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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  345/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 Σήµερα Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 15.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 26.807/16.12.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πέτκος Χρήστος 

2 Γιώγας ∆ηµήτριος 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 ∆ασκάλου Χρήστος 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 14 Σόντρας Ιωάννης 

5 ∆ίου Αναστάσιος 15 Ταµβίσκου Ευτυχία 

6 Ζδρου Αικατερίνη 16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 17 Τσιβόγλου Χρήστος 

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 18 Φουνταλής Μιχαήλ 

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Μουράτογλου Ιωάννης 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 7 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς κ. Αναστάσιο ∆ίου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου την αριθµ. 1/20.12.2016 Απόφαση της οµάδας έργου για την περαιτέρω 

τεκµηρίωση, ανάπτυξη και προβολή, στοιχείων-ενεργειών της περιόδου του Α’ 

Παγκοσµίου Πολέµου και της παρουσίας του πρώτου Προέδρου, ιδρυτή και ηγέτη της 

σύγχρονης ∆ηµοκρατίας του Βιετνάµ, Χο Τσι Μινχ στην Έδεσσα και την ευρύτερη 

περιοχή της, η οποία έχει ως εξής: 
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«Η οµάδα έργου (Αρ.Αποφ.77/25898/5-12-2016) για την περαιτέρω τεκµηρίωση, 

ανάπτυξη και προβολή, στοιχείων-ενεργειών της περιόδου του Α’ΠΠ και της 

παρουσίας του πρώτου Προέδρου, ιδρυτή και ηγέτη της σύγχρονης ∆ηµοκρατίας του 

Βιετνάµ,  Χο Τσι Μινχ στην Έδεσσα και την ευρύτερη περιοχή της. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ.αρ.VP140/HL-16 / 24 Οκτωβρίου 2016 επιστολή της Πρεσβείας του Βιετνάµ 

στην Ελλάδα  

2. Την επίσηµη επίσκεψη 18-19 Νοεµβρίου 2016 της Πρεσβείας της Σ.∆. του Βιετνάµ 

στην Έδεσσα για την συµµετοχή στις εκδηλώσεις του ∆ήµου Έδεσσας «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος συναντά τον Χο Τσι Μινχ» για την αναγνώριση και διασύνδεση της 

προσωπικότητας του Χο Τσι Μινχ µε την πόλη της Έδεσσας, πρωτεύουσας 

Ν.Πέλλας 

3. Την ανάγκη εµβάθυνσης και ενθάρρυνσης των ενεργειών προβολής και 

προώθησης της διασύνδεσης της προσωπικότητας και της παρουσίας του 

προέδρου Χο Τσι Μινχ  του πρώτου ηγέτη, και ιδρυτή της σύγχρονης δηµοκρατίας 

του Βιετνάµ µε την τοπική ιστορία της Έδεσσας και την ευρύτερης περιοχής της 

Κεντροδυτικής Μακεδονίας.  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

  Την ονοµατοδοσία του Πάρκου πλησίον της Μεραρχίας ως Πάρκο Χο Τσι Μινχ 

– Πάρκο Φιλίας των Λαών καθώς και την τοποθέτηση µνηµείου του στο χώρο µε 

δαπάνες για τις οποίες θα µεριµνήσει η πρεσβεία του Βιετνάµ στην Ελλάδα. Από τις 

παραπάνω ενέργειες δεν προκαλείται καµία δαπάνη στον δηµοτικό προϋπολογισµό.  

Το σκεπτικό της ενέργειας έχει ως εξής : Αποτελεί τιµή για την πόλη της  Έδεσσας 

το γεγονός ότι ο Χο Τσι Μινχ περνώντας από αυτή ως στρατιώτης της στρατιάς της 

Ανατολής την περίοδο 1916-1918 αναγνώρισε τα δύο σηµαντικότερα στοιχεία που 

αποτελούν έως και σήµερα την ταυτότητά της, το νερό και τα κεράσια. Την 

αποκάλυψη αυτή έκανε στο µεγάλο Εδεσσαίο δηµοσιογράφο Σόλωνα Γρηγοριάδη ο 

οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας πολεµικός ανταποκριτής που πήγε στο Βιετνάµ και 

κατόρθωσε να αποσπάσει την πολύτιµη για την πόλη µας πληροφορία κατά την 

διάρκεια µιας µυστικής συνέντευξης. Η πληροφορία διασταυρώθηκε µε την πολύτιµη 

συµβολή του αείµνηστου Τρύφωνα Σιβένα καθώς επίσης και από την κόρη του 

Σόλωνα Γρηγοριάδη παρουσία του πρώτου πρέσβη του Βιετνάµ στην Ελλάδα κ.Μπιν 

Βου και του ∆ηµάρχου Έδεσσας κ.Γιάννου ∆ηµήτριου.  

