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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  419/2019 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της οδού Αθηνών 99, στο ισόγειο του Α’ κτιρίου 
(νέο Δημαρχείο) συνέρχεται στην 15η/2019 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 36852/22-8-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Μπουζιάνης Παύλος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 414 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 423 
απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Γεωργακίλας Κων/νος, 7) Γυφτέας Ηλίας, 8) 
Δημητρούλιας Γεώργιος, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Δούζης Ιωάννης, 11) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 12) Καμβυσίδης Ιωάννης, 13) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 14) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 15) Κουτίβας Ηλίας, 16) Λιάππα Χρυσή, 17) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 18) 
Μαρινάκης Σαράντος, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπασακίδης Νικόλαος, 21) Μπελογιάννη – 
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 22) Μπεχράκης Σταμάτης, 23) Μπούχαλης Δημήτριος, 24) 
Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 410 απόφαση), 25) Ντίντα Παναγιώτα, 
26) Οικονομάκος Δημήτριος, 27) Πολίτης Δημήτριος, 28) Φάβας Γεώργιος, 29) Φαββατάς 
Δημήτριος  και 30) Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Βγενής Χαράλαμπος, 3) Βεργινάδη Μαρία, 4) Βεργόπουλος Δημήτριος, 5) 
Βουτσής Γεώργιος, 6) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 8) Καρβέλης 
Γεώργιος, 9) Νιάρχος Αναστάσιος,  10) Οικονομάκου Μαρία και 11) Σταματόπουλος Ευστάθιος.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία,  η  οποία  παραβρίσκεται στη συνεδρίαση και  

2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  
 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 

1) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος και 2) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, οι οποίοι δεν 
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  
 

 Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, ο οποίος δεν 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 14ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Μετονομασία οικισμού ¨Κορδία¨ σε ¨Νέα Ιωνία Καλαμάτας¨. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ονοματοθεσίας 
του Δήμου κ. Μπασακίδης Νικόλαος λέει τα εξής: 

 

Κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό σε όλους, τα δύσκολα χρόνια μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και η Καλαμάτα υποδέχθηκε πρόσφυγες οι 

οποίοι εγκαταστάθηκαν κυρίως … 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 5.000 

 
… στο νοτιοδυτικό και παραλιακό μέτωπο της πόλης. Στο πέρασμα του 
χρόνου έχει καταγραφεί με άρτιο και επιστημονικό τρόπο η προσπάθεια, 

η ατομική πρόοδος όλων των προσφύγων, αλλά και η προσφορά τους στην κοινωνική 
και πολιτιστική ζωή της πόλης.  

Σήμερα το κέντρο αυτής της περιοχής που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, ο οικισμός 
¨Κορδίας¨, προτείνεται να μετονομαστεί σε ¨Νέα Ιωνία¨ με σκοπό τη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης αλλά και την απόδοση σεβασμού στην προσπάθεια των προσφύγων 
να επιβιώσουν στα δύσκολα αυτά χρόνια.  

Η πρόταση που έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται και από όλους 
τους Συλλόγους Μικρασιατών που υπάρχουν και δρουν στην πόλη μας και γι’ αυτό, 
κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να την υπερψηφίσετε.  

Τα επόμενα βήματα θα είναι με την απόφαση αυτή η Επιτροπή Ονοματοθεσίας θα 
κληθεί, και τα μέλη αυτής, να εγκρίνουν την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη 
μετονομασία του οικισμού και μετά θα πάρει το δρόμο της για την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση για να επικυρωθεί και από κει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των Σωματείων.  

 

Επειδή παρίστανται εκπρόσωποι, προφανώς, από διάφορους Συλλόγους, 
Σωματεία της περιοχής, θέλετε να πείτε κάτι, κάποιος;  

 

ΦΩΝΗ: Η Πρόεδρος Μικρασιατών. 

 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  Η Πρόεδρος. Ελάτε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το όνομά σας, απλά έτσι για τα πρακτικά.  

 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μητράκου Αργυρώ και είμαι Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας.  

Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την όλη διαδικασία που κάνετε γιατί 
είναι τιμή για μας μετά από τόσους Μικρασιάτες που ήρθαν στην Καλαμάτα και μια 
περιοχή της Καλαμάτας να έχει μια ονομασία από τις αλησμόνητες πατρίδες. Σε όλες 
τις πόλεις της Ελλάδος, όπως ξέρετε, υπάρχουν τέτοιοι οικισμοί. 

Αυτά ήθελα να σας πω, το ¨Νέα Ιωνία¨ πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνει όλα τα παράλια. 
Θα θέλαμε όμως να κάνουμε μία διευκρίνιση, κάπου άκουσα εδώ, κάποιος κύριος είπε 
ότι είναι δωρεά από τον κ. Κορδία. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν θέλαμε να 
παρέμβουμε, όμως εγώ, απ’ ό,τι ξέρω, ότι έχει  πληρωθεί  από το Ελληνικό   Δημόσιο, 
- έτσι δεν είναι κ. Δήμαρχε; -, όλη η έκταση εκεί.    

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρος ευχαριστούμε για την τοποθέτηση.  
 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ: Και εγώ σας ευχαριστώ. 

 
Όταν ήρθαν οι χιλιάδες εδώ συμπατριώτες μας από την Ιωνία και τη 
Μικρασία γενικότερα, εγκαταστάθηκαν στην παράλια περιοχή εδώ της 

Καλαμάτας, περίπου από την Ανάληψη μέχρι τον Πάμισο και στην περιοχή της 
Μεσσήνης. Δεινοπάθησαν, το δε κέντρο τους ήταν στην αυλή της εκκλησίας της 
Ανάληψης. Βοήθησαν εδώ την Καλαμάτα σε όλους τους τομείς, κυρίως οικονομικά και 
πολιτιστικά.  

Η ελληνική κυβέρνηση τότε στην προσπάθειά της να τους στεγάσει, ούτε ΕΣΠΑ 
υπήρχε, ούτε η διεθνής αλληλεγγύη που υπάρχει σήμερα, αγόρασε εκεί στα 
πατατοχώραφα μία έκταση, δεν υπήρχε τίποτα κτισμένο, του Κορδία, την πλήρωσε, 
υπάρχει και σχετικό σύγγραμμα που τα αποδεικνύει όλα αυτά γραμμένο από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους, κρατικό βιβλίο, και μοίρασε εκεί όπου έκαναν τα τσαρδάκια τους, 
τα καλυβάκια τους οι πρόσφυγες, προσπάθησαν να επιβιώσουν.  

Με τα χρόνια ξεχάσαμε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, έτσι είναι, τον τελευταίο καιρό 
με τη βοήθεια και του Συλλόγου Μικρασιατών υπήρξε μία κινητοποίηση από το Δήμο, 
κάναμε εκεί την πλατεία της Ανάληψης ένα χώρο μνήμης, με τα μνημεία τα οποία 
ανεγέρθησαν εκεί, και για τη Μικρασία και για τους Μικρασιάτες και για τον Άγιο 
Χρυσόστομο Σμύρνης, ονομάσαμε και το δρόμο οδός Μικρασία, μετά την οδό 
Πλαστήρα είναι η οδός Μικρασίας και έρχεται σήμερα αυτή η σκέψη να ψηφίσει, 
καταρχήν, το Δημοτικό Συμβούλιο, βεβαίως θα εγκρίνει το Κράτος, αλλά δεν θα 
υπάρχει κανένα πρόβλημα, αυτή η περιοχή να ονομαστεί, εις μνήμην όλων των 
ανθρώπων που ήρθαν εδώ αλλά και της εθνικής καταστροφής, ως ¨Νέα Ιωνία 
Καλαμάτας¨, όπως υπάρχουν τέτοιες ονομασίες σε πολλές πόλεις όπου 
εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες.  

Νομίζω ότι τιμάμε τους ανθρώπους αυτούς τους δύστυχους, οι οποίοι έγιναν ηγέτες 
στην κοινωνία μας, πνευματικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, άλλαξαν γενικά την πορεία της 
Ελλάδος, η πόλη μας τους τιμά με αυτό τον τρόπο.  

