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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  79/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ.,  συνέρχεται το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 8η/2020, συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 
40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
13613/30-4-2020, σε ορθή επανάληψη, πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας Παντελής, 11) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Κανάκης Βασίλειος, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Κλάδης 
Παύλος, 15) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 16) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 17) Κουκούτσης Δημήτριος, 
18) Λαζαρίδης Γεώργιος, 19) Λιάππας Λεωνίδας, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) 
Μαρινάκης Σαράντος, 22) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπαρούνη Μαρία, 25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπεχράκης Σταμάτης, 27) Νιάρχος 
Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 84 απόφαση), 28) Οικονομάκος Δημήτριος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 84 απόφαση), 29) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 79 απόφαση), 30) Σκοπετέας Αναστάσιος, 31) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 32) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 33) Τζαμουράνης Βασίλειος, 34) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 35) Φάβας 
Γεώργιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος, 37) Χειλάς Παναγιώτης και 38) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
2) Μαλαπάνη Μαρία και 3) Μπάκας Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή στην 
ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.  
 Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρφαρών κ. Ματθαίος 

Αριστοτέλης. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση το 1o θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

 Στήριξη στους πατατοπαραγωγούς.

Η σχετική γραπτή εισήγηση της Αντιδήμαρχου κας Αλειφέρη Καραθανάση Ελένης, έχει 
αναλυτικά ως εξής:

Στήριξη πατατοπαραγωγών

Καταγραφή της κατάστασης-παράγοντες προβλημάτων

Μεσούσης της υγειονομικής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία, σε συνέχεια μίας 
απογοητευτικής, αν όχι καταστροφικής  χρονιάς για το ελαιόλαδο, οι Μεσσήνιοι παραγωγοί έρχονται 
να αντιμετωπίσουν μια ακόμα δύσκολη συγκυρία, αυτή τη φορά σε σχέση με την πώληση της 
πατάτας.  Παρά τις αρχικές προσδοκίες, τόσο ως προς τις αποδόσεις όσο και ως προς τις τιμές, η 
αγορά εξωθεί πλέον τους παραγωγούς σε αδιέξοδο. Πλήθος παραγόντων, διαχρονικών αδυναμιών 
της πρωτογενούς παραγωγής, μα και έκτακτων, καθιστούν, για και φορά ακόμα, τον αγώνα των 
παραγωγών ατελέσφορο.  

Η αδυναμία των συνεταιριστικών οργανώσεων να οργανώσει την παραγωγή ώστε να 
συμπιέσει τις παραγωγικές δαπάνες και τις κεφαλαιουχικές ανάγκες της μέσης αγροτικής 
εκμετάλλευσης οδηγεί σε αυξημένα λειτουργικά και επενδυτικά κόστη, τα οποία ο παραγωγός 
καλύπτει από μόνος του ή δανείζεται, εφόσον αυτό είναι δυνατό.  Οι μικρές, συχνά κατατεμαχισμένες 
εκμεταλλεύσεις με περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες, αδύναμες να εμπορευτούν οι ίδιες το 
προϊόν τους και παράλληλα αδύναμες να στηρίξουν συλλογικούς φορείς (συνεταιρισμούς, ομάδες 
παραγωγών κ.λπ.) που θα μπορούσαν να το κάνουν.  Η υπερεντατική αξιοποίηση της παραγωγικής 
γης, σε βαθμό απαγορευτικό καμία φορά, αφού οι εγκλωβισμένοι παραγωγοί μας δεν έχουν ούτε την 
απαιτούμενη γη, αλλά ούτε και τα κεφάλαια για αγρανάπαυση, με αποτέλεσμα: φυτονόσους, ζιζάνια 
και παράσιτα δυσεξόντωτα που αυξάνουν τις ανάγκες για εισροές στην εκμετάλλευση και συμπιέζουν 
ακόμα περισσότερο τα όποια εισοδήματα της αγροτικής οικογένειας.  Η έλλειψη εναλλακτικών 
καλλιεργειών οι οποίες θα μπορούσαν να απεγκλωβίσουν τη γη και τους παραγωγούς από την 
αδιάκοπη καλλιέργεια της πατάτας για τα τελευταία πενήντα τουλάχιστον χρόνια και να 
δημιουργήσουν νέες και ασφαλέστερες πηγές εισοδήματος.  Η αδυναμία συντονισμού της 
παραγωγής σε πανελλαδικό επίπεδο, ούτως ώστε να μη δημιουργείται συμφόρηση στην αγορά λόγω 
υπερπαραγωγής με αποτέλεσμα την πτώση της τιμής του προϊόντος.  Όλοι οι παραπάνω παράγοντες 
πλήττουν την καλλιέργεια της πατάτας, αλλά και όλες τις καλλιέργειες του κάμπου (φιστίκι, φασόλια), 
μετατρέποντας την πρωτογενή παραγωγή σε ένα παίγνιο, όπου οι καλλιεργητές, με ένδεια 
κεφαλαίων και μόνα κίνητρα την αγάπη για τη γη τους και την ανάγκη της απλής επιβίωσης, 
διακινδυνεύουν την περιουσία τους και την υγεία τους σε έναν αγώνα που μακροπρόθεσμα δείχνει 
χαμένος.  

Παράλληλα, η διεθνής συγκυρία δυσχεραίνει έτι περαιτέρω την κατάσταση.  Η κρίση του 
Κορωνα-ιου η οποία τείνει να εξελιχθεί πλέον στη σημαντικότερη οικονομική κρίση της 
μεταπολεμικής περιόδου, επιτάσσει την μείωση του διεθνούς εμπορίου εγκλωβίζοντας το προϊόν 
στην εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα ο περιορισμός της κατανάλωσης αυξάνει τα αδιάθετα 
αποθέματα αγροτικών προϊόντων, ειδικά αυτών που μπορούν να συντηρηθούν για ικανό διάστημα, 
όπως οι πατάτες. Ταυτόχρονα η μείωση στα ναύλα λόγω έλλειψης ζήτησης στις διεθνείς μεταφορές 
διευκολύνουν τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, με πολύ χαμηλότερα παραγωγικά κόστη και άρα πολύ 
οικονομικότερο προϊόν, το οποίο επίσης πλήττεται από τις διεθνείς συγκυρίες.  Οι αγορές φθίνουν και 
παράλληλα οι πωλητές προϊόντος αυξάνονται, συμπιέζοντας τις τιμές για τον Έλληνα παραγωγό σε 
επίπεδα καταστροφικά.  Οι χαμηλές τιμές δεν επιτρέπουν την εξαγωγή του προϊόντος από το έδαφος. 
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Εκεί, αν δεν καταστραφεί τελικά από φυσικά αίτια, θα κληθεί, έχοντας χάσει όμως πια το 
πλεονέκτημα της πρωιμότητας, να ανταγωνιστεί την πατάτα της Ηλείας και της Αχαΐας, οι οποίες 
έπονται, συμπιέζοντας και για αυτές τις τιμές και μεταφέροντας το πρόβλημα έτσι και στους 
γειτονικούς νομούς.  

Ουσιαστικά το πρόβλημα απεικονίζεται ευανάγνωστα στην διαφορά τιμής για τον 
παραγωγό και τιμής  για τον καταναλωτή και τις αιτίες πρέπει να  τις αναζητήσουμε όχι μόνο στα 
ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και α) στις εναρμονισμένες πρακτικές των εταιρειών που 
ασχολούνται με τη διακίνηση του προϊόντος  και β} στις εισαγόμενες ποσότητες  τρίτων χωρών που 
αυξάνουν τη διαθεσιμότητα .

Και το πρόβλημα δυστυχώς δεν είναι καινοφανές. Επανεμφανίζεται σχεδόν κάθε δεύτερη 
χρονιά, αν όχι και συχνότερα, με αποτέλεσμα να εξανεμίζονται τα όποια κέρδη, τα οποία ούτως ή 
άλλως φθάνουν μόνο για τα καθημερινά έξοδα.  Χωρίς πλεονάσματα, χωρίς δυνατότητα 
χρηματοδοτήσεων,  χωρίς εμπορικές διεξόδους, χωρίς οργανωτικές δομές και συντονισμό, χωρίς 
χρηματιστήρια αγροτικών προϊόντων, χωρίς σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και αρδευτικές 
υποδομές, με έλλειψη σε εργατικά χέρια τα οποία είναι πολύ ακριβά, με πολύ υψηλά ασφάλιστρα, με 
Γη κουρασμένη, συχνά χρεωμένη, εξαντλημένη από μια καλλιέργεια απαιτητική που πρέπει να 
φυτευτεί για μια χρονιά ακόμη για να θρέψει μια οικογένεια που αγωνιά για το αύριο.  Για να θρέψει 
την οικογένεια του Μεσσήνιου Αγρότη, που πρώτος από όλους τους αγρότες της χώρας θα φυτέψει 
το χειμώνα στις πιο αντίξοες συνθήκες. Που θα ξενυχτήσει, προσπαθώντας αβοήθητος να σώσει το 
βιός του από τους παγετούς και μήνες ολόκληρους θα αγωνιστεί ακατάπαυστα συχνά μόνο με τα 
γυμνά του χέρια, γιατί αυτά μόνο έχει, κόντρα στη φύση για να παραγάγει πάλι και πάλι, κάθε χρονιά 
αυτό τον καρπό της γης που έθρεψε το νομό σε άλλες, καλύτερες εποχές και πάντα θα συνεχίζεται να 
φυτεύεται με ευλάβεια, από αυτούς που αποφάσισαν να προστατέψουν, σε πείσμα των καιρών, το 
μεσσηνιακό κάμπο από την εγκατάλειψη, την ερήμωση.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Απαιτείται, μέσα στα πλαίσια των εκτάκτων νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν, να 

ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελμάτωσης της καλλιέργειας της πατάτας.  Απαιτούνται  
δράσεις όπως γενικής Εθνικής στρατηγικής αλλά και τοπικών πρωτοβουλιών:

 Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια για να μειωθεί το κόστος παραγωγής
 Η προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας, για την εγγύηση της πώλησης της παραγωγής.
 Η δημιουργία συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ποιοτικών χαρακτηριστικών για την πατάτα, για 

διευκόλυνση της εμπορίας και της συνεννόησης με τους παραγωγούς.
 Η δημιουργία, με βάσει τα δύο παραπάνω, συστήματος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί 

της παραγωγής πατάτας.
 Με βάση τα παραπάνω, η θεσμοθέτηση Χρηματιστηρίου αγροτικών προϊόντων (και για την 

πατάτα) αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα της αγοράς.
 Η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και πληροφόρησης σε σχέση με τις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις για κάθε καλλιέργεια πανελλαδικά, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
συμφόρηση της αγοράς. 

 Η διευκόλυνση των χρηματοδοτήσεων για ομάδες παραγωγών και υγιείς συνεταιρισμούς.  
 Η παροχή ρευστότητας στις εμπορικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται και στους παραγωγούς, ως 

διευκόλυνση για τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.  
 Λειτουργία της επιτροπής ανταγωνισμού στα θέματα της εναρμονισμένων πρακτικών των 

εταιρειών διακίνησης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ -ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
( από το Δήμο Καλαμάτας Μεσσήνης και πατατοπαραγωγούς)

 Πρωτίστως  αναβάθμιση όλων των υποδομών (αρδρευτικά-Περιφέρεια) δρόμων κλπ που 
απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκων καλλιέργειας.
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 Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα πρώην ΤΕΙ για τεχνική επιστημονική υποστήριξη για

  αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων βελτίωσης της αγροτικής γης, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και τις οδηγίες της Ε.Ε.  (χρηματοδότηση ενδεχόμενων αναγκών έρευνας και 
ανάλυσης εδαφών για την βελτιστοποίηση της απόδοσης) 

 Η προώθηση του χαρακτηρισμού της Μεσσηνιακής Πατάτας ως ειδικού ξεχωριστού προϊόντος 
συγκεκριμένης προέλευσης, χάρη στην πρωιμότητα της και τα ειδικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά.  

 Η δημιουργία φορέα σποροπαραγωγής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσσηνίας με σκοπό τη μείωση του κόστους για τους αγρότες, οι οποίοι αγοράζουν 
εισαγόμενο.  

 Συνεργασία με τοπικούς οικονομικούς φορείς για την απορρόφηση κατά προτεραιότητα της 
τοπικής παραγωγής.

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 Συλλογική προσπάθεια των πατατοπαραγωγών για να μειώσουν το κόστος των εφοδίων (κοινή 
διαπραγμάτευση τιμών για λιπάσματα φυτοφάρμακα κλπ_)

 Δημιουργία χώρων συλλογής αποθήκευσης προιόντος για δημιουργία ικανής ποσότητας για 
ενιαία διαπραγμάτευση της τιμής 

                                                                                Καλαμάτα 5 Μαιου 2020
                                                                                     Η Αντιδήμαρχος

                                                                                      Ελένη Αλειφέρη

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αλειφέρη.

Με συγχωρείτε, κα Αλειφέρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα κάνουμε 
συζήτηση για ένα θέμα το οποίο ο φάκελος ενημερώθηκε δύο ώρες πριν 

από το Δημοτικό Συμβούλιο;  

Μα δεν με αφήνετε να μιλήσω, κ. Κοσμόπουλε, για να κάνουμε 
συζήτηση. Καταρχάς, κ. Κοσμόπουλε, δεν κατανοώ ποια 

ενημέρωση φακέλου θέλετε, αυτό είναι ένα θέμα…  

Δήμαρχε έχει δίκιο. 
Λοιπόν, θα το αναβάλω. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ελεύθερο θέμα είναι βρε παιδιά!

Πρόεδρε, περίμενε. Άσε να ακούσουμε την Αντιδήμαρχο. 

