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ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821. 

 

Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την 20835/12-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 
184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες οι τριάντα (30) και απόντες τρείς (3). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Καρράς Ευστράτιος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Νοτάκης Ιωάννης 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5  

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6  

7 Κατζικάς Γεώργιος 7  

8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  

9 Κουσίδης Γεώργιος 9  

10 Καζαντζίδης Γεώργιος 10  

11 Αβραμίδης Μωυσής 11  

12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  

13 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 13  

14 Γυμνόπουλος Κοσμάς 14  

15 Σεμερτζίδου Αγγελική 15  

16 Αποστολίδου Μαρία 16  

17 Παπαδήμας Αναστάσιος 17  

18 Φουκίδης Απόστολος 18  

19 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 19  

20 Γρούγιος Ηλίας 20  

21 Ζυγανιτίδης Απόστολος 21  

22 Σουσλόγλου Νικόλαος 22  

23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  

24 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 24  

25 Κυριλλίδης Γεώργιος 25  

26 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 26  

27 Μύθυμη Ελένη 27  

28 Καρασαρλίδου Σοφία 28  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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29 Ράπτου Όλγα    29  

30 Σμήλιος Ηλίας 30  

31  31  

32  32  

33  33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 
του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Σε τέσσερις (4) περίπου μήνες από σήμερα συμπληρώνονται δύο (2)  αιώνες από την 25η Μαρτίου 
1821, δηλαδή την ιδρυτική  ημερομηνία της σύγχρονης Ελλάδας αλλά και του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους 
του οποίου η επίσημη αναγνώριση  έγινε λίγα χρόνια αργότερα.  
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα γεγονός που πρέπει να καταλάβει την αρμόζουσα θέση του στο 
δημόσιο βίο του τόπου μας, μα και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές ανάγλυφο.  
Είναι η πρώτη επιτυχημένη Επανάσταση του 19ου αιώνα, η πρώτη Επανάσταση που βάλλει ευθέως κατά της 
περίφημης συμφωνίας της Βιέννης του 1815, η πρώτη Επανάσταση που πλήττει την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στο μαλακό υπογάστριό της και, τέλος, η Επανάσταση που θα ξεκινήσει την επαναχάραξη των ευρωπαϊκών 
συνόρων, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί έναν αιώνα αργότερα, σε πιο τοπική κλίμακα με τους Βαλκανικούς 
Πολέμους και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.  
Το Ελληνικό Κράτος ως κληρονόμος αλλά και ως δημιούργημα αυτής της Επανάστασης οφείλει να την 
αναδείξει και να την τιμήσει, σε εξόφληση ενός υστάτου φόρου τιμής στην Ιστορία και την Ιδιοπροσωπία του, 
μέσα από την απεύθυνση ενός ενωτικού εθνικού μηνύματος, σε όλες τις δυνάμεις που αποτελούν πλέον το 
κοινωνικό σώμα. 
Περαιτέρω, ο Δήμος μας, πιστός στην Ιστορία, στον Πολιτισμό και στις Παραδόσεις του Τόπου μας, θα 
προχωρήσει σε σειρά επετειακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ανάδειξη του 1821, ως 
φωτεινής σελίδας της νεότερης Ιστορίας μας, αντάξια του λαμπρού μας απώτερου παρελθόντος, μα και ως 
απαρχής για τη σκυλατοδρομία της Σύγχρονης Ελλάδας, στο νεότερο Ευρωπα’ι’κό και Παγκόσμιο Γίγνεσθαι. 
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με την αρωγή όλων των Υπηρεσιών του Δήμου μας και με τον κεντρικό 
Συντονισμό των Αντιδημάρχων Παιδείας και Πολιτισμού, επικουρούμενων από τα αντίστοιχα Διοικητικά 
Τμήματα, μα και από όλα τα πολιτιστικά τμήματα και σχήματα που υπάγονται στο Δήμο μας, με τη δυνατότητα 
ή και την προοπτική της συμμετοχής και σε ευρύτερες πολυσυμμετοχικές διοργανώσεις, με φορείς εντός και 
εκτός του Δήμου μας. 
Η παρούσα, λοιπό, Εισήγηση έχει ως σκοπό τη λήψη μίας απόφασης- πλαίσιο / σκοπιμότητας, επί του 
ανωτέρω θέματος. 
Η ανάδειξη των κορυφαίων προσωπικοτήτων της περιόδου αυτής, όπως επίσης και των σταθμικών και 
κομβικών σημείων από την προπαρασκευή και την έναρξη της Επανάστασης, μέχρι και την επίσημη 
αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους θα αποτελέσουν πρώτιστο μέλημά μας.  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ειδικότερος στόχος μας θα είναι η ευαισθητοποίηση όλων των ομάδων που συγκροτούν τον κοινωνικό ιστό της 
τοπικής μας κοινωνίας, μα όλως ιδιαιτέρως η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων και των δη των μαθητών. 
Προς επίρρωσιν, λοιπόν, της συμμετοχής των μαθητών στο ανωτέρω μεγάλο στοίχημα, θα προκηρυχθεί 
γραπτός δημοτικός μαθητικός διαγωνισμός  για τις τρεις τάξεις των Λυκείων, όπου θα βραβευτούν τα τρία 
καλύτερα γραπτά, από κάθε τάξη  και ειδικότερα: 

