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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

         

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                        
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
της 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2020  
 

ΘΕΜΑ :  

«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδελφοποίησης του Δήμου Θηβαίων με το 
Δήμο Σπάρτης». 

 
 

 Στη Θήβα, σήμερα στις 24 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική  

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με αριθμό πρωτ. : 3558/20-2-2020  έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΕΜΗ κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  από το άρθρο 74 του 

Ν.4555/18,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 

Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 25 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :   

 

  
Α/Α 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)  Κων.Χαρέμης, Πρόεδρος Μαρ.Κατσιμίχα Γ.Γελέκας- Δ.Κ.Θήβας 

2)  Κων.Βόλης Νικ.Κοβάνης Κ.Χαρακόπος-Δ.Κ. Βαγίων 

3)  Κων.Γεωργίου Ι.Παπαδημητρίου Κ. Μπούγιας - Κοιν.Δομβραίνας 

4)  Στ.Καλαμιώτης Παν.Νίκας Κ.Κυβέρης -Κοιν. Καπαρελλίου 

5)  Αν.Καμούτσης Π.Πετεινάρης Αλ.Μπέκας-Κοιν.Πλαταιών 

6)  Ι.Κοντού Δημ.Αλεξάνδρου Σερ.Δέδες-Κοιν.Χωστίων 

7)  Ευαγγ.Κυπριωτάκης Θ.Κιούσης  

8)  Γ.Παπασπύρου Παν.Περαματζής  

9)  Ευαγγ.Τζουβελέκη-Ρεπούσκου Αντ.Τουλουμάκος  

10)  Παν.Τσαραμπάρης   

11)  Αλεξ.Φίλης   

12)  Κων.Χαρέμης   

13)  Αν.Χατζησταμάτης   

14)  Γρ.Παπαβασιλείου   

15)  Απ.Δαγδελένης   

16)  Χρ.Ρούσσος   

17)  Δημ.Σακάτης   

18)  Αγγ.Τσαρουχά   

19)  Ελ.Τσέλλος   

20)  Ηλ.Τραμπάκουλος   
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21)  Κων.Βενιζέλος   

22)  Αθ.Νόκα   

23)  Στ.Χαλβατζής   

24)  Ι.Ρόκας   

25)  Παν.Ρωμανάς   

  

 Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γεώργιος Δ. Αναστασίου, προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος – πρακτικογράφος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσούγκα Δήμητρα, για την τήρηση των πρακτικών της 

συνεδρίασης. 

 Ήδη, πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, έχουν προσέλθει οι 

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παν.Νίκας, Ι.Παπαδημητρίου, Π.Πετεινάρης, Θ.Κιούσης.  

• Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερ.διατάξεως, προσήλθε η δημοτική 

σύμβουλος κ. Μαρ.Κατσιμίχα, ενώ αποχώρησε η κ. Αγγ.Τσαρουχά. 

• Κατά την έναρξη της συζήτησης του παρόντος 4ου θέματος ημερ. διατάξεως προσήλθε 

ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντ.Τουλουμάκος, ενώ αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Παν.Νίκα. 

 

  Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, δίνει το λόγο στο 

Δήμαρχο Θηβαίων κ. Γεώργιο Αναστασίου,  ο οποίος εισηγείται το θέμα αναφέροντας ότι : Η 

Επιτροπή Αδελφοποιήσεων του Δήμου Σπάρτης, με ομόφωνη απόφασή της, εισηγήθηκε 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου της την αδελφοποίηση του Δήμου Σπάρτης 

με τον Δήμο Θηβαίων και τον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, στο πλαίσιο των επετειακών 

εκδηλώσεων για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της 

Σαλαμίνας.  

Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης με την υπ’ αρ. 9/27-1-

2020 (ΑΔΑ: Ω9ΒΔΩ1Ν-06Σ)  απόφασή του  (επισυνάπτεται)  ενέκρινε τη σύναψη 

αδελφοποίησης με τους ανωτέρω Δήμους,  και ειδικότερα με τον Δήμο Θηβαίων 

προκειμένου: 

α.  Να αποδώσει φόρο τιμής στις αρχαίες Πλαταιές για την καθοριστική συμβολή στην 

περσική αντίσταση 

β.  Να αποκαταστήσει τις ιστορικά όχι και ιδιαίτερα καλές σχέσεις  της αρχαίας 

Σπάρτης με τη Θήβα, μέσω της πρόσκλησης για ενεργό συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων και 

των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του στις επετειακές εκδηλώσεις 

για τα 2500 χρόνια, που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Σπάρτης  

γ.  Να προωθήσει τη συνεργασία των δύο Δήμων σε όλα τα επίπεδα: τοπική οικονομική 

ανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη, τέχνη, πολιτισμός, νέοι, κοινωνική συμμετοχή, αλληλεγγύη, 

τοπικές δημόσιες υπηρεσίες κλπ, εντοπίζοντας τους κοινούς στόχους και θέτοντας τις βάσεις 

και τις δεσμεύσεις για μία μακροπρόθεσμη και ουσιαστική αδελφοποίηση.  
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Δεδομένου ότι  : 

α.  Ο Δήμαρχος Θηβαίων Γεώργιος Αναστασίου αποτελεί μέλος της Τιμητικής 

Κοσμητείας των δράσεων για το Επετειακό Έτος «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020», που 

συνδιοργανώνουν το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών και με την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. 