Να ξέρετε ότι σχεδιάζεται από το Σύλλογο και θα υποστηριχθεί, είμαι βέβαιος, και από 
τη Δημοτική Αρχή και μας, μία συγκέντρωση των Σωματείων πανελληνίως στην πόλη 
της Καλαμάτας εδώ, να έχουμε κάνει και την ονομασία και η περιοχή αυτή να είναι το 
κέντρο της συγκέντρωσης των Μικρασιατικών Σωματείων σε όλη εκεί την περιοχή και 
να προβληθεί και η Καλαμάτα. 

ΜΗΤΡΑΚΟΥ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εγώ τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ, κα Μητράκου, το Σωματείο σας για τις 
προσπάθειες που καταβάλλει, για τη συμμετοχή που έχετε σε όλες τις εκδηλώσεις που 
γίνονται, διαβάζω, βλέπω: ο Σύλλογος Μικρασιατών εδώ, εκεί, κάνετε χορούς. Το 
γεγονός ότι επιστρέφετε 100 χρόνια πίσω περίπου και προσπαθείτε να ξαναθυμηθείτε 
αυτό τιμά και σας, νομίζω ότι τιμά και την πόλη η οποία σας συμπαρίσταται.  

Ο Κορδίας δεν δώρισε τίποτα, τα αγόρασε το Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι; Να 
εξηγούμαστε.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 
(χειροκροτήματα) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε  κα Πρόεδρος.  

 
Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, για μας είναι συμβολική μέρα σήμερα. 
Σαν σήμερα 27 Αυγούστου ξεκίνησαν οι καταστροφές. Είναι πολύ συγκινητικό. 

Σας ευχαριστούμε πολύ και χωρίς τη δική σας συμπαράσταση δεν θα τα είχαμε καταφέρει. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.  
Σας ευχαριστούμε πολύ.  

 
Θα δώσουμε μία προτεραιότητα στον κ. Γκραίκη, λόγω της καταγωγής του.    

 
Αν μου επιτρέπετε αξίζει για τα πρακτικά να καταγραφεί το εξής: 
Σωστά η Πρόεδρος επισήμανε…  

 
Συγνώμη Παύλο, έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές και υπάρχουν και οι 
αποφάσεις των Σωματείων.  

 
 Όχι, άλλο θέλω να καταθέσω Δήμαρχε, θα σε ενδιαφέρει και σένα, με την έννοια,  
ότι ξεφυλλίζοντας το μητρώο του Επιμελητηρίου, εννοώ τον προηγούμενο αιώνα, 

διαπιστώνει κανείς ότι μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας έλκει την καταγωγή του από τα 

απέναντι παράλια, κ. Δήμαρχε, και αυτό απ’ ό,τι αντιλαμβάνεστε δηλώνει και τη 
συμβολή όχι μόνο στα επίπεδα που εύστοχα θίξατε, αλλά ουσιαστικά μπαίνει σε μία νέα φάση 
η οικονομία του τόπου με τη συμμετοχή των Μικρασιατών. Αυτό ήθελα να πω.  

 
Ευχαριστούμε.  
Κύριε Μάκαρη.  

 
Συμφωνούμε και εμείς στην απόδοση τιμής στους πρόσφυγες που είχαν έρθει 
στην Καλαμάτα τη δύσκολη αυτή εποχή, εφόσον ισχύει αυτό που είπε ο Δήμαρχος 

για τον Κορδία ότι δεν δώρισε, επειδή υπάρχουν σχετικές πηγές και αναφορές οι οποίες 
αναφέρουν ότι δώρισε, εγώ πιστεύω ότι το έχετε ψάξει σχετικώς ως φιλόλογος, οπότε 
ψηφίζουμε Υπέρ.  

Και κάτι τελευταίο: μακρινή καταγωγή του παππού μου ήτανε από τη Μικρά Ασία, να το πω και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ σκόπιμο να πω δύο κουβέντες χωρίς να θέλω να 
υποβαθμίσω όλη μας αυτή τη συζήτηση, γιατί και εγώ σε πολλές εκδηλώσεις 

αποτίω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όλους τους Μικρασιάτες, για τους οποίους ιστορικά 
είμαστε δεμένοι και η οικογένειά μας, έχουμε φτάσει μέχρι στα βάθη της Μικράς Ασίας και 
έχουμε αφήσει και θύματα εκεί.  

ΜΗΤΡΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΚΡΑΙΚΗΣ (Δημότης):  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΓΥΦΤΕΑΣ:  
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Στηρίζουμε, λοιπόν, οπωσδήποτε αυτή την όμορφη εκδήλωση, όμως θα ήθελα να πω το 
εξής, ότι ο Κορδίας, ένας Στρατηγός με ιστορία και με προσφορά, δεν πρέπει να μείνει 
έτσι και έχουμε υποχρέωση τουλάχιστον σε ένα δρόμο εδώ της περιοχής να δώσουμε 
το όνομά του, να καταγραφεί, για να μπορέσουμε πραγματικά να τιμήσουμε και τον 
Στρατηγό αυτό. Και οι πρόσφυγες αυτοί έχουν εγκατασταθεί όχι μόνο σ’ αυτές τις 
περιοχές που ακούστηκαν αλλά από του Κρέπαπα, το παλιό του Κρέπαπα. Εκεί ο 
οικισμός αυτός ήταν οικισμός με πρόσφυγες και είχε φτάσει όλη την παραλιακή ζώνη, 
όλη την παραλιακή ζώνη.  

Εμείς, λοιπόν, τιμούμε τους αγώνες αυτούς και θα είμαστε πάντα μαζί τους, χωρίς να 
ξεχνάμε όμως και ορισμένους άλλους οι οποίοι και αυτοί έδωσαν με την προσφορά 
τους και με το αίμα τους πολλά εδώ στην πατρίδα μας.  

 
 Ευχαριστούμε, κ. Γυφτέα.  
Κύριε Οικονομάκο, συγνώμη που σας παρέκαμψα.  

 
Δεν πειράζει. Πριν μπούμε στην ουσία του θέματος να δούμε όμως τι 
θα γίνει και με το δρόμο που ενώνει τον Κορδία. Είπαμε ότι το έχουμε 

ψηφίσει κάποιο διάστημα πριν, να το ξεκινήσουμε.  
 
Η οδός Πλαστήρα. Ξεκινάει, ενδεχομένως μέχρι το ’19. Εγώ θα βάλω τις 
τελικές υπογραφές. 

 
Η οδός Πλαστήρα ναι, γιατί είναι πρόβλημα.  
Λοιπόν, τώρα στην ουσία του θέματος. Συμφωνούμε και εμείς με τη 

μετονομασία ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής στους Μικρασιάτες που έφτασαν 
στην Καλαμάτα αλλά και σε όλη την Ελλάδα και καλό είναι σε μια ημερίδα και του 
Δήμου σε ύστερο χρόνο να ανοίξει μια κουβέντα για τη Μικρασιατική Καταστροφή, να 
δούμε το ρόλο των συμμάχων Άγγλων, Γάλλων και Γερμανών όλη αυτή την περίοδο, 
αυτών που έκλεισαν,  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πες και για τον Στάλιν.   

 
θα πω και για τον Στάλιν, το ’ξερα, είμαι έτοιμος.  

Λοιπόν, γι’ αυτούς που όταν πνιγόντουσαν στα λιμάνια της Σμύρνης 
είχανε πάρει τα καράβια τους και πηγαίνανε μακριά, να πούμε γι’ αυτούς που 
αιματοκυλούν πάλι τον κόσμο, οι ίδιες περίπου δυνάμεις της Συρίας, το Ιράκ  και 
φέρνουνε όλους τους πρόσφυγες, να πούμε ότι κάποιοι εδώ τους έλεγαν 
¨τουρκόσπορους¨ μόλις ήρθανε και πρέπει να τα κουβεντιάσουμε τουλάχιστον σε 
ιστορικό και επιστημονικό ρόλο.  

