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τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο : Ανέγερση μνημείου πεσόντων 1940-41 στην Αγία.

Στην Αγιά, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτικη 
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγιάς,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ. 
14008/22-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν.4071/2012  και  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010.

Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βόγιας Δημήτριος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος1

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος  
18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος2

Απόντες
21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βαλάρης Γεώργιος
23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
2 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και 
Εκπροσώπων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων,  που  κλήθηκαν  νόμιμα, 
παρόντες  ήταν  οι:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου),  Ζιούλη  Αναστασία 
(Αετολόφου),  Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσαβούρας  Ιωάννης  (Μεταξοχωρίου),  Ράντζος  Νικόλαος  (Μαρμαρίνης)  και 
Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Λύγδα Βασιλική και Ντελής Αλέξανδρος. 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

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

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

Θέμα 6ο: Ανέγερση μνημείου πεσόντων 1940-41 στην Αγία.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την 
υποχρέωση ως προς την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010.

Στη συζήτηση του θέματος παρίσταται και ο απόστρατος αξιωματικός της πολεμικής 
αεροπορίας κ, Μανίκας Ιωάννης του Κων/νου.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη 
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Πρόκειται  για  μια  δουλεία  που  έχει  εκπονήσει  ο  αγαπητός  φίλος  και  συνεργάτης  
Γιάννης Μανίκας σε σχέση με το μνημείο πεσόντων που υπάρχει στην αυλή του Αγίου  
Αντωνίου στην Αγιά

Υπάρχει ένα μνημείο που αναφέρεται στη μάχη της Αγιάς και τον εμφύλιο πόλεμο και  
υπάρχουν  κάποια  ονόματα  πεσόντων  τα  οποία  τα  περισσότερα  πλην  έξι  εξ  αυτών  
βρίσκονται στο στρατιωτικό νεκροταφείο.

Αυτό που προτείνεται να γίνει ένα καινούργιο μνημείο που θα έχει αναφορά στο έπος  
του 1940 και να έχει αναφορά σ’ όλο το εύρος του Δήμου Αγιάς. Η δουλεία που έκανε ο  
κ. Μανίκας έχει  να κάνει  μ’ όλα τα χωριά του Δήμου Αγιάς,  με καταγεγραμμένους  
επισήμως στα κατάστιχα του Στρατού ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στο έπος του  
1940, είναι 62 ήρωες πεσόντες σο Αλβανικό Μέτωπο και o κ. Μανίκας προτείνει τα για  
τα έξι  ονόματα που δεν είναι  γραμμένα πουθενά να παραμείνουν ως μια επιτύμβια  
πλάκα στο σημείο που είναι σήμερα. 

Έγινε  πολύ  μεγάλη  συζήτηση.  Πρώτα  απ’  όλα  πρέπει  να  ευχαριστήσω  το  Γιάννη  
(Μανίκα), γιατί μερικές φορές έχει μεγάλη σημασία και η ιδιωπολιτική μας τοποθέτηση  
μας, που ξεπέρασε τα πάντα και είδε το θέμα από την πλευρά της Πατρίδας, δηλαδή με  
ψύχραιμη ματιά είδε ότι σ’ αυτό το μνημείο που υπάρχει σήμερα είναι καταγεγραμμένοι  
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Έλληνες αλλά μόνο από τη μία πλευρά του εμφυλίου πολέμου, δεν είναι Έλληνες  από  
την άλλη πλευρά, δυστυχώς πριν από μερικά χρόνια έζησε κι αυτόν το διαχωρισμό και  
αυτό με το οποίο προτείνει  είναι  να γίνει  στην ίδια θέση ένα μνημείο το οποίο θα  
αναφέρεται σ’ ένα πραγματικό έπος του 1940 όπου εκεί ομόφωνα ο Ελληνικός Λαός  
συμμετείχε και κάποιοι ήρωες έπεσαν στα Αλβανικά σύνορα. Να φύγει αυτό το παλιό  
μνημείο που υπάρχει, να γίνει ένα καινούργιο μνημείο που ο Γιάννης το έχει σχεδιάσει  
και νομίζω έχει κάνει ένα πολύ απλό αλλά όμορφο σχέδιο που συμπεριλαμβάνει όλα τα  
χωριά του Δήμου και μετά από έρευνα που έχει κάνει, ονομάτων που πέσαν στη μάχη  
για τη λευτεριά της Πατρίδας και να μείνει μόνο μια πλάκα απ’ το παλιό μνημείο που  
αναφέρεται στα 6 ονόματα που δεν υπάρχουν στο στρατιωτικό νεκροταφείο.

Η Δημοτική Κοινότητα Αγιάς γνωμοδότησε θετικά για τα παραπάνω. Τέθηκε ένα θέμα  
από πολλούς συναδέλφους ότι αφού πάμε σε μια αλλαγή του μνημείου από τη μάχη της  
Αγιάς του 1947-48, όπου είπαμε ότι μονομερώς γράφονται κάποια ονόματα, σ’ ένα  
Εθνικό γεγονός όπως ήταν το Έπος του 1940, θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο σ’ αυτό  
το καινούργιο μνημείο να γραφούν τα ονόματα των 62 ηρώων που πέσαν στο Αλβανικό  
Έπος.  Οι  άλλοι  πλην  των  6  είναι  γραμμένοι  στο  στρατιωτικό  νεκροταφείο  και  να  
δεσμευθεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτοντας  και  επισήμως  στον  κ.  Μανίκα  μια  
έρευνα για το πόσοι ακόμα σκοτώθηκαν σ’ αυτή τη μάχη που ουσιαστικά ήταν μια μάχη  
μεταξύ Ελλήνων, έτσι ώστε να έχουμε μια καταγραφή για τη συγκεκριμένη μάχη όλων  
των πεσόντων. Αυτή ήταν μια πρόταση που συζήτησα με αρκετούς συναδέλφους.

Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση θα παρακαλούσα να δώσουμε το λόγο και  στον  
Γιάννη Μανίκα για να κάνει και αυτός μια τοποθέτηση».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ιωάννη Μανίκα που είπε τα εξής:
«Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνεται το λόγο και Δήμαρχε για την προσφώνησή σας.
Είναι  γεγονός ότι  έχουν περάσει αρκετά χρόνια και ακόμα δεν έχουμε τιμήσει τους  
πραγματικούς ήρωες που πολέμησαν το 1940. Έχουμε ένα μνημείο εδώ και 65 χρόνια,  
ένα μνημείο του εμφυλίου. Όλοι πηγαίνουν εκεί αποτίνουν φόρο τιμής χωρίς κανείς να  
έχει ασχοληθεί για το ποίο είναι το μνημείο αυτό και ποια ονόματα αναγράφονται.
Στο στρατιωτικό νεκροταφείο υπάρχουν 32 ονόματα πεσόντων από την πλευρά των  
στρατιωτών, χωροφυλάκων και του Εθνικού Τάγματος κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.  
Στο μνημείο του Αγίου Αντωνίου υπάρχουν 19 ονόματα εκ των οποίων τα 13 είναι  
γραμμένα και στο στρατιωτικό νεκροταφείο. Άρα τα 6 ονόματα που δεν αναγράφονται  
στο στρατιωτικό νεκροταφείο κάπου πρέπει να αναγραφούν.
Έγινε  μια  πρόταση από το Δήμο Αγιάς  προς στο ΓΕΣ με  σκοπό τα  6  ονόματα να  
αναγραφούν στο στρατιωτικό νεκροταφείο ώστε εκεί να αποτελέσει ένα μνημείο του  
εμφυλίου από τη μια πλευρά και να μας αφήσουν ελεύθερο το χώρο για να γίνει ένα  
Εθνικό  μνημείο.  Μετά  από  5  μήνες  το  ΓΕΣ  απάντησε  που  λέει  ότι  ο  χώρος  του  
μνημείου  στον  Άγιο  Αντώνιο  δεν  εποπτεύεται  από  τον  Στρατό  και  είναι  στη  
δικαιοδοσία του Δήμου. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουν το μνημείο που υπάρχει στον Άγιο  
Αντώνιο. Το ΓΕΣ επίσης ζήτησε να γίνει  μια λεπτομερής καταγραφή γεγονότων και  
ονομάτων  ώστε  να  συμπεριληφθούν  και  αυτά  στο  στρατιωτικό  νεκροταφείο.  Είναι  
δύσκολο  σήμερα  για  εμένα  να  κάνω  μια  έρευνα  και  να  βρω  τα  στοιχεία  των  
στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη της Αγιάς κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όταν  
ο ίδιος ο Στρατός δεν κρατάει αρχεία.
Γεγονός είναι ότι κινούμενος προς την πλευρά το ΚΚΕ ζήτησα να πάρω πληροφορίες  
για τα ονόματα των ανδρών του Λαϊκού Στρατού  που σκοτώθηκαν στη μάχη της Αγιάς.  
Επίσημα  το  ΚΚΕ  μου  απάντησε  ότι  αρνούνται  να  γράψουνε  οποιοδήποτε  όνομα  
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πεσόντα άνδρα του Δημοκρατικού Στρατού γιατί δεν θέλουν να κάνουν διάκριση και  
διαχωρισμό, τιμώντας ορισμένους, αλλά θέλουν να υπάρχει μια γενική αναφορά και  
τιμή σ’ όλους τους άνδρες και γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού που σκοτώθηκαν  
στη  διάρκεια  του  εμφυλίου.  Εδώ  είναι  ο  κ.  Μαρούδας  ίσως  μπορεί  να  μας  πει  
περισσότερα. Εάν το ΚΚΕ μας δώσει ονόματα μπορούμε να τα μαζέψουμε και θα είναι  
απόφαση δικής σας να αναγραφούν και τα υπόλοιπα ονόματα στο μνημείο.
Όσον αφορά τα ονόματα των 62 ανδρών που σκοτώθηκαν στο Αλβανικό μέτωπο. Είναι  
γεγονός ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια γιατί η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού που κρατάει  
τα στοιχεία δεν έχει συμπληρωμένα αρχεία. Αυτό οφείλεται στο ότι: μετά τον πόλεμο  
και  την  είσοδο  Γερμανών  και  Ιταλών  ακολούθησε  ο  εμφύλιος  και  τα  αρχεία  που  
υπήρχαν  καταστράφηκαν.  Στην  προσπάθεια  που  έγινε  όλα  αυτά  τα  χρόνια  να  
συγκεντρωθούν τα ονόματα αλλά συνεχίζουν τα στοιχεία να είναι ελλιπέστατα.
Από τα ονόματα του Δήμου Αγιάς μας δοθήκαν 34 ονόματα. Έγιναν επαφές σ’ όλα τα  
χωριά  με  ανθρώπους  που  πολέμησαν,  με  κατοίκους,  με  τεκμηρίωση  μέσα  από  τα  
δημοτολόγια και πάλι επίσκεψη στην Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ώστε να μπορέσουμε  
να ξεμπερδέψουμε και να βρούμε τα 62 ονόματα των ηρώων αυτών.
Αυτά σ’ αυτή τη φάση της συζήτησης και θα ήθελα κ. Πρόεδρε να μου δοθεί ο λόγος  
στο τέλος για μια τελική τοποθέτηση. Ευχαριστώ».
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι εξής:
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κος  Κυριάκος Πατσάς που είπε: 
«Εγώ πιστεύοντας ότι στο μνημείο είναι αναγεγραμμένοι αυτοί που σκοτώθηκαν στο  
Αλβανικό Μέτωπο, ζήτησα να μη συζητηθεί το θέμα και να αποσυρθεί. Τώρα μετά τα  
στοιχεία που μας δόθηκαν λέω να φτιάξουμε το μνημείο, να το φτιάξουμε καλό παρ’  
όλη την ανέχεια  του Δήμου και  να σταματήσουμε σ’  αυτούς  που σκοτώθηκαν  στο  
Αλβανικό  Μέτωπο  και  αν  είναι  δυνατόν  ο  κ.  Μανίκας  να  βρει  κι  αυτούς  που  
σκοτώθηκαν όταν μπήκαν οι Γερμανοί μέσα από τα οχυρά του Ρούπελ. Εκεί σταματά η  
αντίσταση του Ελληνικού Λαού.
Η θέση μου είναι  αυτή.  Να μπουν στο μνημείο το ονόματα όσων έπεσαν κατά την  
εισβολή των Ιταλών και Γερμανών».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» κ. 
Κουτσαντάς Βασίλειος που είπε:
«Θα πω ότι έπρεπε να έχει γίνει μια καλύτερη διαβούλευση. 
Δεν σημαίνει ότι εδώ και 50 χρόνια δεν τιμούμε τους νεκρούς.
Στο μνημείο πεσόντων δεν τιμούνται μόνο οι πεσόντες του 1940 αλλά και οι πεσόντες  
της Ελληνικής Επανάστασης του 1921, άγνωστοι στρατιώτες.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι πρέπει να τιμούμε αυτούς που πολεμήσανε, πρέπει να  
υπάρχει  το  μνημείο,  αλλά όπως είπα  και  στη  διάρκεια  των ερωτήσεων,  αυτοί  που  
έπεσαν στο Αλβανικό Μέτωπο με πρωτοβουλία του κ. Σιούλα έχουν θαφτεί και έχει  
γίνει μνημείο και γίνεται προσπάθεια για την ταυτοποίηση οστών τους.
Μόνο  και  μόνο  η  άρνηση  του  Στρατού  για  την  μεταφορά  των  ονομάτων  στο  
στρατιωτικό νεκροταφείο πρέπει να μας προβληματίσει.
Βλέπω εδώ ότι υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,  
ήταν ομόφωνη και ποιο το σκεπτικό της;
Το υπάρχον μνημείο είναι για τον άγνωστο στρατιώτη. Δεν μπορεί να γράφεται σ’ ένα  
μνημείο 1940-41 και μετά 47-48.
Δεν  μπορώ να καταλάβω γιατί  τόση βιασύνη;  Ας γίνει  μελέτη,  ας  έρθουν κι  άλλοι  
φορείς να πούνε τη γνώμη τους. Δεν χρειάζεται βιασύνη. 
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Πρότασή μου είναι να μείνει διατηρητέο το υπάρχον μνημείο, να γίνει συντήρησή του,  
να μην ληφθεί σήμερα απόφαση και να γίνει μεγάλη διαβούλευση μ’ όλους τους φορείς  
και να το ξανασυζητήσουμε».

