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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   058/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

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

14η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 55064/16-9-2011 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) 

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

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης και 7) 

Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Μωρακέας Σπυρίδωνας.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μωρακέα Σπυρίδωνα.   

 
 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τοποθέτησης μαρμάρινων πλακών για την υπενθύμιση ιστορικών 
γεγονότων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει τα εξής: 
 
Αν θυμάστε είχε συζητηθεί κατά το παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Προτείνουμε την έγκριση τοποθέτησης και την έγκριση της σχετικής 

δαπάνης. 
Προτείνεται η φιλοτέχνηση και τοποθέτηση τριών μαρμάρινων πινακίδων στο 
ανατολικό τειχίο του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου με τα παρακάνω περιεχόμενα: 

- Σ’ αυτόν το χώρο, το Μάρτιο του 1821, συνήλθε η «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ 
ΓΕΡΟΥΣΙΑ», η οποία απηύθυνε ¨Προκήρυξη¨ στις ξένες δυνάμεις, 
ζητώντας την αρωγή τους για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. 

- Σ’ αυτόν το χώρο, τον Αύγουστο του 1821, εγκαταστάθηκε τυπογραφείο 
και τυπώθηκε η πρώτη εφημερίδα σε ελεύθερο Ελληνικό έδαφος, 
¨ΣΑΛΠΙΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ¨. Τρεις εφημερίδες έβγαλε και μετά μεταφέρθηκε. 

- Σ’ αυτόν το χώρο, λειτούργησε η «ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΩΝ», 
το πρώτο δημόσιο σχολείο της πόλης. 

 
Είναι τρεις μαρμάρινες πλάκες για να μας θυμίζουν και να θυμίζουν στον επισκέπτη, 
είναι σε ένα περίοπτο σημείο ανεβαίνοντας προς το κάστρο. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Γιατί να μην μπει μία; 

 
Είναι σε διαφορετικά σημεία στο σύμπλεγμα των Αλεξανδρακείων 
Κληροδοτημάτων. 

Να σας πω ότι η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ» του Δημήτρη Υψηλάντη, δηλαδή το 
τυπογραφείο, όπου τον Αύγουστο του 1821, εκδόθηκαν τρία φύλλα της εφημερίδας 
«Σάλπιγξ Ελληνική», της πρώτης έντυπης ελληνικής εφημερίδας επί ελευθέρου 
εδάφους, συντάκτης της υπήρξε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 
Η «ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ», όπως λεγόταν τότε το δημοτικό σχολείο, 
θεμελιώθηκε το 1830 με τη συνεισφορά πολλών Καλαματιανών. 
Το 1834, ο Δήμος Καλαμάτας δώρισε το χώρο του «ποτε τζαμίου» όπου στεγάστηκε η 
«Εθνική Τυπογραφία» και κτίσθηκε η «Αλληλοδιδακτική» στα Αλεξανδράκεια 
Κληροδοτήματα. 

 
Εμείς θα προτείναμε μέσα από μια επιτροπή, να δούμε γενικότερα αυτό 
το κομμάτι των αγαλμάτων, των μαρμάρινων επιγραφών, της ιστορίας 

γιατί… 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Συγνώμη. Υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή στον Δήμο; Έχει συσταθεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λειτουργεί ακόμη η αρχιτεκτονική επιτροπή με τους παλιούς συμβούλους. 

 
Υπάρχουν θεματικές ενότητες και υπάρχουν και σημεία της πόλης στα 
οποία έχουμε να πούμε κάτι, να πούμε μια ιστορία. Θεωρώ λοιπόν ότι 

εάν το σκεφτούμε σωστά, θα πηγαίνει κόσμος να βλέπει μια ιστορία και όχι απλά τρεις 
ξεκάρφωτες πλάκες οι οποίες θα λένε κάτι αλλά δεν θα είναι ικανές από μόνες τους να 
τραβήξουν κόσμο και να πουν μια ιστορία που θα θέλαμε να πούμε εμείς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημερωτικές είναι. 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Συμφωνώ. Αλλά δίνει την ευκαιρία όμως να σκεφτούμε θεματικά. 

 
Πάντως σ’ αυτό που λέει, να συσταθεί ξανά η αρχιτεκτονική 
επιτροπή… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Υπάρχει; Και να συνεδριάσει και να δει και κάποια ζητήματα. 

 
Υπάρχει και ένα μονοπάτι εάν θέλεις. Δηλαδή το μονοπάτι της ιστορίας 
της Καλαμάτας λέω εγώ τώρα, όπου θα ξεκινάει ο άλλος από το λιμάνι 

και θα ανεβαίνει προς το κάστρο και σε σημεία θα υπάρχει από ένα κομμάτι της 
ιστορίας της Καλαμάτας που μπορεί να περιλαμβάνει μια φωτογραφία… Να έχει ένα 
μονοπάτι, να δείξουμε κάτι. 

 
Δεν διαφωνούμε με αυτά.  
Τελικά ποιος το εισηγείται αυτό;  

Βέβαια υπάρχει στο Δήμο μια επιτροπή ονοματοθεσίας των δρόμων και των πλατειών. 
Μήπως θα ήταν σωστότερο αυτή η επιτροπή; Γιατί εκεί στο συγκεκριμένο μπορεί να 
έχουν συμβεί και άλλα γεγονότα, μπορεί να τα εξετάσει ιστορικά και να δει το ζήτημα 
ποιο ολοκληρωμένα. Απ’ αυτή την άποψη, αλλιώς εντάξει. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Θα στοιχίσει πολύ αυτό; 

 
Δεν είναι το θέμα του κόστους όσο το αποτέλεσμα. 
Ας ενεργοποιηθεί αυτή η επιτροπή και ας σκεφτούμε κάτι πιο ωραίο και 

ας περιμένουμε έξι και οκτώ μήνες και ένα χρόνο. 
 
Ας το ψηφίσουμε τώρα αυτό και αύριο θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: ¨Λευκό¨ από μας. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα είναι και στα αγγλικά η επιγραφή; 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 ¨Καλλικράτης¨, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Γκλεγκλέ, κατά 
πλειοψηφία, 
 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τοποθέτηση τριών μαρμάρινων 
πλακών, στο ανατολικό τειχίο του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου, στις οποίες 
θα αναγράφεται ότι: 

- Σ’ αυτόν το χώρο, το Μάρτιο του 1821, συνήλθε η «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ 
ΓΕΡΟΥΣΙΑ», η οποία απηύθυνε ¨Προκήρυξη¨ στις ξένες δυνάμεις, 
ζητώντας την αρωγή τους για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. 

- Σ’ αυτόν το χώρο, τον Αύγουστο του 1821, εγκαταστάθηκε τυπογραφείο 
και τυπώθηκε η πρώτη εφημερίδα σε ελεύθερο Ελληνικό έδαφος, 
¨ΣΑΛΠΙΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ¨.  

- Σ’ αυτόν το χώρο, λειτούργησε η «ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΩΝ», 
το πρώτο δημόσιο σχολείο της πόλης. 

 
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. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  6. Καραγιάννης Ανδρέας  

  7. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                                              


