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Η μοναδική αποδεκτή πορεία για την Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή 
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μηχανικούς και όλους τους πολίτες, η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην  έκτακτη 
συνεδρίασή της στις 29 Ιουνίου 2015 εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:
«Βρισκόμαστε σε ένα από τα κρισιμότερα σταυροδρόμια στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, μπροστά στο 
ισχυρότατο δίλημμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, το οποίο δυστυχώς δεν έχει διατυπωθεί με 
πλήρη σαφήνεια, παρότι είναι απόλυτα καθοριστικό για το μέλλον. 
Την ερχόμενη Κυριακή εκατομμύρια Έλληνες πολίτες θα κληθούν να διαμορφώσουν το επόμενο κεφάλαιο 
στην ιστορία της  χώρας με το «ναι» ή το «όχι» τους και η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα που θα καθορίσει 
την πορεία της Ελλάδας, σε βάθος πολλών δεκαετιών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δοθεί χωρίς 
πλήρη συναίσθηση του πραγματικού ερωτήματος που τίθεται στο δημοψήφισμα, χωρίς πλήρη γνώση και 
συνειδητοποίηση των επιπτώσεων τόσο του «ναι», όσο και του «όχι».
Παρότι αυτό δεν έχει αποσαφηνιστεί από πλευράς της κυβέρνησης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι το πραγματικό 
δίλημμα της 5ης Ιουλίου είναι αν επιλέγουμε την παραμονή στην ευρωζώνη ή την έξοδό μας από αυτή. Η 
άποψη αυτή δεν εκπορεύεται από κάποια διάθεση τρομολαγνείας, κινδυνολογίας και διασποράς πανικού 
αλλά από την κοινή λογική και γνώση.
Το σίγουρο είναι ότι όποια και αν είναι η «ετυμηγορία» του ελληνικού λαού, στο σημείο όπου έχουμε φτάσει 
δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Όποια και αν είναι η απάντηση, θα «πονέσει». Το ζήτημα είναι η μακροχρόνια 
επιρροή της και η επίπτωσή της στο προφίλ της Ελλάδας ως χώρας, στις συμμαχίες και την αναπτυξιακή 
προοπτική της.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι «ΝΑΙ» σημαίνει παραμονή στην ευρωζώνη και μια πραγματικά σκληρή 
πραγματικότητα για εκατομμύρια Έλληνες στα επόμενα χρόνια. Αν όμως η συμφωνία που θα φέρει αυτό το 
«ΝΑΙ» συνοδευτεί επιτέλους από τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις -για τη δημιουργία παραγωγικού κράτους, 
την πάταξη της γραφειοκρατίας, τη φορολογία, τη λειτουργία των αγορών και το ασφαλιστικό σύστημα- τότε 
η Ελλάδα συνεχίζει την ευρωπαϊκή πορεία της και παραμένει στην ομάδα χωρών όπου ανήκει γεωγραφικά, 
ιστορικά, πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά: στην Ευρώπη. Παράλληλα, σε λίγα  χρόνια από σήμερα 
θα είναι μια χώρα που θα λειτουργεί υγιώς και θα διαθέτει πλέον αναπτυξιακή δυναμική βασισμένη στην 
πραγματική αγορά και όχι κατά κύριο λόγο σε κοινοτικά κονδύλια.
Στον αντίποδα και παρότι η κυβέρνηση δεν το διευκρινίζει, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι το «όχι» πιθανότατα 
σημαίνει έξοδο από την ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή ή μετάβαση σε κάποιο άλλο νόμισμα. Είναι 
πλήρως κατανοητό ότι η αρνητική απάντηση στο δίλημμα του δημοψηφίσματος ενδεχομένως έρχεται 
αυτονόητη στους εκατομμύρια άνεργους Έλληνες, που παρότι στην «αγκαλιά» της Ευρώπης έχουν υποφέρει 
τα πάνδεινα στην εξαετία της κρίσης, παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση χωρίς να ευθύνονται ατομικά 
για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και δεν έχουν τίποτα να χάσουν πια. 
Αν πρόκειται όμως ως λαός να επιλέξουμε το «όχι» πρέπει να έχουμε πλήρη συναίσθηση του τι σημαίνει. 
Μια Ελλάδα της δραχμής σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον θα είναι μια εντελώς διαφορετική 
Ελλάδα από αυτή που γνωρίσαμε, είτε με δραχμή είτε με ευρώ. Για λόγους όχι μόνο οικονομικούς αλλά 
και κοινωνικούς και πολιτισμικούς. Γιατί θα είναι μια Ελλάδα έξω από τον φυσικό της χώρο, την Ευρώπη. 
Μια Ελλάδα με ένα νόμισμα του οποίου η ισοτιμία έναντι του ευρώ αναμένεται να κατακρημνιστεί, την ίδια 
ώρα που ο πληθωρισμός θα καλπάζει, μια φτωχή Ελλάδα, που ενδεχομένως θα αναγκαστεί να ξεπουλάει 
πολύτιμους πόρους για να επιβιώσει, που θα παλεύει καθημερινά για την ενεργειακή της αυτάρκεια, 
την ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη  και τη λειτουργία των όποιων βιομηχανιών απομείνουν, που θα 
αδυνατεί να εισάγει πρώτες ύλες για την παρασκευή των προϊόντων της και που θα γίνει συνολικά πιο 
ευάλωτη απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται.
Με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης που καλούμαστε να αναλάβουμε ως λαός, το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί 
όλους τους Έλληνες να ψηφίσουν χωρίς φόβο και πάθη, αφού ενημερωθούν πλήρως και διεξοδικά για το 
τι σημαίνει η απόφασή τους. Σεβόμενο κάθε διαφορετική άποψη για το θέμα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η 
μοναδική αποδεκτή πορεία για την Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή και άρα ότι το «ΝΑΙ» πρέπει να επικρατήσει 
στο  δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου».
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«Το μέλλον της χώρας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Έξοδος από 
την ΕΕ και επιστροφή στη δραχμή θα γυρίσει την ελληνική κοινωνία δεκαετίες 
πίσω. Το εθνικό νόμισμα θα οδηγήσει σε φτωχοποίηση την πλειονότητα των 
ελλήνων και θα πλήξει ιδιαίτερα τους αδύναμους. Η ψήφος στο «Ναι» δεν δίνει 
συγχωροχάρτι στις πολιτικές των μνημονίων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 
χρόνια».