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε:
«Το 1989 ψηφίσθηκε Νόμος από την Ελληνική Βουλή για την άρση των συνεπειών του  
εμφυλίου  πολέμου,  με  τον  οποίο  πλέον  ο  εμφύλιος  πόλεμος  να  ονομάζεται  
συμμοριτοπόλεμος, οι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού να ονομάζονται συμμορίτες  
και ο Εθνικός Στρατός ως Εθνικός Στρατός ή Κυβερνητικός Στρατός. Με βάση αυτή τη  
νομοθεσία αυτό το μνημείο έπρεπε να έχει φύγει από το 1989. Για να είμαστε καθαροί  
και  ξεκάθαροι  σ’  αυτά  τα  θέματα.  Όπως είπε  και  ο  κ.  Μανίκας,  είναι  σωστό και  
συμφωνούμε,  το μνημείο που υπάρχει είναι ένα μνημείο του εμφυλίου. Αυτή είναι η  
πραγματικότητα.
Μ’ αυτή την έννοια ούτε η Δημοτική Κοινότητα της Αγιάς θα έπρεπε να πάρει τέτοια  
απόφαση και μάλιστα ομόφωνη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το Νόμο  
του 1989.
Θα μπορούσε να είναι και ένα μνημείο υπέρ των συνδημοτών μας στους αγώνες τις  
Πατρίδος
Εγώ συμφωνώ ότι  πρέπει  μα φύγει  το μνημείο.  Έπρεπε να φύγει  από το 1989. Να  
αλλάξει  και  συμφωνήσω με  την  πρόταση  του  Κυριάκου  (Πατσά)  την  είπα  και  στο  
Δήμαρχο σε συζήτησή μας, ότι πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα των συνδημοτών μας  
απ’ όλα τα χωριά του Δήμου μας που έπεσαν στην περίοδο του Αλβανικού Πολέμου και  
να σταματάει εκεί».

