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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  135/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Μαρτίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-03-2008 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)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος,   17) 
Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 20) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 135 απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση)  και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση οικοπέδου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου για ανέγερση Φοιτητικής Εστίας και 
τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος µεταξύ των άλλων βρίσκονται οι 
υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5399/6-3-2008 και 5400/6-3-2008 εισηγήσεις του ∆ιευθυντή των Τεχνικών 
Υπηρεσιών και του τµήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού & εφαρµογών της  ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας αντίστοιχα, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Παραχώρηση οικοπέδου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Τµήµα 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών) για ανέγερση 
Φοιτητικής Εστίας µέσω Σ∆ΙΤ. 
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αριθµ. 2843/5-2-08 αίτησης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 
 
Μετά από έρευνα που πραγµατοποιήσαµε σε συνεργασία και µε τον προϊστάµενο της 
∆ιευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, προτείνουµε προς 
παραχώρηση για χρήση τµήµα της έκτασης που ανήκει στο ∆ήµο στο Ο.Τ. 1296 της 
Ανατολικής συνοικίας Καλαµάτας (που βρίσκεται βόρεια της πλατείας του συνοικισµού «Αγιος 
Κωνσταντίνος Συντάγµατος» και νότια του περιµετρικού αυτοκινητόδροµου). 
 
Ο χώρος αυτός συνολικής έκτασης 19.100 τ.µ. περίπου σύµφωνα µε το ισχύον ρυµοτοµικό 
σχέδιο Καλαµάτας προβλέπεται κατά ένα µέρος περίπου 4.600 τ.µ. για «Αθλοπαιδιές» και το 
υπόλοιπο για χώρο «Γυµνασίου – Λυκείου». 
 
Η προτεινόµενη για παραχώρηση έκταση επιφάνειας 8500 τ.µ. φαίνεται στο συνηµµένο 
σχεδιάγραµµα και για να µπορεί να αξιοποιηθεί για τον προαναφερθέντα σκοπό, πρέπει να 
ακολουθήσει τροποποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου πόλεως σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο εισηγητικό σηµείωµα. 
 
Η παραχώρηση χρήσης να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 185 παράγρ. 2 του Ν. 
3463 (∆ΚΚ). 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 
 
                           

«ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας  
              στα οικοδοµικά τετράγωνα  1296, 1294 (Ανατολική Συνοικία). 
 ΣΧΕΤ. Τα υπ’ αριθµ. 1678/13-12-07 και 2843/5-2-08 έγγραφα Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 
 
Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  ζητά χώρο επιφανείας 8400 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0.6 
για την ανέγερση Φοιτητικής Εστίας επιφανείας 5000 τ.µ. όπου θα στεγάζονται 100 φοιτητές. 
Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι χώρος που µπορεί να καλύψει αυτά τα 
µεγέθη, υπάρχει στην Ανατολική Συνοικία, στο Ο.Τ. 1296 (βόρεια της πλατείας του Συνοικισµού 
Άγιος Κωνσταντίνος και νότια του περιµετρικού αυτοκινητόδροµου).Αυτός ο χώρος, από το 
εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό σχέδιο Καλαµάτας, προβλέπεται για Γυµνάσιο-Λύκειο (επιφάνειας 
14502,40 τ.µ.) και Αθλοπαιδιές (επιφανείας 4597,76 τ.µ.). Για να πραγµατοποιηθεί η ανέγερση 
Φοιτητικής Εστίας σε αυτό τον χώρο, πρέπει να αλλάξει η χρήση τµήµατος  του χώρου 
Γυµνασίου-Λυκείου (επιφανείας  5902,24 τ.µ.) και τµήµατος του χώρου  Αθλοπαιδιών 
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(επιφανείας 2597,76 τ.µ.), σε χώρο Φοιτητικής Εστίας (συνολικής επιφανείας 8500,00 τ.µ.). 
Επίσης για την ανέγερση κτιρίου Φοιτητικής Εστίας επιφανείας 5000 τ.µ. σε αυτό τον χώρο 
πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής δόµησης από 0,4 σε 0.6.  
Τέλος για την καλύτερη πρόσβαση στον εναποµένοντα χώρο του Γυµνασίου-Λυκείου, ο 
εγκεκριµένος πεζόδροµος στην βορειοανατολική πλευρά του οικοδοµικού τετραγώνου  1294, 
να γίνει 10 µ. εις βάρος του χώρου πρασίνου. 

Η υπηρεσία µας  αφού έλαβε υπ’ όψιν της:                

1) τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν (έγγραφα, εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Πανεπιστηµίου),                                                                                                                        

2) το γεγονός ότι πρόκειται για την λειτουργικότητα ∆ηµοσίου Ιδρύµατος, 

3) το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή δεν επιβαρύνεται περιβαλλοντικά µε µικρή αύξηση του 
συντελεστή δόµησης, καθ’ ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια αύξησής του γιατί στην γειτονική  
περιοχή του Ανατολικού Κέντρου υπάρχει κατά 25% περίπου αξιοποίηση του ισχύοντος 
συντελεστή δόµησης. 
 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του Ρ.Σ. Καλαµάτας:  
1) στο  Ο.Τ. 1296, µε: α) την αλλαγή της χρήσης τµήµατος  του χώρου Γυµνασίου-Λυκείου 
(επιφανείας 5902,24 τ.µ.) και τµήµατος του χώρου  Αθλοπαιδιών (επιφανείας 2597,76 τ.µ.) σε 
χώρο ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (συνολικής επιφανείας 8500 τ.µ.) και β) την αύξηση του 
συντελεστή δόµησης από 0,4 σε 0,6, στο χώρο της Φοιτητικής Εστίας για την ανέγερση κτιρίου  
και                                                                                                                               
2) στο Ο.Τ. 1294, µε την διαπλάτυνση του  πεζόδροµου  στην βορειοανατολική πλευρά του 
οικοδοµικού τετραγώνου, στα 10 µ. εις βάρος του χώρου πρασίνου, όπως φαίνεται στο συν/νο 
τοπογραφικό διάγραµµα.                                                                                         
 Η ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού.    
 
 
ΣΥΝ/ΝΑ:                                                                                                                                                   
1. Έγγραφα Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.                                                                                                                              
 2.Τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
 
1.Τµήµα Πολ. Σχεδ.& Εφαρµογών.                                                  
2.Γ. Σπίνο, Αντιδήµαρχο 
 
 
Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ.                                                        Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.             
    και Εφαρµογών                            
                                    
   ΝΤΟΓΚΑΣ  ∆ΗΜ.                                                        ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ»  
 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 
 

 
Σε συνέχεια της συνεχής επαφής που υπάρχει µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, 
ζητήθηκε από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ένας χώρος δηµοτικός για να 

µπορούν να φτιάξουν, να κατασκευάσουν φοιτητική εστία. Τέθηκε αυτό το ζήτηµα στη τεχνική 
υπηρεσία και ο µοναδικός χώρος στην αίτηση αυτή της έκτασης των 8,5 στρεµµάτων όπου 
χρειάζονται για να κατασκευάσουν την εστία για 100 περίπου κλίνες, ο µοναδικός διαθέσιµος 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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µεγάλος χώρος που βρέθηκε και είναι στη δικαιοδοσία του ∆ήµου είναι το οικόπεδο που 
βρίσκεται στην ανατολική περιοχή της πόλης, στο συνοικισµό του Αγίου Κωνσταντίνου, είναι 
ένας χώρος που έχει δεσµευθεί, 15 περίπου στρεµµάτων για γυµνάσιο και λύκειο και 4,5 
περίπου στρεµµάτων για χώρο αθλοπαιδιών. Και να σηµειώσω ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί µε 
εργολαβία, έχουν γίνει κάποιες παρεµβάσεις πάνω από την πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου 
και έχουν γίνει κάποιες παρεµβάσεις όσον αφορά το χώρο αυτό που έχει διαµορφωθεί για τις 
αθλοπαιδιές, κάποια γήπεδα και κάποια διαµόρφωση του χώρου. Και στο συγκεκριµένο χώρο 
αυτό, µετά από µελέτη που έγινε από το αρµόδιο τµήµα στην τεχνική υπηρεσία, προτείνεται 
στο Σώµα, εάν προχωρήσουµε σ΄ αυτή την παραχώρηση, ένας συγκεκριµένος χώρος, φαίνεται 
στο συνηµµένο σχέδιο, επιφάνειας 6 περίπου στρεµµάτων στο δεσµευµένο χώρο που είναι για 
κατασκευή γυµνασίου και λυκείου και 2,5 περίπου στρεµµάτων στο χώρο που είναι 
δεσµευµένος για χώρο αθλοπαιδιών να παραχωρηθεί, σύνολο µιλάµε για τα 8,5 στρέµµατα που 
χρειάζεται το Πανεπιστήµιο, να παραχωρηθεί στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου για να µπορεί 
να φτιαχτεί η φοιτητική εστία. 

Συγχρόνως για να µπορούν να αξιοποιηθούν βάσει της µελέτης που έχει το Πανεπιστήµιου 
Πελοποννήσου και να µπορούν να χτίσουν το συγκεκριµένο κτήριο, έχει ζητηθεί να υπάρξει 
συντελεστής δόµησης 0,6, οπότε πρέπει να προχωρήσει και το δεύτερο κοµµάτι της 
τροποποίησης όσον αφορά την αύξηση του συντελεστή δόµησης από 0,4 σε 0,6.  

Συγχρόνως, αναφέρθηκε στην εισήγηση, θα πρέπει να γίνει µια παρέµβαση πάλι στα πλαίσια 
της τροποποίησης για την πρόσβαση στον συγκεκριµένο αυτό χώρο των 8,5 στρεµµάτων. 

Κάποιο άλλο στοιχείο τεχνικό νοµίζω πως περιλαµβάνεται και στην εισήγηση και στο σχέδιο το 
τοπογραφικό. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου, ως εξής: 

 
Θέλω να ρωτήσω τα εξής τον κύριο εισηγητή. Η έκταση που προτείνει η εισήγηση 
να παραχωρηθεί στο σύνολό της είναι 8,5 στρέµµατα ή 19,100; 

 
Οκτώµισι στρέµµατα. Αυτό είναι το αίτηµα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 
 
Τα 19,100. 
Προσέξτε. Τα 8,5 στρέµµατα που προτείνει η εισήγηση να παραχωρηθούν σήµερα, 

είναι ποια; Είναι το γήπεδο το συγκεκριµένο, το γηπεδάκι; 
 
Πάνω από το γήπεδο. 
Είναι ακριβώς πάνω από την πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχει ένας ενιαίος 

χώρος στο σχέδιο πόλης που έχει προέλθει από την πράξη εφαρµογής που αναφέρει ότι τα 
14,5 στρέµµατα περίπου είναι δεσµευµένα για να µπορεί να κατασκευασθεί γυµνάσιο και 
λύκειο σ΄ αυτή την περιοχή. Και νότια αυτών των 14,5 στρεµµάτων, ανάµεσα δηλαδή σ΄ αυτό 
το χώρο του γυµνασίου – λυκείου και ανάµεσα στην πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου υπάρχει 
και µια άλλη έκταση δεσµευµένη πάλι από το σχέδιο πόλης 4,5 περίπου στρεµµάτων για 
κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών από οποιαδήποτε δηµοτική αρχή. 

 
Συγνώµη προτείνετε το δεσµευµένο χώρο για τις αθλοπαιδιές, για τέτοια χρήση. . .  
 

Όχι ολόκληρο. 
Απ΄ αυτά τα δύο τµήµατα προτείνεται ένα τµήµα από το χώρο που είναι για 

γυµνάσιο και λύκειο, δηλαδή από τα 14,5 στρέµµατα που έχουν δεσµευθεί, προτείνονται τα 6 
στρέµµατα να παραχωρηθούν στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου οπότε να µείνει το υπόλοιπο 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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για χώρο πάλι σχολικής στέγης. Και συγχρόνως από τα 6 στρέµµατα που είναι χώρος 
αθλοπαιδιών να παραχωρηθούν στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου τα 2,5 στρέµµατα. Και το 
σύνολο ποια 2,5 + 6 = 8,5 στρέµµατα. 

 
Και αυτά είναι ενότητα χώρου; 
 

Ναι, ενότητα χώρου. Ενιαίος χώρος. 
Ο λόγος τώρα που έχει γίνει αυτό, γιατί πήραµε το ένα κοµµάτι και το άλλο κοµµάτι. 