Πρόεδρε, εσείς τι θέλετε τώρα; Δεν θέλετε να με αφήσετε να πω 
αυτό; Τουλάχιστον να προτείνω κάτι; 

Ελάτε, ελάτε και αν ζητήσουν οι συνάδελφοι να αναβληθεί, να αναβληθεί. 
Πράγματι η εισήγηση ήρθε στο παραπέντε. Αυτή είναι η αλήθεια, να μην 

κρυβόμαστε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Λοιπόν, συνεκτιμώντας την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, το γεγονός ότι ήδη έχουν περάσει σχεδόν 3 

ώρες και …(δεν ακούγεται) 4 συνολικά και το γεγονός ότι και οι δικές μου οι απόψεις, κ. 
Κοσμόπουλε και αγαπητοί συνάδελφοι, και κανένας φάκελος δεν χρειάζεται γι’ αυτή την 
υπόθεση, γιατί δεν υπάρχει φάκελος στο Δήμο γι’ αυτό, υπάρχουν πράγματα που 
αντιμετωπίζουμε στη δημοσιότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα ακούμε και τα διαβάζουμε 
και τα συζητάμε με τους πολίτες που έχουν τα προβλήματα. Εντάξει; 
Λοιπόν, το αν θα εκφραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο με εισηγητή, με Δήμαρχο, με 
οποιονδήποτε συνάδελφο για κάποιες σκέψεις στήριξης των πατατοπαραγωγών, δεν χρειάζεται 
και καμιά τεράστια προετοιμασία. Παρόλα αυτά όμως επειδή όντως όσα καταγράψαμε και 
παραθέτουμε εκεί, τα οποία δεν είναι και ενδεχομένως το άπαν ή το τέλειο, ήρθανε μιάμιση-
δύο ώρες πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο και προφανώς θα πρέπει και σήμερα να 
επεξεργαστείτε, να συμπληρώσετε, να κάνετε, οπότε να καταλήξουμε σε κάποια πρακτικά 
βήματα που πρέπει να κάνουμε και με όλα αυτά που ανέφερα από τη σημερινή συζήτηση, είχα 
την πρόθεση εξαρχής και ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση να πω να το 
αναβάλλουμε. 
Ιδιαίτερα τώρα ή να το αναβάλλουμε ή να το πάμε αν υπάρχει διακοπή της συζήτησης σε μια-
δυο μέρες, να προταχθούν τα άλλα θέματα, γιατί υπάρχουν και πολύ σοβαρά θέματα όπως και 
αυτό είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα ότι ο Δήμος μπορεί άμεσα, αύριο, σε δυο 
μέρες-τρεις, σε μια βδομάδα-δύο, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Γι’ αυτό λέω ότι δεν είναι απ’ τα 
απολύτως επείγοντα, να τα δούμε όλα τα θέματα, όπως έχουμε καταγράψει τουλάχιστον εμείς 
την κατάσταση, 5 πράγματα προτάσεων που κάνουμε, είτε σε επίπεδο εθνικό που πρέπει να 
γίνουν ή σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο συνεργασιών και να το πάμε σε μια επόμενη 
συζήτηση. Αν …(δεν ακούγεται) έχει καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. 

Αφήστε να απαντήσει ο Δήμαρχος, κ. Πρόεδρε. Τα θέματα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τα βάζει ο Δήμαρχος και τα αναβάλλει ο 

Δήμαρχος. 

Σας είπα κάτι,  κα Αλειφέρη. Δεν μπορεί να έρχεται εισήγηση… και κανονικά δεν 
έπρεπε να τη δεχθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν κ. Πρόεδρε δώσε μου το λόγο σε παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αυτό, Πρόεδρε, έχει πολύ μικρή αξία για μένα, πολλές φορές.  

Λοιπόν, εντάξει, νομίζω το θέμα αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Εμείς τι θέλαμε; 
Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας προς τους πατατοπαραγωγούς, να 

πιέσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να στηρίξουνε και να πάρουνε τα προϊόντα αυτά που 
παράγουνε, να σκεφτούμε ιδέες και να καταθέσουμε προτάσεις αξιοποίησης στο συγκεκριμένο 
χώρο, αναβάθμισης της προσβασιμότητας κτλ. Αν τόσο πολύ αυτό θεωρείτε ότι έπρεπε να 
υπάρχει μια συγκεκριμένη εισήγηση, εγώ σέβομαι την εισήγηση της Αντιδημάρχου και 
αποσύρουμε το θέμα. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε, αναβάλλεται το θέμα. Τι; Προχωράμε. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αναβάλλεται γιατί; Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να το αναβάλλει; Το 
αποσύρετε εσείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη. Θέλετε να ζητήσω τη γνώμη σας; Θέλετε να μην αναβληθεί;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι. 

Λοιπόν, η πλειοψηφία τι λέει τότε; 
Αφού θέλετε έτσι, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Εγώ κατά τη γνώμη μου λέω: δεν μπορεί να έρχεται η εισήγηση μία ώρα πριν τη συνεδρίαση. 

Σ’ αυτό συμφωνούμε, μαζί σας σ’ αυτό, αλλά είναι ένα πρόβλημα που, κατά τη 
γνώμη μας, επείγει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε λοιπόν πως θα μπει στο αμέσως, στο προσεχές Συμβούλιο… 

ΝΙΑΡΧΟΣ: …(δεν ακούγεται) και σε 5 χρόνια μπορεί να το συζητήσουμε. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και για μας, κ. Πρόεδρε, ισχύει αυτό. 

Λοιπόν, στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο…, 
Μην μιλάτε σας παρακαλώ… 

Η κα Αλειφέρη δεν ακούγεται που μιλάει. 

Να σας πω κ. Πρόεδρε, η εισήγηση και η τοποθέτηση η πολιτική 
σε θέματα που δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με 

θέματα διαδικαστικά του Δήμου ή θέματα αρμοδιότητας του Δήμου, μπορεί να έρχεται και 
προφορικά και την ώρα του Συμβουλίου. Εντάξει; 

Τώρα δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω να απαντήσω γιατί τον Κανονισμό τον 
ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Εντάξει; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: …(δεν ακούγεται)

Ολοκλήρωσα, δεν έχω να απαντήσω σε τίποτα. Όταν είναι κάτι επείγον, τότε 
συζητείται εκτός ημερησίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι κατεπείγον αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλάβατε; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Δεν πειράζει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Αλειφέρη, η πρότασή σας είναι να το αναβάλλουμε ή να συνεχίσουμε; 

Εγώ το λέω συνεκτιμώντας όλες τις συνθήκες και για το γεγονός 
ότι πράγματι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που θα πρέπει αύριο-

μεθαύριο, μέσα σε μια βδομάδα να κάνουμε κάτι ή μάλλον να φέρουμε ένα άμεσο 
αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια το λέω.  

Δήμαρχε, έχω μία πρόταση που θέλει άμεση παρέμβαση. Είναι ένα θέμα που 
επείγει. Μπορώ να έχω το λόγο, Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 



Συνεδρίαση : 8/2020 Τετάρτη  6 / 5 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  79/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f083aa163673af14c269c7a στις 10/07/20 13:25

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 7

Δύο λεπτά, δεν θα σας πάρω παραπάνω. 
Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο στις αρχές Απριλίου, τη διαβεβαίωση του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Βορίδη προς τον 
Δήμαρχο Μεσσήνης κ. Αθανασόπουλο σχετικά με τους εντατικούς ελέγχους για τις εισαγωγές 
πατάτας κλπ.-κλπ.-κλπ. για να καταλήξει σε αισιοδοξία για την παραγωγή της πατάτας. Και 
φτάνουμε σήμερα στην αγανάκτηση των παραγωγών για τις εξευτελιστικές τιμές του 
προϊόντος στο χωράφι. 
Ερώτηση χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την ευρωβουλευτή κα Ασημακοπούλου μετά 
από παρέμβαση του κ. Χρυσομάλλη, για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που παρατηρούνται 
στην τιμή της πατάτας. Καρμπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε χρόνο τις ίδιες ενέργειες. 
Διαβεβαιώσεις, αναφορές, ψηφίσματα, συμπαράσταση στους παταπαραγωγούς και κάθε χρόνο 
παράπονα και αγανάκτηση από τις χαμηλές τιμές του προϊόντος. 
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω μία πρόταση 
που θα δώσει λύση σε ένα μέρος του προβλήματος που είναι η πώληση του προϊόντος. Θέλω 
να είμαι προσεκτικός και λέω μέρος για όλο το προϊόν, υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που 
αρμοδιότητες του Δημοτικού μας Συμβουλίου δεν μπορούν να καθορίσουν και να επηρεάσουν 
τη λύση του…

ΦΩΝΗ: Μπράβο. Συμφωνώ.

…με αυτά που γράφει, που εισηγείται η κα Αλειφέρη για τα θέματα, αλλά θέλω 
αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε άμεσα σαν Δημοτικό Συμβούλιο είναι να 

διαθέσουμε, κ. Δήμαρχε, τη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας μια φορά τη βδομάδα, εκτός 
Δευτέρας, Τετάρτης και Σαββάτου για πώληση αποκλειστικά και μόνο πατάτας από μόνο 
ντόπιους παραγωγούς. Να είναι η ημέρα της Πατάτας, να την ονομάσουμε ¨Ημέρα της 
Πατάτας¨ με μία μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης από τα μέσα επικοινωνίας. Και αυτό πρέπει να 
γίνει άμεσα. Για τον Μάιο και τον Ιούνιο, δηλαδή 5-6 φορές, τόσο θα είναι η παραγωγή 
περίπου της πατάτας.
…(δεν ακούγεται) θα πρέπει να επιλύσει πολλά προβλήματα που θα προκύψουν αλλά τα 
δύσκολα φέρνουν και τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Ευχαριστώ πολύ.  

Και εμείς ευχαριστούμε. 
Να κάνω μία πρόταση; Να τελειώνουμε. 

Να συνταχθεί ένα Ψήφισμα από την κα Αλειφέρη και από οποιονδήποτε άλλον και να 
ενημερωθούν οι επικεφαλής και να ψηφιστεί, και με την προϋπόθεση ότι ψηφίζεται στο τέλος 
της συνεδρίασης αυτής. 

Κύριε Πρόεδρε, γιατί εδώ έχουν αρχίσει και γίνονται εισηγήσεις: ή θα συζητήσουμε 
το θέμα ή δεν θα το συζητήσουμε. Ή το ένα ή το άλλο θα συμβεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ είπα να αναβληθεί το θέμα. 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά.

Ελάτε, κύριε… 

. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν 
πρέπει να αναβληθεί η συζήτησή του, λαμβανομένων υπόψη και όσων 

άκουσα από τον κ. Τσαπόγα που κατέθεσε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Νομίζω είναι μια 
πρόταση που είναι και στα όρια εμβέλειας των αρμοδιοτήτων του Δήμου. 
Εν πάση περιπτώσει, ας συζητήσουμε, μετά από μια βδομάδα, από 15 μέρες ή από 20 μέρες 
που θα γίνει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι επίκαιρο το θέμα ή 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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τι θα μπορέσουμε, τι θα έχουμε μπορέσει εμείς να κάνουμε μέχρι τότε. Προφανώς θα έχει 
πέσει το θέμα -να το πω έτσι- στη λήθη. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 

Λοιπόν, κατά πρώτον η σκέψη του να το αναβάλλουμε ήταν να πάμε για την 
επόμενη Δευτέρα ή την επόμενη Τετάρτη. Άμεσα, σε μια βδομάδα, δηλαδή. 

Όμως παρόλα αυτά εγώ αποδέχομαι απολύτως αυτό που λέτε, όλοι γενικότερα το είπατε, ότι 
θα πρέπει να δώσουμε λύση σήμερα, τώρα, τώρα που είναι επίκαιρο και τώρα που είναι και 
ουσιαστικό. 
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η πρόταση, και εγώ την πρόταση που άκουσα από τον κ. Τσαπόγα την 
βρήκα πάρα πολύ σημαντική, θα μπορούσατε, θεωρώ, να συζητήσετε με την κα Αντιδήμαρχο, 
να κάνετε μια συζήτηση και να μας φέρετε ένα ψήφισμα και ένα πλαίσιο έτσι απόφασης το 
οποίο να το ψηφίσουμε όλοι ομόφωνα. Μην το ανοίξουμε το θέμα όμως και τραβήξει σε πάρα 
πολύ χρόνο. 
Να γίνει μια συζήτηση έτσι μεταξύ σας, Ελένη, διαχειρίσου το θέμα αυτό όλο και να μας 
φέρετε μια πρόταση η οποία θα έχει 5 σημεία, πάνω σ’ αυτά τα σημεία να μπορεί να 
πατήσουμε. Και μέσα μπορεί να είναι άνετα, νομίζω, και η απόφαση για μία μέρα την 
εβδομάδα εφόσον λειτουργούμε κάθε Δευτέρα - Τετάρτη… 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Μέχρι τέλος της συνεδρίασης να γίνει αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι τέλος της συνεδρίασης, ναι. Μέχρι τέλος της συνεδρίασης. 

Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης και να 
συγκεράσει όσα ενδεχομένως θα σκέφτονταν και άλλοι. 

Η πρόταση του κ. Τσαπόγα είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ την αποδέχομαι και την υιοθετώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ας έχουμε ως βάση αυτό και ας προχωρήσουμε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια παρέμβαση; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να τοποθετηθούμε με τη σειρά μας, αγαπητοί συνάδελφοι. 

Οπότε το θέμα το συζητάμε, εκεί καταλήξαμε. Προχωράει κανονικά η διαδικασία. 
Ωραία. 

