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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  195/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 17η/2020 συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ αριθμ. 
40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45875/21-8-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο.

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

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελή Μαρία, 2) 
Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μαλαπάνη Μαρία, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Μπεχράκης Σταμάτης, 6) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος και 7) Χειλάς Παναγιώτης.

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

- οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης και 2) 
Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος. 

- Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 1) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος και 2) Σταματινού κ. 
Μπούρας Σωτήριος.

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

Στην αρχή της συνεδρίασης κατατέθηκε από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ κ.κ. 
Αντωνόπουλο Μιχαήλ και Μάκαρη Εμμανουήλ – Λεονάρδο αντίστοιχα, σχέδιο ψηφίσματος  για 
την ανάδειξη των αρχαίων της πλατείας Υπαπαντής, το οποίο έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι
 
Είναι γνωστό ότι έχει αναπτυχθεί ένα πολύ πλατύ κοινό με το  αίτημα  “Σώστε τα αρχαία της 
Υπαπαντής” το οποίο εκφράζει εκατοντάδες πολίτες που αυθόρμητα “συγκεντρώθηκαν” με σκοπό να 
γίνει αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή αυτή πριν προχωρήσει η ανάπλαση. Πρόκειται για ένα παλιό 
αίτημα με καινούργια δυναμική που εκφράζει την επιθυμία η οποιαδήποτε ανάπλαση να 
“αποτυπώνει” και να καθιστά ορατή την ιστορική πορεία της πόλης από την εποχή των Φαρών 2.500 
χρόνια πριν μέχρι και σήμερα. Μια ανάπλαση που θα κρατά στο σκοτάδι την αρχαία πόλη, αδικεί την 
ιστορία του τόπου και αποτελεί σπατάλη πόρων. Κάνουμε έκκληση έστω και την τελευταία στιγμή να 
σταματήσει η διαδικασία, να επανεξετάσει το δημοτικό συμβούλιο εξαντλητικά το θέμα και να 
καταλήξει σε κάθε πρόσφορη λύση που θα αναδεικνύει τις αρχαιότητες. Αναμένουμε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση και να προχωρήσει η ψήφιση του 
συγκεκριμένου αιτήματος όπως διαμορφώνεται παρακάτω:
 
 Με την ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής γράφεται ή διαγράφεται ιστορία. Και ο καθένας καλείται 
να διαλέξει όχθη.  Είναι τόση μεγάλη η ιστορική αλήθεια και η σημασία της για το μέλλον της πόλης 
μας που μέχρι και σήμερα κανείς δεν αγνόησε την παρουσία του μοναδικού - σε ιστορικό βάθος 
χρόνου τουλάχιστον- αρχαιολογικό χώρο. Είναι κοινή απαίτηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας να παραχωρήσει ο δήμος όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις και στοιχεία προς την 
διεύθυνση της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων με αίτημα να αρχίσουν άμεσα οι ανασκαφικές 
έρευνες σε συνδυασμό με την τροποποίηση της μελέτης για την ανάπλαση του χώρου εφόσον 
προστατευτούν και αναδειχθούν οι υφιστάμενες αρχαιότητες στο ΝΔ τμήμα της πλατείας που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα από τον οικισμό που αποτυπώνεται ως αρχαίες Φαρές, και 
καταγράφεται ως το κορυφαίο τεκμήριο της ιστορικής εξέλιξης του τόπου μας μέχρι και σήμερα.

Μιχάλης Αντωνοπουλος
Μανώλης Μάκαρης
Δημοτικοί σύμβουλοι
Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Ανεξαρτητη συμμαχία πολιτών και Ανοιχτός δήμος»

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται σχετικά έχει όπως ακολουθεί:

 Διαβάστηκε το δεύτερο ψΉφισμα από τον κ. Αντωνόπουλο, ολιγόλεπτη 
τοποθέτηση για το δεύτερο ψήφισμα.  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ο πατέρας μου δεν ήταν Δήμαρχος και ορισμένος από τη χούντα εμένα.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μόνο η χούντα και τα όργανά της απαγορεύανε τις συγκεντρώσεις  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε, έχει χαλάσει η εικόνα, δεν βλέπω τίποτα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μόνο η χούντα και τα όργανα απαγορεύανε τις συγκεντρώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά …

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει τώρα, ……… (κακή σύνδεση) του κ. Φαββατά τώρα … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ο πατέρας μου δεν ήταν Κοινοτάρχης   ……… (κακή σύνδεση) επί χούντας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Κοσμόπουλος. Ολιγόλεπτη τοποθέτηση. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μόνο η χούντα και τα όργανά της απαγορεύανε τις συγκεντρώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ …

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Κλείσε τα μικρόφωνα Πρόεδρε!

Σας παρακαλώ πια! Κάποιοι έχουνε ξεφύγει.
Λοιπόν, ο κ. Κοσμόπουλος ολιγόλεπτη τοποθέτηση για το 2ο Ψήφισμα. 

Προσπαθώ να καταλάβω πού απευθύνεται το 2ο Ψήφισμα. Απευθύνεται σε 
μας, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι για την ανάλυση των αρχαίων στην πλατεία Υπαπαντής. 

Άλλο λέω εγώ. Το θέμα το ξέρω, λέω πού απευθύνεται. Είναι ένα ψήφισμα 
απευθύνεται σε μας. Δεν θα πω όχι, ναι θα πω, αλλά είναι ένα ψήφισμα που 

απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δω. Είναι εδώ για να 
πάρει αποφάσεις, για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα. 
Ως εκ τούτου λοιπόν, ΝΑΙ θα πω αλλά επιμένω: Εμείς θέλουμε απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Και αν δεν μπορούμε να την πάρουμε σήμερα, που φαίνεται ότι δεν μπορούμε να 
την πάρουμε σήμερα, θέλουμε έναν ορισμό ταχύτατα ενός άλλου Δημοτικού Συμβουλίου, στο 
οποίο θα τοποθετηθούμε επαρκώς και εναργώς, όλοι μας. 
Μόλις μου ήρθε μία ανακοίνωση, τώρα την βλέπω στο κινητό, η οποία είναι από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και λέει ο κ. Περιφερειάρχης: Αναμένουμε την απόφαση του 
αρμόδιου θεσμικού οργάνου του Δήμου Καλαμάτας για το έργο, την οποία και θα 
αποδεχθούμε. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε για να πάρουμε αποφάσεις και όχι να κάνουμε 
ψηφίσματα.  
Τέλος πάντων, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι κατά του Ψηφίσματος, θα πω ότι θα είμαι ΥΠΕΡ 
του Ψηφίσματος αλλά επιμένω: είμαστε εδώ για να πάρουμε αποφάσεις.

Εντάξει, η πρότασή σου είναι να γίνει Συμβούλιο, το κατάλαβα. 
Λοιπόν, για το θέμα…

 Κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος που δεν έχει τοποθετηθεί και μετά 
οι αρχηγοί οι άλλοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα το κρίνει ο κ. Δήμαρχος πότε θα μιλήσει.

Ε όχι δεν μπορεί να το κρίνει, δεν μπορεί να το κρίνει, είναι ο μόνος που δεν έχει 
τοποθετηθεί.
 
Ακούστε, ακούστε με, ο κ. Δήμαρχος μπορεί να κάνει παρέμβαση όποτε αυτός 
κρίνει.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Αυτό λέω, επειδή έχει αυτό το προνόμιο να την κάνει τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει; Μπορεί και να μιλήσει στο τέλος.

Όχι, δεν μπορεί να μιλήσει στο τέλος γιατί δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Όλοι 
μίλησαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εγώ θα κάνω το χατίρι στον κ. Σωφρονά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Να μου το κάνεις γιατί εγώ σου ’χω κάνει πολλά περισσότερα, Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή μου ’χεις κάνει πολλά περισσότερα, γι’ αυτό θα μιλήσω εγώ τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα, έλα, κ. Δήμαρχε.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Έτσι μπράβο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα μιλήσει ο κ. Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά πρώτον να πούμε κάτι…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κύριε Δήμαρχε …… (κακή σύνδεση)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίστε; Αν θέλετε μπορώ να περιμένω, δεν είναι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι.

Λοιπόν, να πω κατά πρώτον ότι το θέμα αν εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα εισαχθεί προς συζήτηση. Αυτό είναι ο λόγος που 

