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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   043/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

12η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 47762/19-8-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4) 

Μανδηλάρης Ιωάννης και 5) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Δικαιουλάκος 

Βασίλειος, 2)  Καραγιάννης Ανδρέας και 3) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μωρακέα Σπυρίδωνα.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης 

Σταμάτης.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Εθελοντικό πρόγραμμα ¨Σταγόνες Ζωής¨. 

 
Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται ο Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κ. Λιοντήρης Ιωάννης. 
 
Η με αριθμό πρωτ. 45462/9-8-2011 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του 
Σώματος, έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ : ¨Σταγόνες ζωής¨ , εθελοντικό πρόγραμμα για τις δενδροστοιχίες της πόλης. 
ΣΧΕΤ:    Απόφαση με απ. πρωτ. 42173/28-7-2011/ Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. 

 
Το οργανωμένο πράσινο της δημοτικής κοινότητας Καλαμάτας δομείται στην κεντρική 

ζώνη με όλα τα στοιχεία αστικού πρασίνου (πάρκα, κηπάρια, ανθώνες, νησίδες, χλοοτάπητες), 
στην περιμετρική ζώνη, που κυρίως περιλαμβάνει εκτεταμένους χλοοτάπητες, νησίδες οδικών 
αξόνων, και σημειακούς ανθώνες (κόμβος Ασπροχώματος, κόμβος Αρτέμιδος, παραλιακή 
οδός) και στις δενδροστοιχίες που βρίσκονται είτε σε νησίδες είτε σε πεζοδρόμια. 

Τα δένδρα που βρίσκονται σε οργανωμένες δενδροστοιχίες στα πεζοδρόμια της πόλης 
είναι περίπου τρεις χιλιάδες (3.000) και άλλες δύο χιλιάδες (2.000) διάσπαρτα και 
μεμονωμένα, που έχουν φυτευτεί κυρίως από δημότες στο παρελθόν. Αποτελούνται από 
πολλά διαφορετικά είδη όπως Χαρουπιές, Πλατάνια, Ιβίσκοι, Φωτίνιες, Πικροδάφνες, 
Ακακίες Κωνσταντινουπόλεως, Αγριοακακίες, Ήμερες Ακακίες, Λιγούστρα, Γιακαράντες, 
Σφενδάμια, Καλλωπιστικές Δαμασκηνιές και διάφορα οπωροφόρα (λεμονιές, ελιές, νερατζιές 
κ.λ.π.) και χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα ανάλογα με το είδος τους όπως το κλάδεμα, η 
φυτοπροστασία, η λίπανση, που παρέχονται από τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Υπάρχουν όμως και οι καθημερινές ανάγκες των δένδρων στις οποίες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν οι δημότες της Καλαμάτας. Αυτές οι ανάγκες είναι οι το πότισμα των δένδρων, 
κυρίως των νεαρών (δέκα πέντε λίτρα νερό ανά εβδομάδα) κατά τη θερινή περίοδο και ο 
καθαρισμός του λάκκου φύτευσης από την αυτοφυή βλάστηση κυρίως την άνοιξη (2 φορές) 
και το καλοκαίρι (2 φορές). 

Επειδή πρώτον το δένδρο του πεζοδρομίου αποτελεί την πιο κοντινή σχέση του 
δημότη με το αστικό πράσινο και δεύτερον οι δενδροστοιχίες αποτελούν την τελευταία αλλά 
σημαντική εφεδρεία πρασίνου στην πόλη μας να τις συντηρήσουμε και να τις αυξήσουμε 
προτείνουμε την δημιουργία του εθελοντικού προγράμματος ¨ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΖΩΗΣ¨  όπου 
κάθε πολίτης εθελοντικά θα συμμετέχει στην προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας για τη 
φροντίδα των δένδρων των δενδροστοιχιών. 

Μπορεί να αναλάβει να φροντίζει το δένδρο που βρίσκεται στην προβολή του 
σπιτιού του ή του μαγαζιού του. 

Με την υπ’ αριθμό 29 της 11ης συνεδρίασης 2011 η Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας 
ενέκρινε το εθελοντικό πρόγραμμα ¨Σταγόνες ζωής¨ για τις δενδροστοιχίες της πόλης. 