Το συζητάμε, να προχωρήσουμε με διαδικασίες δημοκρατικές, με τη σειρά του ο 
καθένας. Μην πετάγεται. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μπορώ να κάνω μία παρέμβαση, Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα, κ. Τζαμουράνη. 

Καταρχήν, θεωρώ, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, ότι όταν ένα θέμα 
εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη τίθεται σε ψηφοφορία η αναβολή του ή 

όχι. Δεν το αποσύρει ένας μόνος του ούτε η πλειοψηφία. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Εε βέβαια. Εγώ γι’ αυτό είπα «προτείνω». 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί να το αποσύρει ο Δήμαρχος, μπορεί να το αποσύρει. 

Μπορεί να το αποσύρει ο Δήμαρχος. Τι λέτε τώρα; Ο Δήμαρχος δεν είναι απ’ τα 
όργανα που εισάγει θέματα στην ημερήσια διάταξη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το δεύτερο: Και εγώ εκτιμώ ότι θα πρέπει σύντομα αλλά να το συζητήσουμε 
τώρα, οι καιροί ου μενετοί γι’ αυτή την υπόθεση. Μετά από 10 μέρες σας 

πληροφορώ επειδή προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, οι πατάτες θα έχουνε ή βγει ή 
σαπίσει στα χωράφια. Άρα, το να έρθουμε εμείς μετά από 10 μέρες και να λέμε για μέτρα και 
για ευχές και τι καλό θα ήτανε να γίνει αυτό ή εκείνο κτλ. νομίζω ότι θα είναι σαν να κάνουμε 
μνημόσυνο παρά να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό. Γι’ αυτό προτείνω να συνεχίσουμε τη 
συζήτηση, να ακούσουμε, καταρχήν, την εισήγηση και παρότι εγώ προσωπικά δεν έχω 
προλάβει να διαβάσω καθόλου τι στοιχεία έχετε, εν πάση περιπτώσει, ανεβάσει στο διαδίκτυο, 
ό,τι μπορέσω θα συμβάλλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, συμφωνείτε να συζητηθεί το θέμα. 

Συζητιέται Πρόεδρε, συζητιέται το θέμα τώρα. Η Αντιδήμαρχος να ξεκινήσει και 
να πάρει ροή.

Λοιπόν, να τονίσει τα κύρια σημεία της εισήγησης η κα Αλειφέρη και στη 
συνέχεια θα πάμε με σειρά τις παρατάξεις. 

Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν είναι ένα θέμα που 
απασχολεί τους τοπικούς μας παραγωγούς φέτος μόνο. 

Φαντάζομαι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάθε δυο χρόνια περίπου, και ο κ. Αντωνόπουλος 
και άλλοι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα θα το έχουν δει περισσότερο, υπάρχει 
αυτό το πρόβλημα στην πατάτα. Οι παράγοντες που το επηρεάζουν, λίγο-πολύ τους έχω 
αναφέρει στην εισήγηση, είναι αφενός μεν το γεγονός ότι η πρώιμη πατάτα υφίσταται κάποια 
πίεση εξαιτίας του ανταγωνισμού, ότι πολύ γρήγορα βγαίνουν και άλλες πρώιμες πατάτες στην 
τοπική αγορά, βέβαια υπάρχει και ένα διαχρονικό πρόβλημα μεγάλου κόστους παραγωγής και 
μικρής τιμής που απολαμβάνουν τελικά οι παραγωγοί και αυτό διαμορφώνεται από τις εταιρείες 
που διακινούν το προϊόν και αυτές οι εταιρείες, όπως ξέρετε, βλέπετε ότι η τιμή στον 
παραγωγό είναι πολύ διαφορετική και η τιμή στον καταναλωτή έχει πολύ μεγάλη διαφορά. 
Άρα, λοιπόν, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο καταγγέλλουν. Διαφαίνεται ότι υπάρχει και ένα 
θέμα εναρμονισμένων πρακτικών που επηρεάζει την τιμή, τις οποίες καταγγέλλουν και οι ίδιοι 
οι πατατοπαραγωγοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρόλα αυτά υπάρχουν και εγγενείς 
αδυναμίες, δεν υπάρχει συντονισμός της παραγωγής, δεν υπάρχει οργανωμένο συνεταιριστικό 
κίνημα πάνω σ’ αυτό ή ομάδες παραγωγών οι οποίες να μπορέσουν να διαχειριστούν και το 
κόστος της παραγωγής με καλύτερο τρόπο, αλλά και γενικότερα τις διεκδικήσεις τους με 
καλύτερο τρόπο, με μεγαλύτερη πίεση και πολιτική και διαχειριστική. 
Από κει και μετά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ 
δεν πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πέρα από τα πρακτικά θέματα, όπως 
ανέφερε ο κ. Τσαπόγας, αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε την αγορά μας μόνο για τους τοπικούς 
παραγωγούς, που μπορεί να είναι ένα μέτρο ανακούφισης, αυτό που είπε και ο κ. Δήμαρχος, οι 
τοπικές επιχειρήσεις, να παρακαλέσουμε τους οικονομικούς φορείς -το γράφουμε εκεί λίγο στις 
τοποθετήσεις μας- να παρακαλέσουμε τους οικονομικούς φορείς να προμηθευτούν απ’ τους 
τοπικούς παραγωγούς. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα άμεσα για τη 
φετινή παραγωγή. Πρέπει όμως να συζητήσουμε πολύ σοβαρά ποιοι είναι οι παράγοντες 
εκείνοι που επηρεάζουν όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια 
και να δούμε πού μπορούμε να συμβάλλουμε γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχουν 
να κάνουν με την στρεμματική απόδοση των παραγωγών μας. Πώς μπορούμε να τους 
βοηθήσουμε, δηλαδή, στα θέματα έρευνας και βελτίωσης της απόδοσης του κάθε στρέμματος 
στην παραγωγή. Να δούμε, εκεί μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος σε όλη αυτή τη διαδικασία. 
Από κει και μετά, υπάρχουν θέματα που πρέπει να γίνουν από το Υπουργείο και να 
προωθηθούν ακόμα-ακόμα και αυτό που ζητούν ο Δήμος, οι παραγωγοί και σε άλλα προϊόντα, 
η μείωση του κόστους του ΦΠΑ στα εφόδια. Τώρα, θεωρώ,… το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει 
να υπάρξει ένας συντονισμός με τους παραγωγούς, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε 
καλύτερη οργάνωση, που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή απ’ ό,τι διαφαίνεται καμία οργάνωση, να 
βοηθήσουμε στο κομμάτι της έρευνας και της στήριξης της τεχνικής όπου χρειάζεται για 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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βέλτιστες καλλιεργητικές μεθόδους ώστε να αυξήσουν την παραγωγή τους, να στείλουμε στο 
Υπουργείο οπωσδήποτε κάποιες προτάσεις γενικής κατεύθυνσης για όλη τη χώρα και να 
πάρουμε και κάποιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Μία απ’ αυτές όπως είπε και ο κ. 
Τσαπόγας αλλά και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης και τους πατατοπαραγωγούς, ό,τι 
άλλα μέτρα μπορούμε να συμβάλλουμε, να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερης 
ποιότητας και να ζητήσουμε βεβαίως και απ’ την Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρακολουθήσει 
τα θέματα ενδεχομένως αν υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες πιέζουν την τιμή του 
παραγωγού. 
Να δούμε σε δεύτερη φάση το θέμα του χαρακτηρισμού της πατάτας ως ειδικού, της 
μεσσηνιακής πατάτας λόγω της πρωιμότητας και των ειδικών οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών τους, αν μπορούμε να έχουμε, να το πιστοποιήσουμε ως ειδικό ξεχωριστό 
προϊόν, που και αυτό θα βοηθούσε και τη δημιουργία φορέα σποροπαραγωγής γιατί και αυτό 
είναι ένα μεγάλο κόστος, η εισαγωγή του σπόρου, να μην μπαίνω τώρα σε εξειδικευμένα 
θέματα, φαντάζομαι ότι τα έχετε ακούσει στη δημοσιότητα απ’ τους ίδιους τους παραγωγούς. 
Αυτά είναι τα κύρια σημεία της εισήγησης. Εντάξει, πιστεύω πραγματικά επειδή η αγορά, η 
ελεύθερη αγορά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε εμείς και εννοώ σαν Δήμος 
και γενικότερα δεν μπορούν να το επηρεάσουν και πάρα πολλοί παράγοντες, δεν πιστεύω ότι 
μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για φέτος, παρόλα αυτά υπάρχει δίκιο στα αιτήματα 
των παραγωγών και βλέπουμε ότι κάθε δύο χρόνια ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα κέρδος, 
περίπου κάθε δύο χρόνια, κανένα κέρδος σ’ αυτή την καλλιέργεια, γι’ αυτό κιόλας και 
συρρικνώνεται. Και υπάρχουν και θέματα, δεν μπορούν ούτε να αφήσουν τα χωράφια τους για 
αγρανάπαυση για κάποιο χρονικό διάστημα.
Αυτά είναι τα κύρια σημεία μας, τώρα ό,τι άλλο χρειαστεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αυτονόητο ότι μας κάλυψε πλήρως… 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, κ. Πρόεδρε, ερωτήσεις νομίζω, αν υπάρχουν. Έτσι δεν είναι η διαδικασία; 

Ναι, ναι, εντάξει, νόμιζα ότι δεν υπάρχουν, αλλά ελάτε, άμα θέλει να κάνει 
κάποιος ερώτηση. 

Σε αυτά που είπε η κα Αλειφέρη δεν νομίζω ότι υπάρχουν απορίες. Τέλος πάντων, όποιος θέλει 
να κάνει ερώτηση να κάνει.   
Ερώτηση άλλος; Δεν βλέπω. 
Έλα, Τάσο. 

…(δεν ακούγεται)… για να βάλω θέμα διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο να 
κάνω δύο ερωτήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως έχεις το λόγο. 

Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση: Λέτε στην 3η παράγραφο της εισήγησής σας ότι ένας 
λόγος για τον οποίον φέτος είναι η τιμή χαμηλή και όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση 

στην παραγωγή και στη διάθεση της πατάτας είναι η κρίση του κορωνοϊού. Και λέτε ότι 
«επιτάσσει τη μείωση του διεθνούς εμπορίου εγκλωβίζοντας το προϊόν στην εγχώρια αγορά». 
«Ταυτόχρονα –λέτε– η   μείωση στα ναύλα λόγω έλλειψης ζήτησης στις διεθνείς μεταφορές 
διευκολύνει τις εισαγωγές». 
Εδώ έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια αντίφαση. Δεν μπορεί λόγω κορωνοϊού να μένουν 
τα δικά μας προϊόντα στην αγορά μας και να έρχονται ταυτόχρονα και απ’ τις άλλες χώρες 
εδώ. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό, ταυτόχρονα αυτό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Άρα… 
Και μία δεύτερη ερώτηση: Λέτε εδώ στις προτάσεις: «η παροχή ρευστότητας στις εμπορικές 
επιχειρήσεις που εμπλέκονται και στους παραγωγούς». Να πάρουμε το πρώτο: «η παροχή 
ρευστότητας στις εμπορικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται». Έχουμε την εντύπωση ότι κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον αυτή της πανδημίας όσοι έχουν σχέση με το εμπόριο τροφίμων, π.χ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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σούπερ μάρκετ, άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, ο τζίρος τους έχει εκτιναχθεί και υποθέτουμε και 
τα κέρδη τους. 
Αυτοί που πληρώνουν είναι οι παραγωγοί. Είναι γεγονός ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80% 
καλλιεργεί με πίστωση από τους εμπόρους. Δηλαδή παίρνει το σπόρο, παίρνει τα φάρμακα, 
παίρνει τα λιπάσματα από τους εμπόρους και οι έμποροι παίρνουν την παραγωγή. Δηλαδή 
αυτοί οι παραγωγοί έχουν χάσει και τη δυνατότητα να πουλάνε το προϊόν όποτε θέλουν. Το 
παίρνουν οι έμποροι όποτε τους βολεύει αυτούς. Άρα τη ρευστότητα πρέπει οι παραγωγοί να 
την έχουν.
 Άρα εκεί πρέπει να δοθεί ενίσχυση έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν το σπόρο, 
να παίρνουν τα αγροτικά εφόδια και τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν την 
παραγωγή τους όποτε αυτοί θεωρούν ότι έχει καλύτερη τιμή στην αγορά. Πώς λέτε εδώ ότι 
πρέπει να υπάρχει, να ενισχύσουμε τη ρευστότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις που 
εμπλέκονται εδώ;  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Να σας απαντήσω πρώτα για το θέμα αυτό που είπατε…  

Κυρία Αλειφέρη, συγνώμη, αν υπάρχει και άλλη ερώτηση να απαντήσετε 
συνολικά. 

Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. 
Ελάτε, κα Αλειφέρη. 

Πρώτα απ’ όλα να σας πω σχετικά μ’ αυτό που λέτε ότι είναι 
αντιφατικό, ότι ο κορωνοϊός δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. 

