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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  320/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουνίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-06-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης 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, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 309 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη 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) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος,  6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση µορφωτικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στο πλαίσιο της επίσκεψης στην πόλη µας, παιδιών Μεσσηνίων 

Οµογενών Αµερικής - Καναδά. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Κλείδωνας αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 13258/10-6-2008 
εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: 
 
Με το από 4 Μαΐου 2008 (αριθµ. πρωτ.10069/7-5-2008 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφό του προς 
τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παµµεσσηνιακής Οµοσπονδίας Αµερικής 
και Καναδά, εκφράζει τις ευχαριστίες του στο ∆ήµαρχο και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Καλαµάτας εκ µέρους όλων των Μεσσηνιακών Συλλόγων –  µελών – της Παµµεσσηνιακής 
Οµοσπονδίας Η.Π.Α. και Καναδά, για την αγάπη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουµε προς 
τους απόδηµους Μεσσήνιους που έµπρακτα το εκδηλώνουµε µε την ηθική και κυρίως την 
οικονοµική µας προσφορά για την επιτυχία του θερινού σχολείου για τα παιδιά των αποδήµων 
συµπατριωτών µας στις σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στην Καλαµάτα, στο 
πλαίσιο του οποίου διοργανώνονται µια σειρά µορφωτικών  και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
ενηµερώνοντάς µας παράλληλα ότι εφέτος ο αριθµός των φοιτητών και των δασκάλων που θα 
επισκεφτούν την πόλη µας για να παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραµµα έχει αυξηθεί 
στους 48 – 50 και µας παρακαλούν να συµµετέχουµε και πάλι στη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων αυτών, προσφέροντας την ηθική και οικονοµική  µας στήριξη. 

Το θερινό σχολείο για νέους Μεσσήνιους οµογενείς, το οποίο θα περιλαµβάνει µαθήµατα 
γλώσσας, ιστορίας, λαογραφίας, φιλοσοφίας και πολιτισµού, είναι µια προσπάθεια να ενισχυθεί 
η ελληνική παιδεία των οµογενών Μεσσήνιων µε την καθηµερινή βίωση του ελληνικού 
πολιτισµού και την κοινωνικοποίηση των νέων σε ένα αµιγές ελληνικό περιβάλλον µε απώτερο 
στόχο τη σωστή εκµάθηση της γλώσσας και της ιστορίας µας  και τη δηµιουργία ελληνικών 
συνειδήσεων που θα συντελέσει στη διατήρηση, καλλιέργεια και προώθηση του ελληνικού 
πολιτισµού στη διασπορά. 

Προτείνω να συµµετέχει ο ∆ήµος Καλαµάτας στη διοργάνωση αυτή, διαθέτοντας το ποσό των 
30.000 € για την κάλυψη µέρους των δαπανών που απαιτούνται για τη διαµονή των φοιτητών 
και των δασκάλων, η οποία από τους διοργανωτές έχει ανατεθεί στο ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ. 
 
 Ο  Εισηγητής 

Κλείδωνας Θεοφάνης  

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας» 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κλείδωνας λέει τα εξής: 
 
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: Πέρσι είχαν έρθει 30 άτοµα και δώσαµε 40.000 €. Φέτος αύξησαν τα άτοµα θα 
έρθουν 50 κι εµείς τους δίνουµε 30.000 € κι από κει και πέρα ας βρουν τα υπόλοιπα. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής : 

 
Από την περασµένη θητεία, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, είπα ότι καλό 
θα είναι να υπάρξει µια προγραµµατική σύµβαση, µία συµφωνία µε την 