 Α. Για την Α΄ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821’’. 

 Β. Για τη Β’ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ, Ο 

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ’’. 
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 Γ. Για την Γ’ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821’’. 

Τα τρία καλύτερα γραπτά,  από κάθε τάξη  θα βραβευτούν με οικονομικό έπαθλο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 
€), δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) και χιλίων ευρώ (1.000 €) αντιστοίχως. Τα γραπτά θα αξιολογηθούν από 
Επιτροπή, αποτελούμενη από Φιλολόγους και Ιστορικούς. 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 

1821. 

Περαιτέρω, πυλώνας , της στόχευσής μας θα είναι η ιδιαίτερη ανάδειξη των Μακεδόνων Αγωνιστών της 
Ελληνικής Επανάστασης, καθώς όπως είναι γνωστό δεν έτυχαν δυστυχώς, μέχρι και σήμερα της ανάλογης 
προς το μέτρο της συμβολής τους, Τιμής και Μνήμης, σε κεντρικό επίπεδο, πλην όμως ο Δήμος μας έχει 
αναλάβει τέτοιες αποκαταστατικές πρωτοβουλίες, όπως π.χ. η μετονομασία της Πλατείας Β’ ΚΑΠΗ, στη 
συμβολή των οδών Ελευθερίας και 28ης Οκτωβρίου, σε πλατεία ‘’ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ’’, προς τιμήν του 
αρχιστρατήγου των μακεδονικών στρατευμάτων, κατά την Ελληνική Επανάσταση. Στην ίδια κατεύθυνση θα 
παραμείνουμε αταλάντευτοι. 
Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση εστιασμένη σε αυτό το ειδικότερο αντικείμενο προς 
διατράνωση της αναφαίρετης και αδιαπραγμάτευτης συμβολής της Μακεδονίας στον Ελληνικό 
Απελευθερωτικό Αγώνα. Ήδη έχουν κατατεθεί σχετικές προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται από τις 
συνυπεύθυνες Αντιδημαρχίες, με επικρατέστερη τη μεταφορά του έργου ‘’ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΣΙΟΙ ΤΟΥ 1821’’ του 
Γιώργη Έξαρχου.  
 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ’’ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ 

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ’’ 

