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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  184/2017 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 
10η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 12482/22-3-2017 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) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 184 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 182 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 
Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 182 
απόφαση), 10) Γεωργακίλας Κων/νος, 11) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 12) Γυφτέας Ηλίας, 13) 
Δημητρούλιας Γεώργιος, 14) Δημόπουλος Δημήτριος, 15) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 16) 
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 17) Καμβυσίδης Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 184 
απόφαση), 18) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 19) Καραγιάννης Ανδρέας, 20) Καρβέλης 
Γεώργιος, 21) Κουτίβας Ηλίας, 22) Λιάππα Χρυσή, 23) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 24) 
Μαρινάκης Σαράντος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 184 απόφαση), 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 27) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 28) Μπεχράκης 
Σταμάτης, 29) Μπουζιάνης Παύλος,  30) Μπούχαλης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
184 απόφαση), 31) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 32) Νιάρχος Αναστάσιος, 33) Ντίντα Παναγιώτα, 
34) Οικονομάκος Δημήτριος, 35) Οικονομάκου Μαρία, 36) Πολίτης Δημήτριος, 37) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 163 απόφαση), 38) Φάβας Γεώργιος, 
39) Φαββατάς Δημήτριος και 40) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
(απουσιάζει για λόγους υγείας). 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες : 

• Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: Αριοχωρίου κ. Σκούρας 
Παναγιώτης ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση, ενώ δεν παραβρίσκονται στη 
συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Θουρίας κ. 
Μιχαλόπουλος Κων/νος, 2) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης και 3) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος.   

• Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης ο οποίος δεν 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων 

του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Η έκδοση του εν λόγω ψηφίσματος, σχέδιο του οποίου κατατέθηκε στην αρχή της 
συνεδρίασης, προτάθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨. 
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάστε το ψήφισμα αν θέλετε, διαβάστε το ψήφισμα.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Το έχω δώσει, το διαβάσατε στην αρχή; Οπότε δεν ξέρω, να το διαβάσω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάστε το εσείς. 

 
Ναι. Το έχω παραδώσει και στους επικεφαλής και στον κύριο Δήμαρχο εδώ 
και μέρες.  

Λοιπόν. 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Οι Σύλλογοι Γονέων και οι Ενώσεις τους αποτελούν έναν από τους τρεις φορείς 

της σχολικής κοινότητας, που είναι οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. 

Ο Παναγιώτης Κουφαλάκος επί σειρά ετών Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και Πρόεδρος της Ένωσης 

Γονέων του Δήμου Καλαμάτας και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου 

Γονέων, γνώστης των κανονισμών που διέπουν τη σχολική κοινότητα, είχε άριστη 

συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας, με θετικές προτάσεις παρά 

τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μας. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν 

λύνονται με διώξεις αλλά με διάλογο και πολιτική αντιπαράθεση. 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και τις αντίστοιχες υπηρεσίες να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η δικαστική δίωξη. 

 
Θέλετε να μιλήσουμε ή… 

 
Να ενημερωθούμε λίγο για την κατηγορία που έχει απαγγελθεί, δηλαδή να 
γνωρίσουμε λιγάκι καλύτερα το θέμα. 

Συμφωνούμε με αυτά που γράφει το ψήφισμα ότι εννοείται ότι δεν πρέπει να…, απλά λίγο να 
μας ενημερώσετε τι ακριβώς έχει συμβεί. 

 
Ναι, εντάξει.  
Υπάρχουνε μία σειρά ανακοινώσεις στον τύπο τις τελευταίες μέρες και 

