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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2018 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  390/2018 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην 
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 
15η/2018, κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 
με αριθμ. πρωτ. 25831/2-7-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με 
το νόμο, μετά την πληροφορία της εκδημίας του Δημοτικού Συμβούλου Καλαμάτας  
Μιχαλόπουλου Σωτηρίου. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 

Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 4) 

Βουτσής Γεώργιος, 5) Γυφτέας Ηλίας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) 

Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 9) Καραγιάννης Ανδρέας,  10) Καρβέλης Γεώργιος, 11) 

Λιάππα Χρυσή, 12) Μπάκας Ιωάννης, 13) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 14) 

Μπουζιάνης Παύλος, 15) Μπούχαλης Δημήτριος, 16) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 17) Νιάρχος 

Αναστάσιος, 18) Ντίντα Παναγιώτα, 19) Οικονομάκος Δημήτριος, 20)  Οικονομάκου Μαρία, 21) 

Πολίτης Δημήτριος, 22) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 23) Φάβας Γεώργιος, 24) Φαββατάς 

Δημήτριος και 25) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης, 

2) Βασιλοπουλος Αθανάσιος, 3) Βγενής Χαράλαμπος, 4) Βεργινάδη Μαρία, 5) Βεργόπουλος 

Δημήτριος, 6) Γεωργακίλας Κων/νος, 7) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 8) Δημητρούλιας Γεώργιος, 

9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 11) Κουτίβας Ηλίας,  12) Μάκαρης 

Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 13) Μαρινάκης Σαράντος, 14) Μπασακίδης Νικόλαος και 15) 

Μπεχράκης Σταμάτης. 

 

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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Με την έναρξη της έκτακτης παρούσας συνεδρίασης για την : 

 

Απόδοση τιμών στον εκδημήσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Καλαμάτας Σωτήριο 
Μιχαλόπουλο 

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

 
Είναι πολύ άσχημο για όλους μας, καταρχήν, στη διάρκεια της θητείας μας να 
αναχωρεί από τον κόσμο ένας συνάδελφός μας εδώ, ο Σωτήρης είχε τρεις φορές 

εκλεγεί μαζί μου, έφυγε αργά το απόγευμα το Σάββατο 30 Ιουνίου.  

Ο Σωτήρης ήταν μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας γνήσιος λαϊκός 
και αυθεντικός άνθρωπος. Νομίζω η γνησιότητα, η λαϊκότητα και η αυθεντικότητα είναι τα 
στοιχεία τα οποία τον χαρακτήριζαν. Και εκπροσωπούσε εν πολλοίς έναν κόσμο λαϊκό, 
αγροτικό, ιδιαίτερα της δυτικής περιοχής της Καλαμάτας.  

Είχε προσφέρει υπηρεσίες στο Δήμο και ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως Πρόεδρος Νομικών 
Προσώπων, όπως της Αγοράς και του ΚΑΠΗ, όταν τα ΚΑΠΗ ήταν σχετικά αυτόνομα και ως 
Αντιδήμαρχος, είχε γίνει μία περίοδο ως έκφραση τιμής προς τον αγροτικό κόσμο. Ιδιαίτερη 
ήταν η προσφορά του προς το 2ο ΚΑΠΗ, όπου με ενέργειές του διασφαλίστηκε ένα σημαντικό 
ποσό, σχεδόν το 40%, για την κατασκευή αυτού του πρωτότυπου για ΚΑΠΗ κτηρίου το οποίο 
βρίσκεται στη Ράχη και λειτουργεί και ως κέντρο ολόκληρης της περιοχής.  

Μου είχε πει μια φορά «αφουγκράζομαι τη γης, βάζω το αυτί του και μου λέει η γης το τι 
θέλει» και εν πάση περιπτώσει δεν το κατανόησα, έπρεπε να περάσει λίγος καιρός για να το 
καταλάβω. Ο Σωτήρης συνομιλούσε με τη γη, ήξερε τις ανάγκες, ήταν παραγωγός, είχε 
τροφοδοτήσει την Καλαμάτα με χιλιάδες κυριολεκτικά τόνους σε όλη τη ζωή του, συνήθιζε να 
δουλεύει 15 ώρες το 24ωρο, ήταν ακούραστος στη δουλειά.  

