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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3/2018 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  57/2018 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 3η/2018, κατεπείγουσα, 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, με  την με αριθμ. πρωτ. 4825/31-
1-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο,  μετά την 
πληροφορία την εκδημίας του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας  ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΠΑΝΗ. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 
Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος,  2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 
4) Βγενής Χαράλαμπος, 5) Βεργινάδη Μαρία,  6) Βεργόπουλος Δημήτριος,  7)  Βουτσής 
Γεώργιος,  8) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 9) Γυφτέας Ηλίας, 10) Δημόπουλος Δημήτριος, 11) 
Καμβυσίδης Ιωάννης,  12) Καραγιάννης Ανδρέας,  13) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 14) 
Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπεχράκης Σταμάτης, 16) Μπουζιάνης Παύλος, 17) Μπούχαλης 
Δημήτριος, 18) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 19) Ντίντα Παναγιώτα, 20) Οικονομάκος Δημήτριος, 
21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Πολίτης Δημήτριος,  23) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 24)  
Φαββατάς Δημήτριος και 25) Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης, 
2) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 3) Γεωργακίλας Κων/νος, 4) Δημητρούλιας Γεώργιος, 5) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  6)  Θεοφιλόπουλος  Ιωάννης,  7) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 
8)  Καρβέλης Γεώργιος, 9) Κουτίβας Ηλίας,  10)  Λιάππα Χρυσή,   11)  Μαρινάκης Σαράντος 
12) Μιχαλόπουλος  Σωτήριος  (απουσιάζει για λόγους υγείας),  13)   Μπασακίδης  Νικόλαος, 
14) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 15) Νιάρχος Αναστάσιος και 16) Φάβας 
Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης ο πρώην Υπουργός και Δήμαρχος Καλαμάτας Σταύρος 
Μπένος και οι πρώην Δήμαρχοι Καλαμάτας Παναγής Κουμάντος και Γιώργος Κουτσούλης.   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
 



Συνεδρίαση : 3/2018     Τετάρτη  31 / 01  / 2018                        ΑΠΟΦΑΣΗ  57/2018 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  2 

Με την έναρξη της έκτακτης παρούσας συνεδρίασης για την : 

Απόδοση τιμών στον εκδημήσαντα επί σειρά ετών Δήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο 
Καλαμάτας Χρήστο Μαλαπάνη. 

 
το λόγο παίρνει ο κ. Δήμαρχος και η διαδικασία εξελίσσεται όπως ακολουθεί:  

 
Καλησπέρα σας.  

Έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας και τους πρώην Δημάρχους 
Καλαμάτας, τον Υπουργό και πρώην Δήμαρχο τον κ. Μπένο, τον κ. Κουμάντο και τον κ. 
Κουτσούλη.  

Ξέρετε το λόγο για τον οποίον κλήθηκε αυτό το Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι 
καθόλου ευχάριστος. Χθες περί τις 11:20, 30 του μηνός Ιανουαρίου, έφυγε από κοντά μας ο 
Χρήστος ο Μαλαπάνης, σε ηλικία 72 ετών.  

Ο Χρήστος ο Μαλαπάνης προσέφερε στην πόλη μας, θα μου επιτρέψετε να πω και στην 
πατρίδα, στην πόλη μας για 20 χρόνια, η φωνή του είναι σε αυτόν εδώ το χώρο, η πνοή του 
είναι σε αυτόν εδώ το χώρο, προσέφερε για 20 χρόνια από διάφορες θέσεις, πολύτιμες και 
ευεργετικές υπηρεσίες στην πόλη της Καλαμάτας. Το ότι ήσαν πολύτιμες και ευεργετικές είναι 
στα χείλη όλων σήμερα, διότι αυτό είναι η πραγματικότητα.  

Για 20 χρόνια αγωνίστηκε γι’ αυτήν εδώ την πόλη, σε συνθήκες δύσκολες, ιδιαίτερα μετά τους 
σεισμούς. Διετέλεσε 5 χρόνια Δήμαρχος, 4 χρόνια ή 5 Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ την οποία 
θεμελίωσε και τα υπόλοιπα ως Δημοτικός Σύμβουλος. Αφήνω την υπηρεσία του σε άλλους 
θεσμούς, στο Νομαρχιακό επίπεδο.   

Η Καλαμάτα δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα, ακόμα και πριν απ’ τους σεισμούς. Μετά τους 
σεισμούς του 1986, όσοι ζούσαμε εδώ, ήταν μία πόλη κατεστραμμένη. 2.000 σπίτια ήσαν 
κόκκινα ή στο έδαφος, στη Φαρών τριγύριζαν σκυλιά και χρειάστηκε μία επική προσπάθεια, σε 
ένα ενωτικό πλαίσιο, από πολλούς ανθρώπους και αλλεπάλληλες Δημοτικές Αρχές, αυτό είναι η 
πραγματικότητα, αλλά ο Χρήστος ο Μαλαπάνης, ο τεχνοκράτης, ο ορθολογιστής, έδωσε τον 
καλύτερο εαυτό του για την ανασυγκρότηση της πόλης.  

Θα τα γράψουμε, θα τα πούμε για το τι έκανε εκτός από τη ΔΕΥΑΚ, για τις αναπλάσεις, για τον 
αθλητισμό, για τον πολιτισμό, για τη νεολαία, για τα σχολεία, για τα δίκτυα.  

