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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  585/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 28/24-09-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 585 απόφαση), 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 585 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11)  Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος και  
22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης και Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πρόταση του ∆ήµου Καλαµάτας για την αποκατάσταση – αναζωογόνηση της πυρόπληκτης 
περιοχής. 

 
Το θέµα εισηγούνται οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Σπίνος και Ηλιόπουλος Αθανάσιος, οι οποίοι 
αναφέρουν τα εξής: 

 
Κε Πρόεδρε θα µου αφήσετε ένα λεπτό πριν αναφερθώ ακριβώς στην εισήγηση, 
θεωρώ ότι πρέπει να πω δύο – τρία πράγµατα που θα πρέπει να ακουστούν και να 

είναι εισήγηση αυτών που έχετε όλοι στα χέρια σας και θα αποδείξουµε αλλά πιστεύουµε ότι 
θα το δείτε κι εσείς ότι έχει γίνει µία πάρα πολύ σοβαρή και καλή τεκµηριωµένη δουλειά. Θα 
ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς έχουν το προνόµιο οι κάτοικοι  του ∆ήµου της 
Καλαµάτας να µένουνε σε µία περιοχή που έχει δοκιµασθεί δυο φορές από τις δυνάµεις της 
φύσης. Και εννοώ τόσο το σεισµό που έγινε περίπου πριν είκοσι χρόνια όσο και τώρα µε τις 
καταστροφικές φωτιές που έγιναν στα δηµοτικά διαµερίσµατα του Ταϋγέτου και στην 
ευρύτερη περιοχή βορειοανατολικά της πόλης της Καλαµάτας.  
 
Την πρώτη φορά αυτή η πόλη, οι κάτοικοι, αυτοί που υπηρέτησαν την τοπική αυτοδιοίκηση 
όλα αυτά τα χρόνια απέδειξαν ότι µπορούν µε τη θέληση και τη δύναµη να καταφέρουν να 
ξαναστήσουν µια πόλη καλλίτερα οργανωµένη από ότι ήταν πριν και να αποδείξουν ότι δεν 
έµειναν µόνο ερείπια. Έτσι ακριβώς πρέπει κι εµείς τώρα και η ∆ηµοτική αρχή και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και ο ∆ήµος γενικότερα, πρέπει να αποδείξει ότι θα καταφέρει να «εκµεταλλευτεί» 
αυτό το κακό που έγινε στην περιοχή του Ταϋγέτου έτσι ώστε µέσα από τη στάχτη να 
φτιάξουµε κάτι καλλίτερο από ότι ήταν πριν. Που δυστυχώς όλοι γνωρίζουµε αρκετά χρόνια 
πολλά λόγια, πολλές κουβέντες έχουν γίνουν για την περιοχή του Ταϋγέτου αλλά κανένα 
αποτέλεσµα καµία ενέργεια δυστυχώς προς όφελος των κατοίκων και των οικισµών στη 
συγκεκριµένη περιοχή. Έχω πει πολλές φορές ότι είµαστε τυχεροί οι κάτοικοι της πόλης της 
Καλαµάτας που έχουµε τα βουνά βορειοανατολικά της πόλης και δεν βλέπουµε την 
καταστροφή που έχει γίνει εκεί. Για όσους έχουµε πάει, και συµβουλεύω και όλοι οι άλλοι να 
περάσουν κάποια στιγµή, ξέρουµε την οικολογική καταστροφή που υπάρχει στη συγκεκριµένη 
ζώνη και δυστυχώς δεν έχουµε καταλάβει ακόµα, είµαστε µόνον στα λόγια, τι ζηµιά και εµείς 
και τα παιδιά µας θα έχουµε τις επόµενες δεκαετίες. Αρκεί µόνον να πω ότι από τα 243.000 
στρέµµατα που καλύπτει ο διευρυµένος ∆ήµος Καλαµάτας, περίπου στο 1/3 αυτή τη στιγµή 
έχει περάσει φωτιά και µιλάµε για µια πολύ µεγάλη καταστροφή. ∆εν θα µιλήσουµε για 
ολοσχερή, αλλά ζηµιά που δυστυχώς δύσκολα µπορεί να διορθωθεί και να βελτιωθεί µέσα σε 
επόµενες δεκαετίες.  
 
Έχει γίνει πολύς λόγος και αρκετές κόντρες τις προηγούµενες εβδοµάδες για το τι έγινε, τι 
έφταιξε, ποιος έφταιγε, για ποιο λόγο έγινε σε τόσο διευρυµένο πεδίο αυτή η ζηµιά και η 
καταστροφή όπως είπα στα συγκεκριµένα δηµοτικά διαµερίσµατα αλλά θεωρώ ότι ο ρόλος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ειδικότερα της ∆ηµοτικής αρχής και γι΄ αυτό φέρνει το 
συγκεκριµένο θέµα, ξεκινάει από την επόµενη µέρα και µετά. Ότι πρέπει να είµαστε έτοιµοι, να 
έχουµε ένα σχέδιο και ένα προγραµµατισµό έτσι ώστε να καταφέρουµε να µπορέσουµε να 
ξαναδώσουµε ζωή στις συγκεκριµένες περιοχές. ∆ηλαδή να µιλήσουµε όχι για µερική 
αποκατάσταση, για απλή αποκατάσταση των ζηµιών αλλά για πλήρη ανασυγκρότηση και 
αναζωογόνηση των δηµοτικών διαµερισµάτων. Έτσι θα ήταν καλό προς ενηµέρωση του 
Σώµατος, να πούµε τι ακριβώς έκανε ο ∆ήµος Καλαµάτας και το προσωπικό του τις επόµενες 
ακριβώς µέρες όταν ποια τα πράγµατα καταλάγιασαν από πλευράς φωτιάς.  
 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Αµέσως µετά από δυο – τρεις ηµέρες, η ηµεροµηνία είναι 29/8/07 συντάχθηκε και κατατέθηκε 
προς όλες τις αρµόδιες αρχές µέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού – µιλάµε για 
προεκλογική περίοδο – το πρώτο υπόµνηµα που αναφερόταν στις απαραίτητες ενέργειες που 
έπρεπε να γίνουν στα δηµοτικά διαµερίσµατα µε ένα συνολικό κόστος 2.000.000 ευρώ που 
ήταν οι άµεσες ενέργειες για να µπορέσουν οι κάτοικοι των συγκεκριµένων δηµοτικών 
διαµερισµάτων τις επόµενες αµέσως µέρες να κατοικήσουν και να µπουν στα σπίτια τους και 
να µπουν πάλι σε λειτουργία µέσα στα ίδια τα χωριά τους. Ο ∆ήµος µετά αυτό το 
συγκεκριµένο υπόµνηµα ξεκίνησε άµεσα µε δικά του έξοδα καταρχήν γιατί δεν είχε φτάσει η 
χρηµατοδότηση από τη κυβέρνηση και το υπουργείο, καθαρισµό των δρόµων, αποκατάσταση 
όλων των ζηµιών που είχαν γίνει στους δρόµους µε τις καταπτώσεις, ολοκλήρωσε τους 
καθαρισµούς των ρεµάτων. Εδώ και µια εβδοµάδα περίπου έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι 
καθαρισµοί των ρεµάτων όσον αφορά εκεί που θα γίνει όλη η απορροή των οµβρίων και 
γενικότερα για να µην έχουµε πρόβληµα µε τα αντιπληµµυρικά. Και συγχρόνως στις 13/9/07 
έγινε επί τόπου επίσκεψη. . .  Όχι, όχι αξίζει, κε Αλευρά αξίζει όµως, εντάξει είναι κάποιες 
ενέργειες που δείχνουν πως ακριβώς λειτούργησε η ∆ηµοτική αρχή. Γιατί ξέρετε κάτι, θα έχετε 
µια πολύ καλή διαδικασία ότι σ΄ αυτά που θα καταλήξω και που λέτε ότι είναι το . . . θα πείτε 
ότι είναι κάποια πράγµατα θεωρητικά, που απλώς έχουν γραφτεί επάνω στο χαρτί και απλώς 
έχουν συνταχθεί προϋπολογισµοί. Με τις προηγούµενες όµως ενέργειες και τις άµεσες 
ενέργειες που έχουν γίνει, αποδεικνύουµε ότι µπορούµε να τα φέρουµε εις πέρας. Όπως επίσης 
αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη αναθέσεις εργολαβιών, περίπου σε σύνολο προϋπολογισµού 
600.000 ευρώ που αυτά θα γίνουν άµεσα πριν από το τέλος του χρόνου του 2007 και 
αφορούν αντικατάσταση πινακίδων οδοσήµανσης, αποκατάσταση και συµπλήρωση 
κιγκλιδωµάτων όπως είναι οι µπάρες, αποκατάσταση δηµοτικού φωτισµού, αντιστήριξη 
πρανών.  
 
Αφού έχουµε κάνει αυτά και αφού τα έχετε δει, και θα ήταν καλό να δούµε και τις δικές µας 
παρατηρήσεις αν δεν λειτουργήσαµε σωστά, αν δεν λειτουργήσαµε άµεσα και αν έπρεπε να 
κάνουµε κάτι διαφορετικό.. .  (αλλαγή ταινίας). . . που θα κάνει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
προς τη Ελληνική κυβέρνηση και αυτή κατ΄ επέκταση στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης έτσι 
ώστε για το πρώτο χρόνο για το έτος 2008 να διεκδικηθούν λεφτά, µια µεγάλη 
χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση όλων των πυρόπληκτων περιοχών στην ευρύτερη 
Ελληνική περιφέρεια, εµείς µιλάµε συγκεκριµένα για το ∆ήµο Καλαµάτας. Αυτό το ποσό, 
αυτούς τους πίνακες που έχετε στα χέρια σας, και είναι ένα σύνολο προϋπολογισµού 
40.000.000 ευρώ, και συγχρόνως καταφέραµε πάλι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 
συντάξουµε και την επόµενη προµελέτη και προϋπολογισµό για αυτό που είπα στην αρχή της 
εισήγησής µου, αυτό που θα αφορά την ανασυγκρότηση και την αναζωογόνηση των 
πυρόπληκτων δηµοτικών διαµερισµάτων και ανέρχεται σε ένα ύψος 60.000.000 ευρώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αναµφισβήτητα το φετινό καλοκαίρι 
στιγµατίσθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες τραυµάτισαν 

και πλήγωσαν και την περιοχή του Μεσσηνιακού Ταϋγέτου. Σπίτια κάηκαν, καλλιέργειες 
καταστράφηκαν ενώ εν γένει η περιβαλλοντική καταστροφή και ιδίως αυτού του δασικού 
πλούτου καθώς και οι επιπτώσεις στους οικισµούς και τα χωριά θα είναι τεράστιες. Πρέπει 
λοιπόν να συζητήσουµε και να καταλήξουµε σε κάποια πρόταση για την υπόθεση αυτή που 
λέγεται Ταΰγετος. Και η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει σ΄ αυτούς τους άξονες που 
ανέπτυξε και πριν ο Γιώργος ο Σπίνος αφενός στην υλοποίηση του προγράµµατος για την 
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που ανέρχεται στο ποσό των 740.000 ευρώ και που αφορά 
τα έργα που ανέφερε πριν ο Γιώργος και δεύτερον στην υλοποίηση ενός προγράµµατος 
αναζωογόνησης των πυρόπληκτων περιοχών ώστε αφενός να αποτραπεί τυχόν φαινόµενο 
εγκατάλειψης των χωριών αυτών και αφετέρου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να 
τεθούν οι βάσεις  για ένα καλλίτερο µέλλον στην περιοχή. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, όπως είπε και ο Γιώργος, οι µελέτες συντάσσονται και η 
εκτέλεσή τους θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 86 του δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικα, ενώ πρέπει να σηµειωθεί  ότι αµέσως µετά την πρώτη εβδοµάδα της 
φωτιάς, διατέθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές µηχανήµατα προκειµένου να γίνουν καθαρισµοί 
της δηµοτικής οδοποιίας και των αγροτικών δρόµων. Ήδη µέχρι και σήµερα έχουν 
πραγµατοποιηθεί δεκάδες ηµεροµίσθια ενώ τα µηχανήµατα αυτά θα βρίσκονται ανά πάσα ώρα 
και στιγµή σε ετοιµότητα και ολόκληρο το χειµώνα προκειµένου να παρέµβουν προκειµένου να 
χρειαστεί για να αντιµετωπισθούν φαινόµενα καταπτώσεων εξαιτίας των βροχών στο οδικό 
δίκτυο. Όπως άλλωστε έγινε και πρόσφατα, την προηγούµενη Παρασκευή στο δρόµο Καρβέλι 
– Λαδά εξαιτίας βροχής.  
 
Ως προς το δεύτερο άξονα που ανέφερα, µε έσοδο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλληλεγγύης ο 
∆ήµος έχει συντάξει πίνακα έργων όπου από το ταµείο αυτό θα διεκδικήσει µε την πρόταση 
που θα καταθέσει η Ελληνική κυβέρνηση έργα ύψους περίπου 40.000.000 ευρώ τα οποία 
αφορούν τους τοµείς οδοποιίας και µεταφοράς, ύδρευσης – άρδευσης, αντιπληµµυρικών 
έργων, δικτύου αποχέτευσης, αντιµετώπισης κατολισθήσεων, κτηριακών υποδοµών, 
πολιτισµού, ενέργειας – επικοινωνίας, υγείας – πρόνοιας, περιβάλλοντος, τουριστικής προβολής 
και τοπικής οικονοµίας.  
 
Θέλω επίσης να υπενθυµίσω ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας από την πρώτη στιγµή και για να σταθεί 
κοντά στους πυρόπληκτους συνδηµότες µας άνοιξε τα δηµοτικά καταστήµατα ώστε να 
µπορούν αυτοί να εξυπηρετηθούν για ζητήµατα που είχαν να κάνουν µε την αντιµετώπιση 
θεµάτων που προέκυψαν από τις πυρκαγιές, όπως καταγραφή κατεστραµµένων οικιών, 
καλλιεργειών, ζωοτροφές κτλ. Επίσης να σας γνωστοποιήσω ότι σε λίγες ηµέρες θα ξεκινήσει 
και η χορήγηση της πάγιας προκαταβολής στα τοπικά διαµερίσµατα. Μεταξύ αυτών θα είναι και 
τα πυρόπληκτα ώστε να δύνεται τα τοπικά συµβούλια να αντιµετωπίσουν άµεσες ανάγκες των 
διαµερισµάτων. Τέλος, να σηµειώσουµε ότι στα πλαίσια του φετινού τεχνικού προγράµµατος 
εκτελέστηκαν, εκτελούνται και θα εκτελεσθούν στο προσεχές χρονικό διάστηµα στον Ταϋγετο 
έργα συνολικού προϋπολογισµού 660.000 ευρώ περίπου. 
 
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας πρέπει να γίνει κοινώς αποδεκτό ότι 
πρέπει να καταλήξουµε σε µία κοινή πρόταση για τον Ταϋγετο. Μία πρόταση που θα έχει ως 
στόχο το ξαναζώνταµα του Ταϋγέτου που είναι σίγουρα ένα εγχείρηµα δύσκολο. Πρέπει να 
σταθούµε και θα σταθούµε κοντά στους κατοίκους και θα τους υποστηρίξουµε. Πρέπει να 
σταθούµε και θα σταθούµε κοντά στα τοπικά συµβούλια µε τα οποία έχουµε και θα έχουµε 
σίγουρα και στο µέλλον µια άριστη συνεργασία. Ευχαριστώ. 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος, ως εξής: 

 
Η πρώτη προσέγγιση η οποία έχει γίνει και είχαν δοθεί τα χρήµατα, ο 
πρώτος προϋπολογισµός των 2.035.000 ευρώ συµπεριλαµβάνονται στο 

ποσό των 60.000.000; 
 
Τα 2.035.000 ευρώ είναι για έργα αποκατάστασης. Τα άλλα είναι για έργα 
αναζωογόνησης.  

 
Άρα λοιπόν δεν συµπεριλαµβάνεται. Πρέπει να βρούµε γι΄ αυτά άλλον 
χρηµατοδότη.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ποιος, εάν εξαιρέσουµε τις 600.000 που υπάρχουν, θα ήθελα να δω λέει . . . ∆ιαβάζω στη 
σελίδα 3 «Ο ∆ήµος Καλαµάτας συνέταξε πίνακα αναγκαίων έργων προς αποκατάσταση των 
υποδοµών εντός των χρηµατοδοτικών ορίων που διεκδικεί ο Νοµός Μεσσηνίας για τις 
πυρόπληκτες περιοχές του. Αναφορικά µε το άµεσο διάστηµα το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 
39.980.000 ευρώ.» Ποιος καθόρισε το χρηµατοδοτικό όριο που διεκδικεί ο νοµός Μεσσηνίας 
και κατά συνέπεια στη συνέχεια ποιος καθόρισε από αυτό το ποσό τι αντιστοιχεί στο ∆ήµο 
Καλαµάτας;  
 

 
Έγιναν δύο συσκέψεις στη Νοµαρχία. Είναι ποσά αυτά τα οποία απευθύνονται 
για χρηµατοδότηση στο Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως 

ο τελικός πίνακας θα συνταχθεί από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 
Υπήρχε ένας πίνακας συγκεκριµένος για το ποια έργα µπορούν να ενταχθούν για 
χρηµατοδότηση στο Ταµείο Αλληλεγγύης και όλα αυτά έβγαιναν µε συγκεκριµένο µπούσουλα 
από κεντρικά. ∆εν σηµαίνει ότι θα πάνε 39.000.000, µπορεί να πάνε και περισσότερα διότι είναι 
και ζητήµατα που δεν είναι της δικής µας αρµοδιότητας όπως είναι τα αγροτικά ζητήµατα ας 
πούµε. Αυτά θα πάνε σε κεντρικό επίπεδο, θα συγκεντρωθούν και θα υποβληθούν για 
χρηµατοδότηση από στο Ταµείο Αλληλεγγύης. Γι΄ αυτό υπάρχει διαφοροποίηση 39 µε 60. 
 