Μετά τα παραπάνω : 
Εισηγούμαστε 

Την έγκριση του εθελοντικού προγράμματος ¨Σταγόνες ζωής¨ για τις δενδροστοιχίες 
της πόλης και να καλέσει με τον πιο πρόσφορο τρόπο (συνέντευξη στα τοπικά μέσα 
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επικοινωνίας, έντυπο υλικό στους πολίτες, φωνητικά ή οπτικά μηνύματα) τους πολίτες να 
συμμετέχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα. 

Όποιος πολίτης  επιθυμεί να υιοθετήσει δένδρο ή κάποια δένδρα, πρέπει να 
επικοινωνήσει με τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  (υπεύθυνη του προγράμματος η κ. 
Βασιλική Τζαμουράνη) στο τηλέφωνο 2721060857, όπου θα δηλώσει τα στοιχεία του, τη 
διεύθυνση και το είδος του δένδρου που θα φροντίζει, για να δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών 
και δένδρων. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc. 

Συνημ. : 1. Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 
  2. Σχέδιο διαφημιστικού εντύπου 
 

 
 
Για το παρόν θέμα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση : 

 
Δίνω συγχαρητήρια και φαντάζομαι όλοι μας είμαστε σύμφωνοι σ’ αυτό, 
να μπορέσουμε σιγά – σιγά να προωθήσουμε τον εθελοντισμό, να τον 

ξαναξετρυπώσουμε γιατί ο εθελοντισμός δεν είναι ένα σύγχρονο εγχείρημα της νέας 
κοινωνίας, είναι ένα εγχείρημα το οποίο έρχεται από πολύ - πολύ παλιά και θυμάστε τη 
¨κάλτσα του φαντάρου¨ και όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύανε εθελοντικά 
για να μπορέσουνε να βοηθήσουνε τους στρατιώτες μας στους πολέμους.  

Για το οργανωμένο πράσινο στον Δήμο Καλαμάτας υπάρχει αυτή η σκέψη την οποία 
θα μας αναλύσει ο κ. Λιοντήρης, να μπορέσει κάθε άνθρωπος και κάθε επιχείρηση να 
υιοθετήσει κάποια από τα δένδρα τα υφιστάμενα στον Δήμο Καλαμάτας με κάποιες 
συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θα μας τα πει καλλίτερα ο κ. Λιοντήρης. 

 
Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην πόλη είναι κυρίως τα 
μεμονωμένα δένδρα στις δενδροστοιχίες και κυρίως οι παλιές 

δενδροστοιχίες όπου δεν υπάρχει ένα αρδευτικό δίκτυο να τις υποστηρίζει τη θερινή 
περίοδο. Περνώντας τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια λόγω των κλιματολογικών 
συνθηκών, η θερμή περίοδος έχει επιμηκυνθεί πολύ, φτάνει τους έξι μήνες στην 
περιοχή της Καλαμάτας και όλα αυτά τα φυτά στο όριο σήμερα που μιλάμε που είναι η 
ποιο δύσκολη περίοδος τέλος Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη όταν σταματάνε και οι 
υδροφορίες, τα φυτά αρχίζουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Οι νέες δενδροστοιχίες είναι με δίκτυα άρδευσης και προγραμματισμών αλλά υπάρχουν 
και χιλιάδες δένδρα διάσπαρτα. Θα μπορούσαμε να συντηρήσουμε αυτά τα φυτά ως 
προς το κομμάτι της άρδευσης και του καθαρισμού του λάκκου κυρίως τη θερμή 
περίοδο μετά τις βροχές της άνοιξης όπου αρχίζουν και χορταριάζουνε και μετά 
ξεραίνονται και είναι μια προσβολή της αισθητικής στην πόλη, θα μπορέσουμε να το 
αντιμετωπίσουμε με πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο δεν έχουμε και επειδή είναι μία 
περιουσία του Δήμου, οργανώσαμε αυτή τη πρόταση για να την περάσουμε από τα 
όργανα.  

