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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  02/2006 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  023/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Ιανουαρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 02/19-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 7) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) 
Λευθεριώτης Ευστάθιος, 16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας 
Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) 
Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 22 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) 
Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) Σούµπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 31) Τσώλης Πέτρος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 26 απόφαση)  και  32) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος και 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2-(ii) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Θρησκευτική εορτή Υπαπαντής του Χριστού: Εµποροπανήρυρις. 
 
Επί του παρόντος θέµατος γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Η εµποροπανήγυρη θα γίνει µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έγινε τα 
προηγούµενα χρόνια. Κατόπιν αυτού δεν χρειάζεται απόφαση του Σώµατος. 

 
 
Κε Πρόεδρε,  

1) έχουν προσκληθεί οι φορείς από τον Πρόεδρο του Σώµατος; 
2) Έχουν σταλεί επιστολές από φορείς και από δηµότες επαγγελµατίες στο Προεδρείο και 

γενικότερα στο Σώµα; 
3) Έχει γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή µε θέµα «Εµποροπανήγυρη Υπαπαντής»; 

 
 

 
Επειδή είναι προς ενηµέρωση το θέµα, δεν θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητο να 
ενηµερωθούν. 

 
 
Έτσι κι αλλιώς όπως ο τίτλος κε Πρόεδρε «Θρησκευτική εορτή Υπαπαντής 
του Χριστού, διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεως: ενηµέρωση», δεν 

χρειάζεται να πάρουµε απόφαση. Έτσι δεν είναι; Θα την πάρουµε µετά τις γιορτές. Και η 
εµποροπανήγυρις ενηµέρωση είναι, δεν χρειάζεται να πάρουµε απόφαση. Καταρχήν δεν 
χρειάζεται να έρθει καθόλου το θέµα για συζήτηση. Ειλικρινά δεν αντιλαµβάνοµαι δεκαπέντε 
(15) χρόνια που κλείνω γιατί υπάρχουν και παλαιότεροι συνάδελφοι εδώ, κάποια στιγµή είχε 
νόηµα, το συζητήσαµε 2 – 3 – 5 φορές, άντε το συζητήσαµε και µια φορά επί νέας 
δηµαρχοντίας σας και µε άλλη σύνθεση έστω, µε τον κ. Μασούρα παρόντα πάντως στην ίδια 
θέση. Ειλικρινά δεν έχω αντιληφθεί γιατί έρχεται το θέµα για συζήτηση. Έχουµε διαφωνήσει 
µετ΄ επαίνων, είχαµε βάλει χρονικά όρια και περιθώρια, αντιλαµβάνοµαι ότι ο ∆ήµος έχει ένα 
αρκετά σηµαντικό κοµµάτι εσόδων από την συγκεκριµένη εκδήλωση, θάπρεπε, όχι αλλάζοντας 
θέση κάθε φορά να λέµε άλλα, να βρεθούµε κάποια στιγµή να βάλουµε, όπως έχουµε πει πάλι, 
το µίνιµουµ αυτών που µπορούµε όλοι µαζί να το θεωρήσουµε ως αυτονόητο ότι µπορεί να 
γίνεται, να δούµε ποιες µικρές ή µεγαλύτερες προεκτάσεις, να έλθουµε σε µια ποιο µεγάλη 
συµφωνία µε τους εµπόρους και τους υπόλοιπους που διαµαρτύρονται. Τελικά έχει ατονήσει 
τόσο όσο θα ατονήσει εφέτος όταν θα ξανάρθει για τελευταία φορά επί δηµαρχοντίας σας το 
θέµα για τον τρόπο λειτουργίας της Ναυαρίνου το καλοκαίρι. ∆εν θα παρουσιαστεί κανένας 
εδώ εν αντιθέσει µε τις πρώτες φορές που γινόταν ο χαµός.  
 
Η πρότασή µου είναι να µην ξανάρθει. Να το διαχειρίζεται η ∆ηµοτική αρχή εκάστοτε όπως 
πιστεύει ότι είναι καλλίτερα και ας έχει την ευθύνη να τα ακούει ή να µην τα ακούει χωρίς να 
γίνεται καµία αντιπαράθεση. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς έχουµε πει, ο αντιδήµαρχος το ξέρει, 
κανονιστική διάταξη είναι, το παίρνει η ∆ηµαρχιακή, το περνάς εκεί, κάνεις ότι θέλεις και 
τελειώνει η ιστορία. Μην ξανάρθει. 
 

