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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  400/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τρίτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 21η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 31-07-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,   14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 401 απόφαση), και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 405 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λεΐκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος και 4) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Επί του θανάτου του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Γεωργίου 
Τσαγκάρη. 

 
 
Θέλω να αναγγείλω στο Σώµα τον αδόκητο θάνατο του ∆ιευθυντή του 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. του αειµνήστου Γεωργίου Τσαγκάρη και ευθύς αµέσως δίνω τον 

λόγο στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Σήµερα θεωρώ ότι είναι µια µέρα θλίψης για το ∆ήµο µας, για την Πόλη µας και 
το Νοµό και να µου επιτρέψετε να πω και για την καλλιτεχνική και την 

πνευµατική Ελλάδα. Στις 08:05 το πρωί άφησε την τελευταία του αναπνοή στο Γενικό 
Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Καλαµάτας ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ., εδώ και ένα 
χρόνο περίπου, ο Γιώργος ο Τσαγκάρης.  
Ο Γιώργος ο Τσαγκάρης υπήρξε σπουδαία προσωπικότητα της τέχνης και του πνεύµατος µε 
πανελλήνια παρουσία και προσφορά στην πνευµατική και την καλλιτεχνική ζωή.  
Προσωπικά ευτύχησα να γνωρίσω τον Γιώργο τον Τσαγκάρη περίπου σαράντα χρόνια και 
ευτύχησα να µε τιµήσει µε την φιλία του, όπως τίµησε και πολλούς από σας και πολλούς από 
την πόλη µας αλλά και ευρύτερα. Και ευτύχησα να είµαι ∆ήµαρχος που εισηγήθηκα την 
επιλογή του ως Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής, κατ’ αξία, στο ∆ηµοτικό Περιφερειακό µας Θέατρο.  
Ο Γιώργος ο Τσαγκάρης ανέλαβε ένα περιφερειακό θέατρο  το οποίο είχε πάρα πολλά 
προβλήµατα, όχι µόνο σε οικονοµικό επίπεδο και κατόρθωσε, παρά τα σοβαρά προβλήµατα 
υγείας τα οποία αντιµετώπιζε, µε ορµή εφήβου, να το ανορθώσει να το αναζωογονήσει και να 
το επαναπροσδιορίσει. 
Και τι δεν πέτυχε ο Γιώργος ο Τσαγκάρης µέσα σε ένα χρόνο. Ανέβασε τρία επιτυχηµένα 
θεατρικά έργα, το τελευταίο η ¨Ελλαδογραφία¨, που έγραψε και τα κείµενα, γνωρίζει µοναδική 
επιτυχία, χθες είχε  εξακόσιους ή επτακόσιους θεατές στην Ιτέα, οργάνωσε τα ¨Αλεξανδρινά 
Απογεύµατα¨, τα ¨Πολυδούρεια¨, τα ¨Θεατρικά Παιχνίδια¨, έδωσε διάσταση, άπλωσε, 
πλάτυνε  το ∆ΗΠΕΘΕΚ και εκτός από θεατρικά έργα του έδωσε και ένα ευρύτερο πνευµατικό 
και πολιτιστικό ρόλο. 
Ο Γιώργος ο Τσαγκάρης κατόρθωσε, µετά από πολλά χρόνια, να εξισορροπήσει τα οικονοµικά 
ζητήµατα του ∆ΗΠΕΘΕΚ.  
Αγωνιζόταν συνεχώς και όταν λιγόστευε το οξυγόνο κι όταν οι κορτιζόνες δεν έκαναν αυτό το 
