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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  16/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  48/2021  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., 

συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 16/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η 

οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

887780/24-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

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

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

5)  Διασάκος Σπυρίδων, 6) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 46 απόφαση), 8) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 9) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη, 10) Τσαλίκης Δημήτριος, 11) Τσώλης Ηλίας και 12) Χουσέας Σταύρος. 

 

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

Φώτιος και  3) 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 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Μετονομασία οδών. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 
 

 
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της πόλης, τον τελευταίο επίτιμο δημότη, τον 
μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, να τον τιμήσει με τον τρόπο που όλη 

η Ελλάδα γονάτισε στο φέρετρό του.  

Η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει ο Μίκης Θεοδωράκης πίσω του, ο παγκόσμιος Μίκης, 
πρέπει και να αποτυπωθεί με το συμβολικό τρόπο που όπως έχει οριστεί από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου κάποιος δρόμος να φέρει το όνομά του. Μία από όλες τις τιμές που θα 
αποδοθούν στο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη είναι και αυτή. 

Σε μας δίνεται η δυνατότητα από το νόμο να εισηγηθούμε τη μετονομασία μίας οδού ή μιας 
πλατείας στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να αποφασιστεί εάν δοθεί ή όχι. 

Η πρόταση η δική μου έχει σχέση με την κατ’ έθιμο παραδομένη μέχρι σήμερα, με αυτό το 
όνομα, την πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού. Μία πλατεία που βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης και έχει χαρακτηρισθεί έτσι επειδή γειτνιάζει με το Σιδηροδρομικό Σταθμό. Πιστεύω ότι 
μπορεί εκεί να τιμηθεί ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης. 

Ερωτήσεις, απορίες, τοποθετήσεις; 

 
Παρεμφερή ερώτηση, όχι πάνω σε αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε. 
Είχαμε πει για κάποια επιτροπή, στην οποία είχα μπει κι εγώ, αλλά δεν 

έχει προχωρήσει κάτι σε σχέση με ονοματοδοσίες. Δεν υπάγεται εκεί, φαντάζομαι τώρα είναι 
λόγω του θανάτου, αλλά τι γίνεται με αυτό; Θα προχωρήσουμε; 

 
Να ολοκληρώσουμε το θέμα. Όταν αποδίδουμε τιμές σε έναν άνθρωπο να μην 
μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. 

 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει. 

 
Εάν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί επί του θέματος του συγκεκριμένου.  
Ψηφίζουμε. Να φανταστώ ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 
ΦΩΝΕΣ: ΝΑΙ. ΝΑΙ. 

 
Καταλαβαίνετε ότι αυτή η απόφαση είναι μια συγκινητική απόφαση για το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι που απασχολούν 

το Συμβούλιο της Κοινότητας, το απασχολεί και κάτι πολύ υψηλότερο όπως έχει να κάνει με 
την απόδοση τιμών στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη. 

Ήθελα να πω εδώ ότι σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
υπάρχει και ένα χρέος και μία υποχρέωση της πόλης σε αυτόν που δημιούργησε και το πρώτο 
φεστιβάλ  Ελληνικού Τραγουδιού, που από χρόνια όμως έχει φύγει από αυτή τη ζωή, αλλά όχι 
από τη δική μας ψυχή, να τιμηθεί επίσης και ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Θα έρθει και αυτή 
η πρόταση σε επόμενο Συμβούλιο Κοινότητας, αλλά λόγω του ότι είναι πρόσφατη η απώλεια 
και ο χαμός του Μίκη Θεοδωράκη έρχεται ως μοναδικό θέμα και νομίζω ότι έτσι είναι το 
πρέπον. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ΟΜΟΦΩΝΟ για το συγκεκριμένο θέμα. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του την εισήγηση του κ. 
Προέδρου, τις υπ’ αριθμ. 170/2020 και 131/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 
83 & 84 του Ν. 3852/2010,  

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

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη μετονομασία της πλατείας που 
βρίσκεται έναντι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, από «Πλατεία 
Σιδηροδρομικού Σταθμού» σε «Πλατεία Μίκη Θεοδωράκη», ως ένδειξη τιμής στον 
αποβιώσαντα  Εθνικό μας μουσουργό, πολιτικό, συγγραφέα και Επίτιμο Δημότη 
Καλαμάτας, Μίκη Θεοδωράκη, προσωπικότητα με πλούσιο καλλιτεχνικό και μουσικό 
έργο, σύμβολο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, που τίμησε με το ήθος, τη 
δράση και την πνευματική, αλλά και κοινωνική του προσφορά την Πατρίδα. 
 
 
 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. Διασάκος Σπυρίδων 

  5. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 7 Οκτωβρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


