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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 867/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/46631/27.7.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.  ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 



2 

 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α  12o: Εγγραφή εκτελεσθέντα από τα ναζιστικά 
στρατεύματα στο μαρμάρινο επιτοίχιο επιγραφικό μνημείο-ηρώο 
του Δημαρχείου Ρόδου   αρ.πρωτ. 2/46474/2018   
 
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ.Θ.Παπαγεωργίου εισηγούμενος 
το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 
2/46474/2018 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
ΣΧΕΤ: α) Η αρ. πρωτ. 2/92313/02-11-2016 αίτηση της κας 

Τριανταφυλλιάς Βογιατζή –Χατζησταμάτη. 

 

       1)Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική αίτηση μετά 

συνημμένων δικαιολογητικών, όπως αυτή ανανεώθηκε με τις από  

30-01-2017 και 23-07-2018 επιστολές, η αιτούσα κα 

Τριανταφυλλιά Βογιατζή – Χατζησταμάτη, πρώην Δημοτική 

Σύμβουλος του Δήμου Ροδίων (1983-1986) αιτείται την εγγραφή 

στο μαρμάρινο επιτοίχιο επιγραφικό μνημείο – ηρώο 

εκτελεσθέντων υπέρ πατρίδας (το οποίο βρίσκεται αριστερά της 

κεντρικής εισόδου του Δημαρχιακού Μεγάρου),  του 

ονοματεπώνυμου του από μητέρα θείου της Γεωργίου Δασκαλάκη 

του Ιωάννου και της Μαγδαληνής Χρυσοστομάκη, ο οποίος 

καταδικασθείς από στρατοδικείο εκτελέσθηκε από τα ναζιστικά 

στρατεύματα στις 23-04-1945.Ο εκτελεσθείς ως υπεύθυνος 

ασυρμάτου,  έδρασε σε λημέρι της περιοχής Ακραμύτη και στη 

περιοχή Ατταβύρου. Συνεργάσθηκε  με αντιστασιακές ομάδες και 

βρετανικές συμμαχικές και ήταν  μέλος της ομάδας Βρούχου-

Κωσταρίδη. Συνελήφθη από 18 ετών και αποδράσας και 

ξανασυλληφθείς επανειλημμένα, παρέμεινε  για πολλά  έτη σε 

στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κατά την εκτέλεση του ήταν μόλις 29 

ετών,  έγγαμος και πατέρας 3 παιδιών.   

 

          2) Όπως πράγματι τεκμηριώνεται και από συνημμένες στην 

αίτηση, σελίδες από το βιβλίο «Ρόδος 43-43 Μέρες Αντίστασης και 

προδοσίας» του έγκυρου Ιστορικού-Ερευνητή και Δημοσιογράφου 

Κώστα Τσαλαχούρη (εκδόσεις «Τροχαλία σελ. 172,185,187 μετά 
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πρωτογενών πηγών και βιβλιογραφίας) «ο Δασκαλάκης Γεώργιος 

του Ιωάννου και της Μαγδαληνής, από την Εμπωνα, γεννηθείς το 

1916, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 23 Απριλίου 1945 

στις φυλακές Ρόδου». 

         3) Το παραπάνω γεγονός επίσης τεκμηριώνεται και  από 

συνημμένο επίσης στην αίτηση,  αντίγραφο παλαιάς εγγραφής 

κατάστασης με αρ. πρωτ. Ι16/2/31 της  Διοίκησης Χωροφυλακής 

Ρόδου, που επιβεβαιώνει ακριβώς τα προαναφερόμενα, 

περιλαμβάνοντας με «αύξοντα αριθμό 10» τον «Δασκαλάκη  

Γεώργιο του Ιωάννη και της Μαγδαληνής» σε κατάσταση 

«εμφαίνουσα τα εκτελεσθέντα εν Ελλάδι άτομα είτε ατομικώς, 

κατόπιν αποφάσεως Στρατοδικείου ή άλλων αρχών κατοχής, είτε 

ομαδικώς εις εφαρμογήν αντιποίνων ή προς άσκησιν 

τρομοκρατίας». 

