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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  20/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  382/2017 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 
20η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 29978/7-7-2017 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) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 4) 
Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βεργινάδη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 361 απόφαση), 6) 
Βεργόπουλος Δημήτριος, 7) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 362 απόφαση), 8) 
Γεωργακίλας Κων/νος, 9) Γυφτέας Ηλίας, 10) Δημητρούλιας Γεώργιος, 11) Δημόπουλος 
Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13)  Καμβυσίδης Ιωάννης, 14) Καντζιλιέρη Χριστίνα – 
Ελευθερία, 15) Καραγιάννης Ανδρέας,   16) Καρβέλης Γεώργιος, 17) Κουτίβας Ηλίας, 18) 
Λιάππα Χρυσή (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 361 απόφαση), 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 366 απόφαση), 
31) Οικονομάκου Μαρία, 32)  Πολίτης Δημήτριος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Φάβας 
Γεώργιος,  35) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 361 απόφαση) και 36) 
Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης,   
2) Βγενής Χαράλαμπος, 3) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης και 5) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας).   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η οποία δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

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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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο: 

 Ψήφισμα συμπαράστασης στους συνταξιούχους. 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, στην αρχή της συνεδρίασης, σχέδιο 
ψηφίσματος από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμα Θεόδωρο, το οποίο  έχει ως εξής : 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Εγώ θέλω να μιλήσω για το ψήφισμα.  
 
Το ψήφισμα του κυρίου Μπρεδήμα. 
 
Λοιπόν εγώ αυτά τα οποία θα πω, όποιος θέλει τα ακούει, όποιος δεν θέλει δεν 
τα ακούει. Ιδιαίτερα στους συναδέρφους της πλειοψηφίας αναφέρομαι.  

Προσπαθώ σε όλη μου την ζωή να μην λαϊκίζω. Το πολιτικό σύστημα της πατρίδος μας, 
οδήγησε τα πράγματα σε αυτό το αδιέξοδο. Το αν η κυβέρνηση η σημερινή το έχει επιτείνει 
είναι θέμα κρίσης, αλλά, ότι δίναμε σε 60.000, σε 70.000 ανθρώπους που δεν εδικαιούτο 
σύνταξη, συντάξεις, ότι δίναμε συντάξεις από 30 χρονών, ξέρω περίπτωση ανθρώπου που 28 
ετών πήρε σύνταξη από την τράπεζα και είναι 70 τώρα.  

Εν πάση περιπτώσει η διαχείριση του δημοσίου χρήματος οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο και δεν 
δέχομαι κανέναν κύριο ονόματι Ρωμανιά, ο οποίος μάλιστα μετείχε και σε κυβερνήσεις και στην 
τελευταία κυβέρνηση, να περιφέρεται και περίπου να καθοδηγεί τους έρμους συνταξιούχους, 
οι οποίοι βρίσκονται πράγματι σε δεινή κατάσταση για το τι πρέπει να κάνουν και το τι δεν 
πρέπει να κάνουν. Με ψηφίσματα δεν γίνεται κάτι.  

Λοιπόν επί του ψηφίσματος του αγαπητού Θεόδωρου, που καταλαβαίνω και την αγάπη του 
την ειλικρινή, έχω να πω επιπλέον τα εξής: Πρέπει πράγματι να υπάρξει ουσιαστική στήριξη 
των συνταξιούχων, όχι με προκηρύξεις του τύπου, δώστε πίσω τις κομμένες συντάξεις που τις 
αποφάσισαν όλα τα κόμματα μαζί πλην ΚΚΕ.  

Το μνημόνιο ψηφίστηκε από κάποιους. Για να είμαστε συγκεκριμένοι και να λέμε την αλήθεια. 
Λοιπόν μπορεί να υποστηριχτεί ο συνταξιούχος στα θέματα υγείας, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, 
το φάρμακο, στα θέματα ποιότητας ζωής, στα ζητήματα 1ης κατοικίας, στα θέματα 
φορολογίας. Είναι κάποια ζητήματα που μπορούν να γίνουν πράγματι κάποια βήματα. 