Τα παραπάνω τονίστηκαν 
κατά τη διάρκεια ενημερωτικής 
εκδήλωσης – συζήτησης 
με θέμα: «το δημοψήφισμα 
της 5ης Ιουλίου. Η επόμενη 
μέρα» που διοργάνωσαν 
το βράδυ της Τετάρτης 1 
Ιουλίου, επιστημονικοί και 
παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στην οδό 
Εθνικής Αμύνης 1. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρύτανης του πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Αχιλλέας Ζαπράνης.

«Η παραμονή στο ευρώ, με όλα τα κακά που έχει, εγγυάται την ομαλή 
πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Εγγυάται τη χρηματοδότηση της αγοράς, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων», είπε στον 
χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος 
Βαλεργάκης. Έκανε αναφορά στις απόψεις που έχουν δημόσια εκφραστεί περί 
αντισυνταγματικότητας του δημοψηφίσματος και υπογράμμισε τον κίνδυνο 
εθνικού διχασμού.

«Το ‘ναι’ και παραμονή στην ΕΕ δεν θα σημάνει τη δικαίωση των πολιτικών 
που μας έφεραν ως εδώ. Σήμερα, με κλειστές τις τράπεζες καταρρέει ο 
ιδιωτικός τομέας της υγείας, στον οποίο απασχολείται το 45% των γιατρών, για 
τον απλούστατο λόγο πως ο πολίτης δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά του από 
τις τράπεζες για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο πρόβλημα. Σε λίγο το ΕΚΑΒ θα 
εφοδιάζεται πετρέλαιο από τον Στρατό. Θα έχουμε ελλείψεις σε φάρμακα και σε 
ιατρικό εξοπλισμό. Ίσως να βρεθούμε στη θέση να μην μπορούμε να βάλουμε 
μία βαλβίδα καρδιάς και θα κρατάμε τον άρρωστο στη ζωή με… ασπιρίνη. Η 
υγεία θα είναι επιπέδου υπανάπτυκτης χώρας και θα έρθουμε αντιμέτωποι με 
ανθρωπιστική κρίση», είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Για μία «ανίκανη κυβέρνηση, με μία άπειρη και ανομοιογενή διαπραγματευτική 
ομάδα και μία αντιπολίτευση κατώτερη των περιστάσεων», μίλησε ο πρόεδρος 
του τμήματος κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Χρήστος 
Μάμαλης. Έκανε λόγο για ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικού σκοπού 
καθώς πλέον οι δανειστές έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τη παρούσα 
κυβέρνηση.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας 
υπογράμμισε ότι η υπερψήφιση 
του «Ναι» δεν θα λύσει διά μαγείας 
όλα τα προβλήματα. «Ωστόσο, είναι 
μια πολύ καλύτερη προοπτική από 
το ‘Όχι’ που θα σημάνει έξοδο της 
χώρας από την ΕΕ και το ευρώ. Ο 
μηχανικός έχει πληγεί σημαντικά από 

τη κρίση. Τα 2/3 των συναδέλφων δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές τους και να ασκήσουν το επάγγελμα. Και το 1/3 που μπορεί και 
εργάζεται, απασχολείται σε τεχνικά έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έξοδος από το ευρώ θα φέρει τη απόλυτη 

«Ναι» στο ευρώ 
φτωχοποίηση του Ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα υπάρχουν αντικαρκινικά φάρμακα. Θα υπάρχουν ινσουλίνες;» 
αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Κυριάκος Θεοδοσιάδης. Σχολίασε με καυστικό τρόπο τη προτροπή στελεχών 
του κυβερνητικού σχηματισμού να πηγαίνουν οι ανήμποροι πολίτες στα 
φαρμακεία και να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα από τον φαρμακοποιό. «Με 
ξένα κόλλυβα κάνουν μνημόσυνο», είπε. Πρόσθεσε πως οι φαρμακοποιοί δεν 
ξεχνούν τι υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια από τα μνημόνια. «Δυστυχώς, 
αν πάμε στη δραχμή θα αναπολούμε τα μνημόνια. Αυτοί που μας κυβερνούν 
ποτέ δεν ήθελαν τη συμφωνία. Είχαν ως στόχο την επιστροφή στη δραχμή», 
κατέληξε.

«Είναι θέμα χρόνου να πάψει κάθε δραστηριότητα με κλειστές τις τράπεζες 
και την επιβολή capital control. Κάθε μέρα η κατάσταση χειροτερεύει», είπε 
ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. 
Ξεκαθάρισε ότι η δραχμή θα φέρει φτωχοποίηση στη πλειονότητα των ελλήνων 
και πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.

«Με κλειστές τις τράπεζες είναι σα να προσπαθούμε να κρατήσουμε στη ζωή 
τις επιχειρήσεις με τεχνητή αναπνοή. Η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ θα 
σημάνει το τέλος της χώρας. Όλα τα προϊόντα θα εκτοξευτούν στα ύψη. Θα 
υπάρχει πετρέλαιο; Θα ξαναζήσουμε καταστάσεις μαύρων αγορών με ολόκληρα 
ακίνητα να ανταλλάσσονται με αγαθά. Έξοδος από το ευρώ, σημαίνει και έξοδος 
από την ΕΕ. Θα χαθούν οριστικά οι επιδοτήσεις και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Με την 
επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και σχεδόν αυτόματα, ο πολίτης θα χάσει το 50% 
της σημερινής αγοραστικής δύναμης του», είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μπακατσέλος. «Εδώ 
έχουμε να κάνουμε με εθνική καταστροφή και παραμένουμε χαλαροί. Το ρολόι 
πλέον δείχνει +1. Τη στιγμή που οι γειτονικοί λαοί κάνουν ότι μπορούν για να 
μπουν στην ΕΕ, εμείς –έχω την εντύπωση- πως δίνουμε μάχη για να βγούμε», 
κατέληξε.

