
 
 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑΑΔΑ: 6ΓΟ5Ω62-ΗΩΧ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ                                                                                             
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                                                                                                                                              
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 86/ 2022 
 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 7ης (ηακηικής)  ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού 
σμβοσλίοσ, έηοσς 2022 

 

ΘΔΜΑ:     Ψήθιζμα, καηά ηοσ πολέμοσ ζηην Οσκρανία 

 
ηνπο Αγίνπο Αλαξγύξνπο, ζήκεξα  ζηηο 13 Απξηιίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα: 19:00, 
ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
(εμ αλαβνιήο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο γηα 6-4-2022) ζπλεδξίαζε,  ζηελ αίζνπζα ηνπ 
Πάξθνπ Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ καο - Λ.Γεκνθξαηίαο 61 ΄Αγηνη 
Αλάξγπξνη (ζύκθσλα κε ην έγγξαθν Τπ.Δζση.αξ.πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/180/ΟΗΚ.17530/13-
9-2021), ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 8332/8-4-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηάζηνπ Αζαλαζόπνπινπ,  θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 64 θαη 74 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87), όπσο ηα άξζξα απηά 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 71 ηνπ Ν.4555/18 θαη 2 ηνπ Ν.4623/12, ε νπνία επηδόζεθε 
θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67  ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεσξγίνπ-ηαύξνπ Σζίξκπα, θαη παξόληνο ηνπ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Αλδξέα Πεηνύζε, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. πσο ππήξρε 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε ηα  ηξηάληα ηξία (33) κέιε θαη απόληα ηα νθηώ (8) κέιε,  νλνκαζηηθά νη : 

 
ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 
(Πρόεδρος Γ..) 

1.  ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

2. ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 2.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 

3. ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

4. ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ 4.  ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ 

5. ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ 5.  ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 

6. ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6.  ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ 

7. ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7.  ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ 

8. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ 8.  ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

9. ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ  

10. ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ  

11. ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ  

12. ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  

13. ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ  

14. ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ  

15. ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 
(Γραμμαηέας Γ..) 

 

16. ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

17. ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 
θ. Γεσξγίνπ – ηαύξνπ Σζίξκπα 

18. ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

19. ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

20. ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 



21. ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 

22. ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ 

23. ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 

24. ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ  

25. ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

26. ΠΟΣΖ ΕΖΖ  

27. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ  

28. ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  

29. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ  

30. ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ  

31. ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ  

32.  ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ  

33.  ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνύ θ.  Κσλ/λνο Γξόζνο, ελώ απώλ είλαη ν 
Πξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγύξσλ θ. Δπάγγεινο Αλησλίνπ. 

 

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 7εο (ηαθηηθήο) ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ έηνπο 2022 θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ηνπ κε 
αξηζ.  16  ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά: 

Ψήθιζμα καηά ηοσ πολέμοσ ζηην Οσκρανία. 
 

Ο θ. Πξόεδξνο πξόηεηλε ζην ώκα ην παξαθάησ ςήθηζκα, θαηά ηνπ πνιέκνπ ζηελ 
Οπθξαλία: 

“Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, θαηαδηθάδεη κε ηνλ πην 
απεξίθξαζην ηξόπν, ηελ εηζβνιή ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ζηελ Οπθξαλία θαη δεηά ηνλ 
άκεζν ηεξκαηηζκό ηνπ πνιέκνπ. 
Δθθξάδνπκε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή καο, ζηελ αλζξώπηλε απηή ηξαγσδία πνπ 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε ηελ απώιεηα ακάρσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 
΄Διιελεο νκνγελείο από ηα ρσξηά ηεο Μαξηνύπνιεο, αιιά θαη κε ην ηεξάζηην πξνζθπγηθό 
θύκα πνπ ήδε παξαθνινπζνύκε. 
Δλώλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ παγθόζκηα Κνηλόηεηα, λα ζηακαηήζνπλ νη ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαη ε βάλαπζε θαηαπάηεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ελόο αλεμάξηεηνπ 
θξάηνπο. 
Να εθαξκνζηεί άκεζα ην Γηεζλέο Γίθαην θαη λα πξνζηαηεπζεί ν άκαρνο πιεζπζκόο, θπξίσο 
γπλαίθεο, ειηθησκέλνη θαη παηδηά, πνπ βξέζεθαλ από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, λα δνπλ κε 
ηνπο βνκβαξδηζκνύο. 
Εεηάκε λα ζηακαηήζεη ακέζσο ν πόιεκνο θαη λα επηιπζνύλ κε εηξεληθό ηξόπν, νη όπνηεο 
δηαθνξέο, κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ ” . 
 

