
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 4/14.02.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 41/2022 
Θέμα 33ο Η.Δ. «Αίτημα Σωτηρίου Κοκκωνάκη- συγγραφέα, για προμήθεια αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο ΄΄ΚΟΡΙΝΘΟΣ, η 
πόλη που φιλοξένησε την πρώτη Ελληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 1822 -Μάϊος 1822΄΄» 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-
2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, την 
ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού (εγκύκλιο 74η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. 
Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 430/05-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα 07  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. 4044/10-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που 
επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και 
στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας, έχει αποσυνδεθεί 

από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 

19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Δόντης Μιχαήλ, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη 

της συνεδρίασης 

21. Μανωλάκης Δημήτριος, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

22. Καρασάββας Ιωάννης, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

23. Πιέτρης Γεώργιος 
24. Πιέτρης Τιμολέων 
25. Γκερζελής Ιωάννης 
26. Ξύδη Μιχαλίτσα  
27. Τζέκου Παρασκευή 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 

2. Μελέτης Χρήστος  
3. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
4. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και 

αποσυνδέθηκε από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
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Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Αίτημα Σωτηρίου Κοκκωνάκη- συγγραφέα, για προμήθεια αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο ΄΄ΚΟΡΙΝΘΟΣ, η πόλη 

που φιλοξένησε την πρώτη Ελληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 1822 -Μάϊος 1822΄΄», έθεσε  υπόψη των μελών την από 22-12-
2021 (αρ πρωτ. Δήμου 38742/28/12/2021) αίτηση του κ. Σωτηρίου Κοκκωνάκη, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
<<Κύριε Πρόεδρε… 
Το 2021 αποτελεί μία συμβολική χρονιά για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας γιορτάζει τη μεγάλη επέτειο του 
σημαντικότερου σταθμού της νεότερης ιστορίας της: τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης και του Αγώνα 
της εθνικής ανεξαρτησίας. 
Επίσης, ο Ιανουάριος του 2022 είναι επετειακό για την πόλη μας, αφού κλείνουν 200 από τότε που εγκαταστάθηκε εδώ 
η πρώτη εθνική μας Κυβέρνηση, η «Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος». 
Όπως κάθε μείζον ιστορικό γεγονός, έτσι και η Επανάσταση του 1821 επιδέχεται πολλαπλών αναγνώσεων και 
πληθώρα συζητήσεων για τη σημασία αυτών καθαυτών των επιμέρους προσώπων και ιστορικών γεγονότων. Στο 
πλαίσιο αυτής της ερμηνευτικής και ερευνητικής διαδικασίας έρχεται να συμβάλει και το βιβλίο μου με τίτλο 
«ΚΟΡΙΝΘΟΣ, η πόλη που φιλοξένησε την πρώτη Ελληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 1822 – Μάϊος 1822», (ο τίτλος 
πιθανόν να τροποποιηθεί).  Το βιβλίο, προϊόν συστηματικής και πολύμηνης έρευνας, περίπου 250 σελίδων, εστιάζει 
στις αποφάσεις των περίπου 120 πρώτων ημερών διακυβέρνησης της «Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος» που 
ελήφθησαν στην Κόρινθο που, παράλληλα με τις θυσίες και τους αγώνες των ηρώων  αγωνιστών της εποχής, 
οδήγησαν στη δημιουργία του Ελληνικού ανεξάρτητου εθνικού κράτους. Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: 

• Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ιστορικό χρονικό από τον Μάρτιο του 1821 που ξεκίνησε η 
Επανάσταση, έως και τα τέλη Μαΐου του 1822, που η Προσωρινή Κυβέρνηση έφυγε από την Κόρινθο και 
εγκαταστάθηκε στο Άργος. 

• Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται επιλεγμένες αποφάσεις από τις εκατοντάδες που έλαβαν το Βουλευτικό, το 
Εκτελεστικό και τα Μινιστέρια (υπουργεία), από τις 30 Ιανουαρίου του 1822 έως τις 28 Μαΐου του ίδιου έτους, 
οι περισσότερες άγνωστες στο ευρύ κοινό, πολλές των οποίων επηρέασαν ουσιαστικά τόσο τον αγώνα, όσο 
και τη δομή, τη διοίκηση και την οργάνωση του υπό σύσταση ελληνικού κράτους. 

