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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  26/2018 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 2η/2018 συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3030/19-1-2018 

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) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 53 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 43 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος,  6)  Βγενής Χαράλαμπος (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθμ. 43  απόφαση), 7) Βεργόπουλος Δημήτριος,  8)  Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 26 απόφαση),  9) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 10) Γυφτέας Ηλίας, 11) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 28 απόφαση), 14) Καμβυσίδης Ιωάννης,  15) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – 

Ελευθερία, 16) Καραγιάννης Ανδρέας,  17) Καρβέλης Γεώργιος, 18) Κουτίβας Ηλίας 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 27 απόφαση),  19) Λιάππα Χρυσή,  20) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Μπελογιάννη – 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 24) Μπεχράκης Σταμάτης, 25) Μπουζιάνης Παύλος, 26) 

Μπούχαλης Δημήτριος, 27) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Ντίντα 

Παναγιώτα, 30) Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Πολίτης Δημήτριος,  33) 

Σταματόπουλος Ευστάθιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 28 απόφαση), 34) Φάβας Γεώργιος, 

35)  Φαββατάς Δημήτριος και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

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

Γεωργακίλας Κων/νος, 3) Δημητρούλιας Γεώργιος, 4) Μαρινάκης Σαράντος και 5) 

Μιχαλόπουλος Σωτήριος.    
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

1) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση και 

2) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία,  η  οποία  δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

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

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

3) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 4) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 5) 

Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης  και  6) Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος,  

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 2) Θουρίας  κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος,  3) 

Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 4) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 5) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος 

Ευάγγελος,  6) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 7) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 8)  

Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος.  

 Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

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

κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Νέδουσας κ. Βαρελάς Αριστείδης, 3) Ασπροπουλιάς, κ. 

Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 4) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 5) Πηγών κ. 

Μαρκόπουλος Απόστολος, 6) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 7) Σταματινού κα 

Μπούρα Ελένη και 8) Ανεμόμυλου  κ. Μυλωνάς Νικόλαος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 

Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Αγρίλου κ. 

Κάργας Γεώργιος,  3) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος,  4)  Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας 

Στυλιανός, 5) Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 6) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 7) 

Βελανιδιάς  κ. Μπαρούνης Γεώργιος,  8) Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος, 9) Αρτεμισίας 

κ. Σάλμας Νικήτας και  10) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει, σας έχω κάνει αίτηση και έχω ζητήσει την προ 
ημερησίας διατάξεως συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του μεγάλου θέματος 

της κατάργησης του 9ου Συντάγματος. Εξηγώ, λοιπόν, με την αίτησή μου αυτή τους λόγους και 
συνοπτικά μπορεί να πω ότι από πέρυσι το Φεβρουάριο, δηλαδή ένα χρόνο τώρα περίπου, 
έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου, και τον κρούσαμε ως παράταξη κατ’ επανάληψιν, 
προκειμένου το Σύνταγμα το 9ο, το ιστορικό αυτό Σύνταγμα το οποίο έχει ταυτιστεί με την 
πόλη, όχι της Καλαμάτας μόνο, με τη Μεσσηνία γενικότερα, αλλά και την Ελλάδα ακόμα, 
συνεπεία των μεγάλων αγώνων και των παραστάσεών του στους πολέμους και γενικότερα, 
αλλά και ένα Σύνταγμα το οποίο είναι πολύ προσοδοφόρο για την πόλη, για τα καταστήματα.  
 
 
Η αίτησή του στην οποία αναφέρεται παραπάνω  ο κ. Μπρεδήμας ΚΑΙ έχει καταθέσει στο 
Προεδρείο, έχει ως εξής: 

 
Προς 

τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παν. Νίκα 

Δια  

του προέδρου του Δ. Σ. Καλαμάτας Π. Καρατζέα  

 

κ. Δήμαρχε 

Η παράταξη της «Αλλαγής για το Δήμο της Καλαμάτας» μετά την πρόσφατη επίσημη 

ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην οποία ανεφέρθη ότι μεταξύ των Συνταγμάτων 

που θα καταργηθούν στην Πελοπόννησο συμπεριλαμβάνεται και το ιστορικό 9
ο
 Σύνταγμα 

Καλαμάτας. 

ΖΗΤΑ 

Όπως κατά την συνεδρίαση του Δ. Σ. της Πέμπτης (μεθαύριο) να συζητηθεί, προ ημερήσιας 

διάταξης, «το θέμα που αφορά την κατάργηση του 9
ου

 Συντάγματος και τα μέτρα που θα πρέπει 

να αποφασίσουμε για την ματαίωση της αιφνίδιας κατάργησης του»   χωρίς καν να ενημερωθεί 

και ο Δήμος Καλαμάτας. 

κ. Δήμαρχε  

όπως είναι γνωστόν η παράταξη της «Αλλαγής» έθεσε κατ’ επανάληψιν το θέμα αυτό 

ενώπιον του Σώματος και πρόσφατα και ειδικότερα, διεξοδικά  κατά την συνεδρίαση της 23 

Φεβρουαρίου 2017  και τονίζαμε τότε   ότι μετά από την πρώτη έρευνά μας στο όλον θέμα, 

προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι από τον προσεχή Ιούλιο αρχίζει η πρώτη «δοκιμαστική 

αποχώρηση… μετά από σχετικό έγγραφο του υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ για αλλαγή διαδικασίας 

κατάταξης στρατευσίμων από το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, «ότι με την κατάταξη 2017 της 

10 ΕΣΣΟ θα αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή και δεν θα λειτουργήσει το 9
ο
 Σύνταγμα ως Κέντρο 

Κατάταξης. Η δε καθολική και η οριστική εφαρμογή θα γίνει με την κατάταξη της 2017 ΣΤ. 

ΕΣΣΟ  τον Νοέμβριο, οπότε φαίνεται ότι κλείνει οριστικά το 9
ο
 Σύνταγμα. Παράλληλα, έχει 

ζητηθεί να αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση στελεχών αξιωματικών για τα νέα κέντρα εκτός 

Καλαμάτας! Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 9
ο
 μας αφήνει μπενετάδες! Σε ό,τι αφορά την 

περαιτέρω τύχη του χώρου του Στρατοπέδου, λέγεται ότι αργότερα θα λειτουργήσει ως Κέντρο 

Φιλοξενίας Μεταναστών» 

Δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι πληροφορίες μας και ήδη ανακοινώθηκε η κατάργησή του.  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Εν όψει όλων αυτών καλούμε το  Δημοτικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του ζητήσει την 

ανάκληση της κατάργησης του ιστορικού 9
ου

 Συντάγματος Καλαμάτας και εκδοθεί σχετικό 

ψήφισμα, το οποίο να αποσταλεί προς την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους Βουλευτές 

Μεσσηνίας. 

 

Καλαμάτα 23 Ιανουαρίου 2018  

 

Ο επικεφαλής  
 

(Θ. Π. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ)     

 
 

 
Ενόψει, λοιπόν, όλων αυτών ζητάμε να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας 
διατάξεως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας και 

περίμενα, κ. Πρόεδρε, ότι θα το φέρατε εσείς ως πλειοψηφία, προκειμένου να συζητηθεί. Εν 
πάση περιπτώσει, αναμένω την απόφασή σας προκειμένου να μου πείτε για τη συζήτηση του 
θέματος αυτού.  

 
Εντάξει, για το Σύνταγμα τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ από το 2011, οπότε 
και καταργήθηκε, το πρώτον, υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά, όπως είναι ο 

χώρος των 220 στρεμμάτων, όπως είναι η αιτιολόγηση της κατάργησης, όπως είναι τι σημαίνει 
στην πράξη η αναβάθμιση της 120 ΠΕΑ που την ακούμε πολλά χρόνια τώρα και δεν έχει 
συμβεί τίποτα απολύτως, αυτά τα ζητήματα συνδέονται μεταξύ τους και επειδή θέλω να λάβω 
κάποιες απαντήσεις επ’ αυτών και έχω ζητήσει και συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, 
να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση εφ’ όλων αυτών, παρακαλώ  κ. Μπρεδήμα, να δεχθείτε να 
συζητηθεί το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση από σήμερα. Μέχρι τότε ισχύουν όλες οι 
αποφάσεις και τα Ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 
Κύριε Δήμαρχε, πρέπει όμως να πω πάρα πολύ σύντομα ότι δεν είχατε επιδείξει 
την ίδια ευαισθησία όταν Υπουργός ήταν ο Μπεγλίτης, τον οποίον εμείς, οι της 

παρατάξεώς του, τον κατακεραυνώσαμε τότε γι’ αυτά τα οποία έκανε και βεβαίως ο ίδιος 
ακόμη και της Κορινθίας, της περιοχής του, το κατήργησε. Όμως αυτό είναι στην ιστορία.  

Τώρα όμως το θέμα δεν τίθεται η δεύτερη μέρα, eδώ θα έπρεπε να συζητήσουμε την πρώτη 
μέρα. Η πρώτη μέρα, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ηχηρό όχι στην κατάργηση του 
Συντάγματος, πρώτον, να συνοδεύεται από ένα Ψήφισμα και τρίτον απ’ την παράσταση του 
Δημάρχου στην Αθήνα. Αντ’ αυτών βλέπουμε ότι το θέμα το φρενάρετε κάπως, κ. Δήμαρχε. 
Μήπως υπάρχει κάποια έτσι σκέψη, κάποιες υπόγειες διαδρομές με την κυβέρνηση, με τους 
υπουργούς, με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκλογές έχουμε μετά από δύο χρόνια; Τι είναι αυτά τα πράγματα, 
κ. Δήμαρχε, που από απόψε έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο;  

Εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε την ευθύνη και τη δύναμη των αριθμών. Εμείς κάναμε το 
καθήκον μας, και το καθήκον μας επέβαλε και επιβάλλει να αγωνιστούμε. Mία μόνο λέξη θα 
σας πω, ότι αυτή την ημέρα, σήμερα που συζητάμε εδώ, πάνω στα ελληνοαλβανικά σύνορα 
γίνεται η εκταφή των 240 Μεσσηνίων, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της 
πατρίδος. Στη μνήμη, λοιπόν, αυτών των ανθρώπων, στην τιμή αυτού του Συντάγματος, στην 
τιμή αυτής της πόλης, στην τιμή αυτής της Μεσσηνίας, εν ονόματι όλων αυτών ζητάμε να 
αναθεωρήσετε την απόφασή σας, προκειμένου να συζητηθεί, άλλως σε μια πολύ σύντομη 
συνεδρίαση πρέπει να έχετε μια ειδική συνεδρίαση γι’ αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν τέτοια 
μεγάλα θέματα να φεύγουν έτσι χωρίς να συζητιόνται. Και είπα πάλι, και επαναλαμβάνω, δεν 
μας ενδιαφέρει η δεύτερη ημέρα και αυτά που αρχίσανε να λένε, η πρώτη ημέρα είναι, ένα 
ηχηρό όχι, ένα Ψήφισμα, μια έντονη διαμαρτυρία, απ’ αυτό θα κριθείτε και εσείς και εμείς απ’ 
το λαό της Καλαμάτας.  

