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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  199/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 14η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-04-2010 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης 
(αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης 
Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση µετά την υπ’ 
αριθµ. 195 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 19) 
Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση).  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) 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.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Μεταφορά ανδριάντα του µακαριστού Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη, από 
την πλατεία Υπαπαντής στην πλατεία Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη (Φραγκόλιµνα). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 8646/23-4-2010 
έγγραφο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυστοστόµου, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 
«Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε,  
 
Επικειµένης της συµπληρώσεως πεντήκοντα (50) ετών, το προσεχές έτος 2011, από της 
κοιµήσεως του αειµνήστου Προκατόχου Ηµών Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρού Χρυσοστόµου 
∆ασκαλάκη, παρακαλούµεν όπως εγκρίνητε και µεριµνήσετε για την µεταφοράν και 
επανατοποθέτησιν του Ανδριάντος του µακαριστού, εκ της θέσεως αυτού εις την πλατείαν 
Υπαπαντής, δυτικώς του Μητροπολιτικού Ναού, ένθα ευρίσκεται σήµερον, εις την οµώνυµον 
πλατείαν «Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυστοστόµου ∆ασκαλάκη», πρώην πλατείαν 
Φραγκόλιµνας.  
 
Με την βεβαιότητα ότι το ως άνω αίτηµα θα τύχη της Υµετέρας Εγκρίσεως και υλοποιήσεως, 
ευχαριστούντες διατελούµεν.  
 
 

Μετ’ ευχών και ευλογιών 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» 
 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Επιµένει ο Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν των Γραµµάτων ότι είναι δική του 
δωρεά και θα ήθελα, νοµίζω ότι είναι λογικό, να πάρουµε και τη δική του 

συναίνεση, γιατί επιµένει και εφόσον πράγµατι είναι δική του δωρεά και πράγµατι ισχυρίζεται 
κ. ∆ήµαρχε ότι στο δωρητήριο το οποίο υπάρχει, αναφέρεται και ο όρος που περίπου 
προϊδεάζει σε ποιο σηµείο θα είναι, καλό θα είναι να το ελέγξουµε λίγο καλύτερα. ∆ιαφορετικά 
δεν έχουµε αντίρρηση.  
 

 
Ωραία, σηµείωσέ το. Θα πω δύο κουβέντες µόνο έτσι για την ιστορία. Είναι το 
καλύτερο µαύρο άγαλµα, το οποίο διαθέτει η πόλη ανεξάρτητα από τη µορφή 

του έξοχου Ιεράρχη που είχε η πόλη µας κ.λ.π., κ.λ.π. Πρέπει να τοποθετηθεί σε µέρος όπου 
να είναι περίοπτο. Στη γωνία που έχει µπει και υπάρχει και η προτοµή δίπλα, δεν µπορείς να το 
πλησιάσεις, να το δεις από όλες τις πλευρές.  

Η πλατεία της Φραγκόλιµνας έχει µετονοµαστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
πλατεία Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη. Οι εικαστικοί θα βρουν τον καλύτερο χώρο, γιατί αυτά τα 
αγάλµατα πρέπει να τοποθετούνται στο καλύτερο σηµείο σε σχέση µε τον φωτισµό και τον 
ήλιο και νοµίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα.  

Θα επικοινωνήσουµε µε το Σύλλογο προς ∆ιάδοσιν των Γραµµάτων.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Οι εικαστικοί µας έλεγαν διάφορα για το που έπρεπε να τοποθετηθεί ο 
ανδριάντας του Πετρόµπεη και αν δεν παρέµβαιναν οι αιρετοί του ∆ήµου θα 

πήγαινε …… (δεν ακούγεται) 
 

 
Κοιτάξτε, καµία αντίρρηση. Εσείς που πήγατε για τον Αναγνωσταρά, θα πάτε 
µαζί µε τον Σεβασµιώτατο και στην πλατεία Φραγκόλιµνας, για το καλύτερο 

σηµείο. Η ίδια επιτροπή, η διακοµµατική.  

 

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

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

Εγκρίνει τη µεταφορά του ανδριάντα του µακαριστού Μητροπολίτη Μεσσηνίας 
Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη, από την πλατεία Υπαπαντής στην πλατεία Χρυσοστόµου 
∆ασκαλάκη (πρώην πλατεία Φραγκόλιµνας).  

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 11 Μαΐου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