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας κ. Μπελιάς Αντώνιος που είπε:
«Καταρχήν θέλω να συγχαρώ το Γιάννη Μανίκα για δουλειά που έκανε, όμως έχω να  
πω τα εξής σχετικά με τα μνημεία πεσόντων. Αυτά στήθηκαν για να τιμήσουμε τους  
ήρωες που έπεσαν στους αγώνες του Έθνους στη μακρόχρονη ιστορία της Πατρίδας  
μας.
Εδώ σήμερα μιλάμε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το 1940-41. Έχουμε όμως  
τους Βαλκανικούς αγώνες του 1912-13 που και εκεί δεν γνωρίζουμε ποιοι δικοί μας  
έπεσαν. Ακολουθεί ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος 1914-18 και κει πάλι θα έχουμε σίγουρα  
κάποιους νεκρούς της περιοχής μας. Μικρασιατικός πόλεμος 1920-22 και κει σίγουρα  
υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι. Το 1940-41 τα είπαμε και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο τα  
62 ονόματα, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι που θα αδικήσουμε.
Θα σας πω και μια προσωπική ιστορία την εποχή που υπηρετούσα στη Μάνη, στην  
περιοχή Άγιος Νικόλαος, το 1977 ήρθε ως Τουρίστας ο Γερμανός που ήταν κατακτητής.  
Πρώτο όνομα στο μνημείο χ. Ο Γερμανός γελώντας ρωτάει. Αυτόν έχετε εδώ; Αυτός  
ήταν μ’ εμάς.
Μπορεί να πέσουμε και σε λάθη όταν αναγράφουμε τα ονόματα. Πιστεύω ότι όλα τα  
ονόματα  που  αναγράφονται  πρέπει  να  φύγουν  από  το  μνημείο.  Είναι  μνημείο  που  
αναφέρεται  σ’  όλους  τους  νεκρούς,  γνωστούς  και  άγνωστους,  που  έπεσαν  κατά  τη  
διάρκεια  των  αγώνων  της  Πατρίδας  μας.  Αν  θέλουμε  να  τιμήσουμε  ονομαστικά  
κάποιους νεκρούς, μπορούμε σε μια μαρμάρινη πλάκα πίσω, δεξιά, αριστερά από το  
μνημείο να αναγράψουμε όλους τους νεκρούς και όλων των αγώνων αν μπορέσουμε να  
βρούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να φύγουν και αυτά τα ονόματα από το μνημείο και να μην  
γράψουμε καθόλου ονόματα».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος  Τσαγκάλης Αντώνιος που είπε:
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«Έχοντας ένα παππού που πολέμησε το 1922 στη Μικρά Ασία, έναν πατέρα που ήταν  
δεκαέξι χρονών και του έδωσαν ένα όπλο στη μάχη της Αγιάς και του είπαν έρχονται  
πυροβόλησε και τη δεύτερη μέρα τον φυγάδευσαν οι δικοί του στη Λάρισα, έναν θείο  
που πολέμησε από το Δημοκρατικό Στρατό, όπως όλοι στις οικογένειές είχαν και από  
τις δύο πλευρές και έχω να πω τα εξής: Τι θα πει μνημείο; Είναι κάτι που βρίσκεται σ’  
ένα  τόπο για  να  μνημονεύει  κάποια  πράξη  ή  κάποιους  ανθρώπους  που  έκανα  μια  
πράξη. Εγώ κατάλαβα σήμερα ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν για ποιο λόγο υπάρχει το  
συγκεκριμένο μνημείο, εγώ μάλιστα δεν ήξερα ότι υπάρχει.
Για  να  μην  μακρηγορώ  πιστεύω ότι  η  δουλεία  που  έγινε  καταδεικνύει  ότι  είμαστε  
αγνώμονες . Πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχουν τα ονόματα όλων των ανθρώπων. Οι  
άνθρωποι που πολέμησαν και απ’ τη μια και από την άλλη πλευρά στον εμφύλιο δεν  
είχαν  επιλογές.  Ούτε  αυτοί  που  ήταν  στρατιώτες  μπορούσαν  να  φύγουν  γιατί  τους  
εκτελούσαν, ούτε οι άλλοι που πολεμούσαν για τις ιδέες τους μπορούσαν να ξεμυτίσουν.  
Πέσανε για τα ιδανικά που πίστευαν. Οφείλουμε μια τεράστια ευγνωμοσύνη σ’ όλους  
αυτούς  ανθρώπους, απ’ όποια πλευρά και αν προέρχονται, γιατί σήμερα πάσχουμε απ’  
αυτό ακριβώς. Κανένας δεν πολεμάει για τις ιδέες του. 