 
Το λέω αυτό διότι όταν ακούω δηλώσεις από τη Νοµαρχία ότι «αν πάρουµε 
30.000.000 θα είµαστε ευχαριστηµένοι», συµπεριλαµβάνονται και τα δικά 

µας αυτά σ΄ αυτά τα 30.000.000 που θα είναι ευχαριστηµένοι αν τα πάρουµε; 
 

 
Σ΄ αυτό δεν µπορούµε να απαντήσουµε. Ο ∆ήµος προσπαθεί, δεν θεωρεί το 
συγκεκριµένο γεγονός οσµό, καταγράφει µία πραγµατικότητα µε φιλαλήθεια και 

τα διεκδικεί.  
 

 
Θέλω να πληροφορήσω το Σώµα ότι τα 39 ή 40 εκατοµµύρια δεν είναι ότι κάναµε 
ασκήσεις κε Κοσµόπουλε επί χάρτου και είπαµε τα 40 καλά είναι. Σας διαβεβαιώνω 

µόνο ότι όσον αφορά την οδοποιία, επειδή έτυχε να είµαι στη συνάντηση των µηχανικών που 
κάναν, πήγε µε χάρακα. Τα χιλιόµετρα και κόστος αποκατάστασης. ∆εν σας λέω και για τον 
φωτισµό που ήταν ο κ. Αντιδήµαρχος και οτιδήποτε άλλο. Είναι απόλυτα τεκµηριωµένα 
τεχνικά. 
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Αρτεµισίας): 
Κε Σπίνο προεκλογικά φάνηκε ότι µε πολύ γρήγορους ρυθµούς θα περπατήσουν 

κάποια πράγµατα στην περιοχή του Ταϋγέτου. Βλέπω όµως ότι έχει περάσει πάρα πολύς 
καιρός και ο ∆ήµος µία υποχρέωση που έχει, να αποµακρύνει τα υπολείµµατα από τις καµένες 
κατοικίες και τα αυτοκίνητα δεν το έχει κάνει και δεν έχει δηµιουργήσει την υποδοµή που θα 
πάνε τα λυόµενα, δηλαδή αυτούς τους λυόµενους οικίσκους που θα φέρει η Νοµαρχία. Έτσι 
µας έχουν ενηµερώσει, για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν τα σπίτια τους, θα τους 
παραχωρήσουµε λυόµενους οικίσκους. Πρέπει να γίνει µία υποδοµή για να τοποθετηθούν αυτά 
τα καταλύµατα. Νοµίζω ότι έχει πάρα πολύ καθυστερήσει η ∆ηµοτική αρχή να πάρει αυτή τη 
µέριµνα, στο ποιο σηµείο θα τοποθετηθεί ο κάθε οικίσκος και τι θα γίνει αφού υπάρχει ήδη το 
καµένο. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
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Κάτι άλλο είναι ότι ενώ σας έχουµε υποδείξει µετά τη καταστροφή επάνω έναν τρόπο για να 
µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε µία καινούργια ποσότητα νερού ύδρευσης, δεν έχει γίνει ακόµα 
τίποτα. Σας έχουµε προτείνει από τη κατασκήνωση ΓΕΧΑ να εξασφαλίσουµε µία ποσότητα. 
Ακόµη λοιπόν εµείς δεν έχουµε νερό και τα βυτία φέρνουν νερό από την Καλαµάτα. 
 
Κάτι άλλο. Ήθελα να ρωτήσω τον κ. ∆ήµαρχο αν έχει υπόψη του το αίτηµα που κατέθεσε το 
τοπικό συµβούλιο στις 20 Σεπτεµβρίου µε αριθµό πρωτοκόλλου 85 και ποια είναι η άποψή του 
γι΄ αυτό. Ευχαριστώ. 
 

 
Κα Βασιλάκη καταρχήν να διευκρινίσουµε ότι το συγκεκριµένο σήµερα θέµα και θα 
απαντήσω και σ΄ αυτά που λέτε, και πολύ καλά κάνετε γιατί σας ενδιαφέρει το τι 

γίνεται τώρα, είναι τι ακριβώς προτείνουµε εµείς προς την ανασυγκρότηση, όπως είναι το 
θέµα, και αναζωογόνηση των πληγέντων περιοχών. Άρα καλό θα ήταν οι ερωτήσεις να γίνονται 
πάνω σ΄ αυτό. 
 
Επειδή µιλάτε για την αποκατάσταση, και καλά τότε, ευτυχώς το σηµείωσα και στην 
παρέµβαση που έκανε ο κ. Αλευράς, θεωρώ ότι και εσείς θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο 
∆ήµος πραγµατικά, και θα φτάσω και στα συγκεκριµένα, όσο µπορούσε άµεσα στα συνεργεία 
βρέθηκε από την πρώτη στιγµή στο πλευρό των πυροπλήκτων. Εγώ απλώς να ενηµερώσω το 
Σώµα ότι όταν ανεβήκαµε µε τον κ. ∆ήµαρχο στις 13/9 και τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και 
µε ένα µεγάλο κλιµάκιο που δεν έχει ξαναγίνει, όλοι οι µηχανικοί, όλοι οι διευθυντές και όλοι οι 
µηχανικοί των τµηµάτων ήταν στα συµβούλια που γίνανε. Σας γνωρίζω ότι στις 13/9 όσον 
αφορά τα αποκαΐδια, δυστυχώς οι δηµότες της περιοχής τα ρίχνανε δεξιά και αριστερά και 
εκείνη τη στιγµή ενηµερώσαµε τους προέδρους ότι πρέπει να τα βάζουν σε ένα συγκεκριµένο 
σηµείο και ότι ο ∆ήµος θα στείλει φορτηγά για να πάει να τα καθαρίσει. Και τα λυόµενα, αυτό 
που µπορώ να πω από την προσωπική µου µαρτυρία, όταν γινόταν θέµα στο ∆ήµαρχο για το 
θέµα των λυοµένων, θυµάµαι και στην Αλαγονία συγκεκριµένα, ο κ. ∆ήµαρχος αµέσως έδωσε 
εντολή τα δύο λυόµενα, µπορεί να το πει και ο ίδιος ο κ. Μέλιος, µε άµεση παρέµβαση να 
φύγουν για την Αλαγονία. Τώρα, κάποια προβλήµατα όσον αφορά τις διαµορφώσεις και κάποια 
άλλα θέµατα που δεν έχουν λυθεί, θεωρώ ότι µε τη συνεργασία των προέδρων και του 
αρµόδιου αντιδηµάρχου και µε εµένα προσωπικά, θα καταφέρουµε να τα λύσουµε. Αλλά 
σηµειώστε ότι από την πρώτη στιγµή για την ύδρευση και άρδευση καταφέραµε και δώσαµε 
κατευθείαν έτσι µια καλή λειτουργία. ∆εν µπορούσαµε, δεν ήταν δυνατόν να πάµε στο 100%. 
 

 
Συγνώµη, επιτρέψτε µου. Για την άρδευση µη το συζητάτε γιατί γνωρίζετε πολύ 
καλά ότι δεν ήταν αντικείµενο δικό σας, του ∆ήµου. Για την άρδευση ξέρετε πάρα 

πολύ καλά ότι εγώ απευθύνθηκα στον κ. ∆ήµαρχο για να εξασφαλίσουµε ένα λάστιχο Φ63, 
600 µέτρων προκειµένου να σώσουµε τα τελευταία κηπευτικά που ήταν µέσα στον οικισµό µας 
και είχε καταστραφεί αυτή η διαδροµή από ∆έση µέχρι τον οικισµό. Ο κ. ∆ήµαρχος µε 
παρέπεµψε στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο κ. Παναγιωτόπουλος µε αλλεπάλληλα τηλεφωνήµατα 
πέρασε περίπου ένα 15νθήµερο και δεν έµεινε τίποτα απ΄ αυτά. Άρα µε την άρδευση δεν 
έχουµε ασχοληθεί καθόλου και δεν είναι και της αρµοδιότητας του ∆ήµου.  
 
Εγώ κε Σπίνο συγνώµη, κάτι άλλο σας ρώτησα. Τα αποκαΐδια σαφώς, και τα µηχανήµατα τα 
χωµατουργικά ήρθαν και ευχαριστώ γι΄ αυτό ήταν πολύ καλό, ήταν χρήσιµο να καθαριστούν 
το αγροτικό δίκτυο και ο εθνικός δρόµος. Το πρόβληµά µας είναι άλλο. Υπάρχουν οι 
ερειπωµένες οικίες, αυτές που καήκανε και υπάρχουν τα θεµέλιά τους. Αυτά πρέπει κάποιος να 
τα αφαιρέσει και από ότι µου είπαν από τη Νοµαρχία γιατί ασχολήθηκα, είναι της αρµοδιότητας 
του ∆ήµου. Να αφαιρεθούν λοιπόν όλα τα καµένα, τα κατεστραµµένα προκειµένου οι εδαφικές 
εκτάσεις να αξιοποιηθούν µε τους καινούργιους οικίσκους που θα φέρουν, τους λυόµενους. 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 
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Αυτό σας είπα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει άµεσα όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι άνθρωποι 
βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να φιλοξενούνται σε σπίτια και να νοιώθουν ότι είναι 
δυσάρεστοι, φορτικοί και συνέχεια µε πιέζουν πότε θα έρθουν τα λυόµενα και πότε θα έρθουν 
τα λυόµενα. Λοιπόν πρέπει ο ∆ήµος να ασχοληθεί µ΄ αυτό το κοµµάτι αύριο εάν είναι δυνατόν, 
προκειµένου να τοποθετηθούν το συντοµότερο τα λυόµενα επάνω. Ευχαριστώ. 
 

 
Θέλω να δώσω µία απάντηση για το θέµα της άρδευσης. Όπως 
γνωρίζετε καλά κα Πρόεδρε, το αρδευτικό δίκτυο του Ταϋγέτου έχει 

καταστραφεί ολοκληρωτικά. Η ζηµιά αποτιµάται στις 500.000 ευρώ. ∆εν νοµίζω ότι µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µεµονωµένα µόνο για την Αρτεµισία και µόνο για ένα λάστιχο. Ο κ. ∆ήµαρχος 
δεν σας µίλησε για το δηµοτικό αρδευτικό δίκτυο, σας µίλησε για τα λάστιχα τα ιδιωτικά τα 
οποία τα παίρνετε από τη Νοµαρχία. Εµείς δεν έχουµε καµία εµπλοκή σ’ αυτό. Έχουµε εµπλοκή 
στο δηµοτικό αρδευτικό δίκτυο, η ζηµιά είναι τεράστια και αν έχετε δει µέσα στις προτάσεις 
που θα υποβληθούνε, περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου. Και όχι 
µόνο αυτό αλλά και το θέµα της διαχείρισης, διότι µέχρι τώρα και γνωρίζετε πολύ καλά τι 
γινόταν.  
 

 
Μου επιτρέπεται. Κε Ηλιόπουλε, εγώ δεν κατηγορώ το ∆ήµο γι΄ αυτό. Ίσα – ίσα ο 
κ. ∆ήµαρχος µε ενηµέρωσε πάρα πολύ νωρίς και απευθύνθηκα εκεί που έπρεπε. 

Απλά είπα για να πληροφορήσω το Σώµα τι µου συνέβη. ∆εν µας εξασφαλίσανε το λάστιχο 
που θέλαµε από τη Νοµαρχία και ξεράθηκαν τα τελευταία κηπευτικά. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε σήµερα συζητάµε για ένα σχέδιο που αφορά την αποκατάσταση 
και την αναζωογόνηση του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου. Ωστόσο όµως δεν 

έχουµε ακόµα πληροφορηθεί το τι ακριβώς έφταιξε και κάηκε ο Ταΰγετος. Ποιος έχει τις 
ευθύνες του. Ποια  υπηρεσία ή ποιοι φορείς έχουν τις ευθύνες τους. Από τι προήλθε η φωτιά.  
 
Σε πρόσφατη συνέντευξη εδώ στη ΦΩΝΗ προχθές ο πρώην ∆ήµαρχος, ο κ. Παναγής 
Κουµάντος µνηµόνευσε ένα σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ το οποίο  λέει ότι πετάχτηκε στα συρτάρια 
και δεν εφαρµόσθηκε ποτέ. Θα ήθελα τους αρµοδίους να απαντήσουν αν όντως υπήρχε σχέδιο 
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και αυτό δεν εφαρµόσθηκε.  
 
Επίσης θα ήθελα να πληροφορηθούµε οι υπηρεσίες, οι κρατικές υπηρεσίες, ποια είναι η 
αίσθηση της ∆ηµοτικής αρχής, ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους και στην αποστολή τους;  
 
Και σε ότι αφορά βέβαια το συγκεκριµένο σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει αρκετές προτάσεις, 
ευχή µας είναι να υλοποιηθεί στο σύνολό του. Όµως µήπως αυτές οι προτάσεις ανεβάζουν 
πάρα πολύ ψηλά τον πήχη σε ότι αφορά τις χρηµατοδοτήσεις, 60.000.000 ευρώ; Και µήπως σε 
τελική ανάλυση - επόµενη ερώτηση - µπαίνουµε σε ξένα χωράφια, γιατί εδώ λέτε «πολιτισµός, 
αποκατάσταση µνηµείων και περιβάλλοντα χώρου, Μονή Μανδρακίου, Σιδηρόπορτα, Άγιοι 
Απόστολοι». Μήπως είναι αρµοδιότητα άλλης υπηρεσίας, άλλου φορέα να αποκαταστήσει αυτά 
τα µνηµεία; Ένα. ∆εύτερον. Μιλάτε παρακάτω – άλλο παράδειγµα – για αποκαταστάσεις, για 
αναδασώσεις και διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Μήπως αυτή η αρµοδιότητα, αυτή η ευθύνη 
ανήκει στη δασική υπηρεσία και µπαίνουµε πλέον σε ξένα χωράφια; Ρωτάω. 
 

 
Με όλο το σεβασµό και όλη την εκτίµηση που έχω στον Γιάννη το Μπάκα, καταρχήν 
εγώ δεν θα απαντήσω στο πρώτο κοµµάτι της ερώτησης και το είπα και στην 

εισήγησή µου, ότι το χρέος και ο ρόλος του ∆ήµου είναι από δω και πέρα. Τι κάνουµε από δω 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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και πέρα. Εδώ θα απολογηθούµε και θα κριθούµε από τον κόσµο αν καταφέρουµε να φέρουµε 
σε πέρας αυτή την αναζωογόνηση και την ανασυγκρότηση της περιοχής.  
 
Τώρα, στην απάντηση αυτών ότι µπαίνουµε σε θέµα πολιτισµού ή εγώ θα πω και κάτι άλλο 
που αναφέρετε µέσα, για θέµατα µεταφοράς ή κάποια άλλα θέµατα, πρέπει να τονίσω στο 
Σώµα ότι µιλάµε γενικά κε Μπάκα για την ανασυγκρότηση και αναζωογόνηση των οικισµών και 
αυτό δεν γίνεται µόνο εάν φτιαχτούν δρόµοι, αν φτιαχτούν µόνο υποδοµές. Και από τη στιγµή 
που έχουµε αυτό το ελεύθερο και έτσι πρέπει να είναι, από την Ελληνική κυβέρνηση για την 
πρότασή µας να είναι µία γενικότερη, το ξαναζωντάνεµα αυτών των περιοχών θα γίνει όταν 
φτιαχτεί και το δηµοτικό σχολείο της Αρτεµισίας, όταν φτιαχτούν και τα δηµοτικά 
καταστήµατα, δοθούν σε χρήση στον κόσµο, όταν φτιαχτεί το κέντρο υγείας που αναφέρουµε 
µέσα, γιατί απλώς µε δρόµους και µε δηµοτικούς φωτισµούς ο κόσµος δεν ξαναγυρνάει πίσω. 
Και γι΄ αυτό δικαιολογεί κι αυτό το µεγάλο προϋπολογισµό των 60.000.000 ευρώ.  
 

 
Απλά γι΄ αυτό που είπε ο κ. Μπάκας για τις παρεµβάσεις σε χώρους 
που µπορεί ενδεχοµένως να είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου, 

υπάρχει οριοθετηµένη µία ζώνη όπου µέχρι εκεί µπορούµε να παρέµβουµε. Από κει και πέρα 
είναι αρµοδιότητας του υπουργείου. Οπότε µιλάµε µέχρι εκείνου του σηµείου. 
 

