
 1 

                                                                        
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                           
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ                                                      

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  8/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  112/2012 
 
«Πεξί ηωλ από 27.10.2011 & 22.03.2012 αηηήζεωλ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ-Χνξεπηηθνύ θαη 
Αζιεηηθνύ πιιόγνπ Κνλεκβαζίαο «ΡΗΕΔ». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 9 Απξηιίνπ 2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16:30, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
8/05-04-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:  
               ΠΑΡΟΛΣΔ                        ΑΠΟΛΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο        Πξόεδξνο Γ.. 1. Κηραιόπνπινο Κηραήι 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ..  2. Σζάθνο Θσλ/λνο 
3. Κέληεο Γεώξγηνο         Γξακκαηέαο Γ.. 3. Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο      Αληηδήκαξρνο   
5. 
6.       

Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο          Αληηδήκαξρνο 

  

7. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. νπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
11. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο     
12. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
13. Ιύξαο Υαξάιακπνο   
14. Καξνύζεο Υξάιακπνο   
15. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
18. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
19. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
20. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
21. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
22. Υαξακήο Αληώληνο   
23. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
24.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο 
Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Θνπξθνύιεο Υαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο, αξκπάλεο Ιάκπξνο 
Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Αξηηληόο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υξηζηνθνξάθεο 
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Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. 
Παληαλάζζεο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ, Ρνβάηζνο Κηραήι Σ.Θ. Υάξαθα. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
  Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Υαξακήο Αληώληνο. Θαηά ηε 
ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν θ. Θνιιηάθνο Ησάλλεο. 
 
   Πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αληώληνο Υαξακήο 
δήισζε όηη απνρσξεί. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ θ. Βαζ. Θνπινπβάθν,  ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   θ. ΘΟΤΙΟΤΒΑΘΟ: Δθ κέξνπο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Κνλεκβαζίαο «ΡΗΕΔ, πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ από 20 ρξόληα ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ, βξίζθνκαη ζήκεξα 
εδώ γηα λα ππνζηεξίμσ ην αίηεκα αλαγλώξηζεο θαη απόηηζεο θόξνπ ηηκήο ζηνπο λεθξνύο 
ζπκπνιίηεο καο θαη κε πνπ εθηειέζηεθαλ από ηνπο γεξκαλνύο θαηαθηεηέο ην θαινθαίξη ηνπ 
1944 ζηελ Κνλεκβάζηα θαη ζηα Ιηξά. Θεσξνύκε όηη σο θνηλσλία γηλόκαζηε θαιιίηεξνη όηαλ 
ζεβόκαζηε θαη ηηκνύκε ην παξειζόλ καο θαη θαλείο δελ βιάπηεηαη από θάηη ηέηνην παξά κόλν 
σθειείηαη. Ζ ειιεληθή πνιηηεία από ην 1981 ζνθά πξάηηνπζα αλαγλώξηζε επίζεκα ηελ εζληθή 
αληίζηαζε θαη δεθάδεο κέξε ηεο παηξίδαο καο ηίκεζαλ ηνπο λεθξνύο ηνπο ην 1940-1944 πνπ 
δπζηπρώο ήηαλ πνιινί. Ζ Ιαθσλία κε ηνπο 118 ηεο απνηειεί μερσξηζηό ηόπν κλήκεο. Σν 1984 
ε ηόηε εγεζία, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ηνπ λνκνύ καο, θαη εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο, 
θάπνηνη από ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ζήκεξα εδώ, πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ Κνλεκβάζηα ζηνλ 
ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην μελνδνρείν Θιάςε ηηκεηηθή εθδήισζε θαη ηνπνζέηεζαλ 
αλακλεζηηθή πιάθα ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα θαηαζηξάθεθε. Εεηνύκε ινηπόλ από εζάο λα 
απνθαηαζηήζεηε ηελ ηηκή ε νπνία αλήθεη ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ πέζαλαλ από ρέξη 
θαηαθηεηή δηόηη επηζύκεζαλ κία δσή κε ειεπζεξία, ππεξεθάλεηα θαη αμηνπξέπεηα. Θέινπκε κε 
ην ρέξη ζηελ θαξδηά λα απνθαζίζεηε νκόθσλα ηθαλνπνηώληαο ην αίζζεκα εζηθήο δηθαηνζύλεο 
όισλ καο θαη θπξίσο ησλ δώλησλ ζπγγελώλ απηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ κεγάισζαλ 
νξθαλεκέλνη, δηαλύνπλ ζήκεξα ηελ 70ε, 80ε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπο, θαη δηθαηνύληαη ηελ εζηθή 
ηθαλνπνίεζε. Εήζακε θαη δνύκε όια απηά ηα ρξόληα νκαιά θαη εηξεληθά ζηα ρσξηά ηνπ δήκνπ 
καο κε ηνπο ζπκπνιίηεο καο, κνηξαδόκαζηε ηηο ραξέο θαη ηηο ιύπεο καο θαη ηώξα 
αληηκεησπίδνπκε όινη καδί ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο ή γεληθόηεξεο θξίζεο. Ζ ζσζηή 
ηνπνζέηεζε πξνο ην παξειζόλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο ζίγνπξα ζα καο ελώζεη αθόκα 
πην πνιύ, επραξηζηώ.   
 