οµοσπονδία ώστε να υπάρχει ανταποδοτικότητα της όποιας συνεισφοράς της Καλαµάτας. 
Κάποια παιδιά από την Καλαµάτα να µπορούν να πάνε και να φιλοξενηθούν στην Αµερική. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Νοµίζω ότι µια τέτοια συνεργασία είναι αντιληπτή αφενός και αφετέρου θα διευκόλυνε να 
δώσουµε όχι 30 αλλά και 40.000 €. Μια διαδικασία µονόπλευρης συνεισφοράς κάποιων 
χρηµάτων από πλευράς του ∆ήµου και µάλιστα για τη διανυκτέρευση δεν πιστεύω ότι βοηθάει 
και είναι µια θνησιγενής διαδικασία.  
∆ηλαδή πρέπει να πιστέψουµε ότι µια ολόκληρη οµοσπονδία µε Έλληνες του εξωτερικού, οι 
οποίοι θεωρητικώς έχουν και µια οικονοµική άνεση απ’ ότι φαίνεται, δεν έχουν την δυνατότητα 
να καλύψουν τα έξοδα που έρχονται εδώ; Εγώ δέχοµαι ο ∆ήµος Καλαµάτας να πληρώνει κι 
αυτός για να συµµετέχει σε µια διαδικασία, να ’ναι µέτοχος και των παιδιών που έρχονται εδώ 
αλλά και σε µια συµφωνία να στέλνοµε κι εµείς µερικά παιδιά, όχι πολλά, κυκλικά στο 
εξωτερικό, να ανοίγουν τα φτερά τους, να βλέπουν παραστάσεις και να τα φιλοξενούν.  
Τέλος πάντων θα το ψηφίσουµε, αλλά η λογική  αυτή θα πρέπει να είναι στόχος σας κ. 
∆ήµαρχε. 

   
Έχει δίκιο ο κ. Κοσµόπουλος. ∆ηλαδή θα πρέπει να πάψει να είναι µια διαδικασία 
στην οποία ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει λόγο και βάζει µόνο χρήµατα. Πρέπει να 

υπάρξει µια οµάδα η οποία να τα οργανώνει όλα αυτά και θα αποφασίζει. Ο ∆ήµος Καλαµάτας 
έχει τους ειδικούς επιστήµονες για να συµµετάσχει στο συγκεκριµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης 
και Ελληνάκια δεν υπάρχουν µόνο στην Αµερική. Υπάρχουν στις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης ακόµα και σε µακρινές περιοχές.  
Πρέπει λοιπόν να στήσουµε µια οργανωτική επιτροπή, ευτυχώς στην εποχή µας µε τα τεχνικά 
µέσα που υπάρχουν, έχει µετατραπεί σε ένα χωριό ο κόσµος, µπορούµε να επικοινωνήσουµε 
και να συνεννοηθούµε .  
Εποµένως, θέλω να κάνω µια ρητή δήλωση, η συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας από εδώ και 
στο εξής περνά µέσα από µια οργανωτική επιτροπή στην οποία ο ∆ήµος Καλαµάτας θα 
συµµετέχει και θα αποφασίζει προγράµµατα και ανταλλαγών και οτιδήποτε συνδέεται µε την 
παρουσία οµογενών εδώ ακόµη και στις λεπτοµέρειές  του  και δεν πρόκειται να έρθει πρόταση 
εδώ έτσι γενικά, πληρώστε τον ύπνο και να πάµε και σε ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο και να 
πούµε να ¨εδώ είµαστε ως ∆ήµος¨.  
Θέλουµε να συµµετέχουµε ουσιαστικά σε αυτό το οποίο γίνεται, που είναι πράγµατι σοβαρό. 
Μιλάµε για Ελληνάκια τρίτης και τέταρτης γενιάς που δεν έχουν επαφή µε την γλώσσα., αλλά 
να µετέχοµε στο όργανο που αποφασίζει. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιµο, τα λέω σε συνέχεια 
αυτών που είπε ο κ. Κοσµόπουλος και δεν θα ξανάρθει έτσι θέµα γενικά, ¨30.000 € πληρώνοµε 
τα κρεβάτια¨, γιατί δεν είναι αυτό ουσιαστική συµµετοχή.  
 
 
Τέλος τον λόγο λαµβάνει ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο οποίος καλεί το Σώµα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση, και τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση µορφωτικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του θερινού σχολείου στο 
οποίο θα φοιτούν τα παιδιά των Μεσσηνίων οµογενών µας που κατοικούν στην 
Αµερική και στον Καναδά, µε σκοπό την εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας, της 
ιστορίας και του πολιτισµού, ψηφίζοντας και εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση 
πίστωσης ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) σε βάρος του Κ.Α.  00.6441 
εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2008, για την κάλυψη 
µέρους των δαπανών που απαιτούνται για τη διαµονή των φοιτητών και των 
δασκάλων, η οποία έχει ανατεθεί από τους διοργανωτές στο ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ.     

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 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  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  3  Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