Επειδή εκεί υπάρχουν ιδιοκτησιακά προβλήµατα, δηλαδή το γνωστό πρόβληµα ότι κάποιες 
εκτάσεις απ΄ αυτές που σας είπα των 14,5 στρεµµάτων και 6,5 στρεµµάτων δεν είναι στην 
απόλυτη δικαιοδοσία του ∆ήµου, είναι κάποια από τα δεσµευµένα που δεν τους έχουµε 
αποζηµιώσει, όλο αυτό το πρόβληµα είναι και εκεί, γι΄ αυτό ποια στη µελέτη που έκανε η 
τεχνική υπηρεσία τα ελεύθερα στρέµµατα που µπορεί να παραχωρήσει αύριο ο ∆ήµος είναι 
αυτά, κάποιο κοµµάτι από γυµνάσιο – λύκειο και κάποιο κοµµάτι από τις αθλοπαιδιές χωρίς να 
κάνουµε και ζηµιά στο συγκεκριµένο χώρο που είναι τώρα στην εργολαβία. 

 
Και κάτι δεύτερο. Θέλω κε Σπίνο να σας ρωτήσω αν ενόψει αυτής της µέλλουσας 
παραχώρησης και της αποστέρησης αυτής της εκτάσεως των 8,5 περίπου 

στρεµµάτων από το κοινωνικό σύνολο για τις συγκεκριµένες χρήσεις των αθλητικών 
δραστηριοτήτων και της εκπαιδευτικής – µαθησιακής διαδικασίας έχει προβλεφθεί αντίστοιχο 
άλλο τµήµα να προσφερθεί για κάλυψη αυτών των αναγκαιοτήτων; 

 
Όταν αυτοί οι χώροι δεσµεύθηκαν κατά την εξέλιξη του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου, σίγουρα ήταν χώροι που θα εξυπηρετούσαν στο µέλλον κάποιους σκοπούς 

της πόλης. Ενηµερωτικά µόνον να σας πω και για κάποιο άλλο θέµα που είχαµε κοιτάξει για το 
γυµνάσιο και λύκειο, από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µας είχαν πει ότι καταρχήν εκεί δεν 
χρειάζεται ακόµα, δεν απαιτείται κατασκευή χώρου γιατί. . . Ακόµα. Και ξαναλέω και πάλι για 
το λόγο που δεσµεύθηκαν υπήρχαν κάποιοι, γιατί ο µελετητής δεν σχεδίασε για την επόµενη 
10ετία, σχεδίασε για την 30ετία και για το µέλλον, την εξέλιξη της πόλης. Είπα στην εισήγησή 
µου όµως ότι όταν ζητήθηκε ως αίτηµα από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, ο µόνος χώρος 
στα 8,5 στρέµµατα που είναι δικαιοδοσίας του ∆ήµου σε όλο το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο της 
πόλης ελεύθερος που µπορεί να παραχωρηθεί και ενιαίος, είναι µόνον εκεί. Αυτό λέει η 
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, έχει γίνει η απαραίτητη µελέτη, ότι αν προχωρήσουµε προς 
την παραχώρηση, ο µοναδικός χώρος στα όρια ξαναλέω πάλι του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου της πόλης της Καλαµάτας είναι µόνον αυτός. 

 
Νοµίζω ότι δεν µπαίνει θέµα στην κουβέντα µας ότι πρέπει να στηρίξουµε το 
Πανεπιστήµιο µε όλες µας τις δυνάµεις διότι η αλήθεια είναι ότι έρχονται 

δύσκολες µέρες και για το Πανεπιστήµιο µε τη λειτουργία των κολεγίων διότι το 2008 
γνωρίζετε ότι θα γίνει ενσωµάτωση µετά από 7 χρόνια αγώνων µε την Ελληνική κυβέρνηση 
της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα κολέγια. Ως τοπική κοινωνία πρέπει να κάνουµε στην πράξη 
ότι είναι δυνατόν για να στηρίξουµε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αυτό είναι µία 
έµπρακτη ενέργεια. Υπάρχουν 39.000.000 ευρώ τα οποία θα διατεθούν µέσω της διαδικασίας 
των συµπράξεων για κατασκευή φοιτητικών εστιών, στη Σπάρτη, στο Ναύπλιο, στην Κόρινθο, 
στην Αλεξανδρούπολη, δεν µπορεί να είναι η Καλαµάτα έξω από τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

∆εν σας κρύβω ότι έγιναν πολλές συζητήσεις, ακόµα και µε την οικογένεια Καρέλια για το 
οίκηµα, για το παλιό εργοστάσιο εδώ, όπου η οικογένεια θέλει το συγκεκριµένο εργοστάσιο να 
διατεθεί για τη χρήση τη κοινωνική, για το λαό της Καλαµάτας. Είναι ένας χώρος όµως που δεν 
προσφέρεται για φοιτητική εστία, διότι η φοιτητική εστία σήµερα έχει άλλες προδιαγραφές, 
θέλει ελεύθερους χώρους. Ένας χώρος 3,5 στρεµµάτων περίπου δεν κάνει για τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. Έγινε µία έρευνα πολύ µεγάλη µε τις τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου 
και ο χώρος που προσφέρεται είναι αυτός που προτείνεται, δεν υπάρχει άλλος χώρος, και 
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προσφέρεται για µια σειρά από λόγους: Είναι ένας ενιαίος χώρος, είναι κοντά στο 
Πανεπιστήµιο, δεν χρειάζεται για γυµνάσιο και για λύκειο, κάναµε συζητήσεις και µε τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν χρειάζεται για το άµεσο µέλλον, δεν µιλάµε για µετά από 50 
χρόνια, µέχρι τότε θα έχουµε και δύο γενικά πολεοδοµικά σχέδια στην περιοχή. Σας είπα είναι 
κοντά στην περιοχή και µπορεί να λειτουργήσει και για τη γενικότερη ανάπτυξη µε την 
παρουσία τόσο νέων ανθρώπων µιας περιοχής η οποία χρειάζεται τόνωση και σε πληθυσµό και 
σε δραστηριότητες. Όλοι αυτοί οι λόγοι συνηγορούν για την επιλογή της συγκεκριµένης 
περιοχής µε την οποία συµφωνεί και το Πανεπιστήµιο, θεωρεί ότι είναι η καλλίτερη περιοχή, 
συµφωνούµε κι εµείς σε διοικητικό επίπεδο, τώρα έρχεται στο θεσµικό όργανο για να πάρει µε 
την αυξηµένη πλειοψηφία την απόφαση. Μιλάµε παραχώρηση κατά χρήση και δεν µιλάµε για 
ιδιοκτησιακή παραχώρηση του συγκεκριµένου χώρου, ευχόµαστε το Πανεπιστήµιο πάντοτε να 
υπάρχει και πάντοτε να αναπτύσσεται και να έχει το συγκεκριµένο χώρο και επιπλέον θέλω να 
σας πω ότι σε επίπεδο χώρων πρέπει να κάνουµε ότι είναι δυνατόν να δώσουµε και άλλους 
χώρους στο Πανεπιστήµιο, εννοείται και µέσα στο ανατολικό κέντρο, γίνονται συζητήσεις και 
για το γήπεδο µε την προϋπόθεση ότι αυτό το γήπεδο θα παραδοθεί την ίδια µέρα όταν θα 
µας παραδοθεί ένα αθλητικό κέντρο το οποίο θα είναι πολύ καλλίτερου επιπέδου απ΄ αυτό το 
οποίο έχει κατασκευασθεί. Με τέτοια προϋπόθεση διότι εκεί γυµνάζονται, αθλούνται και 
γίνονται πρωταθλήµατα από δεκάδες οµάδες.  

Αυτό είναι το θέµα, δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτή είναι και η πρόταση από πλευράς υπηρεσίας 
και η δική µας άποψη και παρακαλώ να ψηφισθεί. Είναι κατά χρήση. 

 
Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σπίνο, πριν δεσµευθεί αυτός ο χώρος των 8,5 
στρεµµάτων από το γενικό πολεοδοµικό, που ανήκε, σε ποιόν ανήκε; Μήπως το 

ξέρετε; 
 
Είναι πολλοί οι ιδιοκτήτες. 

 
Α, είναι πολλοί οι ιδιοκτήτες από τους οποίους πήραµε τα οικόπεδα για να 
φτιάξουµε σχολεία και αθλητικά κέντρα. Τελικά βλέπουµε ότι δεν χρειάζεται να 

γίνουν σχολεία και τώρα του αλλάζουµε προσανατολισµό, αλλάζουµε τη χρήση του. 
 
Είναι γενικό αυτό που θα απαντήσω στον κ. Τσερώνη για να µην αφεθεί κάποια 
υπόνοια ότι από τις προηγούµενες δηµοτικές αρχές – εγώ δεν θα απολογηθώ – αυτό 

το πράγµα αρπάχθηκε για να γίνει µέσα λύκειο, ήταν µέσα στα πλαίσια των γενικότερων 
πολεοδοµικών σχεδιασµών που έγιναν σε όλη την πόλη όπως όλοι οι δηµότες της πόλης της 
Καλαµάτας είχαν εισφορά, έδωσαν γη, πήραν κι αυτοί τη γη που έπρεπε, απλώς κάποιοι απ΄ 
αυτούς έχουν πάλι το πρόβληµα που έχουν οι 150 οικογένειες, αυτό µε τα δεσµευµένα. ∆εν 
έγινε κάποια υφαρπαγή της έκτασης, ήταν στο γενικότερο πολεοδοµικό σχεδιασµό, µε την 
πράξη εφαρµογής κάποιοι απ΄ αυτούς έχουν οικόπεδα που έχουν αξιοποιήσει. 

 
Ο Γιώργος ο Σπίνος µίλησε στην εισήγησή του για τη στέγαση 100 
φοιτητών. Αυτό είναι δική σου εκτίµηση ότι θα στεγασθούν ή η εισήγηση 

του Πανεπιστηµίου; Εισήγηση του Πανεπιστηµίου. Μάλιστα. 
 
Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σπίνο αν επειδή είναι ο περιµετρικός εκεί κοντά, 
όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις επειδή είναι για συγκεκριµένη 

χρήση, που θα διαβάζουν οι φοιτητές, µήπως χρειάζεται ένας χώρος. . . Θα υπάρχει κάποιο 
πρόβληµα;  

 
Ε, δεν είναι τόσο κοντά. 

 
Πόσο κοντά είναι; 
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∆ύο χιλιόµετρα µακριά ο περιµετρικός. 

 
Πόση απόσταση δηλαδή απέχει ο περιµετρικός; 
 

(Αρχικά δεν ακούγεται τι λέει και συνεχίζει) Υπάρχουν τρόποι τώρα που χτίζουν 
δίπλα από δρόµους ταχείας κυκλοφορίας και παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέσα. 

 
Φορέας χρηµατοδότησης είναι το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του 
Υπουργείου Παιδείας; 

 
Το Σ∆ΙΤ. 39.000.000 ευρώ. 

 
Από την αρχή εµείς ήµασταν υπέρµαχοι της δηµιουργίας σχολής του 
Πανεπιστηµίου στην πόλη µας και της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας από 

το ∆ήµο προς την κατεύθυνση αυτή κατά συνέπεια και της παραχώρησης κτηρίων του παλιού 
στρατοπέδου. Άλλοι δηµοτικοί σύµβουλοι στη σηµερινή πλειοψηφία εκπροσωπούµενοι µέχρι 
τότε δηµάρχου είχαν άλλη άποψη και έλεγαν ότι δέχονται το Πανεπιστήµιο µόνον εάν η έδρα 
του είναι στο ∆ήµο Καλαµάτας. Το ξεπερνάµε αυτό. 
Για σας. Ο κ. Κουµάντος είχε συγκεκριµένη άποψη, ήθελε το Πανεπιστήµιο µόνο εφόσον είναι 
έδρα η Καλαµάτα, διαφορετικά είχε δηλώσει ότι δεν έκρινε ότι το Πανεπιστήµιο έπρεπε να 
έρθει στην πόλη µας. 

 
Κε Κοσµόπουλε να κάνω µία παρέµβαση «όποιος ζει στο παρελθόν δεν έχει 
µέλλον». 

 
Το παρελθόν διδάσκει και πρέπει να ξέρουµε τι κάνουµε. 
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ήµασταν και στη προηγούµενη θητεία υπέρ της 

ανταλλαγής του στρατοπέδου και παρακαλώ να το προσέξουµε αυτό, ήµασταν υπέρ της 
ανταλλαγής του γηπέδου του στρατοπέδου µε το γειτονικό χώρο της γεωργικής σχολής. Και 
είχαµε προτείνει και ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µε βάση το οποίο θα έπρεπε να γίνει 
αυτή η ανταλλαγή. Ξαφνικά το τελευταίο διάστηµα άρχισε να εµφανίζεται µια αδηφάγα 
διάθεση του Πανεπιστηµίου απέναντι στα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου εκµεταλλευόµενο 
την αγάπη µας και το πάθος µας για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Από την ανταλλαγή 
περάσαµε στην εκχώρηση όλων, ξεχάστηκε η λέξη «ανταλλαγή» και σήµερα περνάµε στην 
απαίτηση για εκχώρηση χώρου φοιτητικής εστίας. 

