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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  41/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΕΝ ΕΡΓΩ»  

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.708/9.2.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  
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7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Βερικούκης Χρήστος 6 Πέτκος Χρήστος 

2 Πασχάλης Αλέξανδρος 7 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν τα 

θέµατα ηµερήσιας διάταξης µε την εξής σειρά:  9ο έως 17ο και 1ο έως 8ο. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Εν έργω» κ. Ιωάννη Σόντρα, ο οποίος 

έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το µε αριθµ. πρωτ. 

26.450/12.12.2016 αίτηµά του, το οποίο έχει ως εξής: 

 «Κύριε Πρόεδρε, 
 Στις 12 Νοεµβρίου, η Π.Ο Πέλλας του ΚΚΕ, πραγµατοποίησε εκδήλωση τιµής και 
µνήµης, µε αφορµή την συµπλήρωση 70 χρόνων από την εκτέλεση της συντοπίτισσάς µας και 
µέλους του ΚΚΕ, Ειρήνης Γκίνη, όπου και παρουσιάστηκε, η κοµµατική και αντιστασιακή 
της δράση. 
        Θύµα και ηρωίδα µαζί, στη σύντοµη ζωή της η Ειρήνη Γκίνη ήταν η πρώτη γυναίκα που 
εκτελέστηκε, έχοντας συγκεντρώσει πάνω της, την µήνιν της ξενόδουλης άρχουσας τάξης,  
όπως αυτή εκφράστηκε µέσα από τα έκτακτα στρατοδικεία που συστήθηκαν ανά τη χώρα, σε 
εφαρµογή του διαβόητου Γ` Ψηφίσµατος «Περί εκτάκτων µέτρων κατά των 
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επιβουλευοµένων την δηµοσίαν τάξιν και την ακεραιότηταν του κράτους», που απέκλειε 
κάθε δραστηριότητα της αριστεράς, νοµιµοποίησε τη ¨λευκή τροµοκρατία¨ και οδήγησε τη 
χώρα στον εµφύλιο. 
        Για παραδειγµατισµό, αφού διασύρθηκε, χλευάστηκε και κακοποιήθηκε από 
γερµανοφορεµένους εθνικιστές, εκτελέστηκε στα 26 χρόνια της, µε την κατασκευασµένη 
κατηγορία περί αλυτρωτισµού. 
        Στην περίοδο της κατοχής, όντας νηπιαγωγός, άφησε παράµερα την ήσυχη ζωή και 
αγωνίστηκε για τα ιδανικά, τις ιδέες και τις αξίες που πρέσβευε και που δίδασκε στα παιδιά. 
Την πίστη στην ελευθερία και το δίκιο του αδύνατου.  Οργανώθηκε στον ΕΛΑΣ και 
πολέµησε για την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερµανούς, ενώ µετά τη συνθήκη της 
Βάρκιζας, στη διάρκεια του εµφύλιου πολέµου που ακολούθησε, αγωνίστηκε µε τις τάξεις 
του ∆ηµοκρατικού Στρατού.  
        Λευκές οι σελίδες της σύγχρονης ιστορίας µας τη σκοτεινή περίοδο του εµφυλίου1946-
1949 και η αλήθεια επίτηδες δυσδιάκριτη. Τα ξένα συµφέροντα για την επικράτησή τους, 
οδήγησαν τη χώρα σε αλληλοσπαραγµό. Όπλισαν το χέρι του ενός αδελφού ενάντια στον 
άλλο, δίχασαν και υποχρέωσαν σε εξορία αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Πλήγωσαν 
ανεπανόρθωτα τη χώρα.   
        Σε αυτό το περιβάλλον, η µικρή αλλά δυνατή Ειρήνη Γκίνη, ξεχώρισε. Με την εκτέλεσή 
της, πέρασε στο πάνθεο των αθανάτων και το αίµα της 70 χρόνια µετά ζέχνει ακόµα τη φλόγα 
της νιότης και ο κόσµος, ο απλός κόσµος τραγουδά την οµορφιά, το θάρρος και το άδικο του 
θανάτου της.   
        Ο απλός κόσµος ξέρει... και πάντα ξεχωρίζει το άδικο! 
 