 
Όπως είπε και ο κ. Λευθεριώτης είναι κανονιστική διάταξη και στις δύο 
∆ηµαρχιακές Επιτροπές και στην προχτεσινή και στην αυριανή δεν υπάρχει 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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σαν θέµα. ∆εν ξέρω εάν ξαναπρέπει να έρθει και φέτος και πότε. ∆εν ξέρω αν θα γίνει και 
τρίτη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

 
∆εν ξέρω, λέω. ∆ηλαδή έπεται ότι ισχύει µε την ίδια δυναµική; Αλλά για 
µένα αυτό δεν είναι η ουσία του θέµατος. Είναι η τέταρτη φορά που φέτος 

συζητάµε γι΄ αυτό το θέµα. Παραµονές του πανηγυριού συζητάµε για το ίδιο θέµα. Τα δύο 
πρώτα χρόνια έγιναν αυτά τα οποία έγιναν και τα οποία είναι σε όλους γνωστά. Το 2005 έγινε 
µια προσπάθεια να υπάρξει µια συζήτηση µε τη δικιά σας κυρίως κε Πρόεδρε συνεισφορά 
ύστερα από δικές µας αιτιάσεις αλλά κυρίως ύστερα  από την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του 2004 που δεν κατόρθωσε να δώσει µια λύση στο πανηγύρι απορρίπτοντας τις 
προτάσεις της ∆ηµοτικής αρχής. Να θυµίσουµε ότι είχαµε 15 – 15 ισοψηφία µεταξύ θετικών 
και αρνητικών ψήφων.  
 
∆εν έχει νόηµα να ξαναµιλήσω για το πανηγύρι φέτος, να πούµε τις απόψεις µας. Είναι 
καταγεγραµµένες και είναι δεδοµένο ότι θα καταψηφίσουµε και έχουµε αντίθετες πλήρως 
απόψεις. Πλην όµως, έχει ιδιαίτερη σηµασία για όσους ασχολούµαστε λίγο – πολύ µε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να υπάρχει µια συνέπεια έργων και πράξεων. Νοµίζω ότι είναι το 
κορυφαίο.  
 
Τελειώνοντας την εισήγησή µου µπαίνω στον πειρασµό και θα τον κάνω βέβαια, από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το πρώτο του 2002, στις 22/1/2002, να αναφέρω τι έλεγε τότε ο κ. 
Μασούρας. Έτσι είναι ένα αφιέρωµα να θυµόµαστε αυτά που λέµε. «Θα ήθελα και πάλι να 
παραπονεθώ – έλεγε – για την περιφρόνηση του Σώµατος. Σήµερα συζητείται το θέµα ενώ οι 
θέσεις έχουν ήδη δοθεί». Μιλάµε 22/1 ήταν η συζήτηση, 24/1 έχουµε σήµερα. «Με την 
προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαµε ψηφίσει τις ρυθµίσεις µόνο για το 
1999 και ο κ. Κάρκαλης είχε δεσµευθεί µετά από συνεργασία µε τους φορείς να φέρει νέα 
επεξεργασµένη πρόταση. ∆εν έγινε αυτό. Επίσης ήταν προεκλογική δέσµευση του κ. ∆ηµάρχου 
ότι θα καταργήσει το πανηγύρι της Υπαπαντής. ∆εν το έκανε. Για τα κοινωνικά στρώµατα µε 
οικονοµικό πρόβληµα έχουµε τη λαϊκή του ∆υτικού Κέντρου. ∆εν µπορούµε να 
υπερψηφίσουµε γιατί δεν προσφέρει τίποτα στην πόλη και στους συνδηµότες µας.» Με αγάπη 
δικιά µας. 
 

 
Ευχαριστώ Πρόεδρε τον αγαπητό συνάδελφο κ. Κοσµόπουλο, αλλά όπως είδε, 
δεν ισχύει τίποτε απ΄ αυτά που ανάφερα τότε, γιατί είχε δεσµευθεί την 

προηγούµενη χρονιά ο τότε αντιδήµαρχος ότι θα φέρει πρόταση. Εµείς δεν είχαµε δεσµευθεί 
για κάτι τέτοιο. 
 

 
∆εν ήµουν ιδιαίτερα οξύς. Ήµουν γλυκύτατος. Θα µπορούσα να γίνω ποιο 
οξύς και εσείς το ξέρετε, γιατί εσείς είστε ο αφερέγγυος όχι εγώ. 

