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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  204/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 10/12-05-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Απονοµή µεταλλίων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 15 Μαΐου 2006 εισήγηση του 
Γραφείου ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Γραφείο ∆ηµάρχου 

Καλαµάτα 15 Μαΐου 2006 
 
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

«Πρόταση για την απονοµή Μεταλλίων του ∆ήµου Καλαµάτας» 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
  Είναι πολλοί οι συνδηµότες µας και οι συµπατριώτες µας Μεσσήνιοι -  διακεκριµένες 
προσωπικότητες στους τοµείς της πολιτικής, της επιστήµης, των γραµµάτων και των τεχνών, 
επιχειρηµατίες κ.λπ. – που είτε βρίσκονται εδώ είτε αναπτύσσουν δράση µακριά από την 
ιδιαίτερη πατρίδα µας, τιµούν τον τόπο µας και ανιδιοτελώς εργάζονται και προσφέρουν στην 
Καλαµάτα µας και ευρύτερα στη Μεσσηνία. 
  Απέναντι σε όλους αυτούς οφείλουµε να είµαστε ευγνώµονες, να τους θυµόµαστε πάντα και 
συµβολικά να τους τιµούµε, αναγνωρίζοντας τη µεγάλη τους προσφορά. Η απονοµή του 
Μεταλλίου του ∆ήµου µας, στους δικούς µας αυτούς ανθρώπους αποτελεί τιµή για µας, 
αναγνώριση της µεγάλης τους προσφοράς και ενδυνάµωση των δεσµών µας. 
   Προτείνουµε λοιπόν για φέτος να τιµήσουµε τους Ιωάννη   Χαραλαµπόπουλο, Βασίλειο 
Κωνσταντακόπουλο, Κωνσταντίνο Αρνόκουρο, Κωνσταντίνο ∆ηµόπουλο, Άλκη 
Κωστάκη και την κυρία Βικτωρία Καρέλια. ∆εν χρειάζεται να πούµε µεγάλα λόγια για κάθε 
έναν από όλους αυτούς. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στον χαρακτήρα τους και ίσως να 
υποβάθµιζε την ανιδιοτέλεια της προσφοράς τους. Πρέπει όµως να αναφέρουµε: 
 

- Τους αγώνες για την Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία του συµπατριώτη µας παλαίµαχου 
πολιτικού και πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου. Ως 
Υπουργός, πέρα από την προσφορά του στην Καλαµάτα και τη Μεσσηνία – ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο των σεισµών του 1986 – ήταν αυτός που υπέγραψε την απόφαση  
παραχώρησης στο ∆ήµο Καλαµάτας του χώρου του παλαιού στρατοπέδου του 9ου 
Συντάγµατος Πεζικού. Στο χώρο αυτό αναπτύχθηκαν σηµαντικές δραστηριότητες του 
∆ήµου και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σήµερα η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών 
και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.  

 
- Για τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. 

Είναι ο οραµατιστής της µεγάλης επένδυσης της Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας και ο δηµιουργός ενός από τους µεγαλύτερους σήµερα 
εµπορικούς στόλους, στον οποίο κυµατίζει η Ελληνική Σηµαία. Μεγάλη ήταν και η 
οικονοµική συµβολή του στις δαπάνες για τη διαµόρφωση των κτιρίων του 
Πανεπιστηµίου στο παλιό στρατόπεδο. 

 
- Επιχειρηµατίας και εφοπλιστής είναι και ο Κωνσταντίνος Αρνόκουρος µε µεγάλη 

προσφορά στην εθνική µας οικονοµία. Μεγάλη είναι και η προσφορά σε έργα 
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πολιτισµού και κοινωνικών υποδοµών στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Τριφυλία. Η 
οικονοµική του συνδροµή στις δαπάνες για τα κτίρια του Πανεπιστηµίου στην 
Καλαµάτα υπήρξε καθοριστική και συνέβαλε στην επίσπευση της λειτουργίας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών. 