          Κ. Πρόεδρε,  
        Ακριβώς αυτό το άδικο εξέφρασα, στις 14 Νοεµβρίου, µε την εκτός ηµερησίας διάταξης 
τοποθέτηση-πρόταση για συζήτηση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου αυτό, µε 
απόφασή του, να αποκαταστήσει την αδικία και να αποδώσει στη Ειρήνη Γκίνη  την τιµή που 
της αναλογεί.  
        Η συνειδητοποίηση και η αποκατάσταση αδικίας, ιστορικά ποτέ δεν αποτέλεσαν 
διχαστικές πράξεις, τουναντίον βοήθησαν στην άµβλυνση αντιπαραθέσεων και υφέρποντος 
µίσους που δηλητηριάζει και διχάζει τις κοινωνίες.  
       Με φοβικές συµπεριφορές, προσχηµατική αποσιώπηση η στην καλύτερη των 
περιπτώσεων παρέλκυση θεµάτων, µόνον κακή υπηρεσία προσφέρουµε στον πολύπαθο και 
ταλαιπωρηµένο τόπο µας. Στιγµατισµένοι και σε άµυνα, καλούµαστε διαχρονικά να 
αποδεικνύουµε το αυτονόητο, στους κάθε λογής σωτήρες  που προσέρχονται κοντά µας. 
 
        Κ. Πρόεδρε,  
        Είναι υποχρέωση µας, να αίρουµε σκιές και να συµβάλουµε στην οµαλότητα. 
        Πρέπει να αποµονωθούν ακραίες και άγονες αντιπαραθέσεις που προβοκάρουν την 
ισορροπία της κοινωνία µας.                
        Για όλους τους παραπάνω λόγους και µε γνώµονα το συµφέρον της κοινωνίας µας, 
προτείνω σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να συζητηθεί  το εν λόγω θέµα, 
και αφού αποτιµηθεί το έργο της ηρωίδας και θύµατος µαζί, συντοπίτισσάς µας και µέλος του 
ΚΚΕ, Ειρήνης Γκίνη, να της αποδώσουµε τη τιµή που της αναλογεί. Είναι καιρός!». 

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον ως άνω εισηγητή του θέµατος να µορφοποιήσει 

την πρόταση του, ώστε να τεθεί σε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, γιατί το 

παρόν αίτηµα δεν καταλήγει σε συµπέρασµα και είναι ασαφές. Μετά τα παραπάνω ο 
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κ. Ιωάννης Σόντρας πρότεινε να µετονοµασθεί η οδός «Λεωφόρος Νίκης» σε οδό 

«Ειρήνη Γκίνη». 

Ο Πρόεδρος λαµβάνοντας το λόγο έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση: 

«ξεκινώντας µία ιστορική διαδροµή καταρχάς πρέπει να αναφέρω ότι το 

ίδιο θέµα είχε τεθεί για πρώτη φορά στο παρόν συµβούλιο το έτος 

2006, κατά την ονοµατοδοσία διαφόρων δηµοτικών οδών. Τότε, υπήρξαν 

σφοδρές αντιδράσεις, µε µία πολύωρη συζήτηση του ίδιου θέµατος στο 

συµβούλιο και προκειµένου να πεισθούν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και να 

υπερψηφίσουν την ονοµατοδοσία ο σηµερινός εισηγητής και τότε 

∆ήµαρχος Έδεσσας είχε προτείνει και την πραγµατοποίηση διηµερίδας 

για να αναλυθεί το ζήτηµα και να αποταθεί ο οποιοσδήποτε φόρος τιµής 

αναλογεί στο προτεινόµενο πρόσωπο. Πράγµα το οποίο δεν έγινε ποτέ. 

Σήµερα, έβαλε ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης, ξανά το θέµα από 

το οποίο προκύπτουν κάποια ερωτήµατα, που είναι αµείλικτα. Βρήκα στο 

διαδίκτυο την τιµητική πλακέτα που δόθηκε σε συγγενείς των 

εκτελεσθέντων και είχε επτά ονόµατα. ∆εν καταλαβαίνω το λόγο για τον 

οποίο µεταξύ των επτά εκτελεσθέντων ο εισηγητής θέτει το θέµα τιµής 

µόνο για την Ειρήνη Γκίνη και όχι για τους υπόλοιπους, δηλαδή για 

τους Περτσεµλή, Παπαδηµητρίου, Πρόιο, Λύµπα κλπ! ∆εν καταλαβαίνω το 

λόγο λοιπόν, γιατί επικεντρωνόµαστε στο όνοµα και στο πρόσωπο 

«Ειρήνη Γκίνη» και όχι και στους υπόλοιπους και όχι µόνο σε αυτούς 

που κατάγονται από την περιοχή µας, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα 