«Το ‘ναι’ συνοδεύεται από σκληρά μέτρα. Αλλά το ‘όχι’ σημαίνει χρεωκοπία. Για 
να αποφευχθεί το τεράστιο λάθος, η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αναλάβει 
τις ευθύνες της», είπε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης.

Για εφιαλτικές στιγμές που θα ζήσει η χώρα σε περίπτωση επιστροφής στη 
δραχμή, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, Θανάσης Σαββάκης. Έκανε λόγο για δυσκολία εισαγωγής πρώτων 
υλών, αδυναμία κάλυψης και ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, αδυναμία 
πληρωμής μισθών, έλλειψη βασικών αγαθών, με πρώτα τα φάρμακα και τα 
καύσιμα, και ακολούθως τα τρόφιμα και τα μηχανήματα, εκτίναξη της ανεργίας 
στα ύψη, κάθετη πτώση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, χρεοκοπία 
νοικοκυριών και όχι μόνον επιχειρήσεων, τα δάνεια δεν διαγράφονται, ακόμη 
και σε περίπτωση κατάρρευσης των τραπεζών.

Για «πρόχειρο και βιαστικό δημοψήφισμα» με το οποίο καλείται «να αλλάξει 
η εθνική στρατηγική δεκαετιών» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Κυριάκος Λουφάκης. Είπε ότι σήμερα, ακόμη 
και μετά την επιβολή των μνημονίων, η Ελλάδα παραμένει στις 30 πλουσιότερες 
χώρες του κόσμου. «Ο λαός δεν μπορεί να αποφασίσει για τεχνικά θέματα, όπως 
αυτά που θέτει το δημοψήφισμα. Αυτή είναι δουλειά των διαπραγματευτών της 
κυβέρνησης. Η έξοδος από το ευρώ θα είναι πιο επώδυνη από το να μην είχαμε 
μπει ποτέ», πρόσθεσε.

«Ψευδεπίγραφο και διχαστικό» δημοψήφισμα έκανε λόγο ο πρόεδρος του 
παραρτήματος κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, Θανάσης Σαρόπουλος. 
Τόνισε πως αν επικρατήσει το «Όχι» τότε η χώρα θα βιώσει μία τεράστια 
«επισιτιστική κρίση, που θα είναι μοναδική για όλο τον κόσμο» και γι’ αυτό 
όπως είπε η ΕΕ προετοιμάζεται για να βοηθήσει τους έλληνες. «Έχουμε 
μόνο το 30% του αλευριού που χρειάζεται για να καλύψουμε τις ανάγκες 
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μας σε ψωμί. Αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι;» είπε. Υπογράμμισε ότι ήδη 
έχει πληγεί ο αγροτικός κλάδος, καθώς δεν γίνεται πλέον ο αλωνισμός 

σιτηρών και η συγκομιδή κερασιών και ροδάκινων καθώς οι αγρότες δεν έχουν 
λεφτά για να βάλουν πετρέλαιο στα μηχανήματά τους.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής 
ένωσης δήμων κεντρικής Μακεδονίας, 
δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε 
στις επιπτώσεις που θα έχει στην 
τοπική αυτοδιοίκηση μία έξοδος 
από το ευρώ, κάνοντας λόγο για 
πραγματική τραγωδία. «Στον δήμο 
μου κτίζονται τρία σχολεία με ευρωπαϊκά κονδύλια. Τι θα γίνουν αυτά; Θα 
μείνουν στη μέση; Και με τα έργα στη περιφερειακή οδό; Θα μείνουν γιαπί; 
Και πως θα βάζουμε πετρέλαιο στα απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των 
σκουπιδιών;» αναρωτήθηκε ο κ. Κυρίζογλου.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας ο οποίος έκανε λόγο για μία «επικίνδυνη πια κυβέρνηση, η οποία 
επέλεξε για να μην διχαστεί η ίδια, να διχάσει τον λαό». Ζήτησε να κρατηθούν 
από όλους χαμηλοί οι τόνοι, να μην υπάρξει διχασμός ενώ αναρωτήθηκε ποιες 
θα είναι οι γεωπολιτικές προεκτάσεις και επιπτώσεις για το έθνος από μία 
έξοδο από την ΕΕ.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο βουλευτής Β’ Αθηνών της ΝΔ και πρώην 
πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος στον σύντομο 
χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «οι καπετάνιοι 
είναι παντός καιρού» και πρόσθεσε ότι «έχει τη νωπή λαϊκή εντολή να πει είτε 
ναι, είτε όχι». Πρότεινε στον πρωθυπουργό να συναντηθεί και να συνομιλήσει 
με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και να πάρει πίσω τη διενέργεια του 
δημοψηφίσματος.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο πρύτανης του πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Αχιλλέας Ζαπράνης. «Το capital control χωρίς την υποστήριξη από 
την Ευρωζώνη είναι έγκλημα ολκής. Οι τράπεζες έχουν κλείσει επ’ αόριστον 
και για να ανοίξουν θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με δεκάδες δισεκατομμύρια 
ευρώ από τον ELA. Ακόμη και αν το ρευστό έρθει στις τράπεζες, αυτές δεν 
θα ανοίξουν. Διότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί τους. Αν 
άνοιγαν όλοι οι καταθέτες θα έτρεχαν να σηκώσουν τα χρήματά τους και τότε 
θα είχαμε bank run», είπε μεταξύ άλλων.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν –μεταξύ άλλων- οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας (ΝΔ), Σταύρος Καλαφάτης (ΝΔ) και Χριστίνα Ταχιάου 
(Ποτάμι) και από τη Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου (Ποτάμι). Επίσης, 
οι δήμαρχοι Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας, ο αντιπρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, ο δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρύτανης του ΑΠΘ 
Περικλής Μήτκας, ο πρόεδρος του ΤΕΙ  Θεσσαλονίκης Παύλος Καρακολτσίδης, 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo Κυριάκος Ποζρικίδης και οι πρώην 
βουλευτές Γιώργος Ορφανός και Γιάννης Μαγκριώτης.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Φίλοι και φίλες,
Ζούμε κρίσιμες και ιστορικές στιγμές, όπου πολίτες, επιχειρήσεις και το 

