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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/2010  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Μαρτίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 5:30 µ.µ., στην αίθουσα 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 

28, συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 

µε µοναδικό θέµα την απόδοση τιµών στον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, 

µετά την από 18-03-2010 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος και 20) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Ράλλης Γεώργιος, 6) Σπίνος Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
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, του τιµώµενου 
προσώπου στην παρούσα συνεδρίαση, καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου,  και παρουσία 
της Υφυπουργού Παιδείας, κας Χριστοφιλοπούλου, εκπροσώπου της ελληνικής Κυβέρνησης,  
του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστοµου, του Βουλευτή Μεσσηνίας, εκπροσώπου της 
Βουλής των Ελλήνων, κ. Λαµπρόπουλου, και άλλων Βουλευτών του Ν. Μεσσηνίας,  του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Χατζηµιχάλη, του Νοµάρχη Μεσσηνίας, 
κ. ∆ράκου,  και εκπροσώπων των αρχών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάµεων, των 
σωµάτων ασφαλείας, και των παραγωγικών τάξεων,  
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λέγοντας τα εξής: 
 
1Οη ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προς απόδοση τιµών του 
καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου.  

  
Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
  
Σεβασµιώτατε, 
Κυρία Υπουργέ, Εκπρόσωπε της Κυβέρνησης 
Κύριε Βουλευτά, Εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων  
Κύριοι Βουλευτές 
Κύριε, Γενικέ Γραµµατέα της Περιφέρειάς µας 
Κύριε Νοµάρχη 
Εκπρόσωποι των αρχών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων 
ασφαλείας,  των παραγωγικών τάξεων 
Κύριες και Κύριοι, 

 
Το 1948, στις 2 Φεβρουαρίου, ανήµερα της Υπαπαντής, ήρθε από το δικό µας ∆ιαβολίτσι, στη 
ρηµαγµένη, από την κατοχή και τον εµφύλιο Αθήνα, ένα παιδί, µόλις δεκατριών χρόνων, 
συνοδευόµενο από τη φτώχεια και τις τραυµατικές εµπειρίες του εµφυλίου, αλλά και την 
απόφαση να δουλέψει, να προκόψει και να προσφέρει. 

Έµενε στον Κολωνό, µοίραζε γάλα σε σπίτια στην πλατεία Εξαρχείων πριν από τις 7.30 το 
πρωί, γιατί στις 7.30 έπιανε δουλειά σε µια Βιοτεχνία κουµπιών, στη διασταύρωση των οδών 
Περικλέους και Ευαγγελιστρίας. 

Μετά τη δουλειά κατευθυνόταν στην Πλατεία Κουµουνδούρου για φοίτηση στο εκεί νυκτερινό 
Γυµνάσιο και µετά σπίτι – στον Κολωνό. 

Στα 18 του χρόνια «Πρωτοµπαρκάρει» σ’ ένα παλιό καράβι, άµισθος και µε πληρωµένη την 
τροφή του από τον ίδιο για ένα τρίµηνο και στα 27 του χρόνια ξεκινά την καριέρα του ως 
εφοπλιστής µε ένα µικρό φορτηγό πλοίο, που υπήρξε ο προποµπός της δηµιουργίας της 
COSTAMARE, της µεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας, µε τα δεκάδες πλοία σήµερα, που κυριαρχεί 
στη διακίνηση των εµπορευµατοκιβωτίων. 

Να σηµειώσουµε εδώ πως το µεγαλύτερο πλοίο της εταιρείας ονοµάζεται ΚΑΛΑΜΑΤΑ και 
κοσµεί το ∆ηµαρχείο µας η εικόνα του. 

Και µετά ήρθαν η COSTA NAVARINO η ΓΕΩΕΛΛΑΣ και άλλες δραστηριότητες, που συνθέτουν 
ένα θαυµαστό όµιλο επιχειρήσεων. 

Αυτή είναι, η µια, εντυπωσιακή πράγµατι, σελίδα της πορείας στη ζωή του Καπετάν Βασίλη 
Κωνσταντακόπουλου. 

Γιατί υπάρχουν και άλλες σελίδες πιο εντυπωσιακές από αυτή που σας διάβασα, σελίδες  
γεµάτες από πατριωτισµό, γεµάτες από αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, από οικολογική 
ευαισθησία, ανθρωπιά, αγάπη για το γενέθλιο τόπο, πολύµορφη προσφορά και παραδειγµατική 
συµπεριφορά. 

