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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 17/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 24 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8248/19-08-16  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 24 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Ζάχος Βασίλειος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Βλάγκας Ιωάννης 

6. Πανάγου Ελευθερία  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Τζέκας Θωμάς 

9. Τσιαπλές Θωμάς  22. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Μαϊμάρης Δημήτριος *  

11. Σαϊτης Αστέριος  24. Ντόντος Γεώργιος 

12. Τσεργάς Κων/νος  25. -- 

13. Διψάνας Αχιλλεύς  26.-- 

* αποχώρησε μετά το 2ο θέμα 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 3 ) 

1. Ζησάκη Ξανθή   3. Τσούγιας Χρήστος 

2. Αργυρίου Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 

Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Μπανιώρας Γ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., 
Σεβδαλής Ελ., Νταής Β., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι.,  
Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π. & Σακκαβός Ι. 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. 
θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (2ο) «Επί αιτήσεως Επιτροπής ανάδειξης του έργου του Ζήση Παπαδημητρίου»  
Αριθμός   Απόφασης ( 126) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Κολλάτος Κων. 



 Στο Δήμο μας κατατέθηκε μία αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που υπογράφεται 
από την Επιτροπή ανάδειξης του έργου του Ζήση του Παπαδημητρίου, θέλοντας με τον τρόπο 
αυτόν να τιμηθεί ένας άνθρωπος που προσέφερε πολλά στους Γόννους και την ευρύτερη 
περιοχή. Το συγκεκριμένο αίτημα αναφέρει: πρώτον, στη μετονομασία του δρόμου που περνάει 
μπροστά από την οικεία του Ζήση του Παπαδημητρίου στους Γόννους, από οδός Φρειδερίκης 
να μετονομαστεί σε οδός «Ζήση Παπαδημητρίου». Δεύτερον, χωρίς να αλλάξει τίποτα, στην 
ονομασία «Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων», στο κάτω μέρος να γίνει «Ζήση και Κριστιάνε 
Παπαδημητρίου». Αυτό ζητάει με επιστολή του η Επιτροπή ανάδειξης του έργου του Ζήση 
Παπαδημητρίου. Ως δημοτική αρχή εισηγούμαστε την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος 
καταρχήν, και την αποστολή στην αρμόδια Επιτροπή Ονοματοθεσιών της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας για τη σχετική έγκριση.  
 Η εισήγηση αυτή επιτρέψτε μου να είναι θετική, κάνοντας πράξη αυτό που 
υποσχεθήκαμε μετά το θάνατο του κυρίου Καθηγητή. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Οκτωβρίου του 2015 

Αναγκαστήκαμε, βέβαια, να φέρουμε το θέμα και την αίτηση την συγκεκριμένη προς 
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο διότι υπήρχε και κάποια παρόμοια αίτηση, που είναι 
απορριπτική, του Τοπικού Συμβουλίου. Αυτό έχει να κάνει με μία αίτηση του Συλλόγου Φίλων 
της Πινακοθήκης, σχετικά με τις ίδιες προτάσεις. Αλλά το Τοπικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία 
και όχι ομόφωνα, πήρε μία απόφαση απορριπτική της πρώτης αίτησης που ήρθε στο Τοπικό 
Συμβούλιο. Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο να κάνει τον κόπο και να ανακοινώσει  την απόφαση 
του πρακτικού του Τοπικού Συμβουλίου Γόννων και τις απόψεις των μελών όπως έχουν 
διατυπωθεί και όπως έχουν αποφασίσει και ζητώ την υπομονή σας για πέντε λεπτά. Στη 
συνέχεια, όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει να τοποθετηθεί, να το κάνει, ώστε να υπάρχει η 
ξεκάθαρη θέση του, η οποία θα καταγραφεί.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσέτσιλας Δημ.,  διάβασε την 
8/2016 απόφαση του Τ.Σ. Γόννων που αφορούσε ανάλογο αίτημα των Φίλων της Πινακοθήκης 
και η οποία ήταν Κατά Πλειοψηφία Αρνητική. 
 Όσοι πήραν το λόγο, αποσπασματικά είπαν τα εξής: 