 
Κε Πρόεδρε επειδή όλα αναφέρονται στο Ταµείο Αλληλεγγύης, ξέρουµε 
πόσο συµµετέχει το Ταµείο Αλληλεγγύης στον προϋπολογισµό στον 

οποίο θα καταθέσουµε; Για να δείτε δηλαδή ότι φουσκώνουµε κάτι πράγµατα  τα οποία δεν 
έχουν καµία βάση.  
 

 
Ακούστε, το πόσο συµµετέχει το Ταµείο Αλληλεγγύης έχει βέβαια τη σηµασία 
του. Το πόσο θα συµµετάσχει η Ελληνική κυβέρνηση και το Ταµείο και τα 

χρήµατα που έχουν συγκεντρωθεί, έχει ίσως τη µεγαλύτερη σηµασία. ∆εν σηµαίνει ότι θα 
φορτωθούµε εµείς τα υπόλοιπα.  
 

 
Η ερώτηση δεν αναφέρεται στο σχέδιο γενικότερα, είναι επίκαιρου χαρακτήρα µε 
την έννοια ότι επίκεινται βροχές και δεδοµένου ότι ο Νέδοντας εξυπηρετεί µία 

πολύ µεγάλη λεκάνη απορροής, 113 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, που κατά το µεγαλύτερο 
µέρος της έχει καεί από τις πυρκαγιές, θέλω να ρωτήσω αν έχουν ξεκινήσει και σε ποιο βαθµό 
έχουν προχωρήσει τα έργα προφύλαξης για µια ενδεχόµενη βροχή, µια νεροποντή ας το 
πούµε; Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δούµε να κατεβαίνουν κορµοί δένδρων σε µια τέτοια 
βροχή; Έχουν γίνει κάποια έργα ώστε να αισθανόµαστε ασφαλείς;  
 

 
Η αλήθεια είναι ότι δεν µπορούµε µε το Νέδοντα να αισθανόµαστε ασφαλείς σε 
ακραία καιρικά φαινόµενα και το ξέρουµε όλοι. Και µία από τις βασικές αιτίες 

είναι ο τρόπος που σκεπάστηκε εδώ απέναντι το ποτάµι.  Το ξέρετε κε Τσερώνη και τι 
δυνατότητες απορροής έχει. Υπάρχουν βέβαια και άλλα προβλήµατα, προβλήµατα τα οποία 
έχουν σχέση µε καταπατήσεις, µε την οριοθέτηση του ποταµού, που χρειάζονται χρόνος όλα 
αυτά τα υλοποιηθούν ώστε να µας δώσουν τα αποτελέσµατα εκείνα µε τα οποία θα 
αισθανόµαστε ασφάλεια. Μέχρι τώρα έχουν γίνει επί του Νέδοντος  στοιχειώδης παρεµβάσεις 
και καθαρισµοί. Μία όµως από τις βασικές προτάσεις όπως είδατε στο πρόγραµµα της 
∆ηµοτικής αρχής είναι να τελειώσει επιτέλους αυτή η ιστορία. ∆εν είναι εύκολο, ιδιαίτερα µε τις 
καταπατήσεις που έχουν συµβεί εδώ πολύ κοντά µας, πιθανότατα θα υπάρχουν και εµπλοκές, 
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θα υπάρξει και η δικαιοσύνη, θα δώσει και αποφάσεις, δεν είναι εύκολα αυτά τα θέµατα, 
πρέπει όµως να ξεκινήσει αυτή η ιστορία για να τελειώσει κάποτε αυτός ο φόβος. Είναι 
παρήγορο ότι µέσα στην κοίτη του Νέδοντα από το Λιθωµένο Φίδι και σε πάρα πολύ µεγάλη 
έκταση δεν έχουν καεί τα δένδρα και τα πλατάνια θα λειτουργήσουν ως ανασχετικός 
µηχανισµός.  Μέχρι τώρα σας είπα αυτό που έχει γίνει. Ένας στοιχειώδης καθαρισµός όσο 
µπορούµε µέχρι το Λιθωµένο Φίδι. Έχουν έρθει µηχανικοί, τα έχουν δει, εξετάζεται η 
δυνατότητα για κάποια λεκάνη ηρεµίας, έχουν καταθέσει και κάποια σχέδια µακροπρόθεσµα οι 
Κύπριοι εδώ, θα δούµε µε το Υπουργείο Γεωργίας το οποίο στη τελευταία συνάντηση που 
ήρθαν εδώ ειδικοί επιστήµονες του Υπουργείου Γεωργίας, µας είπαν ότι συζητούν και την 
περίπτωση ενός µικρού φράγµατος το οποίο θα ελέγξει τη ροή σε σηµαντικό βαθµό και θα 
έχουµε τα καλλίτερα αποτελέσµατα φαντάζοµαι. 
 

 
Εάν µου επιτρέπετε, ίσως δεν έγινε πλήρως κατανοητή η ερώτηση. ∆εν 
αναφέρθηκα µόνο στο Νέδοντα, αναφέρθηκα στη συνολική λεκάνη απορροής 

που µεγάλο µέρος της έχει καεί και ήδη απ΄ ότι είδα σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου 
όπως πάνω στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη και σ΄ αυτά τα σηµεία, έχουν αρχίσει και 
κατασκευάζουν κορµοδέµατα, έχουν εγκατασταθεί οι υλοτόµοι δηλαδή, κατασκευάζουν 
κορµοδέµατα και κατασκευάζουν και εκεί ακριβώς που είναι χοάνη απορροής, αντιστηρίξεις. 
 

 
Κι εδώ γίνονται αυτά. Γίνονται. 
 
 
Αυτό λοιπόν ρωτάω, αν έχουν προχωρήσει αυτά τα έργα και σε ποιο βαθµό, σε τι 
ποσοστό περίπου ας πούµε. 

 
 
∆εν θα είµαι φιλαλήθης αν θα σας πω το ποσοστό. Εργάζονται εδώ και καιρό σε 
καθηµερινή βάση, φορτηγά µε κόσµο ανεβαίνουν κάθε µέρα στον Ταΰγετο, 

υπάρχει µία προσπάθεια συγκροτηµένη για να ολοκληρωθούν τα έργα γρήγορα.  
 

 
Κε ∆ήµαρχε εάν επιτρέπετε. Να ενηµερώσω εκτός απ΄ αυτό που είπε ο κ. ∆ήµαρχος 
όσον αφορά αυτό που κάνει ο ∆ήµος σε συνεργασία µε τη Νοµαρχία για καθαρισµό 

ρεµάτων της περιοχής του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας. Αυτή τη στιγµή µπορώ να σας 
ενηµερώσω ότι τα τέσσερα ρέµατα Κερεζένια, Ξερίλας, Πολιτέικο, Ρίζος είναι καθαρά από την 
αρχή τους -  εκεί που µπορεί να πάει το µηχάνηµα εννοώ αρχή -  µέχρι και την οδό Ναυαρίνου, 
εκεί που βγαίνουν που είναι η απόληξή τους και συγχρόνως πάνω από τη Λακωνική από κει 
περίπου που έπιασε η φωτιά για τη Κερεζένια.  Στα άλλα δεν έχει πιάσει φωτιά αλλά τα 
καθαρίσαµε. Και συγχρόνως παρόλο που δεν είχαµε καµένη περιοχή εκεί, καθαρίσαµε και τις 
δύο Λαγκάδες στη δυτική γειτονιά έτσι ώστε συµπληρώνεται ποια και θεωρώ ότι αν δεν γίνουν 
τρελά πράγµατα ότι η πόλη έχει θωρακιστεί γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι υπάρχουν και οι 
δύο αγωγοί οµβρίων, δύο µεγάλα έργα που έχουν γίνει στην πόλη µας, της Ηρώων και της 
δυτικής γειτονιάς που θεωρώ ότι η πόλη είναι θωρακισµένη όσον αφορά τα αντιπληµµυρικά.  
 

 
Για την απορροή του Νέδοντα, επιµένω εγώ σ΄ αυτό. Γιατί ο Νέδοντας µπορεί να 
είναι καθαρός και να έχει διευθετηµένες όχθες κλπ. Εάν όµως η λεκάνη απορροής 

είναι γιοµάτη από κορµούς, κλαδιά και όλα αυτά τα πράγµατα, είναι φανερό ότι µία βροχή θα 
τα φέρει κάτω όλα αυτά. Τότε, ειδικά στη λεκάνη απορροής του Νέδοντα που είναι αρκετά 
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µεγάλη, 113 τετραγωνικά χιλιόµετρα, εκεί µπορεί να έχουµε πολύ κρίσιµες καταστάσεις από τη 
λεκάνη απορροής.  
 

 
Κε Πρόεδρε οφείλω να ενηµερώσω και να µου δώσετε δύο λεπτά 
επιπλέον το λόγο σχετικά µε το Νέδοντα.  

Η ιστορία έχει ξεκινήσει από πολύ ποιο παλιά. Επειδή έζησα τις πληµµύρες του Νέδοντα του 
1949 και εντεύθεν, έχω επισκεφθεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε στην προηγούµενή µου θητεία τρεις φορές. 
Ευτυχή συγκοιρία να γνωρίσω τον κύριο υπεύθυνο της Α7 του ΥΠΕΧΩ∆Ε τµήµατος 
υδραυλικών έργων, Στεργίου. Ο κ. Στεργίου βοήθησε στη προµελέτη της διαµορφώσεως της 
κοίτης του Νέδοντα. Εν συνεχεία πίεσα µε τις πυρκαγιές που έγιναν εκ των υστέρων και ευθύς 
µε τις νέες πυρκαγιές µε κούριερ ήρθε η οριστική µελέτη του Νέδοντα. ∆υστυχώς έσπασε το 
κλειδί της πόρτας και δεν µπορώ να σας φέρω τους τρεις τόµους του ΥΠΕΧΩ∆Ε τους οποίους 
θα παρουσιάσουµε σε λίγες ηµέρες για να δείτε σε λεπτοµέρειες το όλο φάσµα που έχει σχέση 
µε το Νέδοντα το οποίο είναι πολύπλοκο. Θα το δείτε σε όλο τους το µεγαλείο.  
 
Σχετικά λοιπόν µε τις εργασίες τις οποίες έγιναν στο Νέδοντα. Πριν γίνουν οι πυρκαγιές ο 
Νέδοντας είχε καθαρισθεί. Και πριν γίνουν οι πυρκαγιές είχα επισκεφθεί το Νέδοντα σε όλα του 
τα σηµεία, από το φαράγγι, τους καταρράκτες, από τα ∆ιπόταµα έχω κατεβεί πολλές φορές. 
Καθώς επίσης µετά τις πυρκαγιές κατέβηκα στο φαράγγι του Νέδοντα πολλές φορές και µε 
τους µηχανικούς, και µε δικηγόρους για πολλούς και διαφόρους λόγους διότι υπάρχει 
καταπάτηση σε ένα τµήµα του Νέδοντα που δυστυχώς εγκυµονεί κινδύνους. Κατά συνέπεια 
όλες οι εργασίες είχαν γίνει, συνεχίσθηκαν, έγιναν και από δω και στο εξής θα γίνουν εκείνες οι 
οποίες θα έλεγα είναι απαραίτητες. Σηµειωτέον δε µέσα στη πρόταση είναι 3.000.000 ευρώ για 
τη προσωρινή αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών που προβλέπεται να γίνουν για το 
Νέδοντα. Η µελέτη προβλέπει µε τιµές του 1997, 450.000.000 δρχ. Γι΄ αυτό το λόγο έχουν 
µπει 3.000.000 ευρώ προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τις ενδεχόµενες 
συνέπειες που δηµιούργησαν οι πυρκαγιές. Σε λίγες µέρες θα τη δείτε τη µελέτη και θα 
καταλάβετε τις ενέργειες που έχει κάνει η ∆ηµοτική αρχή. 
 

 
Η πρώτη ερώτηση έχει ως εξής: Τόσο επί εποχής Χρήστου Μαλαπάνη όσο 
και επί Στάθη Λευθεριώτη, δηλαδή Παναγή Κουµάντου, γινόντουσαν 

ασκήσεις ετοιµότητας στον Ταΰγετο. Ήθελα να ρωτήσω εφέτος που οι θερµοκρασίες είχαν 
φτάσει 45 βαθµούς και οι καιρικές συνθήκες φαινόντουσαν ότι πάµε για φωτιές, αν είχαν γίνει 
παρόµοιες ασκήσεις ετοιµότητας. 
Και δεύτερον, αν η ∆ηµοτική αρχή προσανατολίζεται να διεκδικήσει πόρους αδιάθετους από το 
3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπως έκανε ο πυρόπληκτος ∆ήµος Πεντέλης. 
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Αλαγονίας): 
Από τις φωτιές του 1998, όταν εκλέχθηκα εγώ πρόεδρος το 1999 είχαµε µεγάλες 

κατολισθήσεις επάνω στον Ταΰγετο και συγκεκριµένα στο δηµοτικό διαµέρισµα της Αλαγονίας. 
Ναι, το κλιµάκιο µε τους αντιδηµάρχους και το ∆ήµαρχο και όλοι ήρθαν στην Αλαγονία, δεν 
περπατήσαµε όµως να δούµε συγκεκριµένα πράγµατα. Το να περάσουµε στην Αλαγονία, στο 
συγκεκριµένο δρόµο και να φύγουµε, εντάξει. Εγώ είπα κάποια άποψη, δεν είµαι πολιτικός 
µηχανικός για να τεκµηριώσω αυτή την άποψη που είπα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους 
µηχανικούς του ∆ήµου ας τους βγάλουµε επάνω στα χωριά να δούνε κάποια έργα που πρέπει 
να γίνουν τώρα. Γιατί αν φανταστείτε µεγάλες κατολισθήσεις είχαµε το 1999. . . . (αλλαγή 
ταινίας) Και ένα τρίτο κε Πρόεδρε τις κεραίες. Κε αντιδήµαρχε θα φτιαχτούνε; Ο 
αναµεταδότης. Πάµε στο σπίτι και ανοίγουµε τη τηλεόραση να δούµε µία είδηση. Στην 
Αλαγονία δεν πρέπει να βλέπει κανένας;  
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Όσον αφορά τις κεραίες, επειδή υπήρξε ένα πρόβληµα µε τον 
εργολάβο, από τη ∆ευτέρα θα αναλάβει άλλος. Και επίσης θα εξετασθεί 

και το ζήτηµα της µετακίνησης του όλου συστήµατος σε συνδυασµό µε την ηλεκτροδότηση.  
 

 
Τι πρόβληµα; 
 

 
∆εν είναι συνεργάσιµος. 
 

 
Είπε ότι τον βάλατε να κόψει τιµολόγιο µε 6.000 ευρώ και δεν τον 
πληρώσατε. Αυτό είπε ο εργολάβος. 

 
 
Κάνατε λάθος κε Ηλιόπουλε. Εµείς δεν αρνηθήκαµε να τον 
πληρώσουµε. Επανειληµµένα τον είχα ειδοποιήσει να πάει να φτιάξει 

και πριν τη φωτιά και τη Νέδουσα και την Αλαγονία και δεν πήγαινε.  
 

 
Ο άνθρωπος εστάλη επάνω και ζήτησε να πληρωθεί. Του είπε ο κ. 
Ηλιόπουλος κόψε τιµολόγιο και του είπε ο άλλος, αν δεν είναι να 

πληρωθώ να µην κόψω τιµολόγιο. Έκοψε τιµολόγιο και δεν πήρε τα λεφτά ούτε για το ΦΠΑ 
και ο άνθρωπος είναι εκτός εαυτού, έχει δίκιο.  
 

 
Κε Ηλιόπουλε του είπα ότι µέχρι το Σεπτέµβρη θα πληρωθεί. Και έτσι 
είναι τα πράγµατα. Και του είπα να πάει να φτιάξει τον αναµεταδότη 

της Νέδουσας. 
 

 
Εγώ είχα κανά δυο κουβέντες µαζί του. ∆εν έχει καµιά ιδιαίτερη σηµασία. Εκείνο 
για το οποίο υπήρξε συνεννόηση επειδή λέγαν διάφορα και προβλήµατα 

πράγµατι υπάρχουν στην περιοχή, και εµένα µου έχουν πει διάφορα τεχνικοί, εγώ δεν είµαι 
τεχνικός, ότι η µη ηλεκτροδότηση των αναµεταδοτών είναι τελικός το πρόβληµα και δεν 
συνέβη εφέτος, ήταν και τα προηγούµενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει ένα 
διαζύγιο µε κοινή συναίνεση από τη ∆ευτέρα. Θα πληρωθεί ο άνθρωπος για το έργο το οποίο 
προσέφερε και θα πάµε σε µία λύση που πιθανότατα θα δώσει για λίγο χρόνο καλλίτερα 
αποτελέσµατα. Από κει και πέρα τα οριστικά αποτελέσµατα θα δοθούν µε καινούργιες 
µετρήσεις, πιθανότατα µε µετακίνηση του αναµεταδότη στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και 
οπωσδήποτε µε ρευµατοδότηση των αναµεταδοτών. Υπάρχει κοινή συναίνεση, συνεννόηση µε 
τον εργολάβο, δεν υπάρχει κάποιο ζήτηµα, ούτε του προσάπτουµε επισήµως κάτι. 
 