Ο πατριώτης Καπετάνιος, έχοντας συνείδηση πως φιλοπατρία δεν είναι Ρητορεία και κούφια 
λόγια, αλλά πράξη και προσφορά, ακόµα κι όταν η πατρίδα δεν το ζητεί,  
έχει σ’ όλα τα πλοία του την Ελληνική Σηµαία,  
-πληρώµατα από καλοπληρωµένους και διασφαλισµένους Έλληνες ναυτικούς 
και, επιπλέον, συντρέχει στην αντιµετώπιση κάθε εθνικής συµφοράς, όπως έγινε το 2007 µε τις 
πυρκαγιές που σάρωσαν τη Νότια Ελλάδα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Βαθύτατα πατριωτική, επίσης, αν και επιζήµια ίσως για τον ίδιο, υπήρξε η επιλογή του να µην 
κάνει επενδύσεις στην Τουρκία, ιδιαίτερα στους τοµείς της ναυτιλίας και του τουρισµού. 

Απεριόριστη και γνωστή είναι σε όλους µας η αγάπη και προσφορά του Καπετάνιου στη 
γενέθλια γη της Μεσσηνίας, που µόνο ως ευεργεσία µπορεί να θεωρηθεί και µάλιστα η 
µεγαλύτερη ευεργεσία διαχρονικά. 

Αναφέροµαι στην Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης, ίσως το µεγαλύτερο έργο 
αυτής της κατηγορίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  σήµερα, που ξεκινά να λειτουργεί η πρώτη φάση 
του το Μάιο και θα προσφέρει άµεσα και έµµεσα χιλιάδες θέσεις πολύτιµης εργασίας στον τόπο 
µας. Η ΠΟΤΑ βάζει κυριολεκτικά τη Μεσσηνία στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη και αλλάζει τη 
µοίρα του τόπου µας.  

Αλλά και ποιος δεν προσέτρεξε στον Καπετάνιο και δεν ευεργετήθηκε. 
Μελέτες για ∆ηµόσια έργα, όπως ο δρόµος προς Ριζόµυλο και το νέο ∆ηµαρχείο της πόλης, που 
δηµοπρατείται αµέσως µετά το Πάσχα, κατασκευή χώρων άθλησης, στήριξη πολιτιστικών 
δράσεων, συνδροµή σε κοινωνικές δράσεις, υποτροφίες και πολλά άλλα αποδεικνύουν το 
µέγεθος της προσφοράς του Καπετάνιου στη Μεσσηνία και την Καλαµάτα.  

Ο πατριωτισµός και η κοινωνική ευθύνη του Καπετάνιου αποδεικνύονται και από την 
πανθοµολογούµενη περιβαλλοντική ευαισθησία του. 

Πρόεδρος της HELMEPA, πρωτοπόρος στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εµπνευστής του 
µεγαλύτερου προγράµµατος µεταφύτευσης ελιών στη Μεσόγειο, ιδρυτής του Ερευνητικού 
Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, σε συνεργασία  µε το Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης και 
την Ακαδηµία Αθηνών, τον αναδεικνύουν ως πρωτοπόρο και σ’ αυτόν τον τοµέα, σε µια 
πατρίδα που δυστυχώς  είναι ουραγός στην Ευρώπη σε θέµατα περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
και προστασίας. 

Όλα αυτά τα έχει κατορθώσει ο Καπετάνιος, όπως ο ίδιος διακηρύσσει, σε κάθε ευκαιρία και µε 
κάθε ευκαιρία, µε την αγάπη και τη στήριξη της εκλεκτής συζύγου του κας  Κάρµεν, το γένος 
Κυρίτση, που του χάρισε τρία προικισµένα παιδιά, τον Αχιλλέα, τον Κωστή και το Χρήστο, 
επικεφαλής σήµερα των επιχειρήσεων του και υπήρξε πάντα αρωγός, συµβοηθός και 
συµπαραστάτης στους αγώνες και τις αγωνίες του.  

Κλείνοντας, πρέπει να επισηµάνω, το πανθοµολογούµενο, άλλωστε, ότι ο Καπετάνιος, ο 
Καπετάνιος όλων µας, λειτουργεί µε εθνικά κριτήρια, δεν εµπλέκεται στους κοµµατικούς 
ανταγωνισµούς, γι’ αυτό και αποτελεί προσωπικότητα ενότητας και εκτίµησης όλων των 
πολιτικών δυνάµεων του τόπου.  