Συμφωνώ ότι πρέπει ν’ αλλάξει το μνημείο και να γραφούν σ’ αυτό τα ονόματα των  
ανθρώπων που έπεσαν στην Αλβανία και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν κι άλλα, γιατί  
το  ύψωμα 731,  απ’  αυτά  που  έχω διαβάσει,  είναι  οι  Θερμοπύλες  του  1940.  Στον  
πόλεμο  του  σαράντα  χάσαμε  δεν  κερδίσαμε,  αλλά  κερδίσαμε  στα  μάτια  όλου  του  
κόσμου  για  την  αγωνιστικότητά  μας.  Αυτή  την  αγωνιστικότητα  πρέπει  να  την  
αναδείξουμε μέσα απ’ αυτό το μνημείο. Αυτό ζητάμε. Να αγωνίζεται ο κόσμος  και να  
θυμάται αυτούς που κάνανε το ίδιο, ως παράδειγμα. Τα ονόματα των ανθρώπων που  
πέσαν στον εμφύλιο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Όσο για  
το ΚΚΕ θα ήθελα να πω ότι δεν ανήκουν στο ΚΚΕ αυτοί οι άνθρωποι, ανήκουν στους  
Έλληνες, είναι συνέλληνες, εγώ τους θαυμάζω και τους εκτιμώ το ίδιο μ’ όλους τους  
αγωνιστές και από τις δύο παρατάξεις, είναι ευκαιρία να τελειώσει αυτό το ζήτημα και  
τα ονόματα όλων των ανθρώπων να μπουν σ’ ένα άλλο μνημείο για εκείνη την περίοδο,  
που θα είναι στον ίδιο ή άλλο χώρο.
Σε κάθε περίπτωση το μνημείο για το οποίο έχει  γίνει  όλη αυτή η προσπάθεια και  
αφορά τους αγωνιστές του πολέμου με τους Ιταλούς και Γερμανούς θεωρώ ότι είναι  
σωστή προοπτική, το στηρίζω και θα το ψηφίσω».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος  Λέτσιος Βασίλειος που είπε:
«Οι  προλαλήσαντες  με  κάλυψαν  απόλυτα  για  την  αναγκαιότητα  ανάπλασης  ή  
ανακατασκευής του μνημείου.  Σίγουρα το ότι  σήμερα είμαστε  εδώ και  συζητάμε το  
χρωστάμε σε κάποιους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους και αυτό με τον α ή β  
τρόπο να τους το αναγνωρίσουμε.
Προτείνω  στο  Σώμα  και  επειδή  όπως  σωστά  αναφέρθηκε  και  ο  κ.  Καψάλης  το  
οικονομικό είναι ένα θέμα που μερικοί ίσως το παρεξηγήσουν σ’ αυτές τις δύσκολες  
εποχές  που  διανύουμε,  το  ποσό  που  απαιτείται  για  τις  εργασίες  να  δοθεί  και  να  
παρακρατηθεί από έξοδα παρουσίας μας στα δημοτικά συμβούλια, έτσι ώστε να μην  
επιβαρύνουμε και τον προϋπολογισμό του Δήμου».

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που είπε: 
«Θα συμμετέχω και εγώ με την δωρεά της αντιμισθίας ενός μηνός για την κάλυψη των  
δαπανών ανάπλασης του μνημείου».
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Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κος  Κυριάκος Πατσάς που είπε: 
«Πέρα από την αντιμισθία  του Δημάρχου προτείνω από τα έξοδα παράστασης των  
δημοτικών συμβούλων για το έτος 2012, που δεν μας έχει  αποδώσει   ο Δήμος,  να  
παρακρατηθεί το ποσό που θα απαιτηθεί για το φτιάξιμο του μνημείου».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μαυρογιάννης Αντώνιος που είπε:
«Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον Γιάννη Μανίκα για τη δουλειά που έκανε, άλλα  
επειδή πιστεύω ότι θα μπλέξουμε σε πολλές φασαρίες με τα ονόματα και επειδή δεν  
πρέπει  να  επικεντρωθούμε  στους  δύο  τελευταίους  πολέμους,  υπάρχουν  και  οι  
προηγούμενοι  πόλεμοι,  είμαι  υπέρ  της  άποψης  να  γίνει  ένα  νέο  μνημείο  που  θα  
αναφέρεται  σ’  όλους  τους  πεσόντες  και  σ’  όλες  τις  πολεμικές  περιόδους  χωρίς  
ονόματα».

Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Γιαννουλέα Χριστίνα που είπε:
«Θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του κου Μαυρογιάννη. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει  
ένα μνημείο που θα αναφέρεται σ’ όλους τους πεσόντες οι οποίοι δώσανε μάχη για να  
μπορούμε εμείς σήμερα να βρισκόμαστε εδώ και να υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας.  
Ευχαριστώ».