Μανώλης: αυτή είναι άλλη αίτηση. Είχα την εντύπωση ότι αυτή η αίτηση της Επιτροπής πέρασε 
από το Τοπικό Συμβούλιο. Τώρα κατάλαβα ότι αυτή είναι άλλη αίτηση. Επίσης, μιλάτε για 
νομιμότητα. Δήμαρχε, μάλλον μας δουλεύετε. Θα τρέξουμε εμείς για να αποδείξουμε ότι δεν 
είμαστε ελέφαντες; Στο άρθρο 8 του Νόμου αναφέρει ρητά «Η ονομασία συνοικιών, οδών και 
πλατειών δύναται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
ύστερα από εισήγηση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου». Τηρείτε εσείς αυτή τη νομιμότητα 
τώρα; Αφού το λέει ο Νόμος. Μας φέρνετε παρανόμως μία αίτηση εδώ απευθείας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Γιατί; Υπάρχει λόγος; Ας τη στέλνατε και αυτή, θα λέγανε τι θα λέγανε οι άνθρωποι 
και μετά θα την περνάγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή δεν θα την περνάγαμε.  
Συμφωνώ φυσικά με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Κανένας σώφρων άνθρωπος νομίζω ότι θα 
αντιδράσει πάνω σε τέτοια θέματα. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η 
ονοματοθεσία. Εκεί δεν μπορώ να μην συνταχθώ με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. 
Γιατί εγώ από την ιστορία των Γόννων δεν γνωρίζω τίποτα. Για το έργο δε του Παπαδημητρίου 
μια φορά επισκέφθηκα το σπίτι τους ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όταν ήμουν, του 
Μακρυχωρίου και είδα μία εκδήλωση με πίνακες, τραγούδια χαρούμενα. Ωραία… Από εκεί και 
πέρα, δεν μπορώ να κρίνω το έργο του. Αφουγκράζομαι την κοινωνία. Λέτε ότι πρόσφερε στην 
κοινωνία. Να τον τιμήσουμε με οποιεσδήποτε εκδηλώσεις, ναι. Αλλά τώρα, το να φτάσουμε σε 
ονοματοθεσία… Και όπως λέτε, μέσα στο κτήριο εκεί το κοινοτικό υπάρχει το όνομά του. Γιατί 
να το αλλάξουμε; Ας το αφήσουμε όπως είναι «Κοινοτικό Κατάστημα» και μέσα μία αίθουσα 
Ζήση Παπαδημητρίου, όπως είναι. Αφού υπάρχει. Δηλαδή, ερχόμαστε σε κάτι αντιπαραθέσεις 
για πράγματα που δεν χρειάζεται. Να είμαστε όλοι μαζί να στηρίξουμε τις εκδηλώσεις που θα 
κάνει η Επιτροπή που ανέλαβε, ναι. Για την ονοματοθεσία, είμαι σύμφωνος με την απόφαση 
του Τοπικού Συμβουλίου. 