Θέλω να πω, επίσης, ότι ανάλογα ήταν σπουδαίος και ως άνθρωπος. Ένας άνθρωπος 
αφιλοκερδής, ανιδιοτελής, προσέφερε τον καλύτερο εαυτό του μέρα και νύχτα, χωρίς να 
επιζητεί ποτέ κάτι, ήταν άνθρωπος του διαλόγου, δημοκρατικός άνθρωπος στην πράξη, με 
σεβασμό και αγάπη για τους συνανθρώπους του.  

Ας είναι αιωνία του η μνήμη και να διαβάσω προς εσάς, τελειώνοντας, ένα Ψήφισμα:   

 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, αφού συνήλθε εκτάκτως μετά την 

πληροφορία της εκδημίας του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Χρήστου Μαλαπάνη, ομόφωνα 
ψηφίζει:  

1ον) Θεωρεί την 20ετή προσφορά του πρώην Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη στην πόλη 
της Καλαμάτας και από τις διάφορες θέσεις που υπηρέτησε: Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ, 
Δημοτικός Σύμβουλος ως απολύτως ευεργετική, ιδιαίτερα για την ανασυγκρότηση της πόλης 
μετά τους σεισμούς του 1986 και γενικότερα για την ανάπτυξή της.  

2ον) Εκφράζει την ομόθυμη θλίψη των πολιτών της Καλαμάτας για την απώλεια του 
πρώην Δημάρχου, που διακρίθηκε για τον ορθολογισμό, την τεχνοκρατική αντίληψη, το 
αίσθημα προσφοράς, την ανιδιοτέλεια, την ανθρωπιά και πάνω απ’ όλα την αγάπη του προς 
την Καλαμάτα και τους κατοίκους της.  

και  

3ον) Αποτείνει τιμή στο πρόσωπο, τη μνήμη και την προσφορά του αειμνήστου πρώην 
Δημάρχου με:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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α) τη δωρεάν διάθεση τάφου στο διηνεκές, κατά τον Κανονισμό του Κοιμητηρίου, 
άρθρο 12 παράγραφος α,  

β) την ταφή του με δημοτική δαπάνη,  

γ) τη διάθεση της Δημοτικής Φιλαρμονικής κατά την εκφορά της σωρού του,  

δ) την κατάθεση στεφάνων από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο, καθώς και τη 
συμμετοχή του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων στην εξόδια ακολουθία και την εκφορά 
της σωρού του,  

ε) την ανάρτηση μεσίστιων των σημαιών του Δήμου επί τριήμερο,  

στ) την ονομασία της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου -αυτής της 
αίθουσας- σε "Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη", ώστε σε κάθε συνεδρίαση να 
ακούγεται το όνομά του  

και  

ζ) την οργάνωση πολιτικού μνημοσύνου στο άμεσο μέλλον για την προσφορά του 
εκλιπόντος πρώην Δημάρχου στην πατρίδα, την Καλαμάτα, την κοινωνία γενικότερα».  
 
Αυτή είναι η πρόταση, αυτά ήθελα να πω, να πάει στο καλό ο Χρήστος, εγώ θέλω έτσι να τον 
ευχαριστήσω και δημόσια, κάπου θα μας ακούει, και για τις συμβουλές του και για τη βοήθειά 
του σε διάφορα ζητήματα, όπου τη ζήτησα αρκετές φορές.  

Λοιπόν, τελείωσα, δεν έχω κάτι να πω, πάρτε και το Ψήφισμα, αν νομίζετε ότι πρέπει να 
προστεθεί κάτι ή να αφαιρεθεί να το δούμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε.  

 
Και θέλω να παρακαλέσω, κ. Πρόεδρε, αν θέλετε ως έκφραση τιμής να 
προτάξουμε τους πρώην Δημάρχους και συνεργάτες του αειμνήστου Χρήστου 

Μαλαπάνη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο πρώην Υπουργός και πρώην Δήμαρχος  ο κ. Μπένος.  

 
Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, καταλαβαίνετε ότι 
είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Ο Χρήστος είναι και θα είναι μέσα στις 

προσωπικές μου ισορροπίες, συναισθηματικές και αισθητικές  και αισθάνομαι την ανάγκη να 
μοιραστώ σήμερα μαζί σας ορισμένα σημεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα του Χρήστου. 

Πώς ενεπλάκη στα δημοτικά. Προτάθηκε από τον τότε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τον γιατρό τον γνωστό τον Γιάννη τον Χρόνη, για να συμμετάσχει στο νεοσύστατο Συμβούλιο 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Στην πρώτη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου είχα αγωνία για το νέο αυτό θεσμό και τη βιωσιμότητά του και ο Χρήστος ανέλαβε 
στο επόμενο Συμβούλιο να μας φέρει ένα σχέδιο βιωσιμότητας.  