οποίο µπορούσαν να κάνουν, δεν έφθαναν, έµπαινε στο Νοσοκοµείο αναζωογονήτο και πάλι 
ρίχνοταν στην µάχη και πάλι από την αρχή, όχι µόνο στα ζητήµατα του ∆ΗΠΕΘΕΚ αλλά στα 
γενικότερα πνευµατικά και πολιτιστικά ζητήµατα. 
Ο Γιώργος ο Τσαγκάρης αρέσκονταν να λέγει ότι ιδεολογία του είναι η ανθρωπιά, ότι ο 
πολιτισµός πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικός, ότι πρώτα ο άνθρωπος, όποτε έπαιρνε το λόγο 
έλεγε καµιά δεκαριά φορές την λέξη ¨άνθρωπος¨ κι αυτό το τήρησε και στην καλλιτεχνική του 
ζωή και στην υπόλοιπη και στην άλλη ζωή του. 
Εγώ από τον Γιώργο τον Τσαγκάρη θα θυµάµαι µόνο καλές στιγµές. 
Όταν επελέγη, κατ’ αξία, στο ∆ΗΠΕΘΕΚ, ήταν πράγµατι ο πρώτος µε πολύ µεγάλη διαφορά, 
τον παρεκάλεσα να συζητήσουµε τα οικονοµικά. Ήξερε τα προβλήµατα τα οποία είχε ο ∆ήµος 
και τα προβλήµατα τα οποία είχε το ∆ΗΠΕΘΕΚ. ¨Άστα¨ µου λέει, ¨τι δυνατότητες υπάρχουν 
τις ξέρω, ας πάρω κι εγώ τα χρήµατα που παίρνει ένας υπάλληλος¨. Τόσος ήταν περίπου ο 
µισθός του. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μετά τις φωτιές η επιλογή του ήταν ένα έργο το οποίο συνδέονταν µε τις φωτιές, ¨Ο 
Μπίτερµαν¨ και τη στάση της κοινωνίας απέναντι στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Προσπαθούσε 
δηλαδή να παιδεύσει µε την όλη προσπάθειά του την κοινωνία. 
Είχαµε την τελευταία συνάντηση, εδώ στο γραφείο, πριν από δύο – τρεις µέρες. Τα τελευταία 
σχέδιά του, τα οποία δεν άφησε ο χάρος να πραγµατοποιηθούν, ήταν η δηµιουργία 
καλλιτεχνικού καφενείου στο χώρο του θεάτρου και επίσης ζήτησε ένα µικρό µαγαζάκι που 
έχει ο ∆ήµος εδώ στην Αριστοµένους για να είναι το µαγαζί ο χώρος επαφής του µε το κοινό. 
Να πουλάει προγράµµατα και διάφορα πράγµατα τα οποία είχαν σχέση µε το θέατρο. 
Προχθές στην Αρχαία Μεσσήνη την Κυριακή το βράδυ είχα την τύχη να τον βραβεύσω εκ 
µέρους της Μιλήτου. Τον είδα ότι δεν ήταν πολύ καλά. Το ήξερα αυτό το χρώµα από το µπες – 
βγες στο Νοσοκοµείο. Σηκώθηκε και είπε ένα λόγο λες και έλεγε τον επικήδειό του. Είπε 
¨ευχαριστώ τους γονείς µου, αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους που µας µορφώσανε, εµένα 
και τις αδερφές µου, και µας µάθανε στη ζωή να είµαστε αξιοπρεπείς, µας δίδαξαν την 
αξιοπρέπεια¨. Αυτό ήταν η ουσία του λόγου του.  
Έφυγε, αφήνει ένα κενό δυσαναπλήρωτο, θεωρώ ότι είναι το µεγαλύτερο πλήγµα για την 
πολιτιστική Καλαµάτα. Όσοι δεν το έχοµε συνειδητοποιήσει, θα το συνειδητοποιήσοµε από τις 
αναφορές των καναλιών και των εφηµερίδων σε κεντρικό επίπεδο. Μένει δίπλα µας µε το 
πνεύµα του, µε την προσφορά του αλλά και µε το σώµα του.  
Ο ∆ήµος Καλαµάτας πρέπει να τον ενταφιάσει µε δηµοτική δαπάνη, διότι ήταν ένας άνθρωπος 
που διαχρονικά µε το έργο και την συµπεριφορά του πρόσφερε  τα µέγιστα στην πόλη µας.  
Ας είναι αιωνία η µνήµη του. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. Ο κ. Αλευράς. 
 