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε, επειδή είχαμε τοποθετήσεις επ’ αυτού και μάλιστα μακροσκελείς 
να τοποθετηθούμε και εμείς επί της προτάσεως του κ. Μπρεδήμα, εάν μας δίνετε 

το λόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα έχετε την ευκαιρία…  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Όχι, όχι … 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μπει τώρα.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Τώρα να μπει κ. Πρόεδρε.  

 
Επί του θέματος, συμφωνούμε με τον κ. Μπρεδήμα να συζητηθεί γιατί είναι ένα 
σημαντικό θέμα για την Καλαμάτα, και πρέπει, όπως την προηγούμενη φορά ο κ. 

Δήμαρχος είχε δείξει μια τεράστια σπουδή και πολύ γρήγορα αντανακλαστικά για την 
κατάργηση του στρατοπέδου…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, μπαίνει θέμα, αφού μπαίνει θέμα θα τοποθετηθείτε.  

 
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, να ολοκληρώσω. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πείτε, αφού μπαίνει θέμα. 
 
Τοποθετείται ο Δήμαρχος ενώ έχω ξεκινήσει να τοποθετούμαι εγώ. Εντάξει...  
Λοιπόν, επί της προτάσεως του κ. Μπρεδήμα εμείς συμφωνούμε να γίνει και 

πραγματικά ένα τέτοιο θέμα έπρεπε να έρθει στην ημερήσια διάταξη. Τώρα ο Δήμαρχος δεν 
συμφωνεί, βέβαια στο μεσοδιάστημα, μόλις είδε ότι εμείς συμφωνούμε, άλλαξε άποψη, αλλά 
αυτό είναι κάτι δικό του, ας πούμε, ας το σκεφτεί μόνος του.  
Το θέμα το σημαντικό με το στρατόπεδο είναι ότι δεν έχουμε χαράξει μια στρατηγική, πρώτον  
για να δούμε πώς θα γίνει να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός, δηλαδή, να φύγει το 
στρατόπεδο απ’ την Καλαμάτα, αλλά και δεύτερον  δεν έχουμε συζητήσει κανένα plan B. Και 
βγαίνετε, κ. Δήμαρχε, και λέτε ας πούμε να το πάρει η Αεροπορία, η 120 ΠΕΑ, δεν ξέρω, έχετε 
μιλήσει με την Αεροπορία; Εδώ στην Αθήνα οι Δήμαρχοι θέλουν πραγματικά τα στρατόπεδα τα 
οποία εκκενώνονται να τα πάρουνε η Τοπική Αυτοδιοίκηση και να τα αξιοποιήσει ανάλογα. Και 
όπως έχει γίνει κατά κόρον στην Αθήνα. Μόνο εσείς λέτε να μην το πάρουμε, να μην το πάρει 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οπότε καλό είναι να τοποθετηθούνε όλοι και συμφωνώ με τον κ. 
Μπρεδήμα να γίνει τώρα η συζήτηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θέλετε κάτι;  

 
Εγώ όλα τα θέματα προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω με τη λογική και χωρίς ίχνος 
λαϊκισμού. Επειδή όμως μπορεί να συμβεί να με κατηγορήσετε ότι ως Υπουργός 

Εθνικής Αμύνης εγώ κατάργησα το στρατόπεδο και όχι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και τις 
ανακοινώσεις τις έκανα εγώ και όχι ο κ. Βίτσας ή μπορούμε να πούμε διάφορα άλλα, εγώ δεν 
έχω κανένα πρόβλημα να συζητηθεί το θέμα, εμείς θα πούμε ότι λέγαμε μέχρι τώρα, 
πρωτοπόροι, πρωτοπόροι ακριβώς, από το 2011 στην αγωνιστική προσπάθεια για τη 
διατήρηση του στρατοπέδου, όχι στα λόγια, γιατί εμείς ως Δημοτική Αρχή το κρατήσαμε 
ζωντανό συντηρώντας το και σε βάρος του Καλαματιανού λαού και συνεχίζομε να το 
συντηρούμε και τώρα.  
Εκείνο το οποίο θέλω να παρακαλέσω, διότι εγώ είπα και προχθές ότι ισχύουν τα Ψηφίσματα 
που έχουμε βγάλει με Φορείς κλπ. - κλπ., έτσι είναι τα πράγματα, ήθελα να είχα μία καλύτερη 
ενημέρωση από κυβερνητικής πλευράς, διότι οι Δήμοι ούτε το δόγμα συντάσσουν των 
Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε τα στρατόπεδα κατανέμουν των Ενόπλων Δυνάμεων, ήθελα να δω 
τη λογική πάνω στην οποίαν στηρίχθηκαν και τελικά επεκράτησε, για μία ιστορία η οποία 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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πηγαίνει 7-8 χρόνια πίσω, επ’ αυτού, διαφορετικά αν εσείς νομίζετε ότι κάποιος τοπικός 
παράγων και προκειμένου ο Δήμαρχος προέβη σε αυτό το ανοσιούργημα και δεν ήταν μία 
επιλογή στρατιωτική ή του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ή της Κυβέρνησης, μπορείτε να τα 
λέτε αλλά προφανώς δεν τα πιστεύει κανένας. Κάντε, λέει, μία στρατηγική να αποκρούσετε 
αυτό. Εντάξει.   

 
Ευχαριστώ  κ. Δήμαρχε.  
Κάποιος άλλος θέλει κάτι;  

Κύριε Οικονομάκο, ορίστε.  
 
Το θέμα του στρατοπέδου έχει συζητηθεί αρκετές φορές, με διάφορες 
αφορμές και σε διάφορες περιόδους. Λοιπόν, τα στρατόπεδα, όπως και τα 

αεροδρόμια, όλη αυτή την άμυνα, την βλέπουμε, την βλέπετε μάλλον ως οικονομικό 
παράγοντα της πόλης. Και εσείς και άλλες πόλεις μόνο γι’ αυτό το βλέπουμε το στρατόπεδο. 
Δηλαδή, ο κ. Δήμαρχος στη δήλωσή του είπε: 1.  χάνουμε τα λεωφορεία, 2. χάνουμε κάποια 
σπίτια που νοικιάζανε οι αξιωματικοί και 3. χάνουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, κρίνει…,  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, τέλος πάντων.  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …. και είπα και για την ασφάλεια. 
 
Η ιστορία μπαίνει ως γαρνιτούρα από πάνω, γιατί άμα ψάχνουμε για την 
ιστορία σε όλη την Ελλάδα θα βρίσκουμε ιστορία και σημαντικά ζητήματα.  

Λοιπόν, το βασικό είναι το οικονομικό. Απ’ την άλλη πλευρά η Κυβέρνηση πάλι για το 
οικονομικό κλείνει τα στρατόπεδα με βάση την οικονομία, για να έχουμε χρήματα να δίνουμε 
στους δανειστές. Κανονικά εδώ θα έπρεπε να είναι μια απόφαση του Υπουργείου Άμυνας και 
τέλος, ότι έλεγε το Υπουργείο Άμυνας με βάση τους δικούς του σχεδιασμούς κλπ. Αλλά εδώ 
έχουμε την υποτέλεια του Υπουργείου και όλων των παραγόντων στο δόγμα του ΝΑΤΟ, που 
λέει λιγότερα στρατόπεδα και μετά να είναι στα χέρια λίγων ανώτατων αξιωματικών οι οποίοι 
θα μπορούν να έχουν και την ευθύνη του στρατεύματος.  
Δηλαδή, η αναβάθμιση εμάς δεν μας βρίσκει, ούτε με την αναβάθμιση της Αεροπορίας, 
σύμφωνους γιατί γίνεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, για να εκπαιδεύουμε αεροπόρους, για να 
μπορούν να βομβαρδίζουνε καλύτερα τη Συρία ή το Κουρδιστάν. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. 
Και η απόφαση της κυβέρνησης γι’ αυτούς τους λόγους γίνεται.  
Άρα  εμείς δεν μπορούμε να πάμε ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη, γιατί θεωρούμε 
ότι γίνεται οικονομικίστικα και κάτω από το δόγμα του ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή όμως που 
παίρνεται αυτή η απόφαση… Και να συμπληρώσω και το εξής, όπως εμείς βλέπουμε σαν 
πελάτες τους φαντάρους που έρχονται από τα άλλα μέρη, έτσι βλέπουνε και τα παιδιά των 
Καλαματιανών στην Αλεξανδρούπολη, στην Ήπειρο και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, παντού 
τους βλέπουμε ως πελάτες. Όπως γίνεται και με τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια. Να είναι σε όλη 
τη χώρα διασκορπισμένα για να υπάρχουνε εστιατόρια, να υπάρχουνε σπίτια και να κινείται η 
τοπική οικονομία. Δηλαδή, όλες οι λαϊκές οικογένειες, να υπάρχει αφαίμαξη για να μπορεί να 
κινείται μια τοπική οικονομία. Έτσι υπάρχει, αυτή η ανάπτυξη υπάρχει.  
Λοιπόν, από τη στιγμή όμως που προχωράει αυτό το μοντέλο και το κλείνει η κυβέρνηση για 
τους Χ, Ψ λόγους, εμείς λέμε ότι αυτός ο χώρος πρέπει να αποδοθεί στον Καλαματιανό λαό, να 
είναι χώρος αναψυχής, χώρος για εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, θα μπορούν ίσως και 
κάποιες κατοικίες να φτιαχτούν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να φτιαχτεί με ευθύνη του κράτους 
όλος αυτός ο χώρος και να παραδοθεί στον Καλαματιανό λαό και όχι να προχωρήσουν τα 
σχέδια που μάλλον έχουνε συμφωνηθεί, να γίνει μεγάλο ιδιωτικό ξενοδοχείο. Όλα εκεί 
οδηγούνε, όλες οι πληροφορίες  τέλος πάντων, αν ευσταθούν, κάποιος βρίσκεται από πίσω και 
θέλει να πάρει αυτό το μεγάλο φιλέτο, έτοιμη υποδομή, έτοιμα λεφτά, έτοιμη εγκατάσταση, 
την οποία θα αξιοποιήσει τα επόμενα χρόνια σε αυτό που λέμε τουρισμός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Λοιπόν, αυτή είναι η θέση μας.  
 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Αντωνόπουλε, θέλετε κάτι;   