ίδιο το κράτος βρισκόμαστε υπό την απειλή μίας άμεσης χρεωκοπίας και 
διακινδυνεύουμε το μέλλον μας. Την Κυριακή καλούμαστε όλοι μας να 
κάνουμε μία επιλογή που θα καθορίσει την πορεία όχι μόνο της χώρας μας 
αλλά και του καθενός μας ατομικά, της επιχείρησής μας, της οικογένειάς μας. 
Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Επειδή ενόψει του δημοψηφίσματος που πρότεινε 
η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή, δυστυχώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
δεν κατάφερε να πάρει σαφή θέση, προσωπικά νιώθω την ευθύνη απέναντι σε 
όσους με εξέλεξαν και σε όσους εκπροσωπώ ως Πρόεδρος του ΤΕΕ να μιλήσω 
ξεκάθαρα. Την Κυριακή αποφασίζουμε για το μέλλον του καθενός μας.

Η επιλογή που έχουμε μπροστά μας είναι διλημματική, επιλέγουμε ανάμεσα 
στο ΝΑΙ και στο ΟΧΙ. Εδώ που έχουν φθάσει τα πράγματα, δυστυχώς, δεν έχει 
πλέον σημασία το ερώτημα. Έχει όμως τεράστια σημασία η απάντηση που θα 
δώσουμε. Στη μία επιλογή, στο «όχι», το μέλλον είναι άγνωστο. Αναλαμβάνει ο 
καθένας μας ένα ρίσκο που δεν ξέρει που θα οδηγήσει και κανείς δεν μας εξηγεί 
πειστικά. Εμείς οι μηχανικοί ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε 
τίποτε αν δεν το έχουμε σχεδιάσει, κάνοντας τους σωστούς υπολογισμούς. Αν 
αποφασίσουμε «όχι» προχωράμε σε έναν δρόμο που δεν ξέρουμε πού πάει, 
ούτε ξέρουμε τί θα βρούμε μπροστά μας.

Στην άλλη επιλογή, στο ΝΑΙ, ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας επώδυνες 
θυσίες και μεγάλο κόστος, συλλογικά και ατομικά, που προστίθεται στο κόστος 
που πληρώσαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε όμως επίσης ότι με το 
ΝΑΙ θα αποκατασταθεί σταδιακά η κανονικότητα και η ομαλότητα στην αγορά, 
για να μπορούμε να δουλέψουμε. Με το ΝΑΙ διασφαλίζονται οι καταθέσεις και 
ανοίγουν σταδιακά οι τράπεζες, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Με 
το ΝΑΙ συνεχίζεται η καταβολή μισθών και συντάξεων στους πολίτες, για να 
αποκτήσει και πάλι ρευστότητα η πραγματική οικονομία. Με το ΝΑΙ δημιουργείται 
πλαίσιο σταθερότητας για να μπορούν να γίνουν επενδύσεις, από εγχώρια ή 
διεθνή κεφάλαια. Με το ΝΑΙ διασφαλίζεται η χρηματοδότηση της χώρας και 
η συνέχιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ και οι αγροτικές 
επιδοτήσεις, που συνολικά φέρνουν στη χώρα πάνω από 43 δις ευρώ, έως το 
2020. Με το ΝΑΙ θα έχουμε σταδιακά συνέχιση των έργων υποδομής όπως 
δρόμοι, αποχετεύσεις, γέφυρες, πλατείες και έργα αστικής ανάπλασης, δομές 
κοινωνικής υποστήριξης και τόσα άλλα, για να «τρέξουν» ξανά τα εργοτάξια και 
οι μελέτες, τα ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Είμαστε επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ξέρουμε να κάνουμε 
σωστούς υπολογισμούς, μπορούμε να αποφασίζουμε ορθολογικά, «τετράγωνα». 
Σας καλώ να σκεφθείτε και να πράξετε ορθολογικά. Αυτές τις κρίσιμες ημέρες 
μέχρι την Κυριακή, ας μην μπούμε σε αντεγκλήσεις, ας προσπαθήσει ο καθένας 
μας να κάνει τις επιλογές του και να συζητήσει με τον περίγυρό του αλλά ας 
μη διχαστούμε. Όποτε ο λαός μας έμεινε ενωμένος μεγαλούργησε, όταν όμως 
διχάστηκε το πληρώσαμε ακριβά.

Την Κυριακή επιλέγουμε για το μέλλον μας, για το μέλλον της οικογένειας 
μας, για το μέλλον της επιχείρησής μας. Προσωπικά ξέρω καλά τι θα επιλέξω. 
Ψηφίζω ΝΑΙ, ξεκάθαρα. Σας καλώ να σκεφθείτε ήρεμα, ορθολογικά, με βάση 
το προσωπικό, συλλογικό και εθνικό συμφέρον για να επιλέξετε το καλύτερο 
δυνατό.

