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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  155/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:20 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 21η/2021 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο ¨Αλέξανδρος Κουμουνδούρος¨ της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας, δια ζώσης αποκλειστικά, εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους 
και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη  (με χρήση του 
λογισμικού zoom),  σύμφωνα με  τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 101589/3-11-2021 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταματόπουλος 
Ευστάθιος, ο οποίος, απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Πολίτη Δημητρίου, Προεδρεύει 
της συνεδρίασης και από τα υπόλοιπα τακτικά  μέλη του Σώματος οι κ.κ.: 1) Αγγελή Μαρία,   
2) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Γκλεγκλέ Ελένη 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 απόφαση), 5) Δούβας Ιωάννης (μέσω zoom) (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 157 απόφαση), 6) Δρούγας Παντελής, 7) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 8) 
Κανάκης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 157 απόφαση), 9) Κλάδης Παύλος, 10)   
Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 απόφαση), 11) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος, 12) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 156 απόφαση), 13) 
Μαρινάκης Σαράντος, 14) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (μέσω 
zoom), 16) Μπαρούνη Μαρία (μέσω zoom), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νιάρχος 
Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 158 απόφαση), 19) Οικονομάκος Δημήτριος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 158 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 162 απόφαση), 21) Σκοπετέας Αναστάσιος, 22) Σωφρονάς Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 162 απόφαση), 23) Τζαμουράνης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 
απόφαση), 24) Φάβας Γεώργιος, 25) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 
απόφαση), 26) Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 156 απόφαση)  και 27) 
Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 156 απόφαση).  

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Αναστασόπουλος Χρήστος, 3) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 4) Βασιλόπουλος 
Παναγιώτης, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 7) Κουζή Αντωνία (Τόνια),                   
8) Κουκούτσης Δημήτριος, 9) Λαζαρίδης Γεώργιος, 10) Μπάκας Δημήτριος, 11) Μπεχράκης 
Σταμάτης και 12) Τσαπόγας Κωνσταντίνος. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα, ο οποίος και συμμετέχει σε αυτή. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του 
Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος (μέσω zoom).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρος του 
Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου 
Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………

Στη συνέχεια, μετά από γραπτή πρόταση του Συμβούλου της δημοτικής παράταξης 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» κ. Χριστόπουλο Ιωάννη, εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της 
συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έκδοσης ή 
μη του ψηφίσματος με τίτλο :

Ψήφισμα έκφρασης συλλυπητηρίων  για  την απώλεια της Προέδρου του ΚΙΝ.ΑΛ. 
Φώφης Γεννηματά και απότισης φόρου τιμής στη μνήμη της.

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει ως εξής: 

Λοιπόν, υπάρχει μια πρόταση ψηφίσματος την οποία θα διαβάσω γιατί ήρθε 
τελευταία στιγμή στο Προεδρείο… 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή κατέθεσα την πρόταση θέλω να πω δυο κουβέντες. 

Ναι, έχετε τον λόγο, κ. Χριστόπουλε, ενόψει του ότι καταθέσατε την 
πρόταση ψηφίσματος, ναι. 

Η αιφνίδια απώλεια της Φώφης Γεννηματά προκάλεσε μεγάλη θλίψη και 
οδύνη σε όλους τους Έλληνες. Η Φώφη Γεννηματά ήταν μία γυναίκα η 

οποία με τους αγώνες της, τους προσωπικούς και τους πολιτικούς, διέγραψε μια πορεία ζωής, 
άξια θαυμασμού και σεβασμού. Πέρα από σπουδαία πολιτικός, υπήρξε γυναίκα, σύζυγος και 
μητέρα, που φεύγοντας άφησε πίσω ένα τεράστιο αποτύπωμα του ήθους, της 
αγωνιστικότητας, που πάντα την χαρακτήριζε. 
Άφησε, επίσης, μια σπουδαία παρακαταθήκη, κληροδότημα στα παιδιά της και σε όλους τους 
Έλληνες, τον επίμονο, δίκαιο και συνεπή αγώνα της για τη δημοκρατική παράταξη. 
Η Φώφη Γεννηματά άφησε, επίσης, μια σημαντική παρακαταθήκη και στον θεσμό της 
Αυτοδιοίκησης, η οποία τον στήριξε και τον τίμησε διαχρονικά με την εκλογή της ως 
Υπερνομάρχης Αθήνας. 
Γι’ αυτό τον λόγο προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταθέτω το παρακάτω Ψήφισμα: 

«Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής. Πάλεψε για μια 
κοινωνία πιο δίκαιη, για μια Ελλάδα καλύτερη, δίπλα στους απλούς πολίτες, τους 
προοδευτικούς ανθρώπους, υπηρετώντας πάντα τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, 
της δικαιοσύνης. Η Φώφη Γεννηματά με τεράστια ψυχική και φυσική δύναμη έδωσε μάχες 
σε όλες τις κρίσιμες περιόδους της πρόσφατης πολιτικής ζωής με ήθος και αξιοπρέπεια. 
Άφησε το στίγμα της απ’ όποια θέση και αν κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα, τόσο 
στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην αιρετή Αυτοδιοίκηση, με αίσθημα ευθύνης, με 
πίστη στο εθνικό συμφέρον, με ξεχωριστή ευγένεια, με ευαισθησία, με δημοκρατικό ήθος, 
με συνέπεια στις ιδέες της. 