 
Καταρχήν η Αλαγονία δεν είχε προβλήµατα στην αρχή. Τα προβλήµατα 
παρουσιάστηκαν τα ποιο πολλά όπως και στη Νέδουσα µετέπειτα. Σε ότι αφορά 

την Αλαγονία, ήδη έχει ανατεθεί εδώ και 15 ηµέρες σε εργολάβο η αντικατάσταση όλου του 
δικτύου της Αλαγονίας µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ, οι 
υδροµαστεύσεις και ακόµη οι απολυµάνσεις των πηγών µε ένα καινούργιο σύστηµα, µε τα 
φωτοβολταϊκά εκεί που δεν υπάρχει ρεύµα. Το πρόβληµα το αντιµετωπίσαµε και στη Νέδουσα 
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αυτό. Μετά δηλαδή από την πανίδα που κάηκε, εγώ ενηµέρωσα όλα τα τοπικά συµβούλια µε 
επιστολές, προσωπικά εσάς σε περίπτωση βροχής να µην πίνετε νερό γιατί ενδεχοµένως η 
αποσύνθεση των καµένων ζώων να δηµιουργήσει τοξίνες και να έχουµε προβλήµατα στις 
πηγές. Πράγµα το οποίο το είδαµε. Ξέρετε ότι ήµουν εκεί συνέχεια, µε τον χηµικό τον Λίβα, 
κάναµε αναλύσεις σε καθηµερινή βάση, γνωρίζετε ότι έστελνα νερό πάντα εµφιαλωµένο και 
ειδοποιούσα τον κόσµο και στη Νέδουσα και στην Αρτεµισία, όπου και αν χρειαζόταν. 
∆εκαεπτά χιλιάδες λίτρα νερό έστειλα επάνω να πίνουν από κει και το άλλο να το 
χρησιµοποιούν µόνο για βρώση και για οικιακή χρήση. Και τη Νέδουσα τη φτιάξαµε, τη 
∆ευτέρα µπαίνει ένα µηχάνηµα, είχε ένα πρόβληµα εκεί πάλι µε µόλυνση. Αποµονώσαµε τη µία 
υδροµάστευση, καθαρίσαµε και απολυµάναµε τις δύο πηγές και τη ∆ευτέρα πάµε µε ένα 
µηχάνηµα για να πάµε ρεύµα για να ανοίξουµε ένα δρόµο που δεν έχει, για να 
εγκαταστήσουµε χλωρίωση και στη δεξαµενή της. Υπάρχουν προβλήµατα, µε µια συνεργασία 
όµως η προσπάθεια από µας, από τη ∆ΕΥΑΚ και η θέληση είναι κατανοητή, σε ότι θέλετε θα 
είµαστε δίπλα σας, γενικότερα όµως στο πρόβληµα το δικό σας στην Αλαγονία εντός των 
ηµερών θα ξεκινήσει εργολαβία και θα λυθεί οριστικά για όλο το δίκτυο της Αλαγονίας, 
υδροµαστεύσεις, απολυµάνσεις και θα έχετε ένα δίκτυο σύγχρονο και καλό. 
 

 
Κε Γουρδέα δεν µε είχατε ενηµερώσει σε αυτό το θέµα. Ζητώ συγνώµη. Αν το 
ήξερα ότι το είχατε δώσει σε εργολάβο, δεν το συζήταγα καν. 

 
 
Θα ήθελα να µάθω τα αποτελέσµατα αν έχουν γίνει µετά από ένα µήνα 
στα δίκτυα ύδρευσης, στις πηγές και ποια είναι τα αποτελέσµατα. Αν 

έχουν γίνει χηµικές αναλύσεις στην ποιότητα του νερού. 
 

 
Είναι στη διάθεση κάθε δηµοτικού συµβούλου όλα τα στοιχεία. Χηµικές αναλύσεις 
γίνονται σε καθηµερινή βάση σε όλα τα διαµερίσµατα. Υπάρχουν τα στοιχεία στο 

αρχείο και γι΄ αυτό και έγκαιρα παρεµβαίνουµε όπου πρωτοεµφανίζεται µόλυνση και τη 
σταµατάµε επί τόπου. Στη Νέδουσα δεν υπήρχε µόλυνση µέχρι πρόσφατα. Όταν την 
ανακαλύψαµε αµέσως τη σταµατήσαµε, κάναµε λοιπόν εκείνο που έπρεπε να κάνουµε, 
απολυµάναµε µία υδροµάστευση, από τις δύο πηγές αποµονώσαµε τη µία και τώρα δεν 
υπάρχει πρόβληµα. Όπου χρειάστηκε, και σε εσάς επάνω στην Αρτεµισία, οι δύο πηγές που 
παίρναµε 30 µε 35 κυβικά και ρίχναµε πάνω στη δεξαµενή ήταν µολυσµένες, για ένα διάστηµα 
δεν τις ρίχναµε µέσα, τώρα έχουν απολυµανθεί και πέφτουν µέσα και δίνουν 30 κυβικά την 
ηµέρα στη δεξαµενή. Λοιπόν, όπου χρειάστηκε παρεµβίκαµε και όπου µας ειδοποιήσανε. Θα 
πρέπει λοιπόν, εµείς έχουµε την υπηρεσία που καθηµερινά κινείται, να υπάρχει µια στενότερη 
συνεργασία µε τους τοπικούς συµβούλους και είµαστε έτοιµοι και διαθέσιµοι ανά πάσα στιγµή 
να λύσουµε οποιοδήποτε πρόβληµα. 
 

 
Κε Πρόεδρε, εγώ δεν ρώτησα αυτό. Εγώ θέλω να µας πείτε κατά 
διαµέρισµα τι λένε οι αναλύσεις. Αρχίστε από τη Νέδουσα και φτάστε 

στο Καρβέλι.  
 

 
Αυτή τη στιγµή ακριβώς δεν έχω στοιχεία να σας πω. Όµως θα σας πω ότι 
ξεκινήσαµε µε κολοβακτηρίδια στο Καρβέλι, απολυµάνθηκε η δεξαµενή, 

αντικαταστάθηκε το δίκτυο το άλλο και αυτή τη στιγµή δεν έχει πρόβληµα. Πάλι 
κολοβακτηρίδια είχαµε επάνω στις δύο πηγές στις δικές σας. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει 
πρόβληµα. Στη µία υδροµάστευση στη Νέδουσα ήταν πάνω από 500 κολοβακτηρίδια, πολύ 

ΜΕΛΙΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 



Συνεδρίαση :28/2007                                 Παρασκευή 28 / 09 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  585/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  13 

αυξηµένο ποσοστό, την αποµονώσαµε, βγάλαµε το λάστιχο, οι δύο πηγές ήταν καθαρές, τις 
καθαρίσαµε περισσότερο, τις απολυµάναµε, πήραµε από κει και ρίχνουµε το νερό µέσα. 
Περισσότερα όµως στοιχεία γιατί αυτή τη στιγµή δεν είµαι έτοιµος, υπάρχουν στη διάθεσή σας 
αναλυτικά, µε ηµεροµηνίες, για να δείτε τα κολοβακτηρίδια, τα υπόλοιπα σωµατίδια τα οποία 
είναι βλαβερά. 
 

 
Αυτές οι αναλύσεις έγιναν πριν ή µετά τη φωτιά; 
 

 
Αυτές οι αναλύσεις γίνονταν πριν συνήθως σε διαστήµατα χρονικά. Η ∆ΕΥΑΚ 
κάνει τακτικό έλεγχο. Πριν τις φωτιές βεβαίως πηγαίναµε ανά πέντε ή δέκα 

ηµέρες και κάναµε τις αναλύσεις. Μετά τις φωτιές πηγαίναµε σε καθηµερινή βάση. Η ∆ΕΥΑΚ, 
αν δεν γνωρίζετε, κάτω στο βιολογικό, διαθέτει µειοτέλιο και µικροβιολογικό εργαστήριο 
τέλειο. 
 

 
Να ρωτήσω κάτι. Μας έχετε βάλει ανακοίνωση να µη χρησιµοποιείται το νερό της 
ύδρευσης για πόσιµο µετά από βροχή. Επειδή έχει βρέξει, να το χρησιµοποιούµε 

ή όχι; Ευχαριστώ. 
 

 
Ξέρετε πολύ καλά ότι η Αρτεµισία αυτή τη στιγµή δεν έχει πρόβληµα. Με τις 
αναλύσεις που κάνουµε. Εµείς παρεµβαίνουµε άµεσα όταν υπάρχει πρόβληµα και 

ειδοποιούµε, όπως κάναµε παρέµβαση και στη Νέδουσα. Λοιπόν, εάν υπάρξει πρόβληµα στην 
καθηµερινή ανάλυση, θα σας ειδοποιήσουµε να σταµατήσετε και θα παρέµβουµε αµέσως.  
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Καρβελίου): 
Εγώ ήθελα να πω ότι υπάρχει κάποια προβλήµατα µετά τη πυρκαγιά που 

πρέπει να λυθούν άµεσα. Π.χ. τα ρέµατα. Με µια βροχή που έριξε εγώ είχα πρόβληµα µεγάλο 
µε τα ρέµατα. Ξεχείλισαν επάνω από τους δρόµους και καταλαβαίνετε.  
Το δεύτερο. Οι κατολισθήσεις στον κεντρικό µου δρόµο. Είναι κάθε µέρα γιοµάτος. Από τη µια 
καθαρίζουµε, από την άλλη γιοµίζουν. Γεγονός είναι ότι περνάνε, καθαρίζουν τους δρόµους, 
δεν θα πω όχι, αλλά σε µια ώρα µέσα µπορείτε να δείτε και µε µια βροχή που θα είναι ποιο 
δυνατή. . . 
Για τη ∆ΕΥΑΚ θα ήθελα να ενηµερώνοµαι ποιο τακτικά για το νερό, αν είναι καλό ή δεν είναι, ή 
να παραγγέλνω νερό να πίνουν οι άνθρωποι που είναι µεγάλοι σε ηλικία και δεν µπορούν να 
εξυπηρετηθούν κατά κάποιον τρόπο.  
 

 
Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Ελαιοχωρίου): 
Κε Πρόεδρε, πρώτον, οι πέτρες από το βουνό κοντά στο χωριό, είναι πολύ 

επικίνδυνες κάθε µέρα. Καλό θα ήταν να βάζαµε στην επάνω µεριά του δρόµου και άλλη µία 
στη κάτω που να λέει «προσοχή πέφτουν πέτρες». Τουλάχιστον να το βλέπει ο ξένος ή 
κάποιος και αν θέλει να περάσει ας πάρει τον άλλο δρόµο. Αν γίνεται.  
 
Όσον αφορά τώρα για τα χαντάκια. Έχουµε 10 µε 12 γεφυράκια µικρά τα οποία αυτά θέλουν 
µια προεργασία. Εάν είχαµε µία τσάπα από τη πίσω µεριά και σκάβαµε δύο µέτρα ή όσο 
µπορούσαµε για να βαστήξουµε κάτι, γιατί θα έχουµε µεγάλο πρόβληµα. Ήδη προχθές κύλισε 
ποτάµι επάνω στα ∆ενδρά. ∆ίπλα µάλιστα έχουν γίδια, µαντριά, θα υπάρξουν προβλήµατα. 
Πρέπει να κάνουµε µια προεργασία.  
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Έχουµε τρεις πηγές, δεν έχουµε κάνει µια ανάλυση. Έγινε; ∆εν το ξέρω, από πού έγινε; 
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Νέδουσας): 
Κε Πρόεδρε γυρίσαµε πάλι σε µία κατάσταση ίδια µε του 1998, και εύχοµαι να 

µη µείνουµε πάλι στα λόγια.  
 

 
(Τοπικός σύµβουλος Ελαιοχωρίου): 
Εγώ θέλω να θέσω το πρόβληµα όχι της κατάπτωσης και της κατολίσθησης, εγώ 

θέλω να θέσω το πρόβληµα ότι περνάµε κάτω από τα βράχια και τα βλέπουµε από πάνω. Είναι 
θέµα ζωής ή θανάτου. Τώρα αυτή τη στιγµή που σας µιλάω εάν περάσει κάποιος από σας, 
απευθύνοµαι σε όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πρέπει δηλαδή να µας καταλάβετε και να 
κάνουµε άµεση παρέµβαση εκεί. ∆εν έχουµε περιθώρια να περάσει ένας – δύο µήνες.  
Είµαστε ευχαριστηµένοι από όλο το ενδιαφέρον του ∆ήµου. Έχουµε τακτοποιήσει πάρα πολλά 
πράγµατα και στους δρόµους τους κεντρικούς και στα σοκάκια, παντού. Εκείνο που µας 
απασχολεί τώρα είναι ότι κατεβάζουµε 48 παιδιά κάτω. Και τα άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα 
έχουν δίκιο και κινδυνεύουν, αλλά εµείς κατεβάζουµε 48 παιδιά κάτω. Έρχονται 5 – 6 αµάξια 
πάνω κάτω την ηµέρα, χώρια το απόγευµα που κατεβαίνουν στα φροντιστήρια. Έχουµε αυτό 
το πρόβληµα εµείς. Θέλουµε να γίνει άµεση παρέµβαση. Θέλουµε να ακούσουµε τον κ. 
∆ήµαρχο να µας πει τι µπορούµε να κάνουµε. Εντάξει, τακτοποιηθήκαµε µε τις µπάρες. Τώρα η 
φωτιά µας κύλησε, τι να κάνουµε, πρέπει να καλυφθούµε. 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, µία κουβέντα σε επίπεδο ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, άρα εκ του εξ αντικειµένου συντεταγµένη έχει ένα ενδιαφέρον αφ΄ 

εαυτής, πολλώ δε µάλιστα όταν η συζήτηση αυτή αναφέρεται σε µία πρόσφατη θεοµηνία, 
πυρκαγιά η οποία κατέκαψε σε πολύ µεγάλο βαθµό ένα παράγοντα για την πόλη, για το ∆ήµο 
της Καλαµάτας, όπως είναι ο Ταΰγετος, πλήττοντας τον οικιστικό του ιστό, το περιβάλλον, τις 
υποδοµές του και δηµιουργώντας προϋποθέσεις που πρέπει να ανασκεφθούν από δόµησης 
συνολικά της ζωής στον Ταΰγετο. Νοµίζω ότι δεν απέχει καθόλου από την αλήθεια και την 
πραγµατικότητα, να υποστηρίξουµε κι αυτό δεν το κάνω επειδή οφείλω να είµαι κριτικός ή 
επικριτικός στην πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη θεσµική βαθµίδα την άλλη που 
ακούει στο όνοµα Νοµαρχία ή Περιφέρεια ή και στην Κυβέρνηση. Το κάνω διότι πραγµατικά τις 
ηµέρες εκείνες παρατηρήθηκαν εξαιρετικές ελλείψεις, απόλυτος αποσυντονισµός και 
ασυνεννοησία, στοιχεία που δεν περιέστειλαν καθόλου την έκταση του φαινοµένου και τις 
συνέπειες τις επιβλαβείς που προέκυψαν από αυτό. Και θέλω αγαπητοί συνάδελφοι να µην 
παρασυρθώ στην διατύπωση αυτού του κριτικού ισχυρισµού, αλλά πραγµατικά η εικόνα αυτής 
της ανοχύρωτης Ελλάδας έτσι όπως εκφράστηκε και στον τόπο το δικό µας, νοµίζω ότι και στο 
επίπεδο του συµβολισµού πέραν του πραγµατιστικού επιπέδου για το οποίο συζητάµε, έβλαψε 
ανεπανόρθωτα τη χώρα. Θα µου πείτε, είναι του παρόντος να δούµε τις αιτίες της κρίσης; 
Θεωρώ ότι η προγενέστερη διαδικασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που συζητήθηκε έστω 
απλοθιγώς το θέµα, περιόρισε από τη φύση της αυτές τις λεπτοµέρειες ή τις πτυχές των 
ελλείψεων.  
 
Ακούω την, και θα µου την επιτρέψει την αυτάρεσκη τοποθέτηση του φίλου µου του Γιώργου 
του Σπίνου, και η αυταρέσκεια αυτή και η αίσθηση του ότι όλα προλαµβάνονται και γίνονται µε 
εµποιεί σε φόβο και προβληµατισµό.  
 
