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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 30-8-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Συζήτηση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» σχετικά με την στρατιωτική
προετοιμασία για εισβολή στη Συρία.

Στην Αγιά, σήμερα 30 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00
(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 11034/26-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη
Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Στάθης Νικόλαος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Βαλάρης Γεώργιος
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Συρακούλης Γεώργιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της
συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Συζήτηση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» σχετικά με την στρατιωτική
προετοιμασία για εισβολή στη Συρία.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Μαρούδα Ρίζο μας κατατέθηκε το παρακάτω ψήφισμα:
“Πρόταση Ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς
Το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλει τη στρατιωτική προετοιμασία των κυβερνήσεων
των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και των εμίρηδων του Περσικού
Κόλπου για εισβολή στη Συρία. Έχουν βάλει στο μάτι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της
περιοχής, τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας. Γι’ αυτό ζεσταίνουν τις μηχανές του
πολέμου και όχι από «ανθρωπιστικό ενδιαφέρον».
Το ενδιαφέρον για το συριακό λαό αυτών που έχουν κυλήσει στο αίμα τους λαούς είναι
πέρα για πέρα κάλπικο. Η χρήση χημικών όπλων δήθεν από τις συριακές ένοπλες
δυνάμεις, είναι απλά το πρόσχημα για τον πόλεμο που ετοιμάζεται, για την επέμβαση με
την οποία οι ιμπεριαλιστές θέλουν να βάλουν στο χέρι πλουτοπαραγωγικές πηγές και
τους δρόμους μεταφοράς τους, να ανταπεξέλθουν στην όξυνση του ανταγωνισμού
μεταξύ τους που οδηγεί η παγκόσμια οικονομική κρίση. Η στρατιωτική επίθεση κατά
της Συρίας απειλεί να «πνίξει στο αίμα» τους λαούς της Μέσης Ανατολής και συνολικά
της Ανατολικής Μεσογείου.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη που διαθέτει τη βάση της Σούδας, που στηρίζει και
συμμετέχει στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Μπλέκει τον ελληνικό λαό σε μεγάλες
περιπέτειες αφού η επέμβαση αυτή δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για μια γενικότερη
ανάφλεξη στην περιοχή και βάζει σε κίνδυνο όλους τους λαούς της περιοχής.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Συρίας. Ο λαός της χώρας μας έχει
αδελφικούς δεσμούς με τον λαό της Συρίας.
Καλούμε όλους τους, συλλόγους, σωματεία και φορείς του Δήμου να καταδικάσουν
απερίφραστα κάθε επέμβαση και εμπλοκή της χώρας μας.
Απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση:
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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Να μη δοθεί καμία διευκόλυνση στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τους
συμμάχους τους σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση κατά της Συρίας ή άλλης
χώρας στην περιοχή. Να μην διατεθούν οι στρατιωτικές υποδομές που
βρίσκονται στη χώρα μας (όπως το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας).
Να μην συμμετέχουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στον νέο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ
Αγιά 30/8/2013
Ρίζος Μαρούδας Δημοτικός Σύμβουλος”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος
μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» και
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» που έχει ως εξής:
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλει τη στρατιωτική προετοιμασία των
κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και των εμίρηδων
του Περσικού Κόλπου για εισβολή στη Συρία. Έχουν βάλει στο μάτι τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας. Γι’
αυτό ζεσταίνουν τις μηχανές του πολέμου και όχι από «ανθρωπιστικό ενδιαφέρον».
Το ενδιαφέρον για το συριακό λαό αυτών που έχουν κυλήσει στο αίμα τους λαούς
είναι πέρα για πέρα κάλπικο. Η χρήση χημικών όπλων δήθεν από τις συριακές
ένοπλες δυνάμεις, είναι απλά το πρόσχημα για τον πόλεμο που ετοιμάζεται, για την
επέμβαση με την οποία οι ιμπεριαλιστές θέλουν να βάλουν στο χέρι
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους δρόμους μεταφοράς τους, να ανταπεξέλθουν στην
όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τους που οδηγεί η παγκόσμια οικονομική κρίση. Η
στρατιωτική επίθεση κατά της Συρίας απειλεί να «πνίξει στο αίμα» τους λαούς της
Μέσης Ανατολής και συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη που διαθέτει τη βάση της Σούδας, που στηρίζει
και συμμετέχει στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Μπλέκει τον ελληνικό λαό σε
μεγάλες περιπέτειες αφού η επέμβαση αυτή δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για μια
γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή και βάζει σε κίνδυνο όλους τους λαούς της
περιοχής.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Συρίας. Ο λαός της χώρας μας έχει
αδελφικούς δεσμούς με τον λαό της Συρίας.
Καλούμε όλους τους, συλλόγους, σωματεία και φορείς του Δήμου να καταδικάσουν
απερίφραστα κάθε επέμβαση και εμπλοκή της χώρας μας.
Απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση:
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας.
• Να μη δοθεί καμία διευκόλυνση στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τους
συμμάχους τους σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση κατά της Συρίας ή
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άλλης χώρας στην περιοχή. Να μην διατεθούν οι στρατιωτικές υποδομές που
βρίσκονται στη χώρα μας (όπως το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας).
Να μην συμμετέχουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στον νέο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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