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κος  Καψάλης Βασίλειος που είπε: 
«Κύριε  Πρόεδρε  με κάλυψαν οι  προλαλήσαντες,  συγκινητικά λόγια  ακούστηκαν και  
ιδιαίτερα θέλω να συγχαρώ απ’ όλους τον γιατρό κ. Τσαγκάλη. 
Ρωτάω ακόμα μια φορά τον κ. Μανίκα αν επιμένει στον χαρακτηρισμό «λιποτάκτες»,  
αυτών των δύο μπαρμπάδων μου που είπε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και θα  
ήθελα να ανακαλέσει ή να αναμορφώσει τέλος πάντων.
Τιμάμε  νεκρούς.  Είναι  ιερό  πράγμα  και  καλά  κάνουμε  δεν  γίνεται  διαφορετικά.  
(Αναφορά σε ναυμαχία της Αρχαίας Ελλάδας που δεν ακούγεται καλά).
Σήμερα φέρνεται  μια λάθος εισήγηση κατά το μισό που δεν μπορεί να σταθεί  στην  
κοινή λογική κατ’ εμένα και παρασύρατε και το Τοπικό Συμβούλιο Αγιάς. Και ρωτάω  
πάλι τον Πρόεδρο του Τοπικού αν επιμένετε στη θετική εισήγησή σας.  Εάν επιμένετε  
θα ήθελα να το ακούσω στην τοποθέτησή σας.
Ποιος να πει όχι. Ήταν ολιγωρία και λάθος όλων μας, Προέδρων παλιών, Δημάρχων  
που καταθέταμε στεφάνια εκεί συνέχεια. 
Είναι σωστή και συγκινητική η προσπάθεια που κάνει ο Γιάννης (Μανίκας) αλλά στο  
ένα  μέρος.  Του  είπα  μην  το  φέρνεται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  έτσι.  Ανακαλέστε.  
Στέκεται πολύ καλά η εισήγησή σας για τους πεσόντες στο Αλβανικό Μέτωπο. Εξήντα  
δύο να αφήσουμε κι άλλο περιθώριο, συγκινητικότατο. Αλλά να προσθέσουμε ονόματα  
εκεί  στους  έξι  είναι  το  πιο  άσχημο  σημείο.  Έχουμε  στρατιωτικό  νεκροταφείο  θα  
μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε μια κίνηση, να φαίνονται τα ονόματά τους, έτσι αλλά  
προς Θεού τότε που έγινε η περίφημη μάχη της Αγιάς ήταν παιδιά Ελλήνων και από δω  
και  από  κει  και  όπως  είπε  και  ο  κ.  Τσαγκάλης  ήταν  ειδικές  οι  συνθήκες  και  δεν  
χρειάζεται να το επαναφέρουμε μπροστά. Αυτό το κομμάτι σας καλώ Δήμαρχε να το  
ανακαλέσετε και να το αποσύρετε από την εισήγησή σας. Ακούστε και σεβαστείτε τις  
τοποθετήσεις όλων να φύγει το μνημείο αυτό και να πάμε σ’ ένα μνημείο των πεσόντων  
στο Αλβανικό Μέτωπο που είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι.
Σέβομαι  αυτό που λέει  ο Δήμαρχος.  Θα μπορούσε ίσως με ποιο εύσχημο τρόπο να  
κάνει κάτι που να τους καλύπτει όλους τους πεσόντες. Σήμερα επιμένω πως δεν είναι η  
ιδανικότερη στιγμή να αναμοχλεύετε και να υλοποιήσετε κάτι τέτοιο. Η κοινωνία δεν  
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θα το δεχθεί με εύσημα. Καλό ακόμα μια φορά το Δήμαρχο να ανακαλέσει κατά το  
ήμισυ την εισήγησή του.
Τελειώνοντας  θα πω ότι  αυτά  τα  έξι  ονόματα μπορούν να  μπουν  στο  στρατιωτικό  
νεκροταφείο που υπάρχει,  αλλά είναι  τόσο λεπτό θέμα αυτό και  πρέπει  να υπάρχει  
καθαρό πράγμα. Αν προχωρήσετε με άλλο τρόπο θα είστε σε κακό δρόμο και κοινωνία  
δεν θα το δεχθεί.
Επίσης καλώ για μια ακόμα φορά να ανακαλέσει την απόφασή του.
Ευχαριστώ».

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που είπε: 
«Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Δεν εμμένω στην μια ή την άλλη πρόταση.  
Πρέπει να γίνει κατανοητό Δεν σημαίνει ότι έχοντας μια γραπτή εισήγηση στο Δημοτικό  
Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να τη συζητήσει και να την κάνει πιο ολοκληρωμένη.
Η εισήγηση που έκανα στην αρχή είχε δύο προτάσεις.
Η μια ήταν η αρχική που σας έχει δοθεί εγγράφως και η δεύτερη πρόταση μετά από τον  
κύκλο των επαφών μου και συζητήσεων με πολλούς ανθρώπους ήταν να πάμε καθαρά  
στο  μνημείο  του  1940-41  και  τα  6  ονόματα  τα  οποία  αυτή  τη  στιγμή  δεν  είναι  
καταγεγραμμένα πουθενά να κρατηθούν προκειμένου να γίνει μια άλλη συζήτηση και  
μια έρευνα απ’ την οποία μάλιστα είπα επί λέξει να την αναθέσουμε επισήμως στον  
Γιάννη Μανίκα, προκειμένου σε μια άλλη χρονική στιγμή, όπως είπε και ο Αντώνης  
Τσαγκάλης, να δούμε τι  θα γίνει μ’ αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν για τα  
ιδανικά τους, δεν ήταν εθνικός ο σκοπός, είχε όμως ιδανικά χαρακτηριστικά ο αγώνας  
που  έδωσαν,  ο  ένας για  τη  μια  και  ο  άλλος για  την  άλλη παράταξη.  Αυτή  ήταν  η  
ολοκληρωμένη εισήγηση που έκανα.
Την εισήγηση αυτή πριν τη φέρω εδώ την έχω συζητήσει σαφώς και με τα παιδιά της  
Δημοτικής Κοινότητας και βεβαίως δεν υπάρχει αντίρρηση καμία. Υπήρχε όμως μια  
μεγάλη  αγωνία  από  την  πλευρά  του  ερευνητή  του  Γιάννη  Μανίκα  που  πρέπει  να  
ομολογήσουμε εδώ μέσα ότι είναι αυτός που ουσιαστικά μας άνοιξε το μάτια. Γιατί  
όλοι  μας  πηγαίναμε  και  καταθέταμε  στεφάνια  σ’  ένα  μνημείο  που  ουσιαστικά  
αναφερόταν καθαρά στον διχασμό της Πατρίδας μας.
Άρα δεν μπορούμε ούτε στον κ. Μανίκα, ούτε στην Δημοτική Κοινότητα, αλλά ούτε και  
σ’  εμένα  να  προσάψουμε  το  γεγονός  ότι  προσπαθούμε  τα  ονόματα  που  δεν  είναι  
γραμμένα πουθενά να τα μην τα πετάξουμε. Αν σήμερα δεν πάρουμε απόφαση σήμερα,  
το αποσύρουμε, δεν θα μείνει το μνημείο όπως ήταν; Αυτή είναι η αγωνία όλων μας.  
Απ’ τη στιγμή που τώρα υπάρχει ένα μνημείο εκεί και ουσιαστικά δεν αναφέρεται σε  
κανένα Εθνικό Έπος και Αγώνα που έδωσε ο Ελληνικός Λαός παρά μόνο σε μια άτυχη,  
ατυχέστατη και δραματική στιγμή για την Πατρίδα μας, θα πρέπει να παραμείνει ή να το  
αλλάξουμε.
Αν το αλλάξουμε πρέπει να το κάνουμε μ’ ένα τρόπο που θα είναι ηθικά σωστός και όχι  
πολιτικά, να δούμε τι θα γίνει με την επιτύμβια πλάκα που αναφέρονται τα έξι αυτά  
ονόματα. Και προτείναμε η επιτύμβια πλάκα με τα 6 ονόματα να πάει στο στρατιωτικό  
νεκροταφείο ή να κρατηθεί ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τόπος για την τοποθέτησή της.  
Είναι θέμα ηθικής το τι θα κάνουμε με τους έξι ανθρώπους που μέχρι σήμερα υπήρχαν  
στο μνημείο».