 
Μιας και μας δίνετε το λόγο, είχαμε εκφραστεί συγκεκριμένα όσον αφορά 
το ζήτημα του στρατοπέδου, είμαστε και εμείς στη λογική που εξέφρασε 

και ο κ. Οικονομάκος, θέλουμε να αξιοποιηθεί από την πόλη. Αυτή είναι η δικιά μας θέση έτσι 
μιας και το συζητάμε το θέμα, θέλουμε να μείνει ως περιουσιακό στοιχείο της πόλης, δεν 
μπορεί την ίδια ώρα που κάνουμε τόσο αγώνα να πάρουμε τα 49-50 στρέμματα του ΤΑΙΠΕΔ 
να χαρίσουμε ένα τόσο σημαντικό χώρο και κυρίως ιστορικό στον οποιονδήποτε. Αυτό 
θέλουμε να είναι ξεκάθαρο πριν δώσουμε το πράσινο φως για την αλλαγή χρήσης. Αυτό θα 
πρέπει να κουβεντιάσουμε αφού διαφοροποιούνται οι ανάγκες.  
Και όσον αφορά το θέμα, επειδή τέθηκε το θέμα της Αεροπορίας εμείς δεν συμφωνούμε με 
την αναβάθμιση του χώρου της 120 ΠΕΑ γιατί έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην 
περιοχή μας ρύπανσης,  βρίσκεται πολύ κοντά σε αστικές περιοχές…  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) ποια διαδικασία … 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, κάτσε να τελειώσω συνάδελφε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις κάνουν όλοι κ. Αλούπη. Κύριε Αλούπη… σας παρακαλώ.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   

 
Άσε τελειώνω σε ένα λεπτό και μετά πες το. Και τώρα βρήκες να το πεις; 
Ότι θυμάσαι χαίρεσαι συνάδελφε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, τοποθετήσεις κάνουν όλοι.  

 
Τοποθετήσεις για ποιο θέμα; Για το αν θα συνεχίσουμε τη διαδικασία να το 
συζητήσουμε  ή επί της ουσίας του θέματος;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας;   
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Επί της ουσίας, αυτό δεν το  …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   

  
Κύριε Πρόεδρε έχω θέσει θέμα, πρέπει πρώτα να αποφασίσετε εάν θα 
συζητηθεί.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού το συζητάμε, αφού το συζητάμε.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Επομένως θα  έπρεπε να προηγηθεί εισήγηση.  

 
Επαναλαμβάνω, εδώ το κρίσιμο θέμα απόψε δεν είναι το δεύτερο, η 
αξιοποίηση. Το πρώτο είναι ένα ηχηρό όχι στην κατάργηση του Συντάγματος 

του 9ου. Εδώ είναι το θέμα. Εάν πάμε σε δεύτερο, σε επικουρικές λύσεις χάνουμε το πρώτο. 
Συνεπώς, εκείνο που προέχει είναι ένα ηχηρό όχι στην κατάργηση του 9ου Συντάγματος και 
αφήστε μετά να συζητηθούν σε άλλη συνεδρίαση οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, επί του θέματος είναι, να πω κάτι για 
να σας διευκολύνω το λέω, όχι για να συνεχίσω. Κοιτάξτε, εμείς ως 

Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα και από το θέμα που έθεσε ο κ. Μπρεδήμας, αλλά και γενικότερα 
ως Δημοτικό Συμβούλιο, εν όψει αυτών των εξελίξεων είναι καλό να έχουμε μία απόφαση 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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καταρχήν. Δηλαδή, θα πρέπει να ερωτηθούμε εμείς, αφού προβλέπονται να υπάρχουνε 
κάποιες πολύ σοβαρές αλλαγές όσον αφορά τα δύο αυτά ζητήματα, θα πρέπει το Δημοτικό 
Συμβούλιο της πόλης μας να εκφράσει την άποψή του. Έτσι; Αυτό όπως ο καθένας θεωρεί ότι 
πρέπει να το κάνει. Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να μας το δώσετε το δικαίωμα να το κάνουμε και 
να τοποθετηθούμε.  

 
Ναι, ναι. Ο κ. Μπρεδήμας προτείνει ένα ηχηρό όχι. Μέσω Ψηφίσματος, κ. 
Μπρεδήμα; Μέσω τι;  

 
Προτείνει να συζητηθεί το θέμα. Θα συζητηθεί ναι ή όχι; Αυτό προτείνουμε.  
Επί της διαδικασίας … 

 
Εντάξει.  
Η πλειοψηφία υπέρ.  

Κύριε Μάκαρη; 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εμείς συμφωνούμε να συζητηθεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε, αφού συμφωνούμε όλοι. Έτσι, έτσι έδειξε. 

 
Τότε θα πρέπει να ξεκινήσει, να εισηγηθεί ο κ. Μπρεδήμας και να ξεκινήσει η 
διαδικασία.  

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερησίας 

διάταξης  θέμα που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με 

τίτλο : 

Επί της ενδεχόμενης κατάργησης του 9ου Συντάγματος Πεζικού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπρεδήμα.  

 
Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό θα έπρεπε, όπως είπα προηγουμένως, να το 
φέρει εδώ απόψε η πλειοψηφία και όχι εμείς, όμως αποδεικνύουμε την 

έμπρακτη στήριξή μας στα θέματα της πόλης, όταν πριν από λίγες μέρες αντιληφθήκαμε το 
θέμα και ήδη το προτείνουμε.  
Πριν, λοιπόν, ακριβώς -μπαίνω στο ιστορικό του θέματος, πάρα πολύ γρήγορα- πριν από ένα 
περίπου χρόνο στις 23 Φεβρουαρίου του 2017 το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
ζητήσαμε να έχουμε τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής επ’ αυτού. Ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι 
δεν υπάρχουν ακόμα διευκρινίσεις και ότι δεν υπάρχει θέμα. Μετά, λοιπόν, απ’ όλα όσα 
συνέβησαν και τα οποία είχαμε πει, να σας διαβάσω, τονίζαμε ότι ¨Προκύπτει αβίαστα το 
συμπέρασμα ότι από τον προσεχή Ιούλιο, δηλαδή του ’17, αρχίζει η πρώτη δοκιμαστική 
αποχώρηση μετά από σχετικό έγγραφο του Υπαρχηγού του ΓΕΕΘΑ…¨ Έγινε. ¨ …για αλλαγή 
διαδικασίας κατάταξης στρατευσίμων από το οποίο προκύπτει μεταξύ άλλων ότι: «Με την 
κατάταξη 2017 της 10ης ΕΣΣΟ θα αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή και δεν θα λειτουργήσει το 
Σύνταγμα ως κέντρο κατάταξης, η δε καθολική και οριστική εφαρμογή θα γίνει με την 
κατάταξη του 2017 της 6ης ΕΣΣΟ το Νοέμβριο».   
Αντί, λοιπόν, να γίνει το Νοέμβριο ήρθε μετά από δύο μήνες καθυστέρηση. Ενόψει όλων 
αυτών το αίτημα το οποίο εμείς υποβάλαμε και υποβάλλουμε και ενώπιον του οποίου θα 
πρέπει να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να υπάρξει πρώτον ένα ηχηρό όχι στην 
κατάργηση του στρατοπέδου του 9ου Συντάγματος και το δεύτερο είναι να εξουσιοδοτηθεί ή ο 
Δήμαρχος ή με Φορείς ή ο ίδιος να κάνει μια έντονη διαμαρτυρία για τη ματαίωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Εάν κάνουμε το λάθος και βάζουμε, αρχίσουμε με το τι θα πει, τι σχέδιο θα πει, τι θα γίνει 
μετά, το χάσαμε το παιχνίδι. Επομένως, προτείνω η απόφασή μας να είναι ένα ηχηρό όχι στην 
κατάργηση του 9ου Συντάγματος, πρώτον, δεύτερον να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος με Φορείς 
της πόλης να επισκεφθεί τον Υπουργό Άμυνας και εν συνεχεία να ενημερώσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο και πλέον να μπούμε, εάν δεν καθίσταται εφικτή η διατήρηση του Συντάγματος, να 
μπούμε πλέον στη συζήτηση των προτάσεων. Επαναλαμβάνω, εάν κάνουμε το λάθος να 
μπούμε απόψε σε σχέδια δεύτερα και τρίτα και τέταρτα θα χάσουμε οριστικά το θέμα.  
Λοιπόν, προχωρήστε με αυτήν τη ρότα την οποία σας λέμε εμείς ως αιτούντες.  

 
Σύμφωνοι, με το ηχηρό όχι.  
Κύριε Μάκαρη, έχετε το λόγο. Εάν συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κ. Μπρεδήμας 

ή αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εσείς παίρνετε το λόγο τώρα.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η πλειοψηφία πρέπει να μιλήσει πρώτα. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Η πλειοψηφία μιλάει και ύστερα εγώ. Δεν θέλετε να μιλήσετε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι η πλειοψηφία δεν θα μιλήσει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος κάτι;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν θα τοποθετηθεί, η πλειοψηφία;   
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Είναι ακέφαλη η πλειοψηφία; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος κάτι;  
 
ΦΩΝΗ: Ο Δήμαρχος να μιλήσει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος κάτι;  
 
ΦΩΝΕΣ:  ….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν θα τοποθετηθεί κάποιος απ’ την πλειοψηφία; Πείτε κάτι ας πούμε.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κάντε μια διακοπή και φωνάξτε τον Δήμαρχο, κ. Πρόεδρε.  
 
ΦΩΝΕΣ:  ….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  

 
Δεν υπάρχει κανείς μετά απ’ τον Δήμαρχο; Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, 
να πάρει θέση;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ είπα, ποιος θέλει;  
 
ΦΩΝΗ:  ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο αναπληρωτής είναι ο κ. Μπουζιάνης, δεν είναι μέσα αυτή τη στιγμή.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Μετά απ’ τον Μπουζιάνη ποιος είναι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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ΦΩΝΗ:  ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ο κ. Φάβας είναι εδώ να δούμε … Όχι.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνε μια διακοπή ή προχώρα σε ένα θέμα….  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ωραία εντάξει, εφόσον δεν θέλει … 
 
ΦΩΝΕΣ:  ….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  

 
Πρόεδρε, κάντε ένα διάλειμμα, γιατί έτσι υποβαθμίζεται η λειτουργία του 
Συμβουλίου.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Υποβαθμίζεται ο θεσμός. 
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 5 λεπτά, κάντε ένα διάλειμμα, σας παρακαλώ.  
 