 
- Συστάσεις δεν χρειάζονται ούτε για τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, πρώην πρύτανη 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών και σήµερα πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Κωνσταντίνο ∆ηµόπουλο. Χωρίς τον κίνδυνο 
υπερβολών µπορούµε να πούµε ότι τα πρώτα δύσκολα βήµατα που κάνει το 
νεοσύστατο Ανώτατο Πνευµατικό Ίδρυµα της Πελοποννήσου, αποτελούν κατάθεση 
ψυχής και ανυπολόγιστης προσφοράς στη γενικότερη πνευµατική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μεσσηνίας µας. 

 
- Πανεπιστηµιακός (καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών) είναι και συµπατριώτης µας 

Άλκης Κωστάκης. Η προσφορά του στην ιατρική επιστήµη αναγνωρίζεται διεθνώς. 
Ποτέ δεν ξέχασε και την ιδιαίτερη πατρίδα του την Καλαµάτα, την οποία επισκέπτεται 
συχνά.  

 
- Τα λόγια είναι περιττά και για την κυρία Βικτωρία Καρέλια, πρόεδρο του Λυκείου των 

Ελληνίδων, πρόεδρο του Συλλόγου των «Φίλων της Μουσικής» Καλαµάτας και πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τοπικής καπνοβιοµηχανίας. Η πολύχρονη προσφορά 
της στα πολιτιστικά δρώµενα και στη διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης και της 
κληρονοµιάς µας, δηµιουργούν πολύτιµο πνευµατικό πλούτο για τον τόπο µας. 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης» 
 

 
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος λέει τα εξής:  

 
Οι υποχρεώσεις της πόλης απέναντι σε ορισµένους ανθρώπους δεν έχουν 
τακτοποιηθεί. (Αναφέρεται στη συµβολή καθενός από τους τιµώµενους). Είναι 

το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Ζητώ να µην συζητηθεί το θέµα γιατί στο φάκελο δεν υπήρχε εισήγηση ενώ 
πρόκειται για σοβαρό θέµα. Γιατί τόση βιασύνη;  

 
Είµαστε ΥΠΕΡ της προτάσεως. Πρόκειται για µια κίνηση αβροφροσύνης. 
Μπορούµε να δούµε και άλλους που έχουµε ξεχάσει. Οι απονοµές να γίνουν 

στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπάρχει βέβαια ένα διαδικαστικό θέµα του κ. 
∆ιασάκου.  
 
 
Στο σηµείο αυτό τίθεται υπόψη των µελών του Σώµατος το αίτηµα του κ. ∆ιασάκου για 
απόσυρση του θέµατος το οποίο απορρίπτεται και ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. ∆ιασάκος, 
ο οποίος λέει τα εξής:  

 
Εδώ φαίνεται καθαρά µε ποιον είναι η ∆ηµοτική Αρχή. Είναι µε το 1% και όχι µε 
το 55%. ∆εν θα ψηφίσουµε αυτούς που αντιπροσωπεύουν την αστική τάξη. 

Επανειληµµένα τιµάτε τα αφεντικά σας. Για µας δεν είναι πατριώτες. Για µας είναι χωρισµένα 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  
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στην Ελλάδα όλα στα δύο. Είσθε ευθυγραµµισµένοι µε τις δηλώσεις του νέου Προέδρου του 
ΣΕΒ κ. ∆ασκαρόπουλου και µε τις δηλώσεις του κ. Καραµανλή και του κ. Παπανδρέου στο 
συνέδριο του ΣΕΒ.  
 
Αξίζει ένα µπράβο στις άλλες παρατάξεις γιατί κερδίσατε το χειροκρότηµα της πλουτοκρατίας.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, το γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και 
δεν λαµβάνουν µέρος στη συζήτηση, µεταξύ των υπολοίπων µελών του Σώµατος, 
µειοψηφούντος του κ. ∆ιασάκου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ,  κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει να απονεµηθεί το µετάλλιο του ∆ήµου Καλαµάτας στους κ.κ. Ιωάννη 
Χαραλαµπόπουλο, Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, Κων/νο Αρνόκουρο, Κων/νο 
∆ηµόπουλο, Άλκη Κωστάκη και Βικτωρία Καρέλια, ως ένδειξη τιµής και 
αναγνώρισης της µεγάλης προσφοράς τους στην Καλαµάτα και στη Μεσσηνία.  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 
  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
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  27. Τσώλης Πέτρος  
  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  8 Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου  

 
 
 

 