Είναι εντυπωσιακό, πλημμύρισε με στοιχεία, με πίνακες για τα επόμενα 30 χρόνια, παρακαλώ, 
άγνωστα πράγματα για τότε, βλέποντας στο διάστημα αυτό των 30 ετών τη ροή των 
χρηματοδοτήσεων, με σχετικούς πίνακες και μια μελέτη που είχε κάνει, σε σχέση βεβαίως με 
το δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και το σχέδιό του ήταν το εξής: ότι 
όσο διαρκεί η περίοδος χάριτος των δανείων θα πρέπει να έχουμε τις πρώτες συνδέσεις, για να 
μην αρχίσουν να παράγονται ελλείμματα για την Επιχείρηση. Και τον ρώτησα: «Χρήστο, πότε 
το βλέπεις αυτό;» και μου λέει «το ‘86». Αυτό που σας λέω το περιστατικό ήταν το ’82.  

Και πράγματι, αγαπητέ Δήμαρχε και κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το ’86 ξεκίνησε η 
ΔΕΥΑΚ, την οποίαν στην ουσία εγώ ήμουνα Πρόεδρος τυπικά αλλά ο Χρήστος τη διοικούσε. 
Είναι εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα και αυτή την αφοσίωση του Χρήστου σε αυτό 
που λέμε στη στιβαρότητα την οικονομική του Δήμου και τη βιωσιμότητα, είναι κάτι πολύτιμο 
το οποίο λείπει από τη χώρα μας και αν περνάει όλες αυτές τις περιπέτειες η χώρα μας το 
οφείλουμε και σε αυτό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΕΝΟΣ:  
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Μετά ήτανε οι μέρες του σεισμού, είπε ο Δήμαρχος, ο Χρήστος κυριολεκτικά διέπρεψε την 
περίοδο εκείνη του σεισμού, μετά εξελέγην Δημοτικός Σύμβουλος και έγινε και Αντιδήμαρχος 
και είχε αναλάβει το πιο σκληρό έργο, το πιο απαιτητικό έργο στο κομμάτι της οργάνωσης των 
τριών φάσεων για την αποκατάσταση της πόλης, δηλαδή σκηνές, λυόμενα και οριστική 
αποκατάσταση. Ήταν τα δίκτυα, ανέλαβε όλα τα δίκτυα. Έτσι κι αλλιώς την αποχέτευση την 
είχε, τον ΟΤΕ, όπως ξέρετε ήταν Διευθυντής, τον είχε, ανέλαβε και τη ΔΕΗ και δεν μπορώ να 
σας περιγράψω με τι μεγάλη ετοιμότητα ανταποκρίθηκε σ’ αυτές τις έκτακτες απαιτήσεις της 
πόλης και σε κάποια στιγμή ανέλαβε και το δίκτυο του σχολικού εξοπλισμού να στήσει, το 
οποίο μετά συνέχισε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο Παναγής, που ήταν ένα απ’ τα αγαπημένα 
σου θέματα, θυμάμαι Παναγή, έτσι, ο σχολικός εξοπλισμός της πόλης.  

Ακολούθησε εμβόλιμα μία θητεία του Παναγή και επανήλθε ο Χρήστος. Επανήλθε ως 
εγγυητής, κυρίες και κύριοι, των κοινών μας ονείρων και με ένα τρόπο μαγικό είναι σαν να 
άρπαξε όλα τα όνειρα της πόλης και τους έδωσε σάρκα και οστά. Με έναν τρόπο μοναδικό, 
περίτεχνο. Δηλαδή, τα κομβικά σημεία τότε ήταν η εφαρμογή του σχεδίου, του νέου σχεδίου 
που προικίστηκε η πόλη πριν και μετά τους σεισμούς, ο Χρήστος επιδόθηκε με πολύ μεγάλη 
αφοσίωση σε αυτό το έργο, το οποίο συνέχισε  επίσης  με μεγάλη αφοσίωση ο Γιώργης ο 
Κουτσούλης, και από την άλλη τη μεριά αυτό που και σήμερα κάνει ο Δήμαρχος, ο σημερινός 
Δήμαρχος, αυτά τα μεγάλα προικιά της πόλης, το θαλάσσιο μέτωπο και το Ιστορικό Κέντρο, ο 
Χρήστος επιδόθηκε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στην ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου, για 
να υλοποιήσει και το νέο Διάταγμα που με πολύ κόπο είχε παραχθεί τότε για το Ιστορικό 
Κέντρο και ανακτήσαμε την ιστορία της πόλης μας και το παραλιακό μέτωπο, με αιχμή βεβαίως 
τη ¨μαρίνα¨ και σας θυμίζω ότι είχε μεγάλη σύγκρουση, για κάτι που σήμερα φαντάζει 
αυτονόητο, να δώσει τη ¨μαρίνα¨, δηλαδή, με σύμβαση σε ιδιώτη να την διαχειριστεί, δεν 
ήταν εύκολα πράγματα αυτά για την εποχή εκείνη.     

Και βεβαίως ο Χρήστος εγκαθίδρυσε και το θεσμό, όπως σας είπα, αξιοποιώντας όλο το 
πνευματικό φορτίο που είχε παραχθεί στην πόλη, το σπουδαίο θεσμό που έκανε γνωστή την 
Καλαμάτα σε όλο τον κόσμο, του Φεστιβάλ Χορού, όχι μόνο ως θεσμό αλλά και ως υποδομή, 
γιατί σας θυμίζω από τότε ξεκίνησαν οι προσπάθειες για να αποκτηθεί αυτή η σπουδαία 
υποδομή που στεγάζει σήμερα αυτό τον τόσο σπουδαίο θεσμό.  

