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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΧΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 6/1-3-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 28/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 6ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 1ο    Φήθιζμα ζσμπαράζηαζης και αλληλεγγύης ζηο λαό ηης Οσκρανίας 

 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κελόο Καξηίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Παξαζθεπή    θαη ώξα 14.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1525/1.3.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ 

θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  

Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαηεζζάξσλ   (14) κειώλ  θαη ηελ απνπζία δεθαηξηώλ  (13) 

κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 
3 Ειαηίληζεο Αληώληνο 3 Γήκνπ Ησάλλεο 

4 Ηληδέο Ληθόιανο 4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 

5 Ησαλλίδνπ Καξία 5 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 

6 Θνξσλίδεο Παύινο 6 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 

7 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 7 Ινύγγνο Εήζεο 
8 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο 8 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

9 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο 9 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

10 Ρόδε νπιηάλα 10 Παλαγησηίδεο Ησζήθ 

11 αββίδεο Παλαγηώηεο 11 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

12 παλίδεο Δπζύκηνο 12 Φραγκαλής Δημήτριος 

13 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 13 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 
14 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

 

   

 

   

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 

 

Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 
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Σν κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην εηζεγήζεθε ν θ. Γήκαξρνο 

θαη είπε όηη ε εμέιημε ηεο εκπόιεκεο θαηάζηαζεο ζηελ Οπθξαλία είλαη ξαγδαία. 

ην πεδίν ηεο κάρεο ππάξρεη θαη πιεζπζκόο Διιήλσλ πάλσ από 100.000 πνπ 
πξέπεη λα καο επαηζζεηνπνηήζεη αθόκε πεξηζζόηεξν . Γηα ην ιόγν απηό δήηεζε 

από ην ζώκα ηελ ςήθηζε ηνπ αθόινπζνπ ςεθίζκαηνο ζπκπαξάζηαζεο θαη 

αιιειεγγύεο ην νπνίν αλέγλσζε ζην ζώκα : 

¨Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Σηληηθήο ζπλαηζζαλόκελν ηελ θξηζηκόηεηα ηεο 
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Οπθξαλία , εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ 

αιιειεγγύε ηνπ ζηνλ δνθηκαδόκελν Οπθξαληθό ιαό.  

Γπλαηθόπαηδα θαη άκαρνο πιεζπζκόο , αλάκεζα ηνπο θαη πνιινί νκνγελείο, 
αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο , πξνθεηκέλνπ λα κελ πέζνπλ 

ζύκαηα ηνπ πνιέκνπ. 

Ωο Δήκνο Σηληηθήο εθθξάδνπκε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη 
αιιειεγγγύε καο. 

Δηαζέηνπκε ηνπο ρώξνπο θηινμελίαο ησλ δνκώλ ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη ηε 

ρξήζε ηεο Δνκήο ηνπ Κιεηδίνπ¨.  

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ε Θα Ησαλλλίδνπ Καξία επηθεθαιήο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο ¨Ιατθή πζπείξσζε ¨ θαη δήηεζε από ηνλ θ. Πξόεδξν λα 

δηαβαζηεί ην ςήθηζκα πνπ απέζηεηιε.  

Ο θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην ςήθηζκα ηεο Ιατθήο πζπείξσζεο σο 
αθνινύζσο : 

 

Όσι στον ιμπεπιαλιστικό πόλεμο! Να σταματήσει κάθε εμπλοκή και ελληνική σςμμετοσή! 

Η δηεμαγσγή ελόο αθόκα πνιέκνπ πνπ μεζπά ζηελ Δπξώπε κεηά ηνλ πόιεκν ζηε Γηνπγθνζιαβία, 

αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα κηα πνιεκηθή αληηπαξάζεζε απξόβιεπησλ δηαζηάζεσλ κε ζύκαηα γηα κηα 

αθόκα θνξά ηνπο ιανύο όρη κόλν ησλ εκπιεθόκελσλ ρσξώλ αιιά γεληθόηεξα. 

Η απαξάδεθηε εηζβνιή ηεο Ρσζίαο ζην έδαθνο ηεο Οπθξαλίαο είλαη ε ηππηθή έλαξμε ελόο 

πνιέκνπ πνπ πξνεηνηκαδόηαλ γηα θαηξό ζην έδαθνο ηεο ζπζζσξεπκέλεο έληαζεο θαη ηνπ 

ζθιεξνύ αληαγσληζκνύ ΗΠΑ/ΝΑΣΟ- ΔΔ- Ρσζίαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξώπεο θαη όρη κόλν.  Η πνιεκηθή ζύγθξνπζε δελ είλαη θεξαπλόο ελ αηζξία, νύηε αθνξά 

κεηνλνηηθέο ή ηζηνξηθέο δηαθνξέο όπσο εληέρλσο πξνζπαζνύλ λα παξνπζηάζνπλ. Ούησο ή 

άιισο γηα δεθαεηίεο νη ιανί ηεο πεξηνρήο δνύζαλ αδειθσκέλνη. Η αληηπαξάζεζε γίλεηαη γηα ηα 

θέξδε ησλ κεγάισλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ. 