       4) Επιπλέον το γεγονός τεκμηριώνεται  και από συνημμένο 

επίσης στην αίτηση ιστοριογράφημα – ομιλία της κ. Φαίδρας 

Μαλανδρή Η ομιλία έγινε στη Μονόλιθο στις 08-08-2016 για τα 

αποκαλυπτήρια του Μνημείου στο «Λημέρι των Κατασκόπων της 

Μονολίθου», με αναλυτική αναφορά στη δράση των ελλήνων 

πατριωτών κατά τη διάρκεια του αντιστασιακού αγώνα έναντι των 

γερμανικών στρατευμάτων (ανατύπωση: Εφημερίδα Ροδιακή 11-

05-2016 σελ. 16-32), σύμφωνα με την οποία  στα ονόματα των 

προσώπων που έδρασαν και στάθηκαν «παλικαρίσια  μπροστά στο 

απόσπασμα» και «που έχουν θέση στον κατάλογο των αθανάτων» 

περιλαμβάνεται και το όνομα  «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

      5)Ύστερα από αυτά και κατά την εκ του νόμου γενική 

αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου «να αποφασίζει για  όλα 

τα θέματα που αφορούν στο Δήμο,  εκτός από εκείνα που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής» 

(παρ. 1 άρθρου 93 Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ),  λαμβάνοντας υπόψη 

α) την ως «εκ διαθέσεως αξία» (pretium affectionis – 
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συναισθηματική αξία) που και εκ του νόμου έχει για την 

οικογένεια και τους απογόνους του εκτελεσθέντος, ή κατά 

αναγνώριση της θυσίας του,  αποκατάσταση στην δέουσα τιμή και 

θέση του εκτελεσθέντος προγόνου τους,  β)  την από την ανώτατη 

αρχή του Δήμου Ρόδου (Δημοτικό Συμβούλιο)  οφειλόμενη ηθικώς 

ενέργεια έναντι του εκτελεσθέντα ήρωα, των απογόνων του και 

της κοινωνίας , αλλά και ως   βαρύτατη ηθική υποχρέωση έναντι 

της ιστορίας, για την ικανοποίηση της αιτούμενης αναγνώρισης 

της θυσίας και για την αποκατάσταση του  θυσιασθέντος στη 

δέουσα  τιμή και θέση και  δια του οποίου  βεβαίως 

αντιπροσωπεύονται και τιμούνται  και λοιποί ομοίως 

εκτελεσθέντες- θυσιασθέντες , για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν 

υπήρξε ενδιαφέρον και μέριμνα όμοιας αναγνώρισης , 

εισηγούμαστε όπως: 

-Στο επιτοίχιο μαρμάρινο επιγραφικό μνημείο – ηρώο που 

βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της εισόδου του Δημαρχείου 

Ρόδου με επιγραφή «Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΚΑΚΟΥΧΙΩΝ 

ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΙΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 2Ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1943 – 1945» κάτω 

ακριβώς από το τελευταίο ονοματεπώνυμο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ, προστεθεί το ονοματεπώνυμο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» και  « ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ. Ε. Καρίκης και Κ. Πότσος αντίστοιχα, οι Ανεξάρτητοι 
Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Ι. Περδίκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ. 
Δράκος, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Μ. Καραγιάννη, Α. Κωνσταντίνου, Σ. 
Καλαθενός, Δ. Μουτάφης και Στ. Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται 
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αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης,  τις διατάξεις του άρθρου 

65 του Ν.3852/2010 και του  άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει ώστε στο επιτοίχιο μαρμάρινο επιγραφικό μνημείο – 

ηρώο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της εισόδου του 

Δημαρχείου Ρόδου με επιγραφή «Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΙΣ 

ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚ ΚΑΚΟΥΧΙΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΙΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2Ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1943 – 