Μπανιώρας Γ. / Πρόεδρος Τ.Κ. Γόννων: γιατί αυτή η βιασύνη να τιμήσουμε, να δώσουμε όνομα 
σε κτίριο και δρόμο;  Ακόμα «δεν κρύωσε»… δεν έχει σειρά.. υπάρχουν άλλοι επιφανείς της 
περιοχής που θα πρέπει να τιμηθούν πρώτα, τα οποία προσέφεραν στον τόπο και δεν 
τιμήθηκαν. Δεν έχει σειρά αυτή την ώρα να τιμηθεί ο Ζήσης ο Παπαδημητρίου και να του 
δώσουμε και το μεγάλο μερίδιο στην πλατεία των Γόννων, να του παραχωρήσουμε το παλιό 
δημοτικό κατάστημα στην Κριστιάνε και στον Ζήση. Σε ποιο σύλλογο;…… αυτοί οι κύριοι να 
πάνε στα χωριά τους, στις πόλεις τους απ’ όπου κατάγονται να κάνουν εκεί αιτήσεις και όχι να 
έρχονται στους Γόννους να μας υποδείξουν τι θα κάνουμε. Έχουν άλλοι σειρά, Δήμαρχε, να 
τιμηθούν πρώτα. Όταν θα έρθει η σειρά του Ζήση, να το κάνουμε. 
Μαϊμάρης: το θέμα είναι σοβαρό. Αν δεν περάσει από το Τοπικό, όπως γίνονται όλα, είμαι 
κατά. Δεν παίζει ρόλο η θέση μου, απλώς σας λέω ότι είμαι κατά. Θα πάει στο Τοπικό 
Συμβούλιο, θα περάσει από εκεί, αν πει το ναι το Τοπικό Συμβούλιο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. 
Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι το θέμα αιωρείται. Όταν το θέμα ξεκαθαριστεί ακριβώς, ότι 
θέλετε, μαζί σας. Άρα, νίπτω τας χείρας μου και είμαι αρνητικός. 
Τζέκας:  η αίτηση αυτή έπρεπε να κατατεθεί  στο Τ.Σ. εσείς αγνοείτε την απόφαση του Τ.Σ. που 
είναι αρνητική,  και δίνετε σημασία σε μια Επιτροπή που απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από 
ανθρώπους που δεν είναι Γοννιώτες. Δεν διαφωνεί κανείς με το να τιμηθεί ο Παπαδημητρίου, 
αλλά μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους  …. Πιστεύω ότι το κτήριο πρέπει να παραμείνει όπως 
είναι, με τη λειτουργία που έχει τώρα, να είναι δημοτική Πινακοθήκη και να μπορεί να εκθέτει 
οποιοσδήποτε τα έργα του. Προτείνω να μπει στο κτίριο η Επιγραφή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ & να 
γίνονται εκεί και κάποιες συνεδριάσεις. 
Καραναστάσης: Εγώ προτείνω να φύγουν οι πίνακες από τη Δημοτική Πινακοθήκη, να πάνε στο 
σπίτι του κυρίου Παπαδημητρίου, να γίνει ένας παιδικός σταθμός εκεί. ……... Εγώ δεν γνωρίζω  
ούτε την Κριστιάνε, ούτε τον Παπαδημητρίου, ας τιμηθεί στη Θεσσαλονίκη όπου έδρασε.  
Κυρίτσης: Διαφωνώ Δήμαρχε με την πρωτοβουλία σας. Σέβομαι το όνομα του Ζ. 
Παπαδημητρίου, αν μπορούσε να μας δει να κανιβαλίζουμε πάνω στο όνομα του….. να τιμηθεί, 
αλλά όχι ν’ αποφασίσω πιεζόμενος. Να ξαναρχίσει το θέμα από την αρχή.   Διαφωνώ με τη 
διαδικασία, η οποία σήμερα διχάζει το Σώμα.  
Τσιόπα: Ντρέπομαι σήμερα γι αυτή την αντιπαράθεση. Ο Πρόεδρος είπε ότι και αυτή την 
αίτηση να έβλεπε την ίδια απόφαση θα έπαιρνε. Είμαι πολύ «μικρή» για να κρίνω το έργο του 
Παπαδημητρίου. Εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία των Γοννιωτών επιθυμεί την ονομασία της 
Πινακοθήκης…. αν δεν υπήρχε Ζήσης Παπαδημητρίου, δεν θα υπήρχε δημοτική Πινακοθήκη. 
Εγώ δεν νομίζω να ιδιοποιείται να πάρει κάποιος το δημοτικό κατάστημα, Λόγω της 
Πινακοθήκης & του Λαογραφικού Μουσείου, υπάρχει επισκεψιμότητα στους Γόννους. 
Γουγουλιάς Δημ. / Μέλος της Επιτροπής: Συμφωνώ με τον Κυρίτση, «αν μας έβλεπε τώρα θα 
έπαιρνε τους πίνακες και θα έφευγε..» Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τους Γοννιώτες κι όταν 
έρχονται θέματα στο Δ.Σ. διχάζονται. Ο Ζήσης και η Κριστιάνε κάνανε μία δωρεά. Απλά τα 
πράγματα. Το κτήριο είναι δημοτικό, είναι κοινοτικό, δεν το οικειοποιείται ο Ζήσης ο 
Παπαδημητρίου, απλώς ο δήμος αποδέχτηκε τη συλλογή του και έγινε εκεί μία Πινακοθήκη 
κόσμημα, που λίγες υπάρχουν στην επαρχία στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, πριν από ένα 
χρόνο, τον Οκτώβριο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε πραγματικά να προχωρήσει και να 
κάνει κάποιες ενέργειες για να τιμήσει αυτόν τον άνθρωπο, που ανέδειξε τους Γόννους όσο 
κανένας άλλος, στο πανελλήνιο και παγκόσμια. Αυτό δε νομίζω να το αμφισβητεί κανένας μας. 
Εκεί λοιπόν, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις ομόφωνες και «θερμές» τότε, να υποστηριχθεί αυτή 
η προσπάθεια για την ανάδειξη του έργου και της Πινακοθήκης. Στα πλαίσια αυτής της 
προσπάθειας δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή. Η Επιτροπή για την ανάδειξη του έργου του 
είναι διαχρονική, αποτελείται από τρεις Γοννιώτες και από φίλους του Ζήση κ.λ.π. .  
Αργυρακούλης Ι. / Μέλος Τ.Σ. Γόννων: Δεν ξέρω γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη το Τοπικό.  Το 
Τοπικό Συμβούλιο είναι από όλες τις παρατάξεις και παρόλα αυτά τα βρίσκουμε. Έπρεπε να 
γίνει η Πινακοθήκη, δεν το συζητάμε, σε αυτό το ιστορικό κτήριο της παλιάς κοινότητας. Τον 
Ζήση τον Παπαδημητρίου τον τιμήσαμε, τον αγαπάμε. Εγώ κουβαλούσα τα ηχεία στο σπίτι του. 