Καταρχάς δεν είναι η αιτία του προβλήματος. Αυτό είναι σίγουρο. Διαβλέπουμε όμως ότι επειδή 
αυτή η υγειονομική κρίση δημιουργεί αυτά τα χαμηλά ναύλα λόγω της έλλειψης κόστους στις 
διεθνείς μεταφορές, της έλλειψης μάλλον ζήτησης στις διεθνείς μεταφορές, ότι αυτοί που 
παρήγαγαν φθηνό προϊόν και είχαν εξαγωγές και γινόταν η αποθεματοποίηση στην Ελλάδα 
γιατί η πατάτα είναι ένα προϊόν που μπορείς να το αποθηκεύσεις, όπως η αιγυπτιακή κλπ.-κλπ., 
τώρα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική. Και είναι ακόμα πιο φθηνό το προϊόν τους. 
Αυτή την έννοια έχει αυτή η αναφορά. Εντάξει; Δηλαδή το δικό τους προϊόν, αν ήταν μια φορά 
φθηνό και πολύ ανταγωνιστικό και πήρε τις δικές μας τιμές τώρα γίνεται πολύ περισσότερο 
φθηνό και ανταγωνιστικό σε σχέση με το δικό μας. Και για μας μπορεί να μειώθηκαν τα ναύλα 
αλλά παρόλα αυτά το υψηλό κόστος το δικό μας, της παραγωγής, η υψηλή τιμή, δεν έρχεται 
να ισοσκελίσει τους ανταγωνιστές μας που είναι πολύ πιο φθηνοί, αυτοί θα γίνουν ακόμα 
φθηνότεροι. Αυτό εννοώ, κ. Νιάρχο, δεν εννοώ κάτι άλλο και σίγουρα δεν είναι ο κορωνοϊός η 
αιτία. 
Τώρα, όσον αφορά τα θέματα της ρευστότητας. Κύριε Νιάρχο, τα ξέρετε, τα ακούτε, τα ζείτε, 
όλοι, όλος ο κύκλος, η αλυσίδα η εμπορική επικαλείται αυτά τα θέματα και αυτοί που τους 
ανεβάζουν το κόστος, της εισαγωγής του σπόρου, που τους λένε: «Ξέρεις, δεν σας το παίρνω 
τόσο, ούτε 25 λεπτά γιατί το απόβαρο είναι τόσο και εκείνο είναι τόσο και ο άμμος είναι πιο 
πολύς», όλη αυτή η αλυσίδα η εμπορική έχουν θέματα ρευστότητας. Αυτοί είναι και οι λόγοι, 
ένας απ’ τους λόγους. Βέβαια και η απληστία, έτσι; Δεν διαφωνώ. Ένας απ’ τους λόγους είναι 
με τα προβλήματα που έχουνε και αυτές οι …(δεν ακούγεται)… επιχειρήσεις γιατί θα δείτε ότι 
τέτοια πίεση τιμών κάνουν και οι εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες δεν πλουτίζουν. Ξέρουμε 
την αγορά, βλέπουμε τι γίνεται. Επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οι οποίοι εμπλέκονται στη 
διαδικασία διακίνησης αυτού του προϊόντος και πολλών άλλων αγροτικών προϊόντων και 
πιέζουν τις τιμές για τους παραγωγούς, τελικά και αυτοί δεν πλουτίζουν. Έτοιμοι να 
καταστραφούν είναι πολλοί απ’ αυτούς.  
Γι’ αυτό το λέω. Και ένα απ’ τα θέματα είναι όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στα 
θέματα χρηματοδότησης, των επιχειρήσεων, επιτοκίων, ρευστότητας, πίεσης οικονομικής κλπ. 
Γι’ αυτό, αυτό το σκοπό έχει αυτή η αναφορά. Βεβαίως και οι ομάδες παραγωγών και οι 
επιχειρηματίες αγρότες, να το πω έτσι, γιατί αυτό πρέπει να πούμε, ότι πρέπει να είναι 
επιχειρήσεις και αυτοί, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα. Δεν τους κατατάσσουμε 
σε άλλη κατηγορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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Ολοκληρώσαμε, προχωράμε στις τοποθετήσεις. 
Ο κ. Κοσμόπουλος.

Αν είναι να συζητάμε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο απλώς και μόνο για 
να ανταλλάξουμε απόψεις, σαφώς και έχει δίκιο η κα Αλειφέρη. Εάν είναι 

όμως να συζητήσουμε ένα θέμα και να υπάρχει ένα εντέλεσθαι, μία απόφαση, πρέπει να 
υπάρχει και μία εισήγηση, ένα κείμενο, πάνω στο οποίο θα προσθέσουμε – θα αφαιρέσουμε 
κάτι ώστε τελικά να υπάρξει μία απόφαση. Αυτό είναι κατανοητό. Ως εκ τούτου, λοιπόν, 
προσπαθώ και εγώ να καταλάβω και από την εισήγηση που έγινε, επειδή δεν έχω το κείμενο 
μπροστά μου, τι θα αποφασίσουμε ακριβώς. Έπρεπε να το ’χουμε, να προτείνουμε: ένα - δύο - 
τρία - τέσσερα. Αυτό δεν το έχω. Τέλος πάντων.
Η παραγωγή… Η πρώιμη πατάτα είναι μία πολύ δύσκολη παραγωγή. Εδώ και καιρό οι ίδιοι οι 
παραγωγοί έχουν καταλάβει τη δυσκολία τους και είναι δύσκολη παραγωγή διότι πρέπει να 
αντιμετωπίσουν 1ον) το υψηλό κόστος και 2ον) τις δύσκολες καιρικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
πρέπει να αντιδράσουν οι ίδιοι χρησιμοποιώντας τις γεννήτριες, να ξενυχτήσουνε τα βράδια 
ποτίζοντας και-και-και, για να μην πιάσει πάγος, τα ξέρουν όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Όλα 
αυτά είναι ιδιαίτερα κοπιαστικά και ανεβάζουν υποχρεωτικά το κόστος πάρα πολύ.
Από τη στιγμή, λοιπόν, που επιτρέπεται ελεύθερα να γίνονται αθρόες εισαγωγές από χώρες οι 
οποίες έχουν καλύτερες κλιματικές συνθήκες από εμάς και φθηνότερο εργατικό, άρα δεν έχουν 
όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες την ανάγκη να επενδύσουν σε μέσα, μηχανήματα τέτοια 
που να προστατεύσουν την παραγωγή τους και βγάζουν την πατάτα φθηνότερα από μας, θα 
γίνεται ό,τι γίνεται και τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να 
παρέμβουμε ή να το αναστρέψουμε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα.
Δεύτερον: Ένα μεγάλο κομμάτι, είχε δίκιο η κα Αλειφέρη, είναι αυτό της στρεμματικής 
παραγωγής - απόδοσης. Αν συγκρίνουμε τη δικιά μας στρεμματική απόδοση με στρεμματική 
απόδοση που έχουν άλλες χώρες, από την Ολλανδία, μέχρι ξέρω…, κάποιες άλλες, είδα 
πρόσφατα έναν εξαιρετικό πίνακα και τρελάθηκα με το πόσο χαμηλή στρεμματική απόδοση 
έχουμε, εε καταλαβαίνει κανείς σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται οι παραγωγοί.
Και ένα τρίτο θεματάκι είναι πράγματι ότι λόγω κορωνοϊού υπήρξε μια δυσκολία παραπάνω. 
Ποια ήταν αυτή η δυσκολία; Συζήτησα με κάποιους από αυτούς και μου είπανε ότι «Στέλναμε 
κάποια πατάτα έξω. Δυστυχώς τώρα λόγω του κορωνοϊού, λόγω των προβλημάτων, όταν τα 
φορτηγά έφταναν στα σύνορα έπρεπε να αλλάξουν προσωπικό. Δεν επέτρεπαν στο ίδιο 
προσωπικό να περάσει στην άλλη χώρα». Αυτό ήταν, λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε σε πολλούς και τους ανάγκασε να μην προχωρήσουνε σε μια εξαγωγική 
διαδικασία όπως αυτή που την είχαν οργανώσει, τέλος πάντων. 
Άρα λοιπόν, σαφώς και συμπαριστάμεθα στην προσπάθεια την οποία κάνουν, σαφώς και η 
πρόταση του κ. Τσαπόγα είναι μια εξαιρετική πρόταση, βοηθάει σε κάποιο βαθμό, σε κάποια 
μικρή εκτόνωση, τέλος πάντων, να την προπαγανδίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
να προτρέψουμε τους συνδημότες να προστρέξουν και να βοηθήσουν τους 
πατατοπαραγωγούς διότι το όφελος στην πόλη θα μείνει και στους ιδίους και από κει και 
ύστερα δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. 
Υπάρχουν κάποιες προτάσεις πιθανότατα στη σκέψη της κας Αλειφέρη, υποθέτω θα είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση, εε σ’ αυτή την κατεύθυνση είμαστε και εμείς. Σαφώς και εκφράζουμε 
την αλληλεγγύη μας και όλες μας τις δυνάμεις που ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και πάλι 
λέω ότι και οι ίδιοι εδώ και καιρό έχουν συνειδητοποιήσει ότι η …(δεν ακούγεται)… της 
πρώιμης πατάτας είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται στο βάθος χρόνου, σε πολύ μεγάλο βάθος 
χρόνου να έχει δυνατότητες επιβίωσης. Πιθανότατα πρέπει να γίνει μια σειρά από άλλα 
πράγματα, ανέφερε κάτι η κα Αλειφέρη, οργάνωση της παραγωγής και του συστήματος των 
ιδίων, του συνεταιριστικού συστήματος, μήπως και αυτό μπορέσει και με νέα τεχνολογία 
αυξηθεί η στρεμματική καλλιέργεια. 
Αυτά, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
Πρώτα-πρώτα θέλω να παρακαλέσω διαδικαστικά, όταν έρχεται ένα θέμα 

χωρίς να συνοδεύεται από σχετική εισήγηση τουλάχιστον να το αποσύρετε έγκαιρα για να μην 
τρώμε το χρόνο μας στο αν θα πρέπει ή δεν πρέπει κτλ. 

Επάνω σ’ αυτό, κ. Τζαμουράνη, μου επιτρέπετε, για μισό λεπτό. Με τον παλιό 
Κανονισμό έπρεπε 2 ημέρες πριν. Ο Πρότυπος Κανονισμός λέει τουλάχιστον 

μέχρι την παραμονή. Δεν ήρθε την παραμονή. Περιμέναμε, περιμέναμε, θα έρθει, θα έρθει, 
τελικά ήρθε στο παραπέντε. Και όταν υπάρχει ένσταση από τον επικεφαλής δεν πρέπει να 
αναβληθεί το θέμα; Χρειάζεται να πάρουμε απόφαση; Όταν ο Κανονισμός λέει το αργότερο 
την παραμονή να είναι η εισήγηση; Επί της απορίας σας που είπατε ποιος αποφασίζει. Είναι 
κάποια πράγματα… 

Κύριε Τζαμουράνη και κ. Πρόεδρε, να σας πω κάτι; Όλα αυτά που 
λέτε και εγώ τα αποδέχομαι, ισχύουν για εκείνες τις περιπτώσεις 

που χρειάζεται φάκελος εισήγησης με έγγραφα συνοδευτικά και πληροφορίες. Εγώ να σας πω 
την αλήθεια δεν είχα την πρόθεση να το φέρω τελευταία στιγμή, μου προέκυψαν κάποια 
προσωπικά μου θέματα και έλειψα και στην Αθήνα την Τρίτη, γι’ αυτό, δεν υπήρχε κάποιος 
λόγος σκοπιμότητας, δηλαδή. 

Δεν είπα τέτοιο πράγμα, προς Θεού! Προς Θεού! Επαναλαμβάνω επειδή ο κ. 
Τζαμουράνης είπε «ποιος αποφασίζει;». Όταν δεν έρχεται, ακούστε με και μένα… 

Ναι. Υπήρχε κάτι να ενημερωθείτε από έγγραφα του Δήμου; Από 
φάκελο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενα μέχρι τελευταία στιγμή.

Από υπηρεσιακή εισήγηση; Όχι. Όλοι τα ξέρατε. Βλέπω ο κ. 
Κοσμόπουλος…

Κυρία Αλειφέρη, σας παρακαλώ. Κάθε μέρα διαβάζω τον Κανονισμό. 
Λοιπόν, σας είπα το εξής: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: …(δεν ακούγεται)… χρόνια μπροστά σας να το διαβάσετε…

Η εισήγηση είναι το κυριότερο στοιχείο που πρέπει να έχει ο φάκελος. Το 
κυριότερο. Αν δεν έρθουν κάποια άλλα συνοδευτικά έγγραφα δεν είναι τόσο 

πρόβλημα. Έχει δίκιο ο κ. Κοσμόπουλος. Επί ποίου θέματος θα πάρουμε μια απόφαση να 
προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αυτά που γράφουν …(δεν ακούγεται)

Και έρχεστε και με κατηγορείτε ότι αναβάλλω το θέμα. Το λάθος ήτανε ότι 
έπρεπε πριν να πω «διαγράφεται αυτό», μην μπει καθόλου μέσα ως θέμα. Εδώ 

έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτά για ενημέρωση. 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν λέτε κάποια πράγματα που τα γνωρίζω δεν θέλω να με 
αμφισβητείτε. 
Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο.  

Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής: Μάλλον δεν 
καταλαβαίνω, θα υπάρξει κάποια απόφαση γι’ αυτό το πράγμα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν γιατί κουβεντιάζουμε;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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…ή απλά ο καθένας θα πει ό,τι πει, εν πάση περιπτώσει θα καταγραφεί αυτό 
και θα είναι ένα πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μείνει στο 

αρχείο; Θα υπάρξει κάτι; Αυτό θεωρώ ότι πρέπει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ ρωτώ: θα υπάρχει κάτι; 

Εμείς των θετικών επιστημών θέλουμε να υπάρχει: ένα – δύο – τρία – 
τέσσερα.

Και εγώ δυστυχώς ρωτώ. Θα υπάρχει κάτι; Κύριε Τζαμουράνη, είμαι 18 χρόνια 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Να συζητάμε ένα θέμα 

χωρίς να υπάρχει εισήγηση, στον αέρα. 