β.  Η Αρχαία Σπάρτη κατά τη διάρκεια της Κλασσικής Αρχαιότητας ήταν μία από τις δύο 

πιο ισχυρές πόλεις-κράτη στην Αρχαία Ελλάδα. Η Σπάρτη άρχισε να αναδύεται ως πολιτικο 

-στρατιωτική δύναμη στην Ελλάδα κατά την αρχή της Αρχαϊκής Εποχής μετά το τέλος των 

σκοτεινών χρόνων της Γεωμετρικής Εποχής και έφτασε στην απόλυτη ακμή της μετά τη νίκη 

της στον Πελοποννησιακό Πόλεμο επί της Αθήνας και των συμμάχων της, όταν και πέτυχε 

να επιβάλει την ηγεμονία και την επιρροή της στο μεγαλύτερο μέρος του αρχαιοελληνικού 

κόσμου.  

Έμεινε γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη στρατιωτική δύναμή της, την πειθαρχία 

και τον ηρωισμό της καθώς και για την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της στη νίκη των 

Ελλήνων κατά των Περσών. Επίσης, έμεινε γνωστή για  τον  θρυλικό  βασιλιά της  Λεωνίδα 

Α´, από τη δυναστεία των Αγιαδών, ο οποίος ήταν ο τριτότοκος από τέσσερις γιους, από τον 

πρώτο γάμο του Αναξανδρίδα ή Αλεξανδρίδα, ο οποίος πιστευόταν πως ήταν απόγονος του 

Ηρακλή, που γεννήθηκε στη Θήβα.  

Ο Λεωνίδας ταύτισε το όνομά του με την πλέον ιδιόμορφη μάχη της αρχαιότητας, τη 

Μάχη των Θερμοπυλών που διεξήχθη το 480 π.Χ. (παράλληλα με τη ναυμαχία του 

Αρτεμισίου) μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών, κατά τη δεύτερη περσική εισβολή στην 

Ελλάδα, και η οποία περιγράφεται αναλυτικά από τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο κι 

ακολούθησε τη μάχη του Μαραθώνα, ενώ χρονικά προηγήθηκε της Ναυμαχίας της 

Σαλαμίνος και της μάχης των Πλαταιών, που ήταν η τελευταία σύγκρουση των Περσικών 

πολέμων.  

Στη μάχη των Θερμοπυλών λέγεται ότι συμμετείχαν και 400 Θηβαίοι, η συμμετοχή 

των οποίων έγινε αντικείμενο συζητήσεων ήδη από την αρχαιότητα και απασχολεί μέχρι και 

σήμερα τους ιστορικούς.  

γ.  Οι σχέσεις της Αρχαίας Σπάρτης με την Αρχαία Θήβα και τις Αρχαίες Πλαταιές δεν 

ήταν πάντα ιδιαίτερα καλές, καθώς άλλοτε συμμαχούσαν και άλλοτε ήταν αντίπαλες, 

επομένως είναι μία καλή ευκαιρία μέσω της Αδελφοποίησης των δύο Δήμων (Σπάρτης και 

Θηβαίων) να αποκατασταθούν αυτές οι ιστορικές σχέσεις.  

(Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου οι Θηβαίοι συμμάχησαν με τους 

Σπαρτιάτες ενώ οι Πλαταιείς με τους Αθηναίους.  Μετά το πέρας αυτού όμως, οι Θηβαίοι 

συμμάχησαν με τους Αθηναίους και κατάφεραν να λήξουν την ηγεμονία της Σπάρτης στον 

Ελλαδικό χώρο με την πλέον περισπούδαστη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.χ.  Ακολούθησε 
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η μάχη στη Μαντίνεια το 362 π.χ.  όπου  επίσης οι Θηβαίοι κατατρόπωσαν τους Σπαρτιάτες, 

αλλά έχασαν και τον στρατηγό Επαμεινώνδα που τραυματίστηκε θανάσιμα. Όμως είναι 

γνωστό ότι οι Σπαρτιάτες αν και ηττήθηκαν δεν παρέδωσαν ποτέ τα όπλα τους και 

πολέμησαν μέχρι εσχάτων.  