Και επειδή ήξερα ότι θα μου πείτε για τη Σοβιετική Ένωση θα σας πω τι είπε ο 
Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος, ότι ¨Οι άθεοι μπολσεβίκοι εν αντιθέσει προς 
ό,τι δεν έπραξαν αι χριστιανικές δυνάμεις της Δύσεως δια του κολοσσιαίου αυτών 
στόλου κατά το μήνα Αύγουστο του 1922 πυρπόλησαν και σφαγήν της Σμύρνης, 
περισυνέλεξαν όλο τον χριστιανικόν εκείνον κόσμο και τον μετέφεραν με ασφάλεια 
στην Τραπεζούντα¨.  

Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά και άμα θέλετε να κουβεντιάσουμε μετά τι έγινε και πώς 
τους συμπεριφέρθηκαν και μετά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΚΑΟΣ:  
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Λοιπόν, οι σύμμαχοι μας έστειλαν στη Μικρασιατική εκστρατεία, να καταλάβουμε την 
κατοχή και οι σύμμαχοι μας πούλησαν γιατί θέλαν τα πετρέλαια της Μοσούλης. Αυτά 
τώρα, θα τα κουβεντιάσουμε και ίσως κάποια άλλη φορά.  

Συμφωνούμε επί της ουσίας αλλά με διαφορετικά ...  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι το μείζον ότι συμφωνούμε. 

 
Κύριε Χριστόπουλε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να δούμε πρώτα-πρώτα την ουσιαστική 
αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής αυτής για να έχει η σημερινή 

μας απόφαση και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ένα αυτό.  

Το δεύτερο, είναι αλήθεια ότι στην ιστορική διαδρομή της πατρίδος μας η 
Μικρασιατική Καταστροφή θα αποτελεί πάντα μια ανοιχτή πληγή γιατί η εκδίωξη μέσα 
στα όρια της γενοκτονίας των συμπατριωτών μας πάντα θα έρχεται στη μνήμη του 
κάθε Έλληνα πατριώτη διαχρονικά.  

Το τρίτο που θέλουμε να πούμε, ότι πραγματικά, και επισημάνθηκε και από τον κ. 
Δήμαρχο και από όλους τους ομιλητές, ότι η Ελλάδα οφείλει πάρα πολλά σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους που πέρασαν τότε με τη βία στα χωρικά ύδατα τα δικά μας, παρότι 
δεν έγιναν αποδεκτοί και η κοινωνία μας, η τότε κοινωνία μας δεν τους ενσωμάτωσε, 
υπέστησαν και αυτοί τα πάνδεινα στην αρχή, παρόλα αυτά ο ρόλος ήταν καθοριστικός 
στην ανάπτυξη του έθνους μας, της πατρίδας μας, τόσο σε πολιτιστικό, 
επιχειρηματικό, κοινωνιολογικό επίπεδο, γιατί η διαφορετική προσέγγιση των 
πραγμάτων, η κουλτούρα που είχαν απ’ τα παράλια, όλα αυτά τα έφεραν, μπορεί να 
μην έφεραν υλικά μέσα τότε αλλά έφεραν ιδέες, έφεραν σκέψεις, έφεραν μια 
διαφορετική κουλτούρα που εμπολιάστηκε στην ελληνική κοινωνία και η κοινωνία μας 
πήγε πάρα πολύ μπροστά. 

Είναι, λοιπόν, χρέος μας, έστω και τώρα, το σύνολο της πατρίδας μας  ευνοήθηκε απ’ 
αυτό, μέσα σ’ αυτό το σύνολο ήταν και η Καλαμάτα, οι άνθρωποι που ρίζωσαν σ’ 
αυτήν τη γωνιά της Ελλάδας, πρόσφεραν τα μέγιστα στην πόλη μας, έτσι, λοιπόν, το 
λιγότερο χρέος που έχουμε να κάνουμε είναι μια περιοχή που θα θυμίζει την καταγωγή 
τους να πάρει το όνομα της ¨Νέας Ιωνίας¨.  

Συμφωνούμε, λοιπόν, σ’ αυτή την κατεύθυνση, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να 
προηγηθεί η ονοματοθεσία, η Επιτροπή Ονοματοθεσίας και πιο τεκμηριωμένα να έρθει 
μια εισήγηση για λόγους ιστορικούς και για λόγους παιδαγωγικούς θα έλεγα, γιατί το 
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα, τους κατοίκους, τη 
νέα γενιά να τους βάζει τέτοια ζητήματα.  