Γιώργος Ν. Στασινός
Πρόεδρος ΤΕΕ

Ανοιχτή επιστολή Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού προς 
τους μηχανικούς για το δημοψήφισμα
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Σωκράτης Φάμελλος, Β’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ
Η εντολή των Ελλήνων στις εκλογές 

της 25ης Ιανουαρίου ήταν μία: Να 
κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια, να 
σταματήσει η ύφεση και η φτώχεια και 
να αλλάξουμε το σάπιο πολιτικό σύστημα 
που κατέστρεψε τη χώρα. Οι θεσμοί και οι 
δανειστές αρνήθηκαν τις προτάσεις μας, 
το συμβιβασμό και την διαπραγμάτευση, 
με αντιδημοκρατικές και ανήθικες ενέργειες και με την υποστήριξη της τρόικας 
εσωτερικού. Η προσπάθειά τους έχει στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης και 
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το δημοψήφισμα δίνει το λόγο στους Έλληνες 
πολίτες να επιλέξουν, καθιστά την ελληνική κυβέρνηση πιο ισχυρή και συνεχίζει 
τη διαπραγμάτευση. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην πρόταση 
των θεσμών; Θα ορθώσουμε ανάστημα και θα διεκδικήσουμε ή θα σκύψουμε 
το κεφάλι και θα υποταχτούμε; 

Την Κυριακή υποστηρίζουμε το ΟΧΙ. Όχι στη λιτότητα, στην εξαθλίωση 
των Ελλήνων, στην καταστροφή του παραγωγικού ιστού, στην ξενιτειά των 
επιστημόνων και των νέων. Όχι στους εκβιασμούς που παραβιάζουν τις αρχές 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.  Με το ΟΧΙ «μένουμε Ευρώπη». Όσο και αν μας 
απειλούν με το φόβο οφείλουμε το ΟΧΙ στα παιδιά μας. Η επιλογή του ΝΑΙ θα 
μας θέσει σε βαθιά ύφεση και θα οδηγήσει στο ξεπούλημα της χώρας μας. 
Είναι παραδοχή της απώλειας της κυριαρχίας μας, και μας κάνει θύματα νέων 
εκβιασμών. Το ΝΑΙ μας βγάζει έξω από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η συντακτική ομάδα του newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ απευθύνθηκε στους 
πολιτικούς της κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας να τοποθετηθούν για την 
επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος. Στο κάλεσμα δεν ανταποκρίθηκαν η  
υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-
Θράκης) Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά και ο περιφερειάρχης κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ
Το δημοψήφισμα της Κυριακής αποτελεί την ύστατη 

προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να διαφύγει των ευθυνών του. 
Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να μετακυλήσει το βάρος της 
απόφασης στον ελληνικό λαό. Είναι το ρέκβιεμ μιας πλήρους 
αποτυχημένης διακυβέρνησης πέντε μηνών η οποία, με 
ψέματα, παλινωδίες και ολιγωρίες, κατέληξε στην χρεωκοπία 
της χώρας, στην ταλαιπωρία των Ελλήνων, στην διάλυση της 
οικονομίας, σε κλειστές τράπεζες, σε ουρές συνταξιούχων 
για εξήντα ευρώ. Τόσο κοστολόγησε την “αξιοπρέπεια” που 
έταζε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ελληνικό λαό. Εξήντα ευρώ…

Το ουσιαστικό δίλημμα του δημοψηφίσματος είναι αν θέλουμε να 
παραμείνουμε μέρος της Ευρώπης ή να οδηγηθούμε σε αγνώστους 
τριτοκοσμικούς δρόμους. Αν θέλουμε το ευρώ ή όχι. Το ΝΑΙ θα σημάνει την 
συνέχιση των διαπραγματεύσεων με σκληρούς όρους μεν, αλλά, με ανοιχτές 
τράπεζες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, διασφάλιση των μισθών και των 
συντάξεων των πολιτών, διασφάλιση των επιχειρήσεων και δυνατότητες για 
επιστροφή στην ανάπτυξη και σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ΝΑΙ είναι ΝΑΙ 
στην Ελλάδα της Ευρώπης. ΝΑΙ σε μια Ελλάδα με ισχυρή γεωπολιτική θέση που 
μπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά της δίκαια.

Το ΟΧΙ, όμως, που τόσο σθεναρά προβάλλουν κάποιοι αφελώς είναι ένα βήμα 
οπισθοδρόμησης για την πατρίδα μας. Το ΟΧΙ βγάζει την Ελλάδα εκτός ευρώ, 
με εθνικό νόμισμα που θα επιφέρει χαοτικές και απρόβλεπτες συνέπειες, 
κατάρρευση των τραπεζών και απώλεια καταθέσεων, αδυναμία καταβολής 
μισθών και συντάξεων, κλείσιμο επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων. 
Και σίγουρα το ΟΧΙ, σημαίνει έλλειψη βασικών αγαθών για τον πολίτη και την 
καθημερινότητα του, μεταξύ των οποίων, φάρμακα, καύσιμα και βασικά είδη 
διατροφής. Δεν θα χαρίσουμε την πατρίδα μας και την εθνική μας αξιοπρέπεια 
στο λόμπι της δραχμής, στους πρεσβευτές του ΟΧΙ. Η Ελλάδα θα παραμείνει 
Ελλάδα και αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης!

