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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην κηίπιο ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζήκεξα ηελ 4
η
 Μαπηίος 2020, εκέξα Σεηάπηη  θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. 

Πξνέδξνπ, κε απιθμό 4/19-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (11) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Παπαληθήηαο 

Αλδξέαο- Γξακκαηεύσλ, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – 

Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Χξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο 

Γηνλύζηνο - Αλη/ξρνο, 9) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- 

Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή 

Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Κνπλάβεο Αληώληνο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30) Παηνύραο Χξήζηνο, 31) Ρώξνο Γεώξγηνο, 32) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 33) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 34) ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, 35) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 36) 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  38) Ψσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Καπθάο Γεώξγηνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Νηθνιάνπ Αλδξέαο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύονηορ 

ανέλαβε ο κ. Ανδπέαρ Παπανικήηαρ.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 

Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη Φηινπνύινπ Μαξία 

δελ ήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 

Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, Εαθεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία.   

 

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

ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ησλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνλ 

Έβξν» (ζρεηηθό εηζεγεηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε αξηζ. 3074/4-3-2020) (ην νπνίν θεξύρζεθε 

θαηεπείγνλ κε ηελ αξηζ. 55/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ).  

 

 Σο ώμα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο,  

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, νισκνύ 

Καηεξίλα, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Ψσκάο Πέηξνο, 
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ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ 

Μαξία, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Ξπιηάο Θεόδσξνο.  

 

 Καηά ηελ ςεθνθνξία, θαηεηέζεζαλ 3 πξνηάζεηο  - ςεθίζκαηα πξνο ςήθηζε: 

1) Σηρ Δημοηικήρ Απσήρ, ην νπνίν ππεξςήθηζαλ ηα παξόληα κέιε ηεο, ήηνη νη θ.θ. 

Μειάο Παλαγηώηεο, Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο, Καηζαθνύιεο 

Δπάγγεινο, Κνξδάο Χξήζηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Πιέζζαο Γηνλύζηνο, ακνύξε - 

Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, Αζπξνύιηα νθία, Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία,  

Γθέζηα Δηξήλε,  Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ 

Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο (ζύλνιν 

19) θαη νη θ.θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη Παηνύραο Χξήζηνο (ζύνολο 21).  

 

2) Σηρ δημοηικήρ παπάηαξηρ «Ππυηεύοςζα ξανά», όπσο απηό θαηαγξάθεηαη ζηα 

αλαιπηηθά πξαθηηθά θαη ην νπνίν ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 

Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, Μνίξαιεο Νηθόιανο θαη Βνξίζεο 

Γηνλύζηνο (ζύνολο 5).  

 

3) Σηρ Δημοηικήρ Παπάηαξηρ «Ώπα Παηπών», όπσο απηό θαηαγξάθεηαη ζηα 

αλαιπηηθά πξαθηηθά θαη ην νπνίν ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο 

θαη βόιεο Κσλζηαληίλνο (ζύνολο 3).  

 
Ο θ. Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, δήισζε «λεςκό».  

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ηο ώμα: 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

Εκδίδει τήθιζμα, σο θαησηέξσ: 

 

Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο, κε ηνλ εγθισβηζκό ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηα ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα ζηνλ Έβξν, επηβεβαηώλνπλ, γηα κηα 

αθόκε θνξά, πσο ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ αθνινύζεζαλ θαη αθνινπζνύλ 

πηζηά νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, είλαη απηή πνπ επζύλεηαη αθ’ ελόο γηα ηε δηάιπζε ρσξώλ 

θαη ηνλ μεξηδσκό ιαώλ θαη αθ’ εηέξνπ γηα ηνλ εγθισβηζκό ησλ μεξηδσκέλσλ ζε λεζηά θαη 

ζύλνξα. Απηή ε πνιηηηθή άλνημε ην δξόκν ζηνλ Δξληνγάλ λα ζέιεη λα επηβάιεη ηηο δηθέο ηνπ 

επηδηώμεηο κε όρεκα ην πξνζθπγηθό.   

Καλέλα κέηξν θαηαζηνιήο, θακία ππνθξηηηθή θσλή επαηζζεζίαο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο από αμησκαηνύρνπο ηεο ΔΔ, αιιά θαη θαλέλα θπβεξλεηηθό επρνιόγην γηα 

δήζελ αιιειεγγύε από ηελ ΔΔ, δελ πξόθεηηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ όμπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

Αληίζεηα ζα απμάλεηαη ε ιίζηα ησλ λεθξώλ, αλάκεζά ηνπο κηθξά παηδηά, αθνύ ζα 

αλαδεηνύλ νη πξόζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο αθόκα πην επηθίλδπλνπο δξόκνπο δηαθπγήο θαη 

ζα γίλνληαη έξκαηα δηαθηλεηώλ, αιιά θαη θπβεξλήζεσλ, όπσο ε θπβέξλεζε Δξληνγάλ, πνπ 