Ακολούθησε μετά μια εμβόλιμη πορεία σπουδαία σε εθνικό επίπεδο στον ΟΤΕ, όπου ο 
Χρήστος, όπως τον περιέγραψε ο Δήμαρχος, ήταν ένα πρόσωπο οικουμενικό, πρόσωπο του 
διαλόγου, και είναι η μοναδική περίπτωση που σε διαδοχή διαφορετικών κυβερνήσεων και σε 
κρίσιμες περιστάσεις, όπως ήταν η Ολυμπιάδα, διεκπεραίωσε ένα πολύ απαιτητικό έργο ως 
Γενικός Διευθυντής του ΟΤΕ, δηλαδή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Μετά ήτανε μια επίσης σημαντική περίοδος την οποίαν πολύ καλύτερα από μένα γνωρίζει ο 
Γιώργης ο Κουτσούλης, εγώ το μόνο που, απ’ την περίοδο αυτή, θέλω να σας αλιεύσω και να 
το αναδείξω είναι ότι ήταν τόσο ταπεινός και τόσο πολύ αγαπούσε τον Γιώργο, παρότι 
Δήμαρχος, είχε δεχθεί και έβαλε Δημοτικός Σύμβουλος και μετά συνεργάστηκαν τόσο ωραία 
στη θητεία του Γιώργου του Κουτσούλη.  

Και θέλω να κλείσω με το ότι, πέρα απ’ όλα αυτά, αυτό που διέκρινε τον Χρήστο και εδώ θέλω 
να ταυτιστώ με τον Δήμαρχο είναι ένα αίσθημα αγάπης για την πόλη, αγάπης, απέραντης 
αγάπης για την πόλη, Δήμαρχε συγχαρητήρια γι’ αυτή την ωραία πρότασή σου γι’ αυτό το 
χώρο που θα ακούγεται πάντα το όνομά του, αλλά και αυτό που τόσο πολύ λείπει απ’ τη 
δημόσια ζωή: Το ήθος του. Το ήθος του. Πέρα απ’ όλες τις άλλες αρετές του, σας καλώ να 
κρατήσουμε ως μεγάλη προίκα του Χρήστου: το ήθος του.  

Σας ευχαριστώ.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
 
(χειροκροτήματα) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πρώην Δήμαρχος ο κ. Κουμάντος έχει το λόγο.  
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Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
αισθάνομαι ως άνθρωπος και ως φίλος του Χρήστου βαθιά – βαθύτατη λύπη 

για την απώλειά του. Νομίζω ότι έφυγε πάρα πολύ σύντομα, θα μπορούσε πολλά ακόμα να 
προσφέρει στα όσα ήδη εύστοχα ανέφερε ο πρώην Δήμαρχος και Υπουργός  ο Σταύρος ο 
Μπένος.  

Τον είχα γνωρίσει καλά και εγώ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και είχα το επιπλέον 
πλεονέκτημα να τον ζω και ως αντίπαλο και αυτό σου δίνει την ευχέρεια να κάνεις 
αντικειμενικότερη αξιολόγηση του έργου των ανθρώπων. Υπήρξε, λοιπόν, όντως ένας ακέραιος 
άνθρωπος και ένας λαμπρός – λαμπρότατος Δήμαρχος, στον οποίον πολλά οφείλει η πόλις και 
ο λαός της Καλαμάτας.  

Θέλω, λοιπόν, να προσυπογράψω τα όσα είπε ο Σταύρος ο Μπένος και να σταθώ ιδιαίτερα στο 
ήθος του Χρήστου Μαλαπάνη, το οποίον ήταν ανυπέρβλητο. 

 Μου δόθηκε η ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να συνεργαστώ σε ζητήματα πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος με τον αείμνηστο Χρήστο και έτσι μπόρεσα στενότερα και πολύ κοντά να 
αντιληφθώ το μέγεθος και την αγάπη που ένιωθε γι’ αυτήν εδώ την πόλη.  

Κλείνοντας, θέλω απλά να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι τα όσα ανέφερε ο Σταύρος για τη 
μεγάλη πορεία μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1986 συνδέονται άμεσα όχι με το 
κεφάλαιο το χρηματικό αλλά με το κεφάλαιο της αγάπης, διότι υπήρχε μία συναίνεσις και κάτω 
από τη συναίνεση και τους κοινούς στόχους μπόρεσε η Καλαμάτα να ορθοποδήσει και να 
ξαναβρεί το δρόμο της.  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε, αφού συμφωνήσω σε 
όλα, να κάνω μία προσθήκη την οποίαν θέτω υπό την κρίση σας. Δεν αρκεί η ονομασία αυτής 
εδώ της αιθούσης, θαρρώ ότι του αξίζει και ένας δρόμος στην πόλη της Καλαμάτας με το 
όνομά του. 

Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε.  
Ο πρώην Δήμαρχος κ. Κουτσούλης έχει το λόγο.  

