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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  04/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  034/2009  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους 
αριθμός 28, συνέρχεται στην 4η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Καλαμάτας, μετά την από 23-1-2009 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 Διονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθμ. 038 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθμ. 038 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθμ. 037 απόφαση), 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 Δημήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 037 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθ. 038 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 037 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  038 απόφαση).  
 
Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην 
ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών, κ. Αλάμαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ 
δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος,   
2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 3) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου  Καλαμάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 
που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 Έκδοση ψηφίσματος στήριξης του αιτήματος των φοιτητών και πτυχιούχων του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για αναγνώριση των επαγγελματικών τους 
δικαιωμάτων και δυνατότητα συμμετοχής των σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. 

 
Το παρόν θέμα τέθηκε ύστερα από αίτημα του Φοιτητικού Συλλόγου, το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτιστικών Αγαθών 
 
Εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θέλουμε να εκφράσουμε τη 
δυσαρέσκειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας για τους εξής λόγους. 
 
Το τμήμα μας δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Υπάρχουν απόφοιτοι, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στο στίβο της εργασίας καθώς δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά τους 
δικαιώματα, στερώντας τους μία πλέον αξιοπρεπή ζωή. Θεωρούμε ότι τα εκλεγμένα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για ένα ζήτημα το οποίο 
αφορά την εργασία της νέας γενιάς. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ουσιαστική, έμπρακτη και πάνω από όλα άμεση στήριξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ίνα προβούμε σε λύση του θέματος χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 
 
Εκ του Δ.Σ. του Τμήματος 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΣΤΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

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

 
Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Νίκος Σιδηρόπουλος και είμαι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου του τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί 
εδώ και χρόνια το οποίο το ανακαλύψαμε πριν από 2 χρόνια όταν είχαμε τους πρώτους 
απόφοιτους. Η σχολή μας αυτή τη στιγμή είναι στον 6ο χρόνο λειτουργίας και συγκεκριμένα το 
τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας και πριν από 2 χρόνια που βγήκαν οι πρώτοι απόφοιτοι όταν 
προσπάθησαν να συμμετάσχουν στο ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ 
καταλάβαμε ότι δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Από κει και πέρα η κα Ξανθάκη όταν ιδρύθηκε η 
σχολή έκανε ότι περνάει από το χέρι της, η πρόεδρος του Πανεπιστημίου, ώστε το 
πανεπιστήμιό μας και συγκεκριμένα το τμήμα μας να είναι ανώτερο απ’ όλα τα υπόλοιπα στην 
Ελλάδα και το κατάφερε.  

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όμως δυστυχώς βλέπαμε το δέντρο και χάσαμε το δάσος. Γιατί με τον τίτλο «Διαχείρισης 
πολιτισμικών αγαθών» το Υπουργείο δεν αναγνωρίζει αν το τμήμα μας είναι άξιο και αν 
καλύπτει την ύλη η οποία θα έπρεπε για να συμμετάσχουμε στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

Από κει και πέρα όταν μάθαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα έχουμε προβεί σε όποιες ενέργειες 
είναι δυνατόν. Έχουν σταλεί υπομνήματα και έγγραφα και στους υπουργούς τους 3 
τελευταίους γιατί έχουμε στείλει και στον καινούργιο τον κ. Σπηλιωτόπουλο, έχουν σταλεί 
υπομνήματα, έγγραφα τα οποία δηλώνουν το πρόβλημά μας και θέλουμε την άμεση λύση του 
όμως εδώ και 2 χρόνια παρατηρούμε μία κοροϊδία γιατί σε όσους απευθυνόμεθα έχουμε 
διαφορετικές απαντήσεις από τον καθένα. Ο ένας μας λέει φταίει το όνομα της σχολής, ο 
άλλος μας λέει φταίει το όνομα του τμήματος, ο άλλος μας λέει φταίνε τα παιδαγωγικά 
μαθήματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έπρεπε να ψηφισθεί ένα πολυνομοσχέδιο και έπειτα 
να μπουν οι υπογραφές. Το πολυνομοσχέδιο έχει δημιουργηθεί, οι υπογραφές όμως δεν 
μπαίνουν. Και ακόμα μια φορά σε όσους ζητάμε το λόγο και αυτοί μας δίνουν διαφορετικές 
απαντήσεις. Άλλος μας λέει ότι πρέπει να υπογράψει ο Υπουργός Παιδείας, άλλος ο Υπουργός 
Οικονομικών.  