Ακολουθεί ολιγόλεπτο διάλειμμα και η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 

  
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω ότι εμείς απόψε φέραμε το θέμα αυτό 1ον  
προκειμένου να πει ένα ηχηρό όχι το Δημοτικό Συμβούλιο στην κατάργηση, 2ον  

να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος με Φορείς της πόλης να επισκεφθεί τον Υπουργό Άμυνας, 3ον  
να κοινοποιηθεί, οι υπάρχοντες δύο Υπουργοί της Μεσσηνίας να λάβουν θέση, να 
ενημερωθούν από τον Δήμαρχο καθώς και οι Βουλευτές. Δεν μπορεί ένα τέτοιο θέμα να είναι 
ερήμην μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας Υπουργών και Βουλευτών, θα πρέπει όλοι να τεθούν 
προ των ευθυνών τους. Αυτό είναι το πρώτο. Αφήστε τα σχέδια τα δεύτερα και τα τρίτα, εάν 
πάμε δεύτερα και τρίτα το χάσαμε το παιχνίδι.  
Επαναλαμβάνω, είναι ένα ηχηρό όχι και 2ον  η παράσταση του Δημάρχου με Φορείς στον 
Υπουργό Άμυνας και 3ον  στους αρμόδιους Υπουργούς και στους Βουλευτές Μεσσηνίας, να 
λάβουν θέση.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.  

 
Εγώ μιλάω πάντα για όλα τα θέματα αλλά κάποιος απ’ την πλειοψηφία δεν θέλει 
να πάρει το λόγο να μιλήσει;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρώτησα προηγουμένως, δεν ήθελε κανένας.  

 
Εντάξει. 
Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είσαστε οι καταλληλότεροι, 

αναφέρομαι στη μειοψηφία των ανθρώπων ή κάποιες πτέρυγας  της μειοψηφίας των 
δημοτικών συμβούλων, να επικοινωνήσετε με την κυβέρνηση για να σας πει την αιτιολόγηση 
της κατάργησης των στρατοπέδων και του στρατοπέδου της Καλαμάτας. Με τον Υπουργό της 
Εθνικής Αμύνης, με τον Υφυπουργό της Εθνικής Αμύνης, αλλά και με τους προηγούμενους 
Υπουργούς, για να είμαστε σωστοί. Είναι μια ιστορία 8 χρόνων αυτή.    
Η Δημοτική Αρχή έχει ήσυχη τη συνείδησή της, όλα τα Ψηφίσματα έχουν γραφεί από μένα, και 
είναι σειρά Ψηφισμάτων, σειρά συσκέψεων έχουν οργανωθεί με τους Φορείς, θυμόσαστε στην 
τελευταία κουβέντα που κάναμε δεν συγκλίνανε και όλες οι απόψεις όσον αφορά στο 
στρατόπεδο. Εν πάση περιπτώσει από το 2011 όταν ήταν κλειστό το στρατόπεδο ο δημότης 
της Καλαμάτας το συντηρούσε και είχαμε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη συντήρηση του 
στρατοπέδου με την ελπίδα όταν θα ανοίξει, όταν θα ληφθεί η απόφαση να ανοίξει, να μην 
καθυστερήσει ούτε μέρα, το στρατόπεδο μετά το άνοιγμά του, με την παρέμβαση του πρώην 
Πρωθυπουργού, έτσι για να είμαστε και ιστορικά σωστοί, του κ. Σαμαρά, στηρίχθηκε από το 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δήμο, από τις Υπηρεσίες του Δήμου, από το δημοτικό προϋπολογισμό. Μάλιστα όταν 
επισκέφθηκα το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και τον Υπουργό, τότε που ήταν σε ένταση το 
θέμα, και προφορικά και εγγράφως είπαμε ότι για τους συγκεκριμένους λόγους ο Δήμος 
Καλαμάτας προσφέρεται να στηρίξει οικονομικά τη λειτουργία του στρατοπέδου. Και, επίσης, 
αυτή η Δημοτική Αρχή τιμώντας την ιστορία του στρατοπέδου κατασκεύασε την Πύλη του 9ου 
Συντάγματος Πεζικού με καταγεγραμμένη την ιστορία του 9ου Συντάγματος και πίσω από την 
Πύλη αυτή θα δημιουργηθεί ένας χώρος για τους πολλούς νεκρούς διαχρονικά Μεσσηνίους 
υπέρ των αγώνων του Έθνους. 
Δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε κάτι το αντίστοιχο για άλλους Δήμους των οποίων τα 
στρατόπεδα καταργούνται. Επομένως, τον μόνο που δεν πρέπει να μέμφεστε είναι τη 
Δημοτική Αρχή η οποία προσπάθησε και σε επίπεδο κυβέρνησης ή αλλεπάλληλων 
κυβερνήσεων. Και θα προσέξατε προχθές, μόνος μου ή σχεδόν και ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος 
κάναμε δήλωση για το στρατόπεδο. Προφανώς δεν περιμέναμε δήλωση από τον πρώην 
Πρωθυπουργό ο οποίος αγωνίστηκε και επέβαλε την επαναλειτουργία του στρατοπέδου. 
Είδατε καμιά δήλωση από κανέναν άλλον; Όταν το θέμα ήτανε ζεστό, όταν ο κ. Βίτσας βγήκε 
και αιτιολόγησε την κατάργηση. Ακούσατε δήλωση κάποιου βουλευτή; Κάποιου παράγοντα της 
περιοχής;   
 
ΦΩΝΗ: Της κας Αλειφέρη. 

 
Εντάξει, σωστά και συγνώμη. Σωστό. Σωστό, και ο κ. Τατούλης, για το 
σύνολο των στρατοπέδων. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν ακούσαμε κάτι άλλο.     

Λοιπόν, εγώ τώρα αυτά που σας είπα στην αρχή θα τα επαναλάβω. Θα ζητήσω και πάλι 
συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. Δεν ξέρω αν τώρα είναι πρόσφορο το έδαφος 
όπως παλιότερα, όμως θα προσπαθήσω μέσω του τρόπου με τον οποίον συναντώ Υπουργούς, 
για τα εξής θέματα: Να κατανοήσω την αιτιολόγηση της απόφασης, προφανώς σας είπα απ’ 
την αρχή ο Δήμος δεν συντάσσει το στρατιωτικό δόγμα της χώρας, ούτε ο Δήμος κατανέμει 
στρατόπεδα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που θα ήθελα να τους 
ακούσω. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό, είναι αυτό το σχετικό με την 120 ΠΕΑ και τη 
διεθνοποίησή της. Είναι αυτό πραγματικότητα ή είναι κάτι που λέγεται για να χρυσωθεί το 
χάπι; Λέω. Θέλω να ακούσω αν είναι πραγματικότητα και τι βήματα γίνονται στην κατεύθυνση 
αυτής της υλοποίησης του Προγράμματος. Και αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο διεθνές πρόγραμμα, 
που είναι πολύ σπουδαίο πράγματι, προσέξτε, χρειάζεται χώρος για την υποδοχή όλων αυτών 
των ανθρώπων. Επομένως, μην τρέχομε τι θα κάνουμε τα ιμάτια του στρατοπέδου. Ας 
περιμένουμε λίγο.  
Κλείνοντας, για την οικονομία της συζήτησης, να επιβεβαιώσουμε το Ψήφισμα που είχαμε 
πάρει στην προηγούμενη συνεδρίαση που είναι πανομοιότυπο με τα 5-6 άλλα Ψηφίσματα που 
έχουμε εκδώσει και να με εξουσιοδοτήσετε για όλα αυτά τα οποία σας είπα, να ζητήσω 
συνάντηση με τον κ. Βίτσα ή τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης και να σας ενημερώσω για τα 
αποτελέσματα της συζήτησης. Πάντοτε, το λέω για τρίτη φορά, έχοντας επίγνωση ότι ο Δήμος 
δεν συντάσσει το δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε κατανέμει Στρατόπεδα.  

 
Και επιπροσθέτως να επισκεφθείτε και τους Υπουργούς τους εκ Μεσσηνίας και 
τους Βουλευτάς να ενημερώσετε.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, να σας πω κάτι; Βοηθήστε και εσείς.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συμφωνούμε. 

 
Προφανώς εδώ είμαστε πολιτικά, έχουμε και μία διάσταση πολιτική, έχουμε 
επαφές με Υπουργούς, με Βουλευτές κλπ., διότι αν από τη Μεσσηνία υπάρχει ο 

Δήμαρχος ή η Αντιπεριφερειάρχης και τελεία, και δεν υπάρχει και μία πολιτική έκφραση, 
προφανώς καταλαβαίνετε ότι αδυνατίζει ο Νομός. Μέχρι σήμερα είχαμε αυτές τις τρεις φωνές. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μία, δύο, τρεις. Και του πρώην Πρωθυπουργού που εν τοις πράξεσι απέδειξε ότι νοιάζεται για 
το στρατόπεδο. Τελεία. Πρέπει να υπάρξει μια…, 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ……. (δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου) 

 
Όχι, ακούστε, δεν χρειάζεται εγώ να ζητήσω  κ. Μπρεδήμα, τίποτα, ο καθένας 
για το συγκεκριμένο γεγονός πρέπει να εκφράσει πολιτική άποψη. Εδώ 

εκφράζουμε για ψύλλου πήδημα πολιτική άποψη, δεν θα εκφράσουμε γι’ αυτό το γεγονός; Ή 
έτσι ή αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να συνταχθεί με τη δική μου άποψη 
κανένας. Να πούμε γι’ αυτό το γεγονός, τι άποψη έχουμε πολιτική. Πρέπει; Δεν πρέπει; 
Ακούγονται πολλά, για την υπογεννητικότητα, για τα σύνορα, για το ένα, για το άλλο.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να επικαιροποιήσετε το Ψήφισμα που υπάρχει.  

 
Αυτό σας προτείνω, να επικαιροποιηθεί το Ψήφισμα και να με εξουσιοδοτήσετε 
να πάω στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και να σας ενημερώσω. Υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχω συνάντηση γι’ αυτό.  
Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Εμείς είμεθα σύμφωνοι από την πλευρά μας ως εισηγητές του θέματος.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη.  