θ. Πξόεδξνο: Δξεύλεζα ην ιεμηαξρείν ησλ ηέσο θνηλνηήησλ Κνλεκβάζηαο θαη Ιηξώλ θαη 
παξαζέησ ηεθκεξησκέλα θαη αδηάςεπζηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα έπξεπε λα ηα θέξεηε εζείο σο 
εηζεγεηήο. ην ιεμηαξρηθό βηβιίν ζαλάησλ Ιηξώλ έρεη θαηαρσξεζεί ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 
γηα ηνλ Αλδξεζάθε Παλαγηώηε ηνπ Πέηξνπ εηώλ 39 ζηηο 26/7/1944 κε ηελ έλδεημε ν ζάλαηνο 
επήιζε εμ αζθπμίαο θξεκαζζείο δηα αγρόλεο ππό ησλ γεξκαλώλ. ην ιεμηαξρηθό βηβιίν 
ζαλάησλ ηεο ηέσο θνηλόηεηαο Κνλεκβάζηαο έρνπλ θαηαρσξεζεί ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζαλάηνπ 
θαηά ζεηξά ησλ, ππ’ αξηζ. 3 ηνπ 1946 ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη 
ζηηο 15/8/1944 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 6 κ.κ. απεβίσζε ν Θιεκαηζάθεο Υξήζηνο ηνπ Ληθνιάνπ 
εηώλ 40, ν δε ζάλαηνο επήιζε ζπλεπεία απαγρνληζκνύ ππό ησλ γεξκαλώλ. Ζ πξάμε απηή 
ζπληάρζεθε εθπξόζεζκα θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 15/1946 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Κνλεκβάζηαο. Ζ ππ’ αξηζ. 5/1946 ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ζηηο 
15/8/1944 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 6 κ.κ. απεβίσζε ν Θαζηαληάο Γεκήηξηνο ηνπ ηαύξνπ εηώλ 23, 
ν δε ζάλαηνο επήιζε ζπλεπεία απαγρνληζκνύ ππό ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ. Ζ πξάμε 
απηή ζπληάρζεθε εθπξόζεζκα θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 18/1946 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ 
Κνλεκβάζηαο. Ζ ππ’ αξηζ. 6/1946 ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ζηηο 
15/8/1944 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 6 κ.κ. απεβίσζε ν Θνπξθνύιεο Υαξάιακπνο ηνπ Γεσξγίνπ 
εηώλ 31, ν δε ζάλαηνο επήιζε ζπλεπεία απαγρνληζκνύ ππό ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ. Ζ 
πξάμε απηή ζπληάρζεθε εθπξόζεζκα θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 16/1946 απόθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Κνλεκβάζηαο. Ζ ππ’ αξηζ. 9/1946 ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη όηη ζηηο 15/8/1944 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 6 κ.κ. απεβίσζε ν ρνηληάο Γεώξγηνο ηνπ 
ηακαηίνπ εηώλ 35, ν δε ζάλαηνο επήιζε ζπλεπεία απαγρνληζκνύ ππό ησλ ηόηε γεξκαληθώλ 
ζηξαηεπκάησλ ησλ επξηζθνκέλσλ ελ Κνλεκβαζία. Ζ πξάμε απηή ζπληάρζεθε εθπξόζεζκα 
θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 40/1946 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Κνλεκβάζηαο. Ζ ππ’ αξηζ. 3/1947 
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ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ζηηο 15/8/1944 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 6 
κ.κ. απεβίσζε ν Γεκάθεο Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ εηώλ 40, ν δε ζάλαηνο επήιζε δηα αγρόλεο 
ππό ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο. Ζ πξάμε απηή ζπληάρζεθε εθπξόζεζκα θαηόπηλ 
ηεο ππ’ αξηζ. 248/1947 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Κνλεκβάζηαο. Ζ ππ’ αξηζ. 2/1948 
ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ζηηο 15/8/1944 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9 
π.κ. απεβίσζε ν πξκαιήο Αιέμαλδξνο ηνπ Ησάλλνπ εηώλ 30, ν δε ζάλαηνο επήιζε δηα 
αγρόλεο ππό ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο. Ζ πξάμε απηή ζπληάρζεθε εθπξόζεζκα 
θαηόπηλ ηνπ από 15/7/1948 εγγξάθνπ ηεο ππνδηνίθεζεο ρσξνθπιαθήο Δπηδαύξνπ Ιηκεξάο. Ζ 
ππ’ αξηζ. 3/1948 ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ζηηο 15/8/1944 εκέξα 
Σξίηε απεβίσζε ν Θνληόο Αιέμαλδξνο ηνπ Ζιία εηώλ 47, ν δε ζάλαηνο επήιζε εμ΄ 
απαγρνληζκνύ ππό ησλ γεξκαλώλ. Ζ πξάμε απηή ζπληάρζεθε εθπξόζεζκα θαηόπηλ ηνπ ρσξίο 
αξηζκνύ πξσηνθόιινπ εγγξάθνπ ηεο ππνδηνίθεζεο ρσξνθπιαθήο Δπηδαύξνπ Ιηκεξάο. Γελ 
εληνπίζηεθαλ ζηνηρεία γηα ηνπο Θηζζακηηάθε Γεώξγην, Παζηειάθν Θεόδσξν, Πεξηζηεξάθν Ζιία. 
Πξνθαλώο ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζαλάηνπ ζηηο θνηλόηεηεο κνλίκνπ 
θαηνηθίαο, ηνπ Παζηειάθνπ ζην Καπξνβνύλη, ηνπ Πεξηζηεξάθνπ ζηελ Διίθα. Βξέζεθε όκσο 
ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ηνπ Γεκάθνπ Υξήζηνπ ηνπ Γεσξγίνπ 
εηώλ 40 θαηνίθνπ ελ δσή Σζαζίνπ ηνλ νπνίν δελ είραηε ζπκπεξηιάβεη. Χο εθ ηνύηνπ 
απνδεηθλύεηαη όηη απηνί νη άλζξσπνη εθηειέζηεθαλ από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο δηα 
απαγρνληζκνύ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη. Τπάξρεη ην καξηπξηθό δίθηπν 
πόιεσλ θαη ρσξηώλ ηδξπζέλ από142 ρσξηά ηεο Διιάδνο ζην νπνίν εγγξάθεζαη κε πξνεδξηθό 
δηάηαγκα. Ο πξνεγνύκελνο δήκαξρνο ηεο πάξηεο είρε μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία λα γξαθηεί κε 
ηνπο 118 αιιά δελ πξόιαβε λα ηελ νινθιεξώζεη. ε όιε ηελ Διιάδα έρνπλ αλεγεξζεί ηέηνηνπ 
είδνπο κλεκεία κε θνξσλίδα απηό ησλ Θαιαβξύησλ όπνπ αθόκα θαη ζήκεξα νη ηζηνξηθνί δελ 
έρνπλ θαηνξζώζεη λα εμαθξηβώζνπλ ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ ζπκάησλ. Ο δηνηθεηήο ηεο 117 
γεξκαληθήο κεξαξρίαο αλέθεξε ηόηε όηη εθηειέζηεθαλ 696 έιιελεο, από εθεί κεηά ηα ζηνηρεία 
πνηθίιινπλ 461, 521, κεξηθνί ηνπο εθηηκνύλ κέρξη θαη 1.450. ηα ρσξηά θαη πόιεηο, Κειηέο, 
Ακηξά Ζξαθιείνπ, αξαληάπνξν θ.ά, πνπ απνηεινύλ ην καξηπξηθό δίθηπν έρνπλ αλεγεξζεί 
κλεκεία. Ση αθξηβώο δεηάηε εζείο.   

θ. ΘΟΤΙΟΤΒΑΘΟ: Λα ζηεζεί έλα κλεκείν πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη απηνύο ηνπο 
αλζξώπνπο πνπ απνδεδεηγκέλα εθηειέζηεθαλ από ηνπο γεξκαλνύο θαη νη ζύιινγνη ζα 
αλαιάβνπλ ην νηθνλνκηθό θόζηνο.   

θ. Πξόεδξνο: Αλ θαη θιήζεθε ν πξόεδξνο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο δελ παξαβξίζθεηαη, ε 
απόθαζε ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: «Ο θύξηνο πξόεδξνο δηάβαζε ηελ αίηεζε ηεο 
επηηξνπήο, θαηά ηελ ζπδήηεζε δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρεη πξνεγνύκελε απόθαζε Γ... 
ηελ ζπλέρεηα είπε όηη δελ κπνξεί λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ παξαπάλσ αίηεζε δηόηη δελ 
ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα απηνύο πνπ αλαθέξνληαη. Κεηά από 72 ρξόληα δελ κπνξνύκε λα 
αλακνριεύνπκε κλήκεο θαη πάζε πνπ ηείλνπλ λα μεραζηνύλ. Ζ θπξία Άλλα Σξατθόξνπ 
ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε. Ο ηνπηθόο ζύκβνπινο θύξηνο Αλδξηηζάθεο είπε 
“ζπκθσλώ κε ηα αλσηέξσ θαηαξρήλ αιιά ε γλώκε κνπ είλαη όηη ζην κέιινλ όηαλ ζα γίλνπλ 
αλαπιάζεηο πιαηεηώλ, ηνπξηζηηθνύ πεξηπηέξνπ θ.η.ι. λα κεηαθεξζεί ην ππάξρνλ εξών από ηνλ 
ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα δηόηη ε ζέζε έρεη μεπεξαζηεί θαη ζην κλεκείν πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηεί λα αλαγξαθνύλ ηα νλόκαηα όισλ όζσλ έπεζαλ ππέξ παηξίδνο θαηνίθσλ 
Κνλεκβάζηαο ηνπ πξώελ δήκνπ Κνλεκβάζηαο”».   

