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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 5/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 08 του μήνα Μαρτίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  ζ ώ σ η ς  &  μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1348/04-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  13. Βλάχος Αθαν.* 

2. Μητσογιάννης Nικ.*  14. Νικολάου Γεώργιος * 

3. Σίμος Βασ.*  15. Κολλάτος Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.*  16. Τσεργάς Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  18.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης *  19. Σαΐτης Αστέριος 

8. Ντόντος Γεωργ.     20. Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   21. Ανδρέου Νικ. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  22. Κωστή Μαρία   

11. Κακαγιάννης Χρ.  23. Χαδουλός Κων.                

12. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*  24. -- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1.  Ζησάκη Ξανθή    5. Καρατέγος Μιχάλης 

2.  Νταναβάρα Αργυρή   6. Τσούγιας Χρήστος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

*  δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ ( 1ο) «Ψήφισμα του Δήμου Τεμπών,  για τον πόλεμο στην Ουκρανία» 
Αριθμός   Απόφασης ( 28) 
 

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος διάβασε το ψήφισμα 
που πρότεινε να εκδοθεί: 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 



Το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες του Δήμου Τεμπών αποδοκιμάζουν με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πόλεις και χωριά με θύματα τον άμαχο 
πληθυσμό και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στο λαό της Ουκρανίας, αλλά και στους χιλιάδες 
ομογενείς μας που κατοικούν στην περιοχή για αιώνες. Η στάση μας σε αυτή την κρίση είναι προϊόν 
των δικών μας ιστορικών βιωμάτων. Γιατί ήμασταν πάντα στην σωστή πλευρά της Ιστορίας και το 
ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα.  Είμαστε με τη Δύση, πρεσβεύουμε την ελευθερία, τη δημοκρατία 
και τη διεθνή νομιμότητα. 
Είμαστε ένας λαός σκληρά «χτυπημένος» διαχρονικά από πολέμους, ο οποίος έπειτα από 48 χρόνια 
ζει ακόμα με την ανοιχτή πληγή της Κύπρου. Όντας ευαισθητοποιημένοι από τα δεινά του πολέμου 
και υπέρμαχοι ως άνθρωποι της ειρηνικής συνύπαρξης και συμπόρευσης των λαών, δεν μπορούμε 
να στεκόμαστε αδιάφοροι απέναντι σε κάθε αυταρχικό ηγέτη που θέλει να «ζωγραφίσει» μόνος του 
τα σύνορα. Συνεπώς, δεν χωρούν ίσες αποστάσεις.  
Για να το θέσουμε διαφορετικά, στο έδαφος της Ουκρανίας και ανεξάρτητα από οτιδήποτε έχει 
προηγηθεί, μία είναι η κυρίαρχη αναμέτρηση: Μεταξύ ενός λαού που θέλει να επιλέγει πώς θα 
πορευτεί και με ποιους θα συμμαχήσει και μιας ξένης χώρας, η οποία έχει αποφασίσει να επιβάλει 
το δικό της τρόπο ζωής. 
Συνεπώς, πρόκειται για μια σύγκρουση η οποία ξεφεύγει από τα τοπικά σύνορα και γίνεται στοίχημα 
υπαρξιακό, για την επόμενη μέρα κάθε κοινωνίας. Εάν, δηλαδή, θα ζούμε στο εξής σε συνθήκες 
ελευθερίας ή θα είμαστε όμηροι του κάθε αυτόκλητου αυταρχικού ηγέτη. 
Ή είμαστε με την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο ή είμαστε απέναντι τους. 
Οι βομβαρδισμοί στις πόλεις και τα χωριά αποτελούν παράβαση κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου που 
δεν δικαιολογεί τέτοιες αποτρόπαιες ενέργειες. Άλλωστε και η δική μας πατρίδα θρηνεί ήδη θύματα, 
ομογενών μας. Χάθηκαν άνθρωποι μας στην Μαριούπολη.  Είναι γεγονός πως ζούσαν πριν την 
εισβολή και δεν ζουν μετά από αυτήν. 
Ενώνουμε τη φωνή μας με την παγκόσμια κοινότητα προκειμένου να σταματήσουν οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και η βάναυση καταπάτηση της εδαφικής ακεραιότητας ενός ανεξάρτητου κράτους. Να 
εφαρμοστεί άμεσα το Διεθνές Δίκαιο και να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός, κυρίως γυναίκες 
ηλικιωμένοι και παιδιά, που βρέθηκαν από την μια μέρα στην άλλη να ζουν με τους βομβαρδισμούς. 
Επιβάλλεται να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες και η διπλωματία να αναλάβει δράση, πριν 
είναι αργά, όχι μόνο για την Ουκρανία , αλλά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο και τον κόσμο. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να εκφράσει τη στήριξή της στους δοκιμαζόμενους Ουκρανούς 
πολίτες και την αλληλεγγύη της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας που πρωτοστατεί για την 
υπεράσπιση των πολιτών της, όλες αυτές τις μέρες που ηχούν οι σειρήνες του πολέμου στις πόλεις 
της. 
Η συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτόν τον παραλογισμό που ξεκίνησε με την Ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, πρέπει να είναι η εμβάθυνση και η ισχυροποίηση της Ε.Ε. προκειμένου να έχει 
ισχυρό λόγο και ρόλο στις εξελίξεις και φυσικά με την προσπάθεια αποφυγής ενός νέου «ψυχρού 
πολέμου». Προέχει η ασφάλεια και η ευημερία των λαών  και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί είναι 
ο διάλογος και η διπλωματία. Μήτε ο πόλεμος , μήτε οι συγκρούσεις. 
Ως Δήμος Τεμπών, ενώνουμε τη φωνή μας για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος στην καρδιά της 
Ευρώπης. 
Όχι άλλοι πόλεμοι. Όχι άλλοι αθώοι νεκροί. Να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες. Ειρήνη στην 
Ουκρανία και σε όλο τον κόσμο. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. να το ψηφίσει ομόφωνα αποφασίζοντας σχετικά  
  