 
Σαφώς, εφόσον πάρθηκε αυτή η απόφαση σχετικά με το στρατόπεδο της 
Καλαμάτας, έπρεπε ήδη να έχει φροντίσει ο Δήμαρχος να κάνει μια συνάντηση με 

τον Υπουργό, υπήρχε και η αντίστοιχη απόφαση την οποίαν είχαμε λάβει, που σας 
εξουσιοδοτούσε να αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα ζητάτε νέα εξουσιοδότηση. 
Έπρεπε ήδη να το είχατε κάνει και όχι να ψάχνετε σε μας να σας βρούμε λύση. Να μας πείτε τι 
έχει ειπωθεί …   
Τόσες φορές πηγαίνετε στην Αθήνα, κανονίστε ένα ραντεβού με τον κ. Βίτσα να τον 
ρωτήσετε, τι ακριβώς σκέφτεται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και μόλις λάβετε 
την απάντηση να ’ρθείτε να ενημερώσετε το Σώμα. Για να μην βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση 
αυτή τη στιγμή να ψαχνόμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή ψαχνόμαστε.  
Από κει και ύστερα, συμφωνούμε με το Ψήφισμα το προηγούμενο που είχαμε πει και την 
επαναβεβαίωση του Ψηφίσματος, αλλά σαφώς σε μία τοποθέτηση από τον Υπουργό ότι είναι 
οριστικό το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να δούμε, να καθίσουμε σοβαρά να δούμε το plan B και 
πώς θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Τοπική Αυτοδιοίκηση το συγκεκριμένο 
στρατόπεδο. Γιατί  άμα το αφήσουμε έτσι και δεν το θέλουμε, όπως λέτε ότι δεν το θέλουμε, 
εμείς λέμε ότι το θέλουμε το στρατόπεδο σε περίπτωση που έχουμε την απευκταία περίπτωση 
αυτή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό. 

 
Και μπορεί να αξιοποιηθεί με πολύ καλό τρόπο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να 
αξιοποιηθεί το κτιριακό απόθεμα, να αξιοποιηθούν τα 220 στρέμματα τα οποία 

είναι στην καλύτερη περιοχή της Καλαμάτας, προς όφελος των πολιτών της Καλαμάτας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
Τις προτάσεις αυτές σε δεύτερη συζήτηση, η πρώτη είναι όπως είπαμε  
επικαιροποίηση του Ψηφίσματος.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν έχω τελειώσει. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρότεινε ο κ. Μπρεδήμας ο οποίος φέρνει το θέμα …  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν είναι ψήφισμα αυτό. Αυτό δεν είναι Ψήφισμα, αυτό είναι συζήτηση θέματος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επικαιροποίηση του Ψηφίσματος και συνάντηση του Δημάρχου με τον κ. Βίτσα.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, συμφωνήσαμε μ’ αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό πρότεινε. Επ’ αυτού, επ’ αυτού.  

 
Όχι δεν συμφωνώ σε αυτό να παραμείνει …… (δεν ακούγεται – εκτός 
μικροφώνου)  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε επ’ αυτού, κ. Μάκαρη;  

 
Είπαμε την πρότασή μας η οποία έχει δύο σκέλη: η επικαιροποίηση του 
Ψηφίσματος, συμφωνούμε,  και το δεύτερο να καθίσουμε να συζητήσουμε, να 

συζητήσει και ο Δήμαρχος, εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να πάει να συζητήσει τι ακριβώς θα 
γίνει, ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα.  

 
Συμφωνείτε, εντάξει.  
Κάποιος άλλος θέλει κάτι; 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ:  Και είπαμε και να συζητήσουμε  και ως Δήμος για την … 

 
Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα να πω, επί της διαδικασίας. Πρέπει να καταλάβουμε 
για να είναι το Συμβούλιο σωστά. Είναι θέμα; Είναι Ψήφισμα; Εδώ το συζητάμε. 

Όταν το συζητάμε δεν είναι θέμα. Μπήκε εκτός ημερησίας στην ημερήσια διάταξη. Και λέει ο 
καθένας την άποψή του.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είναι απόφαση η οποία εισηγείται Ψήφισμα.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τι είναι απ’ τα δύο;  

 
Ο κ. Μπρεδήμας που έφερε το θέμα και είναι και εισηγητής του θέματος έκανε 
πρόταση, επ΄ αυτής επάνω… 
 
Είναι απόφαση τότε. Είναι απόφαση τότε, δεν είναι Ψήφισμα. Όταν μπαίνει στην 
ημερήσια διάταξη … 

 
ΦΩΝΗ:    ……. ενεργοποίηση ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Κύριε Πρόεδρε … 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Απόφαση ενεργοποίηση του Ψηφίσματος. 

 
Ακούστε. Ο εισηγητής προτείνει  το Ψήφισμα το προηγούμενο να το 
επικαιροποιήσουμε και να επισκεφθεί ο Δήμαρχος… Αυτά που είπε ο άνθρωπος.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ενισχύουμε το Δήμαρχος στις ενέργειες που κάνει.  

 
Έχει μπει θέμα εκτός ημερησίας διάταξης κανονικό θέμα. Με τη σύμφωνη γνώμη 
όλων των παρατάξεων.  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό. Δεν είναι Ψήφισμα.  

 
 Όχι Ψήφισμα. Ο εισηγητής που το εισηγήθηκε, ο κ. Μπρεδήμας, προτείνει δύο 
πραγματάκια. Συμφωνούμε επί αυτών; Εκεί είναι το θέμα. Απλά. Αν συμφωνούμε 

προχωράμε στη διαδικασία και την υλοποίηση.  
 
Κύριε Πρόεδρε, δεν το βάζετε... Ο κ. Δήμαρχος ζήτησε, πρώτον…  
 

ΦΩΝΗ:  ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Επί της διαδικασίας.  
Η πρόταση που ζήτησε ο κ. Δήμαρχος είναι τη συμπαράσταση του Δημοτικού 

Συμβουλίου στις ενέργειές του  να διερευνήσει αν είναι πράγματι μέσα στα πλαίσια του 
στρατιωτικού δόγματος γενικότερα και ενός εθνικού σχεδιασμού και να διερευνήσει εάν 
πράγματι αυτή είναι η θέληση  και αν είναι τι άλλες προτάσεις και αν αυτή η πρόταση για την 
120 ΠΕΑ, η ενίσχυσή της,  …  
 
ΦΩΝΕΣ: ………. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όλα εμπεριέχονται στο επικαιροποιημένο Ψήφισμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, ο εισηγητής προτείνει δυο πράγματα. Συμφωνούμε επ’ αυτών;  
 
ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
 Όχι, ο εισηγητής, ο κ. Δήμαρχος δέχθηκε. Το είπε, αυτό και εκείνο, 
συμφωνούμε μ’ αυτά;  
 
Έχει προσθέσει νέα στοιχεία. Δεν θα αναλύσω εγώ τον κ. Δήμαρχο, τον άκουσα 
πάρα πολύ καλά και έχουμε και τις δηλώσεις του.  

 
ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι εάν αυτό είναι το δόγμα, το στρατιωτικό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος δόγμα;      
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ, επί της διαδικασίας.  

 
Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν συντάσσει το αμυντικό δόγμα. 
Μην το παραποιείτε. Μην το παραποιείτε.  

Δυο πράγματα είναι: Το Ψήφισμα και η επίσκεψη του Δημάρχου στον Υπουργό. Συμφωνούμε; 
Αν συμφωνούμε έχει καλώς.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Λοιπόν συνεχίζουμε να τοποθετηθούν οι παρατάξεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε ορίστε, επί του θέματος, ποιος άλλος θέλει να μιλήσει; Κύριε Αλούπη, θέλετε;   
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω δυο λόγια, αν μου επιτρέπετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι κ Αντωνόπουλε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να 
το κλείσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα απλό που μπορούμε να 

τοποθετηθούμε και να ολοκληρώσουμε. Έτσι; Και να πάμε και παρακάτω. Το έχουμε ήδη 
κουβεντιάσει αρκετά.  
Κοιτάξτε, εμείς, η δικιά μας άποψη είναι η εξής: Δεν πρέπει να το δούμε αυτό από την άποψη 
του στρατιωτικού τουρισμού, δηλαδή αν θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα στρατιώτες όπως 
είπανε και κάποιοι συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κίνηση στην περιοχή μας. 
Ότι έχει ιστορικότητα και ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος, έχουμε την 120 ΠΕΑ. 
Λοιπόν, αν το στρατόπεδο κρίνει η κυβέρνηση για λόγους που έχουνε σχέση με κάποια 
συγκεκριμένη πολιτική, μείωση των στρατοπέδων κτλ. ότι πρέπει να φύγει, και το έχει 
αποφασίσει, είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς όμως απ’ την πλευρά μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο 
ζητάμε … 

 
Να ανοίξει …   

 
…  να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος από το 
Δήμο Καλαμάτας. Εμάς μας ενδιαφέρει…  

 
Ακούστε, το θέμα δεν είναι αυτό.  
Ο κ. Μπρεδήμας το έβαλε στη βάση και λέει: επικαιροποίηση του Ψηφίσματος 

και επίσκεψη του Δημάρχου στον Υπουργό, στον κ. Βίτσα.  
Λοιπόν, τώρα το παρακάτω …  

 
Ναι, ξέρετε κάτι όμως; Ότι αυτό που λέει ο κύριος συνάδελφος, ο κ. 
Μπρεδήμας, είναι άτοπο. Να σας πω το γιατί. Εδώ έχει βγάλει μια 

απόφαση η κυβέρνηση και λέει ότι αυτοί οι χώροι κλείνουνε. Αν εμείς τους πούμε…  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση κ. Αντωνόπουλε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι υπάρχει;  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ανακοίνωση του Υπουργού.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε, ακούστε με λιγάκι. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είστε υπέρ της κατάργησης;  

 
Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  
Εμείς διαφωνούμε, όπως και εσείς, με την πολιτική της κυβέρνησης, 

εντάξει; Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Από κει και πέρα όμως, αν θα πρέπει να κλείσουν κάποια 
στρατόπεδα αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Έτσι; Άλλο το ένα - άλλο το άλλο. Εσείς 
συγχέετε την κυβερνητική πολιτική με το κλείσιμο του στρατοπέδου. Αυτό είναι λάθος  γι’ 
αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Έτσι; Να τα ξεκαθαρίσουμε.  
Άλλο αν κάνει σωστά η κυβέρνηση τη δουλειά της και άλλο αν θα πρέπει να κλείσει το 
στρατόπεδο. Εντάξει;  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  Είστε εκτός τόπου και χρόνου. 

 
Ακούστε. Εάν δεν σας καλύπτει σαν παράταξη, ακούστε, κ. Αντωνόπουλε, εάν 
δεν σας καλύπτει σαν παράταξη το Ψήφισμα πέστε   δεν το ψηφίζουμε. Είναι 

πολύ απλό.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμάς δεν μας καλύπτει.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία, καλώς.  
Ο κ. Βγενής.  