θ. ΚΑΣΟΡΟΠΟΤΙΟ: Έρεη γίλεη νιόθιεξν ζέκα θαη ην ζπδεηάκε ελώ ζα έπξεπε λα είλαη 
απηνλόεην, θαηά ην παξειζόλ ζπδεηήζεηο επί ζπδεηήζεσλ, γηαηί, πξέπεη λα ηα πνύκε αλνηρηά 
ηα πξάγκαηα.  

θ. ΣΑΘΑΘΖ: Από ηα ζηνηρεία πνπ δηαβάζηεθαλ γηα ηελ αηηία ζαλάηνπ απηώλ ησλ 
αλζξώπσλ πηζηεύσ όηη είλαη απηνλόεην. Ση ζα πεη 2-3 πξνεζηνί ζε έλα ρσξηό δελ ζπκθσλνύλ, 
απηό πάληνηε γηλόηαλ θαη ζα γίλεηαη. Δγώ ιέσ λαη θαη λα ζηεζεί έλα αμηόινγν κλεκείν εηο 
κλήκελ απηώλ ησλ ζπκπαηξησηώλ καο πνπ έραζαλ ηελ δσή ηνπο άδηθα, κε ιίγα ιόγηα θαη ρσξίο 
κηθξνςπρία.        

θ. ΠΑΠΑΓΑΘΖ: Θαηάγνκαη από ρσξηό πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί καξηπξηθό 
δηόηη είρε πάξα πνιιά ζύκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο αιιά θαη κεηά. ηε 
δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ζίγνπξα αγσλίζηεθαλ πάξα πνιινί, άιινη ζθαγηάζηεθαλ θαη 
άιινη απαγρνλίζηεθαλ. Από πνιιέο δηεγήζεηο αλζξώπσλ πνπ ηα έδεζαλ ζηα Ιηξά ζηηο 
26/7/1944 ν Αλδξεζάθεο Παλαγηώηεο θαη ν Πεξηζηεξάθνο Ζιίαο από ηελ Διίθα απαγρνλίζηεθαλ 
ζε κία κνπξηά θαη 30 κέηξα παξαθάησ ν Θηζζακηηάθεο Γεώξγηνο θάηνηθνο Κνλ/ζηαο. Ο Ζιίαο 
Πεξηζηεξάθνο θαη ν Θηζζακηηάθεο Γεώξγηνο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί νύηε ζην ιεμηαξρείν νύηε 
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ζην Δηξελνδηθείν. ηηο 15/5/1944 από άηνκα ηνπ ηνκέα Διίθαο θαη πεξηρώξσλ ζπλειήθζεζαλ 6 
Ιηξηώηεο, εθεί δελ είραλ θακία εκπινθή νη γεξκαλνί, κεηαθέξζεθαλ ζην Γεξάθη όπνπ άλνημαλ 
ηνλ ηάθν ηνπο θαη ζθαγηάζηεθαλ. Από 2 νηθνγέλεηεο 2 λένη 25 θαη 23 εηώλ θαη θάπνηα άιια 
άηνκα 29 εηώλ άθεζαλ παηδηά ή αγέλλεηα παηδηά νξθαλά. Κελ ζεσξεζεί όηη αθήλσ θάπνηνλ 
ππαηληγκό ή κνκθή γηα ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην ραξηί αιιά ήηαλ έλα από ηα γεγνλόηα 
πνπ νδήγεζαλ ζηνλ απαγρνληζκό ησλ ινηπώλ ζηηο 26/7 θαη ζηηο 15/8 ηνπ Θιηκαηζάθε Υξήζηνπ 
θάηνηθνπ Ιηξώλ ζην Θάζηξν Κνλεκβάζηαο. ύκθσλα κε καξηπξίεο μεκεξώκαηα ζηηο 25/7/1944 
έγηλε πιηάηζηθν ζηα Λόκηα, είραλ ηόηε επηηαρζεί όια ηα ηεηξάπνδα, ίππνη, όλνη θ.η.ι. θαη 
κεηέθεξαλ από ηα Λόκηα όια ηα ζηηεξά. ηηο 26/7 μεκεξώκαηα από θάπνηνπο πνπ είραλ πιεγεί 
ζηα Λόκηα από αξθεηέο νηθνγέλεηεο ήξζαλ νη γεξκαλνί ζηα Ιηξά θαη είρακε ην απνηξόπαην 
έγθιεκα απηό. πλεπώο είλαη κλήκεο πνπ πιεγώλνπλ θαη ζνθάξνπλ, ηα δηεγνύληαη ειηθησκέλνη 
άλζξσπνη πνπ ηα έδεζαλ. Δγώ δελ κεξνιεπηώ, από ηελ νηθνγέλεηα κνπ δελ είρακε θαλέλα 
ζύκα, αιιά σο παηδί έδεζα απηέο ηηο δηεγήζεηο, ηηο εληάζεηο θαη ηηο έρζξεο κεηαμύ ησλ 
ζπγρσξηαλώλ κνπ θαη ζε εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 λα αλαδσππξώλνληαη 
απηά ηα πάζε 50-60 ρξόληα κεηά. Σα κίζε ηνπ παξειζόληνο από ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 
εμαιείθζεθαλ, ηνπιάρηζηνλ ζην ρσξηό κνπ δελ βιέπσ λα ππάξρεη πιένλ απηή ε αληηπαξάζεζε, 
αιιά ελσκέλνη πξνζπαζνύκε γηα ην θνηλό όθεινο. Αλ αλαγξαθνύλ ζπγθεθξηκέλα νλόκαηα ζε 
κλεκείν θνβνύκαη όκσο όηη ζα αλνίμνπκε πιεγέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνύκαη 
ζύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο απηώλ πνπ έδεζαλ ηα γεγνλόηα λα ππεξςεθίζσ θάηη ηέηνην. Ζ 
ειιεληθή πνιηηεία έρεη ηηκήζεη θάπνηνπο από απηνύο, έρνπλ δνζεί ζπληάμεηο ζε ρήξεο, νξθαλά 
θ.η.ι.. Βεβαίσο ζέβνκαη ηνπο αγσληζηέο ππέξ πίζηεσο θαη ειεπζεξίαο ηεο παηξίδαο καο, λα 
αλαγείξνπκε θαη κλεκεία αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αλαγξαθνύλ νλόκαηα.             