μπαίνει μέσα στην ημερήσια διάταξη, όχι προς απόφαση, και η ανακοίνωση της Περιφέρειας 
είναι συγκεκριμένη: επιλέξτε αν θέλετε το έργο ή αφήστε το έργο να φύγει.
Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πολλή έτσι συζήτηση, θα πω, λοιπόν, εγώ ξεκάθαρα ότι εμείς 
αντιμετωπίζουμε τα πάντα με σοβαρότητα και ψυχραιμία και όχι εν θερμώ. Η υπόθεση της 
ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου συνολικά και της πλατείας της Υπαπαντής ειδικά είναι ένα 
θέμα το οποίο δεν εμφανίστηκε σήμερα. Εμείς υπηρετούμε μια διαχρονική προσπάθεια 
τουλάχιστον τριακονταετίας, αλλά και πέραν της εικοσαετίας μελετητικά που αφορούν την 
ευρύτερη ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου και σήμερα έχουμε φτάσει στη Γ Φάση που 
περιλαμβάνει την πλατεία Υπαπαντής. Γνωρίζουμε καλά και το ιστορικό και όσα πολλά έχουνε 
γίνει και επαναλαμβάνω είμαστε καλά και ορθά ενημερωμένοι. 
Αλήθεια όμως από το 1997 και πίσω και από το 2001 μέχρι το 2008 τι πρωτοβουλίες ανέλαβαν 
οι Δημοτικές Αρχές: Μετά το 2008 ήταν τότε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας που ζήτησε από 
το μελετητή την επικαιροποίηση της μελέτης και σωστά τότε το Δημοτικό Συμβούλιο 
προχώρησε τις διαδικασίες. Τότε, λοιπόν, τροποποιήθηκε η μελέτη και το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε, ορθά κατ’ εμέ, την ανάδειξη μέρους αρχαίων καταλοίπων σε μια έκταση περίπου 300 
τετραγωνικά μέτρα νοτιοανατολικά της πλατείας Υπαπαντής και μάλιστα περιελάμβανε την 
ανάδειξή τους με την τοποθέτηση άθραυστου γυαλιού. Αυτά είναι γνωστά. Όπως γνωστό είναι 
και το τι ακολούθησε όταν το θέμα πήγε στο ΚΑΣ που είναι γνωμοδοτικό όργανο και στο 
Υπουργείο Πολιτισμού που είναι αποφασιστικό όργανο. Εκεί οι ειδικοί γνωμοδότησαν υπέρ της 
ανάπλασης αλλά χωρίς το τμήμα που περιελάμβανε τα αρχαία. Επιστημονικά, λοιπόν, οι καθ’ 
ύλην αρμόδιοι έχουν τοποθετηθεί.
Όμως δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Το 2015, έχουμε και μετά το 2011, ήταν η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων που έδωσε την έγκριση της τροποποιημένης και σύμφωνα με την απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισμού μελέτη για την ανάπλαση της Γ Φάσης του Ιστορικού Κέντρου. Και 
αυτά, επίσης, είναι γνωστά.
Δεν θα σας πω, δεν θα σας πάω πίσω απ’ το 1997 και νωρίτερα. Απ’ το 2015 ως και πριν 20 
μέρες γιατί δεν ακούστηκε τίποτα; Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τον Οκτώβριο του 
2019, όχι μόνο το 2018 αλλά και τον Οκτώβριο του 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
υπέρ της ένταξης του έργου και αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση; Γιατί καμιά αντίδραση; Δεν 
ήταν γνωστά όλα αυτά; Τα μάθαμε τώρα; Τι άλλαξε ξαφνικά; Και εν πάση περιπτώσει, τι νέο 
δεδομένο υπάρχει σήμερα που δεν υπήρχε το 2018, το 2015, το 2011 και τα προηγούμενα 
χρόνια; Ποιο είναι το νέο δεδομένο που θα κινητοποιούσε εκ νέου τη διαδικασία απ’ την 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εφορία Αρχαιοτήτων;
Λοιπόν, το θέμα αν θέλετε το έθεσα επίσημα και στην Υπουργό πριν από περίπου 2 εβδομάδες, 
εγγράφως, και ζήτησα να ενημερωθώ για το αν υπάρχει ή εάν έχει αλλάξει κάτι επιστημονικά. 
Επίσημα, όχι κουβέντες ή προθέσεις ή κάτι άλλο.
Έγραψα, λοιπόν, στην Υπουργό: «Αξιότιμη κα Υπουργέ, με αφορμή το έργο ανάπλασης του 
Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας Γ Φάση το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020, Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Καλαμάτας…» -
αυτό το πρόγραμμα παρεμπιπτόντως έχει πάρει παράταση μέχρι τις 30/12ου/2023, να ’χουν 
ολοκληρωθεί τα έργα. Δεν πρόκειται να υπάρξει γέφυρα, αυτό είναι ξεκάθαρο. «…Βιώσιμη και 
Έξυπνη Πόλη- και για το οποίο βρισκόμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία, επανήλθε στη 
δημοσιότητα ένα θέμα που στο παρελθόν είχε απασχολήσει την τοπική μας κοινωνία. 
Πρόκειται για την υπόθεση των αρχαίων στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας.
Να σημειωθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πρωτοβουλία πολιτών, μετά από παρέμβαση 
του πρώην Δημάρχου Γιώργου Κουτσούλη, φαίνεται ότι ευαισθητοποιεί και συσπειρώνει 
δυνάμεις της πόλης, πολιτικές και κοινωνικές, όσο αφορά ένα θέμα για το οποίο είχε 
αποφανθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν και το ΚΑΣ. Η τότε μάλιστα απόφαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου μας οδήγησε στο να τροποποιήσουμε την αρχική μελέτη, η οποία 
περιελάμβανε ανάδειξη μέρους αρχαίων καταλοίπων στο νοτιοανατολικό μέρος της πλατείας.
Κυρία Υπουργέ, σας επισυνάπτω με την επιστολή μου ένα σύντομο ιστορικό της ανάπλασης 
της πλατείας της Υπαπαντής και επανερχόμενος στο ζήτημα με τις αρχαιότητες στην ευρύτερη 
περιοχή του ιστορικού κέντρου σας ζητώ να μας ενημερώσετε σε σχέση με το σχεδιασμό σας 
ως Υπουργείο για το αν σήμερα υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με μία πιθανή 
αρχαιολογική έρευνα για τις δυνατότητες ανάδειξης αρχαίων ευρημάτων, καθώς και για το 
χρόνο που πιθανόν να απαιτηθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής έχει λάβει όλες τις 
αναγκαίες εγκρίσεις και σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει τις όποιες αρχαιότητες βρίσκονται 
στην περιοχή. 
Εν αναμονή των απαντήσεών σας».
Έρχεται, λοιπόν, η κα Μενδώνη και προφορικά αλλά και γραπτά τώρα, μας απαντά ότι «Το 
ΚΑΣ το 2011 γνωμοδότησε θετικά για τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής, η οποία 
είχε κατατεθεί από το Δήμο Καλαμάτας και εισαχθεί προς εξέταση στο Συμβούλιο από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες υπό τον όρο οι υποκείμενες αρχαιότητες σε τμήμα της πλατείας να 
διατηρηθούν σε κατάχωση για την καλύτερη προστασία τους. Αυτό αναφέρεται και στην 
απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού. Κύριο μέλημα των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού είναι η προστασία των αρχαιοτήτων.»
Συνέχισε λέγοντας ότι «Αν ο κάθ’ ύλην αρμόδιος Φορέας υποβάλλει νέα μελέτη και 
προσκομίσει νέα στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την επιπλέον προστασία των αρχαιοτήτων με 
τη διαδικασία που προβλέπεται, ο Νόμος, τότε το Υπουργείο Πολιτισμού θα πράξει αυτό που 
πρέπει να πράξει.»  Και συνεχίζει λέγοντας: «Οποιαδήποτε αρχαία δεν είναι δυνάμει 
αναδείξιμα, γι’ αυτό και ο Αρχαιολογικός Νόμος προβλέπει συγκεκριμένους τρόπους και 
βαθμούς προστασίας, για παράδειγμα, η κατάχωση των αρχαιοτήτων πάρα πολλές φορές 
προστατεύει πολύ καλύτερα τα αρχαία από αυτό που κάποιος θα θεωρήσει ως ανάδειξη».
Αυτά, λοιπόν, απαντά  η Υπουργός, ήταν ξεκάθαρη και κατηγορηματική. Το θέμα για το 
Υπουργείο έχει ολοκληρωθεί, άλλωστε κανένα νέο στοιχείο που να διαφοροποιεί τα δεδομένα 
δεν υπάρχει.
Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προσωπική μου άποψη, νομίζω την ξέρετε, την 
καταλάβατε, η ανάπλαση δεν σχετίζεται με τα αρχαία στο Ιστορικό Κέντρο. Γιατί δεν μιλήσαμε 
στην Α ή στη Β Φάση ανάπλαση του ιστορικού κέντρου; Δεν τα επηρεάζει και αυτά τα λένε οι 
ειδικοί. Αφορά την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Οι μελέτες 
είναι γνωστές χρόνια τώρα και γι’ αυτές έχουν γνωμοδοτήσει και έχουν δώσει εγκρίσεις όλες οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες.
Και να πούμε και κάτι ακόμα. Κάποιοι από αυτούς που πρωτοστατούν είχαν ρόλο στην πορεία 
της πόλης όλα αυτά τα χρόνια. 
Οπότε νομίζω, κ. Σωφρονά, αντιλαμβάνεσθε ότι είμαι ξεκάθαρος, η ανάπλαση προχωράει 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, αν έχετε όμως νέα στοιχεία που να ανατρέπουν τα 
παραπάνω δεδομένα, παρακαλώ, να τα προσκομίσετε. 



Συνεδρίαση : 17/2020 Τετάρτη  26 / 8 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  195/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f64520eae667b818cfe51d8 στις 18/09/20 10:43
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 6

Ευχαριστώ, Πρόεδρε.

Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ που αναφέρεστε σε μένα αλλά δεν εκφράζω εγώ την 
πόλη, η πόλη …

Εντάξει, εγώ το έκανα από σεβασμό, κ. Σωφρονά, και απάντησα σε εσάς γιατί 
εσείς μου το ζητήσατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Κοσμόπουλος θέλει να πάρει το λόγο;

Εε τώρα που μίλησε ο κ. Δήμαρχος θα ’θελα να πω και εγώ το εξής: 
Δηλαδή, αβλεψίες ή παραλείψεις του παρελθόντος τα ξεπερνάμε έτσι, τα 

δεχόμαστε ως δεδομένα, και αυτό μου κάνει εντύπωση, κ. Δήμαρχε. Τώρα καλώς ή κακώς, 
καλώς ή κακώς και εγώ το έθιξα ότι έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εε βέβαια, πολύ νωρίτερα.

… καλώς ή κακώς τώρα ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος  για κάποιο λόγο. 
Αυτό από μόνο του είναι το σημαντικότερο στοιχείο όλων. Ξέχωρα από 

κάποια άλλα που θα μπορούσε να πει, αυτό και από μόνο φτάνει. Διαφοροποιεί τη στάση των 
δημοτών, διαφοροποιεί τη στάση του Δήμου που οφείλει να είναι. Οι πάντες συνηγορούν, ένα 
μεγάλο φάσμα προσωπικοτήτων, που κακώς στο παρελθόν δεν ασχολήθηκαν. Εγώ δεν λέω ότι 
καλώς ή κακώς, δεν ασχολήθηκαν. Λάθη – παραλείψεις, όπως είπα, υπήρξαν. Θα τα αφήσουμε 
να υπάρχουν; Επειδή έτσι πήρε μια σειρά; Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή δεν έχουμε νέα δεδομένα. Επειδή δεν έχουμε νέα δεδομένα, γι’ αυτό.