 
Λοιπόν, καταρχάς μέχρι στιγμής η μόνη επίσημη διαταγή που υπάρχει και στα 
Γραφεία της Διοικήσεως του 9ου Συντάγματος είναι περί μη εισροής της επόμενης 

σειράς νεοσυλλέκτων. Εντάξει; Δεν μιλάει καμία διαταγή μέχρι στιγμής για κλείσιμο του 
στρατοπέδου. Επίσημο στρατιωτικό έγγραφο.  
Δεύτερον, πρέπει, άκουσα πολύ προσεκτικά τον κ. Δήμαρχο, στη συνάντηση που θα έχει με 
τον Υφυπουργό ή τον Υπουργό να έχει μια διευρυμένη πλειοψηφία, ώστε να κάνει όχι 
προτάσεις, έστω και προτάσεις προς τους Υφυπουργούς και Υπουργούς, ειδικά τον Υπουργό 
Άμυνας που ξέρουμε τα φιλομεσσηνιακά του αισθήματα, με όλες τις παραμέτρους, για την 
αξιοποίηση του χώρου. Δηλαδή, το να πάει επάνω…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάμε για αξιοποίηση. Ακούστε,  ….. (δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ποιο είναι το Ψήφισμα, αποδοχή ή όχι, αλλά κάνουμε 
τοποθετήσεις. Λοιπόν, όταν θα πάει επάνω ο κ. Δήμαρχος πρέπει πρώτα απ’ όλα να 

εκπροσωπεί το σύνολο της πόλης, να έχει μια διευρυμένη πλειοψηφία και να έχει στη φαρέτρα 
του κάποιες προτάσεις για το καλό της πόλης. Είτε αυτό είναι αξιοποίηση του χώρου, είτε 
παραμονή ως στρατόπεδο.  
Γι’ αυτό πρέπει να συζητηθεί το θέμα χωρίς Ψηφίσματα αλλά επί προτάσεων και να 
τοποθετηθούν άπαντες και να πάει επάνω ο κ. Δήμαρχος… Δηλαδή τι; Θα πάει επάνω να του 
πει ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός: «κλείνει το στρατόπεδο» και θα ’ρθει να μας το πει; Και τι 
έγινε; Παρακάτω, τι θα γίνει με το χώρο, αλλά σε δεύτερο επίπεδο αυτό. Σε πρώτο επίπεδο 
δεν πρέπει να πάει έτοιμος; Πώς θα πάει; Απλά αγγελιοφόρος; Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι 
φιλοκυβερνητικός και ανεβοκατεβαίνουν οι Υπουργοί και κόβουνε κορδελίτσες, αλλά αν μπορεί 
ας επηρεάσει και αυτό το θέμα.  

 
Ο εισηγητής έχει κάνει την πρόταση. Λοιπόν, αν συμφωνούμε έχει καλώς. Δεν 
συμφωνούμε είναι δικαίωμα της κάθε παράταξης να πει  δεν συμφωνώ.  

Κύριε Αλούπη, ορίστε. Συγγνώμη. Κύριε Νιάρχο. Συγνώμη. 
 
ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Κατά πρώτον πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα, δεν μπορεί να ανοίγουμε plan B 
ή οτιδήποτε άλλο όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί το ουσιαστικό θέμα. Το ουσιαστικό 

θέμα πρέπει να το δούμε και σε αυτή τη λογική μπορεί να συνυπάρξουμε όλοι, στην ύπαρξη 
και στη διατήρηση του στρατοπέδου. Αυτό είναι το υπ’ αριθμόν ένα που συζητάμε τώρα. Αν 
αυτό δεν πετύχει, αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, τότε μπορεί να συζητήσουμε οτιδήποτε, αλλά 
όχι τώρα, διότι αν πάμε με άλλες λύσεις αποδυναμώνουμε το βασικό αίτημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι ακριβώς, ακριβώς. 

 
Αν βάλουμε άλλα θέματα μέσα, αν βάλουμε άλλες εκμεταλλεύσεις, άλλα 
πράγματα, αποδυναμώνουμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ξεκάθαρο. 

 
Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται …  
Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε 

άλλες παραμέτρους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:   

ΑΛΟΥΠΗΣ:   
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Υπάρχει μια βασική λογική, το Ψήφισμα το οποίον υπήρχε, αν υπάρχει λόγος να 
το επικαιροποιήσουμε και να το διαφοροποιήσουμε κάπως πίσω από την 

επικαιροποίηση, να το κάνουμε πιο έγκαιρο, να γίνει κάτι τέτοιο. Από κει και πέρα, όλοι μαζί 
πρέπει να… Και είναι μια ενέργεια που ενισχύουμε το Δήμαρχο στην όποια διαπραγματευτική 
του συνάντηση. 

  
Και αν χρειαστεί θα πάμε στο δεύτερο σκέλος. Αν χρειαστεί θα πάμε στο δεύτερο 
σκέλος.  

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Το δεύτερο είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο θέμα, συμφωνούμε. 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Άλλο θέμα, θα μπει όταν και εφόσον τελειώσει το πρώτο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνάμε.    

 
Και συν τοις άλλοις να ξεκαθαρίσουμε ένα δεδομένο, Δεν αποτελεί δόγμα της 
χώρας η κατάργηση των στρατοπέδων. Ήδη υπάρχουν συζητήσεις και είμαστε σε 

γνώση ότι κάποια στρατόπεδα τα έχουνε βγάλει εκτός του δόγματος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. 

 
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δόγμα, Υπάρχει η απλή λογική της ευκαιριακής 
αντιμετώπισης της καταστάσεως. Συνήθης, για τα πολιτικά … 

Εγώ, επομένως, συντάσσομαι με το όποιο Ψήφισμα βγει ή την επικαιροποίησή του …   
 
Με την άποψη του κ. Μπρεδήμα, συμφωνούμε.  
Κύριε Νιάρχο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε και από τον κ. Δήμαρχο και από άλλους ομιλητές εδώ 
για τον ιστορικό ρόλο του στρατοπέδου και του 9ου Συντάγματος και πραγματικά η 

συμμετοχή του στην απόκρουση της φασιστικής απειλής το ’40 είναι ένα ιστορικό γεγονός. Θα 
πρέπει όμως να πούμε και ορισμένες άλλες αλήθειες.  
Πώς χρησιμοποιήθηκαν και τα στρατόπεδα, τα κέντρα υποδοχής στην ενδοχώρα και 
συγκεκριμένα το στρατόπεδο εδώ της Καλαμάτας για την εκλογική πελατεία βουλευτών, 
υπουργών, ίσως και πρωθυπουργών και της εκκλησίας. Αυτό είναι ένα αρνητικό γεγονός. Είναι 
μια αλήθεια όμως την οποίαν πρέπει να πούμε. Ή τι ρόλο παίξανε σε ανώμαλες περιόδους μετά 
τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι και αυτά να τα δούμε και να τα γνωρίζουμε.  
Και απ’ την άλλη μεριά βλέπουμε ότι όλοι σας είσαστε υπέρ της αναβάθμισης της 120 ΠΕΑ. Και 
βέβαια να σας πω, είναι χρήσιμο σήμερα που η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτική 
συνεργασία με το Ισραήλ και με τον άξονα Αμερική – Ισραήλ – Σαουδική Αραβία, θα πρέπει να 
αναβαθμιστεί εδώ το αεροδρόμιο. Και το ονομάζετε και διεθνισμό αυτό. Είναι και αυτό μία 
άποψη.  
Και να σας πούμε και κάτι άλλο. Εσείς επανειλημμένα αναφέρεστε και λέτε ότι έχουμε ένα 
μεγάλο δημόσιο τομέα, ότι πρέπει να συρρικνωθεί, πολλές φορές αναφερόσαστε απαξιωτικά 
για τους δημόσιους υπαλλήλους από τη μια μεριά και από την άλλη θέλετε να μην 
καταργηθούν τα στρατόπεδα, θέλετε να μην καταργηθούν τα νοσοκομεία, θέλετε να μην 
συγχωνευθούν τα σχολεία, θέλετε να μην καταργηθούν τα αστυνομικά τμήματα απ’ την 
ύπαιθρο, να μην καταργηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες από την ύπαιθρο. Πώς θα γίνει αυτό, 
δηλαδή; Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υποκρισία και ένας λαϊκισμός. Ή λέτε να 
καταργηθούν στους άλλους Δήμους και εδώ να παραμείνουν;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε αν θέλετε. 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Θα ολοκληρώσω κ. Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω.  
Αυτό είναι το ζήτημα. Πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα τι θέση έχετε; Βέβαια αυτό για τη 

συρρίκνωση του δημόσιου τομέα δεν ισχύει για την εθνική άμυνα, για το στρατό, γιατί έχουν 
αντικατασταθεί οι έφεδροι από επαγγελματίες οπλίτες αλλά εκεί δεν λέτε κουβέντα για τη 
διεύρυνση του δημόσιου τομέα, αλλού θέλετε ο δημόσιος τομέας να συρρικνωθεί. Εκεί που 
πάν’ τα κοινωνικά αγαθά: της παιδείας, της υγείας κλπ. τα οποία θέλετε να τα δώσετε στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτά είναι τα ζητήματα πιστεύουμε και…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Χριστόπουλε, ορίστε. Εν τάχη όμως, έτσι;  

 
Εν τάχη, κ. Πρόεδρε, εν τάχη.  
Κύριε Πρόεδρε, για την οικονομία της συζήτησης έχουμε ένα δεδομένο. 

Ποιο είναι αυτό το δεδομένο; Ότι υπάρχει αναστολή παρουσίας στρατευσίμων στην επόμενη 
σειρά στο στρατόπεδο της Καλαμάτας. Αυτό δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι πάει για 
κατάργηση του στρατοπέδου, σε συνδυασμό με τις διαρροές που εντέχνως δίνονται, που 
μιλάνε για αναβάθμιση της 120 ΠΕΑ, προκειμένου να χρυσωθεί το χάπι. Αυτό είναι.  
Σε αυτό, λοιπόν, εμείς σαν παράταξη διαχρονικά έχουμε καταθέσει την πρότασή μας. Γι’ αυτό 
και φέραμε πάλι σήμερα που είναι πιο έντονο αυτό το κλίμα. Εμείς δεν διεκδικούμε ούτε το 
στρατιωτικό δόγμα να καταρτίσουμε, δεν διεκδικούμε ούτε να είμαστε εμείς που θα 
καθορίσουμε πώς θα γίνει η σύνταξη των στρατιωτικών δυνάμεων στην πατρίδα μας, όμως 
είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι προσπάθειες που έγιναν για 
αναδιάρθρωση του στρατού και των στρατιωτικών δυνάμεων απέτυχαν για ένα και μόνο λόγο, 
γιατί δεν έγιναν με αντικειμενικά κριτήρια, με διάφανα και αντικειμενικά κριτήρια. Κυριαρχεί η 
ιδιοτέλεια, κυριαρχεί πώς θα βολευτούμε, κυριαρχεί το ένα και το άλλο. Κάποιες προσπάθειες 
που έγιναν στο παρελθόν είχαν σαν αποτέλεσμα να εξαφανιστούν οι πολιτικοί εκείνοι που τα 
πήραν και με κάποια αντικειμενική διάθεση. Ενθυμείστε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
Να ολοκληρώσω κ. Πρόεδρε, να ολοκληρώσω.  
Εμείς, λοιπόν, σήμερα βάζουμε αυτό το ζήτημα γιατί πιστεύουμε βάσιμα ότι 

δεν υπάρχει ένας συνολικός αντικειμενικός σχεδιασμός αναδιάρθρωσης των δυνάμεων της 
πατρίδας. Γίνεται με έναν τρόπο αδιάφανο, γίνεται με έναν τρόπο που έχει άλλα 
χαρακτηριστικά, γιατί δεν υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο και συγκροτημένο, απλώς τώρα ο 
Υπουργός αυτός είδε ότι μπορεί να καταργηθεί το στρατόπεδο της Καλαμάτας. Ίσως είναι και 
σε μια αντίδραση σε προηγούμενη διάθεση του προηγούμενου Υπουργού να μην καταργηθεί 
το στρατόπεδο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. 

