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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  438/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 04-09-2008 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος 
Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9)  
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 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.  
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση εκδήλωσης για τους σεισµούς του 1986. 
 
Εισηγούµενη το θέµα η Αντιδήµαρχος Καλαµάτας και Πρόεδρος του Κοινωνικού Φορέα του 
∆ήµου Καλαµάτας κα Οικονοµάκου αναφέρεται στην από 8-9-2008 έγγραφη εισήγησή της η 
οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 
 
Εισηγούµεθα να γίνεται κάθε χρόνο Εκδήλωση µνήµης για τους σεισµούς του 1986 και τους 
νεκρούς τους, µε οργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης από δυνάµεις τις πόλης και µε κόστος που 
θα επιβαρύνει το ∆ήµο.  
Εξυπακούεται στην Εκκλησία µας κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία θα διατυπώνεται η 
προβλεπόµενη ευχή. 
 

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της η κα Οικνοµάκου αναφέρει τα εξής: 
 
Αυτό γίνεται γιατί έχουµε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια ούτε οι ίδιοι 
οι συγγενείς των νεκρών δεν παρευρίσκονται στο µνηµόσυνο που τελείται 

στην Εκκλησία.  
Φέτος υπολογίζουµε, το αργότερο στα µέσα Οκτωβρίου, να γίνει µια εκδήλωση, θα είναι µια 
µουσική εκδήλωση είπαµε για φέτος, σε συνεργασία πάντα µε τη ∆ΕΠΑΚ.  
Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται µια τέτοια εκδήλωση, σε µνήµη αυτών των καταστρεπτικών 
σεισµών.  
Έχει ήδη γίνει µια κατ’ αρχήν συζήτηση γι’ αυτό µε τους κ.κ. Αλευρά και Κοσµόπουλο και 
πιστεύω να συµφωνείτε ότι είναι το καλύτερο που µπορούµε να κάνουµε.   
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
22 χρόνια µετά, πρέπει να ξεφύγουµε από τις τυπικές εκδηλώσεις των 
τελευταίων χρόνων.  

Υπάρχει µια συνεργασία µε τη ∆ΕΠΑΚ και το Ωδείο και σκεπτόµαστε να γίνει µια µουσική 
εκδήλωση, στην οποία πιστεύω να παρευρεθεί και ο ∆ήµαρχος των σεισµών ο κ. Μπένος, 
έχουµε κάνει ήδη µια συνεννόηση για το συγκεκριµένο θέµα, ώστε να θυµηθούµε το γεγονός 
και να τιµήσουµε τους ανθρώπους µας που έπεσαν και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και 
αυτό να γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως και οι ευχές της Εκκλησίας θα γίνονται και η παρουσία 
µας θα υπάρχει.  

Μεθαύριο την Κυριακή θα γίνει εκδήλωση για την Μικρασιατική καταστροφή και βεβαίως θα 
διαβαστεί και η ευχή από το Μητροπολίτη η οποία διαβάζεται κάθε χρόνο. 

Η µνήµη των σεισµών πρέπει να µας οδηγεί κάθε χρόνο όχι µόνο σε εκδήλωση αλλά και σε µία 
συνεδρίαση για το τι κάναµε την προηγούµενη χρονιά και πόσο πιο έτοιµοι είµαστε να 
αντιµετωπίσουµε ανάλογο γεγονός, γιατί κάθε χρόνο όπως βλέπετε έχοµε προβλήµατα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτή είναι η σκέψη και η πρόταση, έχω κουβεντιάσει και κατ’ ιδίαν µε τους επικεφαλής, εάν 
υπάρχει κάποιο ζήτηµα να το θέσετε εδώ να το δούµε. 

Βεβαίως ο ∆ήµος θα αναλάβει και τα έξοδα της εκδήλωσης. 
 
Πράγµατι αντιλαµβάνοµαι αυτή τη συζήτηση του θέµατος, ότι η πόλη πρέπει 22 
χρόνια µετά να βρει έναν άλλο τρόπο έκφρασης τιµής και µνήµης και στους 

συµπολίτες µας που χάθηκαν, αλλά κυρίως πιστεύω ότι η καλύτερη απόδοση τιµής και 
αίσθησης της µνήµης του γεγονότος είναι η διαρκής ετοιµότητα της πόλης, η προετοιµασία 
της, η διαµόρφωση της άµυνάς της, αν ο µη γένοιτο απειληθεί ποτέ από τέτοιου είδους φυσικά 
φαινόµενα. Νοµίζω ότι αυτό κυρίως πρέπει να απασχολεί κύριε Πρόεδρε, σε συνδυασµό µε 
εκδηλώσεις ενός χαρακτήρα βέβαια  που θα γίνεται απολύτως κατανοητός από τους 
συµπολίτες µας. 

