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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

88/2018 
από το πρακτικό της 7

ης
/ 31.05.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 1
ο
: Ψήφισμα καταδίκης της επίθεσης στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 31.05.2018, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 3999/27.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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 και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος  3. Αναστασίου Ιωάννης
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4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος
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14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Μπάτσικας Βασίλειος 23. Ολύμπιος Αθανάσιος 

24. Σκαπέτης Αντώνιος 25. Σμυρλής Βασίλειος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε 4ο στη σειρά της ημερήσιας 
διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Το Σώμα μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε ότι: αφού συζητηθούν τα θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, στη συνέχεια θα συζητηθούν πρώτα το 5
ο
, 6

ο 
και 7

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως θα 

συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια 

διάταξη.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  1
ο
: Ψήφισμα καταδίκης της επίθεσης στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι απερίφραστα όλοι μας καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται, 

όπου κι αν απευθύνεται. Δεν μπορεί να επικρατήσει η λογική του δυνατού, γιατί σιγά – σιγά κι έτσι όπως 

εξελίσσονται τα πράγματα θα γίνουμε μια ζούγκλα. Πόσο μάλιστα όταν η επίθεση έγινε σε ένα Δήμαρχο 

που είναι 76 χρονών. Πέρα απ’ οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός και στην ηλικία και στην 

πορεία του κάθε ανθρώπου. Εγώ έγραψα ένα πολύ μικρό κείμενο, χωρίς να το επεκτείνω, χωρίς να το 

μεγαλώσω και στο οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μας και να βγάλουμε ένα ομόφωνο 

ψήφισμα.  

Σας καταθέτω το παρακάτω κείμενο και πιστεύω ότι μας καλύπτει όλους μας και μπορεί να ψηφιστεί 

ομόφωνα:  «Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε ο 

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης. Τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις, απ’ όπου και αν 

προέρχονται, αποτελούν ουσιαστικά επίθεση κατά της Δημοκρατίας και πλήττουν την ελευθερία του 

λόγου και της έκφρασης». 

 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Γρηγόρης Καλαγιάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Σίγουρα αυτό που έγινε δεν έπρεπε να γίνει. Πόσο μάλλον σ’ έναν άνθρωπο 76 

χρονών. Από την πρώτη στιγμή που είδα τον άνθρωπο κάτω το καταδίκασα. Σίγουρα θα ψηφίσουμε και 

είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή βίας,  απ’ όπου κι αν προέρχεται. Η δική μας παρατήρηση, που θέλω 

να γραφεί και στα πρακτικά, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, το κοίταξα και το έψαξα ξανά γιατί δεν το πίστευα, 

είπε σε ξένο κανάλι ότι “χέστηκα εάν ο Κεμάλ σκότωσε Έλληνες”. Το κοίταξα, το ξανακοίταξα, αυτό κακός 

που δεν βγαίνουν τα δημοτικά Συμβούλια να το καταδικάσουν. Εγώ προσωπικά θέλω να γραφεί στην 

τοποθέτησή μου αυτό. Συμφωνώ με το ψήφισμα, αλλά αυτό προσωπικά σαν Έλληνα με πείραξε πάρα πολύ. 

Και δεν είμαι ούτε φασίστας, είμαι ένα απλός οικογενειάρχης και δεν μπορώ να βλέπω ένα Δήμαρχος, σε ξένο 

κανάλι, να λέει αυτά τα πράγματα. Σίγουρα βέβαια δεν έχει σχέση μ’ αυτό που συζητάμε σήμερα και 

καταδικάζω τη βία από όπου κι αν προέρχεται και με οπουδήποτε μορφή ασκείται».  
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Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα ζητήσω μια μικρή τροποποίηση στο ψήφισμα. Συμφωνώ με την 

παράγραφο της καταδίκης της πράξης και ταυτόχρονα να ζητάμε τη σύλληψη και οδήγηση στη δικαιοσύνη 

