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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33ης , ΕΙ∆ΙΚΗΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2007 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:40 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα την 
απόδοση τιµών στον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Κύριο Κάρολο Παπούλια 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 33/15-11-2007 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) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  25) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων λόγω της 
ειδικής συνεδρίασης. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική και 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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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Κατά την άφιξη του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Κυρίου Κάρολου Παπούλια, του 
επιφυλάσσεται θερµή υποδοχή στην είσοδο του ∆ηµαρχείου.  

 

Με την έναρξη της πανηγυρικής τελετής,  στην οποία παρίστανται, ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστοµος, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας 
Λυκουρέντζος, ο Νοµάρχης Μεσσηνίας, Βουλευτές του Νοµού, πρώην ∆ήµαρχοι Καλαµάτας, 
πολιτευτές του Νοµού και εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών αρχών και 
φορέων, παίρνει το λόγο ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας:  

 

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας µε συγκίνηση και υπερηφάνεια σας 
υποδεχόµαστε στην Καλαµάτα, την πόλη µε ιστορία χιλιετιών, την πόλη από 

την οποία ξεκίνησε η εθνεγερσία στις 23 Μαρτίου 1821 µε τη δοξολογία στο Βυζαντινό Ναό 
των Αγίων αποστόλων και µε την παρουσία των ηγετών του αγώνα επικεφαλής των οποίων 
ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προς τον οποίον σήµερα στο Ραµοβούνι εκπληρώσαµε το 
οφειλόµενο χρέος, την πόλη µε την µεγάλη προσφορά σε όλους τους εθνικούς αγώνες αλλά 
και την πνευµατική, πολιτική και οικονοµική ζωή του τόπου µας.  

Σας καλωσορίζοµε Εξοχότατε κ. Πρόεδρε στην Καλαµάτα που οι πολίτες της µε εργατικότητα, 
καρτερία και ευψυχία ξεπέρασαν πρόσφατες σκληρές δοκιµασίες, όπως οι καταστροφικοί 
σεισµοί του 1986 και ασφαλώς θα ξεπεράσουν τα σοβαρά προβλήµατα που άφησε πίσω της η 
µανία της φωτιάς του Αυγούστου, όπου κατακάηκε σχεδόν το 1/3 της έκτασης του ∆ήµου 
µας.  

Σας καλωσορίζοµε Εξοχότατε κ. Πρόεδρε  σε µια πόλη µε εξαιρετικά συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα  και σπουδαίες προοπτικές που φέρουν οι µεγάλες τουριστικές επενδύσεις   και 
η ολοκλήρωση των εθνικών οδικών αξόνων που θα απολήγουν εδώ στην Καλαµάτα. Σας 
υποδεχόµαστε µε συνείδηση της σπουδαίας προσφοράς σας στην πατρίδα, πολύχρονης 
προσφοράς από διάφορες θέσεις και αξιώµατα και συντασσόµαστε µε τις απόψεις και τις 
ανησυχίες σας ιδιαίτερα στα κοινωνικά και στα περιβαλλοντικά ζητήµατα.  

Καλώς ήρθατε Εξοχότατε κ. Πρόεδρε στη Μεσσηνία και την Καλαµάτα. Ευχαριστούµε θερµά 
για την τιµή να επισκεφτείτε την πόλη µας και το ∆ηµαρχείο.  

 

Παρακαλώ τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, τον κ. Καρατζέα Παναγιώτη, να 
αναγνώσει το οµόφωνο ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 

στη συνεδρίασή του, τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2007, 

µε την αναγγελία από το ∆ήµαρχο 

ότι η Αυτού Εξοχότητα ο Πρόεδρος,  

κ. Κάρολος Παπούλιας 

θα λαµπρύνει µε την παρουσία του την εορταστική εκδήλωση και τα αποκαλυπτήρια                          

του µνηµείου προς τιµήν του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,  

στο Ραµοβούνι και ακολούθως θα επισκεφθεί την Καλαµάτα 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 

Ανακηρύσσει  την αυτού Εξοχότητα, τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 

κ. Κ Α Ρ Ο Λ Ο   Π Α Π Ο Υ Λ Ι Α 

 Επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου  της Καλαµάτας 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ως ένδειξη βαθύτατης τιµής, αγάπης και εµπιστοσύνης  

προς το πρόσωπό Του από το σύνολο των συνδηµοτών µας και επιπλέον  

ως αναγνώριση της µεγάλης προσφοράς του στο ∆ηµόσιο Βίο της πατρίδος µας. 

