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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 16ης/ 26-9-2013

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα ΕΗΔ 1ο : Ψήφισμα καταδίκης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και της 
δράσης της Χρυσής Αυγής.

Στην Αγιά, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγιάς,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ. 
14008/22-9-2013 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 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. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βόγιας Δημήτριος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος  
18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος1

Απόντες
21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βαλάρης Γεώργιος
23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1 Προσήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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),  Ζιούλη  Αναστασία 
(Αετολόφου),  Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσαβούρας  Ιωάννης  (Μεταξοχωρίου),  Ράντζος  Νικόλαος  (Μαρμαρίνης)  και 
Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Λύγδα Βασιλική και Ντελής Αλέξανδρος. 
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 ΕΗΔ 1ο : Ψήφισμα καταδίκης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και της 
δράσης της Χρυσής Αυγής.

Το  ανωτέρω  θέμα  συζητήθηκε  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010  και  το  εισηγήθηκε  ο  Πρόεδρος  κ.  Ιωάννης  Αργυρούλης  που  έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον επικεφαλής 
της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας  «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδα Ρίζο 
και το οποίο έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς καταδικάζει την δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο  
Κερατσίνι,  τις  δολοφονικές  επιθέσεις  σε  μέλη  του  ΚΚΕ και  της  ΚΝΕ  που  έκαναν  
αφισοκόλληση στο Πέραμα, και μια σειρά επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες σε όλη την  
χώρα. 
Επιθέσεις που προέρχονται από  την νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής  
Αυγής η οποία είναι γέννημα-θρέμμα του συστήματος, έχει διασυνδέσεις με εγκληματικά  
κυκλώματα και κρατικούς μηχανισμούς, στρέφεται πρώτα και κύρια ενάντια στο λαϊκό  
κίνημα και γι’  αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί,  χωρίς άλλη καθυστέρηση ή ανοχή, το  
ποινικό δίκαιο και οι δικαστικές διαδικασίες που υπάρχουν. 
Η  Χρυσή  Αυγή  αποτελεί  μια  εγκληματική  φασιστική  οργάνωση  ιδεολογικών  και  
πολιτικών  απογόνων  του  ναζισμού,  υμνητών  του  Μεταξά  και  της  χούντας  των  
συνταγματαρχών. Τα τάγματα εφόδου της, δεν είναι τίποτα άλλο παρά θρασύδειλοι που  
τραμπουκίζουν, που κυνηγούν και χτυπούν μετανάστες, νέα παιδιά και εργαζόμενους,  
και  πλέον   δολοφονούν.  Αναπτύσσουν  εγκληματική  δράση  και  συσκοτίζουν  για  τις  
πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που βασανίζουν τις λαϊκές οικογένειες, σπέρνουν  
το μίσος, το ρατσισμό και τη διχόνοια. Πλαστογραφούν την ιστορία, χύνουν δηλητήριο  
στα μυαλά και τις ψυχές των παιδιών, ακόμη και στις πιο μικρές ηλικίες.
Η Χρυσή Αυγή στέκεται ενάντια στον ανθρώπινο πολιτισμό, ενάντια στη μόρφωση και  
την παιδεία. Η αντιμετώπιση της  είναι ζήτημα πολιτισμού, ανθρώπινης αξιοπρέπειας  
και αλληλεγγύης. Καμιά ανοχή στο ρατσισμό και στο φασισμό.
Ο Δήμος  μας  έχει  υποστεί  τα  πάνδεινα  από τους  Γερμανούς  και  Ιταλούς  φασίστες  
κατακτητές,  θρήνησε  εκατοντάδες  θύματα,  άνδρες,  γυναίκες,  παιδιά,  καμένα  και  
λεηλατημένα χωριά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς αποφασίζει να μην καλεστεί η ναζιστική Χρυσή Αυγή σε  
εκδηλώσεις  του Δήμου και   να μη συμμετέχουμε  σε  καμιά εκδήλωση που θα είναι  
καλεσμένοι.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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Καλούμε όλους τους φορείς της Επαρχίας Αγιάς  να πάρουν ανάλογες αποφάσεις και  
τους συνδημότες μας, να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας 