ΚΚοολλλλάάττοοςς: … καταδικαστέα η εισβολή στην Ουκρανία ….. θεωρούμε ότι τα δικαιώματα των 
κρατών είναι διασφαλιστέα με νόμους, συνθήκες … ευκαιρία να καταδικάσουμε όλους τους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους … Κύπρος … και κάθε επιλεκτική ευαισθησία…. Υποκριτική η 
παγκόσμια γνώμη… Θεωρώ ότι πρέπει να βγει ένα διαφορετικό κείμενο και να γίνει 
ομόφωνα. 

ΚΚωωσσττήή: να μην βγει κανένα ψήφισμα …… εμείς έχουμε άλλη άποψη, σας την διαβάζω …. Και 
δεν θέλουμε να πάει σε ψήφιση  

ΖΖααρρδδοούύκκααςς: … η πατρίδα μας θρηνεί θύματα .. Κύπρος … γιατί πρέπει να πάρουμε θέση σε 
έναν πόλεμο; Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει με ενεργοποίηση όλων…. Πρέπει ν’ αλλάξει 
το ψήφισμα …. δεν το ψηφίζω. 



ΚΚρριικκώώννηηςς: ΝΑΙ στην ειρήνη, ΟΧΙ στον πόλεμο. 
 

 Tο Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, το προταθέν ψήφισμα και μετά από διαλογική συζήτηση   [Οι Κολλάτος, 
Τσεργάς, Κοντογιάννης, Αργυρίου, Σαϊτης, Διψάνας, Ανδρέου, Κωστή & Χαδουλός, ΑΠΕΙΧΑΝ 
της ψηφοφορίας] 
[Μειοψήφησαν οι Κρικώνης & Ζαρδούκας, οι οποίοι ψήφισαν ΟΧΙ] 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
 Α π ο δ έ χ ε τ α ι   το Ψήφισμα που προτάθηκε από το Δήμαρχο, για τον πόλεμο στην 
Ουκρανία.  
 Την έκδοση Ψηφίσματος, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αναγράφεται 
ανωτέρω στην πρόταση του Δημάρχου. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     28/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

  Μαϊμάρης Δημ. 