… και τα δύο μπορούν να συνδυαστούν. Μπορεί να αφαιρέσουμε, όπως 
κάναμε και στο Ανοιχτό Θέατρο, υποέργο-υποέργο, και εδώ ένα κομματάκι 

300 τετραγωνικών μπορούμε να το εξαιρέσουμε, δεν θα χαθεί κάτι.
Ως εκ τούτου, εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να συζητηθεί το θέμα σε όλο του το φάσμα 
και όλοι μας να αναπτύξουμε τις απόψεις πιο τεκμηριωμένα, γιατί τώρα είναι και η ώρα είναι 
και η στιγμή τέτοια που δεν επιτρέπει, να έρθει σαν κεντρικό θέμα στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης.

Κύριε Πρόεδρε, γίνεται δευτερολογία χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι 
πρωτολογίες; Τι είναι αυτό το πράγμα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι πρωτολογίες;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έπρεπε να μιλήσω τελευταίος εννοεί, αυτό λέει.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Εννοώ για τον εκλεκτό συνάδελφο τον κ. Κοσμόπουλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος…

 Να μιλήσουμε και να μιλήσει ύστερα ο κ. Κοσμόπουλος. Αφού έχει τοποθετηθεί. 
Δεν έχω τίποτα με το Βασίλη αλλά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, επειδή, κ. Μάκαρη, επειδή τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος…

… αλλά να ακολουθούμε τη διαδικασία. Δεν ακολουθείς τη διαδικασία, κ. Πρόεδρε, 
εντάξει; Γι’ αυτό.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης.

Εγώ, κ. Πρόεδρε, μετά τα όσα είπε ο κ. Δήμαρχος, συμμερίζομαι βεβαίως τα 
όσα ανέφερε ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αυτό όμως δεν πρέπει να μας 

αποτρέψει στο να πάρουμε τη σωστή απόφαση και κατά την ταπεινή μου γνώμη η σωστή 
απόφαση είναι: δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έτσι όπως έχουνε εξελιχθεί τα πράγματα αυτή η 
παρέμβαση χωρίς προσκόμματα και χωρίς διαμαρτυρίες και χωρίς εμπόδια. Πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να συνδυαστεί με την ανάδειξη των όποιων αρχαιοτήτων. Αυτό δεν είναι θέμα δικό 
μας, είναι θέμα των αρχαιολόγων να το προσδιορίσουνε και να το αναγάγουνε.
Επίσης, θέλω να πω ότι έχουμε και το χρόνο μπροστά μας, μέχρι τέλος του ’23 θεωρώ ότι είναι 
επαρκέστατος χρόνος για να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα υποέργο αρχαιολογικών ανασκαφών.
Εμείς ζητήσαμε από τον κ. Δήμαρχο να δεσμευθεί εάν θα το θέσει θέμα σε επόμενη 
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση ή όχι. Επ’ αυτού δεν 
πήραμε τουλάχιστον απάντηση και νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σ’ αυτό, άλλως θα 
αναγκαστούμε να το φέρουμε εμείς ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί η σχετική 
απόφαση, και όλο αυτό το υλικό, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε μαζί με τις καταθέσεις των 
αρμοδίων που θα πρέπει να καλέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και των προσωπικοτήτων, οι 
οποίες έχουν ήδη δημοσιεύσει κάποιες απόψεις και κάποιες σκέψεις γύρω από αυτό το θέμα, 
να τα θέσουμε υπ’ όψιν του Υπουργείου Πολιτισμού και εκείνο να προβληματιστεί ανάλογα και 
να πράξει.
Άρα επιμένουμε στην εισαγωγή του θέματος για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Οικονομάκου.

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Ναι, θα μιλήσω εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε.

Να σας πω ότι μόλις με ενημέρωσαν, επειδή τυχαίνει να έχω πολλούς φίλους 
αρχαιολόγους, ότι έχουμε γίνει και θέμα στο επίσημο Blo G Spot των 

αρχαιολόγων, ανασκαφή, αν θέλετε σας το φέρνω, διάβασα λοιπόν κάποια πράγματα που μου 
έχουνε στείλει οι φίλοι μου αυτή τη στιγμή, αναφέρουν όντως ότι κάτω απ’ την πλατεία 
υπάρχει ένας αρχαίος οικισμός που μάλιστα ο Παυσανίας τον θεωρούσε  …….. (κακή σύνδεση) 
με το γειτονικό της Θουρίας. Το ζήτημα είναι ποιο; Ότι επειδή εγώ ανέκαθεν πίστευα ότι 
στο…….. (κακή σύνδεση) , συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, πρέπει να γίνει μια ειδική 
συνεδρίαση αλλά να ’ρθούνε άνθρωποι οι οποίοι όντως ξέρουν γιατί τώρα ούτε πολιτικός 
μηχανικός γνωρίζει, ούτε δικηγόρος γνωρίζει, ούτε ο κάτοικος γνωρίζει, ούτε μπορούμε να 
βασιστούμε σ’ αυτά που έχουν γραφτεί απ’ τον κ. Θέμελη που σαν νεαρός είχε έρθει και βρήκε 
την ανασκαφή του Γιαλούρη.
Λοιπόν, το θέμα είναι ποιο; Ότι ή θέλουμε να αναδείξουμε τι γίνεται γιατί μπορεί όντως, όντως 
σωστικά κάποια να μην είναι τόσο πολύτιμα σαν αρχαία. Η προσωπική μου άποψη, προσωπική 
μου όμως άποψη είναι ότι φαντάζομαι ότι η έκταση που εκτείνεται από το Κάστρο μέχρι και 
ίσως κάτω την οδό της Υπαπαντής μπορεί να ’ναι και στρωμένη με αρχαία, τι γίνεται σ’ αυτή 
την περίπτωση; Και το πιο σημαντικό είναι το χρονοδιάγραμμα που όπως σωστά είπε η κα 
Οικονομάκου.
Συμφωνώ, λοιπόν, ότι πρέπει σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου να 
’χουμε μόνο αυτό το θέμα, για να μην γίνουμε περίγελος, όχι μόνο σε πολίτες εκτός 
Καλαμάτας αλλά και σ’ αυτούς τους πολίτες που ήδη έχουνε ξεσηκωθεί και έχουν ξεσηκώσει 
αρκετό κόσμο.

Μάλιστα. 
Η κα Αλειφέρη.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια συνολική τοποθέτηση μιας και 
νομίζω, κ. Πρόεδρε, από την αρχή της συνεδρίασης είπατε, το 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 



Συνεδρίαση : 17/2020 Τετάρτη  26 / 8 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  195/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f64520eae667b818cfe51d8 στις 18/09/20 10:43
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 8

θέμα που έθεσε ο κ. Κοσμόπουλος να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα, είπατε ότι 
όταν θα συζητήσουμε για τα ψηφίσματα θα τοποθετηθούμε συνολικά.
Κοιτάξτε, εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ μ’ αυτό το θέμα και δεν είναι τωρινός ο 
προβληματισμός μου, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, απ’ το 2019 ιδιαιτέρως, όταν προετοίμαζα τη 
διαδικασία των εκλογών, οφείλω να το πω αυτό, και έχω μια ενημέρωση από τότε και αυτή 
οφείλω να καταθέσω.
Κοιτάξτε, να μην θέτουμε διαδικαστικά θέματα, να τα θέτουμε τα θέματα ουσιαστικά. 
Καταλαβαίνω, και όλοι αυτό αισθανόμαστε, ότι συναισθηματικά όταν θέτεις σε κάποιον το 
ερώτημα: θες να γίνει το έργο χωρίς να αποκαλυφθούν τα αρχαία (;), να είναι εκεί, να τα 
βλέπει ο κόσμος, να δημιουργήσουν επισκεψιμότητα (;), όλοι θα πούμε: όχι, θέλουμε να 
αποκαλυφθούν τα αρχαία, να γίνει ανασκαφή, να αξιοποιηθούν. 
Επειδή όμως εδώ είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο που θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση… 
Μάλλον, καταρχάς όλοι ξέρουμε ότι διαδικαστικά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να πάρουμε 
απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή, έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική 
Επιτροπή έχει δρομολογήσει το έργο, άρα δεν τίθεται θέμα διαδικασίας και το λέω αυτό όχι για 
να προκαταλάβω κανέναν, το λέω με την έννοια ότι να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα αλλά 
να ξέρετε ότι δεν είναι το θέμα διαδικαστικό, είναι πόσο θα συνειδητοποιηθεί και από την 
κοινωνία η πορεία που θα ακολουθήσει ο Δήμος αυτό, και αυτό το λέω περισσότερο για το 
εσωτερικό του Δήμου και για τη Δημοτική Αρχή και για όλους μας, παρά για όσους από το 
Δημοτικό Συμβούλιο προτείνουν να σταματήσουν τα έργα τώρα, ή απέξω απ’ την κοινή 
γνώμη, να σταματήσουν τα έργα και να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε: πάμε στην 
ανασκαφή.
Λέω, λοιπόν, ότι σημασία έχει να συνειδητοποιήσει και όλη η κοινωνία και όσοι συμμετέχουνε 
σ’ αυτό το διάλογο και θέτουν τα ερωτήματα και πολύ περισσότερο εμείς που θα πρέπει να 
πάρουμε ή να μην πάρουμε αποφάσεις, να συνειδητοποιήσουμε το γιατί έχουμε την α πορεία ή 
τη β πορεία, και σ’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει κοινή και ενιαία ενημέρωση. Σίγουρα, άσχετα αν 
εγώ ή ο κ. Κοσμόπουλος ή ο οποιοσδήποτε το ’χει ψάξει λίγο περισσότερο ή έχει κάποιες 
εμπειρίες από αντίστοιχα έργα και έχει ενημέρωση από το παρελθόν, δεν την έχει όλος αυτός ο 
κόσμος αυτή την ενημέρωση. Θα πρέπει εδώ να υπάρξει η ίδια πληροφόρηση και η ενημέρωση 
σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και ενδεχομένως αυτό να περάσει και στην κοινωνία. 
Τι σημαίνει, λοιπόν, ανασκαφή και τέλος πάντων, ποιος…, αποφασίζει το Υπουργείο. 
Προφανώς το Υπουργείο έχει τα κριτήριά του για το ποιες ανασκαφές προωθεί και ποιες δεν 
προωθεί, γιατί έχει και αυτό την ιεράρχησή του. Το ότι περιέχει ιεραρχήσεις στην Αρχαία 
Θουρία, στην περίπτωσή μας τώρα  κανείς μας δεν μιλάει γι’ αυτό, αν δεν το ενισχύσουμε, και 
να ξέρετε άλλη μια παράμετρο ότι η άδεια που δίνει για ανασκαφές είναι μόνο   40 μέρες το 
χρόνο. Και έρχομαι στον κ. Τζαμουράνη που λέει ότι προλαβαίνουμε μέσα σε ένα – δύο χρόνια 
να κάνουμε και υποέργο και να το εντάξουμε και να το κάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν 
μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι σοβαρό το θέμα γιατί 
απασχολεί την κοινή γνώμη, θα λυθεί μόνο αν έχουμε όλοι ενιαία και ίδια πληροφόρηση, γι’ 
αυτό προτείνω με δική σας πρωτοβουλία, δεν έχω αντίρρηση γιατί εσείς το φέρατε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, καταρχάς να τεθεί ένα θέμα ενημέρωσης. Δεν είναι ανάγκη να τεθεί θέμα 
για λήψη απόφασης, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η εκβιαστική λήψη απόφασης ότι: ξέρετε 
εσείς, συνεχίζετε το έργο και είσαστε κατά των αρχαίων και κατά του πολιτισμού και κατά της 
ανάδειξης της ιστορίας, δεν είναι και ωραίο πράγμα αυτός ο διχασμός της κοινωνίας, και δεν 
είναι και το πραγματικό ερώτημα. Εντάξει; Γιατί σκεφτείτε και άλλα πράγματα. Είναι πολύ 
ωραίο να αναδείξουμε τα αρχαία, αν το αποφασίσει το Υπουργείο που είναι … 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Κυρία Αλειφέρη, αυτό πρέπει να αποφύγουμε, το διχασμό της κοινωνίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Μα γι΄ αυτό σας το λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε.