«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010,
- την  αρνητική  ψήφο  των  δημοτικών  συμβούλων  κ.κ.  Γιάνναρου  Γεώργιου, 

Γκουτζουλίκα Γεώργιου, Σιμούλη Θωμά και Καλαγιά Γρηγόριου και
- την απουσία από την αίθουσα του κ. Βατζιά
μετά από συζήτηση

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 Αγιάς καταδικάζει την δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο 
Κερατσίνι,  τις δολοφονικές επιθέσεις  σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που έκαναν 
αφισοκόλληση στο Πέραμα, και μια σειρά επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες σε όλη 
την χώρα. 

Επιθέσεις  που  προέρχονται  από   την  νεοναζιστική  εγκληματική  οργάνωση  της 
Χρυσής Αυγής η οποία είναι γέννημα-θρέμμα του συστήματος, έχει διασυνδέσεις με 
εγκληματικά  κυκλώματα  και  κρατικούς  μηχανισμούς,  στρέφεται  πρώτα και  κύρια 
ενάντια  στο  λαϊκό  κίνημα  και  γι’  αυτό  πρέπει  να  ενεργοποιηθεί,  χωρίς  άλλη 
καθυστέρηση ή ανοχή, το ποινικό δίκαιο και οι δικαστικές διαδικασίες που υπάρχουν. 

Η  Χρυσή  Αυγή  αποτελεί  μια  εγκληματική  φασιστική  οργάνωση  ιδεολογικών  και 
πολιτικών  απογόνων  του  ναζισμού,  υμνητών  του  Μεταξά  και  της  χούντας  των 
συνταγματαρχών. Τα τάγματα εφόδου της, δεν είναι τίποτα άλλο παρά θρασύδειλοι 
που  τραμπουκίζουν,  που  κυνηγούν  και  χτυπούν  μετανάστες,  νέα  παιδιά  και 
εργαζόμενους,  και  πλέον   δολοφονούν.  Αναπτύσσουν  εγκληματική  δράση  και 
συσκοτίζουν για τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που βασανίζουν τις λαϊκές 
οικογένειες, σπέρνουν το μίσος, το ρατσισμό και τη διχόνοια. Πλαστογραφούν την 
ιστορία, χύνουν δηλητήριο στα μυαλά και τις ψυχές των παιδιών, ακόμη και στις πιο 
μικρές ηλικίες.

Η Χρυσή Αυγή στέκεται ενάντια στον ανθρώπινο πολιτισμό, ενάντια στη μόρφωση 
και  την  παιδεία.  Η  αντιμετώπιση  της   είναι  ζήτημα  πολιτισμού,  ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Καμιά ανοχή στο ρατσισμό και στο φασισμό.

Ο Δήμος μας έχει υποστεί τα πάνδεινα από τους Γερμανούς και Ιταλούς φασίστες 
κατακτητές,  θρήνησε  εκατοντάδες  θύματα,  άνδρες,  γυναίκες,  παιδιά,  καμένα  και 
λεηλατημένα χωριά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς αποφασίζει να μην καλεστεί η ναζιστική Χρυσή Αυγή 
σε εκδηλώσεις του Δήμου και  να μη συμμετέχουμε σε καμιά εκδήλωση που θα είναι 
καλεσμένοι.
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Καλούμε όλους τους φορείς της Επαρχίας Αγιάς  να πάρουν ανάλογες αποφάσεις και 
τους συνδημότες μας, να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή.

Μειοψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Γιάνναρος  Γεώργιος,  Γκουτζουλίκας 
Γεώργιος, Σιμούλης Θωμάς και Καλαγιάς Γρηγόριος.

Απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Βατζιάς Αντίγονος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 183/2013.
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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