νομίζαμε ότι τις είχατε δει. Τέλος πάντων για να μπούμε στην ουσία.  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Αφορά μία πανελλαδική κινητοποίηση του 2013 των Μουσικών Σχολείων που απαιτούσαν 
περισσότερα κονδύλια και καθηγητές ήτανε ανά Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα οι 
συγκεντρώσεις. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν στην Τρίπολη, εκεί συγκεντρώθηκαν έξω 
από το σχολείο της Τρίπολης. Στην αρχή ο διευθυντής είπε να μπούνε μέσα όλοι, μπήκανε 
μέσα αλλά μετά για άγνωστη αιτία μέχρι αυτής της στιγμής που δεν έχει φανερωθεί έγινε μετά 
μία μήνυση ότι μπήκανε μέσα παράνομα και δεν είχανε πάρει την άδεια. Αυτό δηλαδή έχει 
συμβεί σαν γεγονός. Λοιπόν και πηγαίνει σαν Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και 
Κηδεμόνων των Μουσικών Σχολείων. Αυτό ήταν ουσιαστικά εκείνη την περίοδο και για αυτό 
λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψήφισμα συμπαράστασης, ότι... 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να ρωτήσω; Είχε πάει δηλαδή για να ενημερώσει τους γονείς των παιδιών… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι, ήταν όλα τα παιδιά απ' έξω μαζί με τους γονείς και… 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …για τα προβλήματα που έχει το... 

 
Ναι και να τους καλέσει να πάνε σε … Και στην αρχή είχε πάρει και την 
ευθύνη του Διευθυντή. Την άδεια.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει, οκέυ, εντάξει.  

 
Η γνώμη μου είναι ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι μία συνιστώσα 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της εκπαιδευτικής ζωής και επομένως σε 

αυτήν την εκπροσώπηση πρέπει να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία τους μέσα στον 
εκπαιδευτικό χώρο. Για λόγους που εν πάση περιπτώσει συνδέονται με την λειτουργία του 
σχολείου, δεν εννοώ ούτε φωνασκίες, ούτε διαδηλώσεις, ούτε συγκρούσεις. Δεν ξέρω το τι 
λέει ακριβώς το κατηγορητήριο, αλλά αυτή η βασική αρχή, ο μαθητής, ο δάσκαλος και ο 
γονιός, ότι πρέπει να έχουν συνευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου αυτό είναι γεγονός και 
είναι μία πραγματικότητα.  
Τώρα, εάν επισυνέβησαν βίαιες ενέργειες, εάν κατά το κατηγορητήριο σπάσανε λουκέτο... 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι καμία βία, ούτε στο κατηγορητήριο.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …υπήρξαν απωθήσεις και το ένα και το άλλο…  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι, τίποτε από αυτά. Μπορείτε να το δείτε. 

 
…προφανώς δεν πρέπει να ψηφιστεί κάτι τέτοιο, να μπούμε στην διαδικασία, 
ιδιαίτερα όταν είναι σε επίπεδο δικαστηρίου. Αν όμως δεν έχουν συμβεί όλα 

αυτά και απλά οι άνθρωποι ζήτησαν να παραβρεθούν στο συγκεκριμένο χώρο και να το 
κουβεντιάσουν και δεν τους το επέτρεψαν ή μπήκαν και τους καταμήνυσαν για αυτό, νομίζω 
είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.  
Εμείς πρέπει να κουβεντιάσουμε με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, έστω εάν διαφωνούμε 
μαζί του ή συμφωνούμε, διότι είναι συνιστώσα της εκπαιδευτικής ζωής.  
Υπό την προϋπόθεση ότι θα δω και εγώ το ψήφισμα όπως είναι διατυπωμένο, μιλάω από την 
πλευρά της πλειοψηφίας ή να το δει κάποιος από την πλευρά της πλειοψηφίας και να είναι 
διατυπωμένο κατά τον τρόπο που εν πάση περιπτώσει δεν ενοχλεί και να διασφαλίζει το 
δικαίωμα του εκπροσώπου των γονέων να μπαίνει μέσα στο σχολείο και να συζητά, νομίζω 
στην καρδιά του θέματος δεν είμαστε αντίθετοι.  

 
Κύριε Δήμαρχε αυτό λέει το ψήφισμα. Αν το διαβάσατε, αυτό λέει το ψήφισμα. 
Δεν μιλάει… αν έχουνε γίνει παράνομες πράξεις, αλλάζει το θέμα. Το ψήφισμα 

μιλάει ότι πρέπει ο γραμματέας να κινείται ελεύθερα στο χώρο του σχολείου. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Αλλά πρόσεξε, αν έχουν επισυμβεί παράνομες πράξεις κατά το χρόνο… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό είναι θέμα δικαστηρίου δεν μας απασχολεί αυτό εμάς.  