Εµείς πιστεύουµε ότι η λειτουργία φοιτητικής εστίας έξω από τα όρια του Πανεπιστηµίου για 
τη λειτουργία «κάµπους» όπως γίνεται στο εξωτερικό δεν µπορεί να λειτουργήσει επ΄ ωφελεία 
του Πανεπιστηµίου. ∆εν λειτουργεί. ∆ηµιουργούµε ένα ιδιότυπο γκέτο σε ένα σηµείο της πόλης 
και η εµπειρία µέχρι σήµερα, σ΄ όλες τις πόλεις, όπου έχει γίνει αυτό, έχει δείξει αρνητικά 
αποτελέσµατα. 

Αυτή είναι η γενική µας στάση που πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να γίνει φοιτητική εστία και θα 
πρέπει να εκχωρήσει ο ∆ήµος χώρο για τη φοιτητική εστία. 

Πως θα γίνει η κατασκευή φοιτητικής εστίας; Πριν περάσουµε σε άλλους λόγους. Θα γίνει λέει 
µέσω Σ∆ΙΤ. Εµείς πιστεύουµε και υποστηρίζουµε την επιδότηση ενοικίου. Αυτή πιστεύουµε 
είναι η αντιµετώπιση και η απάντηση στα προφοιτητικά προβλήµατα. Επιδότηση ενοικίου ώστε 
οι φοιτητές να διαχέονται µέσα στην πόλη, υπάρχει εκεί χώρος, υπάρχουν εγκαταστάσεις µέσα 
στην πόλη για να µπορέσει και η πόλη να εισπράξει χρήµατα. Τι θα γίνει µε το Σ∆ΙΤ; Κάποιος 
κύριος µε οικονοµική επιφάνεια κει µε τις τράπεζες θα κατασκευάσει αυτό που είναι να 
κατασκευάσει και το κράτος κάθε µήνα θα του δίνει ένα σεβαστότατο ποσόν το οποίο θα το 
βάζει αυτός στην τσέπη του και είναι προφανές ότι δεν θα έρχεται στην Καλαµάτα. Εµείς 
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επιµένουµε το ποσό αυτό που είναι το κράτος να δώσει στον κύριο αυτό ο οποίος θα 
κατασκευάσει µέσω Σ∆ΙΤ τη φοιτητική εστία, να δίνεται απευθείας στο Πανεπιστήµιο και από 
κει στους φοιτητές ώστε ως µορφή επιδότησης ενοικίου το ποσό αυτό να επιστρέφει 
πρωτογενώς άµεσα στην πόλη. Αυτή είναι η γενική µας θέση. Άλλωστε, αν υπάρχει θέµα 
συνεννόησης του Πανεπιστηµίου, αυτή η συνεννόηση µπορεί να γίνει µε το ΤΕΙ γιατί ήδη πολύ 
κοντά του υπάρχει η φοιτητική εστία του ΤΕΙ η οποία τόσο έχει κακοπάθει και πιθανά θα 
µπορούσε το καλοκαίρι υπό κάποιες περιπτώσεις, αν φιλοξενούν κάποιο κόσµο, να είναι κοντά 
στο Πανεπιστήµιο και να εκχωρείται αυτός ο χώρος. 

Ας δούµε και τα άλλα τεχνικά προβλήµατα. Ευτυχώς που υπάρχει και το σηµείωµα από τον 
ΟΣΚ το οποίο µας ενηµερώνει ότι στο οικόπεδο αυτό στο οποίο προτίθεται να κατασκευασθεί 
αυτό το κτήριο, υπάρχει απαίτηση για αποζηµίωση των ιδιοκτητών 1.100.000 ευρώ. 

 
Όχι εκεί. 

 
Εκεί το λέει. Οικοδοµικό τετράγωνο 1296 κε ∆ήµαρχε, δώστε τις 
αντίστοιχες εξηγήσεις. Και µάλιστα εγώ έχω ένα έγγραφο που υπογράφει ο 

κ. Γαλάνης Γιώργος πολιτικός µηχανικός, Μαρία Βασιλοπούλου αρχιτέκτων µηχανικός για την 
διευθύνουσα υπηρεσία µελετών και έργων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και η οποία λέει: 
«Το εµβαδόν του χώρου είναι περίπου 19.500 τ.µ. και έχει χαρακτηρισθεί ότι σε τµήµα 
Εα=15.000 τ.µ. ως χώρος γυµνασίου – λυκείου και ένα τµήµα Εβ=4.500 τ.µ. ως χώρος 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Εκκρεµεί αποζηµίωση των ιδιοκτητών στο τµήµα Εα κόστους 
περίπου 1.100.000 ευρώ». Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η εκκρεµότητα, έρχεται και 
προτείνει να δοθούν τα 4,5 στρέµµατα που προβλέπονται για αθλητικό χώρο ως το τµήµα Εβ 
στα οποία ο ∆ήµος δεν οφείλει οποιαδήποτε αποζηµίωση και τα υπόλοιπα στρέµµατα να 
δοθούν απ΄ αυτό το χώρο ο οποίος προβλέπεται για χώρο γυµνασίου – λυκείου, έτσι λοιπόν 
και να φτάσουν τα 8,5 στρέµµατα. Είναι αντιληπτό ότι αυτή η εισήγηση είναι εντελώς διάφορη 
µε την εισήγηση της υπηρεσίας. . . 

 
Τι εισήγηση; Ποια εισήγηση είναι που προτείνει αυτά; 

 
∆ιάβασα για τη διευθύνουσα υπηρεσία µελετών και έργων του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Γιώργος Γαλάνης πολιτικός µηχανικός, 

Μαρία Βασιλοπούλου αρχιτέκτων µηχανικός. Εγώ τους ξέρω. 
 
Τι µέσα στο φάκελο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου; Από πού είναι η εισήγηση αυτή και 
πως µπήκε; 
 
Αθήνα 28-1-2008; Αυτό λες; 

 
Αθήνα 28-1-2008, ενηµερωτικό σηµείωµα. 
 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 
 
∆εν εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μας ενηµερώνει. Είναι γενικά 
στοιχεία. Και αυτά εισηγήθηκε στην υπηρεσία. ∆εν λέω. . . Είναι κάποια 

στοιχεία όµως πολύ σοβαρά και έχουν µια λογική. Στη συνέχεια βέβαια η εισήγηση λέει άλλα 
πράγµατα. Η εισήγηση λέει να παρθούν τα 2,5 στρέµµατα από το χώρο που λέγεται 
«Αθλοπαιδιές» και τα 6 στρέµµατα από τον υπόλοιπο χώρο για τον οποίο δεν ξέρω αν 
περιλαµβάνεται, είναι το κοµµάτι αυτό που απαιτείται και αποζηµίωση κάποιων τετραγωνικών. 
∆εν ξέρω εάν είναι ακριβώς αυτό. Εύχοµαι να µην είναι. Η λογική πάντως είναι εντελώς 
διαφορετική και θεωρώ ότι η λογική η οποία είχε αναπτύξει ο ΟΣΚ ήταν εντελώς διαφορετική. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αυτά τα λέω παρεµπιπτόντως. Εννοείται ότι η θέση αναπτύχθηκε ότι κατά της φοιτητικής 
εστίας. Έτσι; 

Επίσης θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση η εισήγηση, το σκεπτικό της 
εισήγησης της εύκολης αύξησης του συντελεστή δόµησης κατά 0,2 για χτίσιµο κατοικίας. Η 
θέση µας θα ήταν εντελώς διαφορετική εάν επρόκειτο για κτήρια σχολών, δηλαδή αύξησης της 
δυναµικής του Πανεπιστηµίου. Αυτό είναι αυτονόητο. Εδώ µιλάµε µόνο για φοιτητική εστία. 
Λοιπόν µιλάµε για κτήρια κατοικίας και έχουµε την εξαιρετική εισήγηση η οποία τι λέει; «Το 
γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή δεν επιβαρύνεται περιβαλλοντικά µε µικρή αύξηση του 
συντελεστή δόµησης καθότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια αύξησής του γιατί στην γειτονική 
περιοχή υπάρχει κατά 25% περίπου αξιοποίηση του ισχύοντος συντελεστή δόµησης». ∆ηλαδή 
έµµεσα µας λέει ότι ο συντελεστής δόµησης ο οποίος είναι γύρω στο ανατολικό κέντρο και 
στην ευρύτερη περιοχή, δεν πρόκειται ποτέ να εξαντληθεί. Πως το ξέρει αυτό η εισήγηση; Με 
ποιο τρόπο φρονεί ότι σε 10 χρόνια δεν θα έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόµησης, ο ισχύον 
δεν λέω ο άλλος, ο ισχύον, ώστε ποια η αύξηση του συντελεστή να αποτελεί εν τοις πράγµασι 
περιβαλλοντική όχληση στην περιοχή; Θεωρώ ότι είναι εντελώς έωλη η υπόθεση αυτή και το 
επιχείρηµα αυτό. Σαφώς η αύξηση του συντελεστή δόµησης για κτήριο κατοικίας στην περιοχή 
θα επιφέρει περιβαλλοντική όχληση στην περιοχή. 

Για λόγους αρχής όπως είπα και προηγουµένως επειδή δεν πιστεύουµε ότι η ύπαρξη φοιτητικής 
εστίας θα βοηθήσει στο Πανεπιστήµιο, επειδή δεν πιστεύουµε ότι η ύπαρξη φοιτητικής εστίας 
θα διευκολύνει, θα δώσει ώθηση και είναι προς το συµφέρον της πόλεως διότι θα χαθούν 
χρήµατα από την πόλη χωρίς κάποιο φανερό λόγο. Σας είπα θα είναι διαφορετική η στάση µας 
εάν ήταν για δηµιουργία νέων σχολών. Εµείς δεν θα ψηφίσουµε αυτή την εκχώρηση και 
νοµίζω κε ∆ήµαρχε ότι µπαίνουµε σε έναν ολισθηρό δρόµο διαρκούς παραχώρησης χωρίς 
αντάλλαγµα, διαρκών χώρων προς το Πανεπιστήµιο. Να παραχωρήσουµε χώρους για νέες 
σχολές, το καταλαβαίνω απόλυτα. Να παραχωρήσουµε χώρους για εγκαταστάσεις άλλης 
µορφής, θεωρώ ότι δεν είναι πρέπον. Και µου κάνει εντύπωση, το είπα και προηγούµενα, ότι 
υπάρχει µία αδηφάγα διάθεση από το Πανεπιστήµιο. Περάσαµε από το επίπεδο της 
ανταλλαγής, γιατί κι εγώ συµµετείχα και είχα ενηµερωθεί τότε και είχα πει την άποψή µου 
στην κυρία Ξανθάκη, από την περίπτωση της ανταλλαγής, ήταν µία έντιµη πράξη, στην 
περίπτωση της εκχώρησης. 

 
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Ακούγοντας τη λέξη «φοιτητική εστία» 
έρχονται στο µυαλό µου κάποια κτήρια από προσωπική εµπειρία στα 

πανεπιστήµια, που ο καθένας µπαίνει, κάνει ότι θέλει, δεν εφαρµόζεται κανένας κανονισµός 
λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να κακοποιούνται τα κτήρια, να µισογκρεµίζονται τόσο οι 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις όσο και ολόκληρα τµήµατα του κτηρίου 
(σοφάδες, ταβάνια κλπ), να πετάνε τα έπιπλα από το παράθυρο, γιατί κι αυτά έχουν γίνει και 
το ξέρετε όλοι σας όσοι έχετε σχέση µε πανεπιστήµιο και να µη δίνουν λογαριασµό σε 
κανέναν.  

Υπάρχει και έννοια της φοιτητικής εστίας στα πανεπιστήµια του εξωτερικού, στην Αµερική ή 
στην Ευρώπη. Υπάρχει κανονισµός λειτουργίας και στο τέλος σου στέλνουν το λογαριασµό ή 
σε πετάνε έξω εάν τυχόν κινείσαι έξω από τα πλαίσια του κανονισµού λειτουργίας της 
φοιτητικής εστίας. 

Εδώ αντίθετα έχουµε την εικόνα των καταλήξεων και όλων αυτών που ανέφερα 
προηγουµένως. Είναι δηλαδή τσάµπα µάγκες αυτοί που µένουν µέσα.  