Σύμφωνα με το Νόμο 1486/1984 συνεκλήθη σε έκτακτη συνεδρίαση στις 
29/6/2015 και ώρα 18:45 η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας με κύριο θέμα τη συμμετοχή του ΤΕΕ σε επιτροπή υποστήριξης του 
Δημοψηφίσματος

Στην αρχή της συνεδρίασης παρίστανται οι: Στασινός Γιώργος, Πρόεδρος 
ΤΕΕ, Ακριτίδης Πολυχρόνης, Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ, και τα μέλη Πάνου 
Γιάννης, Αμπακούμπκιν Δαμιανός, Τσόγκας Χάρης, Μήλης Νίκος, Αντιβαλίδης 
Παναγιώτης, Βαμβουρέλλης Θεόφραστος, Ανδρεδάκης Νίκος, Σεραφίδης 
Θεόδωρος και Τσουκαλάς Γιώργος. Ήτοι 11/15 μέλη της ΔΕ/ΤΕΕ ευρισκόμενης 
σε απαρτία. Η συνεδρίαση εμποδίστηκε από ομάδα αγνώστων που κλείδωσαν 
τις δύο εισόδους της Αίθουσας Συνεδριάσεων και δήλωσαν ότι δεν θα την 
άφηναν να πάρει απόφαση. Στη συνέχεια προκλήθηκε τεχνητή έλλειψη απαρτίας 
με την αποχώρηση συγκεκριμένων μελών της ΔΕ/ΤΕΕ (Πάνου, Βαμβουρέλλης, 
Σεραφίδης, Ανδρεδάκης). Την ίδια ώρα προσήλθε 12ο μέλος της ΔΕ/ΤΕΕ, ο 
Σπύρος Ζαννιάς. Η όλη διαδικασία εμποδίστηκε γιατί ήταν ορατή η πλειοψηφία 
ΥΠΕΡ του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας και της παραμονής της 
Ελλάδας στο Ευρώ. Τα παραπάνω γνωστοποίησαν τα παραμείναντα στην 
αίθουσα μέλη, Στασινός Γιώργος, Πρόεδρος ΤΕΕ, Ακριτίδης Πολυχρόνης, 
Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ, Αμπακούμπκιν Δαμιανός, Τσόγκας Χάρης, Μήλης 
Νίκος, Αντιβαλίδης Παναγιώτης, Τσουκαλάς Γιώργος και Ζαννιάς Σπύρος.

Ένταση και απαράδεκτες καταστάσεις στο κεντρικό ΤΕΕ

Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ, 
επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Εντάξει» Θεσ/νίκης. 

Φθάνουμε, λοιπόν, την Κυριακή του 
Δημοψηφίσματος. Ενός δημοψηφίσματος στο 
οποίο έσυραν τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και 
η Χρυσή Αυγή με την ψήφο τους στη Βουλή. 
Μιλάμε για ένα δημοψήφισμα - παρωδία, το 
οποίο μας οδηγεί σε μια πορεία που μπορεί να 
μην έχει γυρισμό. Η κυβέρνηση με τη βοήθεια της Χρυσής Αυγής, «κατάφερε» 
ήδη κάτι που καμιά άλλη εκλεγμένη κυβέρνηση δεν «κατάφερε» από το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.  Έκλεισε τις Ελληνικές Τράπεζες και βύθισε 
τον τόπο στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια! Οι εικόνες που βλέπουμε 
καθημερινά, με τις ουρές στα ΑΤΜ και στα γκισέ, με τους συνταξιούχους που 
περιμένουν κάτω από τη βροχή στη Θεσσαλονίκη, ή τον ήλιο στην Αθήνα, για να 
πάρουν μια χούφτα ευρώ, μόνον αξιοπρέπεια δε μας γεμίζουν...

Σε κάθε περίπτωση όλα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν στο πολιτικό σκηνικό του 
τόπου μας. Για αυτό το λόγο, όλοι όσοι πιστεύουμε στις αρχές της σύγχρονης 
Αστικής Δημοκρατίας, όλοι όσοι νοιώθουμε αναπόσπαστο κομμάτι της 
Ευρωπαϊκής Οικογένειας, όλοι όσοι έχουμε την πεποίθηση, ότι κάθε άλλη 
επιλογή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί σε μεγάλη εθνική περιπέτεια τη 
χώρα μας, οφείλουμε σήμερα, να είμαστε παρόντες για χάρη της πατρίδας 
μας, για χάρη των παιδιών μας. Οφείλουμε λοιπόν παντού με κάθε τρόπο και 
απέναντι σε κάθε πρόκληση, να δηλώσουμε ένα σθεναρό, βροντερό και μεγάλο 
ΝΑΙ. ΝΑΙ στην Ευρώπη. ΝΑΙ στο Ευρώ. ΝΑΙ στα Ευρωπαϊκά Ιδεώδη.
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Γιάννης Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει διχαστεί 

εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Ο κίνδυνος 
για την ελληνική κοινωνία από αυτόν τον 
διχασμό, που σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να παγιωθεί, είναι μεγάλος. Η χώρα 
και οι πολίτες αυτή την κρίσιμη στιγμή 
χρειαζόμαστε μια συμφωνία. Όμως αυτή η 

συμφωνία δεν μπορεί να ακολουθεί τη γνωστή συνταγή του ΔΝΤ, αφού αυτή 
έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ελληνική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η Ελλάδα κατάφερε μέσα σε λιγοστό χρόνο μια απίστευτη δημοσιονομική 
προσαρμογή, η οποία, όμως, σήμανε την εκτόξευση της ανεργίας – οι άνεργοι 
ξεπερνούν πλέον το ένα εκατομμύριο – και την διαιώνιση της ύφεσης. Το ίδιο 
το δημοψήφισμα, στην κρισιμότερη στιγμή της μεταπολεμικής ιστορίας της 
χώρας, εκθέτει την Ελλάδα σε απρόβλεπτους κινδύνους. Επειδή ουσιαστικά το 
ερώτημα που τίθεται είναι «μέσα ή έξω από το Ευρώ», η πατρίδα μας διατρέχει 
τον κίνδυνο να απομονωθεί πλήρως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να 
επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο οι ήδη πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής του 
ελληνικού λαού.

