυτή την έννοια, η πρόσκληση του 

ΔΣ είναι λανθασμένη. Εφόσον όμως προβλέπεται, 

συμφωνώ για την κατανομή των χώρων αλλά, με την 

επισήμανση ότι, δεν μπορεί ένα κόμμα που ανατρέπει 

τραπέζια, να επικαλείται δημοκρατικές διαδικασίες για την 

προβολή των φασιστικών – ναζιστικών ιδεών του. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Καλφόπουλου και 

προτείνω, ο πρώτος χώρος που θα δοθεί αν συσταθούν οι 

επιτροπές υποστήριξης, να βρίσκεται πηγαίνοντας προς τον 

κήπο, όπου υπάρχει και ρεύμα και ο δεύτερος μπροστά 

στην καφετέρια maitai.  



 
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

ανέφερε πως θεωρητικά έχει παρέλθει ο χρόνος για τη 

σύσταση των επιτροπών, σημειώνοντας πως οι 7 κενές 

θέσεις, επιτρέπεται να δοθούν σε μη πολιτικές 

οργανώσεις. 

 

Ο εισηγητής του θέματος , δημοτικός σύμβουλος Τερζής 

Ανέστης, ανέφερε πως οι 7 κενές θέσεις, είναι για 

αφισοκόλληση τοπικών φορών. Για να μη 

ταλαιπωρείται όμως και το Σώμα, υπάρχει η 

δυνατότητα με την παρούσα απόφαση, να ορίζονται δύο 

θέσεις, μία για παράδειγμα, από την πλατεία προς το 

socola, από δεξιά δηλαδή για το «ΝΑΙ» και μία από 

αριστερά για το «ΟΧΙ» οπότε, αν υπάρξουν φορείς που 

ζητήσουν θέση, να τους δοθεί. 
 

 
Δράμα   02-07-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