Είµαι κάθετα αντίθετος στην έννοια της φοιτητικής εστίας όπως λειτουργεί στη χώρα µας. 
Έχουµε και το θλιβερό παράδειγµα µιας φοιτητικής εστίας η οποία χτίζεται 15 - 20 χρόνια 
περίπου, αυτή η φοιτητική εστία του ΤΕΙ. Όταν ανοίξει κανείς τοπικές εφηµερίδες, διαβάζει µία 
ρεκλάµα και λέει, κάποιων πολιτικών µηχανικών, κατασκευαστών. Με 780 ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο σας παραδίδουµε την οικοδοµή µε το κλειδί στο χέρι. Ξέρετε πόσες 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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χιλιάδες ευρώ το τετραγωνικό µέτρο θα κοστίσει η φοιτητική εστία του ΤΕΙ αν τελειώσει ποτέ, 
συµπεριλαµβανοµένου και της µη απόδοσης κεφαλαίου τόσα χρόνια, 15 – 20 χρόνια; Μπορεί 
να κοστίσει και 10.000 το τετραγωνικό µέτρο. Και ας τολµήσει κάποιος να κάνει οικονοµικό 
έλεγχο σ΄ αυτό το κτήριο το ηµιτελές. Να κάνει οικονοµικό έλεγχο για το πόσο έχει κοστίσει 
µέχρι σήµερα και να κάνει και µία πρόβλεψη για το πόσο θα κοστίσει όταν παραδοθεί.  

Εγώ είµαι κάθετα αντίθετος στην πρόταση αυτή, δεν συµφωνώ καθόλου, πολύ δε περισσότερο 
που η πόλη µας έχει µια ιδιαιτερότητα, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, όσοι ασχολείσθε µε τις 
οικοδοµές και µε το ρίαλ ρεστέντ γενικότερα ξέρετε ότι υπάρχουν 1.500 διαµερίσµατα 
ετοιµοπαράδοτα κενά. ∆εν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κινούµεθα εκεί που η γραφειοκρατία 
µας οδηγεί, στη έννοια «φοιτητική εστία». Μία λύση είναι η επιδότηση ενοικίου για όσους την 
έχουν ανάγκη. ∆εύτερη λύση, ας αγοράσει το Υπουργείο Παιδείας που είναι ο φορέας 
υλοποίησης του έργου αυτού, διαµερίσµατα και ας τα διαθέσει στους φοιτητές να µένουν 
µέσα. Υπάρχει δεύτερη λύση, ορίστε, αυτή είναι. 

Είµαστε λοιπόν αντίθετοι προς την εν λόγω πρόταση, προς την παραχώρηση αυτή και γι΄ αυτό 
θα καταψηφίσουµε. 

 
Κε Πρόεδρε δεν χωράει καµία αµφιβολία ότι το Πανεπιστήµιο είναι ένα στοιχείο θα 
έλεγα περιουσίας για την πόλη, µια πραγµατικότητα που τονώνει το µπόι της 

Καλαµάτας και προσδίδει κύρος στην υπόστασή της. Ως εκ τούτου είναι δεδοµένο ότι η 
εξάπλωσή του, η ανάπτυξή του, ασφαλώς µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους και µε θετικές 
πρωτοβουλίες και θετική στάση θα συµβάλουµε όποτε καλούµεθα σε τέτοιου είδους εξελίξεις. 
Σήµερα αυτό που συζητούµε είναι διαφορετικό. Σήµερα συζητάµε για την αναγκαιότητα και 
την κατασκευή µιας φοιτητικής εστίας. ∆εν είναι ούτε καν παράρτηµα του Πανεπιστηµίου. 

Κε Πρόεδρε άκουσα µε προσοχή την εισήγηση του κ. Κοσµόπουλου και τα χαρακτηριστικά που 
συµπεριέλαβε, καθώς επίσης και την διακριτή εισήγηση – τοποθέτηση του κ. Τσερώνη που µε 
την οπτική της υπογράµµισε την ένσταση του ιδίου και της παράταξής του για την εισήγηση 
αυτή που η ∆ηµοτική αρχή καταθέτει και ζητά την στήριξή της. Κε Πρόεδρε διαπνεόµαστε κι 
εµείς από έναν σκεπτικισµό για το ζήτηµα που συζητάµε και θα σας τον αναπτύξω εν τάχη υπό 
την οπτική κυρίως της νοµιµότητας της απόφασης. 

Προσέξτε. Όσο κι αν έψαξα στο νέο δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα, δεν βρήκα άλλο άρθρο 
που να αποτελεί νοµικό πλαίσιο για τη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης – για 
χρήση µιλάµε εδώ – δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων. Είναι µόνον το άρθρο 185 του νέου 
δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα. Το προηγούµενο αγαπητοί συνάδελφοι άρθρο, το 184 µιλά 
για δωρεά ακινήτων. ∆εν µας αφορά και αυτό το άρθρο γιατί κάτι ο κ. ∆ήµαρχος διέλαβε στη 
σύντοµη παρέµβασή του ότι απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία. Όχι, δεν απαιτείται, αφορά στη 
δωρεά. Εγώ τι λέω και παρακαλώ ελέγξετε µε και να το δούµε. Θέλω κε Πρόεδρε και κε 
∆ήµαρχε να αξιολογήσετε αυτή µας τη στάση, η οποία δεν είναι µία αντίδικη στάση προς τη 
∆ηµοτική αρχή, όµως θεωρώ και δεν σας κρύβω ότι συνοµίλησα προκειµένου να ισχυροποιήσω 
αυτή µου την αίσθηση που µου αναπτύχθηκε και µε τη νοµική υπηρεσία της ΚΕ∆ΚΕµ, µε τον κ. 
Ζυγούρη.  

Προσέξτε και τελειώνω κε Πρόεδρε, σε δύο λεπτά έχω τελειώσει. «Με απόφαση του 
∆ηµοτικού κλπ, κλπ, Συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή 
κοινοτικών ακινήτων στο δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για την 
αντιµετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης». Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο του 
συγκεκριµένου άρθρου. Έκτακτη και επείγουσα ανάγκη µιλάµε ω µη γένοιτο, θεοµηνίες, 
σεισµούς κλπ. ∆εν έχουµε τέτοια περίσταση εδώ. Υπάρχει µία άλλη δυνατότητα στην 
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου που λέει «Οµοίως µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα 
- ερευνητέο εάν είναι αυτής της χροιάς νοµικό πρόσωπο αυτό που συζητάµε, προσέξτε, - που 
ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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συµφέροντα». Ερώτηµα. Είναι κοινωφελής η ανέγερση της φοιτητικής εστίας; Προφανώς δεν 
είναι κοινωφελής µε την έννοια που αξιώνει ο νοµοθέτης. Και το άλλο, προάγει τα τοπικά 
συµφέροντα; Εδώ µε την εισήγηση και µε τις λεπτοµέρειες της εισήγησης και του κ. 
Κοσµόπουλου και του κ. Τσερώνη, ιδία δε µε την προκρινόµενη µέθοδο της σύµπραξης 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αµφιβάλουµε ζωηρά εάν υπάρχει ψήγµα συµφέροντος τέτοιου 
χαρακτήρα το οποίο υπηρετεί. 

Κε Πρόεδρε, θέλω αυτές µας τις ενστάσεις και της παράταξής µας και γενικός χωρίς να είµαι 
συνήγορος των άλλων παρατάξεων, να τις λάβετε σοβαρά υπόψη διότι φοβούµαι ότι δεν θα 
είναι νόµιµη η απόφαση, διότι θα έχει ληφθεί κατά κακή ή κατά πληµµελή εφαρµογή των 
διατάξεων που υπάρχουν. ∆εν υπάρχει άλλη διάταξη στον κώδικα δήµων και κοινοτήτων. 

 
Ρώτησε ο ∆ιονύσης ο Αλευράς νωρίτερα εάν η δωρεά αυτή γίνεται για την 
αντιµετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Κατά την άποψη του 

συνδυασµού µας σε καµία περίπτωση. Και έθεσε και ένα δεύτερο ερώτηµα, εάν είναι 
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα. Πώς να προάγει τα τοπικά συµφέροντα κύριοι 
συνάδελφοι όταν βυθίζει ακόµα περισσότερο στο οικονοµικό χάος τους ίδιους τους δηµότες, 
όπου υπάρχουν χιλιάδες διαµερίσµατα ανοίκιαστα. Και πως είναι κοινωφελής όταν ρίχνει ακόµα 
περισσότερο στο τέλµα την τοπική οικονοµία; Και δεν βάζουµε και την άλλη διάσταση που 
ασφαλώς πρέπει να την βάλουµε και αφορά το γεγονός ότι σε γειτονιές, σε µία γειτονιά που 
ασφυκτιά η Καλαµάτα, σε υποβαθµισµένη γειτονιά, εµείς όχι µόνον παραχωρούµε έκταση για 
να κατασκευασθούν 5.000 τ.µ. αλλά και τους αυξάνουµε το συντελεστή δόµησης από 0,4 σε 
0,6. 

Και για να πάµε ακόµα ποιο βαθιά στην ουσία. Μιλάει η εισήγηση για την κατασκευή 5.000 τ.µ. 
και για στέγαση µιλάει το Πανεπιστήµιου Πελοποννήσου 100 σπουδαστών. Καλά το πιστεύετε; 
Γιατί µιλάει για 100 σπουδαστές; Μιλάει για 100 σπουδαστές γιατί εάν µιλήσει για 300 οι 
εντυπώσεις γίνονται ακόµα ποιο χειρότερες. Υπάρχει σε καµία φοιτητική εστία ανά την Ελλάδα 
σουίτα όπου να διαµένει φοιτητής; Σουίτες, ακριβώς κύριοι. 5.000 τ.µ., αφαιρέστε το 10% που 
είναι κοινόχρηστοι χώροι, διάδροµοι, κλιµακοστάσια, µας µένουν 4.500. 100 φοιτητές, είναι 45 
τ.µ. στον καθέναν. Εδώ η φοιτητική εστία που κατασκευάζεται στον πρώην στρατόπεδο, που 
είναι ελάχιστα τετραγωνικά µέτρα, που είναι µια µικρογραφία µπροστά σ΄ αυτό το τεράστιο 
κτήριο των 5.000 τ.µ., θα στεγάσει 300 φοιτητές. Το λέει η προγραµµατική σύµβαση που έχει 
γίνει µε το ∆ήµο. ∆ηλαδή σε κάθε δωµάτιο θα βάλουν 3 άτοµα, σε δωµάτια που είναι πολύ 
µικρότερα των 45 τ.µ. απ΄ ότι προβλέπεται σύµφωνα µε την εισήγηση. 

Άρα λοιπόν είναι παραµύθια της Χαλιµάς αυτά που λέγονται περί 100 φοιτητών. Οι φοιτητές θα 
είναι από 300 και βάλε, απλά αναφέρουν 100 να µετριάσουν τις αντιδράσεις. Έτσι; Για να 
ξέρουµε τι γίνεται. 

∆εύτερον. Οι γειτονιές ασφυκτιούν και εκεί που χρειάζονται αθλητικοί χώροι εµείς φτιάχνουµε 
κτήρια ή παραχωρούµε δωρεάν χώρους για να κατασκευασθούν κτήρια, κτήρια µεγαλύτερα, 
ψηλότερα απ΄ ότι προβλέπεται και από το ίδιο το σχέδιο πόλης. Καταφέρνουµε ένα ακόµα 
πλήγµα στην τοπική οικονοµία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε. Μετά την πληθυσµιακή 
συρρίκνωση του ΤΕΙ Καλαµάτας, η Καλαµάτα έχει αρχίσει και υποφέρει. Και εκτός από τις 
ευθύνες της κυβέρνησης, της σηµερινής, της αυριανής ή οποιασδήποτε κυβέρνησης, την 
ευθύνη θα την έχει και η ∆ηµοτική αρχή επειδή η τοπική οικονοµία χτυπιέται ανελέητα, έστω 
και µέσα απ΄ αυτή την ιστορία. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Και πρέπει να 
συνειδητοποιήσουµε όλοι µας ότι πρώτιστα πρέπει να στηριχθεί η πόλη και επειδή εµείς το 
συνειδητοποιούµε, λέµε στην εισήγηση «όχι, πάρτε τη πίσω, δεν την ψηφίζουµε». Και όχι 
µόνον δεν θα τη ψηφίσουµε, αλλά θα προσφύγουµε µαζί και µε άλλους συναδέλφους αν 
θέλουν, στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 18 για την ακύρωση της απόφασης που θα 
ληφθεί. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Αν και καλύφθηκε από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, και τους 
επικεφαλής των παρατάξεων, θέλω να πω τούτο στη ∆ηµοτική αρχή. Μέγα 

σφάλµα η πρόταση που γίνεται σήµερα το βράδυ. Αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος είναι πολύ 
σηµαντικό. Αν θέλουµε να λαϊκίσουµε, να πω το εξής: Μήπως θέλει το Πανεπιστήµιο να 
πάρουµε καµιά σάκα, τίποτα στυλοµόλυβα, τίποτε άλλο; Η ουσία της ανταλλαγής για την 
αθλητική εγκατάσταση που παραχωρούµε, θα γίνει; Θα το πάρουµε το κοµµάτι αυτό δίπλα; 
Όχι. Ζητάει σήµερα αυτά τα στρέµµατα τα οποία θα αποζηµιώσουµε εµείς γιατί δεν τάχουµε 
αποζηµιώσει στους δηµότες µας για να τα δώσουµε µε Σ∆ΙΤ να έρθει ένας ιδιώτης να κάνει µια 
ξενοδοχειακή µονάδα, ο οποίος θα επιδοτείται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας, θα τα 
παίρνει κάθε µήνα και θα εξαφανίζεται από την πόλη. Και ξέρετε πως θα γίνουν αυτά τα έργα 
από το Σ∆ΙΤ; Ο πραγµατικός προϋπολογισµός θα είναι διπλάσιος του πραγµατικού κόστους. 
Ξέρετε γιατί; Γιατί οι ιδιώτες σ΄ αυτή την περίπτωση καταβάλουν το 50%. Το αντιλαµβάνεστε 
λοιπόν ότι αυτά τα έργα γίνονται επί της ουσίας µε καθαρή χρηµατοδότηση του Ελληνικού 
δηµοσίου; Αυτά είναι τα περιβόητα Σ∆ΙΤ που κάνουν, αυτή είναι η πραγµατικότητα.  