Ξέρετε ότι αγαπούσε και το ποδόσφαιρο, ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΑΕΚ Καλαμάτας, 
ενός σωματείου που είχε απογόνους προσφύγων και νέους από τη δυτική παραλία. Έκανε και 
στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και Αντιπρόεδρος. Τον τιμήσαμε και σχετικά 
πρόσφατα με την παράδοση του γηπέδου των σφαγείων.  

Πολέμησε την αρρώστια του παλικαρίσια, έδινε αισιοδοξία μέχρι το τέλος, στηρίχθηκε από 
φίλους του, είχε την ελπίδα της ανάκαμψης και της επανόδου του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα ήσαν άσχημα. 

Εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο τον αγαπούσαν όλες οι παρατάξεις 
και συζητούσαν μαζί του, είχε δηλαδή τρόπο επικοινωνίας με όλους, όλοι μας θέλαμε να 
έχουμε στην παρέα μας τον Σωτήρη, όλοι μας. Ήταν δοτικός άνθρωπος και 5,00 ευρώ να είχε 
στην τσέπη του τα διέθετε για τους άλλους, έστω και εάν τα είχε ανάγκη η οικογένειά του. 
Είχε μία αξιοπρέπεια χωρίς προηγούμενο παρά το γεγονός ότι ήταν ένας αγωνιστής, ένας 
πτωχός άνθρωπος στη ζωή του. 

Και θέλω να σας προτείνω ως επίλογο αυτής της σύντομης παρέμβασής μου: 

 να παραβρεθούμε στην κηδεία του, 

 να κατατεθεί στεφάνι από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο στη σορό του, 

 να τον αποχαιρετήσω με δύο απλά και λιτά λόγια γιατί ο Σωτήρης ήταν απλός και λιτός και 
ανθρώπινος, δεν ήθελε τις πολλές περικοκλάδες, τον θυμόσαστε άλλωστε, 

 να ταφή δημοτική δαπάνη στα όρια τα οποία προβλέπεται από το νόμο, 

 η σημαία του κεντρικού δημαρχείου είναι ήδη μεσίστια και  

 η φωτογραφία του να τοποθετηθεί στην Αγορά στο γραφείο που υπηρέτησε ως Πρόεδρος 
και στο 2ο ΚΑΠΗ όπου καθοριστικά συνέβαλε στην ανακατασκευή του. 

Να είναι αιωνία η μνήμη του και να είσαστε όλοι καλά και να είναι εδώ το κακό, να είμαστε 
παρόντες όλοι μέχρι το τέλος της θητείας. Αιωνία του η μνήμη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ευχαριστώ κ. Δήμαρχε. 
Κάποιος άλλος θέλει το λόγο;  

Κύριε Σταματόπουλε, ορίστε. 
 
Κύριε Πρόεδρε, ένας απλός, καθημερινός, αυθεντικός και γνήσιος λαϊκός 
άνθρωπος, άνθρωπος με λόγο, έφυγε από τη ζωή και τις υπηρεσίες του 

στερείται το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Ένας άνθρωπος τον οποίο κατ’ επανάληψη τίμησε ο 
κόσμος, ο λαός της Καλαμάτας και έδωσε το στίγμα του στα τοπικά δρώμενα αλλά και στα 
αθλητικά δρώμενα της πόλης.  
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Μπρεδήμα. 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η παράταξη της ¨Αλλαγής¨ θεωρεί 
καθήκον της να παρίσταται στη σημερινή εδώ συνεδρίαση για να τιμήσουμε 

όλοι από κοινού έναν άξιο λαϊκό και αυθεντικό άνθρωπο, τον συνάδελφό μας τον Σωτήρη τον 
Μιχαλόπουλο ο οποίος επί τρεις και πλέον τετραετίες προσέφερε έργο στη δημοτική αρχή 
Καλαμάτας και στο Δήμο και στους δημότες. 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο που τον τίμησε και τον τιμά, ενθυμείται πάντοτε τον άνθρωπο ο 
οποίος ξεκίνησε, οι ρίζες του, από τον λαό και για τον λαό.  