Αν  το Υπουργείο που είναι δική του απόφαση να ιεραρχεί ποιες ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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ανασκαφές προωθεί και ποιες δεν τις προωθεί και δεν είναι τυχαίες, φαντάζομαι, ούτε κατόπιν 
πώς να το πω (;) παρεμβάσεων το ποιες προωθεί και ποιες όχι, έχουν και αυτοί κάνει τις δικές 
τους… 
Όχι, κ. Κοσμόπουλε, έχουν, γιατί και εγώ έτσι πίστευα. Θέλετε να σας πω κάτι; Το ’19 πίστευα 
και εγώ αυτό, κάποιος παρενέβη εκεί πέρα τώρα για να κλείσει το θέμα και να προχωρήσουν 
τα πράγματα, και φρόντισα να μάθω. Λοιπόν, σας λέω… Δεν θέλω όμως να επιμείνω από τη 
δική μου πληροφόρηση, θα πρέπει όλοι να καταλήξουμε και κυρίως να μπορεί αυτό να 
μεταφερθεί και στην κοινωνία και να δούμε και άλλα θέματα. Αν και είχε το Υπουργείο… Γιατί 
ιδιαίτερα οι αστικές ανασκαφές, οι συστηματικές σε αστική περιοχή αν τις αποφασίσει στην 
ιεράρχηση και έχει τα χρήματα να τις χρηματοδοτήσει και τους χρόνους να τις κάνει, καλά δεν 
το συζητάμε για τους χρόνους, οι χρόνοι θα είναι πάνω από δεκαετία και ίσως και περισσότερο, 
ξεχάστε τα αυτά που λέμε, ξεχάστε ότι θα είναι μόνο η πλατεία της Υπαπαντής, αυτά δεν 
γίνονται, ξεχάστε τα όσα συζητάμε, το πώς θα γίνει η οικονομική και κοινωνική ζωή της 
περιοχής εκεί και ποιο θα είναι και το κόστος ενδεχομένως και αν θα αναπληρωθεί αυτό το 
κόστος απ’ αυτά που θα βρούμε και απ’ την επισκεψιμότητα που θα αποκτήσουμε εξαιτίας 
αυτού και δεν θα την αποκτήσουμε, ας πούμε, απ’ την αρχαία Θουρία αν  ρίξουμε το βάρος 
μας εκεί, δεν θέτω…, αυτά θα τα σταθμίσουμε, σε επόμενο χρόνο. 
Θεωρώ… Καταρχάς, κ. Κοσμόπουλε, νέα στοιχεία δεν υπάρχουν. Νέα στοιχεία, θεωρεί η 
απόφαση του ΚΑΣ, έτσι επειδή το έψαξα αρκετά, θεωρεί ότι είμαστε στο στάδιο του έργου και 
την ώρα που το κάνουμε βρίσκουμε και κάτι καινούργιο που δεν το ξέραμε. Αυτό είναι το νέο 
στοιχείο. 
Άρα λοιπόν, δεν …. νέα στοιχεία αυτά, αλλά δεν κρύβομαι πίσω απ’ αυτό, ότι δεν υπάρχουνε 
νέα στοιχεία και δεν θα μπουν... Να είστε βέβαιοι ότι αυτή τη στιγμή, με αυτές τις καταστάσεις 
δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το συζητήσουν. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν μου φτάνει αυτό 
εμένα. Εγώ, δεν είναι το θέμα μας ότι δεν υπάρχει διαδικαστικά ο τρόπος να το συζητήσουν. 
Το ουσιαστικό θέμα είναι να είναι ενήμερη και όλη η κοινωνία γι’ αυτά.  Γι’ αυτό προτείνω, με 
δική σας πρωτοβουλία, με δική σας πρωτοβουλία να ……. (κακή σύνδεση), ήδη ο Υπουργός ο 
κ. Χαρίτσης έχει κάνει μια ερώτηση στη Βουλή, επίκαιρη ερώτηση στην κα Μενδώνη, 
φαντάζομαι και εκεί θα κατατεθούν στοιχεία, όλα αυτά που λέμε εμείς, όλα αυτά που λέει το 
κίνημα των πολιτών, να ’ρθει η κυρία… Κύριε Πρόεδρε, να αναλάβετε την πρωτοβουλία, σε 
αυτή την ενημέρωση, όταν ενημερωθούμε να ’ρθει και η κα Μηλίτση που ξέρει πολύ καλά τις 
διαδικασίες, τους νόμους, τι σημαίνουν όλα αυτά και τις προτεραιότητες του Υπουργείου, τι 
σημαίνουν σε χρόνους όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πειστώ, δεν ξέρω αν είναι μόνο 
200.000 η ανασκαφή και αν γίνεται και σε ένα μήνα και σε δύο μήνες και αν μπορούν να το 
αναλάβουνε και άλλοι εκτός από το Υπουργείο. 
Εγώ ξέρω ότι το Υπουργείο είναι συγκεκριμένο, ο Νόμος είναι συγκεκριμένος, αναθέτει είτε 
στην Αρχαιολογική Εταιρεία, είτε η ανάθεση γίνεται σε Διευθυντή, πρώην Διευθυντή 
συνταξιούχο Εφορείας Αρχαιοτήτων για ανασκαφές, όταν αποφασίσουν ότι είναι κρίσιμες και 
τις χρειάζονται. Προφανώς εδώ δεν την αποφάσισαν. Και να σας πω και κάτι; Και είναι 
σημαντικό και αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Από το ’85 έγινε αυτή η προκήρυξη της μελέτης που 
ήταν πολύ κοντά στο ’60, έτσι; Ήταν μόνο 25 χρόνια, τα ζούσαν οι άνθρωποι. Έγινε η 
προκήρυξη μιας μελέτης για την ανάπλαση όλου του χώρου. Που σημαίνει ότι είχε κριθεί 
διαχρονικά ότι ο δημόσιος χώρος αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την πόλη. 
Άρα λοιπόν, μην βιαζόμαστε να πάρουμε ανατρεπτικές μόνο αποφάσεις με βάρκα την ελπίδα, 
συγνώμη για την έκφραση, είναι λίγο… Και θεωρώ ότι   ……. (κακή σύνδεση) το θέμα της 
ενημέρωσης πάρα πολύ σημαντικό, άρα λοιπόν, με δική σας πρωτοβουλία, αγαπητοί 
συνάδελφοι, να γίνει μια συζήτηση ενημερωτική, να μην σταματήσει τίποτα από τη διαδικασία 
μέχρι στιγμής, γιατί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή δεν υπογράφεται η σύμβαση του έργου, 
έχει πολύ δρόμο μπροστά, άρα αυτά τα θέματα πρέπει ακόμα και αν αποφασιστούν έτσι, 
πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη προετοιμασία, συζήτηση με το Υπουργείο, αν θα ανατεθεί η 
ανασκαφή, αν θα γίνει αυτό που είπατε εσείς, ένα υποέργο, αν η Περιφέρεια θα το βάλει, ποιος 
θα το χρηματοδοτήσει και τι θα γίνει και πόσους... Ας τα δούμε όλα αυτά και μετά εάν πρέπει 
να αλλάξουμε τις αποφάσεις μας εδώ το συζητάμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Μάκαρης. 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, έχουμε ένα σημαντικό θέμα ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει να κάνει εάν θέλουμε ή δεν θέλουμε τη 
μερική αποκάλυψη των αρχαίων. Και γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα; Έχουνε αλλάξει τα 
δεδομένα γιατί υπάρχει αυτή η κοινωνική πλειοψηφία. Εάν κάνετε ένα γκάλοπ και ρωτήσετε θα 
δείτε ότι ο κόσμος πραγματικά θέλει να ανακαλυφθούνε τα αρχαία έστω και τμηματικά. Και 
νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε τον κόσμο. 
Εμείς ως Δημοτική Παράταξη, όπως γνωρίζετε, η στάση μας ήτανε ξεκάθαρη και το 2018 και 
στη συνέχεια. Ήμασταν υπέρ της αποκάλυψης των αρχαίων. Και μάλιστα να πούμε ότι προς 
τιμήν τους οι δύο άλλες παρατάξεις, να αναφέρουμε ότι ήτανε η «Ανεξάρτητη Συμμαχία των 
Πολιτών» και η «Λαϊκή Συσπείρωση» που το 2018 είχαμε όλοι αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα 
για τα αρχαία. 
Από κει και ύστερα, δημιουργείται μια κοινωνική πλειοψηφία, χαιρόμαστε που και άλλες 
δημοτικές παρατάξεις θέλουνε αυτή την αποκάλυψη των αρχαίων, από κει και πέρα, τα νέα 
στοιχεία που ζητάει η κα Αλειφέρη είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει; Ότι ο 
κόσμος θέλει τη μερική αποκάλυψη των αρχαίων και νομίζω ότι αυτή είναι η έννοια του 
Ψηφίσματος. Η έννοια του Ψηφίσματος είναι, και καλώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους να 
ψηφίσουνε υπέρ του Ψηφίσματος, γιατί; Είναι η βούλησή μας, εκφράζουμε τη βούλησή μας. 
Τη διαδικασία θα την βρούμε. Θα βρούμε τη διαδικασία της απόφασης, με ποια διαδικασία θα 
γίνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τώρα πρέπει να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση 
στον κόσμο. Θέλουμε την αποκάλυψη, έστω τη μερική αποκάλυψη των αρχαίων ή δεν την 
θέλουμε; 
Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέτει το συγκεκριμένο Ψήφισμα και καλώ όλους τους 
δημοτικούς συμβούλους να το ασπαστούν. 