∆εν έχει η πόλη στέγη για τους φοιτητές; Εκατοντάδες ξενοίκιαστα διαµερίσµατα. ∆εκάδες 
απούλητα, εκατοντάδες ξενοίκιαστα, εκατοντάδες γίνονται σήµερα. Γιατί όχι οι φοιτητές να 
µην µείνουνε µέσα στον κοινωνικό ιστό της πόλης, γιατί πρωτογενές να µην αφήνουν τα 
χρήµατά τους ενοικιάζοντας µέσα από µια επιδότηση, την επιδότηση ενοικίου; ∆εν το 
καταλαβαίνω γιατί. Πρόκειται για ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα που έχει 500 στρέµµατα και 
φτιάχνει τη δική του φοιτητική εστία µε άλλους κανόνες όπως είπε ο κ. Τσερώνης; Όχι. 
Πρόκειται για έναν χώρο εκτός του Πανεπιστηµίου και πάµε να φτιάξουµε εµείς, να 
επιδοτήσουµε, να πληρώσουµε τη γη και να επιδοτήσουµε και σαν δηµόσιο µια µικρή 
ξενοδοχειακή µονάδα να κάνουµε κάποιον «µάγκα» θα το έλεγα έτσι λαϊκίζοντας να παίρνει 
αυτά τα χρήµατα και να φεύγει από την πόλη τη στιγµή που η πόλη έχει τεράστια  οικονοµικά 
προβλήµατα. Όχι κύριοι, µε. . . και ξεκαθαρίστε τους όρους.  

Αµέριστη συµπαράσταση σε ότι χρειάζεται το Πανεπιστήµιο από τη ∆ηµοτική αρχή. Ήδη 
έχουµε πράξει προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη δώσαµε. Ε, δεν θα γίνουµε και Υπουργείο 
Παιδείας! Ας δώσει το Υπουργείο Παιδείας από τον κρατικό κορβανά τα χρήµατα, ας αγοράσει 
αυτό τη γη. Είναι λογική αυτή; Από ποιόν την παίρνουµε αυτή τη γη; Από τους δηµότες της 
πόλης, πρόκειται για χώρους δηµοτικού, κοινωνικού εξοπλισµού. Πρόκειται για χώρους τους 
οποίους έχουµε καθορίσει από το σχέδιο πόλης για αθλητικές εγκαταστάσεις, πρόκειται για 
χώρους τους οποίος θέλουµε να κάνουµε γυµνάσιο – λύκειο. Και λέµε µακροπρόθεσµα γιατί 
αυτό µπορεί να αλλάξει δύο και τρεις φορές. Μα εκεί είναι η µεγάλη µας αδυναµία! Σήµερα δεν 
ερχόµαστε και δεν µιλάµε ότι δεν είχαµε προβλέψει πριν 30 χρόνια για δρόµους, για σχολειά, 
για παιδικές χαρές και ότι έχουµε αυτά τα φαινόµενα τα οικιστικά τα οποία είναι τραγέλαφο σ΄ 
ολόκληρη την χώρα; ∆εν έχουµε πειστεί από τις εντυπώσεις της Αθήνας, δεν έχουµε πειστεί µε 
το δικό µας το κέντρο που είναι ένα κοµµάτι της Αθήνας; Αυτή δεν ήταν η πρόβλεψη; Γιατί δεν 
ερχόµαστε λοιπόν από 30 χρόνια που σήµερα να µιλήσουµε µετά από το 30 χρόνια και να 
πούµε, όχι αυτός ο χώρος θα γίνει σχολείο και θα γίνει µετά και αθλητική εγκατάσταση. Τι 
δουλειά έχει εκεί η φοιτητική εστία;  

Να βγουν οι φοιτητές µέσα στο κέντρο της πόλης να νοικιάσουν τα διαµερίσµατα και να 
επιδοτήσει το Ελληνικό δηµόσιο το ενοίκιό τους και όχι να κάνουµε εµείς έναν µάγκα ξενοδόχο 
ο οποίος θα παίρνει τα χρήµατα από δω και θα φεύγει. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι ένα σύγχρονο πανεπιστήµιο που θέλουµε να έχουµε 
και στην πόλη µας, ένα πανεπιστήµιο που να εκφράζεται µέσα από 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κατά την άποψη τη δική µου ως εκπαιδευτικού πιστεύω ότι πρέπει 
να έχει µια φοιτητική εστία. Μια φοιτητική εστία όπου το καλοκαίρι π.χ. να µπορούν να 
έρχονται φοιτητές από την Παλαιστίνη, από την Κύπρο, από την Αλεξάνδρεια, από την 
Ισπανία, από την Ιταλία. Φοιτητές που να προσεγγίζουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές µέσα 
από τα προγράµµατα ΕΡΑΣΜΟΣ, να γίνονται ανταλλαγές. Θέλουµε ένα πανεπιστήµιο 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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ευρωµεσογειακό, δεν θέλουµε ένα πανεπιστήµιο εµείς για εµάς. Άρα κατά την άποψη τη δική 
µου είναι ότι ένα πανεπιστήµιο του σήµερα πρέπει να έχει µια φοιτητική εστία, µια φοιτητική 
εστία που όπως πολύ σωστά ειπώθηκε πρέπει να τηρεί κάποιες προδιαγραφές, να υπάρχουν 
κάποιοι κανόνες, ώστε πραγµατικά µακροπρόθεσµα να προσφέρουν πάρα πολλά στον τόπο 
µας.  

Μη βλέπουµε τη φοιτητική εστία µε άµεσο κέρδος. ∆ηλαδή πως µέσα σε ένα – δύο χρόνια η 
τοπική κοινωνία να αναπτύξει το εισόδηµά της. Μπορεί όµως να το αναπτύξει µακροπρόθεσµα 
και µάλιστα πολλαπλάσια, αλυσιδωτά και οικονοµικά σε χρήµα αλλά και σε γνώσεις, γιατί το 
µεγαλύτερο όφελος σε µία πόλη και σε µία περιοχή που έχει αύριο είναι όταν υπάρχουν 
ανταλλαγές µε άλλους πολιτισµούς, µέσα από τη Μεσόγειο, µέσα από την Ευρώπη. Και ήθελα 
να ρωτήσω τη ∆ηµοτική αρχή γιατί δεν σκέπτεται το παλιό νοσοκοµείο αντί για δηµαρχείο να 
το κάνει π.χ. ένα κέντρο παιδείας, καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών, όπου εκεί στο πίσω 
µέρος που παλιά ήταν ο χώρος της σχολής νοσοκόµων, να στεγάσει τη φοιτητική εστία και 
µαζί µε άλλες πρωτοπόρες και καινοτόµες δράσεις, πραγµατικά ο χώρος εκείνος να γίνει ένας 
πρωτοποριακός χώρος ώστε να στεγάσει όλα τα παραπάνω που είπα. Ευχαριστώ κε Πρόεδρε. 

 
Όσον αφορά την παραχώρηση του χώρου της φοιτητικής εστίας. Πέρα από τη 
θέση µας η οποία είναι γνωστή και την έχουµε επαναλάβει πολλές φορές στο 

παρελθόν και τη διαφωνία µας για τον τρόπο ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου πως είναι 
διάσπαρτο σε όλη την Πελοπόννησο, µε τι κριτήρια έγινε (ρουσφετολογικά κλπ) για τις 
εργασιακές σχέσεις µε τους καθηγητές και τα ρέστα. Και όλα αυτά όπως έγινε φανερό και 
σήµερα, µε τη λογική της ανάπτυξης που βασίζεται στη τσέπη των οικογενειών των φοιτητών. 
Αυτά µας είπαν προηγούµενα οι επικεφαλείς. 

Η θέση µας είναι δωρεάν στέγαση – σίτιση για όλους τους φοιτητές. Πάρτε θέση πάνω σ΄ 
αυτό. Για όλους τους φοιτητές δωρεάν στέγαση και σίτιση.  

Με τη συγκεκριµένη πρόταση προβλέπεται η στέγαση µόνον 100 φοιτητών, έτσι απ΄ ότι 
ακούστηκε εδώ αλλά και απ΄ ότι φαίνεται οι ανάγκες είναι πολύ µεγαλύτερες στη λογική της 
ανάπτυξης που θα έχει απ΄ ότι φαίνεται το Πανεπιστήµιο τα επόµενα χρόνια και την αύξηση 
των εισακτέων.  

Αλλά το ζήτηµα είναι εδώ όσον αφορά τα Σ∆ΙΤ. Έρχεται η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει 
κάποια επιχειρηµατικά συµφέροντα, µας βάζει εµάς, το ∆ήµο Καλαµάτας και άλλους ∆ήµους 
ανά την Ελλάδα να παραχωρούµε οικόπεδα και ο κύριος θα γλεντάει µε τα κέρδη που θα 
βγάζει. Και δεν είναι εδώ µόνο, εντάξει, θα φτιάξει εστία για 100 φοιτητές, αλλά θα µπορεί να 
κάνει πιστεύω και ότι άλλο θέλει. Παράδειγµα πάρκινγκ, χώρους αθλητικούς που θα τους 
νοικιάζει και οτιδήποτε. Παραδίδεται έτσι η δηµόσια περιουσία και από την άλλη και η µέριµνα 
η φοιτητική στο ιδιωτικό κεφάλαιο για εµπορευµατική αξιοποίηση. Και να ρωτήσω και κάτι 
άλλο. Ποιος µας εξασφαλίζει ότι δεν θα πληρώνουν οι φοιτητές που θα µένουν εκεί; Ή κάτι 
άλλο. Τι θα γίνει µε το άσυλο; Γιατί ξέρετε η ιδιωτικοποίηση των φοιτητικών εστιών ανοίγει 
τους ασκούς του Αιόλου για την κατάργηση του ασύλου. Γιατί θα σου λέει ο άλλος ο κύριος, 
«εγώ το χρησιµοποιώ το βράδυ για παράδειγµα, για άλλο σκοπό ή το καλοκαίρι ή δεν ξέρω 
εγώ τι τη φοιτητική εστία». Άρα παύει να είναι και δηµόσιος χώρος. Εµείς πιστεύουµε ότι 
µπορούν να βρεθούν χώροι για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες και του ΤΕΙ ακόµα. Υπάρχουν 
για παράδειγµα µεγάλες ιδιωτικές περιουσίες στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. Να γίνουν 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, όπως έχουν γίνει σε παρόµοιες περιπτώσεις για τους ιδιώτες 
(ΠΟΤΑ Ρωµανού) ή το εργοστάσιο το παλιό του Καρέλια ή το νοσοκοµείο. Μπορούν να 
βρεθούν χώροι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Ευχαριστώ. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι εάν ερχόταν κάποιος ο οποίος δεν µας ήξερε και µας 
άκουγε, άκουγε στις αγορεύσεις µας, θα µπερδεύονταν όσον αφορά τις πολιτικές 

και ιδεολογικές µας αναφορές. Εγώ δεν σας κρύβω ότι αυτά τα οποία άκουσα είµαι ποιο κοντά 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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σ΄ αυτά που είπε ο Βασίλης ο ∆ικαιουλάκος, καταλαβαίνω τις λογικές, και αυτά στα οποία είπε 
ο συνάδελφος ∆ιασάκος. Εκεί είµαι πιο κοντά. Και να εξηγηθώ. Οι µεγάλες κουβέντες και η 
θεωρητική στήριξη πράξη απαιτείται και εµείς ως ∆ηµοτική αρχή εµπράκτως θέλοµε να 
αποδεικνύοµε καθηµερινά τη στήριξή µας προς το ΤΕΙ και το Πανεπιστήµιο. Και αυτό είναι µία 
συγκεκριµένη πράξη αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι µία πράξη αντίστοιχη µε τις οµόφωνες 
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων Σπάρτης, Ναυπλίου, Κορίνθου, Αλεξανδρουπόλεως. 
∆εν είναι κάτι που το κάνουµε µόνοι µας. 