θ. ΓΖΚΖΣΡΟΠΟΤΙΟ: Ζ ύπαξμε ησλ ιαώλ νθείιεηαη ζηηο ζπζίεο ηνπο, ε ππέξηαηε ζπζία 
ζε θαηξνύο θαηνρήο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηα γεγνλόηα ηεο δσήο. ε κία ηέηνηα 
θαηάζηαζε ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ θαηαθηεηή θαη πνιεκνύλ ηνπο 
ληόπηνπο θαη απηνί πνπ παίξλνπλ ηα όπια θαη ηνλ πνιεκνύλ. Έηζη ζπλέβε θαη εδώ, ππήξρε απηή 
ε αληίζεζε θαη ζύγθξνπζε. Δίλαη άμην απνξίαο πνπ νη ζπγγελείο ή νη ζύιινγνη ην θέξλνπλ ελώ 
είλαη κέιεκα ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ δήκνπ απηό ην ζέκα. Ο πξνεγνύκελνο δήκνο έπξεπε λα ην 
είρε θαηαζθεπάζεη θαη ηα νλόκαηα έρνπλ αμία, ε δηαπαηδαγώγεζε ηεο λενιαίαο πνπ ηελ αγγίδεη 
ε ηζηνξία κέζα από ζπγγελείο, γλσζηνύο, καθξηλνύο παιηνύο γλσζηνύο θ.η.ι., θαη απηνί είλαη 
απνδεδεηγκέλα από ηζηνξηθά ζηνηρεία. Γελ κπεξδεύνπκε θαηαζηάζεηο πνπ πξαγκαηηθά ππήξμαλ 
όπσο ηηο αλέθεξε ν πξνεγνύκελνο νκηιεηήο δηόηη μέξνπκε ηη ξόιν έπαημαλ ζηελ Θαηνρή θαη 
δηάθνξεο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη δηάθνξνη ηπρνδηώθηεο. Κέζα από ηελ γεξκαληθή θαηνρή έρεη 
αλαδπζεί ε πιεηνλόηεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο ρώξαο, δειαδή έρνπλ πινπηίζεη πνιινί 
άλζξσπνη. Γελ πξέπεη λα ηα ζπγρένπκε αιιά λα επηιέγνπκε αμίεο ζρεηηθά κε ην πώο 
δηαπαηδαγσγνύκε ην θνηλσληθό ζύλνιν. ήκεξα ππάξρνπκε ράξε ζε απηέο ηηο ζπζίεο πνπ είλαη 
γηα κέλα είλαη ε ππέξηαηε ζπζία, είλαη ιίγν ζνθαξηζηηθό απηέο λα ηηο ακθηζβεηνύκε. Πξνηείλσ 
ν δήκνο λα παξαρσξήζεη ηνλ ρώξν θαη λα αλαιάβεη όια ηα έμνδα δηόηη δελ αθνξά απηνύο πνπ 
επαηζζεηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν (ζπιιόγσλ, ζπγγελώλ θ.η.ι.) αιιά ην θνηλσληθό ζύλνιν. Θαη 
λα κελ απνθιείνπκε κειινληηθά παξόκνηεο θαηαζηάζεηο δηόηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο 
αθνινπζνύληαη από πνιέκνπο, πσο ζα αληηδξάζεη ν ιαόο, ηη δηαπαηδαγώγεζε ζα έρεη θαη πσο 
ζα πξνρσξήζνπκε.      

θ. ΛΗΘΟΙΗΛΑΘΟ: Δίλαη απηνλόεην όηη πξέπεη λα ηηκνύληαη απηνί πνπ ζθαγηάζηεθαλ από 
ηνλ θαηαθηεηή θαη επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη ζθέςε γηα ην αλ απνδνζνύλ ηηκέο ή έλα κλεκείν 
γηα απηνύο. Αληηιήθζεθα όκσο όηη ελδερόκελα ππήξρε δηέλεμε θαη γηα απηό ίζσο ππάξρνπλ 
αληηδξάζεηο γηα απηνύο. Γηόηη δελ λνκίδσ όηη θαλείο είρε αληίξξεζε ζηελ αλέγεξζε κλεκείνπ γηα 
θάπνηνπο πνπ πνιέκεζαλ θαηά ηνπ θαηαθηεηή. Θάβνληαο όκσο απηό ην γεγνλόο ζα δώζνπκε 
ζπγρσξνράξηη ζηνπο γεξκαλνύο, δειαδή ηη ήηαλ απηνί θαη εθηεινύζαλ. Αλ γηλόηαλ ην αληίζεην 
από απηό πνπ είπε ν Γηώξγνο, δειαδή, αλ νη δε ζθάγηαδαλ ηνπο κελ ζα ηνπο εθηεινύζαλ νη 
γεξκαλνί; Απηνί είλαη νη πξνβιεκαηηζκνί κνπ, δελ ζέισ λα ππνδείμσ ηη πξέπεη λα θάλεη κία 
ηνπηθή θνηλσλία πνπ έρεη εθθξάζεη κία άπνςε πνπ ζέβνκαη. Αλ όκσο ην ζέκα ήηαλ ζηνλ ρώξν 
ησλ Κνιάσλ, αθόκα δελ έρνπκε ληώζεη όηη είκαζηε πνιίηεο κίαο θνηλόηεηαο, δπζηπρώο 
ππάξρνπλ αθόκα νη μερσξηζηέο θαηαβνιέο θαη θαηαγσγέο καο, ζα ςήθηδα ζεηηθά. Φπζηθά απηό 
ζα θάλσ ρσξίο λα ζέισ λα δεζκεύζσ θάηη, είλαη απόθαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Φάρλνληαο 
έλαλ ήξσα είρα θαηαιήμεη ιόγσ εγγύηεηαο ζηνλ Παπαθιέζζα. Θαη ππήξρε δίπια έλαο ήξσαο 
ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ πξηλ ιίγα ρξόληα ηνλ αλέδεημε ν δάζθαινο Πξαράιεο 
Θώζηαο. Έλαλ Παθηώηε πνπ ζπζηάζηεθε ζηα 20 ηνπ ρξόληα γηα ηελ παηξίδα θαη όια απηά ηα 
ρξόληα ήηαλ ζηελ ιήζε, δηόηη ζε απηήλ ηελ ρώξα έηπρε λα επηθξαηήζεη ε ινγηθή πνπ έζαβε 
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νηηδήπνηε αθνξνύζε ηελ αληίζηαζε θαηά ησλ γεξκαλώλ. Δίλαη απηαπόδεηθην δηόηη εθηειέζηεθε 
ην 1941 πξνηνύ ππάξμνπλ θαλ απηέο νη δηαδηθαζίεο. Δπεηδή δελ πξόθεηηαη λα βξνύκε άθξε κε 
ην ηη αθξηβώο έγηλε θαη κόλν ην όηη απηνί νη άλζξσπνη εθηειέζηεθαλ από ηνπο γεξκαλνύο αξθεί 
γηα λα ζπκθσλήζσ ζε απηό ην αίηεκα. Γηόηη νη γεξκαλνί δελ ζα απέδηδαλ ην πεξί δηθαίνπ 
αίζζεκα ζε κία μέλε ρώξα αλ δελ ήηαλ ζίγνπξνη όηη νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη, ην πηζηεύσ 
αθξάδαληα, έβιαπηαλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Αλ ηεζεί ην ζέκα ζε ςεθνθνξία είκαη ππέξ.     