Τη στείλαμε και στην Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, τη στέλνουμε και στην Επιτροπή 
σας σήμερα και το σκεπτικό είναι το εξής. Καταρχάς παρότι προτείνουμε σήμερα αυτό 
το πρόγραμμα, υπάρχουν συνδημότες που ήδη το κάνουν. Το κάνουν εννοώ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 
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ανοργάνωτα από ενδιαφέρον και αγάπη για το πράσινο και συντηρούν τα δένδρα που 
είναι πλησίον του μαγαζιού τους ή του σπιτιού τους. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ας τους 
πω σύμμαχους της πόλης στο πράσινο. Επειδή όμως αυτό δεν φτάνει και θέλουμε να 
του δώσουμε μια διάσταση και εάν η Επιτροπή σας εγκρίνει, να πάρει μια διάσταση 
ποιο πλατιά, ας πούμε μιας οργανωμένης κατάστασης σε όλο το Δήμο. Και θέλουμε να 
κρατήσουμε και ένα μητρώο σε μια βάση δεδομένων στη διεύθυνση με το είδος του 
δένδρου, του δρόμου, του ανθρώπου που θα δηλώνει ότι μελλοντικά χωρίς να 
δεσμεύεται και ούτε τον δεσμεύουμε με το πιστόλι στον κρόταφο, θα δεσμεύεται ότι 
μπορεί να κάνει δύο φορές τη θερμή περίοδο τον καθαρισμό του λάκκου και μια φορά 
την εβδομάδα 10 – 15 λίτρα νερό στο λάκκο φύτευσης που να μπορεί να ξεπεράσει τη 
δύσκολη θερινή περίοδο το φυτό.  

Εκτός από την υιοθέτηση του προγράμματος από την Επιτροπή σας, έχουμε και ένα 
πρότυπο μακέτας που σας έχουμε στείλει με την εισήγηση για να γίνει ένα μικρό 
φλάιερ για να μπορεί να περπατήσει στην πόλη. Ζητούμε δηλαδή να γίνει και μία 
αναζήτηση χορηγού μέσω της Επιτροπής για να μπορεί να τυπωθεί και να διανεμηθεί. 
Υπάρχει ένα πρώτο κοστολόγιο γι’ αυτό το φλάιερ το ενημερωτικό γύρω στα 1.800 
ευρώ για να εκδοθεί σε 15.000 αντίτυπα και να περπατήσει στην πόλη.  

Ο στόχος δεν είναι να ξεπεράσουμε τη φετινή πιεστική περίοδο του καλοκαιριού του 
’11, είναι να οικοδομήσουμε μία σχέση με το πράσινο το ποιο κοντινό που μπορεί να 
είναι στον δημότη η δενδροστοιχία στη προβολή του σπιτιού του ή του μαγαζιού του 
και να οικοδομήσουμε σιγά – σιγά όλη αυτή τη σχέση του δημότη με το ποιο κοντινό 
του δένδρο που είναι η δενδροστοιχία.  

Σας επισημαίνω ότι πολλά οικόπεδα δημοτικά δεν υπάρχουν στην πόλη είτε από το 
σχέδιο πόλης είτε δεσμευμένα ώστε να γίνουν κοινόχρηστοι δενδροφυτευμένοι χώροι. 
Τα πεζοδρόμια είτε με τα ελλείμματά τους είτε με τον κακοπεριποίησή τους αποτελούν 
μια τεράστια εφεδρεία πρασίνου στην πόλη και για λόγους βιοκλιματικούς αυτό θα 
πρέπει να στηριχθεί και με προγράμματα φύτευσης αλλά και με προγράμματα όπως 
είναι αυτό το εθελοντικό, συντήρησης των υπαρχόντων. 

 
Το πρόγραμμα αυτό ¨Σταγόνες Ζωής¨, θέλει από τους παρόδιους να 
υιοθετήσουν ένα πράσινο χώρο ή ένα δένδρο, ότι είναι αυτό. Αυτό 

προβλέπει μία διοικητική οργάνωση γιατί ο εθελοντισμός χρειάζεται μια διοικητική 
υποστήριξη. Δηλαδή αυτός ο δρόμος, να είναι κάποιος υπάλληλος υπεύθυνος που θα 
παρακολουθεί; Δηλαδή υπάρχει δίκτυο οργάνωσης του προγράμματος σε υπαλλήλους 
του Δήμου όταν θα βλέπουν ότι κάποιος παρόδιος αμελεί, μετακόμισε, έφυγε, πέθανε, 
για οποιοδήποτε λόγο, θα γίνεται μια προσπάθεια αναπλήρωσης από τους δίπλα; 
Παρακολούθησης του έργου κλπ. Υπάρχει τέτοια μορφή οργάνωσης; 