 
 
∆εν έχει νόηµα τώρα να ξαναπώ αυτά που λέω κάθε χρόνο όσον αφορά για το 
πανηγύρι κλπ. Είµαστε υπέρ εµείς. Θέλω µόνο να επαναφέρω την πρόταση που 

κάνουµε πάντα, να πω ότι δεν ισχύουν αυτά, δεν έχουν δίκιο οι έµποροι σ΄ αυτά που λένε ότι 
τους κόβει τον τζίρο κλπ. Έτσι κι αλλιώς αυτοί που ψωνίζουν στο πανηγύρι πηγαίνουν στα 
σούπερ µάρκετ και στα πολυκαταστήµατα. Στην κατάσταση που έχουν φτάσει οι έµποροι 
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φταίει η κυβερνητική πολιτική, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, της Ν.∆., της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 
τα σούπερ µάρκετ που κάνουν ζηµιά και τα πολυκαταστήµατα. Το 75% του τζίρου αυτοί τον 
τρώνε και θα ήθελα οι έµποροι να δείξουν εκεί τον αγώνα τους ενάντια στα πολυκαταστήµατα 
και την κυβερνητική πολιτική, στο ΠΑΣΟΚ και στη Ν.∆. Και να επαναφέρω την πρόταση που 
είχα κάνει και παλαιότερα, τα έσοδα του ∆ήµου από την εµποροπανήγυρη να πάνε σε έργα 
υποδοµής και στήριξης των εµπόρων σε συνεργασία µε τον σύλλογό τους. Ευχαριστώ. 
 

 
Υπάρχει όντως µια ευαισθησία κάθε φορά που θέλουµε να συζητήσουµε για 
την εµποροπανήγυρη. Το θεωρούµε σαν ένα ταµπού και είναι δεδοµένο ότι οι 

επαγγελµατίες δεν το  θέλουν και εµείς το κάνουµε για οικονοµικούς λόγους. Ακόµη κι αν είναι 
έτσι, δεν είναι λάθος. ∆εν πρέπει να θεωρούµε την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου σαν ένα 
πράγµα το οποίο λύθηκε ως δια µαγείας. Προσπάθειες γίνονται και όλα τα χρήµατα 
χρειάζονται. Και όλο καινούργια έξοδα µπαίνουν στο ταµείο του ∆ήµου. Π.χ. σχολικοί φύλακες. 
Τεράστιο ποσό. Από 700.000 € το χρόνο. Έτσι λοιπόν µην προσπαθούµε να είµαστε έτσι 
απαξιωτικοί για τα έσοδα που έχει ο ∆ήµος ή να µην προσπαθούµε να τα καναλιζάρουµε στη 
συγκεκριµένη κατεύθυνση γιατί οµολογουµένως υπάρχει σηµαντικό άνοιγµα.  
 
Το δεύτερο. ∆εν νοείται οποιαδήποτε πόλη να µην έχει ένα πανηγύρι. Θα µου πείτε έχουµε την 
ΚΑΚ. Θα µου πείτε έχουµε το ∆υτικό κέντρο. Χρειαζόµαστε της Υπαπαντής; Μπορεί να µην το 
χρειαζόµαστε. Και αν θέλετε να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος, να ανοίξει. Αλλά επιχειρήθηκε 
πέρυσι µε το Επιµελητήριο και δεν άνοιξε. Και το Επιµελητήριο ήθελε να κάνει αν θυµάµαι 
καλά το πανηγύρι και ήθελε να δώσει µερικά λεφτά στο ∆ήµο για να το δώσει κι αυτό να 
βγάλει κάποια περισσότερα. Αν θυµάµαι καλά.  
 
Με άλλα λόγια εγώ δεν είµαι για το πανηγύρι της Υπαπαντής. Εγώ θα ήθελα κάτι άλλο στο 
ιστορικό κέντρο. Κάτι που θα είναι κάθε Κυριακή και το έχω πει στο σύλλογο εµπόρων. Κάθε 
δεύτερη Κυριακή ή µια Κυριακή το µήνα, ένα παλιό, ένα παζάρι µε παλιά πράγµατα, να 
αναβιώνουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µέσα σε συγκεκριµένα σηµεία της πόλης. Παρόλα 
αυτά όµως όσο κι αν προσπάθησα κάποτε παλαιότερα, δεν µπόρεσα να το τακτοποιήσω. Ας 
ευχηθούµε ότι από δω και πέρα και µέσα σ΄ αυτή τη χρονιά θα µπορέσουµε να πάρουµε 
κάποιες αποφάσεις για το πανηγύρι της Υπαπαντής. Αν µπορέσουµε.  
 