Ακόμη, δε θα μπορούσε να παραβλεφθεί ότι παιάνας του Απελευθερωτικού Αγώνα είναι αναντίρρητα ο ‘’Ύμνος 
εις την Ελευθερίαν’’, ήτοι το κορυφαία ποίημα του Διονυσίου Σολωμού, γι’ αυτό και πέραν των άλλων τυχόν 
εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν, μία τουλάχιστον θα έχει ως πυρήνα τη δημιουργία μουσικής- 
αφηγηματικής- θεατρικής παράστασης, βασισμένης στον ‘’Υμνον εις την Ελευθερίαν’’ , από τον οποίο έλκει και 
ο Εθνικός μας Ύμνος, με τη μεταφορά του σε δρώμενο. Ήδη έχουν κατατεθεί σχετικές προτάσεις, οι οποίες 
αξιολογούνται από τις συνυπεύθυνες Αντιδημαρχίες. 
 Το χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί για τα συμβολικά οικονομικά έπαθλα των καλύτερων γραπτών  
ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €), για κάθε τάξη  (3.000€ +2.000€+ 1.000 €) και 
συνολικά στις δέκα οχτώ χιλιάδες ευρώ (6.000 Χ 3= 18.000 €). Το χρηματικό αυτό ποσό θα πρέπει να καλυφθεί 
είτε με επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση από τα διαθέσιμα του Δήμου μας, με την οδό που η αρμόδια 
οικονομική Υπηρεσία θα θεωρήσει κατάλληλη. 
 Τέλος, το χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση όλων των επετειακών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, για την Επέτειο των διακοσίων ετών, από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης εκτιμάται στο 
χρηματικό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα 
επιπρόσθετης (της προϋπολογισθείσης) οικονομικής ενίσχυσης του οικείου ή των οικείων κωδικών της 
Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, έως και είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) με την οδό που η αρμόδια οικονομική 
Υπηρεσία θα θεωρήσει κατάλληλη.  
  Είναι Χρέος μας να Τιμήσουμε την Ιστορία μας και τους Ήρωες μας, με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, σε 
αυτό το κομβικό σημείο της Ιστορικής Διαδρομής της Πατρίδας μας. Είναι παράμετρος Ιστορικής Μνήμης, 
Κλωνάρι Εθνικής Αυτοσυντήρησης, μα και αμετάθετο Χρέος μας σε αυτούς που πέρασαν, ήρθαν, θα’ ρθούν.
  
Εν όψει όσων αναφέραμε, εισηγούμαστε να εγκριθούν τα ανωτέρω και συγκεκριμένα να εγκριθεί: 
 
1.  Η Διενέργεια γραπτού Μαθητικού Διαγωνισμού, με οικονομική επιβράβευση 

 Α. Για την Α΄ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821’’. 

 Β. Για τη Β’ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ, Ο 

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ’’. 

 Γ. Για την Γ’ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821’’. 

2. Η Πραγματοποίηση Εκδήλωσης με σκοπό την ανάδειξη των Μακεδόνων Αγωνιστών του 1821. 
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3. Η Πραγματοποίηση Εκδήλωσης, βασισμένης στο έργο του Διονυσίου Σολωμού ‘’ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ’’. 

4.  Συνολική πίστωση τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000 €) για τον ανωτέρω σκοπό 

Επαναλαμβάνουμε ότι η παρούσα Εισήγηση έχει ως σκοπό τη λήψη μίας απόφασης  πλαίσιο/σκοπιμότητας  
επί του ανωτέρω θέματος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις,  

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

                                              Επί των καταμετρούμενων 

 

1. Εγκρίνει την διενέργεια γραπτού Μαθητικού Διαγωνισμού, με οικονομική επιβράβευση 

 Α. Για την Α΄ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821’’. 

 Β. Για τη Β’ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ, Ο 

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ’’. 

 Γ. Για την Γ’ Τάξη του Λυκείου διαγωνισμός, με θέμα : ’’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821’’. 

2. Εγκρίνει την Πραγματοποίηση Εκδήλωσης με σκοπό την ανάδειξη των Μακεδόνων Αγωνιστών του 1821. 

3. Εγκρίνει την Πραγματοποίηση Εκδήλωσης, βασισμένης στο έργο του Διονυσίου Σολωμού ‘’ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ 

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ’’. 

4.  Εγκρίνει συνολική πίστωση τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000 €) για τον ανωτέρω σκοπό 

5. Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 

Καΐκατζάνη- Χαραλαμπίδου Μαρία, Μύθυμη Ελένη και Ράπτου Όλγα ψηφίζουν λευκό. 

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας παρών. 

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καρασαρλίδου Σοφία μειοψήφησε. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 
 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  17 - 11 – 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