 
Μέσα από την απόφαση την οποία θα πάρουμε, εκτός από το έντυπο 
υλικό το οποίο θα πρέπει να φροντίσουμε στην Οικονομική Επιτροπή να 

εγκριθεί το κατάλληλο κονδύλιο, θα πρέπει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να 
βοηθήσουν σ’ αυτή τη διαδικασία ευαισθητοποίησης για τον εθελοντισμό και για τα 
πράσινα και επίσης η Διεύθυνση έχει ορίσει σαν υπεύθυνη του προγράμματος την κα 
Βασιλική Τζαμουράνη στο τηλέφωνο 60857 προκειμένου να απευθύνονται οι πολίτες 
και να καταγράφονται τα στοιχεία του εθελοντή, το είδος του δένδρου που θα 
υιοθετήσει έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει τέτοια υποστήριξη 
διοικητική και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ένα μητρώο σε κάποια στιγμή το οποίο θα 
μας βοηθήσει. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Όμως, επειδή έκανες και μία πρόταση, θα πρέπει και εμείς από την μεριά μας, να 
προτείνουμε αυτό το κονδύλι σαν έγκριση σκοπιμότητας φαντάζομαι, να μπορέσει να 
προωθηθεί αυτό το κονδύλι προς την Οικονομική Επιτροπή.  
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Εάν δεν βρεθεί χορηγός θα πρέπει να το εγκρίνουμε. 

 
Μία διευκρίνιση. Περιμένουμε ανταπόκριση από τον κόσμο ή έχουμε 
βρει, έχουμε ταξινομήσει κάποιες περιοχές όπου εμείς θα κοιτάξουμε 

για εθελοντές; Γιατί το φλάιερ εάν μοιραστεί γενικά, σημαίνει ότι περιμένουμε κάποια 
ανταπόκριση γενικά απ’ όλη την Καλαμάτα. Είναι έτσι το πρόγραμμα δομημένο ή 
έχουμε βρει συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες θα πάμε να βρούμε εθελοντές. 

 
Για το πρόγραμμα ¨Σταγόνες Ζωής¨ τρέχουμε ήδη σχεδόν σε όλες 
τις γειτονιές για να βρούμε ομάδες ανθρώπων που θέλουν 

εθελοντικά να προσφέρουν τις εργασίες τους. Ταυτόχρονα αποφασίσαμε αυτό το 
σκεπτικό του προγράμματος να το τρέξουμε, να γίνει γνωστό και στον ευρύ κοινό 
οπότε εάν θέλει κάποιος να έρθει, να έρθει και από μόνος του. Αυτά τα δύο 
συνυπάρχουν. 

Κάτι άλλο που ρώτησε ο κ. Μπεχράκης. Η υπηρεσία πρασίνου έχει επτά άτομα 
επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν γεωπόνοι και δασολόγοι. Αυτοί οι άνθρωποι 
εννοείται ότι θα είναι επάνω σ’ αυτό το πρόγραμμα, όλη η υπηρεσία πρέπει να είναι 
επάνω στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε εμείς από τον κόσμο να μας 
υποστηρίξει και εμείς να μη υπάρχουμε. Εννοείται, το θεωρώ αυτονόητο και γι’ αυτό 
και δεν το είπε ο κ. Διευθυντής. Σαφώς και θα υπάρχει δρόμο – δρόμο άνθρωπος που 
θα τσεκάρει τα πάντα. Γιατί δεν μπορεί να ζητάς από έναν άνθρωπο να σου προσφέρει 
τις υπηρεσίες του εθελοντικά, πρέπει κι εσύ να είσαι δίπλα του να τον υποστηρίζεις. 
Γιατί το να θέλει να προσφέρει δεν σημαίνει ότι ξέρει κιόλας να προσφέρει. 

 
Επειδή αναζητάμε χορηγούς για τα 1.800 ευρώ για τα φλάιερς, εγώ 
προτίθεμαι να υποβάλω 500 ευρώ σαν χορηγός για ένα κομμάτι 

αυτής της χρηματοδότησης. 
 