Επειδή όμως οι απόφοιτοι του τμήματος καταλαβαίνετε ότι μας πιέζουν πάρα πολύ και το 
μέλλον είναι λίγο δυσοίωνο γιατί σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν έρθει 
στο συγκεκριμένο τμήμα και καταλαβαίνουμε ότι ένα τμήμα όπως της φιλολογίας, ιστορικό, 
αρχαιολογικό οι περισσότεροι φοιτητές απώτερος σκοπός τους είναι μετέπειτα να διορισθούν 
σε ένα σχολείο, λύκειο – γυμνάσιο, ώστε να γίνουν καθηγητές. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι 
στέλνουν τα παιδιά τους στην πόλη μας και δίνουν και 10.000 και 12.000 και 15.000 ευρώ το 
χρόνο με ενοίκια και προσωπικά έξοδα ώστε το παιδί τους αργότερα να έχει μία εργασία. Από 
τη στιγμή που οι γονείς μαθαίνουν το συγκεκριμένο θέμα, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα έχουμε. 
Και εμένα ο πατέρας μου με πήρε και μου είπε «αγόρι μου δεν ξέρω τι θα κάνεις» που ήτανε 
κατά των καταλήψεων γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κατάληψη, «τι να σε κάνω να δώσεις 
εξεταστική και να πάρεις πτυχίο άμα μου έρθεις πίσω και μου ζητάς πάλι λεφτά.  

Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και εμείς θέλουμε να ζητήσουμε την άμεση 
επίλυση του ζητήματος και θέλουμε, απαιτούμε βασικά, στη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε 
τη σύμπραξή σας και τη στήριξή σας στο συγκεκριμένο θέμα. Και από τον Δήμαρχο και από τη 
Νομαρχία και οποιοσδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε 
επαγγελματικά δικαιώματα. Τα παιδιά μετέπειτα τι θα κάνουν; Ακόμα και οι φροντιστηριάρχες 
πλέον ένα χαρτί από ένα πανεπιστήμιο δεν το δέχονται αν το ίδιο το Υπουργείο δεν δέχεται το 
συγκεκριμένο χαρτί στο ΑΣΕΠ. Δηλαδή φανταστείτε να βγούμε εμείς και να μην μας δέχονται 
τα σχολεία και να πάμε στον φροντιστηριάρχη. Θα μας πει «για ποιο λόγο θα σας πάρω εγώ 
εσένα, δεν σε αναγνωρίζει το Υπουργείο, θα σε πάρω εγώ;» Καταλαβαίνετε το πρόβλημα δεν 
είναι μόνο για τα σχολεία, είναι και για τον ιδιωτικό τομέα. 

 
Ερώτηση; Κε Νταγιόπουλε ορίστε. 

 
Να σε ρωτήσω κάτι αγόρι μου; Εάν αυτά τα αποτελέσματα που μέχρι 
σήμερα βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν έχετε μέλλον, δεν 

έχετε δουλειά να δώσετε οπουδήποτε, μαθαίνοντας ο κάθε μελλοντικός υποψήφιος, δεν θα 
αρχίσει να αποφεύγει να δηλώνει το Πανεπιστήμιο της Καλαμάτας; Άρα θα αρχίσει να 
μηδενίζεται. Έτσι. Για να αποδείξουμε ότι είναι καθαρότατα το θέμα της πόλης. Τίποτε άλλο. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε ακούσαμε με την εξιστόρηση της πραγματικότητας από τον κ. 
Σιδηρόπουλο που περιέγραψε ένα ζήτημα πραγματικά πολύ σοβαρό. Είναι 

πρωτάκουστο και αυτό περιγράφει με απόλυτη ανάρια την αρρυθμία και την παθογένεια της 
ελληνικής πολιτείας, τις αγκυλώσεις, τις στρεβλώσεις, τις παραδοξότητες που διέπουν αυτό το 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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κράτος επειδή δεν αναφέρεται ως τίτλος συγκεκριμένος οι απόφοιτοι αυτής της σχολής να μην 
μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Εάν η κατάσταση αυτή συνεχίσει να 
εξελίσσεται έτσι, προφανώς απαξιώνεται η σχολή, απαξιώνονται οι φοιτητές και πλήττεται η 
πόλη. 