Εγώ τα έκανα όλα όταν γινότανε εκδηλώσεις. Όφειλαν να γίνονται. Άλλο το ένα και άλλο το 
άλλο.  
Γνωρίζετε την ιστορία των Γόννων; Αφουγκραστήκαμε την τοπική κοινωνία, αφού μένουμε 
εκεί…. και μας το είπε… πήραμε αιτιολογημένη απόφαση. Εμείς πήραμε μία απόφαση, είναι 
αιτιολογημένη η απόφαση.  Δήμαρχε, σε αυτό το ιστορικό κτήριο του Μακρυχωρίου.., γιατί εσύ 
έχεις το προνόμιο, δεν το έχει κανένας άλλος εδώ μέσα, είσαι κάτοικος του κάθε χωριού. Τώρα 
που μιλάμε για το ζήτημα των Γόννων, είσαι Γοννιώτης. Σ’ αυτό το ιστορικό κτήριο όπως και στα 
ιστορικά κτήρια των Γόννων, σε παρακαλώ, έστω με δεύτερη σκέψη, να δεχτείς την απόφαση 
του Τοπικού Συμβουλίου Γόννων. 
Μπίκας: δεν έχω αντίρρηση, να γίνει η ονομασία.  
Τσιλιμίγκας Τάσος: δημότης Γόννων: είμαι δημότης Γόννων & ξέρω κι εγώ την ιστορία των 
Γόννων. Είμαι της άποψης του ΝΑΙ στην ονομασία. Συμβαίνει να ονομάζονται οι Πινακοθήκες 
από τους  δωρητές τους. Θέλετε να ονομαστεί ή όχι; Το πρόβλημα που συζητάτε αφορά τη 
διαδικασία μόνο για το δρόμο, όχι για τα κτίρια.  
Τσεργάς: Ήμουνα από τους πρώτους που έγινα κοινωνός της ιδέας του Ζήση Παπαδημητρίου να 
δωρίσει τους πίνακες, την περιουσία του δηλαδή στο χωριό που γεννήθηκε. Ας μην 
κρυβόμαστε, Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων υπάρχει, επειδή υπήρξε ο Ζήσης Παπαδημητρίου. 
Αυτό που κάνουμε τώρα, έπρεπε να το έχουμε κάνει από την αρχή, από τα εγκαίνια της 
Πινακοθήκης. Σήμερα διορθώνουμε μία παράλειψη. Εγώ, προσωπικά, συμφωνώ και με τις δύο 
προτάσεις  
Βλάγκας: συμφωνώ με την άποψη του Τοπικού . Ότι απόφαση πήρε το Τοπικό.  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και  μετά από διαλογική 
συζήτηση.  [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης, Βλάγκας Ι., Κυρίτσης Γ., Νικολάου, Μαϊμάρης, 
Καραναστάσης, Γκατζόγιας Παν., Τζέκας Θ., Κακαγιάννης Χρ. , Ντόντος Γ., Μπανιώρας 
Γ./Πρόεδρος Τ.Σ. Γόννων] 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος και συγκεκριμένα: 

 
1. Την ονομασία της Δημοτικής Πινακοθήκης Γόννων, σε Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων  

«Ζήση & Κριστιάνε Παπαδημητρίου» 
 

2. Την μετονομασία του δρόμου που περνάει μπροστά από την οικία του Ζήση Δ. 
Παπαδημητρίου, στους Γόννους, από «Φρειδερίκης» σε οδό Ζήση Δ. Παπαδημητρίου. 
 
Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική αίτηση, θα αποσταλεί στην Επιτροπή του άρθρου 
19 του Ν.4071/2012, για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 126/2016 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 
Τσέτσιλας Δημ. 