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι θα πρέπει οι πληγές που άνοιξαν να κλείσουν στο 
συντοµότερο. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι ο ∆ήµος µε την εκπόνηση πλέγµατος 
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δράσεων, όχι µόνον ο ∆ήµος, η Νοµαρχία, η Περιφέρεια και το Κράτος, ένα Κράτος που µας 
απογοητεύει δυστυχώς τον τελευταίο καιρό και που τα αντανακλαστικά του είναι κατά 
περίσταση. Αυτό το πόνηµα που έχουµε στα χέρια µας αγαπητοί συνάδελφοι, και που 
περιγράφει διαπιστώσεις ζηµιών, το οικονοµικό µέγεθος της αποκατάστασής τους, τις βλάβες 
στο οικοσύστηµα, τα απειλούµενα δεινά από την επιδείνωση του καιρού που θα επέλθουν και 
που πρέπει να προληφθούν για να µην έχουµε άλλες συµφορές, έστω και αν συµφωνήσει 
κάποιος µαζί τους, υπάρχει ένα µέγιστο ερώτηµα: Μας διαβεβαιεί κάποιος για την ένταξη 
αυτών των έργων σε συγκεκριµένους φορείς ή πόρους χρηµατοδότησης ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί η συντέλεσή τους; ∆ηλαδή τίθεται απλά το ερώτηµα σε ποιο χρόνο, µε ποια 
κονδύλια, και πως κυρίως η κρατική εξουσία αλλά και εµείς διεκδικούµε την αποκατάσταση 
αυτών των ζηµιών. Βεβαίως υπάρχουν οι ρυθµοί ράθυµοι που συνοδεύουν το κράτος το δικό 
µας. Επιβεβαίωση στο συγκεκριµένο θέµα αυτής της άποψης είναι ότι ακόµα τα χρήµατα και 
διαψεύστε µε κε Πρόεδρε και κε ∆ήµαρχε, που κατανεµήθηκαν και που διατέθηκαν για το 
∆ήµο Καλαµάτας, για τη Μεσσηνία συνολικότερα από το αποθεµατικό της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων και Κοινοτήτων, δεν έχουν έρθει. Και διερωτώµαι αφού αυτό έχει γίνει προ µηνός, το 
ποσό των 500.000 για τη Μεσσηνία, και που υπήρξαν και οµοθυµίες και οµοφωνίες και για την 
διάθεσή του και για τον τρόπο και για τα συγκεκριµένα µέρη που αυτά θα διατίθεντο, πως 
αυτό ακόµα δεν έχει έρθει. Γι΄ αυτό σας λέω ότι η περιγραφή είναι ενδελεχής, µπορεί να είναι 
ακριβέστερη, δεν είναι αυτό το προέχων και το ενδιαφέρον. Το θέµα είναι ότι ταχύτατα θα 
πρέπει ο Ταΰγετος πρώτον να αποκατασταθεί στην οικιστική αναφορά των ανθρώπων που 
επλήγησαν. Υπάρχουν καµένα, κατεστραµµένα σπίτια. Υπάρχει πλήγµα στις υποδοµές, 
ύδρευση – άρδευση. Υπάρχει καταστροφή των εστιών παραγωγής. ∆εν θα εισοδεύσουν οι 
άνθρωποι για µια δεκαετία τουλάχιστον τους καρπούς από τα δένδρα που κάηκαν. Αυτά ως 
σύνθεση, ως πλέγµα δεδοµένων δηµιουργεί προϋποθέσεις αναχωρητισµού από τον Ταΰγετο, 
φυγή του ανθρώπινου δυναµικού από επάνω. ∆εν µιλάω για το τεράστιο πλήγµα του 
οικοσυστήµατος, τι επίπτωση έχει και στους µόνιµους κατοίκους της πόλης και του νοµού αλλά 
και τους επισκέπτες που αν θέλετε ανακόπτεται και η επισκεψιµότητά τους στο νοµό κλπ.  
 
Άρα λοιπόν και για να µην µακρηγορώ, θα πρέπει ταχέως να υπάρξουν παρεµβάσεις που θα 
αντιµετωπίζουν, που θα απαλύνουν, που θα ελαχιστοποιούν τα προβλήµατα. Η διαθεσιµότητα 
του δυναµικού, του εµπειρικού δυναµικού του ∆ήµου είναι προφανείς και αυτονόητοι. Η 
στήριξη η ηθική, πρωτίστως υλική των ανθρώπων που επλήγησαν φαντάζει σαν δεδοµένη. 
Πρέπει και αυτή είναι η επισήµανση που κάνω, γιατί κε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι 
έχουµε ως ∆ήµος Καλαµάτας κακά παραδείγµατα, κακές πρόσφατες αναφορές από τη διάθεση 
της κεντρικής εξουσίας να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της. Η κυβέρνηση αθετεί 
συµβατικές υποχρεώσεις που αφορούν το ∆ήµο Καλαµάτας, δηµοτικές επιχειρήσεις, 
εργαζοµένους. Άρα θα πρέπει να είµαστε πολύ θα έλεγα αξιόµαχοι µε επεξεργασµένες θέσεις 
και µε διαθεσιµότητα αγώνα και διεκδίκησης για να εξασφαλισθούν εκείνα τα χρήµατα, εκείνα 
τα κονδύλια που αναµφίβολα είναι πολλά που πρέπει όµως το κράτος να τα καταβάλει διότι 
έχει υποχρέωση έναντι των κατοίκων της περιοχής, δηλαδή των πολιτών του αλλά έχει 
πρωτίστως και µία υποχρέωση το κράτος διότι παρέλειψε να λειτουργήσει ως όφειλε το κράτος 
και οι θεσµικές βαθµίδες.  
 
Και να τελειώσω για να χαλαρώσω λίγο και το κλίµα και την ένταση. Άκουσα τον Γιάννη τον 
Μπάκα το συνάδελφο που δεν µασάει τα λόγια του, και αναγνώρισε και ευθύνες και το είπες 
Γιάννη ότι «∆εν φταίει κανείς; Ποιος είναι υπεύθυνος για την καταστροφή που επήλθε;» 
Επειδή αυτό δεν θεραπεύεται, πρέπει η διαθεσιµότητα του πολιτικού προσωπικού του ∆ήµου 
Καλαµάτας συνεγείροντας και τους πολίτες, να είναι αξιόµαχοι και διεκδικητικοί και χωρίς θα 
έλεγα διάθεση λοιδορίας και αµφισβήτησης, τέτοιων πρακτικών που ιστορικά άλλωστε έχουν 
αποδειχτεί ότι εισφέρουν σε τέτοιες στοχεύσεις. Ευχαριστώ κε Πρόεδρε. 
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Εγώ θα ήθελα να µιλήσω, νοµίζω ότι έχουµε εξαντλήσει τη συζήτηση όσον 
αφορά τις ευθύνες και σαφέστατα ευθύνες υπάρχουν, υπάρχουν στη 

Κυβέρνηση, υπάρχουν σε όλους όσους ενεπλάκησαν το χρονικό διάστηµα που έγιναν οι 
φωτιές. Αυτή τη στιγµή κοιτάµε την επόµενη µέρα και αντιλαµβάνοµαι τις προτάσεις για την 
αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης περιοχής του Ταϋγέτου τις οποίες έχουµε 
µπροστά µας ως προτάσεις οι οποίες λαµβάνουν υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων των 
τοπικών συµβουλίων, φάνηκε άλλωστε από τις τοποθετήσεις τους, τις αντιλαµβάνοµαι ως 
προτάσεις οι οποίες έγιναν για να προλάβει ο ∆ήµος να έχει µια ολοκληρωµένη απάντηση, µια 
ολοκληρωµένη πρόταση στα πλαίσια της υποβολής του αιτήµατος της Ελληνικής Κυβέρνησης 
προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης. Με αυτή τη λογική τις αποδεχόµαστε και θα 
ψηφίσουµε υπέρ αυτών των συγκεκριµένων προτάσεων. Πιστεύουµε όµως ότι το πρόβληµα 
δεν είναι αυτό. Εγώ αγαπητέ κε Σπίνο δεν είµαι τόσο ευχαριστηµένος από την παρουσίαση, 
αλλά αυτό είναι δευτερεύον και αφορά τη δικιά µου προσέγγιση στα νοµοτεχνικά στοιχεία που 
σαν µηχανικός µπορεί να έχω.  
 
Το θέµα είναι ότι κάποιες άλλες παρατηρήσεις, να βρούµε τα χρήµατα αυτά. Θεωρούσα ότι τα 
2.035.000 τα οποία ο ∆ήµος διεκδικεί για τις πρώτες ενέργειες αποκατάστασης και δεν 
περιλαµβάνονται στα 60.000.000 της πρότασης, πιστεύω ότι ήδη υπάρχει µία υστέρηση στην 
αποταµίευση χρηµάτων για να µπορέσουν να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Φαίνεται άλλωστε και 
φάνηκε και από τις τοποθετήσεις των προέδρων. Γι΄ αυτό θα πω λίγα πράγµατα παρακάτω.  
 
Ξεκινώντας τώρα µερικές παρατηρήσεις γιατί όπως είπαµε το πλαίσιο θα το ψηφίσουµε, και 
νοµίζω είναι λάθος να µην ψηφισθεί, όσο ποιο ενισχυµένο πάει στη Νοµαρχία, και στην 
Ελληνική Κυβέρνηση τόσο ισχυρότερο θα είναι. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν µερικές 
παρατηρήσεις.  
Έχουµε τις 600.000 όπου έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες αναθέσεις για κάποια έργα. Και λέει 
η εισήγηση ότι έχει εφαρµογή το άρθρο 86 του νόµου 3463/06 δηλαδή ο δηµοτικός κώδικας. 
Και διερωτώµαι γιατί είναι ανάγκη αυτό να γίνει στο σύνολο των 600.000; Όταν υπάρχει µία 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή η οποία συνεδριάζει µία φορά την εβδοµάδα, γιατί να υπάρχει αυτή η 
ανάγκη; Να θυµίσω ότι σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής 
κίνδυνος και απήλθε ζηµιά των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή, ο ∆ήµαρχος µπορεί 
να λάβει µέτρα για θέµατα που ανήκουν στις αρµοδιότητες της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Στην 
περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την απόφασή του κατά την πρώτη 
συνεδρίαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Αντιλαµβάνοµαι αυτό ότι κατά τις πρώτες ηµέρες της 
πυρκαγιάς, πρέπει να ληφθούν κάποια µέτρα και ήδη έχουν υπάρξει εργολαβίες οι οποίες 
έρχονται τη ∆ευτέρα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για να γίνει αυτό. Αλλά για τις υπόλοιπες 
δράσεις για ποιο λόγο να µην έχει γίνει ανάθεση απευθείας από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και να 
γίνεται από το ∆ήµαρχο και να έρχεται εκ των υστέρων να γίνει έγκριση; ∆εν νοµίζω ότι 
συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το λέω σαν παρατήρηση γιατί όπως παρουσιάζεται 
εδώ, το σύνολο των αναθέσεων φαίνεται ότι θα γίνει από τον κ. ∆ήµαρχο και θα έρθει για µια 
τυπική ενηµέρωση – έγκριση στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει.) 

 
Τυπικά τουλάχιστον δεν γίνεται έτσι κε Σπίνο. Θέλετε να πείτε ότι µας 
κοροϊδεύει ο κ. ∆ήµαρχος. Αυτό θέλεις να πεις! 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

 
Μάθε να εργάζεσαι, όχι να εκφράζεσαι έτσι.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κε Σπίνο, αφήστε τον να ολοκληρώσει! Κε Σπίνο! 
 

 
Κάθε εβδοµάδα υπάρχει ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Αύριο θα µπω στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή να κάνει. . . (αλλαγή ταινίας). . . Νοµίζω ότι 

εξήγησα. Εάν εννοείτε να µην καταλαβαίνετε, δικό σας πρόβληµα.  
 
Όταν έκανα προηγούµενα τη µια ερώτηση και είπα ποια είναι τα χρηµατοδοτικά όρια που 
διεκδικεί ο νοµός Μεσσηνίας για τις πυρόπληκτες περιοχές του και µε ποια ποσόστωση µπαίνει 
ο ∆ήµος Καλαµάτας, περίµενα µία απάντηση του επιπέδου «τα χρηµατοδοτικά όρια του νοµού 
Μεσσηνίας είναι τόσα, αριθµός και σ΄ αυτά συµµετέχει ο ∆ήµος Καλαµάτας µε ένα 
συγκεκριµένο ποσοστό, αυτό». Αυτή την απάντηση περίµενα. ∆εν περίµενα µία απάντηση 
«γενικά µαζευτήκαµε, είπαµε στα πλαίσια αυτά. . .  βρήκαµε. . . . κάναµε . . . . και φτάσαµε 
στα 39.000.000». Περίµενα µια ποιο συγκεκριµένη απάντηση.  
 
Βλέπω – διαισθάνοµαι και γι΄ αυτό ψηφίζουµε σχετικά εύκολα τις προτάσεις οι οποίες 
υπάρχουν, κυρίως από την παράγραφο που τη διαισθάνεται και η ίδια η ∆ηµοτική αρχή, ότι 
στη συνέχεια θα υποβληθεί νέος πίνακας όσον αφορά το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και θα 
περιλαµβάνει έργα και δράσεις συνολικής ανασυγκρότησης και πολύ µεγαλύτερου 
προϋπολογισµού. Επειδή κρατώ αυτή την παρατήρηση σαν κεντρική παρατήρηση, θα ήθελα 
ακόµα να πω δυο πράγµατα όσον αφορά κυρίως τα αντιπληµµυρικά έργα στο Νέδοντα. 
Χρειάζονται αντιπληµµυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Ακούστηκαν προηγουµένως διάφορα. 
Εγώ επιµένω ότι εάν υπάρχει, ο µοναδικός κίνδυνος για το Νέδοντα είναι εάν έρθουν κορµοί 
δένδρων και µπουν ανάµεσα στα υποστυλώµατα που υπάρχουν κάτω από το σκεπασµένο 
κοµµάτι. Άρα λοιπόν το µόνο µεγάλο έργο το οποίο µπορεί να γίνει είναι στην είσοδο του 
Νέδοντα επάνω να υπάρχει µια µεταλλική κατασκευή η οποία θα επιτρέπει στο νερό να 
περάσει αλλά δεν θα επιτρέπει στους κορµούς των δένδρων να κατεβούν προς τα κάτω. Εάν 
υπάρξουν και δύο τέτοια φράγµατα και ποιο ψηλά, νοµίζω ότι το πρόβληµα του Νέδοντα έχει 
σε πολύ µεγάλο βαθµό λυθεί για την περιοχή µας. 
 
Πιστεύω ότι στα 60.000.000 περιλαµβάνονται οι αποχετεύσεις. Και οι κατολισθήσεις κυρίως θα 
αντιµετωπισθούν µε χρήµατα, γιατί δεν υπάρχουν µέσα στην πρόταση προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα οποία ο ∆ήµος θα µπορέσει να βρει από αλλού. Και το λέω αυτό διότι εάν 
µπορούµε να κρατήσουµε κάτι από τους προέδρους των τοπικών διαµερισµάτων είναι η 
αγωνία τους ακριβώς γι΄ αυτές τις κατολισθήσεις και τον καθαρισµό των ρεµάτων. Από τις 
κατολισθήσεις στο κεντρικό σχέδιο απαιτείται ένα ποσό των 2.000.000 ευρώ. Πλην όµως οι 
αναθέσεις για κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις Πηγές θα είναι µόνο στο ύψος των 100.000 
ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει µια τεράστια απόκλιση και ακριβώς αυτή απηχεί την 
ανάγκη, την αγωνία των προέδρων των τοπικών συµβουλίων. Όπως και επίσης και πρέπει να 
το επισηµάνουµε, ότι φαίνεται ότι ο καθαρισµός των ρεµάτων δεν έχει προχωρήσει στο βαθµό 
τουλάχιστον που αφήνεται να εννοηθεί ότι έχει προχωρήσει. Όχι κατ΄  ανάγκη µε 
υπευθυνότητα του ∆ήµου, κυρίως µε υπευθυνότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
βέβαια παρά την όποια προβολή των εταιρειών που βοήθησαν που θα κατασκευάσουν τον 
περιµετρικό ή το δρόµο Καλαµάτας – Τρίπολης, ότι βοήθησαν σηµαντικά στο καθαρισµό των 
ρεµάτων. Η συµβολή τους µάλλον φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ µικρή πληρώνοντας κάποια 
µεροκάµατα στον κ. Φενέκο.  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι αν θέλουµε να κάνουµε κριτική για το πώς αντέδρασε, 
πως αντιµετώπισε ο κρατικός µηχανισµός την όλη κατάσταση, και θέλουµε 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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ταυτόχρονα και παράλληλα να είµαστε και συνεπείς µε τον εαυτό µας, τότε θα πρέπει να 
αναζητήσουµε διαχρονικά πλέον ευθύνες σε όσους συγκρότησαν τον κρατικό µηχανισµό τα 
τελευταία 30 χρόνια. Και µε τον τρόπο που τον συγκρότησαν να τα αποτελέσµατα, 
εισπράχθησαν φέτος. Βεβαίως πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι µέσα σε µια νύκτα µπήκαν 
100 φωτιές, δεν ξέρω εάν ήταν τυχαίο το γεγονός, τόσο πολύ τυχαίο, αλλά ας µη το 
αναπτύξουµε, ο καθένας έχει βγάλει τα συµπεράσµατά του και έχει κάνει τις εκτιµήσεις του.  
 