Ευχαριστούμε τον κ. Δημόπουλο, δεκτή φαντάζομαι η χορηγία του. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να βρούμε και μιμητές.  

 
Εμείς τον εθελοντισμό κάπως αλλιώς τον καταλαβαίνουμε, δεν τον 
καταλαβαίνουμε αναζητώντας πρώτα κάποιους χορηγούς για να 

διαφημιστούνε ίσως… 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω διαφήμιση εγώ. 

 
Συγνώμη, δεν το λέω για σένα, γενικά μιλάω, και να μη το έκανες αυτό 
αλλοίμονο, δεν είναι έκανα αυτή την τοποθέτηση, δεν είναι προσωπικό το 

ζήτημα. Έτσι δεν είναι; Η χορηγία είναι χορηγία. Το είπε ο εισηγητής ότι αναζητούμε 
χορηγό, δεν το είπες εσύ.  

Το αναζητώντας χορηγό για να υιοθετήσουμε σήμερα ένα δένδρο, δηλαδή εθελοντισμό 
τύπου μη κυβερνητικών οργανώσεων ας πούμε, εμείς δεν συμφωνούμε και θα λέγαμε 
μακριά από μας, μάλλον λένε να διαλυθούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό 
βέβαια δεν έχει καμία σχέση προς το παρόν με αυτό με μη κυβερνητική οργάνωση, να 
μη τα μπερδεύουμε, είναι οργανώσεις οι οποίες δεν παίρνουν ούτε έλεγχο ούτε 
διαφάνεια κτλ. Πέρα όμως απ’ αυτό εμείς, δηλαδή εθελοντισμό βλέπουμε σήμερα 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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κοινωφελή εργασία με 25 ευρώ μεροκάματο, βλέπουμε να συμβαίνουν μπόλικα, 
σήμερα να υιοθετήσουμε το δένδρο έξω από το σπίτι μας, αύριο να υιοθετήσουμε τη 
λακκούβα έξω από το σπίτι μας και να απαξιώνονται συνέχεια οι υπηρεσίες του Δήμου. 
Εμείς λέμε ότι είναι ευθύνη του Δήμου και το πράσινο και η δενδροφύτευση και η 
διατήρηση και το πότισμα και το καθάρισμα και πρέπει να βρει τον τρόπο να αναπτύξει 
τις υπηρεσίες του ώστε να τα κάνει όλα αυτά σωστά. Και από κει και πέρα εάν και 
κάποιος εθελοντής θέλει, μπορεί να το κάνει σήμερα και καλά κάνει, και να ποτίζουν 
και να προσέχουν και το πεζοδρόμιο και την αυλή τους και τα δένδρα έξω. Άλλο αυτό, 
άλλο αυτό που γίνεται τώρα. Και το θεωρούμε και λίγο επικοινωνιακό δηλαδή, δεν 
λύνει κανένα πρόβλημα θεωρούμε. Θα το καταψηφίσουμε. 

 
Θα ήθελα κι εγώ σε συνέχεια αυτών που είπε ο κ. Μπεχράκης, να 
επισημάνω δύο - τρία πράγματα. 

Καταρχήν πιστεύω ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να 
το βλέπουμε λάιτ, στην πολύ ελαφριά του εκδοχή γιατί υπάρχει ο κίνδυνος στο τέλος 
να απαξιωθεί η όλη έννοια του εθελοντισμού. Δηλαδή εάν όντως υπάρχουνε τόσα 
πολλά προγράμματα και υιοθετούμε ένα δενδράκι, υιοθετούμε το ένα, υιοθετούμε το 
άλλο και δεν υπάρχει οργάνωση, η εμπειρία μου στο εξωτερικό έχει δείξει ότι η 
οργάνωση πίσω από το κίνημα του εθελοντισμού είναι πολύ ποιο σοβαρή υπόθεση απ’ 
αυτές καθ’ αυτές τις ενέργειες του εθελοντισμού. Υπάρχουνε συναντήσεις, υπάρχουνε 
οργανωμένα μέλη, υπάρχει όλη αυτή η υποστήριξη έτσι ώστε να έχει αξία και να 
αποδίδει το κίνημα του εθελοντισμού. Και αυτό το λέω όχι μόνο για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, το λέω για ένα σωρό προγράμματα. 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται) 

 
Όταν λέω οργάνωση εγώ, θα ήθελα ένα μητρώο ανθρώπων και να 
τους πούμε ας πούμε ¨ελάτε να γίνει μία συνάντηση¨. 