Πρόεδρε, νομίζω ότι μιλάς περισσότερο από όλους σήμερα. Άσε λίγο τα της 
διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ελάτε, ελάτε, κ. Τζαμουράνη και συγνώμη. 

Επί της διαδικασίας, συγνώμη. Μια κουβέντα μόνο, μια κουβέντα να 
διευκολύνω, αν μου επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε τώρα, μην πιάσουμε τις διαδικασίες. 

Μια κουβέντα επί της διαδικασίας. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει 
περιέλθει σε γνώση το κείμενο το οποίο ήρθε έστω την τελευταία στιγμή 

ως εισήγηση, θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους, όσους δεν το έχουν δει, ότι έχει την 
ικανότητα να σταθεί ως απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή κωδικοποιεί κάποια 
πράγματα. Και εμείς καλό θα είναι, έχω τη γνώμη, να εμπλουτίσουμε με ό,τι παραπάνω 
έχουμε. Και να ληφθεί απόφαση. 

Εγώ είπα αυτά που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Τίποτε περισσότερο. 
Ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο. 

Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. 
Δυστυχώς δεν το έχω διαβάσει το κείμενο, καλοπροαίρετα όμως θα πω ότι 

θα επιρρίψω κάθε καλή διάθεση που υπάρχει απ’ ό,τι βλέπω από όλους μας γι’ αυτή την 
υπόθεση. Όμως θεωρώ ότι έρχεται σε χρόνο που δεν έχει ιδιαίτερη αξία για τους 
πατατοπαραγωγούς και το είπα αυτό σε προηγούμενη παρέμβαση γιατί ήδη το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής ή έχει βγει ή μένει στα χωράφια μέσα και κινδυνεύει να σαπίσει. Επειδή 
από μικρό παιδί μιας και έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Ακοβίτικα, μία από τις 
καλλιέργειες που κάναμε στο χωράφι μας ήτανε και αυτή, αυτό ήταν το πρόβλημα: Το μεγάλο 
πρόβλημα της διάθεσης της ανοιξιάτικης πατάτας. Και ενώ στην αρχή ξεκίναγε ελπιδοφόρα, 
στα μέσα περίπου της περιόδου, δηλαδή ενός δεκαπενθημέρου, γινότανε το προϊόν τελικά 
αδιάθετο. 
Τώρα, δεν χρειάζεται να αναλύσω και εγώ ορισμένα πράγματα ιδιαίτερα, θα πω όμως ότι ένα 
από τα σημαντικά είναι το κόστος παραγωγής. Κυρίως ο πατατόσπορος, το είπε η κα Αλειφέρη, 
τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, το ρεύμα, το πετρέλαιο και ούτω καθεξής. 
Το δεύτερο είναι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές. Δηλαδή, το είπε και ο συνάδελφος ο κ. 
Κοσμόπουλος, για τις εισαγωγές, βέβαια καταλαβαίνω και εγώ ότι από ορισμένες χώρες δεν 
είναι δυνατόν να απαγορευθούν. Δηλαδή όταν είμαστε μια ενιαία αγορά δεν μπορείς, απ’ την 
Κύπρο π.χ. να μην επιτρέψεις τις εισαγωγές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον από την Αίγυπτο, 
όπου εκεί υπάρχει πατάτα σε πολύ χαμηλότερες τιμές… 

Υπάρχει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, γι’ 
αυτό. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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Δεν ξέρω λέω, δεν γνωρίζω. 
Το τρίτο θέμα ασφαλώς ετέθηκε και απ’ τους άλλους, δεν θεωρώ ότι θα το 

πω εγώ για πρώτη φορά, είναι η σχέση αυτής της αλυσίδας, δηλαδή: παραγωγός, μεσάζοντες 
ένας, δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσοι είναι, μεταφορικά κτλ. μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι 
και στο σούπερ μάρκετ. Θα μπορούσαν βέβαια να λεχθούν πάρα πολλά και να μας τα 
εξειδικεύσουν αναλυτικότερα αν είχαν κληθεί και κάποιοι εκπρόσωποι των πατατοπαραγωγών 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε πλέον να είχαμε μια πληρέστερη εικόνα. 
Τώρα, επειδή κάθε χρόνο γίνονται παραστάσεις στο Υπουργείο, γίνονται διαμαρτυρίες, γίνεται 
το ένα, γίνεται το άλλο, φέτος θεωρώ ότι επειδή υπήρχε και η αδυναμία να γίνουν οι εξαγωγές 
προς τα κράτη που κάθε χρόνο απορροφούσαν μεγάλες ποσότητες: όπως Γερμανία, Πολωνία 
κλπ., θα πρέπει το Υπουργείο και δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει μέσα στις σχετικές προτάσεις της 
κας Αλειφέρη, να ζητήσουμε από το Υπουργείο κατά κάποιο τρόπο μία στρεμματική 
αποζημίωση, ενίσχυση, πείτε την όπως θέλετε, ώστε κατά κάποιο τρόπο, όπως και άλλες 
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, να μπορέσουν να υποστηριχθούν οι αγρότες. 
Τώρα, στο πνεύμα και εγώ θεωρώ ότι η πρόταση του συναδέλφου του κ. Τσαπόγα είναι μία 
πρόταση η οποία έχει ενδιαφέρον και θα πρέπει να την υιοθετήσουμε και να την συμπληρώσω, 
αν και αυτό δεν ξέρω κατά πόσον είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, ότι θα μπορούσε ίσως το 
κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο σε τέτοιες περιπτώσεις όπου ένα προϊόν είναι αδιάθετο, αντί 
να σαπίσει και να μείνει στα χωράφια, μήπως θα μπορούσε με κάποιο τρόπο σε εγχώριους 
μεγάλους καταναλωτές να το διοχετεύσει, όπως π.χ. οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπου εκεί θεωρώ 
ότι δεν πρέπει να έχει δυσκολία στο να το διοχετεύσει προς τα κει. 
Αυτά είχα γενικά να πω… 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Το ίδιο έχουμε κάνει με το Κοινοτικό Πρόγραμμα, με τα πορτοκάλια. 

Ναι, όπως με τα πορτοκάλια, όπως με τα άλλα εποχιακά φρούτα και ούτω 
καθεξής, ώστε τουλάχιστον να αμβλύνουμε, όχι να επιλύσουμε, γιατί εγώ 

δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος αλλά τουλάχιστον να αμβλύνουμε κατά κάποιο τρόπο τις 
καταστροφικές συνέπειες που είχε η φετινή χρονιά για τους αγρότες.
Ευχαριστώ. 

Και εμείς ευχαριστούμε. 
Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο κ. Δήμαρχος. Ελάτε, κ. Δήμαρχε. 

Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. 
Κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι ο Δήμος Καλαμάτας προφανώς δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει την πολιτεία, δεν μπορεί να διαμορφώσει τιμές, δεν μπορεί να επέμβει στην 
παραγωγή. Λοιπόν, υπάρχει μια συγκεκριμένη… Τώρα μην μπαίνουμε στη διαδικασία αν θα 
έπρεπε να υπάρχει ή δεν θα έπρεπε να υπάρχει εισήγηση, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι με τη 
μορφή Ψηφίσματος αυτό που θα βγάλουμε, μια απόφαση στήριξης των παραγωγών, οπότε 
υπάρχει μέσα στην εισήγηση της Αντιδημάρχου μια συγκεκριμένη εισήγηση και αν θέλετε να 
την αναφέρω, μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε και προχωρήσει η συζήτηση. 

Ο Δήμος Καλαμάτας αφουγκράζεται την αγωνία των πατατοπαραγωγών του Νομού μας και 
είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια στήριξής τους. Σε αυτή τη δύσκολη σε παγκόσμιο 
επίπεδο υγειονομική και οικονομική κρίση οι πατατοπαραγωγοί βάλλονται ολοκληρωτικά, 
δεδομένου ότι τα προϊόντα που παράγουν είναι ευπαθή, με σύντομη ημερομηνία λήξης και 
οδηγούνται σε απόρριψη αν δεν χρησιμοποιηθούν άμεσα. Η αθρόα εισαγωγή πατάτας σε 
συνάρτηση με το μεγάλο κόστος παραγωγής της, η χαμηλή ζήτηση των προϊόντων και άλλοι 
παράγοντες οδηγούν σε πλήρη εξαθλίωση του κλάδου. 
Ο Δήμος Καλαμάτας δηλώνει παρών σε αυτή την κραυγή αγωνίας των πατατοπαραγωγών 
και μεταξύ άλλων: Υιοθετούμε και σεβόμαστε τις προτάσεις των πατατοπαραγωγών και 
στηρίζουμε την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Ζητάμε απ’ όλους τους φορείς να 
ενισχύσουν την τοπική αγορά των προϊόντων μας και απευθύνουμε έκκληση στις μεγάλες 
αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων να διαθέτουν 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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κατά προτεραιότητα πατάτες από ντόπιους παραγωγούς. 
Προτείνουμε την υιοθέτηση της παραγωγής των ευπαθών προϊόντων μέσω συστημάτων 
ευφυούς γεωργίας. 
Και βέβαια μέσα σ’ αυτό η πολύ καλή πρόταση που έγινε από τον κ. Τσαπόγα: Η 
λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας με συμμετοχή των τοπικών παραγωγών 
χωρίς κόστος συμμετοχής γι’ αυτούς. Μπορούμε να το υιοθετήσουμε και άμεσα να το 
εφαρμόσουμε.

Να είναι αυτό ένα πλαίσιο αν θέλετε να συζητήσουμε και να βρούμε, να μπλέξουμε εκεί τη 
συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπό μορφή ψηφίσματος. Λοιπόν, έχετε αντίρρηση, αγαπητοί συνάδελφοι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αν θέλετε να εμπλουτίσουμε και κάτι ακόμα, κάποια πρόταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάποια πρόταση; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, να μιλήσουνε και οι υπόλοιπες παρατάξεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, για να μην μακρηγορούμε, επειδή έχει περάσει η ώρα. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να μην μακρηγορούμε, αλλά να ακούσουμε πρώτα τις υπόλοιπες παρατάξεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει Μανώλη μου, δεν σου αφαιρεί κανένας το λόγο. Έχεις το λόγο. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Μισό λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, η κα Οικονομάκου, συγνώμη, μην παρεξηγηθώ. 

Επειδή η κα Οικονομάκου αποχώρησε γιατί δεν αισθάνεται καλά, υποφέρει από 
ίλιγγο αυτές τις μέρες, να πω ότι αν και είπε ο Δήμαρχος αυτά που θέλαμε να 

πούμε ακριβώς, συμφωνούμε και επικροτούμε, δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε, με την 
πρόταση του κ. Τσαπόγα και προτείνουμε απλά την υιοθέτησή της και την επέκτασή της όχι 
μόνο τώρα, να υπάρχουν μέρες που να μιλάμε μόνο για τοπικά προϊόντα στην αγορά. 

Ευχαριστούμε.
Ο κ. Μάκαρης. 

Λοιπόν, εμείς να δούμε τι μπορούμε ως Δήμος Καλαμάτας να κάνουμε για να 
βοηθήσουμε τους πατατοπαραγωγούς. 

Καταρχήν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής ο Δήμος Καλαμάτας για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
προϊόντων που όπως γράφει και το σχετικό κείμενο ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η 
ανοιξιάτικη πατάτα και έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά; 
Εγώ θα σας πω ότι δεν έχει κάνει. Και θα σας το αποδείξω εάν πάτε στο site το οποίο ο ίδιος ο 
Δήμος έχει πληρώσει για την καλαματιανή γαστρονομία, το kalamata gastronomy το λεγόμενο, 
δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ανοιξιάτικη πατάτα. Και η πρόταση η δικιά μου και της 
παράταξής μας είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα και να κάνουμε ένα σωστό 
μάρκετινγκ των προϊόντων μας. Μέσα στα προϊόντα αυτά, όλα τα προϊόντα, αγροτικά προϊόντα 
υπάρχουν, είναι και η ανοιξιάτικη πατάτα και αυτή πρέπει να την αναδείξουμε.   
Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε άμεσα να παρέμβει ο Δήμος και να βοηθήσει 
τους πατατοπαραγωγούς είναι να αγοράσει κάποιες ποσότητες απόλυτης πατάτας και να τις 
μοιράσει στους άπορους της Καλαμάτας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Νομίζω κάτι 
τέτοιο θα ήτανε πολλαπλώς επιβοηθητικό και για τους παραγωγούς αλλά και για τους απόρους 
της Καλαμάτας που δυστυχώς έχουνε λόγω του κορωνοϊού και της πανδημίας αυξηθεί και στην 
πόλη μας. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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Όσον αφορά την πρόταση του κ. Τσαπόγα συμφωνούμε και εμείς και θα έλεγα εγώ μια ειδική 
ημέρα η οποία να ήτανε μόνο τα μεσσηνιακά προϊόντα. Δηλαδή όλα όσα παράγονται στη 
μεσσηνιακή γη. Να μην αποκλείσουμε άλλες κατηγορίες προϊόντων έτσι ώστε εάν θέλει 
κάποιος να αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα να υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία θα 
μπορεί να αγοράσει. 
Αυτές είναι οι απόψεις μας και εάν θέλετε να τις εξειδικεύσουμε περαιτέρω και αν συμφωνείτε 
να τις εντάξουμε στο σχετικό Ψήφισμα που βεβαίως συμφωνούμε και εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κουζή έχει το λόγο. 