Σε Μεσσηνιακό επίπεδο δε, οι συλλογικές εκφράσεις, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, τα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια, οι συλλογικές εκφράσεις του Μεσσηνιακού λαού και οι Εκπρόσωποί του πάντοτε 
τιµούν, στήριζαν και στηρίζουν τον Καπετάνιο στις επιλογές του µε θαυµαστή οµοφωνία.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του απονέµει την 
ανώτατη διάκριση σ’ αυτόν τον σπουδαίο άνδρα: τον ανακηρύσσει σε Επίτιµο ∆ηµότη και του 
απονέµει το χρυσό κλειδί της  ιστορικής µας πόλης, σε ένδειξη τιµής και ευγνωµοσύνης για 
όσα έπραξε και πράττει υπέρ της Πατρίδος, της Μεσσηνίας και της Καλαµάτας. Η φωτογραφία 
του θα είναι ανηρτηµένη στο ∆ηµαρχείο µας, για να παραδειγµατίζει και να υπενθυµίζει πως η 
καταξίωση είναι το αποτέλεσµα της προσφοράς στην Πατρίδα, την Κοινωνία και τη γενέθλια 
γη.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

(Χειροκροτήµατα) 
 
 

Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει το οµόφωνο ψήφισµα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 

στη συνεδρίασή του, την Πέµπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 

Ανακηρύσσει τον 

καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο 

Επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου  της Καλαµάτας 

ως ένδειξη βαθύτατης τιµής  και ευγνωµοσύνης 

προς το Πρόσωπό του 

για την συνολική  κοινωνική και οικονοµική προσφορά του 

στο ∆ήµο Καλαµάτας, στη Μεσσηνία αλλά και στην πατρίδα 

 

Ο  ∆ήµαρχος Καλαµάτας Ο  Πρόεδρος 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E. ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  N. KΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος επιδίδει στον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο  το παραπάνω 
Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.  

(Χειροκροτήµατα)  

 

Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος απονέµει  στον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο  το χρυσό 
κλειδί της πόλης της Καλαµάτας.  

(Χειροκροτήµατα)  

 

Επίσης ο κ. ∆ήµαρχος παραδίδει στον Καπετάνιο την προκήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές αυλές, 
λέγοντας τα εξής:  

 

Παραδίδω στον Καπετάνιο την προκήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές αυλές. Ακούσαµε 
την ανάγνωσή του πριν από λίγο. Αποτελεί την πεµπτουσία της επανάστασης, 

προσδιορίζει µε ακρίβεια για τι ακριβώς επολέµησαν οι πρόγονοι µας. Είναι το σηµαντικότερο 
κείµενο το οποίο υπογράφτηκε στην πόλη, είναι ουσιαστικά η πρώτη πολιτική πράξη των 
επαναστατηµένων ελλήνων.       

Και επίσης, ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό δηµιούργηµα, φιλοτεχνηµένο από τον ∆ιευθυντή του 
Εικαστικού Εργαστηρίου της πόλης, είναι η έναρξη της επανάστασης εις το Ναό των Αγίων 
Αποστόλων. Είναι ένα καλλιτεχνικό δηµιούργηµα  το οποίο εκφράζει και συµβολίζει την πόλη 
περισσότερο και καλλίτερα από κάθε άλλο.     

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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(Χειροκροτήµατα)  

 

Ακολουθεί οµιλία του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου: 

 

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και το αξιότιµο Συµβούλιό σας για την µεγάλη 
αυτή τιµή.  

Κύριε ∆ήµαρχε, σας ευχαριστώ πάρα - πάρα πολύ για την µεγάλη αυτή τιµή που µου δώσατε, 
να µε κάνετε επίτιµο δηµότη της ιστορικής πόλης της Καλαµάτας και ειδικότερα σήµερα, την 
ηµέρα αυτή, που είναι η σηµαδιακή µέρα όχι µόνο για την Καλαµάτα αλλά για όλο το έθνος 
µας.  

Κύριε ∆ήµαρχε, εσείς µου δώσατε πολλά πράγµατα, εγώ το µόνο που µπορώ να δώσω σε σας 
και όλους τους αγαπητούς που είναι εδώ, µια υπόσχεση, να προσπαθήσει η οικογένειά µου όσο 
µπορεί, να κάνει ότι µπορεί για τη Μεσσηνία, το αξίζει ο τόπος, το αξίζει ο κόσµος της 
Μεσσηνίας.  