Αναµφίβολα ως συνδυασµός συµφωνούµε µε την επιστροφή των δηµοτικών τελών. Και βέβαια 
έχω να καταθέσω και προς τον αρµόδιο αντιδήµαρχο, και µια πρόταση για την κατασκευή ενός 
σηµαντικού έργου, θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό το έργο, και θα το αναπτύξω στη συνέχεια. 
Συµφωνούµε µε τις προτάσεις και ευχόµαστε να υλοποιηθούν στο σύνολό τους. Και όχι µόνο 
και επειδή δεν φτάνει αυτό, σας διαβεβαιώνουµε ότι όποτε χρειαστεί και όπου χρειαστεί να 
ενώσουµε τις φωνές µας για να πιέσουµε την κεντρική εξουσία, την κυβέρνηση, τα αρµόδια 
υπουργεία, είµαστε και εµείς στη διάθεσή σας για να το πράξουµε. 
 
Πολλές φορές διατυπώνεται ένα ερώτηµα. Φτάνουν µόνο οι δηµόσιες επενδύσεις; ∆ηλαδή αν 
στο σύνολό τους αυτές οι προτάσεις που περιλαµβάνονται σε αυτό το σχέδιο υλοποιηθούν. 
Ολόκληρος ο ορεινός όγκος του Ταϋγέτου θα αναζωογονηθεί, θα ανασυγκροτηθεί, θα πάρει τα 
πάνω του, θα µείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, θα υπάρξει µια δραστηριοποίηση κάποιων 
επαγγελµάτων εκεί; Απάντηση δική µας: Όχι, εάν δεν συµβάλει και ο ιδιωτικός τοµέας. ∆εν 
χρειάζονται µόνον οι δηµόσιες επενδύσεις. Καλοδεχούµενες όλες οι προτάσεις και 
καλοδεχούµενα όποια έργα και αν υλοποιηθούν. Ευχόµαστε και ευελπιστούµε ότι στο σύνολό 
τους θα υλοποιηθούν. Ωστόσο όµως χρειάζεται και ο ιδιωτικός τοµέας. Και χρειάζεται ο 
ιδιωτικός τοµέας να ενεργοποιηθεί και πιστεύουµε ότι το µεγαλύτερο κίνητρο για να 
ενεργοποιηθεί είναι ο αναπτυξιακός νόµος, είναι το ΟΠΑΑΧ ή κάποια άλλα προγράµµατα που 
προσφέρονται. Και ας µη γελιόµαστε, για να δραστηριοποιηθεί και να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός 
τοµέας, χρειάζονται κίνητρα. Ενδεχοµένως να χρειάζεται να δοθούν περισσότερα κίνητρα 
αγαπητοί συνάδελφοι µέσα από τα εν λόγω προγράµµατα. ∆ηλαδή να αυξηθεί στις 
πυρόπληκτες περιοχές, σε όσες περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί, σε όσα δηµοτικά διαµερίσµατα 
έχουν χαρακτηρισθεί πυρόπληκτα να αυξηθεί το ποσοστό επιχορήγησης για τη δηµιουργία 
νέων επιχειρήσεων. ∆ηλαδή εκτός από τις προσπάθειές µας για την υλοποίηση των 
συγκεκριµένων έργων, θα πρέπει ο κ. ∆ήµαρχος, θα πρέπει η ∆ηµοτική αρχή, να πιέσει στην 
Περιφέρεια λ.χ. ή στα αρµόδια υπουργεία κάνει να γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση 
προκειµένου να κινηθεί και ο ιδιωτικός τοµέας για την αναζωογόνηση και αναθέρµανση των 
τοπικών οικονοµιών.  
 
∆ιάβαζα τις προηγούµενες ηµέρες, εχθές συγκεκριµένα, κάποιες προτάσεις αξιολογότατες που 
έχει καταθέσει ο πρώην ∆ήµαρχος ο Παναγής ο Κουµάντος και οι οποίες εάν θέλετε και αν 
εφαρµοσθούν, και αν υλοποιηθούν από τους κρατούντες όχι µόνον συµβάλουν στην πρόληψη 
– να µην τις απαριθµήσω τώρα γιατί θα καταχραστώ κατά πολύ το χρόνο που µου δίνει το 
προεδρείο -   όχι µόνον θα συµβάλουν στην πρόληψη αλλά θα συµβάλουν τόσο στην 
αντιµετώπιση του φαινοµένου εάν και εφόσον εκδηλωθεί στο µέλλον αλλά θα συµβάλουν και 
στην αντιµετώπιση των συνεπειών από τις φωτιές.  
 
Έτσι καταλήγοντας, αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο Σπίνο, θέλω να σου καταθέσω µία πρόταση 
µήπως µπορεί να συµπεριληφθεί και αυτό το έργο. Για πολλά χιλιόµετρα κατά µήκος του 
Νέδοντα, από το Λιθωµένο Φίδι και πάνω µέχρι τα χωριά της Αλαγονίας, εκτίνεται ένας 
τεράστιος φυσικός πλούτος µε χιλιάδες πλατάνια και άφθονα νερά. Εάν κατασκευάζονταν 
ένθεν και ένθεν και από τις δύο πλευρές καλντερίµια, από φυσικά υλικά τα οποία θα 
ενώνονταν κατά διαστήµατα από ξύλινα γεφυράκια, αλλά και προσβάσεις από τον εθνικό 
δρόµο από την οδό Σπάρτης προς το Νέδοντα, ένα είναι βέβαιο ότι αυτό το έργο, η ανάδειξη 
του Νέδοντα, θα µαγνήτιζε το ενδιαφέρον χιλιάδων, ντόπιων και ξένων. Εξυπακούεται βέβαια 
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ότι το πρωτεύον είναι η πυροπροστασία της περιοχής εάν και εφόσον προχωρήσει η 
κατασκευή αυτού του έργου. ∆εν ξέρω, µελετήστε το, βάλτε το, συµπεριλάβε τε το γιατί θα 
συµβάλει τα µέγιστα πιστεύουµε στη τουριστική µας ανάπτυξη. Θα προσελκύσει το 
ενδιαφέρον χιλιάδων και εντός και εκτός νοµού και ξένων.  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ δεν είµαι ευχαριστηµένος από τη συζήτηση διότι 
περίµενα απόψε να κατατεθούν οι σκέψεις και τα οράµατα της κάθε πλευράς για 

την περιοχή του Ταϋγέτου, να µπουν όλα αυτά σε ένα δηµιουργικό ζυµωτήριο ώστε στην 
επόµενη φάση να συµπληρωθούν οι προτάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
Εµείς και από ευαισθησία και από ευθύνη καταθέσαµε αυτό το πόνηµα το οποίο έχετε ενώπιων 
σας όπου µπορείτε να διαβάσετε το βηµατισµό του ∆ήµου από τις 27 Αυγούστου και µετά, και 
να πείτε και τις προτάσεις, τις σκέψεις και τον οραµατισµό όσον αφορά στην περιοχή της 
Αλαγονίας. Η Αλαγονία δεν κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί, η Αλαγονία είχε εγκαταλειφθεί πριν 
από τις φωτιές και αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Τα χωριά µας είχαν µετατραπεί σε χωριά 
ολίγων γερόντων, υπήρχαν βέβαια κάποιες αναλαµπές και ζούσαν τα χωριά από την αγάπη των 
παιδιών της Αλαγονίας, της πρώτης γενιάς, που ανέβαιναν Σαββατοκύριακα και αγωνίζονταν 
µέσα σε δύσκολες συνθήκες. Εξαιρώ απ΄ όλα αυτά που λέω το Ελαιοχώρι. Η φωτιά δεν 
πρόκειται να φέρει πολύ χειρότερα πράγµατα απ΄ ότι υπήρχαν στο παρελθόν. ∆εν αναφέροµαι 
βέβαια στην απώλεια του δάσους.  
 
Το τρίτο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι για την ανασυγκρότηση της Αλαγονίας ευθύνη έχει 
ασφαλώς ο ∆ήµος Καλαµάτας στο βαθµό που του δίνει αρµοδιότητες ο νόµος, η Νοµαρχία, η 
Περιφέρεια, το ΥΠΕΧΩ∆Ε, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υγείας. Αυτά τα λέω διότι 
πρέπει να υπάρξει ένας κοινός βηµατισµός και από τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας 
(∆ήµο και Νοµαρχία) και από στις κρατικές αρχές ώστε να φτάσουµε στο αποτέλεσµα που όλοι 
προσδοκούµε και το αποτέλεσµα είναι αυτό που λέει ο τίτλος του πονήµατος. Όχι απλά η 
αποκατάσταση, να φτάσουµε δηλαδή στο πριν από τις φωτιές, αλλά η ανασυγκρότηση και η 
αναζωογόνηση µιας ιστορικής περιοχής που έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι µόνον στη 
Μεσσηνία αλλά και ευρύτερα.  
 
Το τέταρτο που θέλω να πω σαν γενική παρατήρηση, είναι ότι είναι γεγονός πως το κράτος 
µας, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, στις ακραίες ώρες, θα µπορούσε να ανταποκριθεί νωρίτερα, 
δεν ήταν ικανοποιητική η ανταπόκριση και θα είναι πράγµατι άδικο για τους ∆ήµους όχι µόνον 
της Καλαµάτας, της Ζαχάρως, του Πύργου, της Σπάρτης, της Τρίπολης, της Μεγαλόπολης, του 
Αιγίου, για δεκάδες δήµους της Πελοποννήσου, να πούµε κοιτάξτε να δείτε, η αυτοδιοίκηση 
ευθύνεται για όλα αυτά, γιατί δεν είχε λάβει ενώ µπορούσε, τα µέτρα τα οποία έπρεπε. Πρέπει 
λοιπόν συγκροτηµένα τώρα που πέρασε το κακό και οι εκλογές, διότι και οι εκλογές 
διέστρεψαν πολλά πράγµατα, φυσικό ήταν άλλωστε να τα δούµε µε καθαρό µάτι όλα αυτά και 
να καταλήξουµε οµονοώντας και το µπορούµε, στα αναγκαία εκείνα συµπεράσµατα και 
ενέργειες ώστε να αναζωογονήσουµε όχι απλά να αποκαταστήσουµε την περιοχή. Είναι 
ευνόητο αγαπητοί συνάδελφοι ότι όταν έρχεται η συµφορά και χάνονται περιουσίες, και 
χάνονται και άνθρωποι – χάσαµε πάνω από 70 ανθρώπους άσχετο εάν δεν συνέβη αυτό στη 
Μεσσηνία – µπορεί να λέγονται και 5 κουβέντες παραπάνω, να υπάρχουν και κάποιες ακραίες 
συµπεριφορές, να διατυπώνονται και παραλογισµοί. Όλα αυτά είναι συγγνωστά όταν 
πληττόµαστε από τέτοιες καταστροφές. Όµως ήρθε ο καιρός τώρα, µε ήρεµο µάτι και πνεύµα 
να προχωρήσουµε και σας λέω τελειώνοντας αυτό το αρχικό µέρος, ότι είναι η χρυσή ευκαιρία 
τώρα όπου έχουν συγκεντρωθεί χρήµατα, µιλάµε για 150.000.000 ευρώ, όπου υπάρχει 
ευαισθητοποίηση όχι µόνον της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής κοινής γνώµης, έχουν 
έρθει αποστολές εδώ στο ∆ήµο µε διάθεση να βοηθήσουν και τους υποδεικνύουµε και τους 
αποδεικνύουµε σε σταθερή βάση το τι πρέπει να κάνουν. Είναι µοναδική ευκαιρία τώρα 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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συνεννοούµενοι να κατανείµουµε τους πόρους µε τέτοιο φορολογικό τρόπο ώστε να 
επιτύχουµε την αναζωογόνηση της περιοχής. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι στο ∆ήµο Καλαµάτας έχουν φτάσει περί τις 800.000 ευρώ αυτή τη 
στιγµή. Για να κάνουµε αποκατάσταση των δηµοτικών υποδοµών, χρειαζόµαστε περί τα 
2.000.000 ευρώ. Ασφαλώς ο ∆ήµος διεκδικεί σε καθηµερινή βάση και τα υπόλοιπα χρήµατα και 
αυτό το πόνηµα θα φτάσει σε όλους τους υπουργούς, σε όλους τους βουλευτές, όπου µπορεί 
να υπάρξει µετερίζι για την υπεράσπιση των συµφερόντων µας.  
 
Όµως να µιλήσω περισσότερο για την αναζωογόνηση, διότι αυτό είναι το µείζον και εγώ 
θεώρησα ότι αυτό έπρεπε να είναι η αιχµή του δόρατος στην αποψινή συνεδρίαση. ∆ιότι 
αποκατάσταση κάναµε και το 1998. Και τι έγινε; ∆εν πρέπει να είναι το αίτηµα η 
αποκατάσταση. Λοιπόν ακούστε. Η Μεσσηνία και ο Ταΰγετος, η πυρόπληκτη περιοχή που 
υπέστη τις µεγαλύτερες ζηµιές ο Ταΰγετος και σε επίπεδο Πελοποννήσου, µπορεί και πρέπει να 
πάρει τους αναγκαίους πόρους ώστε να υπάρξει ανάταση. Πρέπει όµως εµείς να καθίσουµε να 
κουβεντιάσουµε και να συµφωνήσουµε για το όραµα το οποίο έχοµε, για την πρόταση την 
οποία έχοµε όσον αφορά στον Ταΰγετο. Εµείς ως ∆ηµοτική αρχή έχουµε συγκεκριµένες 
σκέψεις. Πρώτον στο ζήτηµα των υποδοµών, όσον αφορά στους δρόµους οι άξονες από τα 
Μενινά µέχρι το Ελαιοχώρι και τα ∆ενδρά και µέχρι την Ταϋγέτη ο άξονας ο πρώτος και µέχρι 
τα Γιαννιτσάνικα, ένας άξονας µε καθοριστική σηµασία για το µέλλον της Καλαµάτας, πρέπει 
να σχεδιαστεί από την αρχή και να κατασκευασθεί από την αρχή. Και να δώσοµε µια νέα 
είσοδο προς την περιοχή των Πηγαδίων. Είναι ένα έργο το οποίο θα προταθεί. Ο δρόµος από 
την εθνική οδό προς το Καρβέλι, το Λαδά µέχρι την εθνική οδό, πρέπει να κατασκευασθεί πάλι 
από την αρχή, να βελτιωθούν τα γεωµετρικά του στοιχεία. Είναι ένας δρόµος που ότι και να 
κάνουµε έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Ασφαλώς ένα από τα µεγάλα έργα σ΄ αυτό το δρόµο 
πρέπει να είναι τα συρµατοπλέγµατα και οι αγκυρώσεις που πρέπει να γίνουν διότι τα 
προβλήµατα έχεις δίκιο Πρόεδρε, όχι µόνον εσύ, ολόκληρη η περιοχή του Ταϋγέτου θα είναι 
σοβαρότατα στον τοµέα των κατολισθήσεων και των καταπτώσεων ότι και να κάνουµε, έναν 
δεύτερο καινούργιο δρόµο εκεί. Ο τρίτος καινούργιος δρόµος πρέπει να είναι εθνική οδός – 
Νέδουσα – Μαχαλάς – Αλαγονία – Αρτεµισία. Ουσιαστικές παρεµβάσεις µε βελτίωση των 
γεωµετρικών στοιχείων. Και ο τέταρτος από το Σταυρωτό ∆ενδρί µέχρι τη Φαλαισία ώστε να 
δώσουµε µία νέα είσοδο µέχρι το Νεοχώρι µε προδιαγραφές στο νοµό. Από κει και πέρα 
χρειαζόµαστε και βελτιώσεις στην εσωτερική οδοποιία και στην αγροτική οδοποιία 
σοβαρότατες, αγροτικοί δρόµοι που να λειτουργούν και ως αντιπυρικές ζώνες.  
 
Αφήνω το ζήτηµα του εθνικού δρόµου, όπου το µέλλον του είναι ένας τουριστικός δρόµος 
ωραιότατος. Το µέλλον του, διότι όπως ξέρετε ο εθνικός δρόµος από την Αρκαδία, από την 
Μεγαλόπολη προς τη Σπάρτη θα υποβαθµίσει πιθανότατα τη σηµασία του κατά τον χειµώνα. 
Μπορεί να γίνει ένας ασφαλής δρόµος µε αντιµετώπιση των καταπτώσεων και µε βελτίωση 
των γεωµετρικών στοιχείων. ∆εν µπορεί να γίνουν πάρα πολλά και πρέπει να το λέµε ευθέως, 
διότι η περιοχή είναι NATURA και δεν µπορούµε να κάνουµε σηµαντικές παρεµβάσεις διότι δεν 
θα πάρουµε τις περιβαλλοντικές µελέτες οι οποίες απαιτούνται, δεν θα τις πάρουµε ούτε από 
δω ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ένα δρόµο εθνικών προδιαγραφών.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι έχουµε τώρα τη µοναδική ευκαιρία να προχωρήσουµε σε επισκευές 
όλων των δηµοτικών καταστηµάτων, δηµοτικών ιατρείων, δηµοτικών σχολείων στην ευρύτερη 
περιοχή της Αλαγονίας. Και δεν σας αποκρύπτω ότι έρχονται οργανώσεις στο γραφείο, έχουν 
κάποια χρήµατα και αναζητούν να ενταχθούν µέσα σε ένα σχέδιο ανακατασκευών στην 
ευρύτερη περιοχή που αντιµετωπίζει όλα τα χωριά µας. Όλα τα δηµοτικά καταστήµατα έχουν 
προβλήµατα και της Νέδουσας το δηµοτικό σχολείο, και της Αλαγονίας το δηµοτικό σχολείο 
κάηκε και το δηµοτικό ιατρείο της Αρτεµισίας αλλά και το δηµοτικό σχολείο χρειάζονται κατ΄ 
επειγόντως επισκευές και σε ολόκληρη την περιοχή µέχρι και το Ελαιοχώρι. Έχουµε λοιπόν 
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ευκαιρία, όλα αυτά ή να τα εντάξουµε όπως στο δηµοτικό σχολείο της Αλαγονίας στο 
πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή σε ένα συνολικό πρόγραµµα επισκευών ώστε αυτά να 
αποτελέσουν τον πυρήνα της πολιτιστικής ζωής, της συγκέντρωσης της ιστορίας, της 
παράδοσης της περιοχής. 
 