Θα συγκεράσω όλα αυτά που έχουν ακουστεί, λέγοντας ότι και μένα η αίσθησή μου 
είναι ότι έρχονται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιας σοβαρότητας όπως είναι 

ένα προϊόν τοπικό και με πολύ μεγάλη σημασία και χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι, δηλαδή, του 
κορωνοϊού το ζήτημα ή της εποχής φέτος και πέρυσι δεν έγινε, θα έπρεπε σαν Δήμος και σαν 
Δημοτικό Συμβούλιο να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις και όχι να ερχόμαστε και να λέμε …(δεν 
ακούγεται)  «τώρα είναι, τώρα θα στρώσουμε». Τώρα δεν θα στρώσουμε τίποτα. Δεν θα γίνει 
τίποτα απ’ αυτή την παρέμβασή μας, θα ακουστεί απλά ότι το Δημοτικό Συμβούλιο το 
συζήτησε. 
Ας είμαστε λίγο πιο ουσιαστικοί όταν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ απόλυτα με τον 
κ. Μάκαρη ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν επανέλθει και έχουν επανέλθει, οπότε αν θέλουμε 
να κάνουμε κάτι θα πρέπει να μιλάμε για συνολικό σχέδιο το οποίο, όπως είπε ο κ. Τσαπόγας, 
έκανε μια εξαιρετική πρόταση, την επέκτεινε ο κ. Μάκαρης, αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο. Ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο πώς θα προωθήσουμε και θα διασφαλίσουμε τα τοπικά προϊόντα και θα 
ενισχύσουμε τη φυτική παραγωγή. Δεν είναι κάτι που θα λύσει τις επόμενες 10 μέρες το 
Δημοτικό Συμβούλιο επειδή αυτή τη στιγμή τώρα το συζητάμε. Δεν συμφωνώ, το συζητάμε 
λίγο -έχω την αίσθηση- στο πόδι. Γιατί έχουμε πολύ σημαντικές ιδέες όλοι, θα μπορούσαμε να 
είχαμε και εμπεριστατωμένη άποψη αλλά και τους παραγωγούς μαζί μας και να τους 
βοηθήσουμε επί της ουσίας και όχι απλά να τα συζητάμε για να κάνουμε τώρα μία συζήτηση 
και μια απόφαση που θα μπει… στα συρτάρια; Θα πάει ως Ψήφισμα, θα κοινοποιηθεί στο 
αντίστοιχο Υπουργείο, με το οποίο, ας πούμε, έχουν γίνει συζητήσεις και έχουμε καταλήξει 
κάπου; Δεν έχουμε καταλήξει; Διαφωνούμε με αυτά που προτείνονται; Άρα τι είναι η σημερινή 
συζήτηση και η σημερινή απόφαση; 
Αυτό, ευχαριστώ. 

Και εμείς ευχαριστούμε. 
Ο κ. Οικονομάκος είναι εδώ; Έλα Δημήτρη. 

Λοιπόν, έχω βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια στα Δημοτικά Συμβούλια κάθε 
φορά να βγάζουμε ένα Ψήφισμα για κάθε ένα προϊόν και οποιαδήποτε 

κατάσταση, να λέμε ότι, πόσο χρειάζεται η τυποποίηση, να λέμε πόσο χρειάζεται η ποιότητα 
των προϊόντων και ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες…. να βοηθήσουμε στη διαφήμιση και στις 
εκθέσεις, να βάζουμε λεφτά για εκθέσεις, να ξαναπηγαίνουμε σε εκθέσεις και να ξανακάνουμε 
εκείνο και κάθε φορά να έχουμε τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα και κάθε φορά να το βάζουμε 
με ένα ωραίο περιτύλιγμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι πρέπει να τρώμε τοπικά 
προϊόντα και ελληνικά προϊόντα και όλα αυτά.
Εδώ φτάσανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε …(δεν ακούγεται) ενώ κυβερνάει η 
Νέα Δημοκρατία ή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην θυμούνται ότι η κατάσταση για την 
πατάτα ήταν ίδια 5 χρόνια και την περίοδο που κυβερνούσαν ή να μην ξέρουν όλοι ότι το ίδιο 
γίνεται και με το λάδι, το ίδιο γίνεται και με το σύκο, το ίδιο γίνεται με όλα τα προϊόντα. 
Αναφέρθηκε εδώ από κάποιους, φυσικά η υποκρισία όλων αυτών των γεγονότων και της 
απόφασης, χωρίς να θέλω να κρίνω τις προθέσεις όλων, αλλά όταν συμφωνείς με αυτό το 
πλαίσιο το πολιτικό, με αυτή την κατάσταση δεν μπορείς να λες μετά για να παρθούνε μέτρα 
για την πατάτα. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια ελεύθερη οικονομία ή δεν έχουμε; Για να πάω εγώ να 
κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Έχουμε ελεύθερη οικονομία; Θα μπούνε μέσα και οι 
εισαγωγές; Θα κάνει ό,τι θέλει ο έμπορος; Θα πάει για το μεγαλύτερο κέρδος του; Ή όχι; Αυτό 

ΚΟΥΖΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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δεν είναι η ουσία της οικονομίας; Να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ο έμπορος και αυτός 
που το πουλάει. Εε, θα τους πιέσει τους παραγωγούς μέχρι τέλους, θα τους βγάλει το λάδι 
μέχρι να μπορέσει να πάρει το προϊόν. Είναι έτσι ή δεν είναι η ελεύθερη οικονομία; Όλοι οι 
σοβαροί αστοί έτσι λένε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να αλλάξει. 
Τι να λέμε τώρα; Αφού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή είναι η κυρίαρχη αγορά που πρέπει να 
γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Οι μεγάλες πολυεθνικές θησαυρίζουν, οι μεγάλοι έμποροι 
θησαυρίζουν και όλοι οι αγρότες, οι φτωχοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πεθαίνουν της 
πείνας. Μην κοιτάτε τις 5-6 μεγάλες μονάδες στη Γαλλία ή στην Ισπανία ή στην Αγγλία ή και 
στην Ελλάδα ακόμα. Λέμε και για τον πολύ κόσμο και για τους δικούς μας που εδώ 
επιτρέπεται. 
Άρα αν θέλουν να κάνουνε κάτι, να προχωρήσουν σε δύο δραστικά μέτρα: πρώτον, να 
βάλουνε κατώτερη τιμή για το προϊόν της πατάτας το οποίο απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, άρα θα πρέπει να έρθεις σε ρήξη και σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
το κάνεις αυτό, και να απαγορεύσουν τις εισαγωγές από την Αίγυπτο και από τις άλλες χώρες. 
Εάν δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά 100% πληρότητα, τότε να επιτρέψουν τις εισαγωγές. 
Μπορούν να το κάνουν; Δεν μπορούνε. Γιατί έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έτσι είναι οι 
κυβερνήσεις αυτές, δεν τις υποτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνούνε με αυτή την 
πολιτική, δεν είναι ¨μας το βάλανε κάποιοι κακοί και μας το βάλανε με το ξύλο, συμφωνούμε 
σε αυτή την πολιτική, την ψηφίζουμε, την στηρίζουμε και με τα μνημόνια και πριν και μετά τα 
μνημόνια¨. Λοιπόν, αφήστε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα για το πώς πρέπει να βοηθήσουμε 
την πατάτα κλπ. 
Και ορισμένες προτάσεις που ακούστηκαν εδώ, είναι καλές, ας το πάρουμε έτσι, αλλά είναι 
ασπιρίνη στον καρκινοπαθή. Και άμα θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάτι, θα πρέπει να 
αναπληρώσει τώρα το χαμένο εισόδημα. Δηλαδή να δώσει μια έκτακτη ενίσχυση στους 
πατατοπαραγωγούς. Να υπάρξει κάλυψη και των ασφαλιστικών εισφορών, να μειώσει το ΦΠΑ 
και να χαμηλώσει το πετρέλαιο στα επίπεδα που το παίρνουν οι εφοπλιστές. Λοιπόν και σαν 
Δήμος να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη αλλά και από τις εισφορές στο ΓΟΕΒ που είναι και 
υπόθεση της Περιφέρειας, εάν θέλουμε να τους δώσουμε μια μικρή ανάσα. 
Αυτές είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε και σε αυτό, σε ένα τέτοιο Ψήφισμα μόνο θα 
ψηφίζαμε και όχι κάποιου άλλου είδους Ψήφισμα. Αλλά φτάνει πια, φτάνει να λέμε ότι έχουμε 
καλό προϊόν, φτάνει στη διαφήμιση και σε όλα αυτά, ενώ είμαστε κάθε χρόνο σε αυτή την 
κατάσταση. 
Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έρθουν αυτά σε λίγα χέρια και αυτό αφορά και 
την ελιά και το βαμβάκι και όλα τα προϊόντα της Ελλάδας. Και αυτό σκοπεύουν να κάνουν τα 
επόμενα χρόνια εάν δεν αντιδράσουν οι αγρότες και όλοι όσοι είμαστε μαζί τους όλο αυτό το 
διάστημα. Γι’ αυτό και στηρίζουμε 100% τα αιτήματα που έβαλε ο Αγροκτηνοτροφικός 
Σύλλογος Μεσσήνης και της Καλαμάτας. 

Αν έχουμε κάποιον παραγωγό ο οποίος έχει 50, 60 στρέμματα πατάτα, θα 
ξεροσταλιάσει στην αγορά τότε για να πουλήσει… πόσο; Λογικό είναι, θα 

υποκύψει στον μεσάζοντα για να φύγει η παραγωγή του. Έχει χαθεί η κοινή λέξη των παιδικών 
μας χρόνων, αν την θυμόσαστε, η διαφήμιση, για μας τους μεγαλύτερους το λέω και 
δυστυχώς με αυτό θα πορευτούμε. Καπιταλιστικοί είναι οι κανόνες, ανοιχτά σύνορα, ανοιχτές 
αγορές και αυτό δεν το λένε μόνο οι καπιταλιστές. 
Η παραγωγή φθίνει, τα χωράφια πλέον είναι κορεσμένα, τα επόμενα χρόνια είναι σίγουρο ότι η 
παραγωγή και αυτή όπως και οι άλλες, το φιστίκι και τόσα άλλα, το ρύζι, θα εξαφανιστούν. 
Είναι μία πρόταση πολύ σοβαρή αυτή που λέει, που καταθέτει ο κ. Τσαπόγας, αλλά στην 
κυριολεξία αυτή -ειπώθηκε και πριν- είναι ασπιρίνη στον ετοιμοθάνατο. Δεν μπορούμε να μην 
την επικροτήσουμε, είναι μία πρόταση σοβαρή, αλλά είναι ουσιαστικά ένα μέτρο το οποίο, 
νομίζω, ούτε ο Δήμος μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο τίποτα, είναι 
σε κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ΚΑΠ, είναι λίγα τα πράγματα που 
μπορούμε να κάνουμε. Είναι όμως ένα μέτρο που τουλάχιστον ηθικά κάτι μπορεί να αποφέρει. 
Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

Και εμείς ευχαριστούμε. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ο κ. Αντωνόπουλος. 

Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, για να μην μακρηγορούμε, δεν χειριστήκαμε καλά 
το θέμα από την αρχή, νομίζω ότι θα ήταν πολύ απαξιωτικό για τους 