Τίμησε την παράταξή του αλλά προπαντός ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιζητούσε 
τη συναίνεση και την αγάπη η οποία θα ένωνε τη φωνή για όλα τα θέματα. Αγωνίστηκε για τα 
θέματα της δυτικής παραλίας, της αγροτιάς και γενικά υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε 
και το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου αλλά και την πόλη της Καλαμάτας από την οποία 
προέρχεται.  

Ευλαβούμεθα προ της μνήμης του, συμφωνούμε με όσα προτάθηκαν και θα παραστούμε στην 
κηδεία για να τον αποχαιρετήσουμε. 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Αντωνόπουλε. 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, για μας ο Σωτήρης ο Μιχαλόπουλος 
ήταν ο άνθρωπος, ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος, ήταν ο φίλος ο οποίος με 

λίγα λόγια έλεγε πολλά.  

Εμένα θα μου μείνει αξέχαστο το χαμόγελό του και ο τρόπος του που προσέγγιζε τους 
ανθρώπους με πάρα πολύ φιλικό τρόπο, ήταν αληθινός στις σχέσεις του. Δούλεψε στην 
αυτοδιοίκηση, ήτανε εργάτης στην αυτοδιοίκηση, πρόσφερε στην τοπική κοινωνία και μέσα 
από το Δήμο και μέσα από τα αθλητικά σωματεία. Είχε την αγάπη αυτή να είναι κοντά στον 
κόσμο μέχρι τελευταία στιγμή. Ήταν και μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας και με 
την ιδιότητα του αγρότη  παραγωγού, ήταν εργατικός, ήταν καλός και ανοικτός με όλους.  

Τον θυμόμαστε συνέχεια, θα μας λείψει και εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια σε όλους 
τους οικείους του. 

 
Ευχαριστώ. 
Κάποιος άλλος θέλει κάτι;  

Κύριε Μπάκα ορίστε. 
 
Καλό ταξίδι φίλε Σωτήρη, αιωνία σου η μνήμη. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε 
σκεπάσει σε λίγες ώρες. Εδώ εμείς οι φίλοι σου θα είμαστε να σε θυμόμαστε για 

πάντα. Αυτή την υπόσχεση δίνουμε. Θα ζεις ανάμεσά μας γιατί δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 
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Ευχαριστώ.  

Κάποιος άλλος θέλει κάτι; 

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μεταστάντος.  
 

 
Στο σημείο αυτό τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος.  
 
 
 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και  μετά  την  
απότιση  φόρου  τιμής  στον εκλιπόντα, 

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

 
Την απόδοση τιμών στον εκδημήσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Καλαμάτας Σωτήριο 
Μιχαλόπουλο εγκρίνοντας τα εξής: 

α. να γίνει η ταφή του με δημοτική δαπάνη 

β. να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του και να συμμετάσχει το Δημοτικό Συμβούλιο 
στην εξόδιο ακολουθία και την εκφορά της σορού του 

γ. να κυματίσει μεσίστια η σημαία του Δήμου  

δ. να αναρτηθεί η φωτογραφία του στα γραφεία της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας 
και του Β΄ ΚΑΠΗ Καλαμάτας. 

 
 
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. Βουτσής Γεώργιος  

  4. Γυφτέας  Ηλίας  

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  6. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  7. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  8. Καραγιάννης Ανδρέας  

  9. Καρβέλης Γεώργιος 

  10. Λιάππα Χρυσή 

  11. Μπάκας Ιωάννης  

  12. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  13. Μπουζιάνης Παύλος  

  14. Μπούχαλης Δημήτριος  

  15. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  16. Νιάρχος Αναστάσιος 

  17. Ντίντα Παναγιώτα 

  18. Οικονομάκος Δημήτριος  

  19. Οικονομάκου Μαρία   

  20. Πολίτης Δημήτριος  

  21. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  22. Φάβας Γεώργιος   

  23. Φαββατάς Δημήτριος  

  24. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 03 Ιουλίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

  