Η ιστορία του Χο Τσι Μινχ ξετυλίγει µια άγνωστη αλληλουχία γεγονότων που 

αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας της πόλης µας, συνδέοντάς την µε την 
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οικουµενική προσωπικότητα του ιδρυτή και πρώτου ηγέτη της Σ∆ του Βιετνάµ ενώ 

παράλληλα συνδέουν την πόλη µε τις πολλές µικρές ανθρώπινες ιστορίες από τις 

εργασίες για την διαµόρφωση της σύγχρονης Έδεσσας έτσι όπως την ξέρουµε 

σήµερα από την πολυεθνική στρατιά της Ανατολής.  

Με την ονοµατοδοσία του πάρκου και την ανέγερση του µνηµείου  

αναγνωρίζεται η συµβολή των απλών στρατιωτών στο όνοµα του Χο Τσι Μινχ στην 

διαµόρφωση της φυσιογνωµίας της πόλης της Έδεσσας, της Ελλάδας και της 

Μακεδονίας ειδικότερα κατά τα πρώτα της βήµατα αµέσως µετά τη απελευθέρωση της 

το 1912.  Ο χώρος που προτείνεται συνδέεται άµεσα µε την παλιότερη ονοµασία της 

ως «Παράδεισος», σχετίζεται µε την παρουσία του Ελληνικού Στρατού (Μεραρχία) και 

ταυτόχρονα είναι πάνω στο οδικό άξονα που άνοιξαν οι ίδιοι οι στρατιώτες πριν 100 

χρόνια ενώ το τµήµα αυτό µε παλιά προπολεµική απόφαση του ∆Σ Έδεσσας είχε 

ονοµασθεί σε οδό Γαλλικής ∆ηµοκρατίας.  

Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι οι παραπάνω ενέργειες σχετικά µε την 

προσωπικότητα του Χο Τσι Μινχ και την διασύνδεσή του µε την πόλη της Έδεσσας 

αποτελεί ένα παγκόσµιο γεγονός άγνωστο σε πολλούς ενώ ταυτόχρονα 

αναγνωρίζεται και κάθε απλός στρατιώτης της πολυεθνικής στρατιάς της Ανατολής 

της περιόδου του Α’ΠΠ. Τέλος σηµειώνουµε ότι η πνευµατική κληρονοµιά του Χο Τσι 

Μινχ αποτελεί σήµερα αναγνωρισµένη και προστατευόµενη αϋλη πολιτιστική 

κληρονοµιά παγκόσµιας σηµασίας από την UNESCO. Παρακαλούµε για την έγκριση 

της πρότασης της οµάδας έργου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο».  

Κατόπιν, ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος Αναστάσιος ∆ίου, η ∆ηµοτική Σύµβουλος 

κα Μαρία Βλάχου – Κατσάρα, ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου και ο υπάλληλος της 

∆ΗΚΕ∆Ε κ. Ευάγγελος Κυριακού  απάντησαν σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέµα 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ευτυχία 

Ταµβίσκου, Ιωάννη Σόντρα, Αικατερίνη Ζδρου, Αντώνιο Ρυσάφη και ∆ηµήτριο Γιώγα 

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης µεταξύ των συµβούλων ο Πρόεδρος 

διαµόρφωσε την εισήγηση και πρότεινε να ανακατασκευασθεί το πάρκο επί της 

Λεωφόρου Φιλίππου, στην θέση ¨Παράδεισος¨, µε δαπάνες της κυβέρνησης του 

Βιετνάµ και να ονοµασθεί ως «Πάρκο Φιλίας και Ειρήνης των Λαών», αφιερωµένο στο 

στρατιώτη Χο Τσι Μινχ και στους υπόλοιπους στρατιώτες που µετείχαν στον Α΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού γνωµοδοτήσει το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας. 
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Οποιαδήποτε παρέµβαση πρόκειται να γίνει στο παραπάνω πάρκο θα εγκρίνεται από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σηµειώνεται ότι από τις παραπάνω ενέργειες δεν 

προκαλείται καµία δαπάνη στον δηµοτικό προϋπολογισµό. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 8 & 93 του Ν. 3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Να ανακατασκευασθεί το πάρκο επί της Λεωφόρου Φιλίππου, στην θέση 

¨Παράδεισος¨, µε δαπάνες της κυβέρνησης του Βιετνάµ και να ονοµασθεί ως «Πάρκο 

Φιλίας και Ειρήνης των Λαών», αφιερωµένο στο στρατιώτη Χο Τσι Μινχ και στους 

υπόλοιπους στρατιώτες που µετείχαν στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού 

γνωµοδοτήσει το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας. Οποιαδήποτε παρέµβαση πρόκειται 

να γίνει στο παραπάνω πάρκο θα εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Από τις παραπάνω ενέργειες δεν προκαλείται καµία δαπάνη στον δηµοτικό 

προϋπολογισµό. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρήστος Τσιβόγλου και Ευτυχία Ταµβίσκου 

µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  345/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  5.1.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,  

Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Μέλος της Οµάδας έργου κ. Φ. Γκιούρο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Μέλη της οµάδας έργου κ.κ, Α. ∆ίου, Α. Ιατρίδου, Μ. Κατσάρα, ∆. Μεταξά, Ε. 

Κυριακού, Α. ∆ήµτση 
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