 
Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, με 
τον Χρήστο μας συνδέει αγάπη, κοινή ζωή, κοινοί αγώνες, κοινά μέτωπα. Θα 

σας φανεί παράξενο, ήμασταν τρεις φίλοι και οι τρεις γίναμε Δήμαρχοι της Καλαμάτας. 
Πρωτοπόρος ο Σταύρος ο Μπένος, κατόπιν ο Χρήστος και τέλος εγώ, που ποτέ μου δεν ήλπιζα 
ότι θα κατέβω για Δήμαρχος γιατί δεν ήθελα, έπεσα στην παγίδα των δύο προηγουμένων και 
κατέβηκα.  

Τον Χρήστο τον διέκρινε ευφυΐα, τεχνοκρατική αντίληψης, ήθος και δημοκρατία, πράγματα 
που εγώ πιθανόν τα εστερούμενα, τουλάχιστον τη δημοκρατία, ο Χρήστος ήτανε γνήσιος 
δημοκράτης. Είχε οράματα για την πόλη, έβλεπε μακριά και δημιούργησε υποδομές τις οποίες 
εμείς οι υπόλοιποι τις υλοποιήσαμε. Το Μέγαρο Χορού, που τόσο πολύ ήτανε αντικείμενο 
διενέξεων, το είχε σκεφτεί ο Χρήστος ο Μαλαπάνης. Ο Χρήστος έδωσε αγώνα και έφαγε όλη 
τη λάσπη που υπήρχε. Δικαιώθηκε όμως απ’ τα Δικαστήρια ότι δεν υπήρξε δόλος αλλά υπήρξε 
μόνο αγάπη για την Καλαμάτα, η δέσμευση του οικοπέδου του Σταματελάκη για να γίνει το 
Μέγαρο Χορού, το οποίο Μέγαρο Χορού είναι σημείον πλέον αναφοράς της πόλης μας και στο 
εξωτερικό.  

Στον Χρήστο είναι η ιδέα για την αποχέτευση σε όλο το μεσσηνιακό κόλπο. Έβλεπε και 
δημιουργούσε αθόρυβα τις υποδομές για ένα καλύτερο αύριο στην πόλη που αγαπούσε.  

Εγώ δεν θα πω ιδιαίτερα, εμείς ήμαστε κάθε μέρα μαζί, η έννοια του θανάτου που τον είχε 
περιβάλει τώρα τελευταία μου δημιουργούσε τραγικότητα, γιατί ήξερα ότι γρήγορα θα 
οδηγηθεί στο θάνατο και δεν μπορούσα να πω τίποτα. Ζούσα το θάνατό του κάθε μέρα και 
προσπαθούσα, ήταν ευφυής και προσπαθούσα να διασκεδάσω την έννοια θανάτου, γιατί η 
έννοια θανάτου είναι κάτι το τραγικό, κάτι το πολύ τραγικό. Αλλά δυστυχώς ο Χρήστος έφυγε 
πολύ πιο νωρίς απ’ ό,τι περιμέναμε. Έφυγε και στέρησε και την παρουσία του που ήτανε μια 

ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ:  
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παρουσία που έδινε συμβουλές, που ήταν ένα σημείο αναφοράς, και από μας τους φίλους του 
στέρησε το αγαπημένο πρόσωπο που ήταν.  

Είναι θέματα καρδιάς. Ο Χρήστος ήταν ένα μεγάλο παιδί. Δεν είχε μνησικακία. Ποτέ του δεν 
είπε κακιά κουβέντα, μέχρι σημείο που να σκεφτόμαστε μπας και δεν είναι φυσιολογικός. Ήταν 
ένας δημοκράτης, ένας άνθρωπος με πλέρια αγάπη για όλο τον κόσμο και προπάντων  για την 
πόλη του. Αυτός ήταν ο Χρήστος.  

Άφησε μια γυναίκα και τρία εξαιρετικά παιδιά. Βαρύ το φορτίο για τα παιδιά του, αλλά και η 
μνήμη του πολύ βαριά για μας. Ας είναι εκεί πέρα που πηγαίνει στα δεξιά του μεγάλου Θεού. 
Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα και συμφωνώ με τον Παναγή, ότι πρέπει να πάει και ένας 
δρόμος, γιατί την αίθουσα «Χρήστου Μαλαπάνη» θα την βλέπουμε μόνο οι δημοτικοί 
σύμβουλοι, Παναγιώτη, αλλά όμως ένας δρόμος θα ήταν κάτι που σηματοδοτεί, ¨Οδός 
Χρήστου Μαλαπάνη, Δημάρχου¨  και αυτό θα ήτανε το ελάχιστο που θα προσφέρει εμείς και η 
πόλη μας στον Χρήστο.  

Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ κ. Δήμαρχε.  
Κύριε Μάκαρη, το λόγο.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν μου επιτρέπετε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε.  

 
Συμφωνώ με την πρόταση, πλην όμως πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν 
δρόμοι   να είναι αντάξιοι του αειμνήστου Χρήστου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 

κάποια στενά, δυστυχώς δόθηκαν δρόμοι σε διαφόρους, όταν θα υπάρξει η προϋπόθεση, με 
την επέκταση του Σχεδίου, θα υπάρξει δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα δοθεί και 
ο δρόμος, αλλά να δώσουμε κάποιον δρόμο τώρα κάπου στις Γουλιμίδες ή σε κάποια άκρη, 
αυτό δεν ταιριάζει. Δεν υπάρχει δρόμος και ούτε από το Νόμο μπορούμε να μετονομάσουμε 
έναν δρόμο. Δεν θα το ήθελε ούτε ο Χρήστος αυτό. Εντάξει;  

 
Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε.  
Κύριε Μάκαρη, έχετε το λόγο.   