 

Ο  ∆ήµαρχος Καλαµάτας Ο  Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

Τα µέλη  

Οι Πρόεδροι  Τοπικών Συµβουλίων 

(χειροκροτήµατα) 

 

 Θα µου επιτρέψετε Εξοχότατε κ. Πρόεδρε να σας προσφέρω εκ µέρους της 
∆ηµοτικής Αρχής, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του λαού της Καλαµάτας 

συµβολικά δώρα που να αποτελούν ενθύµια της επίσκεψης στην πόλη µας.  

 

Με οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου κ. Πρόεδρε σας προσφέρω το χρυσό 
κλειδί της πόλης της Καλαµάτας. Υπάρχει ανάγλυφο εδώ µε το Ναό των Αγίων Αποστόλων 
όπου εψάλη δοξολογία στις 23 Μαρτίου του 1821.  

 

(χειροκροτήµατα)     

 

Εδώ είναι το ανάγλυφο της βυζαντινής Καλαµάτας φιλοτεχνηµένο από καταξιωµένο Μεσσήνιο 
καλλιτέχνη, στο κέντρο του είναι το Κάστρο των Φιλεαρδουίνων, το Κάστρο της πριγκηπέσας 
Ιζαµπώ.  

 

Σ΄ αυτό τον πάπυρο είναι το σηµαντικότερο κείµενο το οποίο υπογράφει εδώ, σηµαντικό 
κείµενο όχι µόνο για τη Μεσσηνία αλλά και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για 
ολόκληρο τον κόσµο. Είναι η προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας, της πρώτης Ελληνικής 
Κυβέρνησης της επαναστατηµένης Ελλάδας που συγκροτήθηκε εδώ. Σ΄ αυτό το κείµενο 
υπάρχει η πεµπτουσία της Ελληνικής επανάστασης, γιατί αγωνιστήκαµε, γιατί πολεµήσαµε.  

Και το ψήφισµα του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου.  

 

(χειροκροτήµατα) 

 

Ευχαριστούµε για την τιµή. Είναι µεγάλη τιµή για το ∆ήµο µας και για την πόλη µας που 
είσαστε εδώ.   

 

Ακολούθως το λόγο παίρνει η Αυτού Εξοχότητα, Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κ. 
Κάρολος Παπούλιας:  

  

Κύριε ∆ήµαρχε, Σεβασµιώτατε, κύριε 
εκπρόσωπε της Κυβέρνησης, κύριοι 

βουλευτές, κύριε Νοµάρχα, κύριε Γενικές Γραµµατέα της Περιφέρειας, στρατηγέ, κυρίες και 
κύριοι µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κυρίες και κύριοι, µε ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι  
σήµερα εδώ. στην Καλαµάτα.  Είναι εξαιρετική τιµή για µένα η ανακήρυξή µου σε επίτιµο 
δηµότη της ιστορικής και πανέµορφης αυτής πόλης που κάθε φορά την ανακαλύπτω σαν να 
είναι η πρώτη φορά.   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:  
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Η περιήγηση στην Καλαµάτα  αλλά και την µεσσηνιακή γη είναι ένα ταξίδι στο χρόνο από τα 
βάθη του µύθου και της προϊστορίας έως την κλασσική αρχαιότητα και από τη λαµπρότητα 
των βυζαντινών χρόνων έως τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Μια πόλη που 
καταφέρνει να είναι σύγχρονη διατηρώντας την πλούσια παράδοσή της.  

