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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  01/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  50/2019 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην 

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 1η/2019 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 

1402/11-01-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Μπουζιάνης Παύλος, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθμ. 1 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) 

Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Βγενής Χαράλαμπος, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής 

Γεώργιος, 10) Γεωργακίλας Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 45 απόφαση), 11) 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης,  12) Γυφτέας Ηλίας, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) Καμβυσίδης Ιωάννης, 17) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – 

Ελευθερία, 18) Καραγιάννης Ανδρέας,  19) Καρβέλης Γεώργιος, 20) Κουτίβας Ηλίας, 21) 

Λιάππα Χρυσή, 22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος,  23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας 

Ιωάννης, 25) Μπασακίδης Νικόλαος,  26) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 27) 

Μπεχράκης Σταμάτης, 28) Μπούχαλης Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος  (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 6 απόφαση), 30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32)  

Οικονομάκος Δημήτριος, 33) Οικονομάκου Μαρία,  34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Σταματόπουλος 

Ευστάθιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βεργινάδη Μαρία, 2) 

Δημητρούλιας Γεώργιος, 3) Δούζης Ιωάννης και 4) Φάβας Γεώργιος.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία 

και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι  οποίοι  παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. 
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 Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  Τοπικών Κοινοτήτων: 

1) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος,  2) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός,  

3) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 

5) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 6) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 7) Λεΐκων 

κ. Τσαούσης Αθανάσιος,  8) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 9) Αρφαρών κ. Φέστας 

Κων/νος, 

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 2) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 3) Πλατέος κ. Νίκας 

Νικόλαος, 4) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης και  5)  Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος. 

 Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης    

κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Νέδουσας κ. Βαρελάς 

Αριστείδης, 4) Ασπροπουλιάς  κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος,  5) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας 

Θεόδωρος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 7) Βελανιδιάς  κ. Μπαρούνης Γεώργιος, 

8)  Σταματινού κα Μπούρα Ελένη,  9) Ανεμόμυλου  κ. Μυλωνάς Νικόλαος και 10)  

Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος,   

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεμισίας κ.  

Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 3) Πηδήματος κ. Κάργας 

Γεώργιος, 4)  Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 5) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 6) 

Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 7) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης και 8) Αλωνίων 

κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.   

 

 

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 : 

 

 Ψήφισμα υπέρ της αναβάθμισης των Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Πελοποννήσου. 
 
Το θέμα συζητείται μετά από πρόταση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ κ. Αντωνόπουλου Μιχαήλ, ο οποίος κατέθεσε σχέδιο 
σχετικού ψηφίσματος στην αρχή της συνεδρίασης.  
 
Επί του συγκεκριμένου θέματος στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης, τοποθετήθηκαν μέλη 
του Σώματος, ο κ. Δήμαρχος, καθώς και ο Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Μπιτσάνης. 
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τα σχετικά ψηφίσματα που έχουν κατατεθεί στο 
Προεδρείο, ως την ώρα συζήτησής του, ήτοι της Δημοτικής Αρχής και του κ. Αντωνόπουλου, 
και τα οποία έχουν ως εξής:  
 
 Της Δημοτικής Αρχής 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας αφού έλαβε υπ’ όψιν  

1) την ανάγκη αναβάθµισης του Πανεπιστηµίου και ΤΕΙ Πελοποννήσου,  

2) τη διαδικασία συγχώνευσης των Πανεπιστηµίων – ΤΕΙ που προωθείται 
από το Υπουργείο Παιδείας,  

3) τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που λειτουργούν το Πανεπιστήµιο 
και ΤΕΙ σε συνδυασµό µε τις υποδοµές και τις δυνατότητες της πόλης 
της Καλαµάτας  

ψηφίζει:  

1ον) Θεωρεί ότι η διαδικασία ενοποίησης που προωθείται από τον Υπουργό 
Παιδείας υπηρετεί συνδικαλιστικές και πολιτικές σκοπιµότητες. 

2ον) Ζητεί να προωθηθούν οι διαδικασίες αναβάθµισης της ανώτατης 
εκπαίδευσης µε ακαδηµαϊκά κριτήρια και µόνο, σε συνδυασµό µε την 
τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος.  

3ον) Πιστεύει ότι η εµπέδωση της αξιοκρατίας στην ανώτατη εκπαίδευση, η 
επαρκής χρηµατοδότηση, η έρευνα και η σύνδεση µε το διεθνές 
ακαδηµαϊκό και την αγορά εργασίας περιβάλλον αποτελούν τις 
απολύτως αµέσως προτεραιότητες.  