Να πω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν σ΄ αυτή την αίθουσα να ακούγονται αγορεύσεις περί της 
αναγκαιότητας ή µη της φοιτητικής εστίας; Είναι δυνατόν; Υπάρχει πανεπιστήµιο στον κόσµο 
το οποίο να µην έχει φοιτητική εστία, έστω και ένα, ακόµα και σε χώρες πάµπτωχες του τρίτου 
κόσµου; Ξέρετε εσείς κανένα πανεπιστήµιο; Τυχαίνει ο γιός µου το τελευταίο καιρό να πηγαίνει 
σε διάφορα πανεπιστήµια της Ευρώπης. Όχι ο γιός µου, και χιλιάδες άλλα παιδιά. Το πρώτο το 
οποίο κάνει είναι να συνεννοείται µε το πανεπιστήµιο που τον δέχεται για συγκεκριµένα 
ερευνητικά προγράµµατα και να κλείνει δωµάτιο στη φοιτητική εστία. Τι θέλω να σας πω. 
Μιλάµε για πανεπιστήµια και ΤΕΙ εξωστρεφή, για πανεπιστήµια και ΤΕΙ τα οποία θα 
αναπτύξουν µεταπτυχιακά προγράµµατα. Και αφήνουµε να ξεφεύγει από τα χείλι µας 
επιχειρήµατα του τύπου «δεν χρειάζονται φοιτητικές εστίες»; Είναι δυνατόν να λέµε τέτοια 
πράγµατα σ΄ αυτή την αίθουσα;  

∆εν ξέρω εάν αγαπητοί συνάδελφοι διαβάσατε την προχθεσινή, τη χθεσινή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Την 
αναφορά για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Τουρκίας. Λυπούµαι γιατί είµαστε 20 
χρόνια περίπου πίσω. Η Τουρκία έχει αυτή τη στιγµή 9.000 ξένους φοιτητές σε αγγλόφωνα 
ιδιωτικά πανεπιστήµια ή ιδρυµατικά εν πάση περιπτώσει. Πως θα βαδίσουµε εµείς, έτσι µε 
περίκλειση τη τριτοβάθµια εκπαίδευση; Θα συρρικνώνεται, θα πεθάνει στο τέλος και τα παιδιά 
µας θα αναζητούν σπουδές στην Αλβανία και στην Τουρκία. Η Βουλγαρία ήδη έχει 
εκσυγχρονισθεί. Είναι δυνατόν να µιλάµε για βιώσιµο πανεπιστήµιο χωρίς µία φοιτητική εστία 
100 φοιτητών, φοιτητική εστία που θα παρέχει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις και να τα λέµε 
σ΄ αυτή την αίθουσα και να αντιµετωπίζουµε το πανεπιστήµιο µόνον περίπου ως στρατόπεδο 
ή ως ταβέρνα ή ως ψυχαγωγικό κέντρο; Το τι θα δώσει ακριβώς, το τι θα πάρει η πόλη και 
τίποτα παραπέρα; Με τέτοιες λογικές αγαπητοί συνάδελφοι δεν µπορεί να ζήσει το 
πανεπιστήµιο ούτε να έχει καµία προοπτική. Πρέπει η πόλη σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
να σταθεί δίπλα µε πράξεις και ότι άλλο θέλει επιπλέον διότι το πανεπιστήµιο είναι κάτι πολύ 
σοβαρότερο από τη συµβολή στην οικονοµική ζωή του τόπου. Αυτό έρχεται δεύτερο, άλλα 
πράγµατα προέχουν. Εγώ συµφωνώ για την πίεση που ασκήθηκε και για την έδρα και για τις 
σχολές διότι η κατανοµή όπως έγινε ήταν άδικη για την πόλη της Καλαµάτας και καλώς 
αναλήφθηκε τότε αυτός ο αγώνας. Βέβαια ειπώθηκα «ή όλα ή τίποτα», καταλαβαίνω ότι ήταν 
ένα µέσο πίεσης και κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγµή. Τι γίνεται µε τη Σπάρτη µε τη σχολή 
της νοσηλευτικής, µιλάµε για σχολές µε ελκυστικότητα στην αγορά εργασίας, ήδη γίνεται µε 
την Τρίπολη µε τη σχολή πληροφορικής. Πρέπει γρήγορα να δούµε κι αυτή την παράµετρο, 
σχολές οι οποίες να αναφέρονται ευθέως στην αγορά εργασίας διότι εκεί θα κριθούν µε την 
είσοδο των κολεγίων που είναι ο µεγάλος κίνδυνος και αυτή πρέπει να είναι η αγωνία µας 
αγαπητοί συνάδελφοι. 

Να πω και άλλο. Η φοιτητική εστία δεν είναι ένα δωµάτιο στο οποίο θα µείνει κάποιος φοιτητής 
ή ένα σύνολο δωµατίων που θα µείνουν πολλοί φοιτητές. Είναι ένας χώρος πνευµατικός, ένας 
χώρος όσµωσης παιδιών, φτωχών κατά κανόνα από διάφορες περιοχές της χώρας. Εγώ δεν 
αναφέροµαι µόνον σε φοιτητές έλληνες, αναφέροµαι και σε ξένους φοιτητές οι οποίοι πρέπει 
να έρθουν εδώ και να παρακολουθήσουν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα και του ΤΕΙ και του 
Πανεπιστηµίου. Και τι λέµε; Να δώσουµε έναν χώρο ο οποίος προορίζονταν για σχολείο. Χώρος 
κατάλληλος τον οποίο η πανεπιστηµιακή κοινότητα κρίνει ως κατάλληλο, που θα χτισθεί η 
φοιτητική εστία µε συγκεκριµένες διαδικασίες. Να συζητήσουµε για τις διαδικασίες. Είναι 
εύλογη η συζήτηση πάνω στα Σ∆ΙΤ αλλά είναι δυνατόν να συζητάµε αν χρειάζεται η φοιτητική 
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εστία σε ένα πανεπιστήµιο; Έχει γίνει τέτοια κουβέντα ποτέ σε καµία κοινωνία όπου έχει 
πανεπιστήµιο; Υπάρχει πανεπιστήµιο χωρίς φοιτητική εστία; 

Άλλο θέµα αγαπητοί συνάδελφοι. Αν υπάρχουν οι αγκυλώσεις και το πανεπιστήµιο έπρεπε να 
πάρει τη φοιτητική εστία του ΤΕΙ και να γίνει µία άλλη φοιτητική εστία για το ΤΕΙ σε ένα άλλο 
χώρο. Κρίθηκε αυτό πριν από µία δεκαετία.  

Άλλο θέµα αγαπητοί συνάδελφοι αν τα σπίτια τα ιδιωτικά στοιχίζουν επτακόσια τόσα και τα 
κρατικά στοιχίζουν δέκα χιλιάδες. Εµείς θα τα λύσουµε αυτά; Είναι δυνατόν αυτό το επιχείρηµα 
να χρησιµοποιείται για να µη γίνει φοιτητική εστία; Κανένα ζήτηµα δεν υπάρχει για τα 
στρέµµατα που λέτε. Από τα 19.000 τ.µ. επιλέγηκαν εκείνα τα τετραγωνικά τα οποία δεν θα 
δηµιουργήσουν πρόβληµα σε κανέναν και πολύ περισσότερο στην ιδιοκτησία. Υπάρχει 
αντίρρηση από κανέναν ότι ένας τέτοιος πνευµατικός χώρος, διότι η φοιτητική εστία είναι και 
πνευµατικός χώρος, ένας χώρος µε νεολαία, θα λειτουργήσει θετικά στην κατεύθυνση 
αναβάθµισης αυτής της βορειοανατολικής περιοχής η οποία έχει προβλήµατα;  

Αγαπητοί συνάδελφοι στήριξη του Πανεπιστηµίου µε πράξεις. Και πράξεις σηµαίνει ότι ο ∆ήµος 
να κάνει τα µέγιστα. ∆ιότι εγώ επισηµαίνω τον κίνδυνο ο οποίος έρχεται και πρέπει να 
σταθούµε απέναντι.  

Λοιπόν ζητώ από το Σώµα να ψηφίσει τη συγκεκριµένη πρόταση όπως έκαναν οι συνάδελφοί 
µας στη Σπάρτη, στην Κόρινθο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ναύπλιο. Να αξιοποιήσοµε την 
ευκαιρία για να έχοµε έναν χώρο που είναι χώρος του πανεπιστηµίου, που θα υπηρετεί τις 
ανάγκες των φοιτητών, που θα υπηρετεί τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, που θα λειτουργεί 
ελκυστικά για τους φοιτητές από το εξωτερικό, που θα εκφράζει την εξωστρέφεια των 
ελληνικών πανεπιστηµίων, διότι εάν δεν υπάρξει εξωστρέφεια και αν δεν υπάρξει ποιότητα 
είναι καταδικασµένα, τέλος. Περίκλειστο, κρατικίστικο, δηµοσιοϋπαλληλίστικο πανεπιστήµιο 
δεν έχει θέση ούτε προοπτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ καταλαβαίνω και την 
αγωνία ενός µισθοσυντήρητου που έχει µια γκαρσονιέρα και την αγωνία του επιχειρηµατία µε 
τα 1.500 διαµερίσµατα αθροιστικά. Αυτά ξέρετε υπάρχουν, έχει εξαιρετική ελκυστικότητα η 
περιοχή αλλά ξέρετε ότι έχει αλλάξει ο νόµος, έχει αλλάξει η φορολογία και περιµένουµε τα νέα 
δεδοµένα. ∆εν σηµαίνει τίποτα για την περιοχή µας, είναι από τις πιο ελκυστικές της πατρίδος 
µας, δεν θα υπάρξει πρόβληµα. Αλλά µη βάζουµε µια τέτοια µεγάλη υπόθεση απέναντι. Εγώ 
δεν µε πειράζει και η επιχειρηµατολογία στις γειτονιές «ξέρεις είναι ξενοίκιαστο, γιατί φτιάξαν 
µια φοιτητική εστία διότι εάν δεν την έκαναν θα ήταν νοικιασµένο». Νοµίζω δεν θα το 
χρησιµοποιήσετε. Αλλά σκεφτείτε την ουσία αυτών που σας είπα. ∆εν γίνεται πανεπιστήµιο 
χωρίς φοιτητική εστία. ∆εν γίνονται µεταπτυχιακά προγράµµατα χωρίς φοιτητική εστία. ∆εν 
υπάρχει ελκυστικότητα φοιτητών από το εξωτερικό χωρίς φοιτητική εστία. Και εν πάση 
περιπτώσει για 100 θέσεις οµιλούµε αγαπητοί συνάδελφοι. 

∆εν θέλω τίποτε άλλο να σας πω, θεωρώ ότι κάποια απ΄ τα οποία ειπώθηκαν δεν απηχούν τις 
βαθύτερες σκέψεις µας από κάποιους συναδέλφους. 