Ευχαριστούμε, κ. Μάκαρη. 
Η κα Κουζή. 

Λοιπόν, θέλω να τοποθετηθώ και εγώ. Πρώτα-πρώτα το σημαντικότερο για μένα και 
το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να σταθούμε σήμερα το 2020 είναι ότι όλοι 

αυτοί οι πολίτες τάσσονται υπέρ μιας διαδικασίας την οποία κανένα Δημοτικό Συμβούλιο από 
τα προηγούμενα και καμία απόφαση δεν έλαβε υπόψη της, δεδομένου ότι απ’ ό,τι βλέπω δεν 
έχει γίνει κανενός είδους διαβούλευση με τον κόσμο, επομένως δεν ξέρω από πού εξάγει ο 
Δήμαρχος το συμπέρασμα ότι ήταν όλοι γνώστες. Από το κίνημα που εκφράζεται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και έχει οργανωθεί δεν φαίνεται πουθενά οι άνθρωποι να γνωρίζουν τη 
μελέτη. 
Επομένως είχε γίνει διαβούλευση στην οποία οι πολίτες είχαν ταχθεί υπέρ όλης αυτής της 
διαδικασίας; Δεν νομίζω γιατί εγώ τουλάχιστον ως μέλος μιας προηγούμενης παράταξης 
προεκλογικά, είχα λάβει γνώση της μελέτης η οποία είχε επικαιροποιηθεί το 2018 και όχι 
νωρίτερα από αυτό.
Επίσης, να πω επειδή αναφερθήκαμε στην απόφαση που πήραμε ως Δημοτικό Συμβούλιο 
εμείς, το σημερινό Σώμα δηλαδή, τον Οκτώβρη του 2019, αξίζει κάποιος να διαβάσει τα 
πρακτικά της εν λόγω απόφασης, την 523, δηλαδή, που μόλις βρήκα, του 2019 και να δει ότι 
οι: Κοσμόπουλος, Μάκαρης, Κουζή, Οικονομάκου, Οικονομάκος και Αντωνόπουλος είχαν θίξει 
το ζήτημα των αρχαίων και εγώ προσωπικά είχα και καταψηφίσει ακριβώς επειδή δεν 
αναβαθμίζει σε τίποτα η συγκεκριμένη μελέτη αλλά δεν παίρνει και υπόψη της το ζήτημα της 
κατάχωσης των αρχαίων. 
Ένα τελευταίο ζήτημα είναι ότι για ένα τόσο σημαντικό και αξιόλογο τόπο όπως είναι η πλατεία 
της Υπαπαντής, αλλά και όλοι οι πέριξ αυτής χώροι, έχουν απόφαση του ΣΧΟΑΠ στην οποία η 
Διαχειριστική Αρχή, η διοργανώτρια αρχή, αποφάσισε ότι δεν πρόκειται περί αξιόλογου χώρου 
και δεν διενέργησε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που θα έκανε ουσιαστική χρήση όλων των 
δεδομένων του Νόμου του 1427/2011; 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ. Οικονομάκος; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Με διαγωνισμό ανατέθηκε αυτή η μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΖΗ: 



Συνεδρίαση : 17/2020 Τετάρτη  26 / 8 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  195/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f64520eae667b818cfe51d8 στις 18/09/20 10:43
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 11

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε βέβαια. Έχει λάβει εγκρίσεις, έχει πάρει τα πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονομάκος έχει το λόγο. 

Λοιπόν, το ζήτημα των αρχαιοτήτων και εδώ στην Καλαμάτα αλλά και αλλού 
μπαίνει ανάμεσα σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, μπαίνει ανάμεσα σε 

πολιτικές έριδες, μπαίνει ανάμεσα σε πολλά ζητήματα και σε φιλοδοξίες κάθε Δημοτικής Αρχής. 
Είναι χαρακτηριστικό το τι έγινε στο Ελληνικό στο οποίο ουσιαστικά θάβονται και εκεί τα 
αρχαία για να προχωρήσουνε τα καζίνο και όλες αυτές οι επενδύσεις των μεγάλων 
πολυεθνικών, είναι χαρακτηριστικό τι έγινε και στο ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης όπου είδαμε μια 
μεγάλη ανακάλυψη, ουσιαστικά καταχωνιάζεται και εκεί για να προχωρήσει το ΜΕΤΡΟ και να 
γίνει το έργο όπως θέλουνε οι εργολάβοι. 
Το ίδιο έχουμε και εδώ. Γι’ αυτό και εμείς έχουμε διαφωνήσει όχι από το 2018, από πολύ 
νωρίτερα, ότι πρέπει να γίνει η ανάπλαση της πλατείας με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, από 
την προηγούμενη ίσως δεκαετία και την πιο προηγούμενη, έχουμε αναφερθεί με διάφορους 
τρόπους σ’ αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι μια θέση την οποία έχουμε και πανελλαδικά. Κατά τη 
γνώμη μας πρέπει οι αρχαιότητες, οποιαδήποτε πολιτιστική κληρονομιά να φέρνετε στην 
επιφάνεια, να γίνεται κτήμα των νέων γενιών, ιδιαίτερα των σχολείων και των πανεπιστημίων, 
για λόγους γνώσεων και όχι για λόγους εμπορίου, τουρισμού, που αναφέρονται σε πολλά 
………… (κακή σύνδεση) και όλα αυτά. Για μας είναι πρωτίστως η γνώση, η κουλτούρα και όλα 
αυτά που έρχονται από τις προηγούμενες γενιές και έχουνε φτάσει ως εδώ. 
Οι δηλώσεις του κ. Νίκα και της κας Μενδώνη κατά δεύτερον ουσιαστικά αλλά και του κ. 
Δημάρχου δεν πατάνε, ας πούμε, στην πραγματικότητα και μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν 
και δείγματα επιστημονικότητας.
 Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ο κ. Νίκας ότι οι επόμενες γενιές θα τα βγάλουν. Δηλαδή ποιες 
είναι οι επόμενες γενιές που θα τα βγάλουν αυτά στη δημοσιότητα; Ενώ ξέρουμε εμείς ότι 
τώρα θα γίνει έργο. Αυτό είναι και το καινούργιο δεδομένο. Ότι τώρα θα ξεκινήσει ένα έργο. 
Αυτό ήταν που κινητοποιεί έναν κόσμο, θα γίνει ένα έργο το οποίο θα τα καταχωνιάσει. Εδώ 
έχουμε… Αυτή η δήλωση, δηλαδή, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η επόμενη γενιά θα τα 
βγάλει; Πώς θα τα βγάλει; Θα ξαναξηλώσουμε, ράβε-ξήλωνε, ενώ τώρα έχουμε τη δυνατότητα 
να κάνουμε ένα έργο το οποίο μπορούμε να το αναδείξουμε όπως μας πούνε οι αρχαιολόγοι 
και όπως γίνει, με οποιονδήποτε τρόπο, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες και δεν είμαστε και οι 
καθ’ ύλην αρμόδιοι; Δηλαδή λέμε ότι τα έχουμε, ότι ισχύει, ότι όντως υπάρχει και τα αφήνουμε 
μέσα; Για να βγούνε πότε; Μετά από 50, 100, 200 χρόνια; 
Λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να φανεί, αυτό πρέπει να γίνει πράξη, γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξει 
αυτού του είδους το έργο που πάει να ξεκινήσει. 
Τρεις παρατηρήσεις μόνο και κλείνω μ’ αυτό. Δεν μπορεί όμως να φωνάζουν και να διεκδικούν 
για τα αρχαία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που για 4 χρόνια ως κυβέρνηση δεν έκαναν απολύτως 
τίποτα, αλλά και πρώην Δήμαρχοι οι οποίοι είχαν όλη την ευχέρεια να προχωρήσουν σε 
τέτοιου είδους ενέργειες, δεν τους εμπόδισε κανένας, να γίνουνε νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι 
λίγο υποκριτικές αυτές οι φωνές. 
Δεύτερον: Όσοι ξέρουνε και από φίλους και συγγενείς ότι πριν στο Ιστορικό Κέντρο για να 
κάνεις μια δουλειά στο σπίτι σου πρέπει να πάρεις άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με 
πολλές χρονοβόρες διαδικασίες και τώρα ουσιαστικά λέμε ότι σ’ αυτήν την περιοχή να μην 
αναδείξουμε τα αρχαία. …… (κακή σύνδεση) καθυστερούνε χίλιες δύο ιδιωτικές εργασίες που 
θα μπορούσαν να γίνουνε για καλλωπισμό σπιτιών ή για οτιδήποτε άλλο. 
Και τρίτο και τελευταίο είναι το βασικότερο ζήτημα, πώς γίνονται τα δημόσια έργα. Γίνονται με 
βάση πρωτοβουλίες εργολάβων, με βάση τα έργα του ΕΣΠΑ, με βάση τι θέλει ο κάθε 
Δήμαρχος, με κάθε τι του αρέσει, με κάθε τι του εξυπηρετεί την πολιτική του κίνηση. Γι’ αυτό 
φτάσαμε τώρα να έχουμε ένα τέτοιο έργο που να μην είναι ολοκληρωμένο, να μην είναι αυτό 
που θέλουμε και όλοι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό που θα αναδείξει την ιστορία της 
πόλης. 
Νομίζω ότι μπορούμε να το ψηφίσουμε και σε επόμενη συνεδρίαση αλλά δεν είναι κακό ένα 
Ψήφισμα να βγει, να εκφράσει τη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουκούτσης έχει το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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Σε πρώτη φάση δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να 
επιβάλλουν ιεραρχήσεις και προτεραιότητες στο ποια μνημεία πρέπει να 