Παρόλα αυτά απόφαση για τη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων αγαπητέ Στάθη 
χρειάζεται. Παρακαλώ να παρθεί για να µην έχουµε προβλήµατα µε την επίτροπο.  
 
Ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, 12 χρόνια παρουσίας µου στα έδρανα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
της Καλαµάτας κάθε χρόνο τέτοια εποχή ακούω τα ίδια και τα ίδια, τι θα 

κάνουµε, τι είδη, σε ποιο χώρο θα γίνει η εµποροπανήγυρη της Υπαπαντής, να αλλάξει µορφή, 
να αλλάξουν τα είδη πωλήσεως και κάθε χρόνο τα ίδια λόγια να αγαπιόµαστε. Και τα ίδια λόγια 
κάθε φέτος γίνονται ανακύκλωση, τα λόγια των συναδέλφων του προηγούµενου έτους. Το 
Επιµελητήριο πέρυσι ενθυµούµαστε ότι έκανε µια πρόταση να νοικιάσει το χώρο µε ένα 
αντίτιµο της τάξεως των 150.000 € και την απέσυρε αργότερα µε τη δικαιολογία ότι ήταν 
µικρό το χρονικό διάστηµα. Σεβαστό. Εφέτος δεν είδα να κάνει κάποια πρόταση. Πριν λίγες 
µέρες ο Εµπορικός Σύλλογος Καλαµάτας, δηλαδή µια εβδοµάδα πριν από την εµποροπανήγυρη 
έκανε µια πρόταση για την µη πραγµατοποίηση µε τη δικαιολογία ότι αποµυζά την τοπική 
οικονοµία. Συµφωνώ ότι οι µικροεπιχειρήσεις στενάζουν οικονοµικά. Κλείνουν. Κάποτε και το 
1997 επί δηµαρχοντίας του Χρήστου Μαλαπάνη είχαµε αν ενθυµήστε οι παλαιότεροι, είχαµε 
κάνει ένα εµπάργκο για τα σούπερ µάρκετ. Στα οποία και στην οµιλία του το 1997ο ∆ήµαρχος, 
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ο Χρήστος ο Μαλαπάνης, το προσπαθήσαµε όλοι, αλλά είδατε ότι αποτελέσµατα δεν έφερε. Ο 
Εµπορικός Σύλλογος πιστεύω ότι έπρεπε την επιστολή να την είχε στείλει εδώ και αρκετούς 
µήνες. Να είχαµε προβληµατισθεί όλοι. Έσοδα 150.000 κατά τη γνώµη µου ο ∆ήµος 
Καλαµάτας και µε την βοήθεια του Χρήστου του Μαλαπάνη στον οικονοµικό τοµέα αυτή τη 
στιγµή, έχει πλεόνασµα. ∆εν πιστεύω ότι ήταν ένας λόγος να εισπράξουµε αυτά τα 150.000.  
 
Επειδή κύριοι συνάδελφοι και του χρόνου όσοι συνάδελφοι θα είναι εδώ, τα ίδια λόγια θα 
ανακυκλώνουµε, επειδή εγώ δεν θα είµαι στα έδρανα του χρόνου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ως δηµοτικός σύµβουλος, όπως έχω δηλώσει δεν θα συµµετάσχω στο ψηφοδέλτιο ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ, αλλά θα βοηθήσω για την επανεκλογή του Γιώργου του Κουτσούλη. Αυτό το έχω 
πει. Εάν τεθεί θέµα ψηφοφορίας φέτος, αυτή τη στιγµή, εγώ δεν θα ψηφίσω την 
εµποροπανήγυρη µε αιτιολογία τις αρνητικής µου ψήφο, θα δηλώσω παρόν, διαµαρτυρόµενος 
εάν θέλετε σε εισαγωγικά, γιατί δεν προχώρησε αυτό το θέµα, δεν έγινε µια διαπαραταξιακή 
επιτροπή ώστε να ακουµπήσουµε αυτό το πρόβληµα που κάθε χρόνο λέµε τα ίδια και τα ίδια. 
Ο σεβαστός Πρόεδρος πέρυσι είπε στην οµιλία του ότι άνοιξε µια χαραµάδα και ότι µελλοντικά, 
του χρόνου είχατε αναφέρει κε Πρόεδρε, ότι η εµποροπανήγυρις θα είναι πολύ καλλίτερα. 
Βλέπετε κε Πρόεδρε και φέτος τα ίδια και δεν είδαµε κάποια χαραµάδα. Και ο φίλος µου ο 
αντιδήµαρχος ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος θα περίµενα να δω τι θα ψήφιζε φέτος όταν πέρυσι 
ψήφιζε την εµποροπανήγυρη και είπε ότι εάν από την εποµένη της ψηφοφορίας εδώ δεν γίνει 
διαπαραταξιακή επιτροπή να δούµε για το επόµενο πανηγύρι, δεν θα ψηφίσω.  
 
