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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  331/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 16/28-07-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) 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 : 

Έκδοση ψηφίσµατος για τον πόλεµο στο Λίβανο. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 

 
Έχουµε την πρόταση: 
 

 
«Με φρίκη και οδύνη οι δηµότες Καλαµάτας παρακολουθούν τις πολεµικές επιχειρήσεις που 
ξεκίνησαν µε τον βοµβαρδισµό του Νοτίου Λιβάνου από το Ισραήλ µε θύµατα αθώους 
αµάχους που, για µια ακόµη φορά, βρέθηκαν µεταξύ των διασταυρούµενων πυρών των 
Ισραηλιτών και της Χεζµπολάχ και από τις δύο πλευρές των συνόρων. 
 
Με αγωνία παρακολουθούµε το δράµα των χιλιάδων ξεσπιτωµένων προσφύγων που για µια 
ακόµη φορά δηµιουργεί ο παραλογισµός του πολέµου. 
 
Αισθανόµαστε ντροπή γιατί η διεθνής κοινότητα και οι ισχυροί της Γης, «νίπτουν τας χείρας 
τους» υποκριτικά, δηλώνουν αδυναµία να παρέµβουν αποτελεσµατικά για να σταµατήσει ο 
πόλεµος, ενώ στα παρασκήνια προωθούν τα δικά τους σχέδια και οικονοµικά συµφέροντα 
στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, εκφράζοντας και τα συναισθήµατα των δηµοτών του, 
δηλώνει την θερµή συµπαράστασή του στα θύµατα του πολέµου και απαιτεί: 

- Άµεση κατάπαυση του πυρός. 
- Έναρξη διαπραγµατεύσεων για την ειρήνευση της περιοχής, υπό την αιγιδα του ΟΗΕ, 

µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των κυβερνήσεων των χωρών της Μέσης 
Ανατολής και των Παλαιστινίων. 

- Ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους 
- Άµεση λήψη µέτρων για την ανακούφιση των προσφύγων. 

 
Εκφράζουµε τέλος την ιδιαίτερη αλληλεγγύη µας προς τους πολίτες της περιοχής της Αµιούν 
του Λιβάνου µε την οποία ο ∆ήµος µας έχει αδελφοποιηθεί. 
 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.» 
 
 
Έχουν κατατεθεί ψηφίσµατα και από τον κ. ∆ιασάκο και από τον κ. Μπάκα Ιωάννη εκ µέρους 
του συνδυασµού «ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ∆ΡΑΣΗ». 
 
Το ψήφισµα του κ. ∆ιασάκου: 
 
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας: 

1. Καταδικάζει µε αποτροπιασµό την γκανγκστερική επιδροµή και τα εγκλήµατα του 
Ισραήλ κατά του Λιβάνου και της Παλαιστίνης. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στους 
λαούς και τις χώρες θύµατα και καλεί το λαό και τη νεολαία της Καλαµάτας να 
εκφράσουν µε κάθε τρόπο τη δική τους αλληλεγγύη. Πρωτοστατώντας, ο ∆ήµος 
Καλαµάτας προσφέρει το ποσό των . . . . . Ευρώ και δίνει εντολή στο ∆ήµαρχο 
επικεφαλής αντιπροσωπείας του ∆.Σ. στην οποία θα συµµετέχουν σύµβουλοι όλων των 
παρατάξεων, να µεταβεί στο Λίβανο και την Παλαιστίνη. Κηρύσσει στο εξής 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ανεπιθύµητη κάθε επίσκεψη στην Καλαµάτα εκπροσώπων του Ισραήλ και των 
συµφερόντων του. 

2. Καταδικάζει τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε., τους G-8 και το σύνολο των ιµπεριαλιστικών 
δυνάµεων που πήραν µέρος στη σύσκεψη της Ρώµης, γιατί µε τη στάση τους και τη 
θέση τους άµεσα ή έµµεσα, καλύπτουν και αποθρασύνουν τους δολοφόνους. 