Εμείς κε Πρόεδρε όταν ζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ενόψει της καθόδου του κυβερνητικού κλιμακίου να υπάρχει μία πρόσφατη εν ενδυναμωμένη 
απόφαση την οποία ο κ. Δήμαρχος θα εν χείριζε στους παραλήπτες, στους θεσμικούς στους 
αρμοδίους παραλήπτες αυτών των αιτημάτων, είχαμε στο νου μας και η πρότασή μας 
περιελάμβανε και αυτή την εκκρεμότητα ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της 
ισχύος του πτυχίου των φοιτητών που αποφοιτούν από τη συγκεκριμένη σχολή. Αυτό είναι 
στοιχείο εκ του ουκ άνευ που θα πρέπει και η πόλη με τη θεσμική της έκφραση το Δημοτικό 
Συμβούλιο να το εισάγει και να το παλέψει. Είναι προφανές ότι είναι μείζον θέμα για μας, είναι 
προφανές ότι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια της αποκατάστασης του αυτονόητου και 
νομίζω ότι θα πρέπει από τη συζήτηση και από την παρέμβαση όλων των συναδέλφων να 
υπάρξει ένας κοινός τόπος. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κοσμόπουλος. 

 
«Είχατε πει, θέλατε ΑΕΙ, όμως για το αυτονόητο δεν είστε ικανοί». Μας 
απαντάνε οι φοιτητές και είχαν απόλυτο δίκιο. Εξαιρετικό σύνθημα. 

Αποτύπωσε με τον καλλίτερο τρόπο την ανικανότητα της πολιτείας να κάνει το αυτονόητο, μια 
πολιτεία που συμπεριφέρεται ανάλγητα απέναντι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης μας 
τόσο στο ΤΕΙ παρά τις όποιες και πρωθυπουργικές ακόμα δεσμεύσεις όσο και απέναντι στο 
ΑΕΙ. Είναι ένα σύνθημα το οποίο αποτυπώνει την ανικανότητα των δημοτικών αρχών να 
χειριστούν το θέμα και την ανικανότητα προφανώς και των αντιπολιτεύσεων, δηλαδή ημών, να 
πείσουμε τις δημοτικές αρχές ή να προσπαθήσουμε στο βαθμό που μας αναλογεί βέβαια και 
που μπορούμε από τη θεσμική θέση που έχουμε να τις κινητοποιήσουμε για να λυθεί το θέμα 
αυτό. 

Κε Δήμαρχε στις 13/11 στο Δημοτικό Συμβούλιο θέσαμε το θέμα και σας είχαμε πει ότι υπάρχει 
αυτό το πρόβλημα. Τότε το πληροφορηθήκαμε. Τότε ήταν σε μια έξαρση ενόψει πιθανότατα 
των εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Και πήραμε την απάντηση από σας «θα αρθεί η αδικία». Αυτή ήταν 
η έκφρασή σας. Συμφωνήσαμε απόλυτα μαζί σας και πιστέψαμε ότι πράγματι θα γίνονταν 
κάποιες ενέργειες. Πιστεύουμε ότι έγιναν οι ενέργειες αλλά εδώ είμαστε σαν Δημοτικό 
Συμβούλιο. Εάν αντιμετωπίσατε μια δυσκολία στο να γίνει το αίτημα αυτό κατανοητό εδώ 
είμαστε από τότε, δυόμισι μήνες να συνεισφέρουμε κι εμείς στο βαθμό που μπορούμε και να 
κινητοποιηθούμε στο να λυθεί το θέμα. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν δυόμισι μήνες μετά από τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία που το είχαμε θέσει το θέμα, να βγάλουμε το οποιοδήποτε 
ψήφισμα.  

Συμπαριστάμεθα κι εμείς στα παιδιά και στους φοιτητές 100%, διεκδικούμε για το 
Πανεπιστήμιο της πόλης το καλλίτερο δυνατόν και βέβαια είμαστε διατεθειμένοι να τους 
συμπαρασταθούμε και να συνεισφέρουμε με τις όποιες γνωριμίες ή προσπάθειες μπορούμε να 
κάνουμε κι εμείς από τη δικιά μας πλευρά στο να επιτευχθεί το αυτονόητο, δηλαδή τα 
επαγγελματικά δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου. 