Προσυπογράφουμε και ψηφίζουμε Υπέρ.  

 
Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία, αίγλη και αξία η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, κανείς δεν υποβαθμίζει τη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ονοματοθεσίας αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα.  

Κύριε Αντωνόπουλε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά αξίζει τη μνήμη 
όλων αυτών των οποίων πέρασαν οι Έλληνες της Ιωνίας να τους 

τιμήσουμε, νομίζω ότι αργήσαμε, τουλάχιστον στο Δήμο Καλαμάτας, αν 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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αναλογιστούμε ότι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος υπάρχουν αντίστοιχες ονομασίες και 
μόνο απ’ την Καλαμάτα έλειπε μια αντίστοιχη τέτοια ονοματοθεσία.  

Συμφωνώ και το είχα και στο μυαλό μου μ’ αυτό που είπε ο κ. Γυφτέας ότι θα πρέπει 
να υπάρχει και μια οδός Κορδία στην περιοχή, αλλά το πιο σημαντικό που θίχθηκε 
χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες, που θα πρέπει να απασχολήσει τους κατοίκους, θα 
πω ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν ήρθαν πήγαν σε υποβαθμισμένες περιοχές, εκεί που 
ήτανε … 

 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ: Όλους έτσι. 

 
Ναι, όπου τους βάζανε.  

Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα αυτή η περιοχή του Δήμου 
Καλαμάτας είναι απ’ τις υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και της πόλης 
της Καλαμάτας. Έγινε μια προσπάθεια και γίνεται από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο 
Καλαμάτας για την ανάπλαση της οδού Πλαστήρα με ένα ποσό της τάξεως του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ αλλά προσέξτε όμως, και σας το λέω και το ξέρει και ο κ. 
Δήμαρχος και το ξέρουν όλοι, δυστυχώς τα τεχνικά έργα από τα οποία πλημμύρισε η 
περιοχή αυτή δεν προβλέπονται ούτε έχουνε γίνει. Οπότε σε μία αντίστοιχη πλημμύρα 
πάλι θα ξανά πλημμυρίσει η περιοχή αυτή και οι άνθρωποι αυτοί θα έχουνε 
προβλήματα.  

Άρα, λοιπόν, εμείς λέμε όχι μόνο στο όνομα αλλά στην ουσία θα πρέπει να γίνουνε και 
έργα γιατί έχουν εκεί χειμάρρους που περνάνε, οι άνθρωποι, τα ξέρετε αυτά, όσοι ζουν 
εκεί το γνωρίζουν, το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί. Γίνεται η ανάπλαση της οδού αλλά 
χωρίς να έχει γίνει αυτό το οποίο…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θα είστε και θα τα πείτε. Όσον αφορά το θέμα;  

 
Το είχαμε θίξει και το θυμίζουμε, εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, 
λοιπόν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη μετονομασία συμφωνείτε, δηλαδή.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς.  

 
 Ευχαριστούμε.  

Κύριε Δημητρούλια; ¨Υπέρ¨.  

Κύριε Φαββατά; ¨Υπέρ¨.  

Κύριε Μπεχράκη, θέλετε κάτι να προσθέσετε;  

 
Θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει πράγματι μια σύμφωνη γνώμη όλων των 
δυνάμεων του Δημοτικού Συμβουλίου   να ονομαστεί ¨Νέα Ιωνία¨ αυτή 

η περιοχή γιατί σηματοδοτεί και το παρελθόν και το ιστορικό γεγονός της εξέλιξης της 
πόλης μας με την εγκατάσταση των προσφύγων σε διάφορα σημεία, αλλά θεωρώ ότι 
πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός για τις εικαστικές παρεμβάσεις και άλλου είδους 
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορέσει να μεταδοθεί αυτή η ιστορική 
πληροφορία και στις επόμενες γενιές.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Δηλαδή είναι αναγκαία πράγματι η μετονομασία αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και σε 
ένα σχεδιασμό σε βάθος, πώς θα σχεδιάσουμε, πώς θα προφυλάξουμε ορισμένα κτίρια 
τα οποία αποτελούν προσφυγικά καταλύματα και υπάρχουν μέχρι τις ημέρες μας, πώς 
μπορούμε να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτές τις πληροφορίες.  

Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι των 
Μικρασιατών δεν ήταν μόνο στις ατομικές τους περιουσίες αλλά είχανε σοβαρή και 
μεγάλη παρέμβαση, καταλυτικό ρόλο έπαιξαν στην ανάπτυξη των κινημάτων, ιδιαίτερα 
του αγροτικού κινήματος, σε όλη τη χώρα, έχοντας μαζί τους μια ανεβασμένη 
κοινωνική συνείδηση από τις μακρινές τους πατρίδες, έφεραν νέα πνοή στους 
αγροτικούς αγώνες και στη Μεσσηνία και πρωτοστάτησαν σαν εργατική τάξη στις 
μεγάλες πόλεις που εγκαταστάθηκαν, ιδιαίτερα στον Πειραιά, στο Βόλο, στην Πάτρα 
και στην Καλαμάτα είχαμε συμμετοχή και οργάνωση Σωματείων, συμμετοχή σε 
αγώνες, αιμοδότησαν τα προοδευτικά και δημοκρατικά κόμματα της εποχής και 
ανέλαβαν έναν ενεργό πολιτικό ρόλο  και αυτό δεν πρέπει να το αποσιωπούμε και να 
αποστεώνουμε από την κοινωνική τους ταυτότητα. Αυτό.  

 
Ευχαριστούμε.  

Η κα Φοίφα ¨Υπέρ¨.  

Ομόφωνα, λοιπόν, η απόφαση αυτή.  

 
 Και να μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος έχει πάει εκεί και το ΣΥΝ ΕΝΑ, αυτό το 
καταξιωμένο θεατρικό σχήμα, το οποίο θα βοηθήσει και τους έχει παραχωρήσει 

χώρο εκεί. Όχι ότι δεν θα βοηθήσουν και τα άλλα. Ακούτε, κα Μητράκου;  

Πολύ μεγάλο θέμα ότι ομοφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτό το ζήτημα. Πολύ μεγάλο 
και σπουδαίο.  

Κυρία Μητράκου, προχωρήστε για την πανελλήνια συγκέντρωση των Μικρασιατικών 
Σωματείων.  

 
Και ένα χώρο ζητάμε. Βάλτε στο μυαλό σας ότι ο Σύλλογος Μικρασιατών 
Καλαμάτας θέλει να ιδρύσει ένα Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άστο, αυτό είναι το επόμενο κα Μητράκου, τελειώσαμε το ένα.  
 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ: Όχι λέω βάλτε το  καλά στο μυαλό σας όλοι.  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην πειράζετε το ΣΥΝ ΕΝΑ, αφήστε το ΣΥΝ ΕΝΑ εκεί, καλά είναι.   
 
 
Το Δημοτικό  Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  
και με τη θετική ψήφο της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 
κας Φοίφα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Τη μετονομασία του οικισμού ¨Κορδία¨ σε ¨Νέα Ιωνία Καλαμάτας¨ για τους λόγους 
που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και την παραπομπή του 
θέματος στην Επιτροπή Ονοματοθεσίας του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να 
προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη της μετονομασίας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Γεωργακίλας Κων/νος 

  5. Γυφτέας Ηλίας  

  6. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  7. Δημόπουλος Δημήτριος  

  8. Δούζης Ιωάννης 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  10. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  11. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  12. Καραγιάννης Ανδρέας  

  13. Κουτίβας Ηλίας  

  14. Λιάππα Χρυσή 

  15. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  16. Μαρινάκης Σαράντος  

  17. Μπάκας Ιωάννης 

  18. Μπασακίδης Νικόλαος  

  19. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  20. Μπεχράκης Σταμάτης  

  21. Μπούχαλης Δημήτριος  

  22. Ντίντα Παναγιώτα 

  23. Οικονομάκος Δημήτριος  

  24. Πολίτης Δημήτριος  

  25. Φάβας Γεώργιος 

  26. Φαββατάς Δημήτριος 

  27. Χριστόπουλος Ιωάννης 
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           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  Φοίφα Τασία 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 30 Αυγούστου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

  