 
Ακούγοντας τον κ. ∆ήµαρχο να µιλάει για στήριξη του Πανεπιστηµίου και 
µάλιστα τη λέξη «στήριξη» τη χρησιµοποίησε αρκετές φορές, εκείνη τη 

στιγµή διαρωτήθηκα αν πράγµατι αυτή τη θέση που µας κάνει ο κ. ∆ήµαρχος είναι για στηρίξει 
πραγµατικά το Πανεπιστήµιο για να οικειοποιηθεί µελλοντικά ένα έργο της τάξεως µιας 
φοιτητικής εστίας. Θεµιτό και το δεύτερο αν συντρέχει που µε την πολιτική ασχολούµεθα, 
µπορεί κι αυτός ο λόγος να υφίσταται. Βεβαίως όµως εξέφρασα µεγάλες απορίες µέσα µου 
όταν άκουσα τον κ. ∆ήµαρχο να λέει αυτά που είπε και να λέει προς εµένα και σε άλλους 
συναδέλφους ότι µε άλλα λόγια δεν έχει αντιληφθεί την κατάσταση, την τραγική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η τοπική µας οικονοµία. Και δεν είναι µόνον τα εκατοντάδες, χιλιάδες 
ξενοίκιαστα διαµερίσµατα κε ∆ήµαρχε. Είναι κι αυτά που κατασκευάζονται. Και σ΄ αυτά που 
κατασκευάζονται δουλεύουν εκατοντάδες, χιλιάδες εργατοτεχνίτες συµπολίτες µας οι οποίοι 
χάνουν το µεροκάµατο. Θα έλεγα ότι η γραµµή πλεύσης για την αξιοποίηση όλων αυτών των 
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ακινήτων θέλουµε να προβληθεί η Καλαµάτα, να γίνει ελκυστικότερη απ΄ ότι είναι, µάλιστα µε 
την ολοκλήρωση του εθνικού δρόµου όταν πλέον ο εθνικός δρόµος θα την µετατρέψει σε 
προάστιο των Αθηνών. Ναι, αλλά πως; Μέσα από τα γραφεία µας. Να το λέµε αυτό και να 
µένει αυτό µέσα σ΄ αυτήν την αίθουσα ή να κάνουµε κάποιες ενέργειες, κάποιες κινήσεις, να 
βγούµε προς τα έξω, να πλασάρουµε στους Αθηναίους, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη αυτό 
που έχουµε, αυτό το αγαθό που έχουµε, τις ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες; ∆ιανύουµε έναν 
χειµώνα µε θερµοκρασίες ήπιες. Ο ευρωπαίος δεν το ξέρει. Και πως θα το µάθει εάν εµείς δεν 
κάνουµε αγαπητέ συνάδελφε της ∆ΕΤΑΚ ή της Α∆ΕΚ – δεν είναι προσωπικές αιχµές – προβολή, 
δεν βγούµε έξω από το καβούκι µας, έξω από τον εαυτό µας να µιλήσουµε, να βρούµε τα 
µεγάλα γραφεία, τα µεγάλα µεσιτικά γραφεία, τα µεγάλα τουριστικά γραφεία για να 
πλασάρουµε αυτό το προϊόν που έχουµε; Και αυτό δεν το κάνουµε και όµως λέµε µεγάλες 
κουβέντες και µεγάλα λόγια. Και εύχοµαι καθ΄ όλη τη διάρκεια της τετραετίας να µη µείνουµε 
στις µεγάλες κουβέντες και στα µεγάλα λόγια γιατί αυτά δεν θα µας σώσουν. 

Στο δια ταύτα όµως. Η πόλη αντιµετωπίζει ένα τεράστιο πρόβληµα. Απορώ πως δεν το έχουµε 
διαπιστώσει όλοι σ΄ αυτή την αίθουσα. ∆εν κυκλοφορούµε έξω; ∆εν συνοµιλούµε µε κόσµο; 
∆εν κοιτάµε στις µικρές αγγελίες εκατοντάδες ξενοίκιαστα διαµερίσµατα τα οποία παραµένουν 
ξενοίκιαστα για πολλούς µήνες µη πω για χρόνια; ∆εν µας προβληµατίζει αυτό; ∆εν µας 
αφυπνίζει; Ούτε µας προβληµατίζει, ούτε µας αφυπνίζει. Και ερχόµαστε εδώ και δηµιουργούµε 
εντυπώσεις προκειµένου να πλήξουµε τις µειοψηφίες, ότι δεν τα λέµε καλά, δεν τα 
σκεφτόµαστε καλά. Εµείς τα λέµε, τα λέµε µε το όνοµά τους, τα λέµε όπως πρέπει να τα λέµε 
και από κει και πέρα τις εκτιµήσεις και τα συµπεράσµατα, οι πολίτες µας ακούνε, θα µας 
διαβάζουν αύριο από τις εφηµερίδες και ο καθένας θα εισπράξει το τίµηµα στο τέλος αυτής της 
διαδροµής. Και κάτι ακόµα κε ∆ήµαρχε. Η εισροή των ξένων φοιτητών δεν εξαρτάται από µια 
τριτοκοσµική φοιτητική εστία που θα διαµένουν τους καλοκαιρινούς µήνες φίλε Βασίλη, 
εξαρτάται από το επίπεδο και το περιεχόµενο σπουδών που παρέχουν τα µεταπτυχιακά 
τµήµατα. Εξαρτάται από την ίδια την πόλη, πως είναι διαρθρωµένη, τι προσφέρει. Πάντως µια 
πόλη που λιµοκτονεί, µια πόλη που βυθίζεται στο τέλµα αποτρέπει την εισροή ξένων 
φοιτητών.  

Και κάτι ακόµα για τα Σ∆ΙΤ. Είπατε 139.000.000 κε ∆ήµαρχε; Πόσο; 30.000.000; 5.000 τ.µ.; 
Κύριοι συνάδελφοι ξέρετε που πάει το τετραγωνικό; Α, για όλο το συγκρότηµα! Μα και γι΄ 
αυτό το κτήριο να τα βάλετε κάτω, να δείτε λοιπόν που φτάνει η ιστορία για το συγκεκριµένο 
κτήριο. Αυτά ας µας προβληµατίσουν. 

 
Κε Πρόεδρε είπε ο κ. ∆ήµαρχος ότι δεν υπάρχει πανεπιστήµιο που να µην έχει 
φοιτητική εστία. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, θα συµφωνήσω µαζί του. Και 

αναφέρεται σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Μα και εγώ είχα αναφερθεί προηγουµένως και 
είπα ότι λειτουργούν οι φοιτητικές εστίες εκεί µε άλλους όρους, µε άλλες προϋποθέσεις, µε 
κανονισµό λειτουργίας. Έχετε την εντύπωση ότι κάποιος απ΄ αυτούς τους φοιτητές του 
εξωτερικού που µένουν σ΄ αυτές τις φοιτητικές εστίες θα µπορούσε να µείνει στη φοιτητική 
εστία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης όπως είναι σήµερα; ∆εν ξέρω πόσο καιρό έχει να µπει 
σε πανεπιστήµιο ο κ. ∆ήµαρχος. Το λέω αυτό γιατί εγώ µπαίνω συχνά, πολύ συχνά. ∆εν ξέρω 
εάν θα µπορούσε κάποιος φοιτητής να µείνει στη φοιτητική εστία της Αθήνας ή της Πάτρας 
όπως είναι αυτή τη στιγµή οι φοιτητικές εστίες που ανέφερα.  

Αλλά µε την ευκαιρία αυτή όµως, άµα θα κάνεις κανείς µία αναγωγή στο φοιτητικό πληθυσµό 
κάθε πόλης, κάθε πανεπιστηµίου, δεν νοµίζω να ξεπερνάει το 1/100 των φοιτητών που 
εξυπηρετείται σε φοιτητικές εστίες. Το 1/100.  Μια φοιτητική εστία µπορεί να έχει το 
πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, έχει 40.000 φοιτητές, µπορεί στη φοιτητική εστία να µένουν 
400 άτοµα το πολύ, να µην πω τα µισά. Ποια είναι η συµβολή δηλαδή της φοιτητικής εστίας 
στην όλη διαδικασία ή από πού προκύπτει η ελκυστικότητα του πανεπιστηµίου εξαιτίας αυτής 
της φοιτητικής εστίας; Θα ήθελα πολύ να µας το εξηγήσει κάποιος. Και αν πιστεύει κανείς ότι 
µε τη φοιτητική εστία θα προσελκύσει φοιτητές, µε αυτές τις φοιτητικές εστίες, τότε είναι 
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µακριά γελασµένος. Εκτός εάν εµείς διεκδικούµε την πανελλήνια πρωτοτυπία η δική µας 
φοιτητική εστία που λέµε να γίνει ή αυτή που προτείνει τώρα τέλος πάντων το πανεπιστήµιο 
εδώ το τοπικό, θα αποτελεί την εξαίρεση, την πανελλήνια εξαίρεση και θα λειτουργεί άψογα µε 
κανονισµό λειτουργίας που θα σέβεται ο κάθε ένας απ΄ αυτούς τους φοιτητές που µένει µέσα 
τις υποχρεώσεις του. Το πιστεύετε αυτό το πράγµα; Εγώ σας είπα, έχω δει ντουλάπες να τις 
πετάνε από τα παράθυρα σε φοιτητική εστία και έχω δει πόρτες σπασµένες στα φοιτητικά 
διαµερίσµατα αυτά. 

 
Κε Πρόεδρε εγώ καταρχήν θα συµφωνήσω απόλυτα και το λέω πραγµατικά έτσι 
ειλικρινέστατα και µε όλη την εκτίµηση στην πρώτη πρόταση στα πρώτα λόγια του 

κ. Κοσµόπουλου. Αυτό που αφορούσε τη συνεργασία και την γενικότερη έτσι συνεννόηση 
µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας γενικά σε όλες τις τετραετίες και ΤΕΙ και Πανεπιστήµιο. Αλλά κε 
Κοσµόπουλε τα βρίσκουν και τα κάνουν. Και θα πω σε λίγο για ποιο λόγο το εννοώ αυτό. 

Όσον αφορά την εισήγηση που έκανα και θα το ξαναπώ πάλι και πρόσεχα πάρα πολύ τα λόγια 
µου, είπα ότι σ΄ αυτό το πράγµα που ζητήθηκε από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, και θα 
µιλήσω καθαρά τεχνικά, αυτό που µπορούσε να ικανοποιήσει το αίτηµα του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, η µοναδική έκταση ήταν µόνο αυτή. Και όσον αφορά – και καθαρά πάλι µιλάω 
τεχνικά – το πρόβληµα που είπατε από τον ΟΣΚ για το 1.000.000 ευρώ αποζηµίωση, δεν 
τίθεται θέµα, γι΄ αυτό και υπάρχει αυτό το παιχνίδι στην εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας 
µεταξύ από τα 14.500 παίρνουµε τα 6.500 και από τα 5.000 παίρνουµε τα 2.500 για να µην 
υπάρχει πρόβληµα µε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Με τις διαβεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας 
πάντα και τον έλεγχο των συµβολαίων, αυτά τα τετραγωνικά είναι εντελώς καθαρά, είναι 
δικαιοδοσία του ∆ήµου αυτή τη στιγµή, δεν τίθεται θέµα 1.000.000. 

Ούτε θα συµφωνήσω µε τον συντελεστή δόµησης το 0,4 µε 0,6. Από αλλού παθαίνει τη ζηµιά 
η οποιαδήποτε πόλη και ιδιαίτερα η Καλαµάτα µε τις µεγάλες πολυκατοικίες και τις µέγιστες 
καλύψεις και όχι από έναν χώρο που εγώ επιµένω ότι αν τηρηθούν οι κανόνες και τα στάνταρ 
έχει κοινωφελή σκοπό.  

Και όσον αφορά πάλι την παρατήρηση, πάντα µιλάω τεχνικά, ότι διαιρούµε το 5.000 δια τα 
100 και βγαίνει 50 τετραγωνικά στον καθένα, δεν είναι έτσι. Επειδή οι φοιτητικές εστίες κε 
Τσερώνη δεν είναι όπως ήταν παλιά και θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει να γίνει, έχουν αλλάξει τα 
πράγµατα, οι φοιτητικές εστίες ποια δεν είναι κάποια δωµάτια που σωστά κι εγώ τα είχα ζήσει 
που πετάγανε τις ντουλάπες, ήταν βρόµικες, µε οποιονδήποτε περιβάλλοντα. ∆ύσκολα που κι 
εµείς δεν περνάγαµε από µέσα. Αλλά πια είναι πυρήνες ακόµα και µάθησης και γνώσης, ακόµα 
έχουν και χώρους βιβλιοθήκης και οτιδήποτε άλλο που δεν θα είναι µόνο για ύπνο.  

Πάµε τώρα στο πολιτικό και θα εξηγήσω γιατί είπα και µιλάω γενικά ποια και θα φτάσω πάλι 
στο συγκεκριµένο, γιατί είπα ότι τα βρίσκουν και τα κάνουν κε Κοσµόπουλε. Τα βρίσκουν και 
τα κάνουν γιατί αν είχαµε ένα θέµα σήµερα αξιοποίησης και ενίσχυσης του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου και του ΤΕΙ Καλαµάτας, όλοι θα λέγαµε να βοηθήσουµε, να το ενισχύσουµε, να 
βρούµε, να, να, να. Όταν έρχεται όµως το αίτηµά τους, φτάνουµε σ΄ αυτή την αντιπαράθεση 
που είναι θέµα πλειοψηφίας και µειοψηφίας και έχουµε το αποτέλεσµα – γυρνάω πίσω - σε ένα 
χώρο που είναι στο χώρο του Πανεπιστηµίου να υπάρχει φοιτητική εστία του ΤΕΙ. Γιατί; Γιατί 
δεν υπήρχε ένας προγραµµατισµός. Σε ένα χώρο που δόθηκε για πανεπιστήµιο δίπλα να 
υπάρχει ένας γηπέδου. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει µια συνέχεια και µια οργάνωση και ένας 
προγραµµατισµός από οποιαδήποτε ∆ηµοτική αρχή. Επαναλαµβάνω και πάλι, σε ένα χώρο που 
έχει δοθεί στο πανεπιστήµιο θα υπάρχει φοιτητική εστία του ΤΕΙ. ∆υστυχώς. Που όλοι έχουµε 
το φταίξιµό µας και από τις προηγούµενες τετραετίες. Γι΄ αυτό λέω ότι τα βρίσκουν και τα 
κάνουν. 

