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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 30 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 361/2015 

       ΘΕΜΑ:  Ονοµατοδοσία του Θεάτρου στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο σε Θέατρο 
«Σοφία Βέµπο». 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 30ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16231/26 -11 -2015 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία,  δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς 
Ευστράτιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς 
Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, 
Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, 
Λαδάς Ευάγγελος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα.  
 
Κωλυοµένου του Προέδρου κου Βαλάνου Νικόλαου, ο οποίος λόγω ασθένειας αποχώρησε µετά την 
έναρξη της συνεδρίασης και απουσιάζοντος του Αντιπροέδρου κου Κυριλλίδη Γεώργιου, την διεξαγωγή 
της συνεδρίασης διεξήγαγε ο πρώτος σε ψήφους του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος και Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κος Μανωλόπουλος Βασίλειος, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/06, και ο οποίος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν.  
 
Ο Πλειοψηφήσας  Σύµβουλος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος και Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 1ο  

θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  Αντιδήµαρχος Πολιτισµού κος Κεσόγλου Παύλος  έθεσε 
υπ΄όψιν των µελών ότι: Όπως έγινε γνωστό κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου, το ‘’ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’’, βρίσκεται σε φάση τελικής 
υλοποίησης, µε δεδοµένο ότι έχει ήδη προ καιρού αποπερατωθεί η κατασκευή του 
οικοδοµήµατος, ενώ περαιτέρω προχωρούν µε αµείωτους ρυθµούς όλες οι απαραίτητες 
διαδικασίες για τον εν γένει έσωθεν υλικοτεχνικό ΤΟΥ εξοπλισµό. 
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Ας σηµειωθεί ότι κατά το παρελθόν πραγµατοποιήθηκε , µερίµνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µας ξενάγηση -για όσους εκ των αιρετών το επιθυµούσαν- στους χώρους του νέου 
Πολιτιστικού µας Κέντρου. 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει δραστηριότητες πολιτισµού του ∆ήµου στο 
οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 22. 
H µελέτη εκπονήθηκε από οµάδα µελετητών µέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., βάσει 
κτιριολογικού προγράµµατος που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Επιβλέπουσα υπηρεσία ήταν η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αµπελοκήπων. 
 Όπως είναι, επίσης, γνωστό η γενική ονοµατοδοσία του ανωτέρω Πολιτιστικού Κέντρου  έχει 
ήδη πραγµατοποιηθεί, υπό τον τίτλο ‘’ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’’ προς τιµήν της 
οικογένειας Καραπάντσιου, που υπήρξε ο µεγάλος δωρητής του µακρόπνοου αυτού έργου.  
 Στον παρόντα, λοιπόν, χρόνο τίθεται ζήτηµα ονοµατοδοσίας, όχι βέβαια του συνόλου κτιρίου, 
κατά τα προεκτεθέντα αλλά µόνον του θεάτρου που ευρίσκεται εντός  αυτού. 
Κατά την άποψή µας, ο χώρος θα πρέπει να λάβει το όνοµα ενός ανθρώπου του οποίου η 
προσφορά ανάγεται στον τοµέα του πολιτισµού, του πνεύµατος, του θεάτρου, των γραµµάτων ή 
εν πάσει περιπτώσει θα πρέπει να λάβει το όνοµα ενός ανθρώπου του οποίου η προσφορά 
υπήρξε διαχρονικά σηµαντική στην Ιστορία του Τόπου µας. 
Με βάση αυτά προκρίνουµε ως κατάλληλη την ονοµατοδοσία του θεάτρου του νέου Πολιτιστικού 
µας µεγάρου σε θέατρο ‘’ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ’’, µε δεδοµένο ότι η Σοφία Βέµπο δεν υπήρξε µόνον µία 
κορυφαία καλλιτέχνης του Θεάτρου και της Μουσικής, αλλά κυρίως υπήρξε το πρόσωπο εκείνο 
που ταυτίστηκε µε τον αγώνα για την ελευθερία, µέσα στους σκοτεινούς καιρούς που ο φασισµός 
και ο ναζισµός µάστιζε την πατρίδα µας, µε τη µορφή την Ιταλικών Επιδροµών και της Γερµανικής 
Κατοχής.  
Σήµερα, λοιπόν, που το ξεθωριασµένο πρόσωπο του ναζισµού επαναδιεκδικεί θέση στον 
σύγχρονο πολιτικό κόσµο, φρονώ πως η ονοµατοδοσία του θεάτρου του νέου Πολιτιστικού µας 
µεγάρου σε θέατρο ‘’ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ’’, δε θα αποτελέσει µόνον µία πράξη τιµής και αναγνώρισης 
σε αυτή την αναντίρρητα µεγάλη µορφή του Πολιτισµού, αλλά θα αποτελεί αυτόχρηµα και µία 
διαχρονική άρνηση -για τις παρούσες και τις µέλλουσες γενεές –σε κάθε µορφής φασισµό, 
ναζισµό και ολοκληρωτισµό στο σύγχρονο κόσµο, διά του παραδείγµατος του τιµωµένου 
προσώπου, του οποίου ο ηρωισµός εγγράφηκε ανεξίτηλα µέσα στην ακίβδηλη συλλογική µνήµη. 
Βιογραφικά στοιχεία του τιµωµένου προσώπου επισυνάπτονται. 
Το θέµα ετέθη στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης η 
οποία οµόφωνα εξέφρασε τηνσύµφωνη γνώµη της. 