Θα μείνει ένα φωτεινό παράδειγμα με εμβληματική σημασία για τις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία του καρκίνου, για την πολιτική και την κοινωνία. 

Η Φώφη Γεννηματά έδειχνε πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την περιοχή μας, 
συμπατριώτισσά μας απ’ τον πατέρα της, κόρη του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά, όπου 
καθοριστική ήταν η συμβολή του στην ανασυγκρότηση της πόλης μας. Αγαπούσε την πόλη 
μας και τους ανθρώπους της. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της 
Προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά και αποφασίζει: 1ον) να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή 
στη σημερινή συνεδρίαση στη μνήμη της εκλιπούσης, να εκφράσει τα ειλικρινά 
συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους, να δοθεί το όνομά της σε οδό της 
πόλης μας, να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο και τυχόν επικεφαλής. 

Λοιπόν, εκφράζω και εγώ τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου και τη 
θλίψη μου για την απώλεια της Μεσσήνιας Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής 

Φώφη Γεννηματά, θα μείνει στη μνήμη μας και βέβαια όχι μόνο ως μια πολιτικός που 
υπηρέτησε την πατρίδα και το δημόσιο βίο με μέτρο, σύνεση και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
αλλά και ως μια γενναία γυναίκα. 
Αιωνία της η μνήμη. 
Και ο Νίκος ο Μπασακίδης ήθελε να ζητήσει ενός λεπτού σιγή νωρίτερα. Νίκο, θέλεις και συ 
να πεις κάτι; 

Ναι. Αν θέλουν κάποιοι απ’ τους επικεφαλής. 
Ωραία, ο κ. Τζαμουράνης. 

Εγώ συμφωνώ με τα όσα ακούστηκαν, εκφράζω και εγώ την προσωπική 
θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά, θα μείνει στη μνήμη 

μας και για τους αγώνες της αλλά κυρίως για το χαμόγελό της και κυρίως για τη γενναιότητα 
με την οποία αντιμετώπισε την ατυχία και την αρρώστια η οποία της προέκυψε. 
Θέλω, επίσης, να παρακαλέσω μιας και, να το ψηφίσουμε τώρα και να μην περιμένουμε στο 
τέλος της συνεδρίασης, που νομίζω ότι όλοι… και να κάνω και μία παρατήρηση, ότι συμφωνώ 
να δοθεί το όνομα της αλλά πιστεύω ότι προηγείται ο πατέρας της. Δεν ξέρω, κάποιος είπε, 
δεν ξέρω, ο Γιάννης… 

Νομίζω με απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου …. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …ότι υπάρχει κάποια απόφαση στο παρελθόν. Για τον πατέρα της. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …έχει δοθεί. Έχει αποφασιστεί. 

Εάν πράγματι είναι έτσι πρέπει να την βρούμε αυτή την απόφαση και να 
την υλοποιήσουμε.  

ΦΩΝΗ: Υπάρχει απόφαση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τότε θα πρέπει να την υλοποιήσουμε και αυτή. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Οικονομάκου.

Πράγματι και εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη σας σαν παράταξη 
για τη Φώφη Γεννηματά, μία πολιτικό, μία επιστήμονα, μα πάνω απ’ όλα 

μια σύγχρονη αγωνίστρια, και ξέρετε Η ΜΑΝΑ (με γράμματα κεφαλαία) και είδαμε με πόση 
αξιοπρέπεια τα παιδιά της αντιμετώπισαν το θάνατό της και πόσο στάθηκαν όρθια σ’ αυτή τη 
δύσκολη στιγμή. Αιωνία της η μνήμη. 

Ευχαριστώ, κα Οικονομάκου. 
Ο κ. Μάκαρης. 

Συμφωνούμε με τους συναδέλφους και εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο για την 
εκλιπούσα, με τη σπουδαία προσφορά σε όλους τους τομείς με τους οποίους 

ασχολήθηκε, απλά θα διαβάσω τη δήλωσή της, τον Απρίλιο του 2020 και πιστεύω ότι 
εκφράζει ακριβώς τη Φώφη Γεννηματά και τις απόψεις της για την πολιτική και για το κράτος 
και για το δημόσιο σύστημα υγείας. Συγκεκριμένα τι είπε τότε τον Απρίλιο του 2020: «Δεν 
φτάνουν μόνο οι αγορές, χρειάζονται πολιτική, οργανωμένο κράτος και ισχυρό δημόσιο 
σύστημα υγείας». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΜΑΚΑΡΗΣ:
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Ευχαριστούμε, κ. Μάκαρη. 
Αν δεν υπάρχει αντίρρηση απ’ το Σώμα να το ψηφίσουμε ως έχει εφόσον 

δεν υπάρχει… 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη, συγνώμη, νόμιζα ότι… Κύριε Οικονομάκο, κ. Οικονομάκο, ναι. 