Λοιπόν οποιοδήποτε ψήφισμα αποφασίσουμε σαφέστατα θα το ψηφίσουμε. 
 
Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάκας. 

 
Για να κατανοηθεί πόσο σοβαρό είναι αυτό που έθιξε ο αγαπητός φίλος θα 
σας αναφέρω ένα παράδειγμα μέσα από το ΤΕΙ που εγώ τα ζω, τα ζω έντονα 

εδώ και 16 χρόνια. Το 1991 έτυχε μεγάλης υποδοχής η ίδρυση και λειτουργία του τμήματος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 



Συνεδρίαση :04/2009                                 Πέμπτη 29 / 1 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  034/2009 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  5 

τοπικής αυτοδιοίκησης στο ΤΕΙ Καλαμάτας γιατί έβγαζε στελέχη για τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και γιατί ήταν το μοναδικό σε ολόκληρη τη χώρα. Κανένα άλλο ΤΕΙ δεν 
είχε αυτό το τμήμα. Και εναποθέσαμε σαν πόλη πάρα πολλές ελπίδες. Αρχικά ξεκίνησε πολύ 
δυνατά με υψηλές βάσεις εισαγωγής. Δεν υπήρχε ούτε μια θέση κενή κάθε χρόνο. Έρχεται το 
2003 λοιπόν και με απόφαση τότε του Υπουργείου Εσωτερικών ιδρύεται η εθνική σχολή 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μέσα από τις κινητοποιήσεις τους οι φοιτητές πέτυχαν τουλάχιστον 
να συμπεριληφθεί ένα 10% απ’ αυτούς στους εισακτέους της σχολής. Όσοι βγαίνουν βέβαια 
από τη σχολή αμέσως στελεχώνουν νομαρχίες και δήμους. Αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά 
από το 14 – 15 που ήταν η βάση εισαγωγής έπεσε στο 8, οι φοιτητές μειώθηκαν και την 
πλήρωσε η πόλη. Αυτό είναι το ένα μέρος. Τα ίδια θα γίνουν και με τη σχολή Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Την επόμενη χρονιά θα πέσουν οι βάσεις 
και ενδεχομένως να μειωθούν και οι εισακτέοι. Θα πληρώσει η πόλη αυτό το κόστος.  

Αλλά πέραν αυτού, ανθρώπινα και κοινωνικά, τελειώνουν κάποια παιδιά που δαπανούν οι 
γονείς τους 10.000 με 15.000 και τελικά έχουν ένα άχρηστο χαρτί. Και δεν είναι η μοναδική 
σχολή όπου δεν έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, υπάρχουν και τμήματα στο 
ΤΕΙ Καλαμάτας κε Δήμαρχε που δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα από την 
ίδρυση του ΤΕΙ. Και οι ευθύνες της πολιτείας αγαπητοί συνάδελφοι είναι διαχρονικές. Κατόπιν 
αυτού εάν δεν κατοχυρωθούν επαγγελματικά δικαιώματα και των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Καλαμάτας και των σπουδαστών εδώ του ΤΕΙ, το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο, τα 2 εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα βουλιάξουν και η πόλη θα πληρώσει.  

Γι’  αυτό προτείνω πέραν του ψηφίσματος, επειδή δεν χρειάζονται αλαλούμ ενέργειες, πρέπει 
να γίνει σύσκεψη και με το προεδρείο του ΤΕΙ κ. Δήμαρχε να μπουν κάτω κι αυτά τα ζητήματα 
και με τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Καλαμάτας. Γιατί οφείλουμε να προχωρήσουμε 
σε συντονισμένες ενέργειες που θα φέρουνε την έκδοση κάποιων προεδρικών διαταγμάτων 
που θα κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των παιδιών. Συντονισμένα πράγματα και 
όχι αλαλούμ καταστάσεις ούτε και κραυγές. 

Εγώ σας έθιξα αυτά τα πράγματα για να σας καταδείξω σε βάθος πόσο σοβαρές είναι αυτές οι 
καταστάσεις. 

 
Ευχαριστώ. 