Και δυο παρατηρήσεις. Και τόχα ξαναπεί και άλλη φορά. Είναι πολύ µεγάλο λάθος προσωπικά 
για µένα για την τοποθέτηση που έγινε και δεν πρέπει να το βλέπουµε έτσι εάν θέλουµε το 
πανεπιστήµιο να έχει µέλλον, ότι το πανεπιστήµιο θα είναι το εργαλείο τόνωσης της οικονοµίας 
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της πόλης. Σκεφτείτε, µόνο αυτό σαν παράδειγµα λέω, µετά από 4 – 5 χρόνια µε τα 
προβλήµατα που περνάνε τη δύσκολη περίοδο που έχουν τα πανεπιστήµια, να πάει ο πρύτανης 
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου να ζητήσει χρηµατοδότηση και ενίσχυση τµηµάτων και να 
του πει ο τάδε υπουργός «που είναι η φοιτητική εστία, που είναι οι χώροι σου» και να πει 
αυτός «έχω επιδότηση ενοικίου, µοιράζω τους φοιτητές µες στην πόλη, δεν έχω χώρους». 
Σκεφτείτε αυτό. Αν θέλετε το πανεπιστήµιο να έχει µέλλον δεν πρέπει να το βλέπουµε ότι είναι 
αποκλειστικό εργαλείο τόνωσης της οικονοµίας της περιοχής µας. Σκεφτείτε και πάλι να µην 
έχει χώρους, να είναι σκορπισµένοι οι φοιτητές και εµείς να πάµε να ζητήσουµε. . . . 

 
Να τους αγοράσει. 

 
Όχι, δεν πάει έτσι, δεν είναι το σωστό αυτό. Να αγοράσει τι χώρους; Που θα είναι 
διασκορπισµένοι µέσα στην πόλη; Με είναι δυνατόν; Τότε να αγοράσει και αίθουσες 

µέσα στην πόλη.  
Όχι. Εκεί όµως έρχεται η βοήθεια από την τοπική κοινωνία. Για να ολοκληρώσω, γιατί είναι 
πολύ µεγάλο το θέµα. Εδώ το πρόβληµα στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι στο θέµα όπως 
θίχθηκε κάποια στιγµή από τον κ. Μπάκα, είναι το θέµα της γειτονιάς, της ευρύτερης περιοχής 
εκεί πέρα, ότι κάποιοι χώροι πάνε στο Πανεπιστήµιο. Εκεί θα πρέπει και εκεί ήταν και ο δικός 
µου προβληµατισµός αλλά δυστυχώς επαναλαµβάνω ήταν ο µοναδικός χώρος που 
µπορούσαµε αν θέλουµε να πούµε ναι στο αίτηµα του Πανεπιστηµίου, ότι δυστυχώς κάποιους 
χώρους από κει που ήταν δεσµευµένοι και είχαν µια προοπτική σίγουρα στην επόµενη 
δεκαετία, θα τους χάσουνε, ή το γυµνάσιο ή το λύκειο, κάποια παιδιά και ίσως θα υπάρξει 
ανάγκη στην επόµενη 20ετία αλλά και τις τωρινές αθλητικές εγκαταστάσεις. Εκεί εγώ θεωρώ 
ότι πρέπει να δεσµευθεί και η ∆ηµοτική αρχή αλλά και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σ΄ αυτούς τους 
χώρους καταρχήν το γενικό να υπάρχει µια προνόηση µε το διευρυµένο, αυτό θα έρθει του 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου για αµέσως σε γειτονική περιοχή στην ένταξη που θα γίνει τώρα 
να υπάρχει χώρος γυµνασίου – λυκείου και στους σηµερινούς χώρους αθλοπαιδιών να 
δεσµευτεί το Πανεπιστήµιο όταν θα προχωρήσει η παραχώρηση, οι χώροι αυτοί να είναι σε 
δηµόσια χρήση και να µην είναι περιφραγµένοι από το χώρο του Πανεπιστηµίου. 

 
Θα πω µια κουβέντα. Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να την πω την κουβέντα αυτή 
γιατί εύχοµαι στο µέλλον να λέµε όλο καλές κουβέντες για το Πανεπιστήµιο. 

Αλλά φοβούµαι ότι αν δεν πάµε έτσι ενωµένοι σε µία διαδικασία στήριξης αυτής της 
προσπάθειας, νοµίζετε έγινε κάποια σχολή και τελειώσαµε, έχουµε Πανεπιστήµιο; Ο αγώνας 
πρέπει να είναι καθηµερινός γιατί το Πανεπιστήµιο είναι µία δυναµική ιστορία και αν χάσει το 
δυναµισµό του στο περιβάλλον το ευρωπαϊκό το οποίο ζούµε, θα πάψει να υπάρχει, δεν θα 
είναι επιλέξιµο σε κάποια χρόνια. Και πρέπει να κάνουµε την παρέµβασή µας όχι για να έχουµε 
τη συνείδησή µας ήσυχη, γιατί έτσι πρέπει να κάνουµε. Εγώ µπορούσα να καταλάβω, 
συγχωρέστε µε γιατί δεν µπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. ∆ύο ειδών αντιθέσεις απόψε εδώ. Η 
µία τη διαδικασία των Σ∆ΙΤ. Είναι ένα θέµα το οποίο έχει και την ιδεολογική του διάσταση, «να 
πληρώσει το δηµόσιο, µην πάτε σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα». Και το δεύτερο που θα 
µπορούσα να καταλάβω, «όχι εκεί, αλλά εκεί ή παραπέρα». ∆εν µπορώ να καταλάβω τη λογική 
«µην κάνετε φοιτητική εστία». Αυτό είναι πρωτάκουστο. Και να στηρίζετε µάλιστα µε 
επιχειρήµατα του τύπου ότι οι φοιτητές πετάνε τις ντουλάπες από τα παράθυρα. Γίνεται και 
καµιά φορά αυτό. Με τέτοια λογική λοιπόν θα φτάσουµε να µην φτιάχνουµε πανεπιστήµια, να 
µην κάνουµε αίθουσες, να µην φτιάχνουµε εισόδους διότι οι φοιτητές τις γράφουν, 
καταστρέφουν τα θρανία και το ένα και το άλλο. Είναι αυτές λογικές υποστήριξης των 
επιχειρηµάτων; Η φοιτητική εστία είναι ένα βασικό συνοδό έργο του πανεπιστηµίου σε 
ολόκληρο τον κόσµο.  

Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω, είµαι βέβαιος ότι και σε συζήτηση στο ΤΕΕ ή στους µεσίτες 
ή στους εµπόρους διαµερισµάτων θα ήταν πιθανότατα ποιο ήπια η επιχειρηµατολογία για το 
συγκεκριµένο ζήτηµα από τα όσα ακούστηκαν εδώ. Υπάρχει πράγµατι ένα πρόβληµα σ΄ αυτή 

ΦΩΝΗ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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τη φάση στην πόλη, πρόβληµα βραχυπρόθεσµο το οποίο είµαι βέβαιος και θα το δείτε ότι θα 
αντιµετωπισθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα. Είναι να ακούγονται εδώ κουβέντες του τύπου 
«Λιµοκτονεί η πόλη, βυθίζεται η πόλη στο τέλµα;» Τι να πούµε τότε για άλλες πόλεις της 
Ελλάδος; Υπάρχει πρόβληµα οικονοµικό, υπάρχει πρόβληµα ανεργίας, υπάρχουν κάποιες 
στροφές και δύσκολες καταστάσεις σε κάποια στρώµατα αλλά αυτή τη στιγµή η Καλαµάτα και 
το ξέρετε αυτό, είναι στην πρωτοπορία των πόλεων από άποψη ελκυστικότητας, οι τιµές 
συχνά έχουν χτυπήσει νταβάνι όχι µόνον για τα παραθαλάσσια αλλά και τα δευτερότερα 
οικόπεδα, ολόκληρο το τόξο της νοτιοδυτικής περιοχής της Πελοποννήσου. Αν λέµε αυτά τα 
πράγµατα περί λιµοκτονίας εδώ, περί τέλµατος, δεν ξέρω, περί φτώχειας, περί ζητιανιάς ή 
οτιδήποτε άλλο και τα λέµε µέσα σ’  αυτή την αίθουσα, τι είναι δυνατόν να πουν οι άλλοι για 
µας; Και αυτά δεν είναι σχήµατα λόγου. Άλλο οι δυσκολίες, άλλο κάποια δυσπραγία, άλλο 
κάποιο εµπόδιο και άλλο λιµοκτονία και άλλο πράγµα έχουµε βυθισθεί στο τέλµα. Αγαπητοί 
συνάδελφοι ξέρετε για τα ζητήµατα της ανάπτυξης δεν είναι ο ∆ήµος ο αποκλειστικός 
υπεύθυνος. Ο ∆ήµος πρέπει να κάνει τις προϋποθέσεις. Για την ανάπτυξη ενός τόπου παίζουν 
πολύ παράγοντες ρόλο. Η ∆ηµοτική αρχή µε τις κινήσεις που κάνει, επί της ουσίας κάνει ότι 
είναι δυνατόν και για την προβολή της περιοχής διότι για πρώτη φορά γίνεται µε τρόπο 
συγκροτηµένο. Η Καλαµάτα αυτή τη στιγµή ως έντυπο υπάρχει σε όλες τις πρεσβείες µας, σε 
όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. Υπάρχει ως κίνηση και ως προσπάθεια. Μη λέτε λοιπόν πράγµατα 
ή µας φορτώνετε πράγµατα που εµείς δεν είµαστε απόλυτα υπεύθυνοι όπως δεν είναι και ο 
∆ήµαρχος Τρίπολης, όπως δεν είναι και ο ∆ήµαρχος Σπάρτης, όπως δεν ήταν και ο κ. 
Κουτσούλης αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη ή ο προηγούµενος ∆ήµαρχος και ου το 
καθεξής. Ο καθένας έχει τις αρµοδιότητες και πρέπει να ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες τις οποίες έχει. 

Κλείνοντας αγαπητοί συνάδελφοι σας ζητώ όπως οι συνάδελφοι στη Σπάρτη, στο Ναύπλιο, 
στην Κόρινθο, στην Αλεξανδρούπολη ψήφισαν, να ψηφίσουµε και εµείς ει δυνατόν µε τη 
µεγαλύτερη πλειοψηφία για ένα έργο το οποίο θα συµβάλει στη στήριξη του Πανεπιστηµίου, 
στην ελκυστικότητά του, στη βελτίωση της εξωστρέφειάς του και τελικά στην επιβίωση και 
στην ανάπτυξή του. 

 
Να δικαιολογήσω. Εµείς ψηφίζουµε όχι και κάνω την εξής δήλωση: Πριν 
από χρόνια πανηγυρίσαµε όταν το κράτος δώρισε στο ∆ήµο Καλαµάτας στο 

παλιό στρατόπεδο. Αθροίστε σήµερα τις χρήσεις και τα τετραγωνικά που διαρκώς εκχωρούµε 
και να δούµε στο τέλος τι µας έχει δωρίσει το κράτος. Ευχαριστώ. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την 
ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας και 
την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων 
της µειοψηφίας, ήτοι ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και 
¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Ι. Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικοπέδου συνολικής έκτασης 

8.500,00 τ.µ. ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαµάτας, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1296 του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Καλαµάτας, στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου, για την ανέγερση Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστηµίου.  

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΙΙ. Προτείνει, για την επίτευξη των παραπάνω, την τροποποίηση του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου Καλαµάτας:  

1) στο  Ο.Τ. 1296, µε: α) την αλλαγή της χρήσης τµήµατος  του χώρου 
Γυµνασίου-Λυκείου (επιφανείας 5902,24 τ.µ.) και τµήµατος του χώρου  
Αθλοπαιδιών (επιφανείας 2597,76 τ.µ.) σε χώρο ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
(συνολικής επιφανείας 8500 τ.µ.) και β) την αύξηση του συντελεστή 
δόµησης από 0,4 σε 0,6, στο χώρο της Φοιτητικής Εστίας για την ανέγερση 
κτιρίου  και    

2) στο Ο.Τ. 1294, µε την διαπλάτυνση του  πεζόδροµου  στην βορειοανατολική 
πλευρά του οικοδοµικού τετραγώνου, στα 10 µ. εις βάρος του χώρου 
πρασίνου, όπως φαίνεται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραµµα.     

                    
 Η ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού 
προϋπολογισµού.    

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
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 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Ράλλης Γεώργιος 

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 25. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  31 Μαρτίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