Η ευγένεια και η αρχοντιά του τόπου αντανακλάται πάνω απ΄ όλους τους κατοίκους της. Η 
πολιτιστική αναζήτηση είναι για τους καλαµατιανούς τρόπος ζωής. Η έντονη πολιτιστική ζωή 
µε την ∆ηµοτική Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης και το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο, 
τη Φιλαρµονική και άλλους ιδιωτικούς φορείς αποτελεί σηµείο αναφοράς όχι µόνο για την 
Πελοπόννησο αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρω το καταξιωµένο εντός 
και εκτός εθνικών συνόρων Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας που γίνεται γέφυρα ανάµεσα σε 
έλληνες και ξένους δηµιουργούς. Το Φεστιβάλ Χορού είναι µία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις 
στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης που απέδειξε ότι ο πολιτισµός δεν αποτελεί αποκλειστικό 
προνόµιο των µητροπόλεων και των µεγάλων κέντρων και πραγµατικά χαίροµε που εδώ στην 
Καλαµάτα δεν αντιλαµβάνεσθε την υπόθεση του πολιτισµού µόνο ως προστασία της πλούσιας 
ούτως ή άλλως κληρονοµιάς αλλά ως συνεχή δηµιουργία και παραγωγή.  

Αγαπητοί συµπολίτες στο ρου της ιστορίας η Καλαµάτα παρά τις καταστροφές  που είχε 
υποστεί δεν έχασε ποτέ τη ζωντάνια της, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα προβλήµατα και να 
µετατραπεί σε πόλη σύµβολο, σθένους και θέλησης. Είκοσι ένα χρόνια πέρασαν από το µεγάλο 
καταστροφικό σεισµό, οι πληγές που άνοιξε ο εγκέλαδος το βράδυ της 13ης  Σεπτεµβρίου του 
1986 στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, µε την πάροδο του χρόνου και µε µεγάλες προσπάθειες 
έκλεισαν. Τα σπίτια ξαναφτιάχτηκαν, η κοινωνία ξαναβρήκε τους ρυθµούς της και η Καλαµάτα 
ξανάγινε πάλι η πανέµορφη Μεσσηνιακή πόλη, η αρχόντισσα της Πελοποννήσου.  

 

Το καλοκαίρι που πέρασε η Καλαµάτα και η Μεσσηνία µαζί µε την υπόλοιπη Πελοπόννησο 
βρέθηκε αντιµέτωπη µε µία καινούρια καταστροφή. Οι τεράστιες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 
συνιστούν όχι µόνο µια οικολογική περιβαλλοντική καταστροφή αλλά ένα πλήγµα στην ουσία 
του πολιτισµού µας.  

Κυρίες και κύριοι το έχω πει και µε κάθε ευκαιρία θα το τονίζω, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για 
εφησυχασµό, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι η πρώτη µας προτεραιότητα. 
Κάθε πολίτης χωριστά και όλοι µαζί επιβάλλεται να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για να 
διεκδικήσουµε σεβασµό στη φύση. Η οδύνη για την καταστροφή που συντελέστηκε ας γίνει 
τουλάχιστον  η αρχή για τη διεκδίκηση µιας νέας πολιτικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον. 
∆εν υπάρχουν δικαιολογίες, ούτε περιθώρια για αναβολή στην ανάληψη των ευθυνών και 
δράσης. Το χρέος που µας αναλογεί απέναντι στη γη που παραλάβαµε για να την 
παραδώσουµε στις επόµενες γενιές είναι βαρύ, είναι χρέος ζωής, χρέος τιµής. 

Σας ευχαριστώ.  

 

(χειροκροτήµατα)  

 

Στο σηµείο αυτό περατώνεται η τελετή απόδοσης τιµών στον Πρόεδρο της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας Κύριο Κάρολο Παπούλια και λύεται η ειδική αυτή πανηγυρική συνεδρίαση.  
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
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2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

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 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
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20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Ράλλης Γεώργιος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

24. Τσερώνης Κων/νος 

 
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 
1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών) 

 
2. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 
3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 
4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 
5. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 
6. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 
7. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 
8. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 
9. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 
10. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 
11. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 