Κε Πρόεδρε αυτά, και εύχοµαι. . . Φαίνεται το λόµπι των µικροπωλητών είναι πάρα πολύ 
ισχυρό και πολύ ποιο ισχυρό το λόµπι των µικροπωλητών από την απόφαση ενός ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Ευχαριστώ. 
 

 
∆ύο µόνο λέξεις. Κε αντιδήµαρχε τη λέξη «εµποροπανήρυρις» τι την φέρνετε; 
Αφού ξέρετε πως πέρασε πέρυσι. Εποµένως µη προκαλούµε τους εµπόρους, µη 

τους ξύνουµε τις πληγές.  
Όσο για την πρόταση του κ. Λαφαζάνου που είπε ότι ο Εµπορικός Σύλλογος έστειλε πριν µια 
εβδοµάδα, έχει ήδη απελπιστεί. Πρώτα τις έστελνε προ µηνών. Προηγούµενα έτη. 
 
Όσον αφορά για την πρόταση του κ. Μαλαπάνη που είπε να γίνει κάτι µια Κυριακή, δηλαδή να 
γίνουµε είλωτες εµείς πάλι µια Κυριακή εκεί χάµου, γιατί οπωσδήποτε έτσι λέει, τι θα µείνει 
πλέον για να ψωνίσει τη ∆ευτέρα και την Τρίτη ο κόσµος από µας; Αφού οι λαϊκές αγορές, 
αυτή εδώ πέρα που γίνεται στην Αγία Τριάδα, αν θα βγείτε στα µαγαζιά την Πέµπτη, εσείς που 
είστε δηµότες της Καλαµάτας και ψηφιζόµαστε από την πόλη της Καλαµάτας, παίρνουµε από 
τους εµπόρους, εγώ νοµίζω θα αισθάνοµαι ντροπή. Μιλάνε µηδέν από µηδέν = µηδέν. 
Περιµένουµε να κλείσει η λαϊκή στη µια η ώρα µήπως περάσει κανένας για να κάνουµε σεφτέ. 
Αυτό είναι το κατάντη του εµπορικού κόσµου της Καλαµάτας. Και ερχόµαστε και µιλάµε για 
εµποροπανήγυρη. Κλείστε το αυτό το θέµα. Πέρασε πέρυσι πως πέρασε, και µην προκαλούµε 
τους εµπόρους της Καλαµάτας. Οι έµποροι της Καλαµάτας θα µας τιµωρήσουν όλους. 
Ευχαριστώ. 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό προσέρχεται στην αίθουσα ο κ. Μπάκας ∆ηµήτριος. 

 
Αυτή η υπόθεση µε την εµποροπανήγυρη για τη ∆ηµοτική αρχή κε Πρόεδρε 
είναι ένα µνηµείο αναξιοπιστίας. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, αυτή 

