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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  38/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  647/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 38η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 646 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20)  
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  631 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος,  και 
9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του 
Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης και 3) Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Έκδοση ψηφίσµατος κατά των γεγονότων που διαδραµατίζονται στη λωρίδα της Γάζας. 
 
Παίρνοντας το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας Ιωάννη, κατόπιν πρότασης του οποίου 
συζητείται το θέµα, λέει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε αυτές τις ηµέρες έχει τεθεί σε εφαρµογή από τα 
αµερικανοσιωνιστικά γεράκια των ΗΠΑ ένα εγκληµατικό σχέδιο που θέλει τη 

γενικότερη ανάφλεξη και το αιµατοκύλισµα της Μέσης Ανατολής. Αρχικά οι βόµβες θανάτου 
του Ισραήλ χτυπούν ανελέητα προκαλώντας εκατόµβη θυµάτων ανάµεσα στους Παλαιστινίους 
που βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας. Τυφλά χτυπήµατα από αλλεπάλληλους βοµβαρδισµούς 
δολοφονούν κυρίως µικρά παιδιά,  γυναίκες και ηλικιωµένους. Εκατοντάδες µέχρι στιγµής είναι 
τα θύµατα  και βρισκόµαστε δυστυχώς ακόµα στην αρχή αφού σειρά στη συνέχεια θα πάρει ο 
λαός του Ιράν που είναι οι τελευταίοι, επισηµαίνω, που έχουν αποµείνει µε όρθιο ανάστηµα και 
αντιτείνουν το λόγο τους απέναντι σ΄ αυτούς τους κύκλους των ΗΠΑ. Τα παγκόσµια κέντρα 
εξουσίας, ας µην ξεγελιόµαστε, δεν επιδιώκουν να τραυµατίσουν την ειρήνη στην εν λόγω 
περιοχή, σκοπός τους είναι να δολοφονήσουν την παγκόσµια ειρήνη για να θέσουν τελικά 
κάτω από ένα αδιαπέραστο κλίµα φόβου ολόκληρη την ανθρωπότητα λες και δεν έφτανε η 
οικονοµική κρίση που οι ίδιοι προκάλεσαν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Μπους και η παρέα του 
µπορεί να απέρχονται σε λίγες ηµέρες πλην όµως, όπως φαίνεται, δεν έχουν αποτελειώσει το 
σχέδιό τους ενώ ο φέρελπις  Μπάρακ Οµπάµα  νίπτει τας χείρας του ως Πόντιος Πιλάτος.  Αλλά 
τι να πει κανείς και αυτός είναι εντολοδόχος των οικογενειών Ροκφέλερ, Μόργκαν, Ρότσιρς και 
Σόρος, εποµένως ας µην τρέφουµε ψεύτικες ελπίδες.  
Καταλήγοντας, ζητώ την έκδοση ψηφίσµατος καταδίκης για τα όσα διαδραµατίζονται στη 
λωρίδα της Γάζας και αν δεν σταµατήσουν οι βοµβαρδισµοί να κηρύξουµε ως πόλη, 
ανεπιθύµητο πρόσωπο στην Καλαµάτα τον Ισραηλινό Πρέσβη.    
 
Στη συνέχεια επί του θέµατος ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής: 

 
Εγώ δεν θεωρώ, επειδή είµαστε και εµείς ένας βασανισµένος λαός, ότι µπορεί να 
υπάρχουνε οποιουδήποτε άλλου είδους συναισθήµατα εκτός από τον 