προστατευθούν, τέλος πάντων, ή να αποκατασταθούν, και οι οποίες βασίζονται στη γνώμη 
ποιων; Ημών; Ως Δημοτικό Συμβούλιο; 50 ανθρώπων που μαζεύτηκαν και είπαν: σώστε τα; 
Γιατί; Τα μνημεία, δηλαδή, καταστρέφονται αυτή τη στιγμή; 
Πάμε παρακάτω. Εμείς θα βασιστούμε σε επικοινωνιακή διαχείριση και όχι σε επιστημονικούς ή 
λόγους διαχειριστικούς που αφορούν, στο κάτω-κάτω της γραφής, τα ίδια τα μνημεία και το 
δημόσιο συμφέρον; 
Ποιος είναι αυτός που μπορεί έγκυρα και επιστημονικά να τεκμηριώσει το τι είναι τα 
συγκεκριμένα μνημεία, το τι πρέπει να γίνει με αυτά και ποια είναι η σωστή διαχείρισή τους; 
Με διαφάνεια στη διαχείρισή τους, στους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, με την ευθύνη την 
απαραίτητη και την κοινωνική σε τοπικό επίπεδο και σε γενικότερο επίπεδο. Αυτό είναι μόνο το 
Υπουργείο και η Αρχαιολογική Υπηρεσία, κανένας άλλος. 
Βέβαια, όπως προείπα, καλό είναι να γίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να 
εκφέρουμε άποψη, να αναλύσουμε το θέμα, δεν είναι κάτι απλό, αλλά τώρα με φωνές 
αρνητικές ή θετικές, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή…, δηλαδή ακούω 
κάποιες απόψεις, να βάλουμε λέει από πάνω γυαλί. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τους 
συγκεκριμένους χώρους; Τι μπορεί να συμβεί; Δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη. Λέμε ότι 
θα χρειαστεί ένα διάστημα για να γίνουν οι ανασκαφές. Συστηματικές ανασκαφές. Έτσι; 
Ξέρουμε πόσο είναι αυτό το διάστημα; Μπορούμε να υπολογίσουμε πάνω-κάτω; Δεκαετίες 
είναι. Να γίνει μερικώς ή ολικώς η ανασκαφή. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να δούμε και αυτά 
πρέπει να είναι τεκμηριωμένα από επιστήμονες, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος. 

Ναι, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι με μεγάλη, αν 
θέλετε, χαρά και θα έλεγα και αισιοδοξία καταθέσαμε μαζί με 

συναδέλφους, αφού είχαμε μιλήσει και με πολλούς άλλους στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το 
Ψήφισμα. Το Ψήφισμα αυτό απλά εκφράζει και θέλει να συνθέσει τις απόψεις των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό τους. Γιατί το κάναμε αυτό και γιατί πιστεύουμε ότι είναι 
κάτι το οποίο είναι εφικτό, κ. Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής; Είναι 
εφικτό γιατί; Γιατί αυτό εκφράζει τη βούληση των δημοτών του Δήμου Καλαμάτας να 
μπορέσουν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και να βρουν ένα βιώσιμο, αν θέλετε, τρόπο ώστε 
να υπάρχει έστω και μια μερική ανάδειξη αυτών των αρχαιοτήτων. Είναι κάτι το οποίο είναι 
εφικτό, είναι κάτι το οποίο το Δημοτικό μας Συμβούλιο μπορεί να το εξετάσει, μπορεί να 
δώσει, αν θέλετε, μία ευκαιρία. Εμείς λέμε, όπως είπατε και εσείς, να κάτσουμε να 
εξαντλήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που μπορεί να έχουμε ή να μας δίνει αν θέλετε ο 
Νόμος ή οι χρηματοδοτήσεις, κατά πόσον αυτό είναι εφικτό, να μπορέσουμε να δώσουμε μια 
τέτοια ευκαιρία όσον αφορά την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην προϊστορία μας, στους 
προγόνους μας, αν θέλετε στην ιστορικότητα του χώρου και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Θα πω λίγα λόγια που έχουνε σχέση και με τεχνική φύση του θέματος, δηλαδή θα πω το εξής: 
Σήμερα ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας προσπαθεί να προσθέσει στοιχεία σε έναν χώρο 
ανάπλασης με κάθε πρόσφορο τρόπο. Και ακούμε, λοιπόν, και βλέπουμε και αν θέλετε απόψεις 
οι οποίες έχουν καταγραφεί και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ήρθαν εδώ 
διάσημοι αρχιτέκτονες και στην Καλαμάτα διαγωνίζονται, προκειμένου να δώσουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. 
Τι είναι όμως αυτό που δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα παραπάνω από την αποκάλυψη 
αρχαιοτήτων δυόμισι χιλιάδων χρόνων; Ποιος αρχιτέκτονας μπορεί να δώσει κάτι καλύτερο απ’ 
αυτό; Ποιος μπορεί να δώσει μια σύνθεση, αν θέλετε, η οποία να δώσει κάτι παραπάνω στο 
κοινό που θα επισκεφθεί αυτόν τον χώρο ή σε αυτούς που ζούνε εδώ σήμερα παραπάνω από 
την αποκάλυψη μιας παλιάς πόλης ή αν θέλετε ενός τμήματος αυτής; Και ποιος Έλληνας, 
ρωτάω, και αυτό διαφαίνεται και στα μέσα μαζικής, αν θέλετε, δικτύωσης, δεν είναι άνθρωποι 
συγκεκριμένων χώρων, δεν είναι 50 άνθρωποι. 
Νομίζω ότι όλοι εμείς και σαν Έλληνες αν θέλετε αλλά και σαν πολιτισμένοι δημότες και 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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πολίτες, ποιος θα πει όχι σε μία ευκαιρία που θα έχουνε αυτές οι αρχαιότητες ύστερα από 
δυόμισι χιλιάδες χρόνια να δείξουν  ένα αν θέλετε και τμήμα της παρουσίας μας διαχρονικά και 
της ιστορίας της Καλαμάτας.  
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Καλαμάτα στερείται τέτοιων αρχαιολογικών χώρων, ο Δήμος 
Καλαμάτας μέσα στην πόλη του, τώρα δεν έχει, πέρα απ’ αυτό που έχουμε αποκαλύψει κοντά 
στον ποταμό Άρι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε…, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

Ναι, ναι κ. Πρόεδρε.
… το αρχαίο ιερό, ο Δήμος Καλαμάτας δεν διαθέτει τέτοιας εμβέλειας αν 