 
Ακούστε κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνδημότες και συμπολίτες. Είχε πει 
ο παλιός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χρήστος Σαρτζετάκης «Έθνος 

ανάδελφο». Δεν έχουμε εμείς άλλο ταίρι πουθενά στον κόσμο, γίνεται ένας χαμός, προωθεί η 
κυβέρνηση και η προηγούμενη το θέμα της ιδιωτικής παιδείας και της αναγνώρισης των 
ιδιωτικών κολεγίων και να έχουν τα πτυχία αντίκρισμα. Και άκουσον – άκουσον. Έχει αυτή η 
κυβέρνηση, αυτή η πολιτεία θεσμοθετήσει το δικό της πανεπιστήμιο και δεν έχει αναγνωρίσει 
τα πτυχία της. Καταλάβατε σε τι κράτος ζούμε; Δεν υπάρχει, δεν έχουμε προηγούμενο εμείς, 
δεν παιζόμαστε. Και όταν σας λέω καμιά φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι χρειάζεται σανίδα, 
όντως το εννοώ. Χρειάζεται σανίδα.  

Δικαίως βγαίνουν τα παιδιά και σπάνε και καίνε και φωνάζουν. Δεν είναι οι κουκουλοφόροι που 
λέμε. Δικαίως η μαθητιώσα νεολαία νοιώθει την ανασφάλεια και δεν ξέρει τι να κάνει. Δικαίως 
συμμετέχουν και οι γονείς μαζί τους και φωνάζουν.  

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Αφήστε το, είπα «δικαίως διαδηλώνει». «Δικαίως διαδηλώνει» είπα. Δεν είμαι 
υπέρ της βίας, μην πιανόσαστε τώρα, σιγά συνάδελφοι δεν σώζεται η χώρα 

από μια δήλωση δική μου. Σιγά. Κατά της βίας είμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: 
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Δέστε το μέλλον αυτών των παιδιών αν βγουν αύριο εδώ και γιαουρτώσουν κάποιον, ακραίο 
φαινόμενο που και εγώ είμαι ενάντια, όταν σπουδάζουν 4 χρόνια και δεν έχει αντίκρισμα το 
πτυχίο τους. Για πέστε μας; Μα τι είναι, ηλίθιοι είναι; Και την άλλη μέρα το πρωί θα έχουμε 
ψήφισμα στη Βουλή «τα κολέγιά μας να παίρνουνε πτυχίο αναγνώρισης με βάση την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αυτά προωθούν. Και συζητάμε σήμερα τα αυτονόητα. 

 
Στο ψήφισμα συμφωνείτε; Ωραία.  
Κε Δήμαρχε; 
 
Νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι σε θέματα τα οποία προφανώς μας ενώνουν 
δεν πρέπει να αναζητούμε δρόμους που μας οδηγούν σε διάσταση. Και ασφαλώς 

ο Δήμαρχος της πόλης δεν φταίει για όλα όσα συμβαίνουν σ’  αυτή την πόλη. Ο Δήμαρχος, η 
Δημοτική αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μία 
θεσμοθετημένη πολιτεία. Έχω πει πολλές φορές αυτή η πόλη εκλέγει δήμαρχο, εκλέγει 
νομάρχη, εκλέγει βουλευτές, εκλέγει υπουργούς. Όλοι αυτοί μαζί αποτελούν την έκφραση του 
τόπου και ο καθένας απ’  αυτούς έχει τις αρμοδιότητες αυτές τις οποίες προσδιορίζει το 
σύνταγμα και οι νόμοι. Θεωρώ λοιπόν ότι ελαφρά τη καρδία αποδίδονται όλα τα δεινά, 
οποιοδήποτε κακό στη Δημοτική αρχή και από αντιπολιτευτική διάθεση. Δεν βοηθάει όμως 
αυτό. 