 
Αγαπητοί πρώην Δήμαρχοι, αγαπητέ Υπουργέ Σταύρο Μπένο, αγαπητέ Γεώργιε 
Κουτσούλη, αγαπητέ Παναγή Κουμάντο, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η πόλη της 
Καλαμάτας θρηνεί την απώλεια του Χρήστου Μαλαπάνη, του ανθρώπου του αυτοδιοικητικού, 
του Δημάρχου, του οποίου η διαδρομή και η δράση σημάδεψε ανεξίτηλα την πολιτική, 
κοινωνική και αυτοδιοικητική ζωή της.  

Ο Χρήστος ο Μαλαπάνης ξεχώριζε για πολλά, χαρακτηριστικά του όμως γνωρίσματα ήταν το 
υψηλό ήθος, η συναινετική του διάθεση, η δημοκρατικότητα και η σαφήνειά του, σαφήνεια 
λόγων και έργων. Άνθρωπος ολιγόλογος, διακριτικός, μεστός στα λόγια και ενεργός στις 
πράξεις. Απέφευγε την υπερβολή και την περίσσια προβολή. Βαθιά διεισδυτικός στην 
κατανόηση των προβλημάτων της πόλης, με σύνθετη και αναλυτική σκέψη, με συμπυκνωμένη 
γνώση των αυτοδιοικητικών θεμάτων, με ικανότητα αξιολόγησης όλων των παραμέτρων τους,  
πορεύτηκε αταλάντευτα στα αυτοδιοικητικά πράγματα, με πρωταρχικό του μέλημα τη 
σύνθεση των απόψεων.  

Υπήρξε σταθερά προσηλωμένος σε υψηλές αρχές και αξίες. Κατά τη διάρκεια της 
Δημαρχοντίας του προτεραιότητά του υπήρξε η δημοκρατία και η διαφάνεια στη διακυβέρνηση 
του Δήμου. Δημοκρατία στο σχεδιασμό, στο διάλογο, στη λήψη αποφάσεων, στη συμμετοχή 
των πολιτών. Διαφάνεια στις αποφάσεις, στις δαπάνες, στις διαδικασίες του προσωπικού, στο 
χειρισμό όλων των θεμάτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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Ενστερνίστηκε την αγωνία της ανασυγκρότησης της πόλης μετά τους σεισμούς του 1986 και 
την προσπάθεια αφενός επίλυσης των βασικών προβλημάτων και αφετέρου της προώθησης 
των στόχων της. Ο εθνικός δρόμος, το Πανεπιστήμιο, η σχολική στέγη, τα διατηρητέα, ο 
οικιστικός πλούτος και άλλα.  

Κέρδισε δίκαια, με πολύ προσωπική δουλειά και διατηρώντας πάντα χαμηλούς τόνους, την 
εκτίμηση και το σεβασμό των συμπολιτών του και των συναδέλφων στην Αυτοδιοίκηση. 
Απήλαυσε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και έλαβε την τιμητική ψήφο στις εκλογικές 
αναμετρήσεις στις οποίες έλαβε μέρος, εκλεγμένος πρωτίστως ως Δήμαρχος της πόλης επί μία 
τετραετία.  

Ένα τεράστιο αυτοδιοικητικό κεφάλαιο λείπει από την πόλη της Καλαμάτας, η οποία φαντάζει 
πλέον φτωχότερη στο πεδίο αυτό.  

Εκφράζουμε στην οικογένεια του εκλιπόντος τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια, η Δημοτική 
Παράταξη Καλαμάτας «Ανοιχτός Δήμος και Ενεργοί Πολίτες».  

Κλείνοντας, θα ήθελα να συνηγορήσω με το Ψήφισμα και όσα αυτό διατυπώνει και βεβαίως 
συμφωνούμε να ονομαστεί κεντρικός δρόμος της πόλης ως οδός Δημάρχου Χρήστου 
Μαλαπάνη.  

 
Σας ευχαριστώ πολύ.  
Κύριε Οικονομάκο, έχετε το λόγο.  

 
Ο Χρήστος ο Μαλαπάνης υπήρξε συνεπής και σταθερός στις απόψεις του, 
τις οποίες υπηρέτησε μέχρι τέλους. Παρά τις διαφορές μας ξεχωρίζουμε 

ιδιαίτερα πως πολιτεύτηκε με ήθος και αξιοπρέπεια, σε ένα σοβαρό πολιτικό επίπεδο. 
Εκφράζουμε με τη σειρά μας τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους 
φίλους του.  

 
Σας ευχαριστώ.  
Κύριε Μπρεδήμα, έχετε το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η 
παράταξη της «Αλλαγής» και εγώ προσωπικά και ο εκπρόσωπός της Γιάννης 

Χριστόπουλος, εκπροσωπούμε και αποτίνουμε σήμερα φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στη 
μνήμη του άξιου Δημάρχου και προσωπικού φίλου Χρήστου Μαλαπάνη, ο οποίος ως Δήμαρχος 
κατέστησε τον λόγον άξιον και τη θεωρία πράξη.  