 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, το μητρώο. 

 
Γι’ αυτό ρώτησα στην αρχή, υπάρχει κάποιο μητρώο πριν αρχίζουμε και 
βγάζουμε φλάιερ; Ένα αυτό. 

Δεύτερον. Να υπάρξει δέσμευση ή προνόηση για το κρίσιμο του αποτελέσματος. Πως 
θα μετράτε τα αποτελέσματα αυτού του κινήματος έτσι ώστε μετά να δείξετε ότι δεν 
είναι ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα, υπάρχει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εγώ δεν είμαι 
ειδικός είτε στα δένδρα τα οποία είναι ξεραμένα είτε οτιδήποτε. 

Και τρίτον να υπάρξει και προνόηση όλα αυτά τα προγράμματα να δένουν μεταξύ 
τους. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο να γίνει μια τέτοια κίνηση πρασίνου χωρίς να υπάρχει 
συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας. Δηλαδή τι να το κάνω εγώ εάν υιοθετήσω 
ένα δενδράκι έξω από το μαγαζί μου και το ποτίζω κάθε 15 μέρες και γύρω – γύρω 
ζεύει η περιοχή. Στο τέλος καταντάει το όλο θέμα: γραφικό, γελοίο; Άρα λοιπόν ξέρω 
ότι τα πράγματα είναι δύσκολα αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια τέτοια σύνδεση ώστε 
στις περιοχές που θα υφίσταται το πρόγραμμα να υπάρχει και μια προσπάθεια. Π.χ. 
μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, στο Υπουργείο Πολιτισμού που έχει ένα σωρό 
δενδράκια, εκεί στην οδό Μεθώνης, στη γωνία ζεύει ο τόπος. Μπορεί να μην υπάρχουν 
σκουπίδια αλλά τα ζουμιά που έχουν πέσει, έχουν κάνει μια… Απέναντι από το 
Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ θα ήθελα να κατεβαίνω να ποτίζω το δενδράκι κάτω από 
το σπίτι μου αλλά να υπάρχει μια καθαριότητα. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 
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Είναι προβληματισμοί, δεν λέω ότι δεν είναι καλή η προσπάθεια, απλά και εγώ βάζω 
τρεις παραμέτρους έτσι ώστε να αποδώσει τα μέγιστα και να μη στο τέλος – τέλος ο 
όρος του εθελοντισμού καταντήσει να είναι περίγελος. 

 
(Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας): 
Θα πω κάποιες σκέψεις δικές μου σε ότι αφορά τον εθελοντισμό. Ο 

εθελοντής δεν κάνει κατόρθωμα, ο εθελοντής για τον πρώτο που νοιάζεται είναι ο 
εαυτός του. Δηλαδή φροντίζω κάτι όχι για να κάνω κατόρθωμα, για να το βλέπω να 
αισθάνομαι εγώ καλά. Ο εθελοντής ουσιαστικά είναι ο συνειδητοποιημένος πολίτης. 
Τώρα εάν εγώ φροντίζω κάτι και καρπώνονται και οι άλλοι, αυτό είναι χαρά μου. Όμως 
δεν κάνω τίποτα για τους άλλους, το κάνω κυρίως για μένα. 

Σε ότι αφορά αυτό το πρόγραμμα επειδή ακούγεται ότι έπρεπε να υπάρχει ένα 
μητρώο. Κοιτάξτε, εάν δεν δοθεί ένα κίνητρο… Δίνεται ένα κίνητρο, πρέπει να γίνει μία 
συλλογική προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κόσμου, μετά θα φτιαχτεί και το 
μητρώο. Όμως πρώτα είναι το αντικείμενο, μετά θα γίνει το μητρώο.  

Και επιπλέον θα σας πω και κάτι. Παράλληλα με το φροντίζω ένα δένδρο που είναι 
μπροστά μου, οι άνθρωποι θα φροντίσουν και το χώρο μπροστά τους, δηλαδή το να 
είναι καθαρό το πεζοδρόμιο που έχει το δένδρο.  