πατατοπαραγωγούς γενικότερα αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου μας να μην ακουστούνε 
κάποιες απόψεις τουλάχιστον αν θέλετε ή να συγκλίνουμε προς κάποια κατεύθυνση, αυτό δεν 
κάνει κακό. Θα ήταν, δηλαδή, άτοπο και άσχημο να ξεφεύγαμε σήμερα από τη συζήτηση αυτή 
ενός πολύ σοβαρού θέματος, ίσως γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πολλούς αγρότες 
αλλά γενικότερα στηρίζει την τοπική κοινωνία τη δικιά μας οικονομικά, μαζί με άλλα αγροτικά 
προϊόντα. 
Εμείς με λίγα λόγια θα πούμε ότι το δικό μας προϊόν δεν χρειάζεται, χωρίς να θέλω να 
απαξιώσω την πρόταση του κ. Τσαπόγα, αν έγινε τελείως αντιληπτή από μένα, δεν φοβόμαστε 
τον ανταγωνισμό στα προϊόντα μας, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε και το ξέρουμε από πρώτο 
χέρι υπερέχουμε από κάθε άποψη σε σχέση με τα εισαγόμενα, για πολλούς λόγους. Άρα 
λοιπόν, το να βρεθούμε στο ράφι δίπλα-δίπλα με μια ομάδα από την Αίγυπτο, δεν είναι 
καθόλου κακό. 
Αυτό όμως που κάνει κακό είναι η διευθέτηση που γίνεται αν θέλετε από πλευρά της πολιτείας, 
όπως πολύ σωστά ανέφερε η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨, γιατί (;), γιατί και οι μεγαλοεισαγωγείς 
όταν ας πούμε το δικό μας προϊόν δεν έχει μπει στην αγορά το πουλάνε σε πολύ υψηλές τιμές 
και βγάζουν ένα σωρό λεφτά. Όταν μπαίνει το δικό μας προϊόν στην αγορά και βγαίνει η 
τοπική πατάτα Καλαμάτας και Μεσσήνης αμέσως ρίχνουνε τις τιμές για να μπορέσουν να 
καθηλώσουνε και τις δικές μας. Δηλαδή χειραγωγούνε την αγορά. Και αυτό είναι ένα πολύ 
σημαντικό πρόβλημα στο οποίο προφανώς… Αα και μεταξύ των άλλων μην ξεχάσω να πω ότι 
βαφτίζουνε, υπάρχουν ελληνοποιήσεις του δικού μας προϊόντος από τα εισαγόμενα. 
Αυτά, λοιπόν, τα σοβαρά προβλήματα η πολιτεία γενικότερα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. 
Όμως είχε, αν θέλετε, τρόπους να το κάνει αυτό, αλλά παρόλα αυτά όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει 
κάνει τίποτα, μέχρι τώρα, έτσι; ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις που περάσανε τα τελευταία 
χρόνια. 
Άρα λοιπόν, υπάρχουνε συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και δεν χρειάζεται να 
έχουμε μία ειδική ημέρα που να αγοράζουνε εδώ στην Καλαμάτα και στην περιοχή μας το 
προϊόν αυτό, γιατί έτσι όχι μόνο δεν σωνόμαστε αλλά έχουμε έναν, αν θέλετε, προστατευτισμό 
τον οποίο εμείς δεν τον χρειαζόμαστε. Δεν φοβάται το δικό μας προϊόν να ανταγωνιστεί και να 
είναι δίπλα-δίπλα και να πωλείται, το πρόβλημα είναι αν πουλάνε οι άλλοι με το δικό μας όνομα 
και αυτό να ξέρετε γίνεται κατά κόρον ακόμη και στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, προσωπικά 
το έχω δει. 
Λοιπόν, εν ολίγοις, υπάρχουνε ζητήματα και προτάσεις που θα πω δύο απ’ αυτές, οι οποίες 
μπορούν να γίνουν σε επίπεδο διεπαγγελματικής, δηλαδή όλοι όσοι εμπλέκονται στην 
παραγωγή και την εμπορία του προϊόντος και η τοπική κοινωνία που εκφράζεται, αν θέλετε, 
μέσα από το Δήμο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να συμμετέχουν σε μία οργάνωση η 
οποία να διευθετεί αυτά τα θέματα και να μπορεί να βοηθάει το προϊόν. 
Ένα πράγμα όμως εμείς που μπορεί να κάνουμε σήμερα, ίσως ακόμα και τώρα, είναι να 
διαφημίσουμε το προϊόν μας με χρήματα του Δήμου, ένα μικρό ποσό που ο Δήμος μπορεί να 
αποφασίσει να δώσει της τάξεως των 2.000 ευρώ αν θέλετε, της τάξης των 3.000 ευρώ και να 
υπάρχει μια καταχώριση για όσο καιρό βγαίνει το προϊόν μας ακόμα στις αγορές, σε μεγάλο 
κανάλι της Αθήνας, όπως π.χ. το ΑΝΤ1 λέω παράδειγμα, που είχαμε κάνει και παλιότερα και να 
ξέρετε αυτό θα είναι μια σημαντική βοήθεια γιατί οι καταναλωτές θα δούνε τη φωτογραφία της 
Καλαμάτας, την εικόνα, θα δούνε τα χωράφια μας, θα καταλάβουν ότι εδώ στην Καλαμάτα 
εμείς βγάζουμε μια πολύ θρεπτική πατάτα, θα τους το πούνε κάποιοι άνθρωποι αν θέλετε και 
στη συνέχεια, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση γιατί το έχουμε δοκιμάσει και σε άλλα 
προϊόντα. 
Περιττό δε να πω ότι στην περιοχή του Βόλου και εκεί που βγαίνουν τα μήλα, όλοι τα ξέρουμε, 
¨Ζαγόρι¨, θα δείτε στην τηλεόραση τακτικά υπάρχουνε πληρωμένες καταχωρίσεις, προφανώς 
από κάποιους, πίσω απ’ αυτούς συνήθως είναι οι παραγωγοί ή αν θέλετε ίσως και Δήμοι οι 
οποίοι τι κάνουν; Διαφημίζουν το προϊόν του τόπου τους, δηλαδή εκεί που είναι τα μήλα και 
από κει και που βγαίνουνε. Εμείς εδώ έχουμε την πατάτα, αύριο μπορεί να έχουμε κάτι άλλο. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση : 8/2020 Τετάρτη  6 / 5 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  79/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f083aa163673af14c269c7a στις 10/07/20 13:25

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 20

Αυτό, λοιπόν, το προϊόν εμείς το διαφημίζουμε στις αγορές, κυρίως στις μεγάλες αγορές, στις 
λαϊκές, όπως είναι η περιοχή της Αθήνας. 
Και αυτό να ξέρετε δεν έχει μεγάλο κόστος, η ελάχιστη προσφορά και η πολύ σημαντική που 
θα έχει τεράστια απόδοση να ξέρετε είναι να μάθει να ζητάει ο καταναλωτής το καλό ποιοτικό 
προϊόν που παράγεται στην Καλαμάτα εδώ και είναι οι πατάτες Καλαμάτας και Μεσσήνης. 
Μπορεί να είναι με το όνομα ¨Μεσσηνίας¨. Είναι αρκετό αυτό για να μπορέσει ο καταναλωτής 
να ξέρει και να διαχωρίσει ποιο είναι το προϊόν και ποιο υπερέχει. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αν 
κάποιος θα φάει -τελειώνοντας θα πω- μία πατάτα που έχει έρθει εισαγόμενη και μια πατάτα 
που έχει βγει από τα δικά μας τα χωράφια αποκλείεται να μην καταλάβει τη διαφορά. Έτσι;
Άρα λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται απ’ την πλευρά μας είναι προώθηση. Η προώθηση που 
μπορεί να κάνει ο Δήμος, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, άμεσα είναι να διαθέσει αυτό το 
ποσόν, να μπούμε στη διαδικασία να πάμε και να κάνουμε αυτό που ακούστηκε, μια ειδική 
Ημέρα κτλ. μεταξύ μας εδώ κτλ. Αυτό νομίζω ότι θα έχει τεράστια αποτελέσματα και είναι 
καλό να το δοκιμάσουμε και θα είμαστε και πρωτοπόροι να ξέρετε και θα ακουστεί και πολύ 
καλά από τους αγρότες, τους παραγωγούς και γενικότερα και στους τυποποιητές. Γιατί ξέρετε 
τώρα το να βρει ένας ιδιώτης μόνος του ή ένας έμπορος και να πει ότι «εδώ είναι οι πατάτες 
της Μεσσηνίας» και επειδή πολλοί έμποροι έχουν και διαφορετικές ποικιλίες, ξέρετε, 
υπάρχουνε και θέματα μεταξύ όλων αυτών. Όμως ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να το κάνει για 
όλους.
Αυτά. 

Λοιπόν, ευχαριστούμε. 
Συνάδελφοι, νομίζω… 

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια μικρή τοποθέτηση ως Πρόεδρος της Αγοράς 
γιατί ακούστηκαν κάτι για την Αγορά και θέλω να πω κάτι. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πρόεδρε, και εγώ θέλω να μιλήσω. Μπασακίδης. 

Εντάξει, προβλέπω να συνεχιστεί η συνεδρίαση και αύριο. 
Ελάτε, κ. Αγγελή. 

Θα είμαι πολύ σύντομος.
Μπορεί ο Κ19 να έφαγε το 90% των προσόντων μου, δεν ξέρω γιατί, ούτε καν 

ρώτησε αν έχω τελειώσει Πολυτεχνείο, ποιο Πολυτεχνείο, ποιο ΤΕΙ, αν έχω φάει τη σκόνη σε 
καθημερινή βάση, αν έχω 8 θητείες στο Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Κ19, αυτά που 
δημοσιεύθηκαν. Προχωράμε παρακάτω. 
Καταρχάς θέλω να απαντήσω το τι έκανε ο Δήμος για την πατάτα και για τα ευπαθή προϊόντα. 
Όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχουνε λόγω μέτρων για τον κορωνοϊό στις λαϊκές, η μείωση 
των παραγωγών και των επαγγελματιών και τα 5 μέτρα κλπ. Από κει και πέρα, εμείς σε 
συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο προχωρήσαμε και δώσαμε όλο το χώρο μέσα αρχικά 
στην λαϊκή στην Κεντρική Αγορά, έτσι ώστε να έρχονται σε κάθε λαϊκή αυτοί που έχουν 
ευπαθή προϊόντα που έχουμε συμπεριλάβει και την πρώιμη πατάτα. 
Δεύτερον: Επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος όταν υπάρχει μία πρόταση καλή όπως υπάρχει του 
κ. Τσαπόγα, θέλω να ασχολούμαι και να έχει επιτυχία, δεν πιστεύω πως αυτή τη στιγμή ότι η 
πρόταση το να ανοίξουμε μια 4η ημέρα τη λαϊκή μόνο για την πατάτα, θα έχει επιτυχία. 
Και το τελευταίο: κατά τη δική μου ταπεινή άποψη θα πρέπει να γίνει έλεγχος και στις δυο 
λαϊκές. Έλεγχος. Οι παραγωγοί έχουνε δικά τους χωράφια, υπάγονται σε κάποιες επιτροπές 
στην Περιφέρεια, στην παλιά Νομαρχία. Να γίνονται έλεγχοι και στη λαϊκή. Το ζητούμε και το 
θέλουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ελληνοποιήσεις πατάτας και να πωλούνται για ελληνικές 
οι πατάτες στη λαϊκή. 
Εγώ αυτό έχω να πω, ευχαριστώ. 

Και εμείς ευχαριστούμε. 
Ο κ. Μπασακίδης είχε ζητήσει το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΓΓΕΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΓΓΕΛΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση : 8/2020 Τετάρτη  6 / 5 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  79/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f083aa163673af14c269c7a στις 10/07/20 13:25

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 21

Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, η κρίση τιμών της πατάτας μας έφερε σήμερα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να συζητάμε για την πατάτα, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο 

η πατάτα. Είναι και όλα τα αγροτικά προϊόντα τα οποία πλήττονται αυτή τη χρονική περίοδο 
από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού: Το λάδι, οι ελιές, το κρασί. Σήμερα η πατάτα, το 
καρπούζι μεθαύριο, αργότερα τα νωπά προϊόντα θα υποστούν όλα τις συνέπειες, όπως είπε και 
ο κ. Κοσμόπουλος, που έχουν να κάνουν με τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων στις 
διεθνείς αγορές. 
Έτσι άμεσα, σήμερα, μόνο το κράτος μπορεί να παρέμβει και να συμπεριλάβει και τους 
αγρότες με αγροτικό εισόδημα στις αποζημιώσεις και στην ενίσχυση που δίνει προς τις 
επιχειρήσεις. 
Μεσοπρόθεσμα αυτό που εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε είναι, όπως είπε και ο Τάσος ο 
Αγγελής πριν από λίγο, τον έλεγχο της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων μέσα στους 
δικούς μας τους δημοτικούς χώρους. Βέβαια να παρέμβουμε στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης έτσι ώστε με κανόνες να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές, 
διότι η αιγυπτιακή πατάτα, όπως είπε και η κα Αλειφέρη, έρχεται στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο. Το τυνησιακό 
λάδι έρχεται, για τους ίδιους λόγους μπαίνει στην Ευρώπη. Άρα όλα αυτά ρυθμίζονται, οι 
λειτουργίες των αγορών ρυθμίζονται και από αποφάσεις θεσμικών οργάνων πέρα και μακριά 
από το Δήμο. 
Πέρα απ’ όλα αυτά όμως, ένα σύντομο μάρκετινγκ για την προώθηση όλων των αγροτικών 
προϊόντων της περιοχής μας θα πρέπει να είναι σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα 
πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και να το προσπαθούμε.
Σε ό,τι αφορά τώρα μακροπρόθεσμα δεν μπορώ να καταλάβω την πατάτα ως ένα κομμάτι. Η 
πατάτα είναι ένα κομμάτι του αγροτικού εισοδήματος των φίλων μας του μεσσηνιακού 
κάμπου. Ο μεσσηνιακός κάμπος όμως δεν παράγει μόνο την πατάτα. Αύριο θα φέρει φιστίκι, 
μεθαύριο τα κηπευτικά. Επομένως, θα πρέπει ποιος να είναι ο στόχος μας μακροπρόθεσμα; Η 
στήριξη, η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Και πώς; Με υποστήριξη όλων των 
καλλιεργειών στον κάμπο. Ο κάμπος αυτή τη στιγμή τι θέλει; Βρίσκεται σε μια κατάσταση 
όπου συνυπάρχει η καλλιέργεια εποχιακών προϊόντων προς τη θάλασσα, προς το βορρά 
υπάρχουν όλες οι βιοτεχνίες - οι μεταποιητικές μονάδες και κάπου ανάμεσα είναι σε πλήρη 
εγκατάλειψη. Αρδευτικά δίκτυα έχουν εγκαταλειφθεί, δεν υπάρχει μια τέτοια..., δεν υπάρχουν 
οι υποδομές αυτή τη στιγμή στον κάμπο που θα υποστηρίξουνε την αγροτική παραγωγή και θα 
μειώσουν το κόστος παραγωγής. 
Επάνω σ’ αυτό, λοιπόν, εμείς θα πρέπει να κάνουμε, να σχεδιάσουμε αύριο παρεμβάσεις και 
την χάραξη την παραλιακή που ζητάμε για τον δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλος θα πρέπει να την 
εντάξουμε και αυτή στα μέτρα αναζωογόνησης του μεσσηνιακού κάμπου. 
Αυτά. 

Λοιπόν, ολοκληρώσαμε; 
Συνάδελφοι, να κάνω μια πρόταση. Στις προτάσεις του κ. Δημάρχου να 

ενσωματώσουμε του κ. Τσαπόγα και όποιων άλλων θέλουν, να ενημερωθούν οι επικεφαλής και 
να περάσει μέσα στην απόφαση τη σημερινή του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Συμφωνείτε; Δεν ακούω. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Έχω το λόγο κ. Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Αλειφέρη, ελάτε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Και η κα Οικονομάκου ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κώδικα επαφής, Βασίλη. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μιλάει η κα Αλειφέρη.