Κατά την αρχαιότητα οι Πλαταιές ήταν σύμμαχος της Αθήνας που βρισκόταν σε 

διαρκή αντιπαράθεση με τη Θήβα. Το 519 π.χ.  όμως οι Πλαταιείς για να μην υποταχθούν 

στους Θηβαίους ζήτησαν από τον Βασιλιά των Σπαρτιατών Κλεομένη τον Α’ να γίνουν 

σύμμαχοι αλλά ο Βασιλιάς τους προέτρεψε να συμμαχήσουν με τους Αθηναίους λόγω 

απόστασης και διαβλέποντας τον επερχόμενο περσικό κίνδυνο.   Το 464 π.χ. όταν οι 

Σπαρτιάτες αντιμετώπιζαν την εξέγερση των ειλώτων και την πολιορκία της Ιθώμης, οι 

Πλαταιείς τους ενίσχυσαν στέλνοντας στη Μεσσηνία το ένα τρίτο των οπλιτών τους.  

Κατά τους περσικούς πολέμους οι Πλαταιές ανήκαν στην Πανελλήνια Συμμαχία και 

μαζί με τις Θεσπιές φαίνεται να ήταν οι μόνες Βοιωτικές πόλεις που δεν εμήδισαν.  Οι 

Πλαταιείς πολέμησαν στη Ναυμαχία του Αρτεμίσιου το 480 πχ, που διεξαγόταν ταυτόχρονα 

με τη μάχη των Θερμοπυλών. Στη μάχη των Πλαταιών τον επόμενο χρόνο, όπου 

αρχιστράτηγος του Πελοποννησιακού Στρατού ήταν ο Βασιλιάς της Σπάρτης Παυσανίας, 

αγωνίστηκαν με 1000 οπλίτες σημειώνοντας την αποφασιστική νίκη για την ελευθερία. Μετά 

τη νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών οι Πλαταιές θεωρήθηκαν «Ιερή Πόλη» και οι 

Ελληνικές σύμμαχες πόλεις υποσχέθηκαν να μην επιτεθούν ποτέ εναντίον της, ενώ κάθε 

χρόνο γίνονταν εκδηλώσεις τιμής για τη μάχη) 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ 

αρ. 9/27-1-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΒΔΩ1Ν-06Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Σπάρτης . 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή 

της αδελφοποίησης του Δήμου Θηβαίων με τον Δήμο Σπάρτης και  για την ενεργό 

συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων και των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών 

συλλόγων του στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 2500 χρόνια, που θα πραγματοποιήσει ο 

Δήμος Σπάρτης.» 

 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το λόγο έλαβαν οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. : 

Γρ.Παπαβασιλείου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα πρέπει να σημειωθεί εδώ στην 

ιστορική αναφορά που έχουμε   εφόσον γράφει για τους Περσικούς Πολέμους, αναφέρετε 

στην εισήγηση του Δήμου Σπάρτης, αλλά και της δικής μας, ότι οι Θηβαίοι μηδισαν με τους  

Πέρσες.  Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως και  να το  ειδικεύσουμε ότι οι Ολιγαρχικοί της 

Θήβας, μήδισαν με τους Πέρσες, όχι όλος ο λαός, οι οποίοι μετά τιμωρήθηκαν με εκτέλεση.      
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Ηλ.Τραμπάκουλος, ο οποίος λέει ότι : συμφωνώ με την εισήγηση για αδελφοποίηση,  αλλά 

αισθάνθηκα άβολα όταν διάβαζα τα πρακτικά από το Δήμο Σπάρτης, όταν λέει : «…ωραία η 

άλλοι (για τους Πλαταιείς) μα εκείνοι οι Θηβαίοι ήταν συνεργάτες των Περσών, ήταν οι 

μπαχαλάκηδες της εποχής, …, πάμε να αναγνωρίσουμε την ενέργεια των Θηβαίων? Θα πέσει 

το άγαλμα του Λεωνίδα.» και αυτοί φυσικά το καταψήφισαν. Εμείς επειδή είμαστε υπέρ των 

συνεργασιών με ότι οφέλη μπορεί να έχει, πνευματικό, πολιτιστικά, οικονομικά θα το 

υπερψηφίσουμε. 