Εγώ λέω μην πάρουν κάνα ψήφισμα και το πετάξουν σε ένα καλάθι αχρήστων, γιατί δεν τιμά 
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορούμε επίσης να πούμε ξεκάθαρα ότι μόνο με πολιτικές 
που οδηγούν στην ανάπτυξη της χώρας, σε θέσεις εργασίας, ποιό είναι το πρόβλημα σήμερα; 
Ότι έχουμε 1.500.000 ανέργους. Αυτή είναι η κατάσταση που δεν δουλεύουν ή 
ψευτοδουλεύουν, ίσως και πάνω από 1.500.000. Ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν μπαίνουν 
χρήματα στα ταμεία. Όταν δεν μπαίνουν χρήματα στα ταμεία από που να δώσεις τα λεφτά, 
από τον κρατικό προϋπολογισμό; Ποιόν προϋπολογισμό, τον πτωχευμένο; Ή θα αρχίσομε να 
μαλώνουμε, αν φταίει η δεξιά, αν φταίει το ΠΑΣΟΚ, αν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιός φταίει 
περισσότερο και ποιός φταίει λιγότερο;  

Πρέπει πράγματι να υπάρξει ρητή δέσμευση από το πολιτικό σύστημα, ότι αυτό που γίνεται με 
τον ορυκτό πλούτο και είναι μεγάλη ελπίδα της χώρας, ότι πρέπει να δεσμευτεί υπέρ των 
συνταξιούχων και ότι όταν θα υπάρξει σταθεροποίηση της οικονομίας πράγματι  και όταν θα 
έχομε μία πορεία ανάπτυξης, ελπίζω αυτό να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και ελπίζω να βγει η 
χώρα στις αγορές όπως βγήκε το '14. Η πρώτη πρόνοια που πρέπει να ληφθεί είναι προς τον 
κόσμο των συνταξιούχων, ιδιαίτερα αυτών που παίρνουν χαμηλές συντάξεις και ιδιαίτερα 
στους αγρότες, η υποστήριξη πρέπει να είναι η πρώτη και στον εργατικό κόσμο. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι μία λογική πρόταση, διότι διαφορετικά θα καταντήσομε 
συνδικαλιστικό σωματείο, το οποίο ρίχνει πυροτεχνήματα και δεν τα λαβαίνει κανένας υπόψη. 
Ένα τέτοιο ψήφισμα το οποίο βασίζεται στη λογική, φαντάζομαι του ευρύτερου αστικού 
χώρου, τη λογική μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα.  

Λυπάμαι για το γεγονός που δεν μπορώ να βγω και εγώ ως Δήμαρχος με ένα σύνθημα «δώστε 
πίσω τα λεφτά στους συνταξιούχους». Από που αλήθεια; Τα κλεμμένα, μην μιλήσομε για τα 
κλεμμένα γιατί έχω να πω και εγώ πολλά για τα κλεμμένα.  

 
ΦΩΝΕΣ: ….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ησυχία, ησυχία.  
Είκοσι του μηνός, είκοσι ….  

 
Κύριε Πρόεδρε για καθίστε, για καθίστε ένα λεπτό.   
 

Θόδωρε, σε πληροφορούμε δεν μπορούμε να το ψηφίσομε αυτό.  
 

Θα τοποθετηθούμε, θα πούμε κι εμείς δυο λόγια.  
 
Κύριε Δήμαρχε, να σου πω καλύτερα, ξέρεις γιατί; Γιατί για πρώτη φορά στα 
χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ψήφισμα αυτό θα πάει στην Βουλή των 

Ελλήνων.  
Η άρνησή σας αυτή εκφράζεται σε θέληση των συνταξιούχων και εμείς το ψήφισμα αυτό θα 
αποτελέσει αντικείμενο στη Βουλή των Ελλήνων για πρώτη φορά.  

 
Γιατί να πάει στη Βουλή Θόδωρε; Εδώ …. 

 
Εδώ; Θα πάει στη Βουλή των Ελλήνων.  
Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ποιοί ψηφίζουν παρακαλώ. 

 
Ψηφοφορία, ψηφοφορία. 

 
Όσοι φεύγουν δηλώνει, σημαίνει ότι είναι υπέρ των καταστάσεων. Όποιοι είναι 
να ψηφίσετε, …. 

  
Η πλειοψηφία τι κάνει;   
Μισό λεπτό, μην φεύγετε, μην φεύγετε.  

Η πλειοψηφία του Δημάρχου δεν το ψηφίζει. 
 
Να πούμε και εμείς δυο λόγια για το ψήφισμα. 

 
Μισό λεπτό, μισό λεπτό, ψηφοφορία.  
Σταμάτη το ψηφίζεις το ψήφισμα;  

 
ΦΩΝΗ: Δεν θα τοποθετηθεί;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, αμέσως.  

 
Πως θα τοποθετηθώ; Με τη σειρά. Η ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» έχει το λόγο.  

 
Θα μιλήσετε και στα έδρανα, γι’ αυτό σας το λέω.  
 

Κύριε Θόδωρε, θα σας στενοχωρήσω. Δεν είμαι υπέρ του ψηφίσματος.  
 