4ον) Απαιτεί την ουσιαστική συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών, του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (Α/θµιας & Β/θµιας Αυτοδιοίκησης) στις 
διαδικασίες ενοποίησης.  

5ον) Θεωρώ αναγκαία: 1) να διατηρηθεί ο αριθµός των Σχολών και φοιτητών 
στις πόλεις που λειτουργεί σήµερα το Πανεπιστήµιο – ΤΕΙ, 2) οι 
επιπλέον Σχολές ή Τµήµατα να κατανεµηθούν αναλογικά στις πόλεις 
που λειτουργεί το Πανεπιστήµιο – ΤΕΙ σήµερα και  

6ον) Τέλος, επισηµαίνει χωρίς καµία διάθεση τοπικισµού τις εξαιρετικές 
δυνατότητες της πόλης της Καλαµάτας να υποδεχθεί και να στηρίξει 
νέες Σχολές στα πλαίσια των τεχνικών και γεωπονικών επιστηµών.  
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 Του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ κ. Αντωνόπουλου Μιχαήλ.  

 
Οι πολίτες και ο Δήμος Καλαμάτας παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη διαδικασία 

συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Η συγχώνευση 

αναμένεται να δημιουργήσει νέο ενιαίο τριτοβάθμιο ίδρυμα, ακαδημαϊκά πληρέστερο, 

που θα συμβάλλει ενεργότερα στην ανάπτυξη, την πολιτισμική αναβάθμιση, τη μελέτη 

και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.  

Η Καλαμάτα είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι 

επίσης η έδρα ενός εκ των δύο υπό συγχώνευση ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου). Οι 

εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα (κτίρια, εργαστήρια) είναι 

σύγχρονες, ειδικότερα τα εργαστήρια, εξαιρετικά εξοπλισμένες για την εκπαίδευση 

φοιτητών σε πολλούς κλάδους φυσικών επιστημών και μηχανικής. Είναι, με διαφορά, 

τα πληρέστερα εργαστήρια στην περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στα πλαίσια του νέου ιδρύματος μπορεί να καταστεί 

σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για την Πελοπόννησο. Αυτή η Σχολή είναι άτοπο να 

ανταγωνιστεί ισχυρά ιδρύματα (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήμιο Πάτρας) και θα εστιάσει σε 

τομείς κομβικούς για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της Πελοποννήσου και της 

Μεσσηνίας (¨Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών¨ και το προτεινόμενο 

Τμήμα ¨Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης¨). Επίσης, κρίσιμη είναι η ενδυνάμωση 

της υπάρχουσας Σχολής ¨Γεωπονίας και Τροφίμων¨.  

Η ίδρυση του νέου Τμήματος ¨Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης¨ θα επηρεάσει 

ευεργετικά την οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι απόφοιτοι του τμήματος 

(με γνώσεις χημείας, χημικών διεργασιών, μηχανολογίας αλλά και οικονομικών και 

διοίκησης επιχειρήσεων) θα συμβάλλουν στην οικονομία της Περιφέρειας, που 

περιλαμβάνει (στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα) κυρίως μικρομεσαίες μονάδες 

επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, μεταποίησης, συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις. Το νέο τμήμα πρέπει να λειτουργήσει στην Καλαμάτα, όπου υπάρχουνε 

υψηλών προδιαγραφών εργαστήρια και κατάλληλοι χώροι διδασκαλίας και στέγασης 

των φοιτητών.  

Το νέο Τμήμα ¨Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας¨ λειτουργικότερα εντάσσεται 

στη Σχολή ¨Γεωπονίας και Τροφίμων¨, επενδύοντας στην επάρκεια των εργαστηρίων 

του ΤΕΙ Καλαμάτας, την τεχνογνωσία και την αναγνώριση της Σχολής ¨Γεωπονίας και 

Τροφίμων¨.  

 

Ο Δήμος Καλαμάτας  

- Θα συμβάλλει δημιουργικά στη συγχώνευση Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι., ως 

κοινωνικά, πολιτισμικά, αναπτυξιακά αναγκαία.  

- Στηρίζει την ίδρυση Τμήματος ¨Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης¨ της 

Πολυτεχνικής Σχολής στην Καλαμάτα, λόγω της σημασίας του στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας και επειδή οι υποδομές, αναγκαίες για την λειτουργία του τμήματος, 

μόνο στην Καλαμάτα υπάρχουν. 