 
Όχι, εγώ ως βασική αρχή το δέχομαι, υπό την προϋπόθεση να καθίσουμε να 
δούμε το ψήφισμα και εν πάση περιπτώσει να επικοινωνήσουμε αύριο και να 

το… Δηλαδή να την βοηθήσουμε την περίπτωση.  
 
Κύριε Πρόεδρε κι εμείς να πούμε την γνώμη μας; Στο ψήφισμα. 
Προκειμένου να βγει; Να ξαναμαζευτούμε αύριο για το ψήφισμα κύριε 

Αντιδήμαρχε; 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, βρε. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Α, λέω μήπως προτείνεις να μαζευτούμε.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως ότι οι Σύλλογοι Γονέων αποτελούν 
θεσμικό στοιχείο του σχολείου και είναι κατοχυρωμένο και νομοθετικά, ο 

1566 το προβλέπει σαφέστατα. Έτσι λοιπόν ότι ανεμπόδιστη η κυκλοφορία και η λειτουργία 
της μέσα στα πλαίσια, βέβαια ο καθένας έχει τον δικό του διακριτό ρόλο, οι γονείς, οι μαθητές 
και οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί. Πιστεύουμε ότι δεν λύνονται στην εκπαίδευση, στην παιδεία 
με μηνύσεις και  αλληλοκατηγορίες και να σύρονται στα δικαστήρια, πρέπει να κυριαρχεί ο 
διάλογος η ανεμπόδιστη μεταφορά των απόψεων  και των ιδεών και πόσο μάλλον του 
Συλλόγου Γονέων που είναι ένας θεσμικός έτερος της εκπαίδευσης.  
Συμφωνούμε λοιπόν να βγει  ένα  τέτοιο  ψήφισμα  συμπαράστασης στον Πρόεδρο της 
Ένωσης Γονέων των Μουσικών Σχολείων. Βεβαίως τα λόγια που θα γράψουμε μπορούμε να τα 
δούμε.  

 
Καταρχήν εγκρίνεται, αυτό το συμπέρασμα έβγαλα εγώ. Έτσι; Καταρχήν 
εγκρίνεται από όλους. Καταρχήν. 

 
 
 
Το Δημοτικό 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 έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:  
 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του της 27 Μαρτίου 2017,  αφού έλαβε 
υπόψη του το θέμα της παραπομπής του κ. Κουφαλάκου Παναγιώτη Προέδρου του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και Προέδρου της Ένωσης Γονέων 
του Δήμου Καλαμάτας, 

 

Ψ η φ ί ζ ε ι 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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1. Θεωρεί τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων θεσμικά 

κατοχυρωμένο αλλά και ουσιαστικά και λειτουργικά αναγκαίο μέλος της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στους σχολικούς 

χώρους, για το σκοπό της βελτίωσης του επιπέδου λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων. 

2. Ζητά την παύση της ταλαιπωρίας του Προέδρου κ. Κουφαλάκου Παναγιώτη, όπως 

και της κάθε δίωξης εναντίον του, γιατί αυτό εξυπηρετεί την ηρεμία στη σχολική 

κοινότητα, ιδιαίτερα στον χώρο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βεργινάδη Μαρία  

  4. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  5. Βουτσής Γεώργιος  

  6. Γεωργακίλας Κων/νος  

  7. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γυφτέας Ηλίας  

  9. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  10. Δημόπουλος Δημήτριος  

  11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  12. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  13. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  14. Καραγιάννης Ανδρέας 

  15. Καρβέλης Γεώργιος  

  16. Κουτίβας Ηλίας  

  17. Λιάππα Χρυσή  

  18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Μπασακίδης Νικόλαος  

  21. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  22. Μπεχράκης Σταμάτης  
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  23. Μπουζιάνης Παύλος  

  24. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  25. Νιάρχος Αναστάσιος  

  26. Ντίντα Παναγιώτα 

  27. Οικονομάκος Δημήτριος  

  28. Οικονομάκου Μαρία 

  29. Πολίτης Δημήτριος  

  30. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  31. Φάβας Γεώργιος   

  32. Φαββατάς Δημήτριος  

  33. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 21 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

  