Στ.Χαλβατζής : Σίγουρα η πρόταση της αδελφοποίησης, είναι ένα θέμα το οποίο κανείς δεν 

μπορεί να πει ότι εγώ είμαι κατά των αδελφοποιήσεων ή ότι  γιατί και με ποιους θα 

αδελφοποιηθώ, γιατί πρέπει να έχει και μια έννοια. Αν διαβάσετε το κείμενο, ο Ηλίας 

ανέφερε ένα κομμάτι. Είναι   προσβλητικό για το Δήμο μας, σε πολλά σημεία. Δηλαδή λέει 

κάποιος, δικαιολογώντας γιατί κάνουμε αδελφοποίηση με τη Θήβα, λέει : «…ξέρετε δεν 

κάνουμε αδελφοποιήση με τη Θήβα κάνουμε γιατί έχουν τις Πλαταιές, αλλιώς δεν θα κάναμε 

αδελφοποίηση με τους Θηβαίους διότι αυτοί μήδισαν». Τώρα βέβαια, εγώ δεν έχω τα ιστορικά 

ντοκουμέντα, δεν είμαι ιστορικός ούτε μηδείς για να ξέρω αν υπήρχαν οι 400 Θηβαίοι στις 

Θερμοπύλες ή όχι, εμένα όμως η αναφορά όταν έφτασε αυτό το κείμενο που είναι επίσημο 

και έχει μπει διαύγεια και αναφέρετε και όπως θα σας πω επίσης ένα άλλο σημείο που μου 

έκανε εντύπωση είναι ότι κάποιος σύμβουλος, είπε ότι, εντάξει να κάνουμε αδελφοποίηση 

με κανέναν Δήμο που είναι πιο μπροστά από μας, να κάνουμε τώρα με  τη Θήβα τί να 

κάνουμε ; κάπως έτσι, προσβλητικό επίσης και του απάντησε άλλος σύμβουλος, θα κάνει  η 

επιτροπή αδελφοποίησης προτάσεις και με άλλους Δήμους που θα κερδίσουμε.  Δεν λέω ότι 

αυτοί εκπροσωπούν το Συμβούλιο του Δ.Σπάρτης, αλλά και εμείς εδώ εκπροσωπώντας το 

Δήμο Θηβαίων δεν είμαστε ούτε ριψασπίδες ούτε υποδιαίστεροι. Το αν υπήρξε μια πολιτική, 

διότι πρόκειται για πολιτική τοποθέτηση τότε περισσότερο, με τα δεδομένα της τότε εποχής, 

ποιος θα είναι με ποιους, γιατί για να τοποθετήσει στην ιστορία τότε τους Θηβαίους τότε, και 

το λέω εγώ που δεν είμαι Θηβαίος εκ γενέσεως, έχω γίνει Θηβαίος όμως,  θα πρέπει να 

μελετήσει συνολικά την ιστορία για να δεις τί υπήρχε τότε, γιατί εδώ γίνεται ένα παιχνίδι 

κυριαρχίας, όπως γίνεται σήμερα, γινόταν και τότε, η Θήβα ήταν ηγέτιδα δύναμη, είχε 

διαφωνίες με άλλους, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που στράφηκαν, ο Πελοποννησιακός 

πόλεμος έγινε μεταξύ Σπάρτης και Αθηνών, η Πλαταιές με τη Θήβα είμασταν αντίπαλοι,  

τότε. Όλα αυτά, έχουμε άλλες εποχές κι όταν αναφέρονται σε ένα επίσημο κείμενο νομίζω 

ότι δημιουργούν κάποια ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν, γιατί αν τα 

αφήσουμε έτσι αναπάντητα, θα δημιουργηθεί η αίσθηση ότι δεν θέλουμε να 

προστατεύσουμε το κύρος και την ιστορία της Θήβας. Βέβαια  υπάρχουν μέσα και αναφορές 

ότι η Θήβα έρχεται από πολύ μακριά και βέβαια έχει να επιδείξει  από πλευράς πολιτισμού, 

πολύ μεγαλύτερα κατορθώματα από τη Σπάρτη. Δηλαδή, εγώ, αν μου έλεγαν να διαλέξω και 

να επωμιστώ την ιστορία της Σπάρτης ή την ιστορία της Θήβας, θα προτιμούσα να έχω την 

ιστορία της Θήβας.  Γιατι η Σπάρτη θα έλεγα είναι η σύγχρονη δύναμη η οποία, 
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ιμπεριαλιστική δύναμη, της τότε εποχής. Δεν έχει να επιδείξει τον πολιτισμό που επέδειξε η 

Θήβα. Άρα, θα πρέπει κάποιος να τους πει ότι δεν είναι από κάτι να χαρακτηρίζει την 

ιστορία ενός τόπου. Και δεύτερον, θέλω να πω το εξής, ότι εγώ πριν δω το θέμα, είδα μια 

ανακοίνωση του Δήμου στα ΜΜΕ έλεγε και ζητούσε από πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή 

στην Επιτροπή αδελφοποιήσεων και δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγην όταν είδα ότι ήδη υπάρχει 

στα σκαριά μια αδελφοποίηση, άσχετα αν ήρθε πρόταση. Και ήθελα να πω ότι θα έπρεπε 

πρώτον να συζητήσουμε να συγκροτήσουμε κι εμείς την επιτροπή αδελφοποιήσεων και θα 

έπρεπε να είναι εισήγηση αυτής της επιτροπής αδελφοποιήσεων, όπως έγινε στη Σπάρτη 

άλλωστε, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασιστεί, διότι σ’ αυτήν την επιτροπή θα 

υπάρχουν άνθρωποι που θα ξέρουν   περισσότερα από μας για αυτά όλα που αναφέρονται. 