- Στηρίζει την ίδρυση Τμήματος ¨Επιστήμης, Διατροφής και Διαιτολογίας¨ που 

λειτουργικότερα εντάσσεται στη Σχολή ¨Γεωπονίας και Τροφίμων¨ στην 

Καλαμάτα. Το Τμήμα θα ωφεληθεί από την εργαστηριακή υποδομή και την 

τεχνογνωσία των άλλων δύο, ιδιαίτερα επιτυχημένων και συναφούς αντικειμένου, 

τμημάτων της Σχολής.  
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- Προτείνει η έδρα του Πανεπιστημίου να μεταφερθεί στην Καλαμάτα. Με σκοπό να 

ισχυροποιήσει το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, να καλύψει με επάρκεια και να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 2/3 τουλάχιστον των φοιτητών αλλά κυρίως του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που ήδη διαμένει μόνιμα στην Καλαμάτα. Το 

σημαντικό είναι ότι η πόλη μας διαθέτει τις απαραίτητες δομές Φιλοξενίας και 

υποδομές, όπως πληθώρα δωματίων για ενοικίαση με χαμηλά μισθώματα, 

φοιτητική εστία με άμεση δυνατότητα επέκτασης, καθώς και δίκτυο 

συγκοινωνιακών υποδομών, σε σύνδεση με τις μεγαλύτερες πόλεις της 

Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κρήτης.  

 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Ψηφίζουμε. Πάμε. Ψηφίζουμε το πρώτο.  
¨Υπέρ¨ η πλειοψηφία.  

Κύριε Μπεχράκη;  
 
Εμείς δεν διαφωνούμε να γίνει και Πολυτεχνείο και Γεωπονική Σχολή και όλα. 
Νομική όχι ακόμα, στην άλλη …...   
 
Όπως φαίνεται καταλαβαίνω ότι θα αδικηθεί το δεύτερο Ψήφισμα. Ίσως να 
βάλουμε μια ένσταση, αυτό που λέει για τη μεταφορά της έδρας απ’ την 

Τρίπολη στην Καλαμάτα. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε αν είναι να συμφωνήσουμε ομόφωνα, ότι 
να παραμείνει η έδρα του Πανεπιστημίου στην Τρίπολη. Εάν είναι αυτό το πρόβλημα που 
υπάρχει απ’ την πλειοψηφία.  

Είναι πολύ σημαντικό πάντως να μην το δούμε με μια συντεχνιακή λογική, συμφωνούμε. Ένα 
Πανεπιστήμιο που έχει φτιαχτεί στην Πελοπόννησο, το Πανεπιστήμιο αυτό το συγκεκριμένο, 
έχει λειτουργήσει με διακτίνωση και μπορεί με τα σύγχρονα μέσα να λειτουργεί έτσι όπως είναι 
εξαπλωμένο.  

Όμως να ξέρετε ότι δεν είναι θέμα συντεχνιακό. Αν ένα Πανεπιστήμιο δεν βασιστεί στο μεγάλο 
αστικό του κέντρο, θα φυτοζωεί. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η σκέψη που γίνεται ότι πρέπει να 
συγκεντρωθούνε όλα στην Τρίπολη για να μπορέσει να αποκτήσει δυναμική το Πανεπιστήμιο, 
είναι αντίστροφα από την πραγματικότητα και τις ανάγκες. Πρέπει όπως είναι το Πανεπιστήμιο 
για να μπορέσει να λειτουργήσει, να συγκρατεί κόσμο. Να έχει ερευνητικά εργαστήρια κλπ.  

Και άρα το μεγάλο αστικό κέντρο δεν πρέπει για συντεχνιακούς λόγους, να ρίχνεται και να 
πηγαίνει στην Τρίπολη όλο το δυναμικό. Δηλαδή είναι αντίστροφα από την τεχνοκρατική 
λογική. Επομένως, λοιπόν, εάν αφαιρέσουμε τη λογική αυτή, αν σας ενοχλεί, για τη μεταφορά 
της έδρας, όπου για μένανε δεν είναι τόσο σημαντικό, μπορεί με ηλεκτρονικό τρόπο να 
λειτουργεί η έδρα στην Τρίπολη, είναι η κατασκευή των νέων Σχολών να παίρνει υπόψη της 
και το μεγάλο αστικό κέντρο για να έχει ζωή το Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι.  

 
Εντάξει, συνάδελφε.  
Κύριε Δήμαρχε.  
 
Είναι πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο τέθηκε και από μας γίνεται μία γενικότερη 
αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.  