Κοιτάξτε. Ο Δήμος Καλαμάτας διαχρονικά είναι η αρχή εκείνη η οποία όχι στήριξε το 
Πανεπιστήμιο, δεν θα υπήρχε Πανεπιστήμιο χωρίς τη Δημοτική αρχή διαχρονικά. Το 
Πανεπιστήμιο έχει τα ωραιότερα κτήρια της πόλης, ιδιοκτησία του Δήμου. Στο Πανεπιστήμιο ο 
Δήμος συνέβαλε οικονομικά ώστε να γίνει η αποκατάσταση των κτηρίων. Ο Δήμος πρόσφατα 
έδωσε στο Πανεπιστήμιο 8 στρέμματα για να δημιουργηθεί φοιτητική εστία. Έδωσε και η 
Νομαρχία χρήματα. Έδωσαν και ευεργέτες χρήματα. Η παρουσία η οικονομική του κράτους 
δεν υπήρχε. Ξέχασα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα μέσα από το 3ο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης. Και λυπούμαι για το γεγονός ότι το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε 
κάποια ζητήματα τα οποία δεν θέλουν χρήματα. Τι δηλαδή ζητούν οι φοιτητές και οι 
πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου; Να μπουν στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, δηλαδή να έχουν το 
δικαίωμα να μπουν στη διαδικασία ενός διαγωνισμού. Δεν ζητούν διορισμό στο συγκεκριμένο 
τμήμα γιατί στο τμήμα φιλολογίας νομίζω δεν υπάρχει ζήτημα.  

Είναι βέβαιο ότι αυτή η αργοπορούσα πολιτεία αυτό το δίκαιο αίτημα θα το ικανοποιήσει, δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος. Το θέμα όμως είναι γιατί καθυστερεί, ποιος καθυστερεί και γιατί 
καθυστερεί. Είμαι βέβαιος ότι θα έχει χαθεί κάπου μέσα σε κάποια γρανάζια. Δεν υπάρχει 
κανένας λόγος πτυχιούχοι να ζητούν να μπουν σε διαδικασία διαγωνισμού, όχι να διοριστούν 
και αυτό να μην τους δίνεται. 

Λοιπόν εγώ όπως είπα και προχθές στα παιδιά που είχαν την καλοσύνη να ανέβουν στο 
Δημαρχείο, είμαι στη διάθεσή τους. Δεν ήταν αυτό που έγινε προχθές μια διαδήλωση σαν όλες 
τις άλλες, γιατί σχεδόν σε όλες τις διαδηλώσεις υπάρχει ο λόγος των διαδηλωτών και υπάρχει 
και ο αντίλογος. Εδώ δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει αντεπιχείρημα. Είμαι λοιπόν στη 
διάθεση των παιδιών εάν μπορώ να βοηθήσω, σε μία άνοδο στην Αθήνα στο Υπουργείο 
Παιδείας, να κλείσομε και τα ανάλογα ραντεβού ώστε να θέσομε το θέμα αυτό με ιδιαίτερη 
έμφαση, το οποίο οφείλεται στην ολιγωρία, στην ανικανότητα και τι άλλο να πω, του 
Ελληνικού κράτους. Και να εκδοθεί και ένα ψήφισμα το οποίο να είναι σύμφωνο με το 
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου που έχουν καταθέσει εδώ οι φοιτητές, σύμφωνο με το 
περιεχόμενο και να το εγκρίνομε από τώρα, να σταλεί στο Υπουργείο και όπου πρέπει, να 
ζητηθεί και συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας ή τον αρμόδιο υφυπουργό τον κ. Ταλιαδούρο 
που πολλές φορές έχει πει ότι δεν υπάρχει θέμα και δεν υπάρχει θέμα στην ουσία. Αυτό είναι 
το τραγικό, ενώ δεν υπάρχει θέμα, να δημιουργεί το Υπουργείο θέμα εκ του μη όντως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Λοιπόν να γίνει μία συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και πριν να 
έχει πάει το ομόφωνο ψήφισμα. Εγώ θα φροντίσω από αύριο να κλείσει αυτή η συνάντηση με 
την παρουσία μιας ομάδας φοιτητών ή όσον θέλουν ή ακόμα και όλων και μάλιστα και ο Δήμος 
να στηρίξει και να συμβάλει στα έξοδα ανόδου στο Υπουργείο. 

 
Ευχαριστώ. 

 
Κε Δήμαρχε συγνώμη. Υπάρχουν και επαγγελματικά δικαιώματα που δεν 
έχουν κατοχυρωθεί ακόμα και σε τμήματα του ΤΕΙ. 