Ορίστε κύριε Νιάρχο, ορίστε. 
 

Θα σας πούμε πρώτον, κοιτάξτε να δείτε, εμείς για το περιεχόμενο του 
ψηφίσματος, δεν έχουμε και σε καμία εκτίμηση διάφορους εργατολόγους οι οποίοι 

για τα προηγούμενα χρόνια, εκμεταλλευόμενοι μια πολιτική θησαύριζαν, εκμεταλλευόμενοι 
τους εργαζόμενους. Ένα είναι αυτό.  
Δεν ξέρω αν συμφωνούμε. Αυτή είναι η θέση η δική μας και όσο αφορά τώρα για το ψήφισμα 
το υπόλοιπο, προφανώς, οι συντάξεις δεν κόπηκαν επειδή κάποιοι Υπουργοί ήταν κακοί και 
κόψανε τις συντάξεις, υπήρχαν κάποιοι λόγοι και κόπηκαν οι συντάξεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Υπήρχε μια πολιτική, υπάρχουν εδώ μνημόνια, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπάρχουν οι αιτίες δηλαδή γι' αυτό. Αν δεν αναφερόμαστε σε 
αυτό ε, εντάξει και εμείς θέλουμε να αυξηθούν οι συντάξεις, να δοθούν τα δώρα, όλα να 
δοθούν. Λέει κανένας όχι; Αλλά αν δεν καταδικάσουμε αυτή την πολιτική, αυτό δεν πρόκειται 
να γίνει.  
Λευκό εμείς επί του ψηφίσματος. 

 
Και εμείς λευκό. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε;  
 
Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε εν ολίγοις.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 
 
Εδώ υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτές που 
παίρνουμε σήμερα δεν είναι συντάξεις και το ξέρουμε για πολλούς 

ανθρώπους, όμως δεν παύουν να είναι κάτι μπροστά στο τίποτα.  

Εμείς που εστιάζουμε την προσοχή μας, σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, αλλά πως όμως;  Για 
κάθε σύνταξη η οποία κόβεται ή δεν υπάρχει ή μειώνεται, θα πρέπει να δημιουργούνται οι 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας, για να υπάρχει μία ισορροπία στην κοινωνία. Αν από την μία εμείς 
καθυστερούμε θέσεις εργασίας και έχουμε και μείωση των συντάξεων, τότε τα πράγματα 
καταλαβαίνετε πάνε σε αδιέξοδο.  

Άρα λοιπόν θα έπρεπε το ψήφισμα να λέει ότι να δημιουργηθούν αντίστοιχες θέσεις εργασίας 
για τις συντάξεις τις οποίες μειώνονται, διαφορετικά συμφωνούμε με αυτά που λέει ο κύριος 
Μπρεδήμας.  

Λοιπόν και αυτή είναι η σωστή πολιτική που πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν, που όλοι 
συμφωνούμε.  

Λοιπόν εμείς δεν δεχόμαστε μείωση συντάξεων, από την στιγμή που δεν υπάρχει ισορροπία και 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας, για να υπάρχει ισορροπία στην κοινωνία τουλάχιστον. 

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Δημητρούλια. 

 
Μια πρόταση. Αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος να τα στείλει γραπτώς 
στον κύριο Μητσοτάκη που υπέγραψε υπέρ του.  

Ευχαριστώ. Υπέρ.  
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο: 

• ΥΠΕΡ της έκδοσης του ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον κ. Μπρεδήμα, τάσσονται οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και  

• ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  

κατά πλειοψηφία,  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 

Δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα της  δημοτικής παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» περί έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στους 
συνταξιούχους, σύμφωνα με το σχέδιο που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης 
κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 
 
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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  5. Γεωργακίλας Κων/νος  

  6. Γυφτέας Ηλίας  

  7. Δημητρούλιας Γεώργιος 

  8. Δημόπουλος Δημήτριος  

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  10. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  11. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας 

  13. Καρβέλης Γεώργιος  

  14. Κουτίβας Ηλίας 

  15. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  16. Μαρινάκης Σαράντος 

  17. Μπάκας Ιωάννης  

  18. Μπασακίδης Νικόλαος  

  19. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  20. Μπεχράκης Σταμάτης  

  21. Μπουζιάνης Παύλος  

  22. Μπούχαλης Δημήτριος  

  23. Μπρεδήμας Θεόδωρος  
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  24. Νιάρχος Αναστάσιος  

  25. Ντίντα Παναγιώτα 

  26. Οικονομάκου Μαρία 

  27. Πολίτης Δημήτριος  

  28. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  29. Φάβας Γεώργιος   

  30. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 31 Ιουλίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