ηνπο αμηνπνηεί γηα ηα δηθά ηεο γεσπνιηηηθά παηρλίδηα, αιιά θαη γηα λα εθβηάδεη πεξαηηέξσ 

αληαιιάγκαηα από ΔΔ – ΝΑΣΟ – ΖΠΑ, γηα ηε ζηήξημε ηεο εηζβνιήο ηεο ζηε πξία, πνπ 

ππνζηεξίδεη ε Ρσζία από ηελ άιιε πιεπξά. 
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ηνλ Έβξν θαη ην Αηγαίν ερζξόο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ δελ είλαη ηα ζύκαηα ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο, νη μεξηδσκέλνη απ’ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο επεκβάζεηο πνπ 

έρνπλ εμαπνιύζεη νη ΖΠΑ, ην ΝΑΣΟ θαη ε ΔΔ, κε ηε ζηήξημε όισλ ησλ ειιεληθώλ 

θπβεξλήζεσλ, γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνύ θεθαιαίνπ. Δρζξόο είλαη ε πνιηηηθή πνπ 

απ’ ηε κηα ζηεξίδεη ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο απμάλνληαο ηα θύκαηα ησλ πξνζθύγσλ 

θαη απ’ ηελ άιιε κεηαηξέπεη ηελ Διιάδα ζε ρώξα – θπιαθή γηα λα πξνζηαηεύεηαη ην 

«θξνύξην» ηεο ΔΔ. 

Ζ αλαγθαία θύιαμε ησλ ζπλόξσλ ζηνλ Έβξν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

λνκηκνπνηνύληαη αθξνδεμηέο θσλέο θαη δξάζεηο, αλνηθηέο θαη ζπγθαιπκκέλεο ξαηζηζηηθέο 

θξαπγέο, γηα λα κέλνπλ ηειηθά ζην αππξόβιεην νη ζύηεο απηήο ηεο πνιηηηθήο.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ λα απνρσξήζεη από ηνλ  

Καλνληζκό ηνπ Γνπβιίλνπ θαη λα απαηηήζεη ηελ αθύξσζε ηεο Κνηλήο Γήισζεο ΔΔ – 

Σνπξθίαο, πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ Διιάδα ζε απνζήθε ςπρώλ, γηα λα κεηαβνύλ νη πξόζθπγεο 

ζηηο ρώξεο πξννξηζκνύ ηνπο. 

Καινύκε ηνλ Παηξατθό ιαό, λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα ηνπ θαηά ησλ  ππεπζύλσλ αιιά 

θαη θαηά ησλ αηηηώλ πνπ γελλνύλ ην πξόβιεκα. Να ζηαζεί απέλαληη ζηνλ αληηδξαζηηθό 

εζληθηζκό θαη ζηελ θαηαζηνιή αιιά θαη ζηνλ επηθίλδπλν θνζκνπνιηηηζκό ηεο ζεσξίαο ησλ 

«αλνηρηώλ ζπλόξσλ». «Οκνςπρία» θαη ζπκκαρία λα έρεη ν ιαόο κέζα ζηνπο αγώλεο ηνπ, 

θόληξα ζηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο εηαίξνπο ηνπο. 

  Απαηηνύκε:  

Σελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκώλ ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ηεο θνηλήο δήισζεο ΔΔ – 

Σνπξθίαο, ε νπνία έηζη θη αιιηώο είλαη αηειέζθνξε θαη έρεη θαηαζηεί αλελεξγή. 

Να κελ δεκηνπξγεζνύλ ζηελ πόιε καο θαη ζηελ πεξηνρή καο νύηε θιεηζηά νύηε 

αλνηθηά hot spots. 

Να θιείζνπλ όια ηα hot spots ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.  

Να μεθηλήζεη κε γξήγνξεο δηαδηθαζίεο ν απεγθισβηζκόο ησλ πξνζθύγσλ θαη 

κεηαλαζηώλ θαη λα πάλε ζηηο ρώξεο πξννξηζκνύ ηνπο. 

 Σώξα ε ΔΔ θαη ν ΟΖΔ λα νξγαλώζνπλ δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ αζύινπ 

κέζα ζηελ Σνπξθία θαη ζηα ζύλνξα κε ηελ Διιάδα θαη ζηα ζύλνξα κε ηελ πξία θαη 

απεπζείαο κεηαθίλεζε ζηηο ρώξεο πξννξηζκνύ ηνπο. Απηό ην κέηξν κπνξεί λα ζηεξίμεη ην 

δηθαίσκα ησλ πξνζθύγσλ ζε πξνζηαζία, κε βάζε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο.  

Να ζηακαηήζεη ηώξα θάζε ζπκκεηνρή, ζηήξημε θαη εκπινθή ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ εηζβνιή ηεο Σνπξθίαο ζηε πξία, ηηο επεκβάζεηο ζηε Ληβύε, δηαησλίδνληαο 

ηνλ πόιεκν θαη ηηο θαηαζηξνθέο. 

 

 

O Ππόεδπορ     Ο Γπαμμαηεύυν  

 

 

    ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ    ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ 
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