Το  μέλος  του  Συμβουλίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγιάς κ.   Πατσιαβούδης 
Στέργιος που είπε: 
«Δεν  παρασυρθήκαμε  από  κανέναν  κ.  Καψάλη.  Μικρά  παιδάκια  είμαστε;  Και  τη  
μόρφωση έχουμε και αιρετοί είμαστε, εκλεγμένοι με την ψήφο των συνδημοτών μας.  
Όταν μπήκε το θέμα από τον κ. Μανίκα εγώ υπερθεμάτισα γιατί είδα, όπως το βλέπεται  
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τώρα  και  σεις,  ότι  καταθέτουμε  στεφάνια  την  28η Οκτωβρίου  και  δεν  αναφέρεται  
πουθενά το τελευταίο Έπος που άφησε άναυδο όλον τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πάμε  
πιο πίσω. Το τελευταίο Έπος υπερκαλύπτει όλα τ’ άλλα. Μπορούμε να γράψουμε κάτι  
γενικό  για  να  καλύπτει  όλους  τους  πολέμους  αλλά  επιβάλλεται  να  γράψουμε  τους  
τελευταίους ήρωες. Τους το χρωστάμε».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Αργυρούλης, που είπε:
«Θα ήθελα να πω και εγώ κάτι. Πιστεύω ότι σ’ όλη την Ελλάδα σχεδόν το 100% των  
μνημείων τα έχουν κάνει οι νικητές της εποχής. Δηλαδή γραφήκαν, όπως είπε πολύ  
εύστοχα με το παράδειγμά του ο κ.  Μπελιάς,  άτομα προδότες και  λακέδες που δεν  
πολέμησαν ποτέ τους και πολύ σημαντικά άτομα του Δημοκρατικού Στρατού που έχουν  
γραφεί πουθενά, που ήταν ήρωες πραγματικοί την περίοδο 1940-1944. Καλώς ή κακώς  
το μνημείο της Αγιάς έγινε μετά τον εμφύλιο, σε μια δύσκολη εποχή και έτσι βρέθηκαν  
γραμμένα κάποια ονόματα».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Νέοι 
Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς που είπε:
«Εγώ αγαπητοί  συνάδελφοι  δεν  θα  ψηφίσω το θέμα.  Και  δεν  θα το  ψηφίσω διότι  
θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο θέμα που θα πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος  
και Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» κ. 
Κουτσαντάς Βασίλειος που είπε:
«Και εγώ θα καταψηφίσω και ο λόγος ότι εκεί πρέπει να γίνει  ένα μνημείο που να  
τιμούνται όλοι οι πεσόντες. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Να γίνει  ένα μνημείο για  
όλους τους πεσόντες που έδωσαν το αίμα τους. Όπως είπα και πριν έχει γίνει μεγάλη  
καταγραφή από το  Γιάννη  Σιούλα.  Στην  Αγιά  πρέπει  να  γίνει  ένα  μνημείο  που  θα  
τιμούνται όλοι ως «άγνωστοι στρατιώτες». 