Η ρξήζε ζηξαηησηηθώλ κέζσλ πνπ παίξλεη ηε ζθπηάιε από ηε δηπισκαηία θαη ηνπο 

πξνζσξηλνύο ζπκβηβαζκνύο, έρεη ζηόρν ηελ επηθξάηεζε ζηελ θνύξζα γηα ηηο ζθαίξεο επηξξνήο, 

ην πνηνο ζα έρεη κεγαιύηεξν έιεγρν ζηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο, πνηα 

ηκπεξηαιηζηηθά θξάηε θαη νξγαληζκνί ζα απνθηήζνπλ ην πάλσ ρέξη γηα ινγαξηαζκό ησλ 

κνλνπσιίσλ πνπ αξπάδνπλ ηνλ πινύην πνπ παξάγεη ε εξγαηηθή ηάμε ζε θάζε πεξηνρή. 

Δθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζε όινπο ηνπο ιανύο ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην 

κάηη ηνπ θπθιώλα, αληηκέησπνη κε ηελ πην βίαηε κνξθή πνπ κπνξνύλ λα πάξνπλ νη δηεζλείο 

αληαγσληζκνί θαη νη ελδντκπεξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο. 

Η πνιεκηθή αληηπαξάζεζε ζηελ Οπθξαλία αθνξά όινπο ηνπο ιανύο ηνπ θόζκνπ γηαηί νη αηηίεο 

ησλ πνιέκσλ πνπ δήζακε ζηα Βαιθάληα, ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηελ Αζία, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

είλαη νη ίδηεο πνπ θξύβνληαη θαη ζήκεξα πίζσ από ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε θαη εηζβνιή ηεο 
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Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία, αιιά θαη νη επηπηώζεηο ησλ πνιεκηθώλ αλακεηξήζεσλ πέθηνπλ ζηηο 

πιάηεο ησλ ιαώλ όινπ ηνπ θόζκνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξόπν, θάηη ην νπνίν ζα ζπκβεί θαη 

ηώξα. 

Δε θα γίνοςμε σςνένοσοι στο έγκλημα! 

Απαηηνύκε εδώ θαη ηώξα από ηελ θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη θάζε εκπινθή ηεο ρώξαο ζε απηόλ 

ηνλ πόιεκν. Η βάζε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο έρεη κεηαηξαπεί ζε θόκβν κεηαθνξάο θαη πξνώζεζεο 

ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, αληίζηνηρν ξόιν παίδεη θαη ε βάζε ηεο 

νύδαο. Δίλαη ηεξάζηηεο νη επζύλεο ηεο ζεκεξηλήο θαη όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ 

πνπ δηαγσλίδνληαλ γηα ην πνηνο ζα αλνίμεη πεξηζζόηεξεο ακεξηθαληθαλνλαηντθέο βάζεηο ζηε 

ρώξα καο. Η κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε νξκεηήξην ηνπ ΝΑΣΟ βάδεη ηνλ ιαό καο ζην 

ζηόραζηξν, ελέρεη ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο λένπο ηεο ρώξαο καο. 

Η πνιεκηθή αλάθιεμε ζηελ πεξηνρή καο ήδε επηθέξεη λέα βάξε θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

αθξίβεηα βαζηθώλ αγαζώλ, ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, ηελ αθόκα κεγαιύηεξε 

ελεξγεηαθή θηώρεηα γηα ηα ιατθά λνηθνθπξηά, λέν γύξν πνιεκηθώλ εμνπιηζκώλ. 

  

Καλούμε όλο το λαό  να ανοίξοςμε θαππετά τη σςζήτηση: 

 Γηα ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο πνπ γελνύλ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο επεκβάζεηο. ε 

θάζε ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν νη ιανί πιεξώλνπλ κε ην αίκα ηνπο ην κάξκαξν ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ νη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο όισλ ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απνκπδνύλ ακύζεηα θέξδε, όπσο γίλεηαη θαη ηώξα κε ην παηρλίδη ηεο ελέξγεηαο. 

