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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  20/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  51/2021  

 
 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., 

συνέρχεται, μετά την ματαίωση της υπ’ αριθμ. 19 της 20-12-2021 συνεδρίασης επειδή δεν 

υπήρξε απαρτία, στην υπ΄ αριθμ. 20/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τ. Β'),   μετά 

την με αριθμ. πρωτ. 119744/20-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα 

μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη, υπ’ αριθμ. πρωτ. 

118468/16-12-2021, πρόσκληση της ματαιωθείσας συνεδρίασης. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  

5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6)  Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη, 9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος.   

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 2) Καλογεροπούλου 

Παναγιώτα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση μετακίνησης και χωροθέτηση νέας θέσης για το Μνημείο πεσόντων αεροπόρων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 98755/26-10-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία, μαζί με το συνημμένο σε 
αυτή έγγραφο, είχαν αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά 
ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μετακίνησης και χωροθέτησης νέας θέσης για το Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων»  

 

Σχετ.: (α) το υπ΄ αριθ. πρ. 61937/06-10-2020 έγγραφο – επιστολή του ΔΣ/ΕΑΑΑ/Παραρτήματος 

Καλαμάτας.  

 

Σας γνωρίζουμε ότι στον χώρο της πλατείας «Φραγκόλιμνας» και πιο συγκεκριμένα στο δυτικό σημείο 

αυτής, βρίσκεται σήμερα το μαρμάρινο Μνημείο Πεσόντων Μεσσήνιων Αεροπόρων της Π.Α το οποίο 

καταλαμβάνει επιφάνεια βάσης διαστάσεων 1,80 x 0,70 μ.  

Να σημειωθεί όμως, ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει κατασκευαστεί μεταγενέστερα περίκλειστη 

παιδική χαρά, η παρουσία της οποίας υποβαθμίζει την αξία και τον ρόλο του εν λόγω μνημείου.  

Σε απάντηση σχετικού (α) αιτήματος της Ένωσης Αποστράτων Αεροπόρων της Π.Α. για την ανάδειξη 

ενός τόσο σημαντικού για τον κλάδο της αεροπορίας μνημείου, προτείνεται η χωροθέτηση σε νέα 

θέση και μετακίνηση του παραπάνω μνημείου, από την πλατεία «Φραγκόλιμνας» σε νέα θέση επί του 

δυτικού πεζοδρομίου στο νότιο τμήμα της οδού Αριστομένους και πιο συγκεκριμένα εντός του 

υφιστάμενου παρτεριού που βρίσκεται στη νοητή ευθεία της οδού Αριστοτέλους.  

Στη νέα του θέση το μνημείο θα καταλαμβάνει επιφάνεια βάσης (από σκυρόδεμα) διαστάσεων 1,00 x 

2,00 μ, η οποία θα είναι επακριβώς «κεντραρισμένη» σε σχέση με το σχήμα του προαναφερθέντος 

παρτεριού.  

Το σημείο που επιλέχθηκε κατόπιν επί τόπου αυτοψίας, είναι και το καταλληλότερο για τους 

παρακάτω λόγους:  

α) στο συγκεκριμένο σημείο τοποθέτησής του μνημείου το πεζοδρόμιο παρουσιάζει πολύ μεγάλο 

εύρος, οπότε η διέλευση των πεζών θα μπορεί πραγματοποιηθεί χωρίς καμία δυσκολία.  

β) η χωροθέτηση σε αυτό το σημείο δεν επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό του πεζοδρομίου, της 

κυκλοφορίας του κοινού, του ποδηλατοδρόμου και της ισορροπίας πύκνωσης και αραίωσης των 

αρχιτεκτονικών στοιχείων, ενώ συνυπάρχει αρμονικά με τα ογκομετρικά των ομόρων (π.χ. κτίρια και 

άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία).  