Θέλω να σας ρωτήσω ως Δημοτικό Συμβούλιο. Αποδέχεστε το θεσμικό πλαίσιο και τη λογική 
Γαβρόγλου -δεν καταφέρομαι εναντίον του προσώπου- να είναι οι τοπικές κοινωνίες, οι 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι, έξω από τις διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης και αναβάθμισης των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων; Το δέχεστε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Έρχονται κάποιοι εκπρόσωποι εδώ και ζητάνε ο ένας τα δικά του, ο άλλος τα δικά του και 
ούτω καθεξής. Όταν καθίσανε στο τραπέζι είπαν: «Θέλουμε και τις τοπικές κοινωνίες εδώ, 
γιατί έχουν λόγο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως τοπικές κοινωνίες;». Πήγανε 
συνδικαλιστικά να προωθήσουν οι μεν τα μεν και οι δε τα δε και να γίνεται αυτή τη στιγμή μία 
πανελλήνια φαγωμάρα, η οποία δεν αφορά, δυστυχώς, την αναβάθμιση των Ανώτατων 
Ιδρυμάτων. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο 
τομέα. 

Εμείς βάζουμε και ένα γενικότερο ιδεολογικό ζήτημα, το άρθρο 16 του Συντάγματος. Για μας 
είναι θέμα απόλυτης προτεραιότητας, προσέξτε, να μην αλλάξει το στάτους των Σχολών. Ό,τι 
έχει γίνει έγινε, βρε αδερφέ. Αν προστεθούν κάποιες σχολές; Ασφαλώς να γίνουν με τη λογική 
η οποία ίσχυε και ασφαλέστατα η Καλαμάτα έχει τις υποδομές να υποδεχθεί και Σχολές 
Τεχνικών Επιστημών και Σχολές Γεωπονικών Επιστημών, αλλά το μείζον δεν είναι αυτό. Είναι η 
ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουμε. Αν θέλετε να έχουμε παιδιά από διάφορες 
πόλεις της Ελλάδος να κάνουν τα γκαρσόνια στα καφενεία κλπ., να μην έχουν πού την κεφαλή 
κλίναι, χωρίς χρήματα, χωρίς δυνατότητες έρευνας, χωρίς φοιτητικές εστίες, χωρίς τα χρήματα 
τα οποία απαιτούνται να έχεις ένα σοβαρό Πανεπιστήμιο και απλά να κάνεις πολιτική ότι 
«Έστησα Σχολές και μετάφερα και τα σουβλάκια και τα διαμερίσματα», εε τότε κάντο στη 
λογική που είχαμε μέχρι τώρα.  

Αλλά, εμείς βάζουμε μία γενικότερη λογική. Δηλαδή, ρωτήστε και μας ρε παιδιά, ρε 
καθηγητάδες, ρωτήστε την τοπική κοινωνία, την Περιφέρεια, τα Δημοτικά Συμβούλια. Πέστε 
ότι απαιτούμε να είναι στην ομάδα εκείνη που θα συναποφασίσει και από κει και πέρα αν 
θέλουμε να συνεννοηθούμε ως τοπική κοινωνία, ας μην αλλάξει το στάτους. Οτιδήποτε 
προστεθεί ας πάει αναλογικά και αυτή η πόλη που μεγαλώνει και έχει όλες τις προϋποθέσεις, η 
αδικία του παρελθόντος ας αποκατασταθεί σε σχέση με την πόλη μας, διότι νομίζω αυτό είναι 
το σοβαρό.  

Μας πέταξαν έξω, αγαπητοί φίλοι, από την όλη διαδικασία, δηλαδή, πέταξαν την εκπροσώπηση 
της κοινωνίας έξω και με συγχωρείτε αυτό έγινε και με τη συμμετοχή των καθηγητών του 
Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ.  

Αυτό το οποίο προτείνει η πλειοψηφία είναι ένας δρόμος για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και βεβαίως η πόλη μπορεί να υποδεχθεί τα πάντα εδώ.  

 
Δυστυχώς είναι περασμένη η ώρα και είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ο 
σχεδιασμός της εκπαίδευσης διαχρονικά φαίνεται ότι γίνεται μέσα σε μια 

λογική συντεχνιακή απ’ τη μία, τοπικιστική από την άλλη, αλλά και ποιος είναι Υπουργός στην 
εκάστοτε κυβέρνηση, καθορίζει το πλαίσιο και τη λογική.  

