
   ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Απόφ.112 / 2021 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
 
Από το πρακτικό της 24ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  8-10-2021  ηµέρα   Παρασκευή    και  ώρα  4:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  21525/4-10-2021  πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή µε τηλεδιάσκεψη σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/∆Ι∆Α∆/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (Α∆Α: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.,που επιδόθηκε νόµιµα  στον καθένα από τους 
συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  
του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Έκδοση ψηφίσµατος για την καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων στα ΕΠΑΛ 
Θεσσαλονίκης. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3.  Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5.  Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6.  Κεσκερίδης Χρήστος 
7.  Αντωνιάδου Μαρία 
8.  Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9.  Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. ∆ίκας Ιωάννης 
17. Μίχος Κωνσταντίνος 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Μωυσιάδης Στυλιανός 
24. Καραβασίλης Ιωάννης 
25. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
26. Σπόντης ∆ηµήτριος  
27. Παπαχρήστου Αναστάσιος 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος 
3. Τσάγια Ειρήνη  
4. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
5. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 



28. Χόλµπα Αντωνία 
 

 
 

       O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συµµετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεµαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ  , ο Πρόεδρος κ. Μαυροπηγής κ. Καραγεωργίου  και ο Πρόεδρος κ. Πτελεώνα κ 
Τσαλκιτσιδης 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο παραπάνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που όλοι 
οι παρόντες ∆Σ δέχθηκαν να συζητηθεί ανέφερε ότι κατατέθηκαν δύο ψηφίσµατα  ένα από το Γραφείο 
∆ηµάρχου και ένα από την λαϊκή συσπείρωση µέσω της κ. Χόλµπα  στην Γραµµατεία ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορούν την καταδίκη των επεισοδίων  στο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  
 
Το σχετικό ψήφισµα της Σύµβουλου κ. Χόλµπα αναφέρει :   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση των φασιστοειδών, ναζιστικών οµάδων 

ενάντια σε µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, µέλη σωµατείων και φορέων στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ 

Σταυρούπολης που επιτέθηκαν µε καδρόνια, βόµβες µολότοφ, µαχαίρια κ.ά. Τα περιστατικά αυτά δεν 

έχουν καµία σχέση µε το οργανωµένο µαθητικό, φοιτητικό και εργατικό κίνηµα. Είναι ξένα και πρέπει να 

καταδικαστούν. ∆εν έχουν καµία σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες των µαθητών οι οποίοι αγωνίζονται 

για ένα σχολείο που θα µορφώνει πραγµατικά χωρίς φραγµούς και εµπόδια. Καταδικάζουµε το φασισµό 

και το ναζισµό, τις εγκληµατικές πρακτικές τους απέναντι στη νεολαία και το λαό. 

Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να αναζητηθούν οι ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση. 

Να παρθούν όλα εκείνα τα µέτρα απ’ την κυβέρνηση που να µην επιτρέπουν την εγκληµατική δράση των 

φασιστών.  