Κύριε ∆ήµαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά και κολακευτικά λόγια που είπατε 
για µένα. Θα ήθελα να κάνω δύο διορθώσεις αφού πριν από αυτήν την ώρα που άκουσα αυτά, 
όπως ξέρετε, ούτε εγώ σας έδωσα πληροφορίες, ούτε συνεργαστήκαµε γι΄ αυτό το πράγµα. 
Λοιπόν δύο διορθώσεις: Η πρώτη είναι ότι έµενα στο Βοτανικό και όχι στον Κολωνό και 
έπαιρνα το αυτοκίνητο των 10  Βοτανικό – Ιπποκράτους και στην επιστροφή το 4 το τραµ που 
πήγαινε στο Ρουφ.  Και το δεύτερο, ότι δεν άρχισα στα 27 µου χρόνια την COSTAMARE, την 
άρχισα το 1974 στα 39 µου, αλλά αυτό όµως που είπατε έχει µια δόση γιατί η COSTAMARE θα 
γινότανε αν στα 27 µου δεν µε διάλεγε η Κάρµεν, γιατί όπως ξέρετε οι γυναίκες διαλέγουνε 
εµείς το κεφάλι κουνάµε!  

(Χειροκροτήµατα) 

Από τη µια µεριά νιώθω πολλή µεγάλη περηφάνια, χαρά και συγκίνηση για την µεγάλη αυτή 
τιµή και από την άλλη πλευρά νοιώθω πολλή µεγάλη την ευθύνη και το βάρος της ευθύνης να 
συνεχίσω αυτό που είπα προηγουµένως µαζί µε την οικογένειά µου µε οτιδήποτε συνθήκες το 
έργο αυτό.  

Ο κ. ∆ήµαρχος υπέρβαλε σε αυτά που είπε αλλά ήθελε να δικαιολογήσει ότι µε έβαλε, την είδα 
τη φωτογραφία µου απέξω, σε τόσο πολύ µεγάλους και σηµαντικούς ανθρώπους.  

Κύριε ∆ήµαρχε, σήµερα δεν θα ήµουνα εδώ εάν δεν υπήρχαν δύο άνθρωποι στη ζωή µου, η 
Κάρµεν που της οφείλω ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της οικονοµικής µου προκοπής, αλλά πάνω 
απ΄ όλα στα 48 χρόνια που είµαστε µαζί, της οφείλω τη διαµόρφωση του χαρακτήρος µου και 
όλα αυτά που πιστεύει και µου τα πέρασε. ∆εν µπορώ να πω ότι επηρεάστηκα από τη µητέρα 
µου και τους γονείς µου γιατί από 13 χρόνια δεν έζησα µαζί τους, τέλος πάντων ο πατέρας 
έλειπε κ.λ.π. Και το δεύτερο άτοµο είναι ο Αχιλλέας, ο Αχιλλέας ο γιος µου. Χωρίς τον Αχιλλέα 
εγώ λόγω ηλικίας και των ειδικών συνθηκών υγείας και άλλα δεν θα είχα το κουράγιο να 
αρχίσω ούτε την πρώτη φάση της ΠΟΤΑ, πόσο µάλλον να προγραµµατίσω γι΄ αυτό το µεγάλο 
και το σοβαρό που ο Αχιλλέας θέλει να κάνει.  

Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω όλες τις Αρχές της Μεσσηνίας, Επιµελητήρια και 
όλους τους φορείς αλλά και το µέσο Μεσσήνιο που µε αγκάλιασε και µε βοήθησε και µε 
υποχρέωσε αν θέλετε να φτάσω εδώ που έφτασα. Έχω πολλά πράγµατα να πω για τους 
πατριώτες µας. Να πω για τα γερόντια στην Πύλο που µου λέγανε: «Καπετάν Βασίλη εγώ δεν 
θα σου ΄δινα το χωράφι, µακάρι να µου δώσεις όλα τα πλούτη του κόσµου γιατί εγώ έχυσα 
ιδρώτα, ο παππούς µου, ο προπάππους µου κ.λ.π., αλλά έχω ακούσει ότι είσαι γιος του Βασίλη 
του Ρουµάνη  και οι ναυτικοί που έχω ρωτήσει ότι έχεις µπέσα και κάνεις αυτά. Λοιπόν δεν µε 
νοιάζει πόσα θα µου δώσεις αλλά πως να φτιάξεις αυτά που λες και τρία κορίτσια που έχω 
στην Αθήνα  και τα εγγόνια µου να΄ρθουνε και να µου κλείσουν τα µάτια». 
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Πάρα πολλά έχω να πω, γιατί, όλοι το ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια έλεγα θα και θα και το θα 
δεν µπορεί να έχει χρόνο µεγάλο. Εµένα δεν µε πήρατε µε τις λεµονόκουπες, τουναντίον µε 
αγκαλιάσατε, πιστέψατε σε ΄µένα και είµαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούµενος που 
µπόρεσα να κάνω, να βάλω σε µια ρότα  αυτά που είχα πει.  