Λύση υπάρχει. Αρκεί οι πολιτικές ηγεσίες, σε Ελλάδα και Ευρώπη, να 
επιστρέψουν, έστω και την τελευταία στιγμή, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Μόνον έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια λύση που διασφαλίζει αξιοπρέπεια 
και ανάπτυξη για την Ελλάδα, αλλά και σεβασμό στους θεσμούς και τους 
κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνικός λαός πρέπει 
να μείνει ενωμένος και η χώρα, μέσα στον πυρήνα της Ευρωζώνης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν στο μεταξύ, οι εξελίξεις δεν μεταβάλουν τη σημερινή 
πραγματικότητα και τελικά οδηγηθούμε στην κάλπη, ας επικρατήσει αυτό το 
οποίο διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Χριστίνα Ταχιάου, Α’ Θεσσαλονίκης – Ποτάμι
Το δημοψήφισμα στην παρούσα φάση, 

είναι μια ξεκάθαρη κίνηση πολιτικού 
τυχοδιωκτισμού. Ο πρωθυπουργός ζητά από 
τον λαό να ψηφίσει  «όχι» στην, πράγματι, κακή 
συμφωνία, αποκρύπτοντας  το τι πρόκειται 
ν’ ακολουθήσει αυτό το «όχι». Δεν απαντά  
στην μεγαλύτερη αγωνία του λαού, δηλαδή  
στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα: που θα 
βρούμε χρήματα. Μιλώντας για «αξιοπρέπεια», καλλιεργούν κλίμα διχασμού, 
βαφτίζοντας τους εαυτούς τους πατριώτες και όσους κάνουν κριτική προδότες. 
Επιχειρούν να μας γυρίσουν πίσω σε σκοτεινές εποχές του παρελθόντος, με 
στείρα διλλήματα και διχαστική ρητορική. Το δημοψήφισμα θα κρίνει το μέλλον 
της χώρας και των επόμενων γενεών. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «ναι» 
ή «όχι» σε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Είναι «ναι ή όχι» στην Ευρώπη. Αυτό 
είναι το πραγματικό ερώτημα και ας προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο. 
Με τα ψέματα παραπλάνησαν τους πολίτες για να ανέλθουν στην εξουσία και 
τώρα με παραπλανητικό δημοψήφισμα επιχειρούν να βγάλουν την Ελλάδα 
από το Ευρώ. Να ξέρουν, όμως, ότι οι Έλληνες δεν θα παραδώσουν τις ζωές 
τους και το μέλλον των παιδιών τους σε τυχοδιώκτες που το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι η διάσωση των προνομίων τους και η νομή της εξουσίας. Το 
Ποτάμι καλεί τον δημοκρατικό κόσμο σε εγρήγορση και συσπείρωση γύρω 
από ένα ηχηρό ΝΑΙ στην Ευρώπη, στο δημοψήφισμα της Κυριακής.

Ιωάννης Παπαδόπουλος – επ.καθηγητής Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ.

Το πραγματικό διακύβευμα του δημοψηφίσματος 
«Ευρώ ή δραχμή». Αν είμαστε ακριβείς και 
λαμβάνουμε υπόψη ρεαλιστικά τον υπάρχοντα 
συσχετισμό ισχύος και τις παγιωμένες αντιλήψεις 
των δανειστών, το αληθές δίλημμα είναι «ευρώ ή 
μετάβαση στη δραχμή». Με δεδομένη την επιβολή 
κεφαλαιακών δεσμεύσεων στις τράπεζες 
μετά το πρωτοφανές bank run και το ασαφές 
του ερωτήματος επί του οποίου καλούνται να 
τοποθετηθούν οι Έλληνες πολίτες, ένα Όχι θα 
οδηγούσε σταδιακά αλλά νομοτελειακά σε αδήριτες συνέπειες: κρατικοποίηση 
των τραπεζών και κούρεμα τραπεζικών λογαριασμών άνω των 30.000 €, 
κρατικοποίηση των βιομηχανιών – τουλάχιστον αυτών που θα διέθεταν ακόμα 
πρώτες ύλες για να λειτουργήσουν – διότι οι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων 
και των Κινέζων, οι οποίοι έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι η Ελλάδα τους 
ενδιαφέρει ως διαμετακομιστικό κέντρο μόνο ως μέλος της ευρωζώνης) θα 
έφευγαν αυτομάτως από τη χώρα, επιβολή συναλλαγματικών ελέγχων στα 
σύνορα, επιβολή δελτίου στα καύσιμα που θα ήταν αδύνατο να εισαχθούν με 
ένα αδύναμο νόμισμα, ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας για τα εισαγόμενα 
φάρμακα και κάποια βασικά είδη διατροφής…

Όμως εφόσον καταλήξουμε τελικά στη διενέργεια δημοψηφίσματος και 
δεν προκύψει συμφωνία στο μεταξύ, υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για 
τους οποίους το Ναι δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως «ψήφος υποτέλειας». 
Πρώτον, μετά την αποπληρωμή της δόσης της ΕΚΤ τον Ιούλιο, η χώρα θα 
μπορέσει πια επισήμως να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό 
θα αποκλιμακώσει σταδιακά το κόστος δανεισμού και, εφόσον υπάρξει κάποια 
ομαλότητα, η χώρα θα μπορέσει να βγει το 2016 στις αγορές, κάτι που θα αλλάξει 
το κλίμα και θα φέρει δυνατότητα λογικής αναχρηματοδότησης του χρέους και 
παραγωγής βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων. Δεύτερον, η επανέναρξη 
του ΕΣΠΑ και το αναπτυξιακό πακέτο Γιουνκέρ των 35 δις € έως το 2020, 
ιδίως εφόσον είναι εμπροσθοβαρές, θα αυξήσουν τις θέσεις απασχόλησης 
και τα φορολογικά έσοδα. Τρίτον, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα επανακάμψουν 
δυναμικά δεδομένου ότι με την εσωτερική υποτίμηση, το εργατικό κόστος 
θεωρείται πια ανταγωνιστικό, η δε χώρα διαθέτει επενδυτικές ευκαιρίες, 
σοβαρές υποδομές και καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Και τέταρτον, 
οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη μεταβάλλονται: ήδη καταγράφηκε με 
μεγάλη σαφήνεια ένα γαλλοϊταλικό μέτωπο για την αποφυγή ρήξης και Grexit 
και για τη χαλάρωση των μέτρων λιτότητας, ενώ επίκεινται εθνικές εκλογές 
στην Ισπανία και την Ιρλανδία.

