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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης με
τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και
με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από
την με αριθμ. πρωτ. 2998/10.3.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.
Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019,, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι
συμμετείχαν τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά
οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)
Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)
Γιώγας Δημήτριος
Δελής Αθανάσιος
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Μούκας Σωτήριος
Μουράτογλου Ιωάννης
Μουστάκας Γεώργιος
Ξυλουργίδης Αντώνιος
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Θεοδώρου Έλλη
18
Παπαδόπουλος Ελευθέριος
Θωμάς Ευάγγελος
19
Πασχάλης Αλέξανδρος
Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία
20
Ρυσάφης Αντώνιος
Καραμάνη Δήμητρα
21
Σαμλίδης Μιχαήλ
Καραπατσούδη Ελένη
22
Ταμβίσκου Ευτυχία
Κατσάρα-Βλάχου Μαρία
23
Τσεπκεντζής Ιωάννης
Κετσιτζίδης Ιγνάτιος
24
Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
Κίτσου Ελένη
25
Χατζόγλου Ιωάννης
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)
2 Τζιάκος Δημήτριος
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Πέτκου,
Αλέξανδρος Πασχάλης, Ιωάννης Μουράτογλου, Έλλη Θεοδώρου, Ελένη Κίτσου,
Ευτυχία Ταμβίσκου και Αθανάσιος Δελής συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι Δημοτικοί
Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε και συμμετείχε δια
ζώσης στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης οι:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία συνδέθηκε στη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε με τη διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης

ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άρνισσας κ.

Νικόλαος Παπαγιαννίδης.
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης
στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
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άρχισαν να συζητούν τα θέματα, προτάσσοντας το 1 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης (ακολούθως συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα
υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης).
Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2o θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της δημοτικής παράτασης «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, ο οποίος πρότεινε να εκδοθεί ψήφισμα
εναντίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, το
οποίο ανέγνωσε και έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο της ‘Έδεσσας θεωρεί απαράδεκτη την εισβολή
της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, η οποία πρόκειται για την τυπική έναρξη
ενός πολέμου που προετοιμαζόταν για καιρό στο έδαφος της συσσωρευμένης
έντασης και του σκληρού ανταγωνισμού ΗΠΑ/ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ρωσίας στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Έναν σκληρό ανταγωνισμό που οδηγεί σε
έναν

ακόμη

ιμπεριαλιστικό

πόλεμο

στην

Ευρώπη,

23

χρόνια

μετά

τη

Γιουγκοσλαβία.
Οι επικίνδυνες εξελίξεις διαψεύδουν όσους θέλουν να μας πείσουν ότι το
δίλημμα είναι να διαλέξουμε εάν θα είμαστε με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ή με τη
Ρωσία. Αντιθέτως, μόνος δρόμος, τόσο για τον ελληνικό, όσο και για όλους τους
λαούς, είναι η απεμπλοκή απ’ αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς.
Η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, για λογαριασμό της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, της "συμμαχίας" που έχει σκορπίσει το θάνατο σε όλη την υφήλιο, βάζει
στο στόχαστρο και το λαό μας. Κάθε αναταραχή, μπορεί να οδηγήσει σε
συνολική ανάφλεξη και ενίσχυση των επιδιώξεων για αλλαγή συνόρων σε όλη
την περιοχή, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο Αιγαίο και αλλού.
Καταδικάζουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποστείλει με
C-130 πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την αποστολή του
στρατιωτικού υλικού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ, αναβαθμίζει την
εμπλοκή της χώρας σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται, με
απρόβλεπτες διαστάσεις και με μεγάλους κινδύνους για τους λαούς.
Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμία δουλειά εκτός συνόρων,
ούτε μπορούν ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα, να χρησιμοποιούνται ως
στρατιωτικά - πολεμικά προγεφυρώματα, όπως γίνεται με τις στρατιωτικές
βάσεις σε Αλεξανδρούπολη και Στεφανοβίκειο. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει
τεράστιες ευθύνες για τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο και για τους
μεγάλους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τον ελληνικό λαό.
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Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Καμία εμπλοκή - Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στους δολοφονικούς
σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί:


Να μη χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές στο ελληνικό

έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.


Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας. Να μη

σταλεί κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα ούτε στην Ουκρανία, ούτε σε χώρες
που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές.


Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις

στη χώρα μας.».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο
Ρυσάφη, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, Ιωάννη Τσεπκεντζή

και Αντώνιο Ξυλουργίδη,

προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη μη έκδοση ψηφίσματος, με το περιεχόμενο που αναφέρεται στο
προοίμιο της παρούσας απόφασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας μειοψηφεί με την
παραπάνω απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2022
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής
Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος,
Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,
Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία,

Ακριβές απόσπασμα

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Έδεσσα 24.3.2022

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης
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Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης
Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος,
Σαμλίδης Μιχαήλ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης,
Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-

Δημοτικό Σύμβουλο Χ. Τσιτσάγκα
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