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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  232/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 10/12-05-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Φιλοξενία οµογενών Αµερικής – Καναδά για την εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας 
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 9 Ιανουαρίου 2006 (αριθ. πρωτ. 
2341/31-1-2006 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφο της Παµµεσσηνιακής Οµοσπονδίας Αµερικής και 

Καναδά προς τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 

«Pan-Messinian  Federation  of  U.S.A.  &  Canada 
Παµµεσσηνιακή  Οµοσπονδία  Αµερικής  και  Καναδά 

«Μεσσηνία :   Γη Εµπνέουσα» 
 
 
9 Ιανουαρίου 2006 
 
κ. Γεώργιο Κουτσούλη 
∆ήµαρχο Καλαµάτας 

24100 – Καλαµάτα 
 
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου στην Καλαµάτα σε συνεργασία µε την 
Παµµεσσηνιακή Οµοσπονδία Αµερικής και Καναδά, την Παναυστραλιανή 
Οµοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισµών και µε την Παγκόσµια Συνοµοσπονδία 
Αποδήµων Μεσσηνίων θα οργανώσει θερινά µαθήµατα για παιδιά Μεσσηνίων οµογενών και 
για δασκάλους.  Σκοπός του σχολείου είναι η σωστή εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, η 
κοινωνικοποίηση των παιδιών σε ένα αµιγές ελληνικό περιβάλλον και η απόκτηση από αυτά 
ελληνικής συνείδησης.  Αναµφίβολα η εκµάθηση µιας γλώσσας και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεχή επαφή των µαθητών µε την κληρονοµιά τους στο 
χώρο που διαβιούν.  Όταν φυσικά η εκµάθηση αυτή γίνεται και στη χώρα προέλευσης της 
γλώσσας και πολιτιστικής κληρονοµιάς τότε δηµιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για µια πιο 
εµπεδωµένη διδασκαλία και αποτελεσµατική εκµάθηση της προφορικής και γραπτής µορφής 
της γλώσσας. 
 
Το σχολείο θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2006 από τη ∆ευτέρα 3 Ιουλίου µέχρι τη 
∆ευτέρα 31 Ιουλίου και απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου / Λυκείου και σε αποφοίτους 
Λυκείων / φοιτητές από 14 µέχρι 23 ετών.  Τα µαθήµατα που θα διδαχθούν θα είναι : 
Ελληνική γλώσσα, Ελληνική ιστορία και Ελληνικός πολιτισµός. Τα µαθήµατα θα 
πραγµατοποιούνται από τις 9:30 π.µ. έως τη 1:30 µ.µ., στα διδακτήρια του Πανεπιστηµίου.  
Θα διδάσκουν εξειδικευµένοι καθηγητές του Πανεπιστηµίου (γνώστες και της Αγγλικής 
γλώσσας) µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα και µε µαθήµατα ειδικά, για παιδιά οµογενών 
δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς.  Επίσης θα πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές εκδροµές 
σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, πνευµατικά κέντρα και αξιοθέατα.  Σαράντα νέοι 
οµογενείς και ικανός αριθµός διδασκόντων θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα του Ιούλη του 
2006. 
 
Τα µαθήµατα θα παρακολουθήσουν και δάσκαλοι οι οποίοι ταυτόχρονα θα συµµετέχουν σε 
ειδικά σεµινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής σαν δεύτερης γλώσσας. 
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Η παρακολούθηση του σχολείου και η παραµονή για τους µαθητές και µαθήτριες θα είναι 
δωρεάν.  Επίσης θα προσφέρεται δωρεάν µεσηµεριανό φαγητό.  Το αεροπορικό εισιτήριο 
θα επιβαρύνει τους µαθητές. 
 
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε η αξία της ελληνικής παιδείας όταν προσφέρεται στο φυσικό της 
περιβάλλον για την εκµάθηση της γλώσσας µας, της ιστορίας µας και της κοινωνικοποίησης 
των νέων είναι αναµφισβήτητη.  Πιστεύουµε ότι εκπαιδευτικά προγράµµατα όπως το θερινό 
σχολείο που προγραµµατίζει το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε τους προαναφερθέντες 
µεσσηνιακούς οµογενειακούς φορείς είναι ό,τι ακριβώς απαιτείται για να πετύχουµε τους 
ευγενείς στόχους µας που δεν είναι άλλοι από τη διατήρηση και συνέχιση του ελληνισµού 
στους τόπους διαµονής µας.  Η ζωτικότητα και η ζωντάνια του ελληνισµού εξαρτάται από το 
πόσο οι νέοι µας αντιλαµβάνονται την αξία και τον πλούτο του ελληνικού πολιτισµού και 
επιζητούν την καλλιέργειά του.  Πιστεύουµε ότι θερινά µαθήµατα όπως αυτά που 
προγραµµατίζουµε στην Καλαµάτα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάδοση του 
πολιτισµού µας στις επόµενες γενιές και την επιβίωσή µας.  Γι’  αυτό θα σας παρακαλούσαµε 
πολύ να συµβάλλετε στην πραγµατοποίηση του θερινού σχολείου µε το να επιχορηγήσετε τη 
λειτουργία του.  Απώτερος στόχος µας είναι το θερινό σχολείο να λειτουργεί στην Καλαµάτα 
κάθε χρόνο. 
 