3. Θεωρεί τον πόλεµο αυτό άδικο, κατακτητικό και επιθετικό εκ µέρους του Ισραήλ και 
των συµµάχων του. Ο επεκτατισµός τους Ισραήλ συνδέεται µε την επιδίωξη των 
ιµπεριαλιστών για υποταγή της Μ. Ανατολής και το µοίρασµα των σφαιρών επιρροής σε 
αυτή τη στρατηγική περιοχή του κόσµου. Θεωρούµε εποµένως απόλυτα νόµιµη και 
δίκαιη την αντίσταση των λαών της περιοχής. Καταδικάζουµε τη λογική και την 
πρακτική των ίσων αποστάσεων ανάµεσα στους θύτες και τα θύµατα της κυβέρνησης 
της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. 

4. Απαιτούµε: 
- Άµεση κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ χωρίς κανένα όρο, την απόσυρση των 

στρατευµάτων του από το Λίβανο και την Παλαιστίνη. 
- Να απελευθερωθούν άµεσα όλοι οι κρατούµενοι Λιβανέζοι και Παλαιστίνιοι από τις 

Ισραηλινές φυλακές. 
- Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος µε πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήµ. 
- Ούτε σκέψη για αποστολή κατοχικών στρατευµάτων µε τον µανδύα της ειρηνευτικής 

αποστολής – καµία συµµετοχή της Ελλάδας.» 
 
Και το άλλο ψήφισµα: 
 
«Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ δήµαρχος, κ. Ντίνος Τσερώνης και οι «Πολίτες σε ∆ράση» αυτές τις ώρες 
που, µε τις ευλογίες των ΗΠΑ, συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή από το Ισραήλ εις βάρος 
του, ανεξάρτητου και αναγνωρισµένου από τον ΟΗΕ, κράτος του Λιβάνου, ζητούν από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας να εκφράσει, µε ψήφισµα, την ενεργό συµπαράστασή του 
συµβάλλοντας έτσι στην παγκόσµια κατακραυγή που ζητά τη διακοπή των βοµβαρδισµών που 
έχουν θύµατα τον άµαχο πληθυσµό και καταστρέφουν τις υποδοµές της χώρας. 
 
Επίσης, ζητούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να οργανωθεί 
συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, ιδιαίτερα στην 
αδελφοποιηµένη µε την Καλαµάτα, (από το 2002), πόλη Αµιούν και να εκπονήσει πρόγραµµα 
φιλοξενίας των παιδιών της συγκεκριµένης πόλης. 
 
Ο κ. Τσερώνης και οι «Πολίτες σε ∆ράση» τονίζουν ότι ο Ελληνικός λαός και ιδιαίτερα ο 
Καλαµατιανός, έχουν γνωρίσει καλά τη φρίκη του πολέµου και τη στρατηγική της «συλλογικής 
τιµωρίας» που εφαρµόζεται στον Λίβανο γι΄ αυτό η κινητοποίηση της Καλαµάτας θα πρέπει να 
είναι παράδειγµα και για άλλες πόλεις της χώρας µας.» 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε, δεν θα διαφωνούσα µε το µετριοπαθές σχέδιο ψηφίσµατος 
που κατατίθεται από τη ∆ηµοτική αρχή. Ακραίοι χαρακτηρισµοί δεν 

προσφέρουν καµία υπηρεσία.  
 
Πολλοί λαοί υποφέρουν  τους οποίους αποσιωπούµε. Πέραν του πλατωνικού χαρακτήρα του 
ψηφίσµατος επειδή εµείς έχουµε τύχει της αρωγής της διεθνούς κοινότητας µετά τους 
σεισµούς, θα πρέπει να συµπαρασταθούµε φιλοξενώντας τουλάχιστον 10 οικογένειες από την 
περιοχή. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ξέρουµε όλοι ότι τα ψηφίσµατα δεν έχουν µεγάλη απήχηση. Γι΄ αυτό κι 
όλοι κάνουµε µια προσπάθεια αυτά τα ψηφίσµατα που βγαίνουν από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να µπορούν να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.  
 
Θα πρότεινα ο ∆ήµος Καλαµάτας να ανοίξει λογαριασµό µε µαγιά τις αποζηµιώσεις των 2 
τελευταίων συνεδριάσεων.  
 
Συµφωνούµε µε το σχέδιο ψηφίσµατος.  
 