1945» κάτω ακριβώς από το τελευταίο ονοματεπώνυμο 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, προστεθεί το ονοματεπώνυμο 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  

 
 
                                                                
                                  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
  
                                    
                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ολόκληρη εισήγηση την έχει επιμεληθεί και 
πάλι ο κ. Παπαγεωργίου θα ήθελα την γνώμη του Σώματος . 
ΣΤΕΡΓΟΣ ΣΤΑΓΚΑΣ: Κ. Παπαγεωργίου μπορώ να μάθω γιατί στον 
Δήμο Ρόδου μόνο για τα ναζιστικά στρατεύματα και οι Ιταλοί έκαναν 
ιστορίες και έχουμε και άλλους ανθρώπους που το ΄21 είχαν 
πολεμήσει και πριν 200 χρόνια γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο στα 
ναζιστικά στρατεύματα ; 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Υπάρχουνε δυο πινακίδες αν προσέξετε 
την είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου υπάρχουν δυο επιτείχιες 
πινακίδες η μια είναι για τους εκτελεσθέντες εκ κακουχιών στα 
στρατόπεδα την περίοδο 43-45 και η άλλη είναι η περίοδος που ήταν  
μετά ο πόλεμος της Κορέας κλπ. Δυστυχώς είναι μόνο αυτές οι δύο 
επιτείχιοι , μπορείτε με μια νεώτερη απόφαση να προβλέψετε και 
έναν άλλο επιτείχιο που να είναι για όλους . Δεν υπάρχει περιορισμός 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Αν μου επιτρέπετε στο μάρμαρο που υπάρχει 
κατά –κάτω αναγράφονται και τα ονόματα του Παπά Λουκά 
Παπακωνσταντίνου και της Ανθούλας Ζερβού που είναι οι 
πρωτοήρωες και πρωτομάρτυρες ολόκληρου του Δωδεκανησιακού 
αγώνα επί Ιταλικής κατοχής που δολοφονήθηκαν από τα Ιταλικά 
στρατεύματα την Κυριακή του Πάσχα το 1919 στο Παραδείσι . 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να βοηθήσω είναι σωστή η παρατήρηση 
του κ. Στάγκα να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να 
μελετήσει αυτό το θέμα των επιτείχιων ηρώων ή και έτσι ώστε να 
γίνει μια αποκατάσταση .  
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ:Ο λόγος πρόεδρε είναι ότι πράγματι υπάρχει 
ολόσωμη εικόνα του Παναγιώτη του Ρόδιου κάτω , σωστά; Έχουμε 
όμως άλλους 10-15-20 ανθρώπους οι οποίοι το 1821 τουλάχιστον 
πολεμήσανε, εγώ μπορώ να καταθέσω 20 ονόματα και υπάρχει και 
ειδικό βιβλιαράκι γι αυτό κάποιοι άλλοι γνωρίζουν κάτι παραπάνω 
αλλά όλους αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε ξεχασμένους και 
δεν το ξέρει κανένας από τους συμπολίτες μας ποιοι ήταν , έτυχε ένα 
βγάλαμε τον Κλεφτοστεφανή έχει πάρα πολλούς . Έγινε κάτι πολύ 
σημαντικό αμέσως μετά το 1523 θα διαβάσετε αυτά τα οπ[οία είναι 
γραπτά στη Μονή Ψάλτου Άγιος Νικόλαος Ψάλτου της Λίνδου π[ου 
γράφει για την μάχη που έγινε εδώ πέρα οι Ρόδιοι εναντίον των 
Τούρκων εκεί νη την περίοδο και σκοτωθήκανε γύρω στα 1200 
άτομα . Να γίνει μια αναφορά για να ξέρουμε ότι ιστορικά πάντα 
υπήρχε ένας Ελληνισμός εδώ πέρα και δεν ήταν τυχαίος μόνο κάποια 
περίοδο την νεώτερη.         
           