Κατόπιν ο Πρόεδρος ανέφερε πως από το Γραφείο ∆ηµάρχου  εκδόθηκε για το ίδιο θέµα το κατωθι 
ψήφισµα:  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας καταδικάζει µε απόλυτη σαφήνεια κάθε φασιστική επίθεση, ιδεολογία 
και δράση, κάθε προσπάθεια αναβίωσης και ανοχής φασιστικών δυνάµεων, πρακτικών και αντιλήψεων 
που δεν έχουν χώρο πουθενά στην κοινωνία µας.  Το αυγό του φιδιού, που επωάστηκε όλα τα 
προηγούµενα χρόνια έχει δυστυχώς γεννήσει τα δηλητηριώδη φίδια τα οποία πολλαπλασιάζονται και 
µεγεθύνονται και κανείς µας δεν δικαιούται, δια της σιωπής ή δια της αδράνειας να αφήνει ελεύθερο 
πεδίο µέσα στο οποίο µπορούν να δράσουν φασιστικά και εγκληµατικά στοιχεία, µε όποιον µανδύα κι 
αν αυτά κυκλοφορούν.  ∆εν πρέπει να δώσουµε κανένα δικαίωµα στον οποιοδήποτε να δηλητηριάζει τα 
µυαλά των παιδιών µας, δεν πρέπει να αφήσουµε κανένα περιθώριο ανάδειξης και ανοχής παραβατικών 
και επικίνδυνων συµπεριφορών.  
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε τέτοιες αντιδηµοκρατικές πρακτικές και ενέργειες που 
προσβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη µε πρόσχηµα δήθεν πολιτικά επιχειρήµατα. Σε ένα κράτος δικαίου 
το δηµόσιο σχολείο είναι χώρος µόρφωσης και δηµιουργικότητας, συνεργασίας, διαλόγου, πολυφωνίας, 
ελεύθερης διακίνησης ιδεών και σεβασµού των διαφορετικών απόψεων και όχι εστία βίας που συνιστά 
απειλή για την ίδια την ∆ηµοκρατία.  
Στεκόµαστε δίπλα στη µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και στο δικαίωµά τους να µορφώνονται και 
να εργάζονται απερίσπαστα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και καλούµε τα Υπουργεία Παιδείας και 
Προστασίας του Πολίτη και τις αρµόδιες υπηρεσίες τους, να δώσουν άµεσα απαντήσεις, εντοπίζοντας 
και τιµωρώντας τους υπαίτιους και τους ηθικούς αυτουργούς, θωρακίζοντας δηµοκρατικά τους χώρους 
της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να µην έχει θέση καµία φασιστική, ναζιστική, εγκληµατική ιδεολογία, 
πρακτική και συµπεριφορά. 
Έπειτα κάλεσε τα µέλη του συµβουλίου να ψηφίσουν  ένα εκ των δυο ψηφισµάτων 
 



 
                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
  Εγκρίνει το ψήφισµα που εκδόθηκε από το Γραφείο ∆ηµάρχου ως εξής : 
 
 
1ον Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας καταδικάζει µε απόλυτη σαφήνεια κάθε φασιστική επίθεση, 
ιδεολογία και δράση, κάθε προσπάθεια αναβίωσης και ανοχής φασιστικών δυνάµεων, πρακτικών και 
αντιλήψεων που δεν έχουν χώρο πουθενά στην κοινωνία µας.  Το αυγό του φιδιού, που επωάστηκε όλα 
τα προηγούµενα χρόνια έχει δυστυχώς γεννήσει τα δηλητηριώδη φίδια τα οποία πολλαπλασιάζονται και 
µεγεθύνονται και κανείς µας δεν δικαιούται, δια της σιωπής ή δια της αδράνειας να αφήνει ελεύθερο 
πεδίο µέσα στο οποίο µπορούν να δράσουν φασιστικά και εγκληµατικά στοιχεία, µε όποιον µανδύα κι 
αν αυτά κυκλοφορούν.  ∆εν πρέπει να δώσουµε κανένα δικαίωµα στον οποιοδήποτε να δηλητηριάζει τα 
µυαλά των παιδιών µας, δεν πρέπει να αφήσουµε κανένα περιθώριο ανάδειξης και ανοχής παραβατικών 
και επικίνδυνων συµπεριφορών.  
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε τέτοιες αντιδηµοκρατικές πρακτικές και ενέργειες που 
προσβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη µε πρόσχηµα δήθεν πολιτικά επιχειρήµατα. Σε ένα κράτος δικαίου 
το δηµόσιο σχολείο είναι χώρος µόρφωσης και δηµιουργικότητας, συνεργασίας, διαλόγου, πολυφωνίας, 
ελεύθερης διακίνησης ιδεών και σεβασµού των διαφορετικών απόψεων και όχι εστία βίας που συνιστά 
απειλή για την ίδια την ∆ηµοκρατία.  
 
Στεκόµαστε δίπλα στη µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και στο δικαίωµά τους να µορφώνονται και 
να εργάζονται απερίσπαστα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και καλούµε τα Υπουργεία Παιδείας και 
Προστασίας του Πολίτη και τις αρµόδιες υπηρεσίες τους, να δώσουν άµεσα απαντήσεις, εντοπίζοντας 
και τιµωρώντας τους υπαίτιους και τους ηθικούς αυτουργούς, θωρακίζοντας δηµοκρατικά τους χώρους 
της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να µην έχει θέση καµία φασιστική, ναζιστική, εγκληµατική ιδεολογία, 
πρακτική και συµπεριφορά. 
 
 

                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 112 /2021 
…………………………………………………………………………………………………. 
              Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Μπίγγας Στέφανος 



 
         Πτολεµαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
 
 
 
 

 