Είδα βέβαια διαβάζοντας ότι αυτό γίνεται κάτω από την πίεση θα έλεγα  του χρόνου ότι θα 

γίνουν οι εκδηλώσεις, για τις Θερμοπύλες – Πλαταιές 2020 και Θερμοπύλες – Σαλαμίνα και 

μπαίνουμε μέσα και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από αυτή τη διαδικασία και 

με βάση αυτό να αποδεχτούμε ότι γίνεται μια πρωθύστερη χρήση αυτού του όρου της 

αδελφοποίησης. Υπάρχει ο νόμος, εμείς όμως δεν έχουμε συγκροτήσει επιτροπή 

αδελφοποιήσεων, νομίζω ότι θα ήταν σωστότερο να κάνουμε πρώτα αυτό και να έχουμε 

γνωμη. Όμως θα πρέπει να καταγραφεί αυτό και να αποσταλεί η απόφαση με τις δικές μου 

απόψεις και να διαβάσουν κάποιοι από την Σπάρτη για να καταλάβουν ότι θα πρέπει να 

είναι προσεχτικοί όταν αναφέρονται στα ιστορικά δεδομένα και όταν προσπαθούν να 

χαρακτηρίσουν  έναν ολόκληρο Δήμο που η ιστορία του είναι μέσα στις 10 σημαντικότερες 

πόλεις του κόσμου.  

Ο κ. Αντ.Τουλουμάκος, εμείς δεν διαφωνούμε να γίνονται ιστορικές εκδηλώσεις και 

αδελφοποιήσεις με ιστορικά θέματα, στο βαθμό που έχουν κάποιο πραγματικό ιστορικό 7 

ουσιαστικό περιεχόμενο. Θεωρούμε φαιδρό μετά από 2.500 χρόνια να πάρουμε μια 

απόφαση ότι αποκαθιστούμε τις σχέσεις μας μεταξύ Θήβας και Σπάρτης. Είναι φαιδρό, 

είναι αστείο. Τι να αποκατασταθεί ? Αντικειμενικά η ιστορική αλήθεια είναι ότι, στον πόλεμο 

αυτό που έκαναν μια σειρά από ελληνικές πόλεις,  η πόλη της Θήβας, μήδισε.  Εμείς 

εκτιμάμε ότι ο πόλεμος κατά των Περσών για την εποχή του αυτή ήταν προοδευτικός και ο 

ρόλος της Θήβας, ήταν αντικειμενικά αντιδραστικός. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει 

κάποιος όταν διαβάζει την ιστορία. Φυσικά ο ρόλος των Πλαταιών ήταν μαζί με των 

υπόλοιπων ελληνικών πόλεων κ.λ.π. και πρέπει κι αυτό να αναδειχθεί. Τώρα από κει και 

πέρα αν βγαίνει ένα συμπέρασμα είναι ότι ακόμα και τότε όπως και στο ’21 κ.λ.π., ποτέ δεν 

υπήρχε αυτή η περιβόητη εθνική ενότητα. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι, αν και είναι θέμα 

ολόκληρης συζήτησης αν υπήρχε έθνος την περίοδο του 500π.Χ. διαμορφωμένο έτσι όπως 

είναι σήμερα συγκροτημένο σε Κράτος κ.λ.π.  αλλα λέμε αντικειμενικά αυτό το συμπέρασμα 

από την ιστορία. Πάντα υπήρχαν  δυνάμεις που δρούσαν προοδευτικά και δυνάμεις οι 

οποίες πήγαιναν με τους δυνατούς της εποχής. Αν αυτό το συμπέρασμα έρθουμε και το 

μεταφέρουμε στο σήμερα, και σήμερα γίνονται  Περσικοί πόλεμοι σε βάρος άλλων κρατών, 
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οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μεταξύ αυτοκρατοριών και πόλεων κρατών, διεξάγονται μεταξύ 

Εθνικών Κρατών και  Συνασπισμών Κρατών, και για να πούμε την αλήθεια με το όνομά της, 

αυτή τη στιγμή η Ελλάδα συντάσσεται σαν κράτος με ευθύνη της κυβέρνησης ανοιχτά με 