 
Αν λοιπόν, υπήρχε ένα σχέδιο συνολικό, αποτελεσματικό, που πράγματι 
μιλούσε για αναδιάρθρωση των δυνάμεων και το εξηγούσε με σαφήνεια ο 

Υπουργός, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο, τώρα κάθετα πρέπει να 
είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση του στρατοπέδου γιατί δεν έχουμε τις ενδείξεις εκείνες που 
δείχνουν ότι το στρατόπεδο καταργείται σε ένα συνολικό σχέδιο, δεν έχουμε τις ενδείξεις 
εκείνες που δείχνουν, που αποδεικνύουν και στον πιο απαισιόδοξο πολίτη ότι γίνεται μια τέτοια 
προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων. Δεν γίνεται τέτοια προσπάθεια, γιατί οι πόροι 
κατασπαταλώνται.  
Δεν μας έχουν πείσει, λοιπόν, οι κυβερνώντες ότι γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση, γι’ αυτό 
εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση του στρατοπέδου.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Εκεί μένουμε. 
Από κει και μετά αν το καταργήσει να το συζητήσουμε  Αλλά εδώ δεν 

ήρθαμε να πούμε το μεν αλλά, είμαστε συγκεκριμένοι και αποφασισμένοι.  
 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Μπεχράκη. Όσο μπορείτε πιο σύντομα μόνο γιατί το ξεχειλώσαμε.  
 
Εντάξει, πιο σύντομα, αλλά είναι κάποιες στιγμές που το Δημοτικό Συμβούλιο, 
όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ηλεκτρολύεται σε δύο τάσεις. Η μία είναι η 

αραχνιασμένη, η παλιά, η οποία είναι και τυφλή στο όραμά της και υπάρχουν οι δυνάμεις, απ’ 
όλες τις παρατάξεις διαρρέονται αυτές οι δυνάμεις, οι οποίοι θέλουνε να δούνε την πόλη τους 
κάτω από νέες συνθήκες  και να προτείνουνε πολιτικές οι οποίες είναι δυναμικές και θέλουν να 
αλλάξουνε και να αξιοποιήσουνε κάθε στροφή του πολιτικού παιχνιδιού, να κερδίζει η πόλη 
τους, να κερδίσει ορισμένα οφέλη.  
Έχει αλλάξει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να είμαστε 
αόριστοι. Πριν όμως σας πω, θα σας πω, θα σας καταθέσω μια προσωπική μου εμπειρία. Ο γιός 
μου ήτανε στρατιώτης, απολύθηκε πριν 3 μήνες. Το τι τράβηξε οφείλεται στο εξής γεγονός ότι 
μόλις έφυγε από δω για 20 μέρες νεοσύλλεκτος,- γιατί λέμε τα κέντρα νεοσυλλέκτων και τι 
προσφέρουνε στην τοπική κοινωνία, ότι δεν θα έχουμε μεγάλες μετακινήσεις κλπ.- όταν 
έφυγε, λοιπόν, από το κέντρο των νεοσυλλέκτων και πήγε στο καινούργιο στρατόπεδο τα 
στρατόπεδα είναι αχανή, οι ώρες υπηρεσιών ατελείωτες, είναι διασπαρμένα με άλλο πληθυσμό 
στρατιωτών, έχουμε πολύ μικρότερο πληθυσμό στρατιωτών και ουσιαστικά τα παιδιά 
βασανίζονται σε διάφορα στρατόπεδα τα οποία μπορούν να μαζευτούν και με ένα επιτελικό 
σχέδιο να είναι πράγματι αυτά που οφείλει να είναι, με βάση το επιτελικό στρατιωτικό σχέδιο. 
Περί αυτού πρόκειται. Ούτε για αδιαφάνειες, ούτε μπορεί ο βουλευτής να εκπονήσει σχέδιο το 
τι γίνεται, για ποια στρατόπεδα πρέπει να παραμείνουν ή όχι. Οι επιτελείς του στρατού, λοιπόν, 
με βάση το γνώμονα των στρατιωτικών αναγκών, επιτελούν ένα σχέδιο.  
Λοιπόν, εδώ ξεκινάει το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
πρέπει να διερευνεί αυτό το αντικειμενικό, που το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν το λέω 
μόνο εγώ, είναι αντικειμενικό; Δηλαδή, μήπως ρίχνει τη μία πόλη απέναντι στην άλλη; Έχει 
πραγματικά αξιόπιστα κριτήρια; Προφανώς ένα επιτελικό σχέδιο θα επικαλείται ότι έχει 
αξιόπιστα κριτήρια. Άρα, εμείς σαν πόλη και σαν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να κινηθούμε σε 
αυτή την θέση. Εάν διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι αυτό το επιτελικό σχέδιο πρέπει να 
εφαρμοστεί, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κατάσταση ώστε να αποκομίσουμε τα μέγιστα 
δυνατά οφέλη για την πόλη μας. Εδώ συμφωνώ και με την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου, 
Πρέπει η αναβάθμιση της 120 ΠΕΑ να μην μείνει στα χαρτιά, άρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο 
πρέπει να πιέσουμε με όλους τους τρόπους προς την κεντρική εξουσία και την κυβέρνηση να 
υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις, εάν υπάρξουν και εφόσον δοθούν. Το να κινηθούμε έγκαιρα και 
σωστά και χρονικά γρήγορα θα αποσπάσουμε μεγαλύτερα οφέλη για την πόλη, ενώ το να 
παραμείνουμε σε ένα δόγμα που λέει: εμείς είμαστε αμετακίνητοι, ότι θέλετε και εσείς να 
κάνετε, εμείς θα λέμε να παραμείνει το στρατόπεδο, θα χάσουμε εκείνο το χρόνο τον οποίον 
μπορούμε να αποκομίσουμε τα μέγιστα οφέλη.  
Επομένως,  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  Επομένως λοιπόν… 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Όχι διάλογο, όχι διάλογο. Κύριε Χριστόπουλε … 
Συνεχίστε, συνεχίστε και τελειώστε.  

 
Επομένως λοιπόν, θεωρώ … 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διακόπτουμε, είναι ασέβεια.  

 
Θεωρώ ότι η παρέμβασή σου είναι ακριβώς έλλειψη ενός προγράμματος που 
δεν έχετε να προτείνετε τίποτα για τη χώρα και γυρίζετε στα παλιά, να 

παραμείνουν τα στρατόπεδα, όπως είπε ο συνάδελφος ο Νιάρχος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απαντάτε, μην απαντάτε.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αν είστε υποψήφιος  ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Αφήστε τα αυτά, αφήστε τα αυτά.  
Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές συνθήκες για την αξιοποίηση…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε. Κύριε Χριστόπουλε, μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 
   
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ο σχεδιασμός αυτός … 

 
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Μπεχράκης θα κάνει το στρατιωτικό δόγμα της χώρας 
απόψε; Τι είναι αυτά που λέει;  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ο σχεδιασμός αυτός υπήρχε…,  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  αραχνιασμένη πολιτική. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα σου πω για την αραχνιασμένη πολιτική. 

 
Καλά, ναι, την βλέπουμε, την ζούμε, την αραχνιασμένη πολιτική.……. (δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία. 

 
Λοιπόν, υπήρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρχε και στο παρελθόν σχεδιασμός 
στα γραφεία των επιτελαρχών, αλλά δεν προχωρούσε και οι διάφοροι 

Υπουργοί, εκάστοτε Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, και πρώτα και κύρια ο δικός σας…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μην κάνετε διάλογο, κ. Μπεχράκη… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: … στην Κόρινθο… Πώς τον λένε; Πώς τον λένε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Μπεχράκη, μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να πας να βρεις τον δικό σου και να τα πεις αυτά. 
 
Πήγαινε και καταργούσε όλα τα άλλα στρατόπεδα και βάσταγε το δικό του 
στην Κόρινθο.  

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   έκανες κατάληψη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. 

 
Λοιπόν, πρέπει η χώρα να προχωρήσει, πραγματικά όλοι συμφωνούμε, σε 
βήματα σύγχρονα και όπως πρέπει να προχωρήσει. Το ίδιο έγινε με τους 

δασικούς χάρτες, το ίδιο θα γίνει εφόσον επιτάσσει το εθνικό συμφέρον και λένε οι επιτελείς 
του στρατού ότι πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση, σας κατέθεσα και τη δικιά μου εμπειρία και 
πραγματικά συμφωνεί με την εμπειρία τη δικιά σας, ότι πρέπει να συμμαζευτούν τα 
στρατόπεδα των νεοσυλλέκτων και επομένως  εμείς πρέπει να παρέμβουμε σαν Δημοτικό 
Συμβούλιο στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής, ομόφωνα και σύσσωμοι, ώστε να πετύχουμε τα 
μεγαλύτερα οφέλη που μπορούμε, ανασχηματίζοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχουμε 
στην περιοχή μας σε όφελος της πόλης μας. Επομένως …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε αν θέλετε σας παρακαλώ. 

 
Επομένως, πηγαίνουμε στην Αθήνα όλοι μαζί, σύσσωμοι και ζητάμε, λοιπόν, να 
γίνουνε πράξη οι εγγυήσεις που λέμε ότι θα αναβαθμιστεί η 120 ΠΕΑ και 

ζητάμε, επίσης, και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε το τι 
πρέπει να είναι. Πιστεύω ότι ένα από τα άλλα θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε είναι να 
πάρουμε και ένα τμήμα της Εθνικής Υπηρεσίας Διαστήματος που έχει δημιουργηθεί και υπάρχει 
αναμονή με την Υπουργική Απόφαση, ιδιαίτερα το στρατιωτικό κομμάτι, για το οποίο 
υπάρχουνε υποδομές, για να μπορέσουμε να τις φέρουμε στην πόλη της Καλαμάτας. Και με 
βάση και το Ψήφισμα που βγάλαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.   