είναι η αλήθεια. Εµείς λέγαµε βέβαια τότε που ήµασταν ∆ηµοτική αρχή και εσείς όταν ήσασταν 
στην αντιπολίτευση ότι «βρε παιδιά υφίστανται και οικονοµικοί λόγοι». Ο πρώτος λόγος είναι 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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αυτός, έτσι, να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλο. Εµείς αναγνωρίζαµε και δεν 
απαξιώναµε αγαπητέ Χρήστο Μαλαπάνη τις οικονοµικές υποχρεώσεις που έχει ο ∆ήµος. Το 
λέγαµε τότε, το λέγαµε και συνέχεια. Βέβαια εσείς λαλήσατε τότε, λαϊκίζατε. ∆εσµευόσαστε 
προεκλογικά ότι θα τα καταργήσετε τα πανηγύρια για να πάρετε την ψήφο των 
επαγγελµατιών. ∆εσµευόσαστε. ∆εν είπα δεσµεύτηκε ο ∆ήµαρχος, εσείς. ∆εσµευόσαστε 
προεκλογικά ρητορεύατε εδώ πέρα ολόκληρη 4ετία όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Βέβαια. . . 
(αλλαγή ταινίας) 
. . . αναλάβατε ως ∆ηµοτική αρχή και βεβαίως δεν µπορούσαµε από την πρώτη χρονιά να σας 
καταλογίσουµε καµία ευθύνη αφού 1η του µήνα αναλάβατε, 15 του µήνα αν θυµάµαι καλά 
φέρατε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αλλά είχατε δεσµευθεί τότε ότι θα το εξετάσετε, θα 
συγκροτήσετε διαπαραταξιακές επιτροπές και θα πάρει µια άλλη µορφή το πανηγύρι και θα 
πάει σ΄ αυτά που πρέπει να πωλούνται και ου το καθεξής. Και απ΄ όλα αυτά που λέγατε δεν 
κάνατε τίποτα. ∆εν κάνατε τίποτα ίσως γιατί οι οικονοµικές υποχρεώσεις του ∆ήµου προέχουν. 
Εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά εκείνο τον «λαϊκισµό» τι τον θέλατε; Ότι σπείρεις θα θερίσεις 
συνάδελφε Γρηγόρη και αυτή τη στιγµή θερίζεις δυστυχώς το λαϊκισµό της προηγούµενης 
4ετίας.  
 

 
Για να µπούνε κάπως τα πράγµατα στη θέση τους γιατί εδώ ακούστηκαν διάφορα 
ποιος είναι µε ποιόν, ποιοι είναι µε τους εµπόρους και ποιοι δεν είναι µε τους 

εµπόρους. Και ξαναλέω, σε τελική ανάλυση τη ζηµιά στους εµπόρους δεν την κάνει το 
πανηγύρι της Υπαπαντής ούτε το παζάρι της Αγίας Τριάδας. Καθαρά πράγµατα. Σύµφωνα µε 
µελέτες, το 73% του τζίρου των εµπορικών καταστηµάτων τον παίρνουν τα 
πολυκαταστήµατα. Τι έχουν ψηφίσει κύριε συνάδελφε εδώ για τα πολυκαταστήµατα που 
ανοίξανε στην πόλη µας; Υπέρ ή κατά; Τα έχουν καταψηφίσει που βγαίνουν υποστηρικτές των 
µικροεµπόρων; Και από την άλλη µεριά τη ζηµιά τους την έχει κάνει η κυβερνητική πολιτική, η 
φοροµπικτική πολιτική, η κυβερνητική µπλε ή πράσινη και η φορολογική πολιτική, το οράριο 
και διάφορα άλλα µέτρα. Ευχαριστώ. 
 

 
Αγαπητέ Αργύρη η πρότασή µου για το ιστορικό κέντρο είναι να δηµιουργηθεί 
ένα παζάρι παλιών αντικειµένων. Αυτή την έχω καταθέσει από το 1997 στον 

Εµπορικό Σύλλογο. Να γίνεται κάθε Κυριακή ή κάθε 15 ηµέρες, κάθε δεύτερη Κυριακή, να είναι 
ανοιχτά τα µαγαζιά του ιστορικού κέντρου και µόνο του ιστορικού κέντρου την Κυριακή και να 
υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα πωλούν µόνο παλιά είδη. Εάν είναι να µετατραπεί σε 
παπουτσάδικα, να µείνει έτσι γιατί καλά αναπτύσσεται. Εάν όµως µπορείτε σαν επαγγελµατίες 
του ιστορικού κέντρου και σαν οργανισµός του ιστορικού κέντρου και σαν ∆ήµος να 
βαστήξουµε µια εκδήλωση ή να θεµελιώσουµε µία εκδήλωση που θα αφορά αποκλειστικά το 
παλιό βιβλίο, το παλιό αντικείµενο οποιασδήποτε φύσης, το παλιό λαογραφικό είδος, είναι µια 
θαυµάσια ευκαιρία να ξεκινήσουµε να προσπαθούµε να χτίσουµε µια τέτοια διαδικασία. Αν 
µπορούµε. 
 