Έρχοµαι σε ένα άλλο ζήτηµα το οποίο είναι µείζον. Και τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να 
εκφραστεί µία πολιτική για το συγκεκριµένο χώρο, ένας µπούσουλας για να παλέψουµε για την 
υλοποίησή του, στο µεγάλο ζήτηµα της ύδρευσης και της άρδευσης. Ακούστε. Η ζηµιά που 
υπέστη ο ∆ήµος Καλαµάτας και στον τοµέα της ύδρευσης και στον τοµέα της άρδευσης εγγίζει 
περίπου τα 1.000.000 ευρώ. Τι υπάρχει σήµερα στην Αλαγονία; Ο καθένας βρίσκει µια πηγή, 
παίρνει επ΄ ώµου ένα λάστιχο, τρέχει µερικά χιλιόµετρα και το φτάνει µέχρι το χτήµα του. Τι 
άλλο ισχύει. Κάποια χωριά να έχουν περίσσευµα νερού και κάποια άλλα χωριά να µην έχουν 
νερό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πρέπει λοιπόν πρώτον να κάνουµε µία µελέτη για να 
δούµε το υδατικό δυναµικό της περιοχής, πόσο νερό έχουµε και να προχωρήσουµε σε 
ορθολογική αξιοποίηση του υδατικού δυναµικού για την ύδρευση και την άρδευση της 
περιοχής. Αν πηγαίνουµε µε τη λογική ότι το κάθε χωριό είναι αυτόνοµο και το κάθε χωριό έχει 
το νερούλι του και ας διψάει ο γείτονας και εδώ είµαστε εµείς, δεν θα φτάσουµε στα 
αποτελέσµατα που θέλουµε σε µια περιοχή που πρέπει να αναζωογονηθεί. Αλλά για να το 
κάνουµε αυτό, µία συνολική µελέτη και συνολική διαχείριση διότι είµαστε ∆ήµος τώρα, είναι 
µια διοικητική µονάδα, χρειάζεται όλοι να βάλουµε τον δάκτυλο επί τον τύπων των ίλων, να 
υπερβούµε τοπικισµούς και να φτάσουµε σε αποτελέσµατα που θα είναι για το συµφέρον 
ολόκληρης της περιοχής. Αγαπητοί συνάδελφοι η αναζωογόνηση της Αλαγονίας, της ευρύτερης 
Αλαγονίας, δεν εννοώ µόνο το χωριό, όλων των χωριών, περνάει µέσα από την ενίσχυση του 
τοµέα της υγείας. Όχι αγροτικά ιατρεία για τη συγκεκριµένη περιοχή. Πρέπει να 
προχωρήσουµε να το επιβάλουµε. Χαίροµαι για το γεγονός ότι στην ατζέντα του Υπουργείου 
Υγείας µπαίνει ως πρώτο θέµα η πρωτοβάθµια περίθαλψη για την ίδρυση και λειτουργία 
κέντρου υγείας στην Αρτεµισία, για να υποστηρίξει την περιοχή, για να υποστηρίξει τους 
εκατοντάδες κατασκηνωτές που είναι στις αρκετές κατασκηνώσεις εκεί. Και υπάρχουν και 
σχεδιασµοί, δεν έχουµε εµείς κατασκήνωση, από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο 
Υγείας για τη µετεξέλιξη της κατασκήνωσης της Αγίας Μαρίνας σε ένα κέντρο αθλητισµού και 
πολιτισµού. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο ζήτηµα που θέλουµε να υποστηρίξουµε σοβαρά την 
περιοχή, την τουριστική προοπτική της περιοχής, τις κατασκηνώσεις της περιοχής και βεβαίως 
σ΄ αυτόν τον τοµέα πρέπει η βοήθεια στο σπίτι που προσφέρεται από το ∆ήµο να ενισχυθεί. 
Ελπίζω να έχει θετική εξέλιξη αυτή η προσπάθεια για λειτουργία ενός ευέλικτου δηµοτικού 
ιατρείου ώστε να υποστηρίξουµε περιοχές που έχουν αδύναµο πληθυσµό. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι να πω ακόµα ότι πρέπει να δούµε το ζήτηµα των βιολογικών 
καθαρισµών στην Αλαγονία. Μην ερχόµαστε εδώ πέρα και λέµε «βρήκαµε στο νερό 
κολοβακτηρίδια». Πάντα θα βρίσκοµε. Έτσι είναι η κατάσταση. Σπίτια και πηγές σε πολλές 
περιοχές είναι ανάκατα. Η σύγχρονη τεχνολογία µας δίνει σήµερα τη δυνατότητα βιολογικών 
καθαρισµών σε µικρούς οικισµούς, σε χωριά ώστε να συγκεντρώνουµε τα απόβλητα και να τα 
διοχετεύουµε µε τη σχετική διαδικασία ή να γίνεται εκεί καθαρισµός. Ρώτησα, το κόστος δεν 
είναι πάρα πολύ µεγάλο και ασφαλώς µπορεί να ενταχθεί σε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα. Να 
µη µιλάµε για τουρισµό, να µη µιλάµε για ανάπτυξη, να µη µιλάµε για προοπτικές αν δεν 
αρχίσοµε να συζητούµε το ζήτηµα του βιολογικού καθαρισµού. Να σας πω επίσης ότι για το 
ΟΠΑΑΧ υπάρχει µία συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Ήδη γίνεται η πρώτη µελέτη 
που είναι προαπαιτούµενη, διότι εάν δεν κάνουµε τις σχετικές διαδικασίες δεν µπορούµε να 
έχουµε ούτε ιδιωτικές επενδύσεις κε Μπάκα σ΄ αυτό το τοµέα. ∆εν µπορεί να γίνει, πρέπει να 
γίνουν οι µελέτες από πλευράς ∆ήµου ώστε να µπορέσει ο ιδιώτης να πάρει χρήµατα. Να πω 
όµως ότι το ΟΠΑΑΧ πρέπει να το δούµε µε διαφορετικό πρίσµα για την περιοχή την 
πυρόπληκτη απ΄ ότι το βλέπαµε µέχρι χθες.  
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Επειδή αγαπητοί συνάδελφοι φοβούµαι ότι µακρηγόρησα, να πω ακόµα δυο – τρία πράγµατα. 
Πράγµατι το θέµα των καταπτώσεων είναι µείζον. ∆εν µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε κε 
πρόεδρε αύριο. ∆εν γίνεται τεχνικά. Είναι από τα δυσκολότερα θέµατα που πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε. Όµως βραχυπρόθεσµα πρέπει να γίνει και στο κεντρικό δρόµο και σε όλους 
τους δηµοτικούς δρόµους. Φοβούµαι ότι το χειµώνα αυτό δεν έχοµε άλλη λύση παρά να 
προσέχουµε. Είµαι µερικές φορές ευθύς και σαφής, αλλά από τεχνικής απόψεως τα πράγµατα 
είναι εξαιρετικά δύσκολα. Πρέπει όµως γρήγορα να βαδίσουµε γι΄ αυτό. Εγώ δεν είµαι κανένας 
δήµαρχος που θέλω να υπογράφω αναθέσεις ή να κάνω οτιδήποτε το οποίο µπορεί να έχει και 
µία ηθική διάσταση αγαπητέ συνάδελφε. Γνωρίζω ότι υπάρχει µια τεχνική υπηρεσία, υπάρχουν 
οι αρµόδιοι αντιδήµαρχοι, αλλά υπάρχει και το προσωπικό. Όλα αυτά γίνονται µε ανοιχτές 
διαδικασίες και πάντως θα έρθουν στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εάν υπάρξει οποιοδήποτε 
πρόβληµα να το θέσετε εκεί. Σας βεβαιώνω όµως ότι δεν θα υπάρξει και όλα θα γίνουν µε την 
τάξη την οποία απαιτείται και υπάρχει και ενηµέρωση της περιφέρειας, και ενηµέρωση του 
επιτρόπου και έχουν δοθεί οι σχετικές κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει.  
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι είπα όσο γρηγορότερα µπορούσα για τη συνεννόηση που πρέπει 
να υπάρξει, όχι µεταξύ µας, διότι µεταξύ µας θα υπάρξει η συνεννόηση που πρέπει να υπάρξει. 
Με τη Νοµαρχία δεν πρέπει να υπάρξει κανενός είδους ανταγωνισµός διότι υπάρχουν 
αντικείµενα που χειρίζεται η Νοµαρχία που είναι εξαιρετικά αναγκαία όπως το ζήτηµα ας πούµε 
του εµπορείου ή όπως είναι το ζήτηµα της αγροτικής παραγωγής και άλλων επαγγελµάτων. 
Πρέπει να συνεργαστούµε. Πρέπει να συνεργαστούµε µε την Περιφέρεια και µε όλα σχεδόν τα 
Υπουργεία. Να αποκρυσταλλώσουµε τι ακριβώς θέλουµε οραµατικά για την Αλαγονία και να 
αγωνιστούµε να το πετύχουµε τώρα που υπάρχουν χρήµατα, για να µη φτάσουµε σε µία απλή 
αποκατάσταση, γιατί θα είναι πράγµατι κρίµα και πρώτα απ΄ όλα τα 40.000 στρέµµατα ψηλών 
δένδρων που χάθηκαν. 
 

 
Ο κ. ∆ήµαρχος εξέφρασε την απογοήτευσή του από τη συζήτηση. Σ΄ αυτή τη 
χρονική στιγµή θέλω να κάνω γνωστό σε όλους ότι η ψυχολογία που µας 

διακρίνει δεν έχει όραµα. Έχει πίκρα, αγωνία και πανικό. Ας γίνουν όλα εκείνα που θα 
ανακουφίσουν, θα στηρίξουν και που θα εµψυχώσουν τους ντόπιους να παραµείνουν στις 
εστίες τους. Μία πρόταση λοιπόν που θα βοηθήσει άµεσα είναι αυτή που έχω κάνει στον κ. 
∆ήµαρχο γραπτά. Ζητήσαµε από τον κ. ∆ήµαρχο να εισηγηθεί και να υποστηρίξει το αίτηµά 
µας στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια της οικονοµικής υποστήριξης της 
πυρόπληκτης περιοχής µας να δοθούν ατελώς άδειες στους αγρότες οι οποίοι σε υπαίθριους 
πάγκους πωλούν τοπικά προϊόντα. Για το συγκεκριµένο αυτό σκοπό ο ∆ήµος θα µπορούσε να 
συµβάλει για λόγους αισθητικής και µε οµοιόµορφες ξύλινες κατασκευές θα τοποθετούσε και 
θα παραχωρούσε σε χρήση. Επίσης παρακαλούµε . . . (αλλαγή ταινίας) . . . τους ντόπιους 
και να βοηθήσουν στην οικονοµία της περιοχής η οποία έχει καταστραφεί. Ευχαριστώ πολύ.  
 

 
Κε Πρόεδρε ακούγοντας τον κ. ∆ήµαρχο έµεινα κατάπληκτος µε αυτή 
την ευρύτητα, τη µεγαλοψυχία, όσον αφορά τον Ταΰγετο. Και θα 

ήµουνα ο τελευταίος ο οποίος θα είχα αντιρρήσεις εάν αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. ∆ήµαρχος 
ήταν στα πλαίσια του εφικτού. Επανακατασκευή 100 χλµ δρόµου, και αναφέροµαι για τους 
δρόµους που είπατε κε ∆ήµαρχε, Ελαιοχώρι – ∆ήµιοβα – Μενινά – Περιβολάκια – Καρβέλι – 
Λαδάς κλπ, ε, τα 40.000.000 ευρώ τα οποία ζητάµε όπως ξέρει πολύ καλλίτερα ο κ. Σπίνος, 
είναι το 1/50 της αξίας. Αυτό γιατί το λέω. Εδώ πέρα παραβρίσκονται πάρα πολλοί από τον 
Ταΰγετο, και λόγω γνώσεων δεν µπορούν να καταλάβουν για τι µεγέθη µιλάµε όταν ζητάµε 
40.000.000 ευρώ για το σύνολο των 100 χλµ. για νέους δρόµους κλπ. Είναι πολλαπλάσιο 
δηλαδή το ποσό που απαιτείται. Άρα να είµαστε λίγο σφιχτοί γιατί εµείς οι ορεινοί δεν θέλουµε 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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µεγάλα λόγια. Γιατί δεν µας πείθετε. Όχι εσείς κε ∆ήµαρχε αλλά γενικότερα η πολιτεία, η 
εκάστοτε πολιτεία.  
 
Θα ήταν παράληψη εάν δεν έλεγα ότι στις 23 Αυγούστου που έπιασε η φωτιά, από την 
Τετάρτη µέχρι την Κυριακή που κάηκε η Αρτεµισία, είχε µείνει χωρίς νερό. Παντελώς. Παρά τις 
αιτήσεις της προέδρου και των τοπικών, τουλάχιστον να έχουµε λίγο νερό. Αυτό για την 
ιστορία δηλαδή για να ξέρουµε τι µας γίνεται.  
 
Καταρχάς εµείς αυτή τη γενικόλογο καταγραφή όπως θα αποδείξω µετά έργων, θα τη 
ψηφίσουµε. Αλλά θα αποδείξουµε όµως ότι είναι απλή καταγραφή έργων, χωρίς καµία 
προεργασία.  
 
Αναφέρονται έργα στο Νέδοντα. Και ακούω ότι από τα υποστυλώµατα στο Νέδοντα κινδυνεύει 
η Καλαµάτα. Είναι τελείως ανόητος όποιος πιστεύει τέτοιο πράγµα γιατί : 1) δεν υπάρχουν 
κορµοί να έρθουν στην Καλαµάτα, δηλαδή δεν υπάρχουν δένδρα τα οποία θα περισσέψουν 
από τα πλέγµατα που θα φτιαχτούν ώστε να έρθουν στην Καλαµάτα και  
2) η διαδροµή του Νέδοντα από του Μπάκα το λατοµείο µέχρι επάνω την Αρτεµισία και Λαδά – 
Καρβέλι δεν έχει καεί. Τα υπάρχοντα πλατάνια µέσα στην κοίτη, είναι ο φυσικός φραγµός που 
υπάρχει. 
Που υπάρχει το πρόβληµα. Θα έρθει η στάχτη, θα µπει στο Μεσσηνιακό κόλπο, θα καθίσει και 
το καλοκαίρι µε ένα µελτέµι θα βγει στην παραλία. Αυτό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που 
έχει η Καλαµάτα και ο ευρύτερος ∆ήµος. Άρα θα πρέπει να γίνουν έργα ώστε να µην κατεβεί 
το µεγαλύτερο µέρος της στάχτης στη θάλασσα. Αυτό µπορεί να γίνει µε φράγµατα, όχι εδώ 
που λένε στη Νοµαρχία και στο ∆ασαρχείο στο Λιθωµένο Φίδι, πολύ ποιο ψηλά, ίσως στα 
∆ιπόταµα. Να µείνει η στάχτη, να µην έρθει στη θάλασσα.  
 
Τώρα κε Αθανασόπουλε το ότι καθαρίσατε το Νέδοντα, δεν είναι καλό γιατί αυξάνετε την 
ταχύτητα. Ο κ. Σπίνος έπρεπε να σας το έχει πει αυτό. Και όταν αυξάνεις τη ταχύτητα δίνεις 
ορµή µε όλα τα δυνατά αποτελέσµατα. Ο Νέδοντας πρέπει να µείνει ως έχει, να µην πειραχτεί 
καθόλου. Που υπάρχει το πρόβληµα. Το πρόβληµα υπάρχει στο ορεινό όγκο στα χωριά και 
πέριξ των χωριών στα µικρά ρέµατα στα οποία δεν πρόκειται να παρέµβει το δασαρχείο. Εκεί 
υπάρχει το µεγαλύτερο πρόβληµα να γίνουνε σοβαρές ζηµιές στα χωριά, να κλείσουν τα 
ρέµατα, να κλείσουν µικρά γεφύρια όπως είπε στο Ελαιοχώρι, στην Αλαγονία, στην Αρτεµισία, 
στις Πηγές, στο Καρβέλι και να έχουµε υπερχείλιση των χειµάρρων. Εκεί δεν πρόκειται να 
παρέµβει το δασαρχείο. Είναι δουλειά δική µας. Αφορά ρέµατα µέσα ή πλησίον των οικισµών.  
 