Κοιτάξτε κύριοι, γυρίζω την πόλη της Καλαμάτας, όσους οδοκαθαριστές και εάν 
έχουμε, ότι και εάν κάνουμε, εάν και εμείς οι ίδιοι και βάζω πρώτα τον εαυτό μου, δεν 
γίνουμε συνειδητοποιημένοι για τον χώρο μας, δεν θα καθαρίσουμε. Ας μην είμαστε 
δηλαδή σε κόσμο φαντασίας. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν υπάλληλοι, συμφωνώ 
ότι πρέπει να υπάρχουν διορισμένοι υπάλληλοι για να τα φροντίζουν, όμως είναι και 
ατομική ευθύνη. Μέσω του προγράμματος λοιπόν αυτού δεν είναι ότι θα κάνουμε 
κανένα κατόρθωμα, δεν κάνει κατόρθωμα εκείνος που θα φροντίσει το δένδρο, θα 
γίνει όμως συνειδητοποιημένος πολίτης και θα αποκτήσει ευθύνη απέναντι στον εαυτό 
του. Εμείς έτσι το είδαμε στην Κοινότητα και γι’ αυτό ψηφίσαμε θετικά. Σας 
ευχαριστώ. 

 
Συμφωνώ κι εγώ ότι θα πρέπει και καλή ήταν η παρέμβαση του 
συνάδελφου κ. Γκλεγκλέ, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να μην είναι έτσι 

χύμα, αλλά δεν είναι χύμα τα πράγματα, είπαμε ότι πρέπει να γίνει μία 
ευαισθητοποίηση μέσα απ’ αυτό το συγκεκριμένο μέτρο για να μπορέσει και ο 
πληθυσμός να ενημερωθεί αλλά και να ευαισθητοποιηθεί στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται και μετά θα πρέπει έτσι όπως ορίζεται δια μέσου της κας Τζαμουράνη, 
της διοικητικής υποστήριξης που υπάρχει για το συγκεκριμένο εγχείρημα, αφού 
γνωρίζει ο κόσμος και βοηθήσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι 
σημαντικό αυτό, να μπορέσουμε και εμείς να στελεχώσουμε και το μητρώο αλλά και 
τις ενέργειες τις περαιτέρω. Είναι το πρώτο βήμα. Άλλωστε το λένε και εισηγητικά ότι 
είναι το πρώτο βήμα, πρώτα να ενημερωθεί ο κόσμος και μετά να φτάσουμε σε αυτόν 
τον στόχο μας ο οποίος δεν είναι άλλος από την υιοθεσία των συγκεκριμένων δένδρων 
από τους πολίτες. 
 
Τώρα θέλω να καταλήξουμε και σε ένα πράγμα γιατί διατυπώθηκαν και κάποια 
πράγματα για τη χορηγία από έναν συνάδελφο. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή επικροτούμε 
και συνεργαζόμαστε με τους χορηγούς και ζητάμε τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων οι 
οποίοι είναι άνθρωποι που δίνουν από το είτε υστέρημά τους γιατί πολλοί έχουν και 
υστέρημα να ξέρετε στις χορηγίες, είτε από το περίσσευμά τους. Είμαστε υπέρ αυτής 
της φιλοσοφίας, τους ζητάμε να μας βοηθήσουνε, επικροτούμε τις ενέργειες των 
επιφανών ανδρών του παρελθόντος, να μην αναφερθώ στον Αβέρωφ, να μην 
αναφερθώ στον Συγγρό, να μην αναφερθώ σε πολλούς μεγάλους, είπα μόνο δύο 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ονόματα. Άρα λοιπόν και οι ευεργέτες αλλά και οι χορηγοί που είναι σε πολύ μικρότερη 
κλίμακα πρέπει να βοηθάνε την κοινωνία που ζούμε διότι και εμείς δεν έχουμε 
χρήματα. Μακάρι να είχαμε χρήματα να μπορέσουμε αλλά είναι δεχτές αυτές και 
πιστεύω αυτοί οι επιφανείς άνδρες, μιλάω για τους ευεργέτες δεν λέω για τους 
χορηγούς, θα πρέπει κάπου – κάπου να αναφέρονται και να τοποθετούνται εκεί που 
πρέπει να τοποθετούνται με τις πράξεις που έχουν κάνει. Εμείς είμαστε υπέρ των 
χορηγιών πάντως. 