γ) βρίσκεται σε ικανή απόσταση από το έτερο υφιστάμενο άγαλμα των «Πεσόντων Πυροσβεστών», 

διαφορετικού όμως ύφους, ώστε να μην υπάρχουν αισθητικές παραφωνίες. Κατόπιν των παραπάνω,  

 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 

την μεταφορά και τοποθέτηση του εν λόγω μνημείου σε νέα θέση επί του δυτικού πεζοδρομίου, στο 

νότιο τμήμα της οδού Αριστομένους και πιο συγκεκριμένα εντός του υφιστάμενου παρτεριού που 

βρίσκεται στη νοητή ευθεία της οδού Αριστοτέλους.  
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Συν.: το υπ΄ αριθ. πρ. 61937/06-10-2020 έγγραφο – επιστολή του ΔΣ/ΕΑΑΑ/Παραρτήματος 

Καλαμάτας.  

 

 

Ο συντάξας 

 

 

Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 η αναπλ. Δ/ντρια Τ.Υ. του 

Δήμου Καλαμάτας 

 

Χριστίνα Λυκουργιά 

Τοπογράφος Μηχανικός 

  

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

Νέων Έργων, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού και Τουρισμού  

 

Νίκος Β. Μπασακίδης 

 

 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είναι εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο 
κατόπιν αιτήματος του παραρτήματος Καλαμάτας της Ένωσης Αποστράτων 

Αεροπόρων της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο μνημείο είναι ήδη τοποθετημένη στην πλατεία Φραγκόλιμνας 
και γίνεται μία εισήγηση από την υπηρεσία να μετακινηθεί στην οδό Αριστομένους, για 
διάφορους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό εισηγητικό. 

Εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει, να τοποθετηθεί επ’ αυτού. 

 
Μια μικρή τοποθέτηση. 

Εμείς γενικά δεν έχουμε θέμα με τέτοια ζητήματα. Τώρα να μεταφερθεί στην 
Αριστομένους γιατί θεωρεί ο Σύνδεσμος Αποστράτων της Αεροπορίας ότι στη Φραγκόλιμνα δεν 
αναδεικνύεται το μνημείο, νομίζω ότι δεν προσφέρεται. Εάν περάσετε στην Αριστομένους και 
δείτε τα μνημεία θα νομίζετε ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, πραγματικά. Έχει για τους 
νεκρούς πυροσβέστες που έχουν πέσει στην ώρα του καθήκοντος, έχει για τους αγνοούμενους 
στην Κύπρο και θα μπει και αυτό, δηλαδή τρία μνημεία στη σειρά που έχουν ακριβώς τον ίδιο 
χαρακτήρα.  

Νομίζω θα μπορούσε να πάει σε ένα άλλο σημείο, διότι εγώ θεωρώ ότι δεν προσφέρεται το 
συγκεκριμένο. 

Δεν έχουμε ιδιαίτερο θέμα, Λευκό θα ψηφίσουμε, εάν επιμένετε, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να 
βρεθεί μια άλλη λύση, χωρίς να έχουμε θέμα, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Ίσως 
υπάρχει καλύτερη θέση από το συγκεκριμένο  σημείο. Όπως θέμα υπάρχει και με το παλιό 
στρατόπεδο που είναι τρία – τέσσερα εκεί μαζί και δεν αναδεικνύονται οι ονομασίες τα μνημεία 
κλπ. και αυτό ίσως θα πρέπει να το δούμε. 

 
Να συνεχίσω την σκέψη του Φώτη, που είμαι απόλυτα σύμφωνος σε αυτό που 
λέει. 

Η άποψη η δική μου είναι ότι θα πρέπει ο χώρος που τιμώνται οι ήρωες να έχει ένα ιστορικό 
υπόβαθρο και τέτοιος είναι κατάλληλος ο χώρος πίσω από την πύλη του παλαιού στρατοπέδου 
όπως έχει διαμορφωθεί. 

Η ίδια εκτίμηση είναι και η δική μου, ότι η μεταφορά σε κάποιον άλλο χώρο επί της 
Αριστομένους  δεν προσφέρει κάτι όσον αφορά στην ανάδειξη του ίδιου του μνημείου και η 
Αριστομένους είναι μία οδός, η πιο κεντρική της πόλης, εμπορική, ψυχαγωγική και εν πάση 
περιπτώσει δεν προσφέρεται για την ανάδειξη τέτοιων γεγονότων και τέτοιων συμβολισμών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Και η δική μου η άποψη για το συγκεκριμένο θέμα είναι ΛΕΥΚΟ. 