 
Κε Πρόεδρε, ένα τέτοιο ψήφισµα δεν θα διαφέρει από µια ανακοίνωση του 
Λευκού Οίκου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Λίβανος είναι ένα πεδίο εφαρµογής ενός 

ευρύτερου σχεδίου στην περιοχή το οποίο έχει εξαγγελθεί από τις ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί από 
το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτό το σχέδιο ενισχύεται ο ρόλος του Ισραήλ 
στην περιοχή και έχουν µπει στο στόχαστρο η Παλαιστίνη που θέλει ένα ανεξάρτητο κράτος 
και δεν βολεύει τον ιµπεριαλισµό αυτό και γι΄ αυτό ασκούνται πιέσεις στη Συρία και στο Ιράν. 
∆εν τους θέλουν δηλαδή ανεξάρτητους εκεί, θέλουν να τους ελέγχουν.  
 
Εµείς θεωρούµε ότι οι λαοί της περιοχής πρέπει να λύσουν µόνοι τους το πρόβληµά τους. ∆εν 
πρέπει να τηρούµε ίσες αποστάσεις και να εξισώνεται ο θύτης µε το θύµα.  
 
Εδώ έχουµε να κάνουµε µε τον ιµπεριαλισµό, ο οποίος µοιράζει αγορές,  σφαίρες επιρροής 
κλπ. ∆είτε Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, την Κύπρο, την Ελλάδα παλαιότερα. Έχουµε 
ζήσει τέτοια θέµατα. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωµα να πάρει µέχρι και τα όπλα για να 
υπερασπιστεί το δικαίωµά του να έχει ελεύθερη πατρίδα. Αυτό πρέπει να λέει το ψήφισµα κε 
Πρόεδρε. Όλα τα άλλα είναι υποκρισία και στήριξη του Ισραήλ. ∆εν ξέρω εάν το κάνετε αυτό 
γιατί έχει πολύ καλές σχέσεις µε το Ισραήλ η ∆ηµοτική αρχή. Κάθε τόσο ο πρέσβης έρχεται 
στην Καλαµάτα. 
 

 
Κε Πρόεδρε, οι εβραίοι χτυπούν µε την ανοχή της παγκόσµιας κοινότητας και 
υπό την καθοδήγηση ορατών και αοράτων κέντρων από όπου εκπορεύονται 

όλες οι διεθνείς συνοµωσίες. ∆εν συνοµωσιολογώ, λέω τα πράγµατα µε τόνοµά τους πιστεύω. 
Το χτύπηµα του Ισραήλ αποσκοπεί στο να δηµιουργηθούν νέα δεδοµένα στην περιοχή. Νέα 
δεδοµένα που θα υποχρεώσουν τους µικρούς λαούς να υποταγούν στα σχέδια των µεγάλων. 
Σχέδια που προβλέπουν αρχικά στη Μέση Ανατολή στη δηµιουργία νέων συνόρων µε βάση τα 
θρησκευτικά πιστεύω των λαών. Εποµένως τα γεγονότα του Λιβάνου είναι η αρχή του κακού. 
Έπονται δεινά. Σωρεία δεινών. Πιστεύω και το επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά ότι τα 
µελλοντικά σύνορα του κόσµου θα είναι θρησκευτικά. Ήδη η αρχή γίνεται στη Μέση Ανατολή. 
 

 
Κε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι συνήθως τα ψηφίσµατα τα οποία βγάζουν τα 
∆ηµοτικά Συµβούλια δεν ακυρώνουν κανένα στόχο ούτε καν υπάρχουν 

αποδέκτες. Εκείνο όµως που προσφέρουν είναι ότι διατηρούν την ευαισθησία του λαού της 
πόλης.  
 