Εγώ θα συμφωνήσω με τον κ. Δήμαρχο ότι δεν υπάρχει συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. 
Φανταστείτε ότι για να γίνει μια μεταβολή σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν τα συλλογικά όργανα της εκπαίδευσης και έρχονται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο παίζει ρόλο αν θα γίνει ένα σχολείο από 
εξαθέσιο οκταθέσιο ή τέλος πάντως θα μειωθεί η δύναμή του, που είναι στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Ενώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και μια 
σύνδεση με την τοπική παραγωγή και όλα αυτά, τέτοιες κοινωνικές δυνάμεις αποκλείονται. 

Όμως αυτό είναι το λιγότερο. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός. 
Είμαστε στη λογική, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε αυτή τη λογική λειτουργούσαν, 
ίδρυαν… Πόσα ΤΕΙ ιδρύθηκαν στην πατρίδα μας που δεν είχαν κανένα αντικείμενο ουσιαστικά! 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λογοθεραπεία. Ιδρύθηκε εδώ στην Καλαμάτα, στο ΤΕΙ 
το Τμήμα Λογοθεραπείας, μετά από ένα διάστημα είδαν ότι, τέλος πάντων, αφού είναι και στην 
Πάτρα δίπλα, «Ρε αδερφέ, τι κάνουμε;» Το πήγανε στην Πάτρα. Μετά από πιέσεις ξαναήρθε 
στην Καλαμάτα. Είναι μια λογική του ράβε-ξήλωνε που δυστυχώς την πληρώνουν τα νέα 
παιδιά.  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Και βεβαίως το κείμενο που καταθέτει ο Δήμαρχος, ένα ισορροπιστικό κείμενο είναι, στην αρχή 
μιλάει ότι «είμαι εναντίον του συνδικαλισμού», μετά όμως συνδικαλιστικά λέει και αυτός, 
«αφού όπως είμαστε όλοι μας είμαστε μια…»  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) το άρθρο 16. 

 
Εντάξει, πέρα από το άρθρο 16, είναι το ζήτημα ότι λέτε «όπως είναι καλώς 
καμωμένα τα πράγματα να δούμε…»  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν υπάρχει. 
Εγώ πιστεύω θέλει τόλμη και δυστυχώς καμία κυβέρνηση στο σχεδιασμό 

τον εκπαιδευτικό δεν έχει την τόλμη εκεί να προχωρήσει σε μέτρα.  

Αν τελικά πειστούμε σαν κοινωνία ότι η ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει για την 
καλυτέρευση και την προκοπή του τόπου μας, ναι, να γίνει. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή 
από την πόλη της Καλαμάτας τουλάχιστον 50 μαθητές φέτος, πήγαν στο Πανεπιστήμιο της 
Κύπρου. 50 μαθητές.  

 
Θέλει να προσθέσει κάτι ο κ. Σταματόπουλος.  

 
Ψηφίζω θετικά στο Ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε από τη μειοψηφία, του 
κ. Αντωνόπουλου, το οποίο συμμεριζόμαστε και εμείς, έχει τεθεί υπόψη 

μας.  
Βάζω όμως την υποσημείωση αυτή, ότι είναι μοναδική ευκαιρία κατά τη διάρκεια τώρα της 
αναθεώρησης του Συντάγματος, να τροποποιηθεί το άρθρο 16, είναι στην κατεύθυνση της 
προόδου αν συμβεί κάτι τέτοιο, διότι θα πρέπει να λειτουργήσουν και στη χώρα μας ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του 
κράτους. Είναι μια προσωπική άποψη και σε αυτό συμφωνούμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βγενή.  

 
Λοιπόν, εφόσον έχουμε αναχθεί σε Βουλή, εύχομαι η φιλελεύθερη κυβέρνηση που 
θα έρθει να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση, να γίνει συνταγματική 

αναθεώρηση υπέρ της αριστείας, να απελευθερωθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτοί που 
εδώ και 50 χρόνια κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί, που λυμαίνονται το δημόσιο βίο, 
δεν έχουνε λόγο σε αυτή την κίνηση και είμαι απών.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζω με επιφυλάξεις το κείμενο που κατέθεσε η αντιπολίτευση.  