Πραγµατικά σήµερα, µε έκπληξη και µε αισθήµατα οδύνης, πληροφορηθήκαµε 
νωρίς το πρωί τον θάνατο του Γιώργου Τσαγκάρη, του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

του ∆ηµοτικού Θεάτρου. Ενός ανθρώπου πραγµατικά ευαίσθητου, ταυτισµένου µε την τέχνη 
στην ολότητά της, την οποία υπηρετούσε.  
∆εν είχα γνωριµία µε τον εκλιπόντα, όµως παρακολουθούσα πραγµατικά το πάθος που τον 
διακατείχε στην προαγωγή της τέχνης στην πόλη µας αλλά και τις προσπάθειες που έκανε για 
την καλυτέρευση και την επιβίωση θα έλεγα των πολιτιστικών δρώµενων. Θα σας πω µόνο 
δύο περιστατικά που έζησα. 
Έτυχε να συναντηθώ µαζί του όταν έσπευδα στο ∆ηµαρχείο για να συζητήσουµε µε τον 
Υπουργό τον κ. Λιάπη τα ζητήµατα του πολιτισµού. Συµπέσαµε στην είσοδο του ∆ηµαρχείου. 
Με έκπληξη παρατήρησα ότι ζήτησε από τον κύριο που είναι κάτω στην πόρτα, να του ανοίξει 
επειδή ήταν οκτώ το βράδυ, µε ευγένεια βέβαια, την πόρτα την κλειδωµένη για να 
χρησιµοποιήσει το ασανσέρ για να ανέβει στον πρώτο όροφο, δεν µπορούσε να ανέβει. 
Ήµουνα µάρτυς. ∆ικαιολογήθηκε ότι τον ταλαιπωρεί ένα άσθµα που το είχε.  
Το δεύτερο είναι, αυτό που στην τηλεόραση είδα και που τραγικά επιβεβαιώνεται µε το 
περιστατικό του χαµού του σήµερα. ∆εν ήµουν αν και προσκεκληµένος, στην Αρχαία Μεσσήνη, 
είπε την εξής φράση, µέσα στο λόγο αυτό που περιέγραψε ο ∆ήµαρχος ευχαριστώντας του 
γονείς του, τους φίλους του για ότι ήταν σήµερα στη ζωή, νοµίζω τελείωσε µε την εξής φράση 
κι έτσι τελείωσε και η ζωή του, ότι  ¨όταν ασχολείσαι µε τον άνθρωπο δεν έχεις χρόνο να 
ασχοληθείς µε τον εαυτό σου¨, αυτό είπε στην Μεσσήνη, έτσι τελείωσε την αντιφώνηση µετά 
την βράβευσή του, κι έτσι κατέληξε αγνοώντας τα προβλήµατα τα οποία τον απασχολούσαν.  
Αιωνία του η µνήµη. 
 
Θα ήθελα κ Πρόεδρε θα ήθελα να πληροφορηθούµε εάν γνωρίζουµε, διότι και από την Αθήνα 
και από την ΚΕ∆ΚΕ µε ρωτούν,  τον τόπο και τον χρόνο της κηδείας του. 

 
Στην Υπαπαντή ώρα 5.30 την Πέµπτη. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ευχαριστώ κ. Αλευρά. κ.  Κοσµόπουλε. 
 
Εκ µέρους της παράταξής µας θα µιλήσει ο κ. Παπαµικρούλης. 
 

Ο κ. Παπαµικρούλης.   
 
Είναι λίγο δύσκολο να µιλήσεις για έναν άνθρωπο µε τον οποίο στις 
έντεκα η ώρα εχθές το βράδυ κανόνιζες ραντεβού για τις πρόβες της 