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βγει ένα ψήφισµα το οποίο από την µια προέκταση είναι γέννηµα 
της ανάγκης συµπαράστασης του ανθρώπινου πόνου και από την άλλη προέκταση η πολιτική 
διάσταση.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Έτσι θα πρέπει να έχει:  
1) Συµπαράσταση σ΄ αυτό το λαό που σφαγιάζεται, όπως συµπαρασταθήκαµε σε όλους τους 
λαούς που σφαγιάζονται (ανθρώπινος πόνος). Ο θύτης δεν έχει χρώµα και ιδεολογία. Είναι 
θύτης. Αυτό να ξεκαθαρίσει µέσα µας. 
2) Να ζητήσουµε την άµεση υποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο. 
3) Αν κάνουν ή όχι οι Παλαιστίνιοι κράτος, δεν µπορούµε να µπει µέσα στο ψήφισµα. Αλλά να 
κάνουµε την ευχή όπως ο λαός αυτός να βρει την ελευθερία του.  
4) ∆ηλώνουµε την αµέριστη συµπαράσταση του ∆ήµου. 
 
Επειδή ειπώθηκε ότι κάθε τόσο κατεβαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ και άρα είµαστε µε το 
Ισραήλ. Καλοδεχούµενος. Εµείς είµαστε µε το λαό.   
 

 
Και µια φράση ακόµα στο ψήφισµα: Καταδικάζουµε όλα τα τυφλά 
χτυπήµατα εναντίον των αµάχων απ΄ όπου κι αν προέρχονται. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και την ΚΑΤΑψήφιση από τον κ. ∆ιασάκο της πρότασης ψηφίσµατος 
όπως κατατέθηκε από τον κ. Πρόεδρο και διαµορφώθηκε µε τις παρατηρήσεις µελών του 
Σώµατος, κατά πλειοψηφία, 

 
Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ε   Ι 

 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 
 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α 
 
Με φρίκη και οδύνη οι δηµότες Καλαµάτας παρακολουθούν τις πολεµικές 
επιχειρήσεις που ξεκίνησαν µε τον βοµβαρδισµό του Νοτίου Λιβάνου από το Ισραήλ 
µε θύµατα αθώους αµάχους που, για µια ακόµη φορά, βρέθηκαν µεταξύ των 
διασταυρούµενων πυρών των Ισραηλιτών και της Χεζµπολάχ και από τις δύο 
πλευρές των συνόρων. 
 
Με αγωνία παρακολουθούµε το δράµα των χιλιάδων ξεσπιτωµένων προσφύγων που 
για µια ακόµη φορά δηµιουργεί ο παραλογισµός του πολέµου. 
 
Αισθανόµαστε ντροπή γιατί η διεθνής κοινότητα και οι ισχυροί της Γης, «νίπτουν 
τας χείρας τους» υποκριτικά, δηλώνουν αδυναµία να παρέµβουν αποτελεσµατικά 
για να σταµατήσει ο πόλεµος, ενώ στα παρασκήνια προωθούν τα δικά τους σχέδια 
και οικονοµικά συµφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, εκφράζοντας και τα συναισθήµατα των 
δηµοτών του, τα «τυφλά» χτυπήµατα κατά των αµάχων από όπου και αν 
προέρχονται, δηλώνει την θερµή συµπαράστασή του στα θύµατα του πολέµου και 
απαιτεί: 

- Άµεση κατάπαυση του πυρός. 
- Έναρξη διαπραγµατεύσεων για την ειρήνευση της περιοχής, υπό την αιγιδα 

του ΟΗΕ, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των κυβερνήσεων των χωρών 
της Μέσης Ανατολής και των Παλαιστινίων. 

- Ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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- Άµεση λήψη µέτρων για την ανακούφιση των προσφύγων. 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας, σε ένδειξη συµπαράστασης, θα καταθέσει χρηµατικό ποσόν 
για ην ανακούφιση των θυµάτων του πολέµου και θα αναλάβει τη φιλοξενία 
προσφύγων, εφ΄ όσον παραστεί ανάγκη. 
 
Εκφράζουµε τέλος την ιδιαίτερη αλληλεγγύη µας προς τους πολίτες της περιοχής 
της Αµιούν του Λιβάνου µε την οποία ο ∆ήµος µας έχει αδελφοποιηθεί. 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 

  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Μαλαπάνης Χρήστος  

  15. Μασούρας Γρηγόριος 

  16. Μέλιος Ιωάννης 

  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  18. Μπάκας Ιωάννης  

  19. Μπαστακός Παναγιώτης 

  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  22. Πασχάλης Γεώργιος 

  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  24. Σπίνος Γεώργιος 
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  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 14 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