ονόµατα που τίµησε αυτό το κοινοβουλευτικό κόµµα. Πρώτο ερώτηµα ήταν 

αυτό! ∆εύτερο, ρητορικό, ερώτηµα που δηµιουργείται είναι γιατί το 

2006, που απορρίφθηκε τότε η πρόταση του σηµερινού εισηγητή, αφού 

ήταν τόσο µεγάλο ζήτηµα για την πόλη να αποδοθεί αυτή η τιµή και να 

αποκατασταθεί αυτή η ιστορική αδικία, κατά τα λεγόµενα σας, γιατί 

λοιπόν δεν προσβλήθηκε από εσάς τότε η απορριπτική απόφαση που 

εξέδωσε η εποπτεύουσα αρχή και δεν επιτράπηκε η 42η ονοµατοδοσία του 

δρόµου παρά µόνο εγκρίθηκαν 41 οδοί. Νοµίζω ότι τότε θα είχε 

αποκατασταθεί η όποια κοινωνική «διχόνοια» που επικαλείστε, η οποία 

σήµερα δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Η κοινωνία µας σήµερα πιστεύω ότι 

αντιµετωπίζει πολύ µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα για να 

ασχοληθεί, παρά να αναλώνεται µε αυτό που σήµερα συζητάµε στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και προχωρώ στο ιστορικό µέρος. Θα αναφερθώ στην 

τοποθέτηση, που είχε κάνει το 2006, η κα Βάσω Μελικίδου, ∆ηµοτική 

Σύµβουλος τότε, η οποία σηµειωτέον στην πρώτη συζήτηση του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου που είχε γίνει ψήφισε υπέρ και µετά κατά, ενώ δικαιολογεί 

µε έναν πολύ εύστοχο τρόπο γιατί ψήφισε τελικά εναντίον αυτής της 

πρότασης. Και νοµίζω ότι αυτή η πρόταση και τοποθέτηση της προσωπικά 

εµένα µε εκφράζει απόλυτα και θα την υποστηρίξω και σήµερα. 

Τοποθετείται λοιπόν ξεκάθαρα υπέρ της εξαίρεσης του ονόµατος της 

Ειρήνης Γκίνη από τον κατάλογο των ονοµάτων που είχαν προταθεί για 

την ονοµατοδοσία οδών και πλατειών της Έδεσσας. Τεκµηριώνοντας την 

τοποθέτηση δηλώνει ότι πρόκειται για µία αµφιλεγόµενη προσωπικότητα, 

όπως συνάγεται από γραπτές και από προφορικές µαρτυρίες που έχουν 

προκύψει στο διάστηµα µεταξύ των δυο συνεδριάσεων που είχαν γίνει 

τότε. Είναι σαφές ότι εφόσον πρόκειται για την πρόσφατη τοπική µας 

ιστορία οι µαρτυρίες αυτές ακόµα και προφορικές έχουν µεγάλη 

βαρύτητα, αρκεί να αξιολογηθούν σωστά και δεν είναι φρόνιµο να 

αντιµετωπίζονται ως απλές εικασίες. Τις αµφιβολίες και τους 

προβληµατισµούς της, καθώς και την πρόθεση της να διαχωρίσει την 

θέση της από την Επιτροπή ονοµατοδοσίας, της οποίας υπήρξε µέλος, 

εξέφρασε τηλεφωνικώς, αλλά και δια ζώσης στον τότε Πρόεδρο της 

Επιτροπής κο Τσακίρη, τον οποίο επισκέφτηκε στο γραφείο του και του 

εξέθεσε αναλυτικά την άποψη της. Προχωρά λοιπόν λίγο παρακάτω, και 

την προβληµατίζει το γεγονός ότι η Ειρήνη Γκίνη, όπως παρατίθεται 

στο περιοδικό Επί Τροχάδην, που ήταν ένα από τα στοιχεία που έλαβε 

υπόψιν της τότε η Επιτροπή ονοµατοδοσίας, φιγουράρει µε στολή 

φαλαγγίτισσας. Τα επόµενα χρόνια 1941-1944 εντάσσεται στην εθνική 

αντίσταση ΕΠΟΝ και αργότερα γνωρίζει κάποιον γιουγκοσλάβο, 

αυτονοµιστή αντάρτη, µυείται στο αυτονοµιστικό κίνηµα της 

«Μακεδονίας» και αναλαµβάνει την ηγεσία της Ν.Ο.Φ γυναικών. Η FYROM 

την έχει τιµήσει µε άγαλµα και υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο µε το 