 
      ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την ονοµατοδοσία του θεάτρου εντός του ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  σε 

θέατρο ‘’ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ’’ 
 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών όπου οι παρατάξεις τις µειοψηφίας δεν αντιτάχθηκαν 
µε την ονοµατοδοσία σε «Σοφία Βέµπο» αλλά κατέθεσαν η κάθε µια από αυτές δικές τους 
προτάσεις ως εξής: 

Η κα  Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία από την παράταξη «Πολίτες σε ∆ράση» 
προτείνει  για το θέατρο να δοθεί η ονοµασία ∆ηµήτρης Χόρν –Έλλη Λαµπέτη. Η πρόταση πήρε 6 
ψήφους (Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Ράπτου Ολγα, 
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας).  

Η κα Ράπτου Όλγα εκπροσωπώντας την παράταξη «Ενότητα για αλληλεγγύη και 
ανατροπή» προτείνει  για το θέατρο να δοθεί η ονοµασία Μελίνα Μερκούρη ή Μάνος Κατράκης. Η 
πρόταση πήρε 5 ψήφους (Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου 
Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας).  
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Ο κος Νοτάκης Ιωάννης επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» προτείνει 
για το θέατρο να δοθεί η ονοµασία Βασίλης Ρώτας. Η πρόταση πήρε 3 ψήφους (Νοτάκης 
Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας). 

Ο κος Σµήλιος Ηλίας επικεφαλής της παράταξης «Ανυπακοή στις γειτονιές των 
Αµπελοκήπων και της Μενεµένης» προτείνει να δοθεί η ονοµασία Μάνος Κατράκης ή Κάρολος 
Κουν ή Τζένη Καρέζη. Η πρόταση του κου Σµήλιου για ονοµασία του θεάτρου σε Μάνος 
Κατράκης ενσωµατώνεται στην ανάλογη πρόταση της κας Ράπτου Όλγας η οποία ψηφίστηκε και 
από τον κο Σµήλιο Ηλία. 

Επισηµαίνουµε ότι: η συγκεκριµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν 
υπόκειται στην διαδικασία του άρθρου 8 (οναµασία και µετονοµασία οικισµών, συνοικιών, οδών 
και πλατειών) του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114/2006 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, διότι 
πρόκειται για ονοµασία χώρου (θέατρο), εντός κτιρίου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 327/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου,  τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ.1 του Ν. 3463/06 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

       Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 17 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου 
Παύλος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Αποστολίδου 
Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Λαϊνάκου Αφροδίτη) λευκό 7(Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου 
Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας)οι οποίοι ψήφισαν σύµφωνα µε τις ανωτέρω τοποθετήσεις τους.   
Α) Ονοµατοδοτεί το θέατρο που βρίσκεται στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου µας, σε 
θέατρο ‘’ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ’’. 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                     
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 361/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 01 - 12 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο πλειοψηφήσας Σύµβουλος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Μανωλόπουλος Βασίλειος 
 
 
 

 