Πρόεδρε, είπα και εγώ κάτι. 
Η κυβέρνηση να υποστηρίξει την αγροτική παραγωγή όπως υποστηρίζει και 

όλες τις άλλες επιχειρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω αντίρρηση να το ενσωματώσουμε…

Το είπα και εγώ αυτό, Πρόεδρε. Όπως τις άλλες επιχειρήσεις. 

Εντάξει. Είπα τίποτα εγώ διαφορετικό; Είπα στις προτάσεις να ενσωματωθούν και 
κάποιες προτάσεις που ελέχθησαν εδώ πέρα. 

Ελάτε, κα Αλειφέρη. 

Κύριε Πρόεδρε, με βάση όλα όσα άκουσα και αφού όλοι 
συμφωνούμε όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό και δεν 

είναι μόνο φετινό, άρα λοιπόν αφού είναι διαχρονικό το πρόβλημα και έχει όλες αυτές τις 
παραμέτρους που είπαμε, μία: η έλλειψη οργάνωσης των αγροτών που και εκεί πρέπει να τους 
κατευθύνουμε και αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. 
Το δεύτερο: άκουσα τον κ. Αντωνόπουλο που είπε ότι είναι καλύτερο το προϊόν μας. Και ποιος 
το έχει πιστοποιήσει; Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να πιστοποιηθούν τα οργανοληπτικά του 
χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Δεν υπάρχει κάτι πιστοποιημένο για όλα αυτά τα 
πράγματα. 
Άρα, να βάλουμε στην παράμετρο, συμφωνώ στο διαδικαστικό, στο πλάνο που κατέθεσε ο 
Δήμαρχος να προσθέσουμε και κάποια άλλα πράγματα αλλά πρέπει να προσθέσουμε, γιατί 
αλλιώτικα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέω και εγώ, κα Αλειφέρη. 

Να προσθέσουμε κάποια πράγματα, αυτό είναι το θέμα της 
στήριξης της τεχνικής και της επιστημονικής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό που είπε ο κ. Μπασακίδης.               

Βέβαια. Θα πρέπει να μπουν στις αποφάσεις μας γιατί άριστη είναι 
η άποψη του κ. Τσαπόγα, είναι πολύ ωραία και μπορώ να πω και 

θα ακουστεί και πολύ καλά και σαν διαφήμιση του προϊόντος ότι το …(δεν ακούγεται)… αλλά 
δεν φτάνει η δική μας, να το καταναλώσουμε εμείς. Εντάξει; Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, δεν 
θα …(δεν ακούγεται) τη δική μας κατανάλωση. 
Άρα λοιπόν, να γίνει ένας συγκερασμός, φαντάζομαι ότι τώρα… 

Πολύ ωραία. 
Με ευθύνη της κας Αλειφέρη οι προτάσεις του κ. Δημάρχου και άλλες προτάσεις, 

να φτιαχτεί ένα σχέδιο απόφασης, να ενημερωθούν οι επικεφαλής… 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό σήμερα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αύριο, δεν πειράζει, αύριο, αύριο. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αύριο.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Να μιλήσουμε και να τελειώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: …(δεν ακούγεται) να αναπτυχθούν κάποιες πρωτοβουλίες… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και αύριο και μεθαύριο, κα Αλειφέρη.  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Είδατε κύριε Πρόεδρε…

Δεν έχω αντίρρηση σ’ αυτά που λέει ο κ. Κοσμόπουλος. Έχουμε δικό μας κώδικα 
φαίνεται. 

Λοιπόν, μια κουβέντα μόνο θα πω. 
Προφανώς όπως τα είπατε είναι, έτσι να τα συντάξουμε όλα αυτά, αλλά η 

Αγορά, η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας -μιας και είναι εδώ και ο Πρόεδρος ο κ. Αγγελής- να 
δρομολογήσει άμεσα τις διαδικασίες για την ημέρα που θα ξεκινήσει η ¨Ημέρα του Τοπικού 
Παραγωγού¨. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθούμε επί των απόψεων αυτών; 

Να τοποθετηθείτε. Εγώ έλεγα να τελειώσουμε, όταν φτιαχτεί το σχέδιο 
απόφασης, να ενημερωθούν οι επικεφαλής… 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει, να μιλήσουμε και εμείς. Εντάξει, συμφωνούμε με αυτό το θέμα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, για να τελειώνουμε. Δεν θα τελειώσουμε. Ελάτε. 

Συμφωνούμε με την άποψη αυτή και όπως είπαμε να είναι διευρυμένο, δηλαδή όχι 
να είναι η ¨Ημέρα της Πατάτας¨ ας πούμε και μαζευτούν οι παταταπαραγωγοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, μ’ αυτά που είπε ο κ. Μπασακίδης. Τα ανέφερε ο κ. Μπασακίδης. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να είναι του αγρότη της Μεσσηνίας. Αυτή είναι η σημείωση. 

Μανώλη, θα εξασθενίσουμε το προϊόν. Αν βάλουμε και τα άλλα θα το 
εξασθενίσουμε. Εμείς θέλουμε να επιτείνουμε τη διαφήμιση της πατάτας. Τις 

άλλες μέρες γίνεται η αγορά για όλα τα προϊόντα. Εμείς θέλουμε το προϊόν, να διαφημίσουμε 
το προϊόν και 5 φορές θα είναι όλο. Γι’ αυτό λέω πιέζει ο χρόνος. Και δεν είναι 5 φορές. 

Ναι, εγώ το έλεγα ως γενικότερα, δηλαδή να είναι μία ημέρα της εβδομάδας 
Ημέρα του Παραγωγού της Μεσσηνίας. 

Έχει δίκιο ο κ. Τσαπόγας σ’ αυτή τη φάση. Αν θέλουμε να κάνουμε 
κάτι για την πατάτα και να ακουστεί, να το κάνουμε μόνο για την 

πατάτα αυτή τη στιγμή. 

Και θα πηγαίνει ο κόσμος να αγοράζει μόνο πατάτες. Να πηγαίνει ο κόσμος να 
αγοράζει μόνο πατάτες στην αγορά ας πούμε. Εντάξει. Τέλος πάντων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, συμφωνείτε με την πρόταση που έκαμα; Συμφωνείτε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να μιλήσω; Οι σύμβουλοι δεν θα μιλήσουνε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:
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Ελάτε, παιδιά, έχουμε φάει μια ώρα και, με το θέμα αυτό τώρα. 
Εγώ πιστεύω ότι οι επικεφαλής σας καλύπτουν. 

Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει σημασία τι πιστεύετε, σημασία έχει αν επιτρέπεται να 
μιλήσουμε. 

Επιτρέπεται αλλά για να μην χάνουμε πολύ χρόνο. 
Ελάτε, κ. Φαββατά. Ελάτε. 

Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε μία βδομάδα περίπου δεν θα 
υπάρχουν πατάτες στα κτήματα, θα έχουν βγει. Το θέμα καθυστέρησε πάρα 

πολύ να ’ρθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ένα θέμα το οποίο το 
αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να 
πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση ώστε να δώσει κίνητρα στους παραγωγούς γιατί πραγματικά 
έχουν πληγεί πάρα πολύ από το φετινό τους εισόδημα και πάρα πολλοί δεν θα μπορέσουν 
ούτε καν να το βγάλουν. 
Καλό είναι με την πρόταση που έγινε να υπάρχει και μια μέρα πατάτας στην αγορά αλλά δεν 
νομίζω ότι θα προσεγγίσουμε και πολλούς πελάτες γιατί όλες τις μέρες που λειτουργεί η αγορά 
και λειτουργεί 3 μέρες την εβδομάδα τώρα, όλοι οι παραγωγοί παρέχουν και πατάτες. 
Καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγο δύσκολο κάποιος να πάει επί τούτου στην αγορά να πάρει 
πατάτα. Αυτό θα είναι απλώς ένα διαφημιστικό μέσο και τίποτα άλλο παραπάνω.
Γι’ αυτό θα έλεγα ότι σ’ αυτή τη φάση που είμαστε, έστω με αυτή την καθυστέρηση τη 
μεγάλη, θα πρέπει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να 
πάρει μέτρα ώστε και να διαφυλάξει τη νομιμοποίηση της πατάτας, δηλαδή να μην γίνεται 
αυτή η ελληνοποίηση που γίνεται και το γνωρίζουν όλοι όλα αυτά τα χρόνια και να μπορέσει 
να βοηθήσει τους παραγωγούς άμεσα γιατί έχουν πληγεί πάρα πολύ. 
Και θα ήθελα να πω και το εξής: ότι με τη μέρα της αγοράς για την πατάτα αύριο θα έχουμε 
αίτημα από τους ανθρώπους που έχουν το φιστίκι, μεθαύριο θα έχουμε αίτημα από τους 
ανθρώπους που έχουν την αγκινάρα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει ένα 
πρόβλημα. Πρέπει να το ξαναδούμε. 

Αυτά τα είπε ο κ. Μπασακίδης, κ. Φαββατά. Μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Τα 
είπε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Τελείωσα, ευχαριστώ πολύ. 

Να ’στε καλά. Σήμερα ήτανε η μέρα των Δημήτρηδων. 
Λοιπόν, θέλει άλλος να πάρει το λόγο, να το κλείσουμε, για να προχωρήσουμε; 

Προχωράμε. Συμφωνείτε; 
Και ο κ. Κοσμόπουλος είπε ¨Ναι¨. 
Ο κ. Τζαμουράνης; Συμφωνείς; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συμφωνώ, ναι, προχωρήστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονομάκου; 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Ναι, ναι, προχωρήστε.

Η κα Αλειφέρη δεν χρειάζεται, ο κ. Μάκαρης συμφωνεί. 
Η κα Κουζή; 

ΚΟΥΖΗ: Συμφωνώ, εν τούτοις …(δεν ακούγεται) δεν είναι και καμιά επείγουσα φάση. 

Ο κ. Οικονομάκος είναι ¨Κατά¨, απ’ ό,τι είπε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Εμείς διαφωνούμε σ’ αυτό, ναι. 

Ο κ. Κουκούτσης ¨Υπέρ¨. 
Ο κ. Αντωνόπουλος; 

Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καταλάβει για ποιο πράγμα πρέπει να 
συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ’ αυτή την πρόταση που έκανα. 

Κύριε Αντωνόπουλε θα τα πω εγώ.
Στην πρόταση που κατάθεσε ο Δήμαρχος να προσθέσουμε και 

όποιες πολύ αξιόλογες παρατηρήσεις από όλους μας και να καταλήξουμε σε 1-2-3-5 πράγματα. 
Τόσα στην κυβέρνηση, αυτά στους τοπικούς παραγωγούς, αυτά για το Δήμο και 5 πρακτικά 
πράγματα. Εντάξει; 

Εντάξει. Αυτά που λέμε και δεν είναι κάτι που δεν έχει αξία, το θέμα είναι 
όμως ότι πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εμείς είπαμε αν 

μπορούσαμε να βάζαμε και ένα ποσό για καταχωρίσεις, γενικότερα στον τύπο ή αν θέλετε 
στην τηλεόραση για να διαφημίσουμε το προϊόν μας.   

Και αυτό καλό είναι. 
Λοιπόν, εντάξει, συνάδελφοι; 

Αλλά δεν έχουμε και καμιά μελέτη με καμιά πιστοποίηση για το 
…(δεν ακούγεται)

Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουνε. Έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο 
Γεωργίας για ΠΟΠ πατάτα Καλαμάτας και υπάρχουνε μέσα όλα τα 

στοιχεία. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Να το προχωρήσουμε τότε, κ. Αντωνόπουλε. Το γράφω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κλάδης είναι δω; 

5.000 είχε δώσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός …(δεν ακούγεται) και είναι 
στο Υπουργείο μέσα κει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, προχωράμε. Απλώς θυμίζω στον κ. Φαββατά: κάλλιο αργά παρά ποτέ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με την 
οποία
 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 

«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», 
«ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ 
ΖΩΗΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» & «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» και ο κ. 
ΚΛΑΔΗΣ και 

 ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»,
κατά πλειοψηφία,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Εγκρίνει την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για τη στήριξη των 
πατατοπαραγωγών, όπως αυτές καταγράφονται στην εισήγηση της Αντιδημάρχου 
κας Αλειφέρη Καραθανάση Ελένης και όπως συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διαλογικής συζήτησης με προτάσεις του κ. Δημάρχου και Μελών του Σώματος.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

7. Γκλεγκλέ Ελένη

8. Δούβας Ιωάννης

9. Δρούγας Παντελής

10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

11. Κανάκης Βασίλειος

12. Καραγιάννης Ανδρέας

13. Κλάδης Παύλος 

14. Κοσμόπουλος Βασίλειος

15. Κουζή Αντωνία (Τόνια)

16. Κουκούτσης Δημήτριος

17. Λαζαρίδης Γεώργιος

18. Λιάππας Λεωνίδας

19. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

20. Μαρινάκης Σαράντος 

21. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

22. Μπάκας Ιωάννης

23. Μπαρούνη Μαρία

24. Μπασακίδης Νικόλαος

25. Μπεχράκης Σταμάτης 
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26. Νιάρχος Αναστάσιος

27. Οικονομάκος Δημήτριος 

28. Οικονομάκου Μαρία 

29. Σκοπετέας Αναστάσιος

30. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

31. Σωφρονάς Γεώργιος

32. Τζαμουράνης Βασίλειος 

33. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

34. Φάβας Γεώργιος

35. Φαββατάς Δημήτριος 

36. Χειλάς Παναγιώτης

37. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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