θ. ΥΡΗΣΑΘΟ: Απηό ην ζέκα ή παξόκνην καο είρε απαζρνιήζεη ζηελ πξνεγνύκελε 
δεκνηηθή πεξίνδν. Κάιηζηα είρακε επεηζόδην ζην ζπκβνύιην ηνπ δήκνπ Κνλεκβάζηαο, έλαο 
δεκνηηθόο ζύκβνπινο ζεθώζεθε θαη είπε εγώ έδεζα όιε κνπ ηελ δσή νξθαλόο θαη ηώξα 
απηνύο πνπ ζθόησζαλ ηνλ παηέξα κνπ ζέιεηε λα ηνπο θάλεηε κλεκείν θ.η.ι. Δθόζνλ 
εθηειέζηεθαλ ην 1944 θαη όρη ζηνλ εκθύιην είλαη ήξσεο, δελ ην ακθηζβεηώ. Κέιε ηνπ 
ζπιιόγνπ κνπ είπαλ όηη από ηα νλόκαηα ζην ππάξρνλ εξών ηεο Κνλεκβάζηαο ππάξρνπλ 
ζύκαηα ηνπ εκθπιίνπ θαη έρνπκε εθηόο απηνύο ηνπο 4 πνπ ήηαλ ζύκαηα ηελ πξνεγνύκελε 
πεξίνδν. Γελ είκαη γλώζηεο απηώλ ησλ ζεκάησλ γηα λα ιακβάλσ απνθάζεηο πνπ κπνξνύλ λα 
πιεγώζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θάπνηνπο αλζξώπνπο. Οη ηνπηθνί ζύκβνπινη Κνλεκβάζηαο δελ 
έιαβαλ απόθαζε θαη ν θύξηνο Παπαδάθεο εθθξάδεη θαη ηα Ιηξά. Πξνηείλσ ν δήκνο λα θαιέζεη 
2-3 ηζηνξηθνύο, ηνλ Πξαράιε Θώζηα, Λεθηάξην θάγθν θ.η.ι., λα θάλνπλ κία εκπεξηζηαησκέλε 
εηζήγεζε θαη λα πνύκε ηη ζα θάλνπκε, δελ κπνξνύκε ηώξα νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη λα ιέκε 
θαιόο ν κελ, θαθόο ν δε θ.η.ι., δελ είλαη εύθνιν. 

θ. ΒΟΤΛΔΙΑΘΖ: Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή, νηηδήπνηε 
πξνο ζε απηό ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαζνιηθή απνδνρή θαη λα είλαη εκπεξηζηαησκέλν. Ζ 
απόθαζε ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη νπδέηεξε έσο αξλεηηθή θαη δελ ζηεξίρζεθε ζε ζηνηρεία. Αλ 
ζέινπκε λα αλαθέξνπκε νλνκαζηηθά απηνύο ηνπο αλζξώπνπο θαιό ζα είλαη λα κελ γίλνπκε 
επηιεθηηθνί. Γηόηη έηζη ραξαθηεξίδνπκε θαινύο θαη θαθνύο, αλζξώπνπο πνπ αγσλίζηεθαλ θαη 
αλζξώπνπο πνπ ίζσο δελ αγσλίζηεθαλ. Όπσο κνπ είπε θάπνηνο ηζηνξηθόο εθηόο από ηελ 
αλαγξαθή ηνπο ζε ηζηνξηθό κλεκείν είλαη πην ζεηηθό γηα κία θνηλσλία λα παξνπζηάδνληαη κέζα 
από νκηιίεο νη άλζξσπνη πνπ αγσλίζηεθαλ. Αλ ν ζύιινγνο ζέιεη λα θηλεζεί ζε απηήλ ηελ 
θαηεύζπλζε, ίζσο ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνπο, ζηελ Κνλεκβάζηα θάπνηνο Γηαθνπκάθεο έρεη 
εθθξάζεη έλα αλάινγν ελδηαθέξνλ. Κέζα από ζηνηρεία, όπσο πνιύ ζσζηά παξνπζίαζε ν θύξηνο 
πξόεδξνο, λα επαλαθέξεη ηελ πξόηαζε εκπεξηζηαησκέλα ζπκπεξηιακβάλνληαο όζν γίλεηαη 
κεγαιύηεξν θάζκα αλζξώπσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηζηνξηθνύο. Θαη λα έρεη ηελ θαζνιηθή 
απνδνρή όισλ, ηνπηθνύ θαη δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.     

θ. ΣΑΘΟ ΠΔΣΡΟ: ηνλ ενξηαζκό ησλ εζληθώλ επεηείσλ ζηελ Γ.Δ Βνηώλ εθθσλνύληαη 
ηα νλόκαηα όισλ ησλ πεζόλησλ ππέξ παηξίδνο, όρη κόλν ηνπ ’40 αιιά θαη παιαηόηεξα. Γελ 
ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ζηήιε πνπ λα αλαγξάθεη ηα νλόκαηα. Αλ απηνί νη άλζξσπνη πξάγκαηη 
έπεζαλ ππέξ παηξίδνο αθνύ, όπσο θαίλεηαη, εθηειέζηεθαλ από ηνπο γεξκαλνύο λα 
αλαθέξνληαη ζην πξνζθιεηήξην πεζόλησλ. Δπίζεο θάπνηνλ πνπ ζήκεξα πέθηεη ζηελ εθηέιεζε 
ηνπ θαζήθνληνο γηα ηελ παηξίδα ηνλ πξνζζέηεηο ζηνλ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ πνπ 
εθθσλνύληαη. Απηό είλαη ην θαιιίηεξν πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη όρη λα θηηάμνπκε λέν κλεκείν.      

θ. Πξόεδξνο: Αιιηώο αηζζάλεηαη θαλείο ηνπο πεζόληεο ζην πεδίν ηεο κάρεο. Όηαλ 
ππεξεηνύζα ζηελ θνηλόηεηα πθηάο πξνζπαζνύζακε κε ηνλ καθαξίηε πξόεδξν λα γξάςνπκε 
ηνπο πεζόληεο κέρξη Απξίιην 1941. Κεηά ινηπόλ από έξεπλα ζην ζηξαηνινγηθό γξαθείν, 
θαηεγξάθεζαλ ζε πνηα κνλάδα ππεξεηνύζε ν θαζέλαο θαη ζε πνην κέξνο ηεο Αιβαλίαο έπεζε 
θ.η.ι. Έγηλε κία ζεκλή ηειεηή θαη ραξάρζεθαλ ηα νλόκαηα δίπια ζην κλεκείν ησλ πεζόλησλ 
πνπ αλαθέξνληαλ ζην 1912-1923. Γελ ηνικήζακε λα πάκε παξαπέξα, είλαη απηό πνπ όινη 
επηζεκάλαηε, δηόηη αλ πάκε κέρξη ην 1949 βάιακε ηα καιιηά καο ζηα βάηα. Οη γεξκαλνί γηα 
θάζε έλαλ γεξκαλό λεθξό είραλ ηαξίθα 50 έιιελεο, γηα 2 λεθξνύο γεξκαλνύο πήξαλ από ηηο 
θπιαθέο ηεο Σξίπνιεο 100 από ηελ πάξηε θαη ηα πεξίρσξα θαη ηνπο εθηέιεζαλ ζην 
Κνλνδέλδξη. Οη 18 είραλ εθηειεζηεί ζε άιιεο πεξηνρέο, ζε άιινπο ρξόλνπο αιιά ηνπο 
ζπκπεξηέιαβαλ θαη κέρξη ζήκεξα ιέκε νη 118 ελώ ζην Κνλνδέλδξη είλαη 100. ηήζεθε ην 
κλεκείν ζηνλ ηόπν ηεο ζπζίαο θαη ν δήκνο πάξηεο κε νκόθσλε απόθαζή ηνπ πξόζθαηα 
ρσξίο λα αθνπζηεί ην παξακηθξό παξόηη ιέγεηαη όηη νη πεξηζζόηεξνη ησλ 100 ππνδείρζεθαλ από 
θνπθνπινθόξνπο. Γελ αθνύζηεθε όκσο θάηη ηέηνην, ε κόλε «δηαθσλία» ήηαλ αλ ζηελ ζηήιε 
ησλ πεζόλησλ ζα αλαγξαθνύλ αιθαβεηηθά ή αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζπκάησλ ηεο θάζε 
νηθνγέλεηαο. Γηόηη ππήξραλ 4 αδέιθηα ζύκαηα νη Σδηβαλόπνπινη, από 21 κέρξη 14 εηώλ, θαη 
άιιεο 2 νηθνγέλεηεο πνπ είραλ 3 ζύκαηα. ην ππάξρνλ κλεκείν πνπ θηινηερλήζεθε από ηδηώηεο 
ζηελ Κνλεκβάζηα αλεγξάθεζαλ θαη νλόκαηα πεζόλησλ κεηά ην 1945. Δδώ πξνηείλεηαη λα 
κλεκνλεπζνύλ ή λα αλαγξαθνύλ νη πεζόληεο από ηνπο γεξκαλνύο. Κε ηνλ θίλδπλν πνπ 
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ππάξρεη λα αλακνριεπζνύλ ηέηνηνπ είδνπο πάζε θ.η.ι. λα ην δνύκε κε πεξηζζόηεξε ςπρξαηκία. 
Έρνπλ πέζεη από ρέξη θαηνρηθό, λνκίδσ δελ ρξεηάδεηαη λα πάκε παξαπέξα, πνηνο ππέδεημε ηνλ 
ηάδε, δελ ζα βξνύκε άθξε πνηέ. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ, ζέιεηε λα ην παξαπέκςνπκε ζηελ 
ηνπηθή θνηλσλία λα απνθαζίζεη, θαληάδνκαη δελ ζα απνθαζίζεη πνηέ, ζέιεηε λα 
ζπγθξνηήζνπκε κία επηηξνπή.   

