
 

 

                                                                                   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                       
……………………………… 
 

                                                   

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Εορδαίας

πλειοψηφία  το παρακάτω ψήφισµα που αφορά την απερίφραστη καταδίκη για την φρίκη που 

προκαλεί η αδικαιολόγητη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

∆υστυχώς οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν  και η φρίκη του Πολέµου  βρίσκετε πλέον ξανά σε ευρωπαϊκό 

έδαφος. Η αδικαιολόγητη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε η αιτία θανάτου 

αθώων ανθρώπων και η αιτία δηµιουργίας  ενός προσφυγικού κύµατος αµάχων. 

"ΕΙΡΗΝΗ " ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ " ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕ

κατάφωρα. 

Ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας αισθανόµαστε την ανάγκη να δηλώσουµε απερίφραστα ότι 

καταδικάζουµε όλη την στρατιωτική  επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία  και να εκφράσο

ειλικρινή συµπαράσταση προς τον ουκρανικό λαό , απαιτώντας παράλληλα  την πλήρη εφαρµογή των 

συµβάσεων του διεθνούς δικαίου.

Ο Πόλεµος σε ευρωπαϊκό έδαφος πρέπει να αποτελεί απλώς µακρινή δυσάρεστη ανάµνηση και 

οδηγός προς αποφυγή οποιωνδήποτε νέων

διαπραγµατεύσεις  που χαρακτηρίζονται  από τη δικαιοσύνη είναι η µόνη ορθή επιλογή.

Το παραπάνω ψήφισµα να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου µας 
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Συµβούλιο ∆ήµου Εορδαίας   µε την µε την 25/2022 απόφασή του ενέκρινε

παρακάτω ψήφισµα που αφορά την απερίφραστη καταδίκη για την φρίκη που 

προκαλεί η αδικαιολόγητη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

εβαιώθηκαν  και η φρίκη του Πολέµου  βρίσκετε πλέον ξανά σε ευρωπαϊκό 

έδαφος. Η αδικαιολόγητη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε η αιτία θανάτου 

αθώων ανθρώπων και η αιτία δηµιουργίας  ενός προσφυγικού κύµατος αµάχων. 

ΙΟ " ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ " και " ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ " παραβιάστηκαν 

Ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας αισθανόµαστε την ανάγκη να δηλώσουµε απερίφραστα ότι 

καταδικάζουµε όλη την στρατιωτική  επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία  και να εκφράσο

ειλικρινή συµπαράσταση προς τον ουκρανικό λαό , απαιτώντας παράλληλα  την πλήρη εφαρµογή των 

συµβάσεων του διεθνούς δικαίου. 

Ο Πόλεµος σε ευρωπαϊκό έδαφος πρέπει να αποτελεί απλώς µακρινή δυσάρεστη ανάµνηση και 

οδηγός προς αποφυγή οποιωνδήποτε νέων συρράξεων. Ο διάλογος µεταξύ των δύο πλευρών µε 

διαπραγµατεύσεις  που χαρακτηρίζονται  από τη δικαιοσύνη είναι η µόνη ορθή επιλογή.

Το παραπάνω ψήφισµα να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου µας . 

                                                                      Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

                                                                          Ιωάννης Χαρακτσής  
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απόφασή του ενέκρινε κατά 

παρακάτω ψήφισµα που αφορά την απερίφραστη καταδίκη για την φρίκη που 

εβαιώθηκαν  και η φρίκη του Πολέµου  βρίσκετε πλέον ξανά σε ευρωπαϊκό 

έδαφος. Η αδικαιολόγητη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε η αιτία θανάτου 

αθώων ανθρώπων και η αιτία δηµιουργίας  ενός προσφυγικού κύµατος αµάχων. Έννοιες όπως 

ΕΡΙΑ " παραβιάστηκαν 

Ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας αισθανόµαστε την ανάγκη να δηλώσουµε απερίφραστα ότι 

καταδικάζουµε όλη την στρατιωτική  επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία  και να εκφράσουµε την 

ειλικρινή συµπαράσταση προς τον ουκρανικό λαό , απαιτώντας παράλληλα  την πλήρη εφαρµογή των 

Ο Πόλεµος σε ευρωπαϊκό έδαφος πρέπει να αποτελεί απλώς µακρινή δυσάρεστη ανάµνηση και 

συρράξεων. Ο διάλογος µεταξύ των δύο πλευρών µε 

διαπραγµατεύσεις  που χαρακτηρίζονται  από τη δικαιοσύνη είναι η µόνη ορθή επιλογή. 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