Ο ευρηματικός χαρακτήρας του Δημάρχου, ο οποίος επί δύο συνεχείς τετραετίες υπηρέτησε 
την πόλη της Καλαμάτας και τα έργα τα οποία αφήκε ομιλούν για την προσωπικότητά του. 
Ιδιαίτερα όμως στην Περιφέρεια, εις την οποίαν συνεργαστήκαμε, αυτός ως εκπρόσωπος της 
Μείζονας Μειοψηφίας και εγώ δίπλα του, μαζί με τους άλλους συναδέλφους, εκεί πλέον 
κατανοήσαμε και είδαμε τον άνθρωπο τον ανιδιοτελή, τον αγωνιστή, αλλά κυρίως τον 
άνθρωπο ο οποίος ήτο γνώστης πολλών θεμάτων και ξεπερνούσε σε πάρα πολλά αυτούς οι 
οποίοι τις περιόδους αυτές κυβερνούσαν.  

Η μνήμη του και το έργο του θα παραμείνουν απαράγραπτοι τίτλοι τιμής για την πόλη και για 
την παράταξή μας, την οποία σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις στάθηκε δίπλα, για τον λόγο 
αυτό επιπλέον του χρωστάμε και την ευγνωμοσύνη αυτή την προσωπική.  

Η ευγένεια, η προσήνεια, ο σεβασμός, το ήθος, η εντιμότητα, η αγωνιστικότητα, η γνώσις, 
ξεπερνούσε και σε αρετές με την πηγαία του αυτή ζωή, με την πηγαία του αυτή 
πραγματικότητα, τόσον ως περήφανος δημοκράτης, όσον και ως άξιος οικογενειάρχης και 
διαπρεπής Δήμαρχος και άρτιος επιστήμων. Υπήρξε πρότυπο για κάθε πολίτη αυτής της πόλης 
και η παρακαταθήκη του βαριά αλλά και συνάμα ορόσημο για τους νεώτερους.  

Η παράταξή μας αποτίει σήμερα -όπως είπαμε- ελάχιστον φόρο τιμής στη μνήμη του, 
συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση η οποία έγινε να ονοματιστεί ή και κατά κάποιον τρόπο να 
μετονομαστεί μία απ’ τις κεντρικότερες οδούς της πόλης σε οδό Χρήστου Μαλαπάνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Η μνήμη του και το έργο του θα παραμείνουν απαράγραπτοι τίτλοι τιμής και για την πόλη και 
για την οικογένειά του.  

Η ευγνωμοσύνη μας θα είναι αιώνια στον Χρήστο Μαλαπάνη, τον άνθρωπο που τίμησε την 
Καλαμάτα και τη δόξασε μέχρι κοπώσεως.     

Σας ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Αντωνόπουλε, έχετε το λόγο.  

 
Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  

Και εμείς με τη σειρά μας εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του πρώην Δημάρχου και φίλου θα πω, γιατί είχα την τιμή και την τύχη να τον 
γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του.  

Είναι μια μεγάλη απώλεια για την πόλη, για την πόλη μας, για όλους εμάς που μάθαμε πολλά 
στην Αυτοδιοίκηση παρακολουθώντας την πορεία του Χρήστου του Μαλαπάνη, ήτανε συνεχώς 
δίπλα μας, μας έδινε τις συμβουλές του όσο καιρό τον βλέπαμε εδώ στην πόλη να συχνάζει 
εδώ στο διπλανό καφεδάκι του Δημαρχείου. Χαιρόμασταν να τον βλέπουμε, να του λέμε την 
καλημέρα μας και αυτός το ίδιο.  

Λείπει από την πόλη, αλλά θα μιλήσουν όμως και μιλάνε τα έργα του, αυτά τα οποία πρόσφερε 
και πραγματικά το λέω αυτό με συγκίνηση γιατί η προσφορά του είναι πραγματική, την 
βλέπουμε δίπλα μας, βλέπουμε το έργο του, αυτό είναι που μένει και αυτό είναι που μας 
συγκινεί, αυτό άφησε σαν παρακαταθήκη στην πόλη, στα παιδιά του, σε όλους μας, τον 
τιμούμε και πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι και να κάνουμε για την τεράστια παρουσία του στα 
κοινά και στην πόλη της Καλαμάτας και στο Δήμο μας θα είναι λίγο.  

Αυτά, ευχαριστώ.   

 
Ευχαριστώ, κ. Αντωνόπουλε.  
Κύριε Δήμαρχε έχετε το λόγο.  
 
Λοιπόν, συνάδελφοι, το λέγω για τα πρακτικά,  προτείνεται η αναδιαμόρφωση 
της παραγράφου 6 του άρθρου 3 ως εξής:  

«Την ονομασία της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε "Αίθουσα 
Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη" -που θα γράφεται σε κάθε πρόσκληση- και ονομασία οδού 
ανάλογης της προσφοράς και των αξιωμάτων του εκλιπόντος». Έτσι; Αυτό θα γίνει με την 
επέκταση του Σχεδίου Πόλης.  

Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι και το Ψήφισμα…  

 
Εγώ διαφωνώ με το  ¨ανάλογης της προσφοράς του¨. Αυτό δεν πρέπει να 
μπει μέσα.  

