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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε» 

ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ώξα 17.30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Χξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27) Μπαθαιάξνο 

Χξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 31) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Χξήζηνο, 33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 

35) ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

38) Ψσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο.  

Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο 

δηθαηνινγεκέλα. 

Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο 

θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.   

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη 

Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.  

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: Έθδνζε ςεθίζκαηνο 

θαηαδίθεο ηεο απόθαζεο ηεο θπβέξλεζεο Δξληνγάλ, γηα κεηαηξνπή ηεο Αγίαο νθίαο ζε 

ηδακί» (ην νπνίν ςεθίζζεθε σο θαηεπείγνλ κε ηελ αξηζ. 177/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ).  

 

 Το Σώμα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο.  

 

ΑΔΑ: 6ΞΒΔΩΞΙ-ΣΩΔ



 Με ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Ψσκάο 

Πέηξνο, ηαλίηζαο Χαξάιακπνο θαη Γνύξνο Αζαλάζηνο, θαηεηέζεζαλ δύν πξνηάζεηο – 

ςεθίζκαηα, πξνο ςήθηζε: 

 

Α) Σεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ην νπνί ππεξςήθηζαλ ηα παξόληα κέιε ηεο, ήηνη νη θ.θ. 

Μειάο Παλαγηώηεο, Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Χξήζηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 

Πιέζζαο Γηνλύζηνο, ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή,  Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, Αζπξνύιηα 

νθία, Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, Γθέζηα Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, 

Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο (18) θαη ν θ. 

Χξήζηνο Παηνύραο (ζύνολο 19) 

 

Β) Σεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΝ, όπσο απηή θαηεηέζε από ηνλ επηθεθαιήο 

ηεο θ. Θεόδσξν Νηξίληα θαη θαηαγξάθεηαη ζηα αλαιπηηθά πξαθηηθά, ηελ νπνία 

ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Νηξίληαο Θεόδσξνο, Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, Σξηαλαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, βόιεο Κσλ/λνο 

θαη Ρώξνο Γεώξγηνο (ζύνολο 11). 

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο Σώμα: 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ηελ πξόηαζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη εθδίδεη ςήθηζκα 

σο θαησηέξσ: 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Πάηξαο θαηαγγέιιεη θαη θαηαδηθάδεη κε ηνλ πην 

θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ηελ απαξάδεθηε, πξνθιεηηθή απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο Δξληνγάλ 

γηα κεηαηξνπή ζε ηδακί ηεο Αγίαο νθίαο, βεβειώλνληαο έλα Μλεκείν Παγθόζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 

Ζ ελέξγεηα απηή όρη κόλν πξνζβάιεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο Αγίαο νθίαο, αιιά 

απνηειεί βήκα θιηκάθσζεο ησλ πξνθιήζεσλ, αλαπόζπαζην κέξνο  ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ηεο Σνπξθίαο. 

Πξνθιεηηθόηεηα πνπ ππνζάιπεηαη από ηε ζηάζε θαη ηνπο ζρεδηαζκνύο ησλ ΖΠΑ, 

ΝΑΣΟ, Δ.Δ. ζηε πεξηνρή, ηελ επηδίσμε ηνπο λα «θξαηήζνπλ» ηε Σνπξθία ζηελ αγθαιηά 

ηνπο. Σα ππνθξηηηθά επρνιόγηά ηνπο όρη κόλν δελ έθακςαλ, αιιά ηξνθνδνηνύλ απηή ηελ 

επηζεηηθόηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβνιήο ηεο Αγίαο νθίαο. Σξνθνδνηνύλ ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο πξνο ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο, ηα ζύλνξα ζηνλ 

Έβξν θαη ην Αηγαίν. Παδαξεύνπλ ειιεληθά θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα, πξνσζώληαο ιύζε 

ζπλεθκεηάιιεπζεο ζε Αηγαίν θαη Αλ. Μεζόγεην, πξνο όθεινο επηρεηξεκαηηθώλ κεγαζεξίσλ 

θαη όρη ησλ ιαώλ ηεο πεξηνρήο. Με ηηο δηθέο ηνπο πιάηεο ζπλερίδεηαη ε θαηνρή ηνπ 40% ηεο 

Κύπξνπ, ππνγξάθεθε ε απαξάδεθηε ζπκθσλία γηα ΑΟΕ κε ηε ιεγόκελε θπβέξλεζε ηεο 

Ληβύεο, ζπλερίδεηαη ε ηνπξθηθή πνιεκηθή επέκβαζε ζ’ απηήλ, ζηε πξία, ζην Ηξάθ. 

Ζ δήισζε ηνπ State Department, πνπ θάλεη ιόγν γηα "ακθηζβεηνύκελα ύδαηα" ζην 

ρώξν ηεο ηνπξθηθήο Navtex, όρη κόλν είλαη πξνθιεηηθή, αιιά δείρλεη θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

πξνζέζεηο ησλ ΖΠΑ γηα επηβνιή θαζεζηώηνο ζπλδηαρείξηζεο. 

ΑΔΑ: 6ΞΒΔΩΞΙ-ΣΩΔ



Οη πξνζδνθίεο πνπ θαιιηεξγεί ε ζεκεξηλή, αιιά θαη νη πξνεγνύκελεο ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο, γηα ην ξόιν απηώλ ησλ δήζελ «ζπκκάρσλ» θαη «πξνζηαηώλ», όρη κόλν δελ 

πξνζηαηεύνπλ, αιιά ζέηνπλ ζε ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο ηελ εηξήλε, ην ιαό θαη ηα θπξηαξρηθά 

δηθαηώκαηα ηεο ρώξαο. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην απαηηεί ηελ άκεζε θαη ρσξίο όξνπο αλάθιεζε ηεο 

απαξάδεθηεο απόθαζεο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Αγίαο νθίαο ζε 

ηδακί. 

Καιεί ην ιαό λα επαγξππλεί θαη λα δπλακώζεη ην αγώλα γηα: 

- Σε κε αιιαγή ζπλόξσλ θαη ηελ απεκπινθή ηεο Διιάδαο από ηα ζρέδηα ησλ ΖΠΑ, 

ΝΑΣΟ, Δ.Δ. 

- Σελ απνδέζκεπζε από ΝΑΣΟ θαη Δ.Δ, ην θιείζηκν όισλ ησλ ζηξαηησηηθώλ βάζεσλ. 

- Σελ αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο Δ.Δ. – Σνπξθίαο γηα ην πξνζθπγηθό, ηνλ 

απεγθισβηζκό ησλ πξνζθύγσλ από ηα λεζηά, ηε κεηάβαζή ηνπο ζηηο ρώξεο 

πξννξηζκνύ ηνπο». 

 

 

Ο Πρόεδρος                           Ζ Γραμμαηεύοσζα 

 

              ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ     ΗΟΥΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

ΑΔΑ: 6ΞΒΔΩΞΙ-ΣΩΔ
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