θ. ΓΖΚΖΣΡΟΠΟΤΙΟ: Κε ηέηνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα μέξνπκε ηη κήλπκα δίλνπκε ζηελ 
θνηλσλία θαη γηα ην κέιινλ. Δθόζνλ αληηζηάζεθαλ θαη έπεζαλ από ηνπο θαηαθηεηέο γεξκαλνύο 
πξέπεη λα ηνπο αλαγλσξίζνπκε, δελ ρξεηάδεηαη λα ςάμνπκε πεξαηηέξσ. Δίλαη ην κήλπκα πνπ 
πξέπεη λα δώζνπκε ζηε γεληά γηα ην πσο πξέπεη λα αγσλίδεηαη ζην κέιινλ.  

θ. ΠΑΠΑΓΑΘΖ: Απαληώληαο ζην εξώηεκα ηνπ θπξίνπ Ληθνιηλάθνπ ιέσ όηη από ην 1941 
έσο ηηο 15 Καΐνπ 1944 ζην ρσξηό κνπ δελ είρε ζθαγηαζηεί θαλείο. ηηο 15 Καΐνπ 1944 
παξόλησλ ησλ γεξκαλώλ ζηελ Διιάδα θάπνηνη άλζξσπνη πνπ δελ είραλ αλακεηρζεί, όπσο 
δειώλνπλ όινη κέζα ζην ρσξηό, κε ηελ αληίζεηε παξάηαμε ζπλειήθζεζαλ θαη εθηειέζηεθαλ.  

θ. ΣΑΘΑΘΖ: Κειινληηθά ζα ιεθζεί απόθαζε γηα λα ηηκεζνύλ απηνί πνπ ζθαγηάζηεθαλ 
από ηνλ θαηαθηεηή. Απιώο κπνξεί λα απνδεηρζεί γηα κία αθόκα θνξά όηη δελ έρνπκε ην ζάξξνο 
λα πνύκε όηη όινη ήηαλ ζύκαηα, δηόηη όινη ήηαλ ζύκαηα. Άξα κπνξεί λα ην αθήζνπκε πάιη δηόηη 
δελ έρνπκε ην ζάξξνο λα ην θάλνπκε θαη λα γίλεη κεηά από 20-30 ρξόληα.  

θ. Πξόεδξνο: Σνλ πξώην ιόγν ηνλ έρεη ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ηα ιερζέληα από ηνλ θύξην 
Παπαδάθε κε θνβίδνπλ θαη κε ηξνκάδνπλ. Γελ ζέινπκε ζε θακία πεξίπησζε λα θέξνπκε 
ηέηνηνπο είδνπο αλαζηάησζε απηήλ ηελ επνρή. Ίζσο ε άπνςή ηνπ είλαη ππεξβνιηθή αιιά από 
ηελ άιιε κε θνβίδεη, κελ αξρίζνπκε νη από εδώ θαη νη από εθεί γηα έλα ζέκα πνπ ελ πεξηπηώζεη. 
πκθσλώ όηη ήηαλ όινη ζύκαηα, αλ όκσο κεηά από 75 ρξόληα δελ κπνξνύκε λα ην 
μεπεξάζνπκε. Αλ ζηα Θαιάβξπηα, ζηελ Θξήηε θ.η.ι. έπξεπε λα μερσξίζνπλ ηνπο από εδώ θαη 
ηνπο από εθεί δελ ζα ππήξρε ζηήιε πεζόλησλ πνπζελά. Δίκαη ζε πνιύ δύζθνιε ζέζε λα 
απνθαζίζσ γηα έλα ζέκα πνπ αθνξά κία ηνπηθή θνηλόηεηα. Θα έιεγα λαη αλ ππήξρε ε ζύκθσλε 
γλώκε θαη δελ ππήξραλ νη θόβνη απηνί πνπ εθθξάζηεθαλ. Λα πέκςνπκε μαλά ην ζέκα κε ηα 
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζην Γ. θαη ε ηνπηθή θνηλόηεηα λα απνθαζίζεη. Αθόκα ζα 
ζπκθσλνύζα κε ηνλ Αληώλε Αλδξηηζάθε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ππάξρνληνο κλεκείνπ αιινύ, 
έζησ ζηελ Πιάθα, γηα λα ππάξρεη ρώξνο ζηελ πιαηεία Κνλεκβάζηαο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 
εζληθώλ επεηείσλ. Θαη, αλ απνθαζηζηεί, λα πξνζηεζεί ηόηε δίπια άιιε ζηήιε κε ηα νλόκαηα 
ησλ θνλεπζέλησλ από ηνπο γεξκαλνύο. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ θαη ε εηζήγεζε πξνο ην ζώκα.  

θ. ΥΡΗΣΑΘΟ: Λα αλαζέζνπκε ζε 2-3 άηνκα επηινγήο ζαο θαη λα επαλέιζεη ην ζέκα.      
Θ. Πξόεδξνο: Γελ έρσ αληίξξεζε, όκσο πνηνη ζα ην κειεηήζνπλ, ζα έρνπκε ην ίδην 

απνηέιεζκα.         
θ. ΛΗΘΟΙΗΛΑΘΟ: Έηζη όκσο παξαπέκπεηαη ην ζέκα ζηηο θαιέλδεο δηόηη ε ηνπηθή 