όνοµα «Μίρκα Γκίνοβα», ενώ κεντρικός δρόµος των Σκοπίων φέρει επίσης 

το όνοµα της. Η ιστοσελίδα των βουλγαρικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

αναφέρεται στο ανακοινωθέν της εκτελέσεως της ως 

βουλγαροµακεδόνισσας. Στη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε τα 

ερωτηµατικά σχετικά µε την δράση και την προσφορά της παρέµειναν. Το 

γεγονός ότι ο τότε δήµαρχος Ιωάννης Σόντρας πρότεινε τη διοργάνωση 

διηµερίδας µαρτυρεί ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα πρόσωπο του οποίου 

η δράση επιδέχεται ειδική έρευνα, άρα ακόµα και σήµερα δεν ξέρουµε 

τι και ποιες υπηρεσίες προσέφερε στον τόπο µας. Θεωρούµε ότι τα 

πρόσωπα, των οποίων τα ονόµατα προορίζονται για να προσφέρουν µία 
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ταυτότητα στις οδούς πρέπει να είναι κοινής αποδοχής. Από τη στιγµή 

που πρόκειται για µία περίοδο της ιστορίας µας, και µάλιστα για ένα 

ιδιαίτερα ευαίσθητο, και ούτε καν οριστικά καταγεγραµµένο κεφάλαιο, 

και υπάρχουν ακόµα εν ζωή πρόσωπα που είχαν εµπλοκή στα γεγονότα της 

περιόδου αυτής. Η ανάδειξη ενός αµφιλεγόµενου προσώπου σε σύµβολο 

µίας τέτοιας ιστορικής περιόδου είναι φυσικό να αναµοχλεύσει µνήµες 

και πάθη και µάλιστα ενός προσώπου που µαρτυρεί µία προσωπικότητα 

που δεν διστάζει να µετακινείται από τη µία ιδεολογία στην άλλη. Το 

ζήτηµα είναι ιδιαίτερα λεπτό τη στιγµή που εµπεριέχει και πλευρές 

που αφορούν και εθνικά θέµατα. Με το παραπάνω σκεπτικό γνωµοδοτεί 

κατά της ονοµατοδοσίας της συγκεκριµένης οδού µε το όνοµα Ειρήνη 

Γκίνη.  

Σήµερα λοιπόν, πέραν των ανωτέρω, τεκµηριώνοντας περαιτέρω την 

αντίθεση µου στην υποβληθείσα περί ονοµατοδοσίας πρόταση, και 

διεξάγοντας µία µικρή έρευνα περιήγησης στο διαδίκτυο, για να δούµε 

λοιπόν εάν τελικά αυτό το θέµα θα διχάσει ή θα ενώσει την κοινωνία 

µας σήµερα, διαπίστωσα ότι στην «Βικιπαίδεια» 

[https://el.wikipedia.org/] που είναι η σύγχρονη µορφή της 

εγκυκλοπαίδειας στο διαδίκτυο, στην ελληνική της έκδοση έχει το 

ιστορικό της ακριβώς ως αµφιλεγόµενη προσωπικότητα και αφήνει 

διάφορες υπόνοιες για το πρόσωπο που συζητούµε. Στο ίδιο λήµµα, στον 

ίδιο ιστότοπο, αλλά στην ξενόγλωσση έκδοση του, εκεί καταλήγει σε 

ένα τελείως διαφορετικό συµπέρασµα ότι πολέµησε για διαφορετικούς 

σκοπούς και διαφορετικά ιδεώδη. Εποµένως, η ιστορία ακόµα δεν έχει 

καταλήξει από ποια πλευρά ήταν. Ακολούθως, διαβάζοντας ένα άρθρο του 

Κώστα Λαπαβίτσα, µε ηµεροµηνία 4 Μαΐου 2014, όπου µεταφέρει 

ουσιαστικά µία συζήτηση µε τον Φιλώτα Αδαµίδη τον γνωστό «καπετάν 

Κατσώνη», αναφέρει ότι: «ανήκε λοιπόν, στο δύσκολο περιθώριο που δεν 

επιδέχεται εύκολη κατηγοριοποίηση, ούτε από τα αριστερά, ούτε από τα δεξιά και έτσι 