τους Αμερικάνους. Δίνει βάσεις, δίνει τα πάντα γη και ύδωρ και από την άλλη ερχόμαστε, 

αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που λένε ότι  καλά κάνουμε και πάμε με τους Αμερικάνους, 

όπως τότε πήγαν οι Θηβαίοι με τους Πέρσες, και κακώς λένε έχουμε πρόσφυγες και 

μετανάστες. Το ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο να  βομβαρδίζεται η Συρία, στέλνεται στρατός 

στο Μάλι και δεν ξέρω γω που, αυτό δεν μας απασχολεί, τη συνέπεια όμως ερχόμαστε και τη 

λουζόμαστε με ένα τέτοιο τρόπο και διαμαρτυρόμαστε εναντίον αυτής της συνέπειας. Λέω για 

να βγαίνει και κανένα συμπέρασμα, εμάς αυτή είναι και πολιτικά η θέση μας, το να πούμε 

ότι αδελφοποιούμαστε για να πάρουμε μέρος σε κάποιες εκδηλώσεις που θέλουμε να 

δώσουμε μια χροιά ότι, όλοι μαζί σαν έθνος, 2.500χρόνια ενώ δεν αποδεικνύεται, στην 

περίπτωσή μας ακριβώς το αντίθετο, νομίζουμε ότι δεν είναι ικανή συνθήκη αυτή 

τουλάχιστον για να κάνουμε αδελφοποίηση με μια πόλη, τη στιγμή που τότε ο ένας ήταν 

από τη μία και ο άλλος από την άλλη πάντα. Είναι να ξαναγράψουμε την ιστορία κατά πώς 

μας αρέσει και επίσης  αυτή είναι η θέση η δική μας, και εν πάσει περιπτώσει δεν είναι 

αναγκαίο να γίνει μια αδελφοποίηση βάση αυτών, να γίνουν ημερίδες και να αναδειχτεί η 

ιστορική αλήθεια; Χιλιάδες, δεκάδες ημερίδες να γίνουν βεβαίως, αλλά να λέμε τα 

πράγματα με τ’ όνομά τους. Μπορούμε να μεταφέρουμε το 2.500 π.Χ. στο 2000μ.Χ.? 

Δύσκολα, αν κρατήσουμε κάποια συμπεράσματα τα περισσότερα πρέπει να τ’ αφήσουμε 

πίσω. Αρα, νομίζουμε ότι είναι υπερβολή αυτό το πράγμα που γίνεται και νομίζουμε ότι 

είναι σε μια λογική που προφανώς δεν το βλέπει ο καθένας αν το δει μερικά, έτσι το να λέμε 

τώρα εδώ όλοι μαζί το γιορτάζουμε, ναι εντάξει το γιορτάζουμε αλλά πρέπει να 

αναδεικνύουμε και τους κακούς της εποχής και η πόλη της Θήβας ήταν με τους κακούς 

αυτής της εποχής. Προφανώς το τί κάνανε οι Θηβαίοι του 500π.Χ. δεν είχαν σχέση με το τί 

κάνουν οι Θηβαίοι του 2000μ.Χ. γιατί δεν υπάρχει και καμία ευθεία ιστορική συνέχεια. Δεν 

σημαίνει ότι, εγώ για παράδειγμα δεν κατάγομαι, κατάγομαι κατά το ¼ από την πόλη της 

Θήβας, να τα πούμε και ιστορικά τα πράγματα. Οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Μ.Ασία  δεν 

μπορούμε να τους χρεώσουμε αυτό που κάνανε οι Θηβαίοι τότε. Νομίζουμε ότι είναι 

υπερβολικό αυτό το πράγμα, δεν αντιστοιχεί κάπου και διαφωνούμε και θα   

καταψηφίσουμε το θέμα συντασσόμενοι με τους αντίστοιχους της Σπάρτης.      

 

Επίσης το λόγο έλαβε η δημοτική σύμβουλος κ. Ευαγγ.Τζουβελέκη η οποία δήλωσε ότι 

διαφωνεί με τον κ. Τουλουμάκο, διότι όπως ανέφερε την ιστορία την γράφουν οι νικητές. 