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που είπε: 
«Συνοψίζοντας θέλω να πω τα εξής: 
Το Ελληνοαλβανικό Έπος είναι η τελευταία λαμπρή και ένδοξη μάχη που έδωσαν οι  
Έλληνες. Άρα είναι η πιο πρόσφατη και φρέσκια. Έχει γίνει  μια πολύ ουσιώδης και  
επιμελημένη  δουλειά  από το Γιάννη Μανίκα.  Βρέθηκαν τα ονόματα αυτά τα οποία  
βρέθηκαν. Είναι χωρισμένα ανά χωρίο. Αναφέρονται σ’ όλα τα χωριά του νέου Δήμου  
Αγιάς, που για μένα είναι πολύ σημαντικό και άρα η τελική πρότασή μου είναι η εξής:
Μνημείο με τους πεσόντες στο Αλβανικό Έπος όπως ακριβώς τα κατέγραψε ο Γιάννης  
Μανίκας, ανά χωρίο του νέου Δήμου Αγιάς στις στήλες του νέου μνημείου και όσους  
βρίσκουμε στη συνέχεια πάλι ανά χωριό να καταγράφονται,
Οι  έξι  οι  οποίοι  δεν  είναι  καταγεγραμμένοι  στο  μνημείο  του  στρατιωτικού  
νεκροταφείου,  σαφώς και δεν θα καταστραφεί τίποτα, ακόμα κι αυτές οι επιτύμβιες  
πλάκες που υπάρχουν σήμερα θα συγκεντρωθούν, θα αποδοθούν στο Στρατό, τα δε έξι  
ονόματα θα μείνουν σ’ εμάς προκειμένου να δούμε σε μια συνολική δουλεία που θα  
κάνουμε για την περίοδο 1947-48 και θα καταγραφούν εκεί.
Προς το παρόν θα πάρουμε τα έξι αυτά ονόματα και να τα τοποθετήσουμε εκεί που  
καταθέτει ο Στρατός στεφάνια, στο μνημείο του στρατιωτικού νεκροταφείου και ας πει  
ο Στρατός ότι δεν τα δέχεται.
Νομίζω  έτσι  μπορούμε  να  πάμε  σε  μια  ομοφωνία.  Δεν  καταστρέφουμε  τίποτα  και  
γίνεται  ένα  μνημείο  με  ονοματεπώνυμο  των  ανθρώπων που  έδωσαν  την  τελευταία  
μεγάλη μάχη».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,
- την πρόταση του κου Μανίκα Ιωάννη του Κων/νου, απόστρατου αξιωματικού της 

πολεμικής αεροπορίας,
- την αρνητική ψήφο των κ.κ. Κουτσαντά Βασίλειου και Σιμούλη Θωμά,
- την απουσία από την αίθουσα των κ.κ. Στάθη Νικόλαου και Βατζιά Αντίγονου,
- την υπ’ αριθμ.7/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς 

και τη θετική ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Αγιάς

και μετά από συζήτηση 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την ανάπλαση του υπάρχοντος μνημείου που βρίσκεται στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων Αγιάς. Η ανάπλαση του μνημείου, εκτός των 
εργασιών που θα πραγματοποιηθούν,  θα περιλαμβάνει  την απομάκρυνση των ήδη 
εγγεγραμμένων  ονομάτων  και  την  εγγραφή  των  παρακάτω  62  ονομάτων  των 
πεσόντων  στις  μάχες  1940-41  που  προέρχονται  από  τις  Κοινότητες  του 
Καλλικρατικού Δήμου Αγιάς:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Αγιάς
1. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΪΟΣ
5. ΠΑΠΑΣΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΣΙΩΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Τοπική Κοινότητα Αετολόφου
7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΑΛΙΑΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπική Κοινότητα Ανάβρας
9. ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10. ΓΚΑΣΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΕΪΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
12. ΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ΑΧΙΛΕΥΣ
13. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οικισμός Πρινιάς
14. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου
15. ΚΑΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΑΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπική Κοινότητα Ελάφου
17. ΒΟΚΟΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου
19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
20. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ
Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου
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21. ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΧΑΤΖΗΚΟΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπική Κοινότητα Νερομύλων
23. ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς
25. ΠΑΠΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Τοπική Κοινότητα Καρίτσας
26. ΑΛΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΣ
28. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
29. ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα Ομολίου 
30. ΜΠΑΚΡΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31. ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου
32. ΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπική Κοινότητα Στομίου 
33. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής
34. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα Ανατολής
35. ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
36. ΓΚΑΡΑΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
38. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40. ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΜΟΥΣΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
42. ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43. ΠΑΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
44. ΠΡΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Τοπική Κοινότητα Καστρίου
45. ΓΑΛΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης
46. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας
47. ΒΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
48. ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
49. ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50. ΚΟΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
51. ΛΙΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52. ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53. ΧΑΠΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Τοπική Κοινότητα Σκήτης
54. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
55. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56. ΓΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
57. ΔΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
58. ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
59. ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου
60. ΝΤΟΥΛΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
61. ΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
62. ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Β. Εγκρίνει την απομάκρυνση της μαρμάρινης πλάκας που σήμερα βρίσκεται στο 
μνημείο  του  προαύλιου  χώρου  του  Ιερού  Ναού  Αγίων  Αντωνίων  Αγιάς  και  την 
τοποθέτησή της στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Αγιάς και παράλληλα αναθέτει στον 
κ. Ιωάννη Μανίκα τη συνέχιση της έρευνάς του σχετικά με τα θύματα του εμφυλίου 
πολέμου της περιόδου 1948-1949 με σκοπό τη διαμόρφωση του τελικού καταλόγου 
των πεσόντων κατά την περίοδο αυτή.

Γ. Εγκρίνει τη  δωρεά  ενός  μισθού  του  Δημάρχου  και  μέρους  των  εξόδων 
παράστασης των δημοτικών συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια το έτους 2012 για 
την κάλυψη της δαπάνης ανάπλασης του μνημείου.

Μειοψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Κουτσαντάς  Βασίλειος  και  Σιμούλης 
Θωμάς για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Απουσίαζαν κατά τη  συζήτηση του θέματος  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Στάθης 
Νικόλαος και Βατζιάς Αντίγονος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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