Νοµίζω ότι είναι αντικείµενο και θέµα της σηµερινής συνεδρίασης να προσδιορίσουµε ακριβώς 
το περιεχόµενο αυτής της συγκεκριµένης εκδήλωσης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι, όχι ότι 
υποδηλώνεται αυτό από την εισήγηση της κας Οικονοµάκου, απλά ένα πανηγύρι. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κλασική µουσική. 

 
Σαφώς υπάρχει συνεννόηση µε τον κ. ∆ήµαρχο και σαφώς συµφωνούµε µε 
την προσπάθεια η οποία γίνεται.  

Θέλουµε να συµπληρώσουµε ότι αυτή τη χρονιά µπορεί να µην έχουµε το χρόνο αλλά 
κοιτάζοντας το θέµα µε διαφορετική σκοπιά µε την οποία προτείνει ο κ. ∆ήµαρχος και η 
∆ηµοτική Αρχή και µε την οποία απόλυτα συµφωνούµε, θα πρέπει να δούµε για το µέλλον 
κάποιες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Θα πρέπει να συντηρήσουµε την µνήµη µας, να 
συλλέξουµε φωτογραφικό υλικό και παράλληλα µια φωτογραφική έκθεση στο σηµείο που θα 
γίνονται οι εκδηλώσεις, η οποία θα θυµίζει κυρίως στα νεότερα παιδιά πως βρέθηκε η πόλη και 
πως ξαναστήθηκε σήµερα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρχει και επίσης θα πρέπει σιγά – 
σιγά να σκεφθούµε την ηµέρα αυτή, να περνάµε σε κάποια στρογγυλά τραπέζια, σε κάποιες 
συνεδριάσεις ή σε κάποιες συναθροίσεις µερικών καθηγητών η ειδικών για την προστασία από 
τον σεισµό, την προστασία από τον σεισµό και θα περνάει το θέµα της εγρήγορσης όλης της 
πόλης και παράλληλα να συνδυάσουµε την ηµέρα αυτή µε την ετήσια άσκηση ετοιµότητας των 
παιδιών στα σχολεία για την εκκένωση σε περίπτωση σεισµού. 

 
Θεωρώ ότι πέρα από το πολιτιστικό περιεχόµενο που προτείνεται στην εισήγηση 
να έχει η εκδήλωση, να έχει και ένα χαρακτήρα επιστηµονικό που σχετίζεται µε 

την αντισεισµική προστασία, όπως για παράδειγµα, δεν λέω για την φετινή αλλά για τις 
επόµενες χρονιές, τη διοργάνωση ενός επιστηµονικού συνεδρίου σεισµολόγων σε επίπεδο 
χώρας ή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
 Έχοµε προβληµατιστεί για την κατασκευή ενός εικαστικού στην πόλη, το οποίο 
να παραπέµπει στο συγκεκριµένο γεγονός. Οι απόψεις είναι διαφορετικές στο 

θέµα αυτό. Εγώ πάντως τάσσοµαι µε την άποψη, σας το θέτω σαν προβληµατισµό, επειδή 
αυτά είναι µια πραγµατικότητα, ότι κάτι πρέπει να υπάρξει στην πόλη που να θυµίζει αυτό το 
οποίο έγινε και σε ένα σηµείο καίριο της πόλης. 
Έχει ολοκληρωθεί η σύνθεση της επιτροπής για τα γλυπτά που θα αρχίσει να δουλεύει. Εάν 
συµφωνήσοµε να επιλέξοµε ένα σηµείο της πόλης στο οποίο να τοποθετήσοµε ένα µνηµείο το 
οποίο θα παραπέµπει στο γεγονός. 

 
Να συµπληρώσω ότι την ηµέρα αυτή µπορεί να την καθιερώσουµε ως ηµέρα 
υποχρεωτικής συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου για τις έκτακτες 

ανάγκες. 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  
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Ας ανατρέξουν οι συνάδελφοι στις επετειακές συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για να σχηµατίσουν την ωραιότερη των απόψεων και πιστεύω 

να πάρουν πολλά από αυτές τις συνεδριάσεις, να µάθουν πολλά και να δουν πως πρέπει να 
λειτουργούµε. 
Αυτές οι συνεδριάσεις µπορούν δώσουν σε πολλούς µαθήµατα και για τον τρόπο της 
συνεδρίασης και για το τι είχε η πόλη εκείνη την εποχή. 

 
Γίνονται αποδεκτά όλα ότι προτείνατε και παρακαλώ να αρχίσουµε µια 
διαδικασία υλοποίησης από φέτος.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006), 

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

I.  Εγκρίνει την κατ’ έτος διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης µνήµης για τους 
σεισµούς του 1986 και τους νεκρούς τους, µε την παράλληλη διοργάνωση και 
άλλων εκδηλώσεων όπως αυτές προτάθηκαν από τον κ. ∆ήµαρχο και από µέλη 
του Σώµατος και καταγράφονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

II.  Εγκρίνει την απαιτούµενη δαπάνη για την υλοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων 
η οποία θα βαρύνει το ∆ήµο Καλαµάτας και τον Κ.Α. 00.6434  του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2008. 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 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 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  2 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