 
Καλώ την πλειοψηφία να συνταχθεί με τη μειοψηφία, να επικεντρωθούμε στο 
κύριο ζήτημα, γιατί το κύριο επιχείρημα ότι δεν μας φώναξαν πρέπει να το 

παρακάμψουμε και να φτάσει η φωνή των τοπικών κοινωνιών στη συζήτηση που γίνεται για το 
Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο είναι σοβαρό αναπτυξιακό, παράγοντας για την περιοχή και 
δεν είναι σωστό να λέμε ότι «εφόσον δεν μας φώναξαν εμείς δεν συμμετέχουμε». Πρέπει να 
γίνει η προσπάθεια από την τοπική κοινωνία για να αναπτυχθεί με σωστό τρόπο το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  
Καλώ την πλειοψηφία να μην ακολουθήσει το Ψήφισμα που κατέθεσε και να ψηφίσει…  

 
Λοιπόν, με το Ψήφισμα το πρώτο ξεκινήσαμε, το ψηφίζει η πλειοψηφία απ’ ό,τι 
κατάλαβα, δεν έχει αλλάξει κάτι και οι μειοψηφίες το καταψηφίζουν. 

Και το δεύτερο το ψηφίζουν ποιοι;  
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εμείς και στα δύο Λευκό.  
Τοποθετηθήκαμε στην αρχή της συνεδρίασης.  

 
Εσείς κ. Χριστόπουλε της μειοψηφίας και ο κ. Αντωνόπουλος.  
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει άλλος, ο κ. Βγενής έφυγε.  
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας 
σύμφωνα με το οποίο: 

- ως προς το ψήφισμα που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή  

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας  

 ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨  

 ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  

και επομένως εγκρίνεται η έκδοσή του αφού συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία 
των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων 

- ως προς το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ   

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨  

 ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨    

 ΚΑΤΑ τάσσονται  οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 

και επομένως δεν εγκρίνεται η έκδοσή του αφού δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη 
πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων,  

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      
 

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, όπως αυτό κατατέθηκε από τη 
Δημοτική Αρχή: 
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του της 17

ης
 Ιανουαρίου 2019,  αφού έλαβε 

υπόψη: 

1. Την ανάγκη αναβάθμισης των Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Πελοποννήσου 

2. Τη διαδικασία συγχώνευσης των Πανεπιστημίου - ΤΕΙ που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας  

3. Τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που λειτουργούν το Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ, σε συνδυασμό με τις 

υποδομές και τις δυνατότητες της πόλης της Καλαμάτας 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ψ η φ ί ζ ε ι 

1. Θεωρεί ότι η διαδικασία ενοποίησης που προωθείται από τον Υπουργό Παιδείας υπηρετεί 

συνδικαλιστικές και πολιτικές σκοπιμότητες. 

2. Ζητεί να προωθηθούν οι διαδικασίες αναβάθμισης την Ανώτατης Εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά 

κριτήρια και μόνο, σε συνδυασμό με την τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.  

3. Πιστεύει ότι η εμπέδωση της αξιοκρατίας στην ανώτατη εκπαίδευση, η επαρκής χρηματοδότηση, η 

έρευνα και η σύνδεση με το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και την αγορά εργασίας αποτελούν 

τις απολύτως άμεσες προτεραιότητες.  

4. Απαιτεί την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

(Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση) στις διαδικασίες ενοποίησης. 

5. Θεωρεί αναγκαίο α) να διατηρηθεί ο αριθμός σχολών και φοιτητών στις πόλεις που λειτουργεί 

σήμερα το Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ και β) οι επιπλέον σχολές και τμήματα να κατανεμηθούν αναλογικά 

στις πόλεις που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ σήμερα. 

6. Τέλος, επισημαίνει, χωρίς καμία διάθεση τοπικισμού, τις εξαιρετικές δυνατότητες της πόλης της 

Καλαμάτας να υποδεχθεί και να στηρίξει νέες σχολές, στα πλαίσια των τεχνικών και γεωπονικών 

επιστημών. 

 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  5. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  6. Βουτσής Γεώργιος  

  7. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γυφτέας Ηλίας 

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  11. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  12. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  13. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  14. Καραγιάννης Ανδρέας  

  15. Καρβέλης Γεώργιος  

  16. Κουτίβας Ηλίας  

  17. Λιάππα Χρυσή 
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  18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  19. Μαρινάκης Σαράντος  

  20. Μπάκας Ιωάννης 

  21. Μπασακίδης Νικόλαος  

  22. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  23. Μπεχράκης Σταμάτης  

  24. Μπούχαλης Δημήτριος  

  25. Νιάρχος Αναστάσιος  

  26. Ντίντα Παναγιώτα 

  27. Οικονομάκος Δημήτριος  

  28. Οικονομάκου Μαρία  

  29. Πολίτης Δημήτριος  

  30. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  31. Φαββατάς Δημήτριος  

  32. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 24 Ιανουαρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

  