• Στο τρίτο μέρος παρατίθεται το πρώτο Σύνταγμα, όπως ψηφίστηκε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου τον 
Ιανουάριο του 1822 με την ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», τυπώθηκε στην Κόρινθο τον 
Φεβρουάριο του 1822 και διανεμήθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Με τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι στην Κόρινθο η Κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και η Βουλή υπό ν 
Δημήτριο Υψηλάντη, επιδόθηκαν σε μια φιλότιμη όσο και υπεράνθρωπη  προσπάθεια να ιδρύσουν κράτος από το 
μηδέν, αφού εδώ εκδόθηκε η προς τα έθνη διακήρυξη της ελευθερίας της Ελλάδας, εδώ ξεκίνησε η οργάνωση του 
κράτους, εδώ αποφασίστηκε η κοπή εθνικού νομίσματος, η ίδρυση κρατικού νοσοκομείου, η θέσπιση εθνικού στρατού 
και Ιεράς Συνόδου, εδώ ορίστηκαν οι μισθοί των στρατιωτικών , ψηφίστηκαν οι πρώτοι νόμοι κ.ά.π. 
Κύριε Πρόεδρε… 
Από τις παραπάνω περιγραφές είναι εμφανής η χρησιμότητα του βιβλίου τόσο σε μελλοντικούς ερευνητές της νεότερης 
ιστορίας του τόπου μας όσο και στους δασκάλους, καθηγητές, φοιτητές και μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
της Κορινθίας, καθώς και σε κάθε Κορίνθιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να γνωρίσουν άγνωστες πτυχές της 
ιστορίας του τόπου μας. 
Για όλους του παραπάνω λόγους προτείνω την αγορά τουλάχιστον 500 αντιτύπων του βιβλίου, ώστε τουλάχιστον από 
δύο αντίτυπα να διανεμηθούν σε όλες τις βιβλιοθήκες των σχολείων, των πόλεων και των χωριών του νομού μας, στις 
βιβλιοθήκες Ανώτερων και Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στις βιβλιοθήκες των Κορινθιακών Συλλόγων με έδρα 
την Κόρινθο, την Αθήνα και το εξωτερικό, καθώς και στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της ελληνικής επικράτειας. 

Με εκτίμηση  
                      Σωτήρης Κοκκωνάκης 
               Φυσικός, συν/χος εκπαιδευτικός 
Αντιπρόεδρος Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων 

 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι όπως διαπιστώσατε πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο που 
συγκεντρώνει όλα τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τόπο μας και αναδεικνύει το ρόλο που έπαιξε η πόλη 
μας στην ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Νομίζω ότι το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο και πρέπει να το έχει κάθε Έλληνας 
πολίτης, για να γνωρίζει την ιστορία του. Προτείνω  να προμηθευτούμε  περίπου 1000 αντίτυπα του βιβλίου, τα οποία 
θα διαθέσουμε στην βιβλιοθήκη του Δήμου, στους φιλοξενούμενους στο Δήμο, στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 
Σχολεία του Δήμου μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο εντός των ορίων του 
Δήμου.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα παραπάνω λεχθέντα από τον Δήμαρχο, την 
από 28-12-2021 αίτηση του κ. Κοκκωνάκη Σωτηρίου -συγγραφέα, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και  
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του Ν. 4555/2018 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201οικ.1827/07-02-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 
430/05-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η 
λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 
4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει, την προμήθεια 1000 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΟΣ, η πόλη που φιλοξένησε την πρώτη 
Ελληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 1822 – Μάϊος 1822» του Κορίνθιου συγγραφέως κ. Σωτηρίου Κοκκωνάκη, 
φυσικού συν/χου εκπαιδευτικού και Αντιπροέδρου της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, προκειμένου να διατεθεί στην 
βιβλιοθήκη του Δήμου, στους φιλοξενούμενους στο Δήμο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, στα Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Λύκεια, σχολεία του Δήμου μας  και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο εντός των ορίων του Δήμου.- 
 

  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 41 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 23- 02 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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