αποτροπιασµό για όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν στην περιοχή της Γάζας.  Πλέον εκατοντάδες 
άνθρωποι, το αίµα να ρέει  στους δρόµους, σκηνές για τις οποίες πιστεύαµε όλοι ότι είχαν 
ξεπεραστεί, αναφέρονταν στην ιστορία και στο παρελθόν και ότι δεν θα συνέβαιναν στο τώρα, 
σκηνές αποτροπιασµού και οδύνης για όλα αυτά τα πράγµατα. Νοµίζω ότι εκφράστηκαν απ΄ 
όλες τις δυνάµεις, το Κοινοβούλιο, απ΄ όλες τις πολιτικές δυνάµεις και την ίδια άποψη έχοµε 
και εµείς ως χώρος, ως παράταξη για όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν. Η σχέση της Ελλάδος µε 
τον Αραβικό χώρο, µε τον Παλαιστινιακό λαό είναι σχέσεις διαχρονικές ανεξάρτητα από 
κυβερνήσεις, εδώ στην Ελλάδα πάντοτε είχαµε τις καλλίτερες των σχέσεων  και πάντοτε ο 
αραβικός κόσµος σέβετο την Ελλάδα, τις παραδόσεις τις, τον πολιτισµό της. Ποτέ σχεδόν δεν 
είχαµε προβλήµατα, το αντίθετο µάλιστα.  
Εάν νοµίζει το Σώµα ότι είναι αναγκαίο και ότι προσθέτει κάτι, ότι µπορεί να συµβάλει κάπως 
να εκδώσοµε ένα ψήφισµα, να συνεννοηθούµε να είναι αυτό ένα ψήφισµα κοινής αποδοχής 
απ΄ όλες τις πτέρυγες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να το στείλουµε αυτό προς κάθε … 
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Να το διατυπώσει ο κ. Μπάκας κ. ∆ήµαρχε.  

 
 Κοιτάξτε, θα ήθελα από την αρχή να πω το εξής. Σε ζητήµατα τα οποία 
άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας για το ποιος είναι ευπρόσδεκτος 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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και ποιος δεν είναι, εγώ θέλω να παρακαλέσω επειδή εµείς είµαστε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
που ασφαλώς εκφράζει ένα κόσµο και τη βούληση ενός κόσµου, αν δεν είναι να προσθέσει 
κάτι… Μου θυµίζει αυτό κάποιους ∆ήµους οι οποίοι είχανε γράψει κάποιες ταµπέλες στις 
εισόδους ότι ¨Εδώ είναι αποπυρηνικοποιηµένη περιοχή¨ ή  εδώ είναι το ένα ή εδώ είναι το 
άλλο. Αν µπορούµε να συνεννοηθούµε και σ΄ αυτό, κάποια ζητήµατα που τα χειρίζεται η 
Κυβέρνηση  της χώρας, αυτό το λέγω και για το παρελθόν και για το µέλλον, πάντοτε έτσι 
αυτή πρέπει να είναι η θέση µας, εάν µπορούµε να το αποφύγουµε. Ένα ψήφισµα όµως το 
οποίο να εκφράζει τη βούλησή µας, τον αποτροπιασµό µας, την οδύνη µας, τη συµπαράστασή 
µας  στον Παλαιστινιακό λαό, την καταδίκη της συγκεκριµένης ενέργειας, εµείς δεν έχοµε 
ειλικρινά καµία αντίρρηση.  
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Άρα συµφωνούµε. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καµία αντίρρηση. 

 
Και να σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Ισραηλινή Πρεσβεία, την 
Πρεσβεία που εδρεύει στην Αθήνα. 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν έχοµε καµία αντίρρηση. Καµία αντίρρηση. Αυτό το οποίο έγινε µόνο 
αποτροπιασµό έτσι δηµιουργεί και τίποτε άλλο. 

 
Για να αντιληφθούν κάποιοι ότι είµαστε σε εγρήγορση ως λαός, δεν το 
αφήνουµε να περάσει έτσι.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
τα προαναφερόµενα,   
 
 

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

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 30 ∆εκεµβρίου 2008, αφού 
συζήτησε το θέµα των τελευταίων ανελέητων βοµβαρδισµών του Ισραήλ στη Γάζα,    
 

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

1. Εκφράζει την αγανάκτηση και τον αποτροπιασµό του για την εξόντωση άµαχου 
πληθυσµού Παλαιστινίων στην περιοχή της Γάζας. 

2. Ζητεί την άµεση και δραστική παρέµβαση διεθνών οργανισµών (Ο.Η.Ε., Ε.Ε.), για να 
σταµατήσει το έγκληµα που συντελείται σε βάρος των Παλαιστινίων, µε την άµεση 
παύση των βοµβαρδισµών. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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3. Ζητεί να υπάρξει διεθνής συνεννόηση για την επίλυση – επιτέλους – του 
Παλαιστινιακού ζητήµατος και την µόνιµη ειρήνευση στην πολύπαθη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής.  

 
Το παρόν ψήφισµα να σταλεί στο  Υπουργείο Εξωτερικών, στην Αντιπροσωπεία  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε., στην Πρεσβεία του Ισραήλ, στην 
Πρεσβεία της Παλαιστίνης και στην ΚΕ∆ΚΕ. 

 
            
 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 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  
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 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