Τι θα πει ¨ανάλογης της προσφοράς του¨; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην πράξη θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο γι΄ αυτό. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι ανάλογης της προσφοράς του. Αυτό είναι υποτιμητικό.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι δεν είναι υποτιμητικό.  

 
Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι’ αυτό.  
Και, επίσης, κοιτάξτε, να ξέρετε, όλα όσα θα γίνουν αύριο, είναι σε συνεργασία 

με την οικογένεια, θα υπάρξουν 3 ομιλίες, από τον πρώην Υπουργό τον κ. Μπένο, από μένα 
και από εκπρόσωπο της οικογένειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει στο Ναό του Αγίου Νικολάου, η εκφορά θα γίνει από την οδό 
Κολοκοτρώνη σε ανάποδη φορά, έχει ειδοποιηθεί και η Δημοτική Αστυνομία και η Αστυνομία, 
στη συνέχεια θα γίνει γύρω από το Δημαρχείο, θα ξαναμπεί πάλι στον πεζόδρομο της 
Αριστομένους, 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής, Μελετίου και στο Κοιμητήριο.  Και  4 κορδέλες τις 
οποίες θα κρατούν οι 4 Δήμαρχοι. 

 
Ευχαριστώ  κ. Δήμαρχε.  
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος.  

 

Τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιωνία του η μνήμη.   
 
(χειροκροτήματα) 
 
 
 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  την  απότιση  φόρου  τιμής  στον εκλιπόντα  από  το  
Δήμαρχο Παναγιώτη Ε. Νίκα, τον πρώην Υπουργό και Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Σταύρο Μπένο, 
τους πρώην Δημάρχους Καλαμάτας κ. Παναγή Κουμάντο και κ. Γεώργιο Κουτσούλη και  τους 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  κ. Μάκαρη Εμμανουήλ – Λεονάρδο, κ. Οικονομάκο 
Δημήτριο, κ. Μπρεδήμα Θεόδωρο και κ. Αντωνόπουλο Μιχαήλ,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Την απόδοση τιμών στον εκδημήσαντα επί σειρά ετών Δήμαρχο και Δημοτικό 
Σύμβουλο Καλαμάτας Χρήστο Μαλαπάνη, όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω 
Ψήφισμα: 
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας 

Αφού συνήλθε εκτάκτως, με την πληροφορία την εκδημίας 

του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΠΑΝΗ 

Ομόφωνα ψηφίζει 

1. Θεωρεί την 20ετή προσφορά του πρ. Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη στην πόλη της Καλαμάτας και 

από τις διάφορες θέσεις που υπηρέτησε (Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ, Δημοτικός Σύμβουλος) ως 

απολύτως ευεργετική, ιδιαίτερα για την ανασυγκρότηση της πόλης μετά τους σεισμούς του 1986, 

και γενικότερα για την ανάπτυξή της 

2. Εκφράζει την ομόθυμη θλίψη των πολιτών της Καλαμάτας για την απώλεια του πρώην Δημάρχου, 

που διακρίθηκε για τον ορθολογισμό, την τεχνοκρατική αντίληψη, το αίσθημα προσφοράς, την 

ανιδιοτέλεια, την ανθρωπιά και πάνω απ' όλα την αγάπη του προς την Καλαμάτα και τους 

κατοίκους της 

3. Αποτίνει τιμή στο πρόσωπο, τη μνήμη και την προσφορά του αειμνήστου πρώην Δημάρχου με: 

α. τη δωρεάν διάθεση τάφου στο διηνεκές κατά τον Κανονισμό του Κοιμητηρίου (άρθ. 12 παρ. Α΄) 

β. την ταφή του με δημοτική δαπάνη 

γ. τη διάθεση της Δημοτικής Φιλαρμονικής κατά την εκφορά της σορού του 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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δ. την κατάθεση στεφάνων από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο, καθώς και τη συμμετοχή 

του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων στην εξόδιο ακολουθία και την εκφορά της σορού του 

ε. την ανάρτηση μεσίστιων των σημαιών του Δήμου επί τριήμερο 

στ. την ονομασία της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε «Αίθουσα Δημάρχου 

Χρήστου Μαλαπάνη» και οδού ανάλογης της προσφοράς και των αξιωμάτων του και 

ζ. την οργάνωση πολιτικού μνημοσύνου στο άμεσο μέλλον για την προσφορά του εκλιπόντος 

πρώην Δημάρχου». 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος  Μιχαήλ 

  3. Βγενής Χαράλαμπος 

  4. Βεργινάδη Μαρία  

  5. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  6. Βουτσής Γεώργιος 

  7. Γιαννόπουλος Παναγιώτης  

  8. Γυφτέας Ηλίας  

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  

  10. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  11. Καραγιάννης Ανδρέας  

  12. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  13. Μπάκας Ιωάννης  

  14. Μπεχράκης Σταμάτης  

  15. Μπουζιάνης Παύλος 

  16. Μπούχαλης Δημήτριος  

  17. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  18. Ντίντα Παναγιώτα 

  19. Οικονομάκος  Δημήτριος   
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  20. Οικονομάκου Μαρία 

  21. Πολίτης Δημήτριος  

  22. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  23. Φαββατάς Δημήτριος  

  24. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
 

Καλαμάτα, 6 Φεβρουαρίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
  
  