Είναι μια ευκαιρία με την πρόταση για αδελφοποίηση, την οποία πιστεύω ότι θα ψηφίσουμε, 

να αποκατασταθεί η αλήθεια η οποία σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο οποίος ήταν Βοιωτός, οι 

400 Θηβαίοι οι οποίοι συμμετείχαν στη μάχη των Θερμοπυλών, ήταν δημοκρατικοί Θηβαίοι 

οι οποίοι πήγαν με τη θέλησή τους να πολεμήσουν με τους Σπαρτιάτες και μάλιστα ο 
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Πλούταρχος μιλάει για Έλληνες και μάλιστα αναφέρει ότι ο Ηρόδοτος από κακοήθεια είπε 

ότι με το ζόρι πολεμούσαν οι θηβαίοι υπό την εντολή των Σπαρτιατών, διότι οι Σπαρτιάτες 

ήταν 300 ενώ οι Θηβαίοι ήταν 400 και δεν μπορούσαν οι 300 να αναγκάσουν 400 να 

πολεμήσουν μαζί τους. Μάλιστα είναι γνωστό ότι οι Θηβαίοι πολέμησαν μαζί με τον 

Λεοντιάδη ο οποίος ήταν γνωστός Θηβαίος δημοκρατικός και ο οποίος πήγαινε να 

πολεμήσει σύμφωνα με τα ιδεώδη και τα πιστεύω του. Μάλιστα εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει 

υπάρξει και μια επιτροπή αδελφοποίησης διότι στην επιτροπή τουρισμού θα γίνουν τέτοιες 

προτάσεις και τέτοιες δράσεις, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να γίνουν και 

αδελφοποιήσεις και σχετικά με τις Ηρακλείδες πόλεις, θα ξεκινήσουμε από τις ελληνικές 

πόλεις, ευρωπαϊκές και θα δούμε  πως θα πάει. Ακόμα και η πρόταση του να στήσουμε κι 

εμείς ένα μνημείο δίπλα θα πρέπει, διότι γιατί όχι να μην πάρουμε τη θέση του Πλούταρχου 

ο οποίος ήταν χερώδεις, ήταν Βοιωτός   και μίλησε για τους 400 οι οποίοι ήταν δίπλα στον 

Λεωνίδα και  βοήθησαν να έχουμε το αποτέλεσμα και αυτό το οποίο συνέβηκε και αυτό το 

οποίο συμβόλιζε η μάχη των Θερμοπυλών. Θεωρώ λοιπόν ότι σ’ αυτήν την περίπτωση 

μπορούμε να αποκαταστήσουμε και το κύρος και  τη δόξα της περιοχής,  στην γενικότερη 

ομιλία έχουμε και μειοψηφούντες και πλειοψηφούντες, σαφώς  δεν ήταν όλοι υπέρ της 

Περσικής αυτοκρατορίας, απλά ήταν μια κακοήθεια όπως είπε ο Πλούταρχος του Ηρόδοτου 

και επειδή είμαστε Θηβαίοι μας συμφέρει να  υιοθετήσουμε τη θέση αυτή.   

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αν.Καμούτσης, ο οποίος είπε ότι : νομίζω ότι χάνουμε λίγο το 

στόχο. Πραγματικά υπάρχουν, χρησιμοποίησε ο κ. Τουλουμάκος όχι μακρυά από την 

πραγματικότητα, μια σκληρή έκφραση για αυτά την «φαιδρότητα» διαβάζουμε μέσα στην 

παρ. 3 καλούμαστε εμείς να αποκαταστήσουμε μέσω της αδελφοποίησης και σχέσεις που 

έχουμε με τις Πλαταιές που αποτελούνε δομικό στοιχείο του Δήμου μας. Εγώ πιστεύω ότι η 

κίνηση αυτή που γίνεται και δεν θα έχει κανένα νόημα όπως είπε ο κ. Χαλβατζής,  εάν η 

αδελφοποίηση δεν οδηγήσει σε  κοινές δράσεις, τόσο αναδεικνύοντας την ιστορία μας, και το 

κοινό που μας συνδέει με την Σπάρτη δεν είναι οι αντιθέσεις είναι ότι κάποια εποχή 

2500χρόνια πριν και οι δυο  πόλεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο με αρνητικές ή θετικές 

διαθέσεις στα δρώμενα της εποχής. Με αφορμή αυτό ερχόμαστε τώρα 2500χρόνια μετά  να 

δρομολογήσουμε πολιτιστικές ή άλλες δράσεις από κοινού να αναδείξουμε την ιστορία μας 

όποια κι αν ήταν αυτή και αν δεν έχουμε οδηγηθεί σε αποτελέσματα θετικά ούτως ώστε  

αυτή η γενιά να έχει ιστορία να αποδώσει στις επόμενες γενιές δεν θα έχουμε κάνει τίποτα 

όποιο τίτλο κι αν έχει αυτή η υπόθεση.  

Ο κ. Γρ. Παπαβασιλείου, δευτερολογώντας λέει ότι, συμφώνησαν σε κάτι με τον κ. 