 
Επειδή ξανατονίζω ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι μεγάλο, γιατί δεν 
κάνουμε ένα μητρώο. Εγώ διαφωνώ με την κα Λιακουνάκου δεν κάνει 

ο εθελοντισμός συνειδητοποιημένους πολίτες, οι συνειδητοποιημένοι πολίτες θα γίνουν 
εθελοντές. Άρα λοιπόν εμένα το όραμά μου ποιο είναι. Ένα μητρώο με 500 – 1.000 – 
1.500 – 30.000 εθελοντές οι οποίοι θα παλεύουν για την Καλαμάτα είτε αυτό λέγεται 
πέργκολα, δένδρο, είτε ποτίζω ένα δένδρο, είτε καθαρίζω μια παραλία για να μην 
είμαστε και εμείς στη διαδικασία να παίρνουμε τα πιτσιρίκια να καθαρίζουμε τις 
παραλίες. Αυτό είναι εθελοντισμός. Εάν λοιπόν υπάρχουν εθελοντές πολίτες για την 
Καλαμάτα μας, να βγάλουμε ένα τέτοιο μητρώο όπου το Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσει 
το πρώτο παράδειγμα και μετά θα υπάρχει μία επιτροπή η οποία θα λέει ¨χρειαζόμαστε 
να ποτίσουμε δένδρα¨, ¨χρειαζόμαστε να καθαρίσουμε την παραλία¨, ¨χρειαζόμαστε 
να πάμε στον Ταΰγετο¨. Γι’ αυτό το θέτω σ’ αυτό το επίπεδο. 

 
Καταρχάς ως υπηρεσία δεν προτείνουμε τον εθελοντισμό για να 
καλύψουμε εργατικές ώρες ή εργατοώρες. Το δίνουμε κυρίως ως θέμα 

παιδείας και ως λειτουργία του δημότη μέσα σε μία πόλη που έχει τεράστιες ανάγκες. 
Θα μπορούσαμε ας πούμε παράλληλα να υπήρχε ένα πρόγραμμα ¨Δεν μαζεύω γιατί 
δεν απορρίπτω¨. Το συνάντησα πρακτικά εγώ στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει λοιπόν 
απόρριψη στους δρόμους και στην πλατεία και ρώτησα. ¨Κάθε πρωί μαζεύει ένα 
συνεργείο, υπάρχουν κάποιοι που τα μαζεύουν¨, ¨όχι γιατί δεν απορρίπτουν γιατί 
υπάρχει θέμα παιδείας¨.  Στη διαμόρφωση λοιπόν της παιδείας της ποιότητας της ζωής 
μας. 
Για το τι προτείνουμε να υιοθετήσει και όχι γενικά να είναι ένας εθελοντής που θα 
κινείται στην πόλη ως εθελοντής δορυφόρος, προτείνουμε την άμεση σχέση με το 
δένδρο στο σπίτι ή στο μαγαζί του γιατί πρώτος αυτός θα αισθανθεί τα βιοκλιματικά 
οφέλη του πρασίνου μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή των κλιματολογικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών για να μπορεί ευκολότερα να συνειδητοποιήσει το 
προσωπικό του όφελος. Δεν υπάρχει αντίδωρο για να του δίνουμε εμείς τσάμπα ας 
πούμε το νερό και να μη τον χρεώνουμε, κυρίως θα το αντιληφθεί μέσα από την 
παιδεία του ο ίδιος ότι εάν φροντίζει το δένδρο θα έχει καλλίτερη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας, θα έχει τον …(δεν ακούγεται) , θα έχει την αίσθηση των τεσσάρων 
εποχών, θα έχει την ανθοφορία. 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Νιάρχο, κατά 
πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του εθελοντικού 
προγράμματος ¨Σταγόνες ζωής¨ για τις δενδροστοιχίες της πόλης και να 
καλέσει με τον πιο πρόσφορο τρόπο (συνέντευξη στα τοπικά μέσα 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 
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επικοινωνίας, έντυπο υλικό στους πολίτες, φωνητικά ή οπτικά μηνύματα) 
τους πολίτες να συμμετέχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα, σύμφωνα με την υπ’  
αριθμ. πρωτ. 45462/9-8-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Αυγούστου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 