 

Σν ζέκα είρε αξρηθά ηεζεί γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο, απ’ ηε Γεκ.Παξάηαμε: 
“Αιιειεγγύε, ε δύλακή καο”, ε νπνία θαηέζεζε δηθό ηεο, ζρεηηθό θείκελν ςεθίζκαηνο, ην 
νπνίν αλαθέξεη ηα εμήο : 
 
“Καηαδηθάδνπκε θαηεγνξεκαηηθά θαη απεξίθξαζηα ηε βάξβαξε θαη απξνζρεκάηηζηε 
επίζεζε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζε βάξνο ηεο Οπθξαλίαο.  Γελ κπνξεί λα ππάξμεη 
θαλελόο είδνπο δηθαηνινγία γηα ηελ επίζεζε ζε κηα αλεμάξηεηε ρώξα.  
Οη ελδντκπεξηαιηζηηθνί αληαγσληζκνί γηα ην κνίξαζκα ζθαηξώλ επηξξνήο θαη ελεξγεηαθώλ 
πόξσλ, νη θάζε είδνπο εζληθηζκνί θαη ηα γεσπνιηηηθά ζρέδηα ησλ ηζρπξώλ απεηινύλ μαλά 
ηνλ θόζκν κε θαηαζηξνθή. 



Ζ επίθιεζε ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ δελ κπνξεί λα γίλεηαη επηιεθηηθά. Οη εγεζίεο ΔΔ θαη ησλ 
ΖΠΑ έρνπλ επζύλεο γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο. 
Μελ ιεζκνλνύκε ηελ αλνρή, ηελ παζεηηθόηεηα ησλ ακεξηθαληθώλ θαη επξσπατθώλ εγεζηώλ 
απέλαληη ζηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κύπξν ην 1974 αιιά  θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο 
βνκβαξδηζκνύο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ην 1999. 
Ο πόιεκνο ζηελ Οπθξαλία δελ κπνξεί λα θέξεη ηίπνηα άιιν εθηόο από θαηαζηξνθή γηα 
ηνπο δύν ιανύο, αιιά θαη γηα όιε ηελ Δπξώπε, κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη 
ζην όπνην θεθηεκέλν ησλ δεκνθξαηηθώλ δηθαησκάησλ, ηεο πνιπθσλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ, 
κε ηελ αλαβίσζε ηνπ ςπρξνπνιεκηθνύ θιίκαηνο απνθιεηζκώλ θαη δηώμεσλ αθόκε θαη ζηελ 
Σέρλε. 
Απνδνθηκάδνπκε ηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζηνπο πνιεκηθνύο ζρεδηαζκνύο. Ζ θπβέξλεζε 
πξώηε έζπεπζε  λα πξνζθέξεη πνιεκηθό πιηθό ζηελ Οπθξαλία. Αληίζεηα Σηο  ηειεπηαίεο 
κέξεο βιέπνπκε πσο αλαβαζκίδεηαη ν ξόινο ηεο Σνπξθίαο πνπ θξαηάεη, ρξήζηκε γηα ηα 
ζπκθέξνληα ηεο , νπδεηεξόηεηα.  Σα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο θαη ηνπ ειιεληθνύ ιανύ είλαη 
κε ην ζηξαηόπεδν ηεο Δηξήλεο, ησλ γεθπξώλ ζπλελλόεζεο, ζηε βάζε ζεβαζκνύ ηνπ 
Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΟΖΔ. 
Κάζε ώξα πνπ πεξλάεη επηδεηλώλεηαη ε αλζξσπηζηηθή θξίζε, δηνγθώλνληαη νη 
πξνζθπγηθέο ξνέο. Ο αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ζύκθσλα  κε θαηαγξαθή ηεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο έρεη ήδε μεπεξάζεη ηα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, 
ελώ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο γηα 8-10 εθαηνκκύξηα μεξηδσκέλσλ ςπρώλ. Δίλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε λα ζπγθεληξσζεί θαη λα απνζηαιεί άκεζα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Παξάιιεια, 
πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύκε  γηα ηελ θηινμελία πξνζθύγσλ πνπ ζα θαηαθύγνπλ ζηε ρώξα 
καο, εθθξάδνληαο έκπξαθηα ηελ ακέξηζηε αιιειεγγύε καο πξνο ηα ζύκαηα ηνπ βάξβαξνπ 
απηνύ πνιέκνπ”. 