αυτών που το έπραξαν. Τώρα για τα υπόλοιπα περί επίθεσης στη δημοκρατία κλπ. τα θεωρώ πολύ 

φουσκωμένα, από την άποψη ότι εάν εξετάσουμε πρακτικές βίας και ενάντια στη δημοκρατία και την 

ελευθερία του λόγου, θα πάρει πολλούς η μπάλα. Γι’ αυτό λέω να μείνουμε λιτοί και συγκεκριμένοι στο 

κείμενο. Διαφορετικά δεν θα το ψηφίσω λόγω τον δύο τελευταίων σειρών για έναν λόγο. Επειδή ένα τέτοιο 

ψήφισμα περί δημοκρατίας και ελευθερίας λόγου και δικαιωμάτων έχει εμφανιστεί σε διάφορους δήμους και 

εκφράζει, όχι βέβαια από τον συγκεκριμένο Δήμαρχο, μια τάση υποκρισίας στο τι είναι η δημοκρατία και τα 

δικαιώματα, όταν πολλοί απ’ αυτούς που ασκούν πολιτική ταυτόχρονα ασκούν βία στα δικαιώματα των 

εργαζόμενων, ασκούν βία στα δικαιώματα του λαού σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα».  

 

Ο Ιωάννης Αργυρούλης, δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, είπε στην τοποθέτησή του: «Σαφέστατα 

πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς. Όταν όμως μερικοί πολιτικοί εκφράζουν extreme απόψεις, που 

κατά τη γνώμη δεν θα έπρεπε να εκφράζονται δημόσια. Σας θυμίζω εκτός απ’ αυτό που ανέφερε ο κ. 

Καλαγιάς, παλιότερα είχαμε τέτοιες δηλώσεις από τη κα Ρεμπούση για τον συνωστισμό στα παράλια ή του 

Φίλη που έλεγε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των Αρμενίων. Μπορεί να είναι απόψεις, αλλά όταν κατέχεις 

θέσεις κλειδιά καλό είναι να τις κρατάς για τον εαυτό σου. Αν δεν το κάνεις αυτό πιστεύω ότι προκαλείς τα 

λαϊκά πάθη, τα ακροδεξιά, τα ακροαριστερά αντί να τα εξευμενίσεις. Με αυτή την παρατήρηση θα 

υπερψηφίσω το ψήφισμα».  

 

Ο Γεώργιος Μασούρας, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Κι εγώ καταδικάζω κάθε μορφή βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται. Όμως καταδικάζω 

κι αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Και δεν με απασχολεί εάν είναι 76 ή 106 χρονών. Δεν είναι κουβέντες αυτές και 

δεν τιμούν το θεσμό του Δημάρχου. Ψηφίζω να καταδικαστεί κάθε μορφή βίας, όμως να καταδικαστεί και η 

κουβέντα που είπε ο κ. Μπουτάρης». 

 

Ο Θωμάς Σιμούλης, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος, είπε στην τοποθέτησή του: «Θα το ψηφίσω το 

ψήφισμα, δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Απλά θα ήθελα να πω κι επειδή είναι ένα σημάδι των καιρών, ο κόσμος 

έχει αγριέψει, θα πρέπει όσοι ασκούμε εξουσία θα πρέπει να ξέρουμε και τι λένε και τι κάνουμε». 

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Κι εγώ θα το ψηφίσω με τελεία στο “καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας απ’ όπου κι αν 

προέρχεται” δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο με καλύπτει αυτό». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα καταδίκης της επίθεσης στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη 

Μπουτάρη: 

 

«ΨΗΦΙΣΜΑ καταδίκης της επίθεσης στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε ο Δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις, απ’ όπου και αν προέρχονται, 

αποτελούν ουσιαστικά επίθεση κατά της Δημοκρατίας και πλήττουν την ελευθερία του λόγου και της 

έκφρασης». 
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Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Μειοψήφισαν ο Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και η Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), δημοτικοί 

Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