 
Με αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι σύσσωμοι, με νέο πνεύμα, πρέπει να 
προχωρήσουμε και διαφοροποιούμενοι από το παρελθόν που ήτανε μια φήμη 

ότι θα κλείσει ένα στρατόπεδο … 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.  Παρακαλώ ησυχία. 
 
ΜΠΕΧΡΚΗΣ: Εσύ δεν βαρέθηκες μια ζωή να υποστηρίζεις αναχρονιστικές πολιτικές. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, μην κάνετε…  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) τις προσωπικές σου εμπειρίες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παρακαλώ, παρακαλώ,  πάμε ψηφοφορία, πάμε ψηφοφορία, να τελειώσουμε.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Ονομαστική ψηφοφορία. Επί του θέματος ονομαστική ψηφοφορία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστική, ονομαστική.  Κατάλογο.  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:   

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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ΑΛΟΥΠΗΣ: Ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του εδώ μέσα.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει, δεν τοποθετηθήκαμε.  

 
Μανώλη  το εξαντλήσαμε  το θέμα, τοποθετήθηκε ο Σταμάτης, το ίδιο είναι να 
προχωρήσουμε λίγο.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Η συζήτηση τελείωσε, ψηφοφορία η συζήτηση τελείωσε.  
 
Η πρόταση είναι: Ψήφισμα και επίσκεψη του Δημάρχου στον κ. Βίτσα.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι στην κατάργηση … 

 
Ναι επικαιροποίηση του ψηφίσματος.  
Λοιπόν, πάμε.  

 
ΦΩΝΗ: Όχι στην κατάργηση, έτσι; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι στην κατάργηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε, ορίστε.  

 
(Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου): Ψηφοφορία.  
 

Μια στιγμή, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, σας άκουγα, μην νομίζετε ότι δεν σας 
άκουγα, θέλω να σας πω το εξής, να μην νομίζετε ότι είναι εύκολη μία επίσκεψη 

σε έναν Υπουργό. Δεν περιμένει τον Δήμαρχο ο Υπουργός με ένα ανοιχτό πρόγραμμα. Οι 
προσπάθειες τις οποίες καταβάλλω είναι συνεχείς, το ίδιο θα κάνω και τώρα, και βεβαίως 
ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα να δω ή  τον κ. Υπουργό ή τον κ. Βίτσα. Κάποιον απ’ 
τους δύο. Παρακαλώ όσοι είσαστε πιο κοντά τους ή στον έναν ή στον άλλον να συμβάλλετε 
ώστε να γίνει γρήγορα η επίσκεψη.  
 
ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Βεβαίως, εγώ δεν είμαι κυβερνητικός Δήμαρχος αγαπητέ. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψηφοφορία. Κύριε Δήμαρχε… Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία; 

  
Λοιπόν, η πρόταση είναι  η επιβεβαίωση του Ψηφίσματος του τελευταίου και η 
εξουσιοδότηση σε μένα να πάω στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης ή τον 

Υφυπουργό, υπό την προϋπόθεση -θα δείτε και τα e-mail που θα του στείλουμε- ότι θα με 
δεχθεί.  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να διεκδικήσετε …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα Γιάννη …. 
  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καρατζέας Παναγιώτης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κ. Καρατζέας): Υπέρ. 
  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αδαμόπουλος Ιωάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλούπης Παναγιώτης 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Ναι. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντωνόπουλος Μιχαήλ. 

 
Κύριε Γραμματέα, να πω κάτι; Ποιον ρωτήσατε και είπε ότι θέλει…  
Μισό λεπτό, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ποιος συμφώνησε στην 

ονομαστική ψηφοφορία; Οι παρατάξεις είπαν ναι στην ονομαστική ψηφοφορία;  
Μια παράταξη το ζήτησε … 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Από τον Κανονισμό προβλέπεται, Μιχάλη, απ’ τον Κανονισμό. Πάμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το άρθρο ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Έστω και ένας.   

 
Ακούστε, κ. Πρόεδρε. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτού του είδους τη 
συζήτηση και την ψηφοφορία και το Ψήφισμα γιατί το θεωρούμε άτοπο. 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποχή. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άτοπο. 

 
¨Άτοπο¨, γράψε άτοπο. 
Βασιλόπουλος Αθανάσιος. 

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

 
Βγενής Χαράλαμπος. 
 

ΒΓΕΝΗΣ:  Υπέρ της επικαιροποίησης.  
 
Βεργινάδη Μαρία, απούσα.  
Βεργόπουλος Δημήτριος. 

 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

 
Βουτσής Γεώργιος, απών.  
Γεωργακίλας Κωνσταντίνος, απών. 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης.   
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

 
Γυφτέας. Ναι.  
Δημητρούλιας, απών.  

Δημόπουλος. 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

 
Ηλιόπουλος.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

 
Θεοφιλόπουλος. Λευκό.  
Καμβυσίδης. Ναι.  

Καντζιλιέρη.  
 
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ: Κατά. 

 
 Καραγιάννης.    
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 
 
Καρβέλης. Ναι.  
Κουτίβας. Ναι.  

Λιάππα. Ναι.  
Μάκαρης.   
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λευκό και ψηφίζουμε τη δική μας πρόταση την οποίαν…  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λευκό. Λευκό, μετά άμα είναι άλλη πρόταση.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, θα σας την πούμε, ναι. 

 
Μαρινάκης, απών. 
Μιχαλόπουλος, απών.  

Μπάκας.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Ναι. 

 
Μπασακίδης. Απών.  
Μπελογιάννη-Θεοδωρακοπούλου. 

 
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. 

 
Μπεχράκης. 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Λευκό. 
 
Μπουζιάνης. Ναι. 
Μπούχαλης. Ναι.  

Μπρεδήμας. Ναι.  
Νιάρχος. 
 
ΦΩΝΗ: Κατά. 

 
Ντίντα. Ναι.  
Οικονομάκος. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κατά. 

 
Οικονομάκου. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Πολίτης. 
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Ναι. 
 
Σταματόπουλος Ευστάθιος. 
 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό  και ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
Φάβας. 
 

ΦΑΒΑΣ: Μεγάλο ναι. 
 
Φαββατάς.  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό. 
 
Χριστόπουλος ναι.  
Να διαβάσω πως είναι:  25 υπέρ, κατά 3 και λευκά 5  και μία αποχή ο κ. 

Αντωνόπουλος.  
 
Κύριε Πρόεδρε, εμείς είχαμε πει να κάνουμε κάτι συνδυαστικό. Δεν είπαμε…, 
ήμασταν και είμαστε υπέρ της διατήρησης του στρατοπέδου, αλλά εφόσον η 

κατάσταση άλλαξε δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να λέμε ότι δεν έχει αλλάξει η 
κατάσταση και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για 
την πόλη.  

Εσείς αρνείστε παντελώς οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι προς τα εκεί κινήθηκε ο 
Δήμαρχος αλλά προφανώς, δεν ξέρω πώς η δημοτική του ομάδα ψήφισε κάτι διαφορετικό, 
Υπάρχει η διαφορά.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (κα Οικονομάκου): Ευχαριστούμε, κ. Μάκαρη.      

  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, καθώς επίσης και το 
αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας που διενεργήθηκε και καταχωρείται  αναλυτικά 
παραπάνω, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι.  Επιβεβαιώνει το με αριθμ. πρωτ. 7235/20-2-2015 Ψήφισμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου  Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως: 
 
 

¨Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Φεβρουαρίου 

2015, αφού έλαβε υπόψη δημοσίευμα του Αθηναϊκού τύπου, το οποίο περιελάμβανε 
δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί ενδεχόμενης παύσης λειτουργίας ή 

περί μείωσης της στελέχωσης του 9
ου

 Συντάγματος Πεζικού «Γιαννιτσά», το οποίο 

εδρεύει στο στρατόπεδο Παπαφλέσσα της Καλαμάτας,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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1) Θεωρεί αναγκαία από ιστορική και κοινωνική άποψη αλλά και συνδεδεμένη με την 
ιστορία της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, την παρουσία και λειτουργία του 9ου 
Συντάγματος Πεζικού «Γιαννιτσά», που εδρεύει στο στρατόπεδο Παπαφλέσσα της 
Καλαμάτας, το οποίο διαθέτει τις πλέον σύγχρονες ανά την Ελλάδα εγκαταστάσεις 
εκπαιδεύσεως και διαβιώσεως οπλιτών. 

2) Ζητεί από την Κυβέρνηση, διά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να διαψεύσει ρητά 
τα αναγραφέντα και να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο κατάργησης του 9ου 
Συντάγματος Πεζικού «Γιαννιτσά» ή μείωσης της στελέχωσής του ή παύσης 
λειτουργίας του στρατοπέδου Παπαφλέσσα.  

3) Καλεί σε συσπείρωση όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και 
πολιτιστικούς φορείς της πόλης.   
 

 
Το παρόν ψήφισμα να σταλεί στον Πρωθυπουργό, στον Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα Πολιτικά Κόμματα, στους 

Βουλευτές του Νομού,  στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 

στην ΠΕΔ Πελοποννήσου και στα τοπικά ΜΜΕ.   

 

 

                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                          

 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      

      ΜΑΡΙΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ¨  

 
 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα να επισκεφθεί το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το θέμα του 9ου Συντάγματος Πεζικού 
«Γιαννιτσά» το οποίο εδρεύει στο στρατόπεδο Παπαφλέσσα της Καλαμάτας και 
εν συνεχεία να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αλούπης Παναγιώτης 

  3. Αντωνόπουλος  Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βγενής Χαράλαμπος 

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  7. Γιαννόπουλος Παναγιώτης  

  8. Γυφτέας Ηλίας  

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  
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  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  11. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  12. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  13. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  14. Καραγιάννης Ανδρέας  

  15. Καρβέλης Γεώργιος 

  16. Κουτίβας Ηλίας  

  17. Λιάππα Χρυσή  

  18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Μπασακίδης Νικόλαος 

  21. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία  

  22. Μπεχράκης Σταμάτης  

  23. Μπουζιάνης Παύλος 

  24. Μπούχαλης Δημήτριος  

  25. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονομάκος  Δημήτριος   

  29. Οικονομάκου Μαρία 

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φάβας Γεώργιος   

  33. Φαββατάς Δημήτριος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Καλαμάτα, 6 Φεβρουαρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

  