 
Λοιπόν κε Μπάκα αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να δούμε αυτό. Διότι αυτό του 
ΤΕΙ που λέτε έχει σχέση με αντικρουόμενα συμφέροντα, με τους άλλους 

μηχανικούς, με τα πολυτεχνεία, υπάρχει αντίλογος. Εδώ δεν υπάρχει αντίλογος. Ένας που έχει 
ένα πτυχίο ενός αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ενώ μπαίνουν στη διαδικασία του ΑΣΕΠ τα 
ποιο απίθανα πτυχία των ποιο απίθανων πανεπιστημίων, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο με 
διαδικασίες συγκεκριμένες, με επάρκεια, οι φοιτητές αυτού του πανεπιστημίου δεν μπορούν να 
μπουν σ’  αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δείχνει την ανικανότητα του 
κράτους. Περί αυτού πρόκειται. 

Λοιπόν ψήφισμα, να ομοφωνήσομε και είμαι στη διάθεσή σας, θα φροντίσω από αύριο να 
κλειστεί το ραντεβού, μία μεγάλη επιτροπή ή όλοι σας με τη στήριξη του Δήμου να πάμε στο 
Υπουργείο Παιδείας. Εξυπακούεται ότι όποιος εκ των παρόντων θέλει να συμμετάσχει, 
επιβάλλεται να γίνει. 

 
Ευχαριστώ κε Δήμαρχε. Κε Σιδηρόπουλε θέλετε να συμπληρώσετε κάτι; 

 
Το να πάμε μόνοι μας επάνω δεν λέει κάτι. Το έχουμε κάνει πολλές φορές 
και δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα μας είναι να είναι μαζί μας 

κάποιος κύριος με κύρος τον οποίο να φοβηθούν κιόλας λιγάκι. 
 
Θα πάμε όλοι μαζί και όποιος άλλος θέλει από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Να ενημερώσω όμως και κάτι. Ως διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
ότι επειδή από υποσχέσεις του Υπουργείου και «το Σεπτέμβρη θα είστε 

μέσα» και «το Μάη θα είστε μέσα», και τον «Οκτώβρη θα είστε μέσα», τα έχουμε ακούσει 
πολλές φορές, μέχρι να έχουμε ένα έγγραφο στα χέρια μας το οποίο να πιστοποιεί τη 
συμμετοχή μας στο ΑΣΕΠ, η σχολή θα τελεί υπό κατάληψη επ’  αόριστον. Ευχαριστούμε πολύ. 

 
Κι εμείς. 
 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
I. Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Ιανουαρίου 2009, αφού 
έλαβε υπόψη το αίτημα του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και δυνατότητα συμμετοχής των σε διαγωνισμούς του 
ΑΣΕΠ,    

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

1. Θεωρεί απολύτως ΔΙΚΑΙΟ το αίτημα των φοιτητών και πτυχιούχων του Τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, για επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοποίησης της διαδικασίας 
του ΑΣΕΠ. 

 
2. Έχει την πεποίθηση ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν 

στηρίζει το Πανεπιστήμιο, αφού δεν προωθεί ούτε τα αυτονόητα, όπως είναι η 
δυνατότητα των αποφοίτων του να συμμετάσχουν σε διαδικασίες εξετάσεων και να 
αποκατασταθούν επαγγελματικά. 

 
3. Πιστεύει ότι η κατάληψη του Πανεπιστημίου και η αναστολή της λειτουργίας του 

βαρύνει στο ακέραιο και αποκλειστικά το Υπουργείο της Παιδείας, η ηγεσία του 
οποίου πρέπει να κινηθεί άμεσα για την επίλυση του προβλήματος, που μόνο οργή 
προκαλεί σε όλους μας. 

 
4. Διατρανώνει τη βούληση του Δήμου Καλαμάτας και των θεσμικών οργάνων του για 

τη στήριξη με κάθε μέσο του Πανεπιστημίου, για το οποίο μέχρι τώρα έχει διαθέσει 
πόρους και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του . 

 
Το παρόν ψήφισμα να σταλεί στον Υπουργό και στον Υφυπουργό Παιδείας, στον Υπουργό 
Πολιτισμού, στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στους Βουλευτές 
του Νομού Μεσσηνίας, στο Νομάρχη Μεσσηνίας και στα τοπικά ΜΜΕ.   

 
 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς Διονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
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 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 Δημήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονομάκου Μαρία 

 20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης Δημήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα,  7 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