θνηλσλία ήδε έρεη απνθαζίζεη. Αο έρνπκε ην ζάξξνο θαη ηελ γελλαηόηεηα λα πάξνπκε κία 
απόθαζε έζησ θαη αλ είλαη αξλεηηθή. Αλ ζηεζεί ζηήιε θαη πεηο όηη εδώ θξεκάζηεθε ν ηάδε δελ 
μέξσ ηη πνιηηηθό κήλπκα πέξαλ από απηήο θαζαπηήο ηεο εθηέιεζεο κπνξεί λα έρεη. έβνκαη θαη 
ηνλ πόλν ησλ αλζξώπσλ πνπ ελδερόκελα λα ππέζηεζαλ αιιά εκθύιηνο ήηαλ, όινη ζύκαηα 
ήηαλ, γηα ηδέεο πάιεπαλ θαη ζθνησλόληνπζαλ θαη απηό πνπ ηνπο νδήγεζε ήηαλ ε γεξκαληθή 
ζεξησδία, ηα αληίπνηλα όηη γηα έλαλ λεθξό γεξκαλό ζα θνλεύνληαη 50 έιιελεο. Γειαδή απηόο 
πνπ ζθόησλε έλαλ γεξκαλό ήηαλ ν εζηθόο απηνπξγόο ησλ 50 θνλεπζέλησλ; Γηόηη ηόηε θάπνηνο 
απόγνλνο ελόο από απηνύο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε αληίπνηλα ζα έπξεπε λα πεη όηη θηαίλε νη 
αληηζηαζηαθνί. Γελ πξέπεη λα δώζνπκε ζπγρσξνράξηη ζηνπο γεξκαλνύο, ην γεγνλόο κπνξεί λα 
θαηαγξαθεί θαη λα αλαπαξαζηαζεί. Γελ είπα νύηε ενξηέο λα δηνξγαλώζνπκε νύηε παξειάζεηο, 
πξνθαλώο κία πιάθα δεηνύλ ζε έλα ζεκείν θαη ην δηθαηνύληαη αλ θάπνηνο απαγρνλίζηεθε 
θάπνπ. Παξόια απηά, αλ δελ είλαη ε γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο πξέπεη ην Γ. λα έρεη ηελ 
γελλαηόηεηα λα πεη έλα λαη ή έλα όρη, δελ γίλεηαη ζπλερώο λα λίπηνπκε ηα ρέξηα καο. Αλ 
απνζπξζεί ην ζέκα δελ ζα έξζεη πνηέ, ηνπιάρηζηνλ αο έρνπκε ην ζάξξνο λα πνύκε όηη αθόκα 
δελ είκαζηε ώξηκνη, αο ην θαηαγξάςνπκε όκσο.     

θ. ΓΖΚΖΣΡΟΠΟΤΙΟ: Έπξεπε από ρξόληα λα είρε ιεθζεί ε απηνλόεηε ζέζε πνπ όπσο 
πξνείπα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππόζηαζή καο σο ιαόο. Ιόγσ ησλ αληηζέζεσλ πνπ ππήξμαλ 
δεκηνπξγνύληαη από ηνπνζεηήζεηο εδώ κέζα αλαζηνιέο θαη ηέηνηνη θόβνη. Φαίλεηαη όηη έρνπκε 
πνιύ κεγάιν πξόβιεκα ζην λα πξνρσξήζνπκε σο ιαόο κέζα ζηα δεηλά πνπ ήδε πξνεηνηκάδνπλ 
γηα ηελ ρώξα καο.  

θ. ΗΑΣΡΟΠΟΤΙΟ: Δίλαη ζεβαζηέο όιεο νη γλώκεο πνπ αθνύζηεθαλ. Κε θνβίδεη ν 
πξνβιεκαηηζκόο από κεξίδα ζπκβνύισλ, πξνθαλώο θαη απηνί αλαξσηηνύληαη γηα ην αλ πξέπεη 
λα γίλεη. Από ην 1981 όπνπ αλαγλσξίζηεθε ε εζληθή αληίζηαζε πέξαζαλ ηόζα θνηλνηηθά 
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ζπκβνύιηα ζηηο θνηλόηεηεο πνπ επιήγεζαλ από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαη 3 Γ. 
θαπνδηζηξηαθά πνπ δελ πήξαλ ζέζε νύηε έδσζαλ ιύζε. Θαη ζήκεξα θαινύκαζηε λα ιάβνπκε 
ζέζε γηα έλα δήηεκα πνπ αγλννύκε ηελ αληίδξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  Έγηλε κία πιάθα 
αιιά δελ αλαθέξζεζαλ νλόκαηα. Κπνξεί λα ζηεζεί έλα κλεκείν όπσο έρεη ζηεζεί ζην ράλη 
ζηεο ζεηά-ρξίζηαηλαο κλεκείν εζληθήο αληίζηαζεο ρσξίο νλόκαηα, αλ αλαγξαθνύλ νλόκαηα 
λνκίδσ όηη ζα αλαβηώζνπλ νη παιηέο έξηδεο.  

θ. ΘΟΤΣΟΛΗΘΟΙΖ: Δπί πξνεδξίαο κνπ ζε κία ηνπηθή θνηλόηεηα ην 1994 ζηήζακε εξών 
κε όια ηα νλόκαηα κε ηίηιν ππέξ ησλ πίζηεσο θαη παηξίδνο αγσληζακέλσλ θαη πεζόλησλ. 
Θάλακε θαη εκείο κία έξεπλα από ηνπο θαηαγξαθέληεο ή κε από ηα ιεμηαξρεία θαη από 
καξηπξίεο θαηνίθσλ. Δίρακε πεξηπηώζεηο ελόο ζηξαηηώηε πνπ έπεζε ζε ζηδεξνδξνκηθό 
δπζηύρεκα, ελόο πνπ είρε αληηδηθία κε έλαλ γεξκαλό πνπ θαη απηνί έπεζαλ ελ θαηξώ πνιέκνπ 
από έλαλ θαηαθηεηή. Ο νπνίνο δελ δηαρώξηδε πνηνπο ζθόησλε, αληάξηεο θ.η.ι., μερώξηδε 
έιιελεο, κε ηελ ίδηα ινγηθή θαη νη έιιελεο μερώξηδαλ γεξκαλνύο απέλαληί ηνπο. Αλ ππήξραλ 
αληίπνηλα θαη έλαο γεξκαλόο άμηδε γηα 50 έιιελεο απηό είλαη άιιν ζέκα. ην ρσξηό κνπ έρνπκε 
γξάςεη θαη απηνύο από ην 1912, ην ίδην θαη ζηελ Λεάπνιε όπνπ ν ηειεπηαίνο είλαη ν 
Κνπηζάηζνο από ηελ πξόζθαηε ηζηνξία. Γελ δηαρσξίζακε ιόγν ζαλάηνπ, έπεζαλ γηα ηελ 
παηξίδα απηνί νη άλζξσπνη. Δθόζνλ έρνπκε επίζεκα ζηνηρεία θαηαγεγξακκέλα ζηα ιεμηαξρεία 
πξέπεη λα ηνικήζνπκε λα ην θάλνπκε. Δίλαη ιάζνο λα επηιεγνύλ πνηα νλόκαηα ζα αλαγξαθνύλ, 
ή αλαγξάθνληαη όια ή θαλέλα. έβνκαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα κελ ζεσξεζεί όηη πάκε λα ηεο 
επηβάιινπκε ηελ άπνςή καο. Ζ ζέζε είλαη μεθάζαξε, ή όινη ή θαλέλαο, όινη ήηαλ ην ίδην 
παηξηώηεο γηα εκάο θαη απηό ην κήλπκα πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ζηηο επόκελεο γεληέο. Έπεζαλ 
γηα ηελ παηξίδα θαη νη γεξκαλνί δελ μερώξηδαλ πνηνπο έιιελεο πνιεκνύζαλ, όινπο καο 
αδηαθξίησο.        