¨Ελλαδογραφίας¨ στο Κάστρο και στις οκτώ η ώρα το πρωί µαθαίνεις ότι δεν υπάρχει στη ζωή.  
Ο Γιώργος ο Τσαγκάρης ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε τη ζωή σε όλα τα µήκη και τα πλάτη 
της µε αξιοπρέπεια και αισθητική. Παρά το έντονο πρόβληµα υγείας ήταν συνέχεια στις 
επάλξεις και προσπαθούσε για το θέατρο, µάλιστα θυµάµαι χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ¨το 
∆ΗΠΕΘΕΚ είναι σαν το Γεφύρι της Άρτας και ότι θα πρέπει να βάλουµε στα θεµέλια για να 
µπορέσουµε να το στεριώσουµε την γυναίκα του πρωτοµάστορα¨. Τελικά νοµίζω ότι στα 
θεµέλια του ∆ΗΠΕΘΕΚ µπήκε ο ίδιος ο πρωτοµάστορας.  
Αυτό τον ένα χρόνο έκανε πάρα πολλά πράγµατα, θα αναφερθούν κατά κόρον, αναφέρθηκαν 
και στο συµβούλιο που είχαµε στο Θέατρο και το Συµβούλιο του Θεάτρου νοµίζω πήρε µια 
σωστή απόφαση, οι τριήµερες παραστάσεις τις οποίες µε τόσο µεγάλη αγωνία και προσµονή 
περίµενε στην Καλαµάτα, γιατί όλες οι παραστάσεις που έχουν δοθεί στην περιφέρεια έχουν 
αποσπάσει πάρα πολύ καλές κρητικές και έχουν ενθουσιάσει όσους τις παρακολούθησαν και 
περίµενε µε πάρα πολύ µεγάλη αγωνία την υποδοχή που θα είχε η ¨Ελλαδογραφία¨ από το 
κοινό της Καλαµάτας. 
Ο θεατρίνος, ο άνθρωπος του θεάτρου και ο καλλιτέχνης ζει και πεθαίνει στις κουΐντες και στο 
σανίδι.  
Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, στις παραστάσεις της ¨Ελλαδογραφίας¨ πιστεύω 
θα είµαστε όλοι εκεί, για ένα έργο που το πίστεψε, το αγάπησε, έγραψε τα κείµενα και το 
υπηρέτησε ο Γιώργος και ελπίζω όλοι εµείς και σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και σαν 
Συµβούλιο στο ∆ΗΠΕΘΕΚ να κάνουµε µια πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια να µπορέσουµε να 
υλοποιήσουµε µερικά από τα όνειρα  τα οποία είχε ο Γιώργος, γιατί εκτός από αυτά τα οποία 
ήδη είχε δροµολογήσει ¨Αλεξανδρινά Απογεύµατα¨, ¨Πολυδούρεια¨,  ¨Θεατρικά Παιχνίδια¨, 
όπως είπε και ο κ. ∆ήµαρχος είχε και πάρα – πάρα πολλά όνειρα ακόµα, να µπορέσουµε να τα 
υλοποιήσουµε όλα αυτά τα πράγµατα. Από όσο ακούστηκε και από όσο ξέρω και όπως δήλωσε 
προχθές στην Αρχαία Μεσσήνη, ήταν κατ’ επιλογή Μεσσήνιος και η απόφαση των συγγενών 
του και ίσως από κάποιες προτροπές παλιότερες δικές του ήταν να µείνει κοντά µας και επειδή 
όπως λένε οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνάνε πιστεύω η Καλαµάτα δεν θα ξεχάσει ποτέ 
την προσφορά του Γιώργου του Τσαγκάρη, όχι µόνο ως ∆ιευθυντή στο ∆ηµοτικό Θέατρο αλλά 
και σαν συνεργάτη σε παλιότερες παραστάσεις του ∆ηµοτικού Θεάτρου αλλά και 
ερασιτεχνικών σχηµάτων στις οποίες εν πολλοίς προσέφερε την δουλειά του αφιλοκερδώς. 
Εύχοµαι να είναι ελαφρό το χώµα της Μεσσηνίας που θα τον δεχθεί και εύχοµαι το γεφύρι 
αυτό το οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί και να το στήσει, να στηθεί και πραγµατικά να είναι τα 
επόµενα χρόνια γερό.   

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάκας Ιωάννης. 

 
Η Καλαµάτα είχε την ευκαιρία να είναι ο τελευταίος σταθµός του αείµνηστου 
πλέον Γιώργου Τσαγκάρη. Μια Καλαµάτα που υπεραγαπούσε γι’ αυτό είχε 