Ναι, να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη για την πρόωρη απώλεια της 
Φώφης Γεννηματά, την οποία την αποχαιρετούμε με μεγάλο σεβασμό για 

την εντιμότητά της αλλά και τη γενναιότητά της που έδειξε πάνω στην αρρώστια, τη 
γενναιότητα την οποία έδειξε ενάντια στην αρρώστια που την είχε βρει. 
Τα θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένειά της, στους φίλους του ΚΙΝΑΛ και όλο τον 
κόσμο που ακολούθησε και την πίστεψε, αλλά νομίζουμε ότι μπορεί να βγει και ένα 
συμπέρασμα, ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως το σύστημα που 
αφορά τον καρκίνο των γυναικών, το οποίο μπορεί να προληφθεί με τα σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα. 
Είναι δυστυχώς ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε για να μπορέσουμε να πάμε 
ένα βήμα παραπάνω επάνω σ’ αυτό το κομμάτι. 

Ευχαριστώ, κ. Οικονομάκο. 
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που… 

Λοιπόν, σηκωνόμαστε για ενός λεπτού σιγή και λαμβάνουμε την απόφαση τώρα. Ωραία. 

Στο σημείο αυτό τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά.

Οπότε πάμε στην ψηφοφορία. 
ΟΜΟΦΩΝΑ το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδει το Ψήφισμα το οποίο 

αναγνώστηκε από τον κ. Γιάννη Χριστόπουλο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Καλαμάτας,   στη  συνεδρίαση  της 8ης Νοεμβρίου 2021,  ύστερα από την 
απώλεια της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής

Φώφης Γεννηματά 
εκφράζει τη θλίψη του για την απώλειά της και αφού έλαβε υπόψη ότι:

Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε αγωνίστρια της ζωής και της  πολιτικής.  Πάλεψε για μια 
κοινωνία πιο δίκαιη, για μια Ελλάδα καλύτερη, δίπλα  στους  απλούς πολίτες, στους  
προοδευτικούς ανθρώπους, υπηρετώντας πάντα  τις αρχές της δημοκρατίας,  της ισότητας, 
της δικαιοσύνης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
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Η Φώφη Γεννηματά, με τεράστια ψυχική και φυσική δύναμη, έδωσε μάχες σε όλες τις 
κρίσιμες περιόδους της πρόσφατης πολιτικής ζωής με ήθος και  αξιοπρέπεια. Άφησε το 
στίγμα της, από όποια θέση και αν κλήθηκε να υπηρετήσει την Πατρίδα, τόσο στην κεντρική 
πολιτική σκηνή όσο  και στην αιρετή Αυτοδιοίκηση,  με αίσθημα ευθύνης, με πίστη στο εθνικό 
συμφέρον, με ξεχωριστή ευγένεια, με ευαισθησία,  με δημοκρατικό ήθος,  με συνέπεια  στις 
ιδέες της.
Θα μείνει ένα φωτεινό παράδειγμα μ’ εμβληματική σημασία για τις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία του καρκίνου, για την πολιτική και την κοινωνία.
Η Φώφη Γεννηματά, έδειχνε πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την περιοχή μας,  
συμπατριώτισσά  μας από τον πάτερα της - κόρη του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά όπου 
καθοριστική ήταν η  συμβολή του στην ανασυγκρότηση της πόλης μας- αγαπούσε την πόλη 
μας και τους ανθρώπους της .

Ψ η  φ ί ζ ε ι  ομόφωνα

• Να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της εκλιπούσης.
• Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους 

οικείους της.
• Να δοθεί το όνομά της σε οδό της πόλης μας 
• Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Αιωνία της η μνήμη

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σταματόπουλος Ευστάθιος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Γκλεγκλέ Ελένη

5. Δούβας Ιωάννης

6. Δρούγας Παντελής

7. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

8. Κανάκης Βασίλειος 

9. Κλάδης Παύλος 

10. Λιάππας Λεωνίδας
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11. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

12. Μαλαπάνη Μαρία

13. Μαρινάκης Σαράντος 

14. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

15. Μπάκας Ιωάννης

16. Μπαρούνη Μαρία

17. Μπασακίδης Νικόλαος

18. Νιάρχος Αναστάσιος

19. Οικονομάκος Δημήτριος

20. Οικονομάκου Μαρία

21. Σκοπετέας Αναστάσιος

22. Σωφρονάς Γεώργιος

23. Τζαμουράνης Βασίλειος

24. Φάβας Γεώργιος

25. Φαββατάς Δημήτριος

26. Χειλάς Παναγιώτης

27. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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