θ. ΚΔΛΣΖ: ηελ Θάληαλν ηεο Θξήηεο είδα κλεκείν κε αλαγξαθή νλνκάησλ ειιήλσλ θαη 
γεξκαλώλ, πνπ έγηλε θνηλή ζπλαηλέζεη κε ηνπο ζπγγελείο ησλ πεζόλησλ γεξκαλώλ ζε κάρεο 
θ.η.ι.. ήκεξα ζε απηό ην ζεκείν ζπλαληώληαη θαηά θαηξνύο έιιελεο θαη γεξκαλνί πνπ 
έξρνληαη από ηελ ρώξα ηνπο θαη ζπληεξνύλ ην κλεκείν, απηό ζέιεη πνιύ κεγάιε γελλαηόηεηα. 
Δίλαη δεδνκέλα ηα γεγνλόηα, έπεζαλ θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ππέξ πίζηεσο θαη 
παηξίδνο ή ηνπο εθηέιεζαλ νη γεξκαλνί. πκθσλώ κε ηνλ θύξην Ληθνιηλάθν όηη πξέπεη θάπνηε 
λα απνθαζίζνπκε αιιά όρη ηώξα. Πξέπεη λα ππάξρεη ε ζεηηθή γλώκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 
εκείο δελ κπνξνύκε κε απόθαζή καο λα επηβάιινπκε θάηη. Φξνλώ όηη πξέπεη λα ηεζνύλ ππόςε 
ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία θαη πηζαλόλ θαη όιεο απηέο νη απόςεηο πνπ 
εθθξάζηεθαλ.  

θ. Πξόεδξνο: Όπσο ην ζέηεηε έρεηε δίθην, ππάξρνπλ θαη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζαλόλησλ 
πνπ αλαθέξνπλ «πλίγεθε δηόηη βνύιηαμε ην θαΐθη από γεξκαληθό βνκβαξδηζκό» , έρσ αθνύζεη 
ηζηνξίεο, απηνί ηη ήηαλ, καπξαγνξίηεο, αγσληζηέο; πκθσλώ κε ηνλ θύξην Υξηζηάθν όηη πξέπεη 
λα εξεπλεζεί δηεμνδηθόηεξα ην ζέκα, αθεηέξνπ όινη από ηελ Γ.Δ Κνλ/ζηαο είλαη έληνλα 
πξνβιεκαηηζκέλνη. Άθνπζα ηνλ αληηδήκαξρν θύξην Βνπλειάθε, ν θύξηνο Παπαδάθεο ήηαλ 
πεξηζζόηεξν πξνβιεκαηηζκέλνο θαη νη θύξηνη Υξηζηάθνο, Καζηνξόπνπινο. Δθόζνλ νη άλζξσπνη 
πνπ γλσξίδνπλ θαιιίηεξα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαηαζέηνπλ απηόλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη εγώ 
πνπ ήκνπλ έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο αξρίδσ θαη πξνβιεκαηίδνκαη. Γηα απηό πξόηεηλα λα ηεζνύλ 
ππόςε ηα λέα ζηνηρεία θαη άιια ελδερνκέλσο θαη ίζσο λα ζπγθξνηεζεί θαη κία επηηξνπή. Δγώ 
δελ κπνξώ λα πξνηείλσ κέιε θύξηε Υξηζηάθν, αλ κπνξείηε εζείο λα πξνηείλεηε, λα κειεηήζεη ην 
ζέκα επηζηεκνληθόηεξα αθνύ πξνεγνπκέλσο ηεζνύλ ζην ηνπηθό ζπκβνύιην ηεο Σ.Θ Κνλ/ζηαο 
πνπ ζα ιάβεη κία μεθάζαξε ζέζε. Γελ ζα πάκε νύηε από ηηο Βνηέο νύηε από ηνπο Κνιάνπο λα 
επηβάιινπκε εκείο ηελ άπνςή καο ζε κία πεξηνρή πνπ ελδέρεηαη λα έρεη άιιε άπνςε, ζσζηή ή 
ιαλζαζκέλε. Ο ηνπηθόο ζύιινγνο πξόηεηλε ηελ αλαγλώξηζε ησλ θνλεπζέλησλ από ηα 
γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. Κεηά από έξεπλα από ηα ιεμηαξρεία, ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνζθνκίζηεθαλ θ.η.ι., ηελ δηεμνδηθόηαηε ζπδήηεζε κεο ζην Γ. ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ε 
πξόηαζε. Λα γίλεη ε αλαγλώξηζε ησλ θνλεπζέλησλ από ηνπο γεξκαλνύο έσο ην 1944 είηε ζην 
ππάξρνλ κλεκείν είηε ζε άιινλ ρώξν θαη ε ηνπηθή θνηλόηεηα αο απνθαζίζεη ηνλ ηξόπν.  Έθαλα 
κία πξόηαζε, δίπια ζην ππάξρνλ κλεκείν, δηόηη ηώξα δελ είλαη θαηξόο γηα αλεγέξζεηο κλεκείσλ, 
λα αλαγξαθνύλ απηά ηα νλόκαηα, όηη έπεζαλ απηήλ ηελ πεξίνδν θ.η.ι..  
 

θ. ΓΖΚΖΣΡΟΠΟΤΙΟ: Πξέπεη λα πινπνηεζεί ε απόθαζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ή ζα 
θξίλνπκε κε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ππνθεηκεληζκνύο ή ζα καο 
παξαζύξνπλ νη ππνθεηκεληζκνί, ηη ιέλε ζηα Ιηξά, ηη ιέεη ε ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ηζηνξία δελ 
γξάθεηαη κε γλώκεο, απόςεηο, ππνθεηκεληζκνύο, είλαη ηζηνξηθά γεγνλόηα, ζα εξεπλήζεηε, ζα ηα 

ΑΔΑ: Β49ΗΩΚ9-ΧΜ0



 8 

βξείηε, έρνπλ ηελ αμία ηνπο θαη ζα ηα πξνβάιινπκε δίλνληαο ηνπο ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηνπο 
πξέπεη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο θαη γηα πεξηζζόηεξν γηα ηηο επόκελεο γεληέο.  

θ. ΠΑΠΑΓΑΘΖ: Σελ ηζηνξία δελ ηελ θαηαγξάθεη νύηε ε κία πιεπξά νύηε ε άιιε, νύηε νη 
αληάξηεο νύηε νη ρίηεο. Γελ γίλεηαη λα θαηαγξάθεηαη ε ηζηνξία κνλνκεξώο θαη λα έρνπλ 
πάληνηε δίθαην αθνύγνληαο ηνπο κελ νη κελ θαη αθνύγνληαο ηνπο δε νη δε.  
   Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε όια ηα αλσηέξσ, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηεμνδηθή δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνψεθία 
    Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αλαγλσξίδεη ηελ πξνζθνξά όισλ ησλ θνλεπζέλησλ από ηα 
γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. 
 Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηηκεζνύλ, ζα εμεηαζηεί ζε επόκελν ρξόλν, αθνύ γίλεη 
εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα γηα ην ζέκα θαη ιεθζεί ππόςε ε γλώκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
  Κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ.: 

 Υαξάιακπνπ Καξνύζε, ν νπνίνο ςεθίδεη ΟΥΗ. 
 Παλαγηώηε Ληθνιηλάθνπ, ν νπνίνο ζεσξεί όηη είλαη κία απόθαζε άηνικε θαη  
 Γεσξγίνπ Παπαδάθε, ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηελ εζληθή αληίζηαζε από νπνπδήπνηε 

πξνέξρεηαη, όκσο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζπκθσλήζεη ζηα νλόκαηα.    
 
  Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  112/2012. 

 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο               Σα Κέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεώξγηνο Σζάθνο Πέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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