Εν ολίγοις, ένα Ναι θα άφηνε τη δυνατότητα στην Αριστερά να κυβερνήσει, 
εφόσον το επιθυμεί, για να δοκιμαστεί στη διαχείριση των προβλημάτων της 
χώρας με κοινωνική δικαιοσύνη και να κριθεί γι’ αυτό. Αντιθέτως, ένα Όχι είναι 
ικανό να ανοίξει το δρόμο στην «αριστερή παρένθεση» ως αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία. Μια μετάβαση στη δραχμή θα ήταν κοινωνικά και πολιτικά 
μη διαχειρίσιμη για τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα σαρωνόταν από τις εξελίξεις που 
περιέγραψα συνοπτικά παραπάνω, μια μικρή μόνο πρόγευση των οποίων 
παίρνουμε αυτές τις μέρες με το πάγωμα του χρηματοπιστωτικού τομέα.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η ελληνική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ζήτησε, με επιστολή που υπογράφει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, διετές δάνειο από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), που θα συνοδεύεται από νέο μνημόνιο (δανειακή σύμβαση, πρόγραμμα, μέτρα). Οι εργαζόμενοι, ο λαός δεν πρέπει να 
παγιδευτούν στα ψευτοδιλήμματα της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να δώσουν άλλοθι στη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής σε κάθε ενδεχόμενο. Στο δημοψήφισμα 
να πουν: «Οχι» στην πρόταση ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ. «Οχι» στην πρόταση της κυβέρνησης. Αποδέσμευση από την ΕΕ, με το λαό στην εξουσία.

Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s (SP) ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, τις οποίες τοποθετεί πλέον στη βαθμίδα της 
“μερικής χρεοκοπίας”, μετά την επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων για να αποτραπεί μια μαζική φυγή κεφαλαίων. Η ενέργεια του οίκου αξιολόγησης 
αυτού ακολουθεί την αντίστοιχη του οίκου Fitch Ratings, ο οποίος την ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη. Οι τέσσερις τράπεζες είναι η Εθνική, 
η Πειραιώς, η Eurobank και η Alpha

Ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος έδωσε εντολή να ασκηθεί ποινική δίωξη σε εφοριακούς για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ 
που τελέστηκαν πριν 18 χρόνια. Ζήτησε να απαγγελθούν οι κατηγορίες της απιστίας στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές διατάξεις της κατάχρησης δημοσίου 
χρήματος εις βάρος τριών προϊσταμένων- ελεγκτών και μιας υπαλλήλου της Α’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης. Κάποιοι από τους παραπάνω έχουν ήδη καταδικαστεί σε 
ισόβια δεσμά και σε πολυετείς καθείρξεις για ανάλογες υποθέσεις.

Τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κρίση στην Ελλάδα ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο την Τρίτη. Τα περισσότερα απ́  αυτά αναφέρονται στη λήξη του 
προγράμματος διάσωσης και στις επιπτώσεις που θα έχει η μη πληρωμή της δόσης προς το ΔΝΤ.  Σχεδόν όλες οι βρετανικές εφημερίδες είχαν το θέμα 
πρωτοσέλιδο. Η Guardian δε είχε μια τεράστια φωτογραφία με τον κ. Τσίπρα, παρουσιάζοντας τον ως νέο Άτλαντα να κουβαλά στους ώμους του το ευρώ. Η 
εφημερίδα Times του Λονδίνου από την άλλη, υποστηρίζουν ότι «η Ελλάδα θα μπει στην κατηγορία του Σουδάν και της Σομαλίας αν δεν πληρώσει τη δόση της 
προς το ΔΝΤ», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως «έτσι θα επιταχυνθεί και η έξοδος της χώρας από το Ευρώ».

Η Ελλάδα μπήκε στη λίστα των κρατών του... τρίτου κόσμου που δεν πλήρωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είναι πλέον ουσιαστικά, αν όχι τυπικά σε 
κατάσταση χρεοκοπίας. Η οικονομία είναι επίσης εκτός προγράμματος και το μόνο που την... σώζει είναι κατ’ ουσίαν ότι ξεκίνησε ένα νέος γύρος διαπραγματεύσεων 
και την Τετάρτη θα υπάρξει νέο Eurogroup με νέα πρόταση. Επομένως, τόσο το ΔΝΤ δεν θέσει θέμα χρεοκοπίας άμεσα όσο και η ΕΚΤ δεν θα τραβήξει την πρίζα 
σταματώντας οριστικά τον ELA ή απαιτώντας κούρεμα ομολόγων. Εκτός απροόπτου βεβαίως και νέου ναυαγίου στις διαπραγματεύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδιδε κανονικά το πρόγραμμά του από το κέντρο της Αθήνας και, παράλληλα, μετρούσε αντίστροφα για τη χρεοκοπία 
της Ελλάδας!

Ζητάει νέα «δανειακή θηλιά» για τον λαό

Και η Standard and Poor’s υποβάθμισε τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες

Δίωξη σε εφοριακούς για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ μετά από… 18 χρόνια!

Ελληνικό ρεκόρ στα βρετανικά ΜΜΕ

Η Ελλάδα χρεοκόπησε! - Γίναμε... Ζάμπια

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1/7/2015 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 30/6/2015

Voria.gr 30/6/2015

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 1/7/2015 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1/7/2015 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=8503706
http://www.e-typos.com/gr/oikonomia/article/137948/kai-i-standard-and-poors-upovathmise-tis-tesseris-ellinikes-trapezes/
http://www.voria.gr/article/dioxi-se-eforiakous-gia-paranomes-epistrofes-fpa-meta-18-chronia
http://www.efsyn.gr/arthro/elliniko-rekor-sta-vretanika-mme
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113577067