Η διαχρονική (εξηντάχρονη) προσφορά της Παµµεσσηνιακής Οµοσπονδίας Αµερικής Καναδά 
είναι αρκετά σηµαντική και πολύ γνωστή στη γενέτειρά µας στο Νοµό Μεσσηνίας.  Μερικές 
από τις προσφορές των τελευταίων χρόνων είναι η επιχορήγηση και η συµβολή µας στην 
κατασκευή του Νοσοκοµείου της Πύλου και της Καλαµάτας και στην κατασκευή του ανδριάντα 
του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. 
 
Θα σας παρακαλούσαµε πολύ να µας υποστηρίξετε στις προσπάθειές µας για να πετύχουµε 
τους στόχους µας που δεν είναι άλλοι από τους στόχους του απανταχού ελληνισµού.  Ο 
συντονισµός των προσπαθειών όλων των οµογενειακών φορέων και κυβερνητικών (ή µη) 
οργανισµών είναι εκείνος που θα µας οδηγήσει στην εκπλήρωση των κοινών οραµάτων µας. 
 
Ελπίζουµε στην κατανόησή σας και ευελπιστούµε στην ένθερµη υποστήριξή σας και αγαστή 
συνεργασία σας. 
 
Ευχαριστούµε  πολύ 
     Υπογραφή 
Τάσος ∆ηµόπουλος 

Πρόεδρος  Παµµεσσηνιακής  Οµοσπονδίας  
Αµερικής  και  Καναδά 

643  Bloor  St.  West,  Toronto 
Ontario,  Canada 
M6G  ILI 

Tel. :   416-536-2114 

Fax :  416-536-5921 

Cell. :  647-272-3044 

apollotours@on.aibn.com 

 
Υπογραφή 

Θεόδωρος Τζαλαλής 

Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων/Τύπου 

Συντονιστής  Θερινού  Σχολείου» 

Ακολουθεί η παρακάτω διαλογική συζήτηση : 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ : Θεωρούµε το ποσό τεράστιο.  Η ίδια η Οµοσπονδία έχει µεγαλύτερη 
άνεση να χρηµατοδοτήσει.  Είναι προτιµότερο να διαθέσουµε το ποσό αυτό σε δικά µας 
παιδιά. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Πρέπει να συµµετάσχουµε. Πρέπει να στηρίξουµε τους οµογενείς µας. Θα 
αναζητήσουµε χρηµατοδοτήσεις. 
 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ :  ∆εν θα είχαµε αντίρρηση να έρθουν και να φιλοξενηθούν, αλλά αυτοί δεν έχουν 

χρήµατα ;  Ποιος θα εγκρίνει την διδακτέα ύλη ;  Έχει αυτή την αρµοδιότητα το Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου ; Ποια ιστορία θα διδαχθούν ;  Την ψεύτικη ιστορία που διδάσκονται στο 

σχολείο ; 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 218 του ∆.Κ.Κ. 
(Π.∆. 410/95) καθώς και το γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν 
λαµβάνουν µέρος στη συζήτηση, λαµβάνοντας επίσης υπ’ όψη ότι µεταξύ των υπολοίπων 
µελών του Σώµατος οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ» δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο και ότι ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Νικόλαος ∆ιασάκος τάσσεται 
ΚΑΤΑ,  κατά  πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
I. Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα εκµάθησης της 

ελληνικής γλώσσας παιδιών Μεσσηνίων οµογενών, που θα υλοποιηθεί στην 
Καλαµάτα από τις 3 µέχρι τις 31 Ιουλίου 2006, και διοργανώνεται από το 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου της Καλαµάτας σε συνεργασία µε την 
Παµµεσσηνιακή Οµοσπονδία Αµερικής και Καναδά, την Παναυστραλιανή 
Οµοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισµών και την Παγκόσµια Συνοµοσπονδία 
Αποδήµων Μεσσηνίων.   
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα συµµετάσχει στην υλοποίηση του εν λόγω 
προγράµµατος µε την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την διαµονή των 
παιδιών αυτών και των συνοδών δασκάλων τους στην πόλη µας.  

 

II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ 
(29.700 €) για την κάλυψη της παραπάνω αναφεροµένης δαπάνης.  Η εν λόγω 
πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
οικονοµικού έτους 2006. 

 

III. Παραπέµπει το θέµα στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την διενέργεια 
διαγωνισµού  προκειµένου να αναδειχθεί ο µειοδότης στον οποίο θα ανατεθεί 
η διαµονή των παραπάνω αναφεροµένων φιλοξενουµένων. 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
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  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 
  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  27. Τσώλης Πέτρος  
  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  6  Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Μαρία  Ηλία 

 
 