Δεν έχω κανένα θέμα να μετακινηθεί. Προφανώς εκεί τοποθετήθηκε το συγκεκριμένο μνημείο 
γιατί γειτνιάζει με το Στρατιωτικό Μουσείο και έχει πλάτη του ουσιαστικά  ένα κτίριο με 
ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο, αλλά, πέραν αυτού, εάν πρέπει να μετακινηθεί γιατί εκεί υπάρχει μία 
παιδική χαρά πλέον που πάνε τα απιδιά, εκεί είναι ο αναμνηστικός χώρος της έναρξης των 
πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, όπως έχει διαμορφωθεί η πλατεία της Φραγκόλιμνας, 
ταυτόχρονα υπάρχει πλέον και το μνημείο των Αρμενίων και όλα τα υπόλοιπα, κατά την άποψη 
τη δική μου, δεν είναι ο ενδεδειγμένος χώρος η Αριστομένους αλλά συνολικά όλα αυτά τα 
μνημεία που προανέφερε ο Φώτης πολύ χαρακτηριστικά θα πρέπει να μετακινηθούν σε έναν 
ωραίο χώρο που να έχει αποστολή να τιμώνται οι ήρωες, να τιμώνται αυτοί οι άνθρωποι με 
έναν περιποιημένο χώρο που να τους πλαισιώνει, με συμβολισμούς, όπως είναι το παλιό 
στρατόπεδο. 

 
Να έχετε υπόψη σας ότι θα φτιαχτεί και ένα μνημείο για τους πεσόντες Έφεδρους 
Αξιωματικούς.        

  
Άρα πολλά τα μνημεία, να πάνε σε ένα σημείο όλα αυτά μαζί και να τιμώνται. 

Ψηφίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή η εισήγηση που έχουμε είναι για τη μεταφορά 
του συγκεκριμένου μνημείου από τη Φραγκόλιμνα στην Αριστομένους. 

 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.: Την εισήγηση ποιος την έχει κάνει; 

 
Ο Αντιδήμαρχος ο κ. Μπασακίδης την υπογράφει και την έχει συντάξει ο 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Δήμου Παναγιώτης Νασόπουλος και την υπογράφει 

επίσης η Διευθύντρια Χριστίνα Λυκουργιά. 

Ψηφίζουμε. 

Σάντυ Καλαμουδάκου. 

 
ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώτα Βασιλοπούλου. 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατερίνα Μπάμπαλη. 
 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώτα Αλεξανδροπούλου. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Τσαλίκης. 
 
ΤΣΑΛΙΚΗΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτης Γαϊτάνης. 
 
ΓΑΪΤΑΝΗΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρος Διασάκος. 
 
ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Λευκό. 
 

ΧΟΥΣΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηλίας Τσώλης. 
 
Λευκό, για τους ίδιους λόγους που είπες και εσύ και ο συνάδελφος ο Φώτης 
Γαϊτάνης. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταύρος Χουσέας. 
 
ΧΟΥΣΕΑΣ: Λευκό. 

 
Κι εγώ Λευκό. 

Χρήστο άκουσες το αποτέλεσμα; 

 
Ναι.  

Επομένως το Συμβούλιο αδυνατεί να εκφέρει γνώμη γιατί δεν 
συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία επί της εισήγησης. 

 
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 
τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα 
με το οποίο ΘΕΤΙΚΗ γνώμη εξέφρασαν μόνο 2 μέλη ενώ τα υπόλοιπα δήλωσαν ΛΕΥΚΗ ψήφο 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Αδυνατεί να εκφέρει γνώμη επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 98755/26-10-2021 εισήγησης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με την μετακίνηση και 
χωροθέτηση νέας θέσης για το Μνημείο πεσόντων Αεροπόρων, διότι δεν 
συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, δεδομένου ότι επί της εν λόγω 
εισήγησης θετική γνώμη εξέφρασαν μόνο δύο (2) Μέλη του Συμβουλίου. 
 
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης   1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

ΤΣΩΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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  10. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 31 Δεκεμβρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 