θέλετε ιστορικούς χώρους. Είναι μια, λοιπόν, πρώτης τάξης ευκαιρία όλοι μαζί να δείξουμε σε 
ένα θέμα που νομίζω είναι ανεξάρτητο παρατάξεων και ανεξάρτητα, αν θέλετε, και πολιτικών 
αντιλήψεων, ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε μία ευκαιρία και να επανεξετάσουμε το θέμα 
αυτό. 
Δεν σημαίνει ότι αυτή η μελέτη θα σταματήσει. Ο κ. Τζαμουράνης στην τοποθέτησή του και 
σε όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς δείχνει ως ο πλέον υπεύθυνος, αν θέλετε, της Τεχνικής 
Υπηρεσίας που έφερε το θέμα αυτό και τη μελέτη αυτή σε διεκπεραίωση, άρα είναι σε θέση να 
γνωρίζει κάτι πολύ παραπάνω από μας, μπορεί, λοιπόν, και λέει σήμερα  ενώπιον του 
Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχει τεχνικός τρόπος ο οποίος είναι άρτιος, οικονομικά αν 
θέλετε δεν θα επιβαρύνει τη μελέτη και γιατί να μην δώσουμε την ευκαιρία να δούμε κατά 
πόσο αυτό είναι εφικτό. 
Και θα τελειώσω, κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, με το εξής: ότι το νέο που προκύπτει 
σ’ αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ευαισθητοποίηση όλων αυτών που 
καλώς ή κακώς ξεχάστηκαν ή δεν έδωσαν την απαραίτητη σημασία, εγώ δεν θα καταλογίσω σε 
κανέναν ευθύνες γιατί εκείνη την ώρα που εμείς συζητάγαμε δεν το είδε. Αυτό συμβαίνει πάρα 
πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε πολλά θέματα τα ανακαλύπτουμε όταν δούμε τις 
μπουλντόζες. 
Θα πω όμως το εξής: Δεν είναι αρμοδιότητα της Υπουργού, ούτε κανενός αλλουνού πέραν των 
δημοτών της Καλαμάτας και του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφράσουμε εμείς τη βούλησή μας 
τι θέλουμε να κάνουμε στον τόπο μας και τι θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτό είναι αποκλειστική 
ευθύνη και στη δικαιοδοσία του Δημοτικού μας Συμβουλίου και τη δικιά σας και κανένας 
αλλουνού, όλες οι άλλες Υπηρεσίες αν θέλετε έχουνε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. 
Γι’ αυτό, λοιπόν, αν το Δημοτικό Συμβούλιο με μια σύσσωμη απόφαση δώσει αυτή την 
ευκαιρία πιστεύω ότι, όχι, είμαι βέβαιος θα πω ότι αυτό το πράγμα θα έχει μια αίσια εξέλιξη και 
σ’ αυτό, κ. Δήμαρχε, ζητάμε τη σφραγίδα σας, γιατί εσείς το βρήκατε, όπως είπατε και εσείς, 
όπως και κάποιοι άλλοι και ό,τι ευθύνες αν θέλετε αντιστοιχούνε σε όλους αυτούς τους 
οποίους υπαινίσσεστε ή αναφερθήκατε το ίδιο ισχύει και σε σας και σε μας και σε όλους. 
Άρα λοιπόν, σήμερα είμαστε σε μια νέα φάση, όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε μια λύση και 
να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα αναδεικνύει, αν θέλετε, ένα τμήμα των 
αρχαιοτήτων. Αυτό το πράγμα είναι δουλειά, αν θέλετε, των Υπηρεσιών μας και του Δημοτικού 
Συμβουλίου, να δώσει μια καταρχήν τέτοια κατεύθυνση. 
Το Ψήφισμα, λοιπόν, αυτό, τελειώνοντας λέω, αν είναι ομόφωνο δίνει αυτή την κατεύθυνση. 
Αν θα είναι εφικτό ή όχι θα εξεταστεί στο επόμενο Συμβούλιο που θα μπει ένα θέμα και θα το 
δούμε. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μιλάνε οι επικεφαλής. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό. 

Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μακάρι να μπορούσα. Δεν μπορώ. Ο κ. Δήμαρχος. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε. 

Κύριε… θέλω να καταλάβετε. Θα πάρει και ο κ. Αθανασόπουλος μετά, θα πάρει 
και ο κύριος… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι, μπορεί να μιλήσει  κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι επικεφαλής, κ. Κοσμόπουλε. Αυτό λέει ο Κανονισμός. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Μια πρόταση …

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι. 

Κύριε Κοσμόπουλε, ξέρω ότι τηρείτε τον Κανονισμό. 
Ο κ. Δήμαρχος. 

Αν του έδινες και ένα λεπτό δεν πείραζε, αλλά εν πάση περιπτώσει. 
Λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μου λες έτσι, μία έτσι μια …

Αφού ο Δήμαρχος συναινεί, κ. Πρόεδρε, θα μου δώσετε ένα λεπτό. 
Μία πρόταση στον κ. Δήμαρχο, μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, αφού ο κ. Δήμαρχος… 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Θα είχα τελειώσει, ένα λεπτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να δω. 

Είμαι και εγώ απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι είναι καιρός για την ανάδειξη των 
αρχαίων της Υπαπαντής. Ήρθε η ώρα, η μεγάλη στιγμή για να γίνει το μεγάλο 

βήμα για την ανάδειξη του ιστορικού βάθους της πόλης μας. Και για όσους θέλουν να πειστούν 
για το πώς θα γίνει το έργο, έχουμε ένα εξαιρετικό προηγούμενο, κ. Δήμαρχε, κύριοι 
συνάδελφοι, ένα πολύ τουριστικό νησί μας που είναι η Νάξος. Στην κεντρική πλατεία της 
Νάξου έγινε μ’ αυτό τον τρόπο συστηματική ανασκαφή από τον κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, 
ομότιμο καθηγητή κλασσικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ο πρώτος που 
χρησιμοποίησε την τεχνική των πλέξι γκλας για την προστασία των αρχαίων το 1997 στη 
Νάξο, στην κεντρική πλατεία, με πολλές και τότε αντιρρήσεις από τους κατοίκους. 
Ο κ. Λαμπρινουδάκης, κ. Δήμαρχε και κύριοι σύμβουλοι, δήλωσε στον κ. Μπένο ο οποίος μου 
είπε να σας το μεταφέρω, ότι είναι διαθέσιμος να δώσει την τεχνογνωσία του και όταν και 
όπως αυτό ζητηθεί, όπως ακριβώς έχει δηλώσει και ο άλλος μεγάλος δικός μας καθηγητής, κ. 
Πέτρος Θέμελης. 
Αυτό ήθελα να πω. 

Εντάξει. 
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 

Λοιπόν, υπάρχει πραγματικά κάποιος σ’ αυτή την πόλη που να μην επιθυμεί να 
γίνει αυτό το οποίο ακούγεται; Το να αναδείξουμε τα αρχαία, να αναδείξουμε 

την αρχαία πόλη, αυτό που υπάρχει από κάτω; Είναι τόσο εντυπωσιακό, τόσο έτσι…, έχει μια 
τέτοια δυναμική αλλά να δούμε και τελικά πόσο είναι ρεαλιστικό και πόσο είναι εφαρμόσιμο. 
Να δούμε τελικά αν εμείς θάβουμε τίποτε αρχαία ή απλά κάνουμε μια ανάπλαση επιφανειακή. 
Μια ανάπλαση επιφανειακή κάνουμε. 
Το 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο και το 2010 ενέκρινε να μπει ένα μέρος απάνω στο γυαλί 300 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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τετραγωνικών νοτιοανατολικά της πλατείας. Όλοι το αποδεχθήκαμε με χαρά   αυτό εδώ. Οι 
επιστήμονες, οι ειδικοί απάντησαν ότι αυτό δεν γίνεται, ότι δεν ευσταθεί. Μάλιστα υπάρχουν 
και κάποια στοιχεία από το τι είχε ειπωθεί τότε στο ΚΑΣ, τα οποία δείχνουν ότι ποιος είναι ο 
λόγος που αποφάσισαν την κατάχωση. 
Από κει και πέρα, είναι σημαντικά τα αρχαία της Υπαπαντής; Της αρχαίας ιστορίας είναι 
μικρότερης σημασίας; Αυτά δεν θέλουνε υποστήριξη από μας; Δεν πρέπει να είμαστε δίπλα; 
Λοιπόν, εμείς από την αρχή ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα. Πήγαμε, δεν κινηθήκαμε μόνοι μας, 
αυθαίρετα, απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο και ζητήσαμε τη θέση του, μήπως κάτι 
επιστημονικά ή ουσιαστικά έχει αλλάξει. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Δεδομένου ότι η 
απάντηση είναι ξεκάθαρη, δεδομένου το ότι εμείς επιθυμούμε να προχωρήσει η ανάπλαση λέμε 
ότι αν έχετε νέα στοιχεία προσκομίστε τα να τα συζητήσουμε, διαφορετικά προχωράει η 
ανάπλαση όπως έχει. 
Και, το τι ζητάμε να γίνει πάνω στην πλατεία, έχω καταλάβει ότι ακούγονται τρεις φωνές 
διαφορετικές. Η μία είναι να μην γίνει απολύτως τίποτα και να μεταφερθούν, όχι από δω, 
γενικότερα, και να μεταφερθούν τα χρήματα αλλού. Το τι εξυπηρετεί αυτή η απόφαση είναι 
συγκεκριμένη, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, θα παραμείνει ένας χώρος στάθμευσης. 
Η δεύτερη είναι να γίνει σημειακή ανασκαφή. Μα πού να γίνει σημειακή ανασκαφή; Έχει γίνει 
σημειακή ανασκαφή. Αυτό που έγινε την πρώτη φορά είναι σημειακή ανασκαφή. Βρέθηκαν σε 
μία ανάπλαση αρχαία κατάλοιπα από κάτω και εκεί, λοιπόν, προέκυψε η σωστική ανασκαφή. Η 
σωστική ανασκαφή προχώρησε, έφτασε σε ένα σημείο, έγινε μία έκθεση και αποφάσισαν, 
λοιπόν, τότε να γίνει κατάχωση των ευρημάτων. Δεν μπορείς να ξαναπάς να κάνεις πάλι 
σωστική ανασκαφή. Η σωστική ανασκαφή γίνεται μία φορά. Το επόμενο βήμα είναι 
συστηματική ανασκαφή. Αυτό, λοιπόν, υποστηρίζετε; Ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε 
εμείς στην ευρύτερη περιοχή μια συστηματική ανασκαφή; Όταν ξεκινήσει μια συστηματική 
ανασκαφή τα αρχαία κατάλοιπα δείχνουν πότε και πού θα σταματήσει και πού θα φτάσει, δεν 
το αποφασίζουμε εμείς. Δεν μπορούμε εμείς να επιλέξουμε: ξεκινάμε μια συστηματική 
ανασκαφή και όπου θέλουμε σταματάμε γιατί εκεί μας βόλευε να σταματήσουμε, θα 
ακολουθήσουμε αναγκαστικά τη διαδικασία και όπου η διαδικασία φτάσει. 
Τώρα, επειδή είπατε τόσες φορές: το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, και γιατί 
φέρατε το Ψήφισμα τότε; Εφόσον θέλατε αυτό το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
γιατί δεν κάνατε πρόταση να ενταχθεί προ ημερησίας ή να το βάλουμε στην επόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου; Το φέρατε ως Ψήφισμα αλλά συγχρόνως να πάει και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο; 
Υπάρχουν διαδικασίες, νομιμοποιείστε να ακολουθήσετε τις διαδικασίες και να έρθει εδώ στο 
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα επιχειρηματολογήσουμε και μακάρι να 
ακούσουμε κάτι ή κάποιες επιστημονικές προσεγγίσεις ή δεδομένα επιστημονικά που να μας 
αλλάξουν την άποψη. 
Οπότε εμείς ψηφίζουμε ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστική ψηφοφορία. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογία. 

Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ονομαστική ψηφοφορία. 
Πολίτης Δημήτριος ΚΑΤΑ. 

Αγγελή Μαρία; ΑΠΟΥΣΑ. 
Αγγελής Αναστάσιος; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΚΑΤΑ. 

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλειφέρη Ελένη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Δεν είναι ενήμερο το Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτό ψηφίζω ΚΑΤΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασόπουλος Χρήστος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνόπουλος Μιχαήλ; 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλόπουλος Παναγιώτης; 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκλεγκλέ Ελένη; 

 Όπως τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος δεν έχει νόημα να ψηφιστεί αυτό το Ψήφισμα, 
τέλος πάντων, δεν έχει και λόγο… Λοιπόν, εγώ λέω ΚΑΤΑ στο Ψήφισμα αλλά να 

γίνει μία καινούργια, μία ειδική δημοτική συνεδρίαση ……. (κακή σύνδεση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δούβας Ιωάννης; 

ΔΟΥΒΑΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρούγας Παντελής; 

ΔΡΟΥΓΑΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφειρόπουλος Ιωάννης; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

Κανάκης Βασίλειος; ΑΠΩΝ. 
Καραγιάννης Ανδρέας; ΑΠΩΝ. 

Κλάδης Παύλος; 

ΚΛΑΔΗΣ: ΚΑΤΑ, κ. Πρόεδρε. 

Κοσμόπουλος Βασίλειος; 
Κουζή Αντωνία; 

ΚΟΥΖΗ: ΥΠΕΡ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου:  Τι είπε ο κ. Κοσμόπουλος;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΥΠΕΡ είπε ο κ. Κοσμόπουλος.

Ναι, ναι. 
Κουκούτσης Δημήτριος; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Άτοπο είναι τώρα, κατά τη δική μου άποψη αλλά … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε, μην αργούμε.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:  ΚΑΤΑ, ΚΑΤΑ. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Λαζαρίδης Γεώργιος; ΑΠΩΝ. 
Λιάππας Λεωνίδας; 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: ΑΠΩΝ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάκαρης Εμμανουήλ;

ΜΑΚΑΡΗΣ: ΥΠΕΡ. 

Μαλαπάνη Μαρία; ΑΠΟΥΣΑ. 
Μαρινάκης Σαράντος;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ΚΑΤΑ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος; 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

Μπάκας Δημήτριος; ΑΠΩΝ. 
Μπάκας Ιωάννης; 

ΜΠΑΚΑΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαρούνη Μαρία; 

Πρόεδρε, προς στιγμήν έχει κάποιο πρόβλημα, θα μπει μέχρι την 
ψηφοφορία, θα ψηφίσει, μου το είπε, με πήρε τηλέφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπασακίδης Νικόλαος; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: ΚΑΤΑ. 

Μπεχράκης Σταμάτης; ΑΠΩΝ. 
Νιάρχος Αναστάσιος; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονομάκος Δημήτριος;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονομάκου Μαρία; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Να φέρουμε το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε; 

Αν δεν έχει νόημα, κοιτάξτε να δείτε γιατί τώρα έχουμε μπερδευτεί. Το είπε 
και η κα Γκλεγκλέ. Είπαμε ότι δεν έχει νόημα το Ψήφισμα επειδή ψηφίσαμε 

και αν είναι να ’ρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, προτείνουμε να ’ρθει, όπως 
όλες οι παρατάξεις νομίζω ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τώρα στο Ψήφισμα τι ψηφίζετε; 

Τώρα εκ των πραγμάτων δεν έχει νόημα, λοιπόν, αν είναι να έρθει στο 
άλλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε τι ψηφίζετε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: ΛΕΥΚΟ. 

Σκοπετέας Αναστάσιος; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: ΚΑΤΑ. 

Σταματόπουλος Ευστάθιος; ΑΠΩΝ. 
Σωφρονάς Γεώργιος; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζαμουράνης Βασίλειος; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΥΠΕΡ κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσαπόγας Κωνσταντίνος; 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Μπαρούνη ήρθε; 

ΜΠΑΡΟΥΝΗ: Ναι.

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ναι ακούγεσαι Μαρία.

ΚΑΤΑ, συγνώμη, είμαι στην εκκλησία. Βοήθειά μας σε όλους και του χρόνου να 
είμαστε καλά. Πραγματικά ……. (κακή σύνδεση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φάβας Γεώργιος; 

ΦΑΒΑΣ: ΚΑΤΑ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Αφού είσαι στην εκκλησία … Ψηφίζει από την εκκλησία η άλλη.  

(γέλια )

Φαββατάς Δημήτριος; ΑΠΩΝ. 
Χειλάς Παναγιώτης; ΑΠΩΝ. 

Χριστόπουλος Ιωάννης; ΑΠΩΝ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Συγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Απευθύνομαι στους επικεφαλής. 

Μισό λεπτό, Μαρία, μετά. 
Ο κ. Λύρας είναι δω; Λύρας Παναγιώτης; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Με ακούτε, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σ’ ακούω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΡΟΥΝΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, Φαββατάς, έπεσε η σύνδεση, ΥΠΕΡ του Ψηφίσματος αυτού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λύρας; 

ΛΥΡΑΣ: Εγώ δεν ψηφίζω στα Ψηφίσματα. Δεν έχω δικαίωμα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

… αλλά συγνώμη, μια παρέμβαση. Έχω στείλει και εγώ ένα Ψήφισμα σαν Συμβούλιο 
Κοινότητας και δεν αναφέρθηκε. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: …… (κακή σύνδεση)

Όχι, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εννοώ ότι δεν αναφέρθηκε το 
ομόφωνο Ψήφισμα του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας.  

ΜΑΚΑΡΗΣ: Σωστό Παναγιώτη, σωστό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μου ήρθε, δεν μου ήρθε. 

ΛΥΡΑΣ: Δεν ξέρω κ. Πρόεδρε, να το βρίσκατε, έχει έρθει στο γραφείο σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είδα. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Μπράβο Παναγιώτη, σωστό. 

Να το βρίσκατε κ. Πρόεδρε, είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Και δεύτερη φορά 
σας καταγγέλλω δημοσίως γι’ αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έλαβα, δεν ήρθε σε μένα τίποτε. 

…… (κακή σύνδεση) κ. Πρόεδρε, αυτό είναι δικό σας θέμα, εγώ το έχω στείλει μέσω 
της νομίμου οδού και είναι ομόφωνο Ψήφισμα. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κύριε Λύρα, να προσέχεις τι γράφεις. 

ΛΥΡΑΣ: Προσέχω πάντοτε τι γράφω και τι υπογράφω, κ. Σωφρονά. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Να προσέχεις τι γράφεις. 

Λοιπόν, το αποτέλεσμα. 11 ΥΠΕΡ, 18 ΚΑΤΑ, 1 ΛΕΥΚΟ. 
Λοιπόν, λύεται η συνεδρίαση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλό απόγευμα σε όλους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της παραπάνω διεξαχθείσας ονομαστικής ψηφοφορίας 
σύμφωνα με το οποίο 11 δημοτικοί σύμβουλοι τάσσονται ΥΠΕΡ και 18 δημοτικοί σύμβουλοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ (και μία ΛΕΥΚΗ ψήφος)  της έκδοσης του ψηφίσματος που κατατέθηκε  από 
τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ κ.κ. Αντωνόπουλο Μιχαήλ και Μάκαρη Εμμανουήλ – 
Λεονάρδο αντίστοιχα, 
κατά πλειοψηφία

ΛΥΡΑΣ: 

ΛΥΡΑΣ:  

ΛΥΡΑΣ: 

ΛΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση : 17/2020 Τετάρτη  26 / 8 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  195/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f64520eae667b818cfe51d8 στις 18/09/20 10:43
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 20

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Δεν εγκρίνει την έκδοση του ψηφίσματος που  κατατέθηκε από τους  επικεφαλής 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ κ.κ. Αντωνόπουλο Μιχαήλ και Μάκαρη Εμμανουήλ – 
Λεονάρδο αντίστοιχα, για την ανάδειξη των αρχαίων της πλατείας Υπαπαντής, το 
οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

4. Αναστασόπουλος Χρήστος

5. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης

7. Γκλεγκλέ Ελένη

8. Δούβας Ιωάννης

9. Δρούγας Παντελής

10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

11. Κανάκης Βασίλειος

12. Κλάδης Παύλος 

13. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

14. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

15. Κουκούτσης Δημήτριος 

16. Λαζαρίδης Γεώργιος 

17. Λιάππας Λεωνίδας

18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

19. Μαρινάκης Σαράντος 

20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

21. Μπάκας Ιωάννης

22. Μπαρούνη Μαρία 

23. Μπασακίδης Νικόλαος

24. Νιάρχος Αναστάσιος
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25. Οικονομάκος Δημήτριος 

26. Οικονομάκου Μαρία 

27. Σκοπετέας Αναστάσιος 

28. Σωφρονάς Γεώργιος

29. Τζαμουράνης Βασίλειος 

30. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

31. Φάβας Γεώργιος

32. Φαββατάς Δημήτριος 

33. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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