 Να απαληήζνπκε ζην ςεπηνδίιεκκα αλ ζα ζηεξίμνπκε ηε Ρσζία ή ηηο ΗΠΑ θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Να αλαδείμνπκε όηη «όηαλ ζπγθξνύνληαη ηα βνπβάιηα, ηελ 

πιεξώλνπλ πάληα ηα βαηξάρηα», όηη ν κόλνο ειπηδνθόξνο δξόκνο γηα ηνπο ιανύο είλαη 

ε ελσκέλε πάιε ηνπο απέλαληη ζε όινπο όζνπο καο θαηαδπλαζηεύνπλ γηα ηα θέξδε ησλ 

ιίγσλ, ε πάιε γηα έλα θόζκν ρσξίο εθκεηάιιεπζε. 

 Να αλαδείμνπκε ηνλ πξαγκαηηθό ξόιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ 

πνπ ηάρα ππεξαζπίδνληαη ηελ εηξήλε θαη ηνπο ιανύο. Η εηθόλα, 23 ρξόληα πξηλ, ησλ 

Γηνπγθνζιάβσλ βξεθνλεπηνθόκσλ λα θνπβαινύλ ηηο ζεξκνθνηηίδεο ζηα ρέξηα γηα λα 

γιηηώζνπλ ηα βξέθε από ηηο βόκβεο ησλ Ακεξηθαλώλ θαη ησλ επξσπαίσλ έρεη κείλεη 

ραξαγκέλε ζηε ζπιινγηθή κλήκε.  

 Να απαληήζνπκε ζηηο αληηεπηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ πξνζβάιινπλ ηε 

λνεκνζύλε καο  όηη δήζελ ν πόιεκνο είλαη πξντόλ θάπνησλ αιινθξόλσλ εγεηώλ. 

 Σέινο λα αλαδείμνπκε ηνλ βξώκηθν ξόιν ησλ εζληθηζηηθώλ, λαδηζηηθώλ, 

παξαθξαηηθώλ νκάδσλ, πνπ αληίζηνηρεο δξνπλ θαη ζηε ρώξα καο,  θαη ην πώο 

αμηνπνηνύληαη από ην ζύζηεκα ηηο πην θξίζηκεο ζηηγκέο. 

Δςναμώνοςμε τη υωνή μαρ! 
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Να ζηακαηήζεη ακέζσο ε ειιεληθή εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ζηνλ πόιεκν. Καλέλαο Έιιελαο 

θαληάξνο έμσ από ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο. Γπλακώλνπκε ηελ πάιε ελάληηα ζε ΝΑΣΟ θαη ΔΔ, γηα 

λα θιείζνπλ νη Ακεξηθαλν-Ναηντθέο βάζεηο ζηελ Διιάδα. 

 

Βροντουωνάζουμε «ΟΧΙ στον πόλεμο, ΝΑΙ στην Ειρήνη και τη Φιλία των Λαών»! 

 
Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ζε ςεθνθνξία ηα δύν 

ςεθίζκαηα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ηα δύν ςεθίζκαηα πνπ ηέζεθαλ πξνο ςήθηζε θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 , κεηά  από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

Ιαηά Πλειοψηθία δεκαηριών (13) ψήθων σπέρ και μιας (1) καηά 

  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

 

Δθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπ πξνο ηνλ Οπθξαληθό ιαό κε 
ην παξαθάησ ςήθηζκα: 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηληηθήο ζπλαηζζαλόκελν ηελ θξηζηκόηεηα ηεο 
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Οπθξαλία , εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ 

αιιειεγγύε ηνπ ζηνλ δνθηκαδόκελν Οπθξαληθό ιαό.  

Γπλαηθόπαηδα θαη άκαρνο πιεζπζκόο , αλάκεζα ηνπο θαη πνιινί νκνγελείο, 

αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο , πξνθεηκέλνπ λα κελ πέζνπλ 
ζύκαηα ηνπ πνιέκνπ. 

Ωο Γήκνο ηληηθήο εθθξάδνπκε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη 

αιιειεγγγύε καο. 
Γηαζέηνπκε ηνπο ρώξνπο θηινμελίαο ησλ δνκώλ ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ηε ρξήζε 

ηεο Γνκήο ηνπ Θιεηδίνπ. 

 
Κεηνςήθηζε ε Θα Ησαλλίδνπ Καξία ε νπνία ςήθηζε ην ςήθηζκα ηεο παξάηαμήο 

ηεο.  

 

 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 28/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΘΜΣΘΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 13 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΧΣΘΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

  
ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