από το στενό του φιλικό κύκλο η Καλαµάτα να είναι και ο τελευταίος του προορισµός.  
Η πόλη µας ως αγαπηµένος τόπος αυτής της ευαίσθητης και καλοταξιδεµένης ψυχής του ’δωσε  
ενέργεια για να πετάξει πιο ψηλά ακόµα και από τα όνειρά του. Όµως η πόλη δεν έδωσε αλλά 
πήρε και από το Γιώργο Τσαγκάρη, και πήρε πολύ περισσότερα. Πήρε ατελείωτες ευαισθησίες, 
αγκαλιές από προβληµατισµούς και πολλές ιδέες. Ιδέες από έναν µεγάλο οραµατιστή της 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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τέχνης και του πολιτισµού που µε πάθος υπηρετούσε. Από έναν στυλοβάτη θα προσθέταµε, 
υπέρµαχο και υπερασπιστή  του αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος. 
Λίγα εικοσιτετράωρα πριν, στον ιερό χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, κατά τη διάρκεια µιας 
ανεπανάληπτης εκδήλωσης που έγινε εκεί, είχα για άλλη µια φορά, αυτή την φορά ήταν και η 
τελευταία, να ακούσω τον Γιώργο Τσαγκάρη, να τον ακούσω να ξεδιπλώνει τα οράµατά του 
µέσα από ελάχιστες κουβέντες που είπε. Κουβέντες που απέπνεαν ανθρωπιά και συνάµα και 
βαθιά γνώση των σκοπών που υπηρετούσε. 
Ελαφρύ να είναι το χώµα της Μεσσηνιακής γης που θα σε σκεπάσει φίλε Γιώργο Τσαγκάρη. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Πολίτης, Πρόεδρος του ∆ΗΠΕΘΕΚ. 
 

Το ∆ηµοτικό µας Θέατρο από σήµερα γίνεται φτωχότερο µε την απώλεια του 
∆ιευθυντή του Γιώργου Τσαγκάρη. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. 

Ο Γιώργος Τσαγκάρης ήταν ένας πνευµατικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος µε σπουδαία 
ανθρωπιστική παιδεία, ένας άνθρωπος µε πολλές τιµητικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό για την προσφορά του στον πολιτισµό. 
Ο Γιώργος ο Τσαγκάρης θα είναι ο ∆ιευθυντής που αναβάθµισε το θέατρο και το έκανε να 
πάρει τη θέση που του αξίζει. Έφερε τον κόσµο κοντά στο θέατρο και µε τις αξιόλογες 
θεατρικές παραστάσεις που παρουσίαζε καθώς και  µε τις άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες 
που πραγµατοποιούσε συνέβαλε σηµαντικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης µας.  
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ο χαµός του Γιώργου δεν ήταν απώλεια µόνο για την 
πόλη µας αλλά για όλη την Ελλάδα, γιατί προσέφερε πάρα πολλά στον πολιτισµό και πολλά 
είχε να δώσει ακόµη. 
Αιωνία του η µνήµη. 

 
Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
Η πρόταση είναι να παραχωρήσουµε τάφο, τα έξοδα της κηδείας θα βαρύνουν 
το ∆ΗΠΕΘΕΚ, να εκδοθεί ένα ψήφισµα στο πνεύµα των αγορεύσεων εδώ και να 

παρακολουθήσουµε την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής.   
Από την οικογένεια αποφασίσθηκε όπως αντί στεφάνων τα χρήµατα να κατατεθούν στο 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 

 
Παρακαλώ να κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του εκλιπόντος. 
 

 
Ακολούθως ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του το έργο, τη δράση και την προσφορά του  εκλιπόντος, 
 
 

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

 

Εγκρίνει: 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος το οποίο έχει ως εξής:  

 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, στη συνεδρίασή 
του, της 5ης Αυγούστου 2008, αφού άκουσε τις εισηγήσεις του  ∆ηµάρχου 
και των µελών του για το έργο και την ̟ροσφορά του αειµνήστου  

Γεωργίου Τσαγκάρη 

Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.  

Οµόφωνα α̟οφάσισε 

1. Να εκφράσει  τα συλλυ̟ητήρια των µελών του Σώµατος στην 
οικογένεια του εκλι̟όντος. 

2. Να αναλάβει ο ∆ήµος και το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. τα έξοδα της κηδείας καθώς 
και τη διάθεση χώρου για την ταφή. 

3. Να ̟ροβάλει, µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, το ̟νευµατικό, κοινωνικό και 
καλλιτεχνικό έργο του εκλι̟όντος. 
 

 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                           

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ                              

 
 

Β. Τη διάθεση χώρου στο δηµοτικό νεκροταφείο Καλαµάτας για την ταφή του 
εκλιπόντος.   

 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 
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 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                  
 
 
 
 
 