 
Εγώ θα ήθελα να πω στα εξής: Ότι όταν ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας που 
ανέλαβα και την ευθύνη του συνδυασµού, και είναι και στο πρόγραµµά µας 

γραµµένο, δεν είπαµε ποτέ ότι θα καταργήσουµε το τουριστικό πανηγύρι της Υπαπαντής του 
Σωτήρος και µάλιστα επανειληµµένως έχω τοποθετηθεί υπέρ. Έτσι; Ούτε λαϊκισµούς έχω 
κάνει, ούτε έχω πει κάτι που δεν τόκανα. Ήδη το πρόγραµµά µας το 95% µε 98 έχει 
υλοποιηθεί. Βεβαίως προσπαθούν να ευτελίσουν το έργο που γίνεται είτε λέγεται περιµετρικός 
δακτύλιος, είτε λέγεται αποχέτευση, είτε λέγεται µέγαρο χορού, είτε λέγεται προγραµµατικές 
συµβάσεις της ∆ΕΠΑΚ. Εµείς όµως τις υποσχέσεις που έχουµε δώσει στους συνδηµότες µας 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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προεκλογικά και µας εµπιστεύθηκαν την ψήφο τους και µας έκαναν ∆ηµοτική αρχή, τις 
τηρούµε µε θρησκευτική ευλάβεια. 
 
Θέλω να πω το εξής: Ότι υπάρχει µια µελέτη που έχει γίνει τότε για το ιστορικό κέντρο. Την 
είχαµε παρουσιάσει στο αµφιθεατράκι της Φιλαρµονικής. Και συν της άλλης, είχαµε πει ότι εάν 
είναι δυνατόν και το κουβεντιάζουµε µε ευρύτητα πλέον, να υπάρξει και η κάρτα του ιστορικού 
κέντρου ώστε. . . Εάν πας να ψωνίσεις στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου και πρέπει να το 
κάνουµε κάποτε αυτό το πράγµα ή εµείς ή κάποιος άλλος που θα προκύψει, ώστε να υπάρχει 
ένα κίνητρο να ψωνίζουν στα µαγαζιά του ιστορικού κέντρου. Υπάρχουν πολλές ιδέες. Εάν 
όντως θέλουµε το ιστορικό κέντρο να το ξαναδηµιουργήσουµε, να το ξαναζωντανέψουµε, να 
µαζευτούµε πάλι να κάνουµε προτάσεις ώστε να έρθουµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
οµόφωνα και να ψηφίσουµε την ανάσταση του ιστορικού κέντρου. Εµείς σα ∆ηµοτική αρχή 
προσπαθούµε, αυτό προσπαθούσε και η προηγούµενη, και η προ προηγούµενη, να ανοίξει το 
µουσείο γιατί πιστεύουµε ότι το µουσείο του ιστορικού κέντρου, η παλιά λαχαναγορά δηλαδή, 
θα προσελκύσει κόσµο και ο κόσµος θα είναι εκείνος ο οποίος θα αλλάξει και το τοπίο των 
επαγγελµατιών, των επαγγελµάτων. Εκείνο όµως που πρέπει να προσέξουµε είναι 1) µέχρι 
πόσο µπορούν να φτάσουν τα µπαράκια και 2) να προστατέψουµε µε κολωνάκια, και γι΄ αυτό 
περιµένω από την τεχνική υπηρεσία µελέτη και οµόφωνα να το δούµε όλοι µαζί για να 
σταµατήσει αυτό το αίσχος που γίνεται, που ανεβαίνουν τα αµάξια. Όλοι µας έχουµε 
δεινοπαθήσει, όλοι τα ξέρουµε, δεν διαφωνεί κανείς και θα προχωρήσουµε για µια πόλη που 
την αγαπάµε όλοι µας. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αργυροπούλου Βασιλική 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  10. Κουδούνης Αργύριος 
  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  12. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης 
  16. Μαλαπάνης Χρήστος 
  17. Μασούρας Γρηγόριος 
  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  19. Μαυρέα Αικατερίνη 
  20. Μέλιος Ιωάννης 
  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  22. Μπάκας Ιωάννης 
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  23. Μπαστακός Παναγιώτης 
  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  26. Πασχάλης Γεώργιος 
  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  28. Σούµπλης Μιχαήλ 
  29. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  30. Τσώλης Πέτρος 
  31. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 22 Φεβρουαρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