 

 
 
ηη ζσνέτεια ο κ. Πρόεδρος, πρόηεινε ζηο ώμα να αποθαζίζει ζτεηικά. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ, ηνλ θ.Γήκαξρν θαη ύζηεξα  από 
καθξά δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 
     

     

    Αποθάζιζε καηά πλειουηθία 

 
 

 Δγθξίλεη ην παξαθάησ ςήθηζκα θαηά ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία: 
 

“Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, θαηαδηθάδεη κε ηνλ πην 
απεξίθξαζην ηξόπν, ηελ εηζβνιή ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ζηελ Οπθξαλία θαη δεηά ηνλ 
άκεζν ηεξκαηηζκό ηνπ πνιέκνπ. 
Δθθξάδνπκε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή καο, ζηελ αλζξώπηλε απηή ηξαγσδία πνπ 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε ηελ απώιεηα ακάρσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 
΄Διιελεο νκνγελείο από ηα ρσξηά ηεο Μαξηνύπνιεο, αιιά θαη κε ην ηεξάζηην πξνζθπγηθό 
θύκα πνπ ήδε παξαθνινπζνύκε. 
Δλώλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ παγθόζκηα Κνηλόηεηα, λα ζηακαηήζνπλ νη ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαη ε βάλαπζε θαηαπάηεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ελόο αλεμάξηεηνπ 
θξάηνπο. 
Να εθαξκνζηεί άκεζα ην Γηεζλέο Γίθαην θαη λα πξνζηαηεπζεί ν άκαρνο πιεζπζκόο, θπξίσο 
γπλαίθεο, ειηθησκέλνη θαη παηδηά, πνπ βξέζεθαλ από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, λα δνπλ κε 
ηνπο βνκβαξδηζκνύο. 



Εεηάκε λα ζηακαηήζεη ακέζσο ν πόιεκνο θαη λα επηιπζνύλ κε εηξεληθό ηξόπν, νη όπνηεο 
δηαθνξέο, κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ” . 
 

Οη Γ.. ησλ παξαηάμεσλ: α) “΄Αγηνη Αλάξγπξνη-Κακαηεξό, Πόιε Αιιειεγγύεο θαη 
Γεκηνπξγίαο” θ. Παπαλαγησηάθε Μ., β) “Αιιειεγγύε, ε δύλακή καο “ θ.θ. Παηζνύξαο 
Ν.,Καιαξάο Π.,Μπηδά Αθξ., Γεκόθα Αηθ.θαη γ) “Λατθή πζπείξσζε” θ.θ. θνιαξίθνο 
Θ.,Βαξιάο Γ.,Καξαβίδαο Μ.,Εάραξε Β., μειοψηφούν, ςεθίδνληαο ην ςήθηζκα πνπ 
θαηέζεζε ε Γεκ.Παξάηαμε: “Αιιειεγγύε, ε δύλακή καο”, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζην 
ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 
 
     ηνλ θ.  Γήκαξρν αλαζέηεη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.                                  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                     ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

 



 

 
   


