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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  11/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  240/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Ιουνίου 2006, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 02:00 µ.µ., στην  
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος, Αριστοµένους 28, συνέρχεται σε 
έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 12/05-
06-2006 τηλεφωνική πρόσκληση του κ. Προέδρου, που έγινε µετά την πληροφόρηση του 
θανάτου του επί σειρά ετών Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιδηµάρχου και 
∆ηµοτικού Συµβούλου Καλαµάτας, Κωνσταντίνου Μακρόπουλου.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση όλα τα µέλη του Σώµατος, ήτοι 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, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 16) Λαφαζάνος 
Γεώργιος, 17) Μάλαµας Παναγιώτης, 18) Μαλαπάνης Χρήστος, 19) Μασούρας Γρηγόριος, 20) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 21) Μαυρέα Αικατερίνη, 22)  Μέλιος Ιωάννης, 23) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
24) Μπάκας Ιωάννης, 25) Μπαστακός Παναγιώτης, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 27) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 32)  Τσώλης Πέτρος και 33) Χειλάς Ευάγγελος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λευθεριώτης 
Ευστάθιος και 2) Οικονοµόπουλος Βασίλειος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλοι των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών,  
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, 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 µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση ψηφίσµατος για το θάνατο του επί σειρά ετών Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Αντιδηµάρχου και ∆ηµοτικού Συµβούλου Καλαµάτας, Κωνσταντίνου Μακρόπουλου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα για το θάνατο του επί σειρά ετών 
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιδηµάρχου, ∆ηµοτικού Συµβούλου, αγωνιστή της 
Εθνικής Αντίστασης και των αγώνων του λαού µας για Ελευθερία, Ανεξαρτησία, ∆ηµοκρατία 
και κοινωνική πρόοδο, µε µεγάλη προσφορά στο ∆ήµο της Καλαµάτας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει σχέδιο σχετικού ψηφίσµατος και ζητάει από το  Σώµα να 
αποφανθεί σχετικά. 
 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνουν δηµοτικοί σύµβουλοι οι οποίοι αναφέρουν τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι οφείλουµε να τιµήσουµε τη 
µνήµη του Ντίνου του Μακρόπουλου, ενός ανθρώπου ο οποίος έµεινε 

πιστός στην ιδεολογία του και τίµησε τα έδρανα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως Πρόεδρος και 
Αντιδήµαρχος. Αιωνία του η µνήµη. 
 

 
Θέλουµε κι εµείς από την πλευρά µας να αποτίσουµε φόρο τιµής στο 
συνεπή αγωνιστή της εθνικής αντίστασης, στον τολµηρό υπερασπιστή των 

ιδεών του, στον αυτοδιοικητικό παράγοντα, στον γλυκύτατο άνθρωπο και συνδηµότη µας 
Ντίνο Μακρόπουλο. Το ήθος, η αξιοπρέπεια και η σύνεσή του θα είναι παράδειγµα για µίµηση. 
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει. 
 

 
Σαν ∆ΑΚ Καλαµάτας εκφράζουµε τη βαθιά θλίψη µας για το θάνατο του Ντίνου 
Μακρόπουλου. 

 
Ο Ντίνος υπηρέτησε τη µεγάλη υπόθεση του λαού µας κι απ΄ το µετερίζι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. ∆ιατέλεσε αντιδήµαρχος και πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
Υπήρξε υποψήφιος δήµαρχος της ∆ηµοτικής Αγωνιστικής Κίνησης Καλαµάτας το 1994 και 
ήταν, επανειληµµένα, υποψήφιος νοµαρχιακός σύµβουλος των αγωνιστικών συνδυασµών. 
 
Είχε βαθιά επηρεαστεί από την πείρα της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης, αυτού του φύτρου λαϊκής 
εξουσίας που αναπτύχθηκε κατά την Κατοχή από το ΕΑΜ και, πάντοτε, µιλούσε για τη µεγάλη 
σηµασία του Πρώτου Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση, για τη σπουδαιότητα που είχε στην 
κατοχύρωση των κατακτήσεων του ξεσηκωµένου λαού µας. 
 
Η πείρα αυτή της Κατοχής, όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια, µε την καινούρια πείρα των 
Κοινοτικών Συµβουλίων, στα χωριά των ελεύθερων περιοχών του ∆ηµοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας, κατά τον εµφύλιο, σηµάδεψε τον Ντίνο. Του δίδαξε ότι ο αιρετός αυτού του τύπου, 
πρέπει να διακρίνεται για την ανιδιοτέλειά του, την αγάπη του στο λαό, το ενδιαφέρον για τα 
ζωτικά του προβλήµατα, τους δεσµούς του µε τα φτωχά λαϊκά στρώµατα και την καλή του 
σχέση µε τις µεγάλες αξίες και παραδόσεις τους, την ακούραστη πάλη για τα συµφέροντά τους 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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και την τίµια, αδέκαστη στάση του. Κι αυτή ήταν η αυτοδιοικητική και η γενικότερη 
συµπεριφορά του. Γι΄ αυτό συγκέντρωσε τη γενική εκτίµηση, σε αντίθεση, φυσικά, µε την 
αρνητική κατάσταση και τα φαινόµενα σήψης που συνοδεύουν την τοπική εξουσία στο 
υπάρχον σύστηµα. 
 
Εµπνεόµενοι απ΄ αυτά τα γνωρίσµατα του Ντίνου Μακρόπουλου, συνεχίζουµε τον αγώνα για 
ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονοµίας και της εξουσίας, για την ανάδειξη νέων θεσµών, 
µέσω των οποίων ο λαός θα συµµετέχει κι θα ελέγχει την εξουσία. 
 