Και τα 800.000 που λέει ο ∆ήµαρχος, τώρα βέβαια γιατί γράφει 600.000 µπορεί να είναι ποιο 
νωρίς, εκεί πρέπει να δοθεί το κύριο βάρος.  
 
∆υο κουβέντες για το δάσος. Το δάσος το 1998 στοίχισε η «αποκατάστασή του» 
2.000.000.000. Και δυστυχώς τότε έγινε χωρίς πρόγραµµα και χωρίς σχέδιο. Τουλάχιστον ας 
γίνει τώρα µε σχέδιο ώστε να είναι πλέον το δάσος από µόνο του αυτοπροστατευόµενο. ∆εν 
µπορούµε να συνεχίσουµε να έχουµε ολοκληρωτική αναδάσωση εάν δεν υπάρχουν ζώνες ανά 
αποστάσεις µικρές ή µεγάλες. Τουλάχιστον 50 µέτρων ζώνες ώστε να µπορούµε άµεσα να 
σβήνουµε  τη φωτιά. Άρα λοιπόν πρέπει να δούµε το καθάρισµα των ρεµάτων εντός και πέριξ 
των οικισµών και να δούµε πως θα πάει  τελικά ποιο πέρα αυτή η περιοχή.  
 
Το µεγαλύτερο θέµα που υπάρχει σήµερα στο Ταΰγετο είναι ότι αυτοί οι οποίοι ζουν εκεί πέρα 
δεν έχουν εισόδηµα και δεν θα έχουν εισόδηµα τουλάχιστον για µια δεκαετία. Η ανακοίνωση 
του ΕΛΓΑ για 150 ευρώ ανά στρέµµα ελαιόδεντρα σηµαίνει 7 ευρώ συν βέβαια τις 
αποζηµιώσεις λόγω του 2,5 κιλά στην κάθε ρίζα, είναι γύρω στα 7 ευρώ για 5 χρόνια. Αυτή η 
αποζηµίωση είναι πάρα πολύ µικρή, διότι ένα µεγάλο ποσοστό, πάνω από 70% των 
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ελαιοδέντρων έχουν καταστραφεί τελείως. Ήταν τέτοιο το ύψος της φωτιάς και τέτοιες οι 
θερµοκρασίες που οι ελιές έχουν πέσει κάτω. Άρα δηλαδή θα πρέπει κε ∆ήµαρχε να παρέµβετε 
στον ΕΛΓΑ ώστε να αυξήσει το κόστος αντικατάστασης των δένδρων. Αυτό είναι το 
µεγαλύτερο πρόβληµα. Επειδή όµως υπάρχει και ένα άλλο πρόβληµα που συζητείται µε τα 
δένδρα γιατί ας µην κρυβόµαστε, στην περιοχή του Ταϋγέτου οι ελαιώνες και τα οπωροφόρα 
δένδρα (µηλιές, καστανιές, κερασιές) ήταν το βασικό τους και το αποκλειστικό του εισόδηµα. 
∆ηλαδή δεν είχαν εισόδηµα από άλλες εργασίες συν κάποια ηµεροµίσθια στο δασαρχείο. Και αν 
δεν ληφθεί µέριµνα ώστε να γίνουν αρδευόµενα τα χτήµατά τους, δεν πρόκειται να φυτεύσει 
κανένας διότι τα δένδρα χρειάζονται πότισµα. Άρα δηλαδή κε Ηλιόπουλε πρέπει σηµαντικό 
µέρος από το πρόγραµµα αυτό το οποίο θα εξειδικευτεί να αφορά δίκτυα άρδευσης σε όλο το 
Ταΰγετο που θα συµπεριλαµβάνει βέβαια και µελέτη διαχείρισης όλων των υδάτινων πόρων.  
 
Σχετικά µε τις επενδύσεις. Κε ∆ήµαρχε αυτή τη στιγµή στο Ταΰγετο είναι σε εξέλιξη 6 
επενδύσεις. Για όλους µίλησε η κυβέρνηση, γι΄ αυτούς τους άµοιρους οι οποίοι είναι στο 
στάδιο της υλοποίησης δεν είπε κουβέντα. Και οι οποίοι τώρα λένε «να συνεχίσουµε, να 
σταµατήσουµε; Τι θα κάνουµε;» Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν υποβάλει µία µελέτη 
οικονοµοτεχνική που βασιζόταν στην επισκεψιµότητα της περιοχής και η οποία κατεστράφη 
τελείως. Αν δηλαδή δεν σκύψει η περιφέρεια που η και η αρµοδιότητά της στο πρόβληµα 
αυτό, πιστεύω ότι θα υπάρξει µία επενδυτική απαξίωση του Ταϋγέτου για πολλά – πολλά 
χρόνια. Αρκεί να σκεφτείτε ότι το κάρβουνο, η στάχτη, θα φύγει µετά από 3 χρόνια. ∆ηλαδή 
όποιος είναι να περπατήσει στο Ταΰγετο για να µη µαυρίσουν τα ρούχα του, θα περάσουν 3 
χρόνια. Αυτοί οι επενδυτές που είναι στο στάδιο της υλοποίησης τι θα κάνουν; Ή θα 
σταµατήσουν που είναι και το  ποιο πιθανό. Εκεί πρέπει η συµβολή της πολιτείας να είναι 
άµεση και απλόχερη. 
 
Τελειώνοντας κε ∆ήµαρχε είπα ότι αυτό είναι µια γενικότητα στην οποία εµείς δεν διαφωνούµε. 
Αλλά έπρεπε να έχει υπάρξει κε Σπίνο µία συνεννόηση µε το δασαρχείο. Αναφέρουµε κι εµείς 
το ξυλοπριστήριο, το αναφέρει και το δασαρχείο. Αναφέρουµε στο πολιτισµό της 
αποκαταστάσεις των µνηµείων. ∆εν αφορά, είναι βέβαια µέσα στα γεωγραφικά όρια αν δηλαδή 
µας δώσουν εµάς τα λεφτά αυτά για τα µοναστήρια, δεν µπορούµε να τα υλοποιήσουµε, είναι 
δουλειά της αρχαιολογίας. Άρα δηλαδή έγινε ένα πρόγραµµα το οποίο τα συµπεριλαµβάνει 
όλα. ∆ηλαδή απ΄ όλα έχει ο µπαξές. Εγώ θα προτιµούσα ένα άλλο πρόγραµµα που να είναι 
ποιο συγκεκριµένο και να αφορά τις άµεσες ανάγκες ώστε να δείξουµε στους κατοίκους ότι η 
πολιτεία πέρα από το τριχίλιαρο, συνεχίζει. Γιατί αυτή τη στιγµή κε ∆ήµαρχε, αυτοί οι οποίοι 
κάηκαν τα σπίτια τους δεν έχουν που να µείνουν. Έχει περάσει ένας µήνας και δεν έχει γίνει 
τίποτα. Για ποια λοιπόν µέριµνα της πολιτείας µιλάµε; Είναι 50 σπίτια σε όλη την περιοχή 
καµένα. Ε, οι άνθρωποι δεν έχουν που να µείνουν. Ούτε επιδότηση ενοικίου κε ∆ήµαρχε, ούτε 
τίποτα δεν γίνεται εκεί πέρα. Και επειδή εκεί πέρα πλησιάζει ο χειµώνας και κάνει κρύο, πρέπει 
αυτό το θέµα να λυθεί άµεσα.  
 
Ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η κτηνοτροφία, η οποία στην περιοχή είναι πάρα 
πολύ µε ψιλή σε πληθυσµό. Πρέπει να γίνει ειδική µέριµνα γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα 
βοσκοτόπια. Πρέπει µέσα στο πρόγραµµα που θα υποβάλουµε και θα υποβάλει και η Νοµαρχία 
και πιστεύω εκεί η Νοµαρχία να έχει µια απλοχεριά και µία αίσθηση του χρέους που έχουµε 
απέναντι στους κτηνοτρόφους. Καλά όλα τα άλλα αλλά για τα χωριά η κτηνοτροφία ήταν µία 
βασική συνιστώσα της οικονοµικής ζωής. ∆εν θα αναλύσω κε Σπίνο όλα αυτά τα πράγµατα. 
Εµείς είπαµε ότι θα το ψηφίσουµε παρά τη γενικότητα που έχει, παρά την πλαδαρότητα του 
προγράµµατος. Εµείς θέλουµε κάτι ποιο συγκεκριµένο, να δίνει προοπτική στον κόσµο ότι εκεί 
θα γίνει κάτι άµεσα, γιατί αν περιµένουν από το Ταµείο Αλληλεγγύης, θα περάσει πολύς καιρός. 
Γι΄ αυτό εγώ ήθελα να προτείνω εάν η κυβέρνηση ήθελε να παρέµβει, ας τα βάλει από τον 
κρατικό προϋπολογισµό και µετά ας τα πάρει από το Ταµείο Αλληλεγγύης να τα ισοφαρίσει.  
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Αυτές είναι οι λύσεις και όχι να περιµένουµε µετά από 5 – 6 µήνες να έρθουν τα λεφτά από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θα είναι το 20% του προϋπολογισµού. 
 
Τελειώνοντας, εµείς θα ψηφίσουµε µε το σκεπτικό το οποίο είπαµε. 
 

 
Κρατούµε τις δηµιουργικές προτάσεις σας κε Ηλιόπουλε για την κτηνοτροφία, τις 
επιχειρήσεις, για τη γεωργία. Όσον αφορά για τους χώρους πολιτισµού θέλω να 

σας πω ότι στην πρόταση δεν είναι µόνο το πολιτιστικό µνηµείο αυτό καθ΄ αυτό, είναι και η 
πρόσβαση στο καλλιτεχνικό µνηµείο, είναι και ο περιβάλλον χώρος. Ας φέροµαι στο µυαλό µας 
τον Άγιο Ιωάννη το Μελέ ή το Μανδράκι. Γι΄ αυτό οµιλούµε, για τον Άγιο Ιωάννη το Μελέ στις 
14 Νοεµβρίου θα γίνει εκτεταµένη δεντροφύτευση σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα.  
 

 
Κε Πρόεδρε απόψε µας δίνεται µια µεγάλη ευκαιρία πραγµατικά να 
καταθέσουµε το όραµά µας για την περιοχή του Ταϋγέτου. Φυσικά οι 

προτάσεις αυτές που µας δόθηκαν είναι ευπρόσδεκτες και πρέπει να γίνουν. Αλλά 
επαναλαµβάνω είναι µια µεγάλη ευκαιρία για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απόψε πραγµατικά να 
καταθέσουµε προτάσεις έτσι ώστε το όλο πλάνο να περιέχει το όραµα για τα επόµενα χρόνια. 
Είναι µια µεγάλη ευκαιρία.  
 
Να θυµίσω γυρίζοντας λίγο στο παρελθόν, ότι επί εποχής του Παναγή του Κουµάντου είχε γίνει 
µια διεθνής συνάντηση στο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ µε προσωπικότητες από διάφορα µέρη του κόσµου 
όπου εκεί υπήρχαν και προτάσεις για την προστασία του Ταϋγέτου µέσα από τις πυρκαγιές. 
∆υστυχώς όµως αυτές οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο ∆ήµου δεν προχώρησαν. Επίσης να 
θυµίσουµε ότι κατετέθη σε µεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραµµα πάλι για την προστασία του 
Ταϋγέτου όπου η Καλαµάτα ήρθε τέταρτη µε άλλες 23 ευρωπαϊκές πόλεις. Και καθώς επίσης 
µέσα από το πρόγραµµα . . . . ∆υστυχώς όλες αυτές οι προσπάθειες του παρελθόντος δεν 
απέδωσαν. 
 
Και να επιστρέψω σύντοµα στο σήµερα. Προτάσεις χωρίς όραµα δεν έχουν προοπτική. 
Πιστεύουµε ότι πρέπει ο ∆ήµος να προχωρήσει σε µία ολοκληρωµένη µελέτη για την 
ανασυγκρότηση του Ταϋγέτου. Και φυσικά όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να εντάσσεται µέσα 
σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για όλο το νοµό Μεσσηνίας. Πολύ φοβούµαι επειδή τα 
φώτα όλα έχουν πέσει στην Ολυµπία και στον νοµό Ηλείας ότι η περιοχή µας θα ξεχαστεί. Γι΄ 
αυτό πρέπει να είµαστε σε επαγρύπνηση και ο ∆ήµαρχος ειδικότερα, έτσι ώστε να είµαστε 
διεκδικητικοί. ∆ιότι να αναφέρω ένα µόνο παράδειγµα, η συνάντηση που ήταν να γίνει µε τους 
∆ηµάρχους από όλη τη Μεσόγειο στη Πάτρα, θα γίνει στην Αρχαία Ολυµπία. Κάνουµε µία 
προσπάθεια σαν συνδυασµός µήπως για µία µέρα τουλάχιστον µε πούλµαν έρθουν αυτοί οι 
∆ήµαρχοι απ΄ όλη τη Μεσόγειο να δουν και τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου διότι θα 
συνεισφέρουν και οικονοµικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας µήπως µπορέσουµε και 
πάρουµε κι εµείς κάποια χρήµατα.  
 
Επαναλαµβάνω ότι χωρίς όραµα και χωρίς προοπτική αυτές οι προτάσεις και χωρίς πιέσεις στην 
κεντρική εξουσία, εκτιµώ ότι δεν θα έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Θα µπορούσε η 
περιοχή µας π.χ. να συνδεθεί µε δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κε συνάδελφε που είσαι 
στον ανάλογο τοµέα, πρέπει να το κοιτάξεις αυτό. Επίσης να τονίσω ότι δύνεται η δυνατότητα 
τώρα που είµαστε πυρόπληκτη περιοχή, να τονίσουµε ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
αγαπητοί συνάδελφοι δεν υπάρχει κανένα πιστοποιηµένο εργαστήριο ελέγχου προϊόντων. Είναι 
µεγάλη ευκαιρία να το διεκδικήσουµε. Όσον αφορά κε ∆ήµαρχε για το ξυλοπριστήριο και το 
κτήριο για την πατάτα νοµίζω ότι πρέπει να κινηθείτε άµεσα και µε τη βοήθεια των βουλευτών 
όλου του νοµού να κινηθείτε ώστε πραγµατικά να έρθουν τα κτήρια αυτά στο ∆ήµο για να 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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µπορέσουν µετά στη συνέχεια να αξιοποιηθούν µε προτάσεις τις οποίες µπορούµε να σας 
δώσουµε και ίσως να έχετε κι εσείς. Επίσης δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας και συσκευασίας 
τοπικών προϊόντων. Να τονίσουµε ότι η περιοχή της Αλαγονίας φηµίζεται για την πατάτα της. 
Η γεωργική παραγωγή σε πατάτα σε όλο το νοµό το 2000 κατείχε την 5η θέση. Αυτό 
σηµειώστε κε ∆ήµαρχε είναι πολύ σηµαντικό και εποµένως ο νοµός Μεσσηνίας σε σχέση µε 
την πατάτα, ο κόσµος έχει στραφεί όχι στην πατάτα πλέον Αιγύπτου, αλλά στην πατάτα 
Μεσσηνίας και ειδικότερα στην πατάτα Αλαγονίας. Πρέπει αυτό το θέµα να το δούµε σοβαρά 
διότι µαζί µε ιδιώτες µπορούν να αναπτυχθούν τέτοιες µονάδες στην περιοχή και έτσι να 
βοηθήσουµε να έρθουν νέοι άνθρωποι στο Ταΰγετο.  
 
Κλείνοντας κε Πρόεδρε όσον αφορά για τον πολιτισµό εκτιµώ, εµείς σαν όµιλος IONESCO 
Καλαµάτας µαζεύουµε χρήµατα να κάνουµε την προτοµή του ποιητή του Ταϋγέτου, του 
Νικηφόρου Βρεττάκου, και κάθε χρόνο να οργανώνουµε στον Ταΰγετο µαζί µε χρηµατικά 
βραβεία συναντήσεις καλλιτεχνών, ζωγράφων, εικαστικών, ποιητών και να δηµιουργηθεί και 
ένας εκθεσιακός χώρος ώστε να εκθέτουµε τα εκθέµατα.  
 
Νοµίζω ότι ένα µικρό δείγµα σας έδωσα για να τονίσω το όραµα της παράταξής µας προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Ναι, ψηφίζουµε τις προτάσεις σας αλλά δεν επαναπαυόµαστε. ∆ιεκδικούµε 
µε έντονο τρόπο διότι όπως είπα τα φώτα όλα είναι στραµµένα προς την Ολυµπία ώστε 
πραγµατικά µετά από λίγα χρόνια αυτή η περιοχή να έχει ανέβει από ψηλά ακόµα ψηλότερα.  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το ∆ήµο Καλαµάτας, για την αποκατάσταση – 
αναζωογόνηση – ανασυγκρότηση πυρόπληκτης περιοχής Ταϋγέτου, όπως αυτή 
συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του ∆ήµου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
επισυναπτόµενο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)  
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 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 5. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου)  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας)  

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου)  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 12. Κουδούνης Αργύριος  

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22  Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