Κύριε ∆ήµαρχε, είναι πολλή µεγάλη τιµή για µένα, για την Κάρµεν και την οικογένειά µου. Να 
σας έχει ο Θεός καλά και σας ευχαριστώ όλους.  

(χειροκροτήµατα)    

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να µείνουµε λίγο ακόµα για να βραβεύσουµε τους αθλητές του δρόµου της θυσίας.  

Να πω δυο κουβέντες. Σήµερα είναι µία µεγάλη µέρα για το έθνος µας, είναι µια µεγάλη µέρα 
για την πόλη της Καλαµάτας η έναρξη της επανάστασης από εδώ στις 23 Μαρτίου πριν από 
189 χρόνια, όπου πολύ µεγάλοι έλληνες, ο Κολοκοτρώνης, οι Μαυροµιχαλέοι, ο Περεβός, ο 
Μητροπέτροβας,  ήρθαν στην πλατεία που κάναµε πριν από λίγο την αναπαράσταση, µαζί τους 
ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος ο Παπαφλέσσας,  χωρίς τον Παπαφλέσσα είναι αµφίβολο εάν 
γίνονταν η επανάσταση στο συγκεκριµένο χρόνο, ευλογήθηκαν τα όπλα, υπογράφη το πρώτο 
πολιτικό κείµενο προς τις ευρωπαϊκές αυλές, στην ουσία δηλαδή η πόλη µας υπήρξε για ένα 
διάστηµα και πρωτεύουσα του αγωνιζόµενου έθνους και από εκεί και πέρα χρειάστηκαν 
ποταµοί αιµάτων για να µεγαλώσει η πατρίδα και να πούµε ότι πρωταγωνιστές σ΄ όλους τους 
αγώνες του έθνους ήταν εδώ οι Μεσσήνιοι αφού εκατοντάδες απ΄ αυτούς άφησαν τα κόκαλά 
τους στα 4 σηµεία του ορίζοντα. Οι παππούδες της δικιάς µου της γενιάς πολέµησαν 10 χρόνια 
για να µεγαλώσει η Ελλάδα.  

Είχαµε µία πορεία δύσκολη, άλλες φορές εξαιρετική, στο σηµείο αυτό τελειώνω, και φτάσαµε 
σήµερα ύστερα από δικές µας άφρονες ενέργειες και συµπεριφορές, να έχοµε τα προβλήµατα 
τα οποία έχοµε.  

Τελειώνοντας θέλω να πω µόνο τούτο, να είµαστε όλοι ενωµένοι διότι ο αγώνας που 
αναλαµβάνοµε για τη χώρα και για τον τόπο είναι αγώνας εθνικός. Με την ενότητα µόνο, διότι 
είναι θέµα δικό µας, µην περιµένουµε από τους άλλους βοήθεια, µε τη δική µας συσπείρωση 
θα κατορθώσοµε να ξεπεράσουµε τα µεγάλα προβλήµατα και αυτό να είναι το µήνυµα των 
εθνικών ηµερών, αγώνας – ενότητα για να σώσοµε την πατρίδα, γιατί το οικονοµικό ζήτηµα 
είναι ένα εξίσου µεγάλο ζήτηµα µε ένα πόλεµο, µε έναν πολέµιο.  

Χρόνια πολλά για τις ηµέρες, συσπείρωση και ενότητα απ΄ όλους µας. 

Να έρθουν οι αθλητές.  

Αγγελική Πάκου.  

Παρακαλώ κυρία Υπουργέ να δώσετε εσείς το βραβείο.  

(χειροκροτήµατα) 

 

Έλενα Καρούµπαλη, που τερµάτισε πρώτη στον αγώνα του δρόµου θυσίας. 

Παρακαλώ τον κ. Λαµπρόπουλο.  

(χειροκροτήµατα) 

 

∆ηµήτρης ο Μάλαµας που τερµάτισε πρώτος στον αγώνα δρόµου θυσίας.   

Παρακαλώ Σεβασµιότατε. 

(χειροκροτήµατα) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ραµαζάν Μανκλί που τερµάτισε πρώτος στον αγώνα δρόµου θυσίας.   

Καπετάνιε να το δώσετε εσείς. 

(χειροκροτήµατα) 

 

Οι εκδηλώσεις του ∆ήµου στο δηµαρχείο έλαβαν τέλος.  

Στο Πνευµατικό Κέντρο έχουµε µία σπουδαία εκδήλωση απόψε, αρχίζει 08:30 
ακριβώς. 

Ευχαριστούµε πάρα πολύ και χρόνια πολλά.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίασης.  

   

 
 
Έτσι συντάσσεται το πρακτικό αυτό το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Τσερώνης Κων/νος 

 
 

 

 

 

 


