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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 552/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 13-11-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
21/13-11-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 ΄Εκδοση ψηφίσµατος για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 26927/6-11-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης               Μαρκινός Αθανάσιος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ        

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 



 

 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ' αριθµ. 550/2014 απόφασή του οµόφωνα ενέκρινε τη 
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε “΄Εκδοση ψηφίσµατος για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου” και αφού έλαβε υπόψη:  
  
1.  Το συνταχθέν σχέδιο ψηφίσµατος 
 
2.  Την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου ο οποίος συµφωνεί µε το περιεχόµενο του ψηφίσµατος.  

3.  Την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού ο 

οποίος συµφωνεί µε το περιεχόµενο του ψηφίσµατος. 

 

4.  Την τοποθέτηση του επικεφαλής της α΄ ελάσσονος  µειοψηφίας κ. Βαίου Βαρελά,ο 

οποίος διαφωνεί µε το περιεχόµενο του ψηφίσµατος. 

 

5.  Την τοποθέτηση του επικεφαλής της β΄ ελάσσονος  µειοψηφίας κ. Ευάγγελου Λέµµα,ο 

οποίος συµφωνεί µε το α΄ σκέλος του ψηφίσµατος αλλά διαφωνεί στο β΄ σκέλος του 

ψηφίσµατος. 

 

6. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της γ΄ ελάσσονος  µειοψηφίας κ. Βασιλείου Κρανιά,ο 

οποίος συµφωνεί µε το περιεχόµενο του ψηφίσµατος. 

 

7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της 

συνεδρίασης 

 

                                             Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
 
  Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσµατος για την επέτειο του Πολυτεχνείου, το οποίο έχει ως εξής: 
 

“Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας τιµά την Επέτειο του Πολυτεχνείου και 

όσους αγωνίστηκαν για την πτώση της δικτατορίας και την προάσπιση της ελευθερίας, της 

δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

Τιµή και δόξα στην εξέγερση και τους εξεγερµένους του Πολυτεχνείου, τιµή και δόξα 

στους νεκρούς και τους αγωνιστές του, τιµή και δόξα σε κάθε νεολαίο, σπουδαστή και 

εργαζόµενο, που ξεσηκώθηκε και ο ξεσηκωµός του οδήγησε στην πτώση της λαοµίσητης 

επτάχρονης δικτατορίας των συνταγµαταρχών.  

Το Πολυτεχνείο, η τριήµερη επική εξέγερση της ελληνικής φοιτητικής νεολαίας και 

των Ελλήνων πατριωτών, αποτέλεσε την κορυφαία έκφραση του αντιδικτατορικού αγώνα 

του ελληνικού λαού, ενάντια στην αµερικανόπνευστη χούντα των συνταγµαταρχών. 



 

 

Υπήρξε δηλαδή η κορύφωση µιας ιδεολογικοπολιτικής ζύµωσης ενάντια στη χούντα 

και το φασισµό και εκφράστηκε µε αγωνιστικότητα, διεκδικητικότητα και πάλη. 

Η πτώση της δικτατορίας και η επαναφορά της δηµοκρατικής νοµιµότητας αποτέλεσε 

το κυριότερο αίτηµα του λαϊκού ξεσηκωµού του Νοέµβρη του ‘73.  

Η µατωµένη κραυγή «Ψωµί – Παιδεία – Ελευθερία» εκφράζει την ουσία µιας 

ολοκληρωµένης ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητης και κυρίαρχης, απαλλαγµένης από  

αντιδηµοκρατικούς θεσµούς και εξαρτήσεις µε κατοχυρωµένη τη λαϊκή κυριαρχία, µιας 

δηµοκρατίας ανοιχτής σε όλες τις εξελίξεις του καιρού µας, φλόγιζε πραγµατικά τις καρδιές 

των αγωνιστών του Πολυτεχνείου. 

Αποτίνουµε φόρο τιµής στους ηρωικούς αγωνιστές του Πολυτεχνείου που πότισαν µε 

τον αγώνα τους και αρκετοί µε τη θυσία τους, το δέντρο της λευτεριάς, της δηµοκρατίας και 

της προόδου. 

 

«Γράψανε το όνοµά του...». 

Αυτοί δεν ήταν Ήρωες. Όµως ο θάνατός τους 

Των άδειων µάταιων ηµερών νόµιµη πλήρωση  

Στων άλλων την παραδοχή και την αδιαφορία 

Μανόλης Αναγνωστάκης 

 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 552/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