παραμένει με ένα τρόπο στα αζήτητα της ελληνικής ιστορίας». Αυτό το µικρό 

απόσπασµα θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό της άποψης ότι ακόµα και 

σήµερα το προτεινόµενο πρόσωπο αποτελεί, αν µη τι άλλο, αµφιλεγόµενη 

προσωπικότητα. Το παράδοξο, λέει, είναι ότι ακριβώς για τον ίδιον 

λόγο έχει περάσει από την ΠΓ∆Μ στον ιστορικό της κανόνα. Είναι 

βέβαιο, λέει παρακάτω σε άλλη παράγραφο, ότι αγωνίστηκε για τα 

δικαιώµατα της µειονότητας, αλλά ούτε οι µαρτυρίες των συναγωνιστών 

της, ούτε κανένα άλλο στοιχείο δείχνουν ότι ήταν εθνικίστρια. Και 
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συνεχίζοντας την περιηγητική έρευνα στο διαδίκτυο βλέπω διάφορα 

άρθρα των εφηµερίδων του Ριζοσπάστη, καθώς και του νέου Ριζοσπάστη 

µε ηµεροµηνία 19.09.1932, όπου αναφέρεται σε πρωτοσέλιδο που 

τιτλοφορείται προκήρυξη προς το Μακεδονικό λαό που ζει κάτω από την 

ελληνική κυριαρχία. Τώρα τι σηµαίνει αυτό δεν γνωρίζω, αλλά 

συνδέεται ευθέως µε το πρόσωπο της Μίρκας Γκίνοβα, αλλιώς της 

Ειρήνης Γκίνη. Επίσης στον ιστότοπο Μπελοµόρσκα Μακεντόνια, νοµίζω 

ότι γίναµε και πρωτοτυπία στη συζήτηση του συµβουλίου µας την 

05.12.2016,καθώς αναφέρεται σε µία «περίεργη τοποθέτηση» που έγινε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εδώ το δικό µας, και δεν συνεχίζω µε όλα τα 

υπόλοιπα.  

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν, κατά την προσωπική µου άποψη και 

τοποθέτηση, θεωρώ ότι αναδείχθηκε και αποδείχθηκε τελικά, ότι ακόµα 

και σήµερα, αυτό το άτοµο, που προτείνεται να τιµηθεί κατά τον 

προεκτεθέντα τρόπο, είναι ένα πρόσωπο που κατατάσσεται ως ιστορικά 

αµφιλεγόµενη προσωπικότητα και ως εκ τούτου προτείνω την καταψήφιση 

του αιτήµατος».  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Αντώνιο 

Ρυσάφη, Ιωάννη Σόντρα, ∆ηµήτριο Γιώγα, Μαρία Βλάχου – Κατσάρα, Βασίλειο 

∆ηµητριάδη, Χρήστο Πισλίνα, Χρήστο ∆ασκάλου, Γεώργιο Παρθενόπουλο, ∆ηµήτριο 

Ταπαζίδη, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου και Ιωάννη Μουράτογλου καθώς και στον 

Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Γραµµατικού κ. Νικόλαο Μούκα, προκειµένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά. 

Επίσης, δόθηκε ο λόγος σε παρευρισκόµενους πολίτες να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 Τη µη αποδοχή της πρότασης για την ονοµατοδοσία της Λεωφόρου Νίκης σε 

Ειρήνη Γκίνη. 
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 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Γεώργιος 

Παρθενόπουλος, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, ∆ιονύσιος Μάρκου, Γεώργιος 

Κούκος  και Βασίλειος ∆ηµητριάδης µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  41/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  26.5.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,    

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - Επικεφαλής δηµοτικής παράταξης «Εν έργω» κ. Ι. Σόντρα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κα Ξ. Μήτσκου 

 