Τουλουμάκο, το ότι οι Πέρσες ήταν οι Αμερικάνοι της εποχής και είπα πριν ότι δεν μήδισε η 

Θήβα μήδισαν οι ολιγαρχικοί της Θήβας οι οποίοι εκτελέστηκαν. Αυτό όμως που δεν έχουμε 

καταλάβει εδώ είναι ότι  δεν γίνεται αδελφοποίηση δυο πόλεων αλλά δυο Δήμων. Στο Δήμο 

της Θήβας περιέχονται και οι Πλαταιές οι οποίοι είχαν κάνει συμμαχία με τους Σπαρτιάτες. 

Οπότε πρέπει να σημειωθεί κι αυτό. Κι αν πάρουμε τα χρόνια τότε, το 500π.Χ. ή το 400π.Χ. 
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και φτάσουμε σήμερα θα δούμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στους Περσικούς πολέμους, 

οι Πέρσες αυτή τη στιγμή είναι 5.000 μέσα στη Θήβα. Ο ίδιος λαός δηλαδή μένει και 

κατοικεί και δουλεύει μέσα στη Θήβα. Αν ποτέ κάνουμε μια αναπαράσταση της  μάχης των 

Πλαταιών τους αντιπάλους τους έχουμε έτοιμους.  

Ο κ. Δήμαρχος λέει ότι, το νόημα είναι στη σωστή βάση, δεν είναι μόνο να κάνουμε 

αδελφοποίηση για να κάνουμε εκδηλώσεις, είναι ότι μπορούμε να έρθουμε σε μια επαφή 

πλέον οι δυο Δήμοι, οι δυο πόλεις, είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επικοινωνία κι 

όχι να λύσουμε τα ζητήματα τα οποία έχουμε ως πόλεις κράτη της αρχαίας εποχής. Γιατί κι 

εμείς έχουμε την ιστορία μας και είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας ως Θηβαίοι.   Θα 

πρέπει να το δούμε σαν μια καλή ευκαιρία να  εκμεταλλευτούμε κάποια πράγματα εν όψη 

όλης αυτής της προβολής  που πάει να πάρει το ζήτημα των 2500 χρόνων και να δούμε τι 

μπορούμε να αποκομίσουμε ως όφελος, γιατί την ιστορία μας όλοι μας την γνωρίζουμε και 

είμαστε περήφανοι, έχουμε μια πόλη και μια ιστορία τεράστια, την οποία όμως την έχουμε 

λίγο θαμμένη και κρυμμένη. Πρέπει λοιπόν σαν Δήμος να αποκτήσουμε εξωστρέφια  να 

γίνουμε πιο εξωστρεφείς. Είναι ένα πρώτο βήμα να αρχίσουμε να  κάνουμε βήματα προς τα 

μπροστά. Και θα πω κάτι κ. Χαλβατζή, γιατί με προβλημάτισε το θέμα της επιτροπής 

αδελφοποίησης, όμως είδα ότι πέραν του ότι δεν προλαβαίναμε, η επιτροπή 

αδελφοποιήσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν κάνεις αδελφοποίηση με ξένες χώρες, γι’ αυτό 

και τις συστήνουμε γιατί υπάρχει ένα  αίτημα αδελφοποίησης με το Δραγατσάνι. Καλό όμως 

είναι να την έχουμε και να τη συμβουλευόμαστε. Το άρθρο 220 ΚΔΚ προβλέπει μόνο όταν 

πρόκειται για το εξωτερικό. Σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα φέρουμε τη σύσταση της 

επιτροπής αυτής. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία να ψηφίσουμε το θέμα.  

 

 Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση το εν 

λόγο θέμα, το οποίο ψηφίστηκε απ’ όλα τα παρευρισκόμενα μέλη, πλην των κ.κ. 

Αντ.Τουλουμάκου, Παν.Ρωμανά, Ι.Ρόκα και Π.Πετεινάρη.  

 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του : 

 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν 

και ισχύουν από το  άρθρο  74  του Ν.4555/18 

•  Το υπ’αριθ. πρωτ. 1681/30-1-2020 έγγραφο του Δήμου Σπάρτης 

• Την υπ’ αριθ. 9/2020 Α.Δ.Σ. Δήμου Σπάρτης 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        ΚΑΤΑ    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α      

 

 

ΑΔΑ: ΩΦΦΚΩΡΜ-ΞΩΟ



   ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

Α.Δ.Σ. 18/2020  Σελίδα 10 
 

 Εγκρίνει τη σύναψη αδελφοποίησης του Δήμου Θηβαίων με το Δήμο Σπάρτης, και  

την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων και των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και 

αθλητικών συλλόγων του, στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 2500 χρόνια, που θα 

πραγματοποιήσει ο Δήμος Σπάρτης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 18/2020 

  Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 
         
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ             
 

Ακριβές απόσπασμα 

Θήβα αυθημερόν 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΦΚΩΡΜ-ΞΩΟ
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