Πρότυπό µας είναι ένας αιρετός που θα στηρίζει τους αγώνες των εργαζοµένων έµπρακτα, που 
δε θα υπακούει στις επιλογές της κυβέρνησης, του κράτους και των µεγάλων συµφερόντων. 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, ο αείµνηστος µπαρµπα - Ντίνος πραγµατικά λάµπρυνε το 
χώρο της αυτοδιοίκησης, ήταν συνεπής στην ιδεολογία του, αγωνίσθηκε 

γι΄ αυτή. Εγώ κάτι θέλω να προσθέσω σε όσα είπαν οι συνάδελφοι και εσείς. Ήταν µεγάλη η 
προσφορά του στην επιχειρούµενη τα τελευταία χρόνια από όλο τον πολιτικό κόσµο κοινωνική 
ειρήνη και συµφιλίωση. Σε αυτή συνετέλεσε τα πάντα ο µπαρµπα – Ντίνος. Αιωνία του η 
µνήµη και ας είναι ελαφρό το χώµα που θα τον σκεπάσει. 
 

 
Ο µπαρµπα – Ντίνος πραγµατικά ήταν ένας αξιόλογος δηµότης της πόλης 
µας ο οποίος σαν ένα παιδί έτρεχε σε όλες τις εκδηλώσεις που αφορούσαν 

τα δηµοκρατικά δικαιώµατα, την ελευθερία, την ειρήνη. ∆εν θα ξεχάσω στους κύκλους της 
ειρήνης που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί, ότι ήταν από τα πρώτα «παιδιά» που ερχόταν, 
ενδιαφερόταν. Εγώ τον είχα πνευµατικό πατέρα, τον συµβουλευόµουν, έχω χειρόγραφες 
επιστολές για διάφορα θέµατα. Πριν από λίγες ηµέρες είχε έρθει από το φροντιστήριο να µε 
δει, συζητήσαµε γύρω από αυτοδιοικητικά θέµατα και έφυγε µε ένα χαµόγελο. Αυτό το 
χαµόγελο θέλω να µας συνοδεύει και να µας δίνει δύναµη και κουράγιο να συνεχίσουµε όπως 
κι αυτός, αγωνιστές για την ελευθερία, τη δηµοκρατία και την ειρήνη.  
 

 
Πραγµατικά είναι συγκινητική η στιγµή γιατί εγώ τον είχα ζήσει τον 
συχωρεµένο τον Ντίνο οκτώ (8) χρόνια. Να είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον 

σκεπάσει.  
Θυµάµαι χαρακτηριστικά µια βραδιά, αυτό το λέω για τους νεότερους. Είχαµε ένα θέµα για την 
πηγάδα του Μελιγαλά. Οπότε ξέρετε υπήρχαν διαφορετικές γνώµες, έλεγε ο καθένας τη γνώµη 
του άλλος έλεγε πως σκοτώθηκαν τόσοι αντάρτες, άλλος έλεγε πως σκοτώθηκαν τόσοι 
ταγµατασφαλίτες και µια στιγµή πήρε το λόγο ο συχωρεµένος και λέει «∆υστυχώς δεν 
σκοτώθηκαν ούτε ταγµατασφαλίτες, ούτε αντάρτες, σκοτώθηκαν έλληνες». Κι αυτό λοιπόν να 
µας προβληµατίσει όλους µας και να είµαστε καλά να τον θυµούµαστε. Ο Θεός να αναπαύσει 
την ψυχή του. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά τα παραπάνω,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ: 
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Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε οδύνη πληροφορήθηκε τον θάνατο του επί 
σειρά ετών Προέδρου του, Αντιδηµάρχου, ∆ηµοτικού Συµβούλου, αγωνιστή της 
Εθνικής Αντίστασης και των αγώνων του λαού µας για Ελευθερία, Ανεξαρτησία, 
∆ηµοκρατία και κοινωνική πρόοδο, µε µεγάλη προσφορά στο ∆ήµο µας 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Το Σώµα συνεδρίασε εκτάκτως στις 5 Ιουνίου 2006 και αποφάσισε οµόφωνα: 

- Να παρακολουθήσει σύσσωµο τη νεκρώσιµη ακολουθία και την εκφορά του 

- Να καταθέσει στέφανο στη σορό του 

- Ο Πρόεδρος του Σώµατος να εκφωνήσει επικήδειο λόγο 

- Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική να συνοδεύσει τον µεταστάντα κατά την εκφορά του 

- Η κηδεία του να γίνει µε δηµοτική δαπάνη 

- Να διαθέσει τάφο για την ταφή του στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο 

- Να δώσει το όνοµά του σ οδό της πόλης 

- Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους συναγωνιστές, φίλους και οικείους του 
 
 
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. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  15. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  16. Μάλαµας Παναγιώτης 
  17. Μαλαπάνης Χρήστος 
  18. Μασούρας Γρηγόριος 
  19. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  20. Μαυρέα Αικατερίνη 
  21. Μέλιος Ιωάννης  
  22. Μπάκας ∆ηµήτριος 
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  23. Μπάκας Ιωάννης 
  24. Μπαστακός Παναγιώτης 
  25. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  26. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  27. Πασχάλης Γεώργιος 
  28. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  29. Σούµπλης Μιχαήλ 
  30. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  31. Τσώλης Πέτρος 
  32. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


