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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 21η/2020 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο «Αλεξ. Κουμουνδούρος» της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας, κεκλεισμένων των θυρών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ αριθμ. 
40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64731/14-10-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 
Αναστασόπουλος Χρήστος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 5) Αντωνόπουλος 
Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) 
Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 223 απόφαση), 8) Δρούγας Παντελής, 9) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 215 απόφαση), 10) Κανάκης Βασίλειος  
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 απόφαση), 11) Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 208 απόφαση), 12) Κλάδης Παύλος, 13) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 220 απόφαση), 14) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση), 
15) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 223 απόφαση), 16) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 17) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση), 18) Μαρινάκης Σαράντος, 19) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 206 απόφαση), 20) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 206 απόφαση), 21) Μπαρούνη Μαρία, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Μπεχράκης 
Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 24) Νιάρχος Αναστάσιος, 25) 
Οικονομάκος Δημήτριος, 26) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 223 απόφαση), 
27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) Σωφρονάς Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση), 30) Τζαμουράνης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 208 απόφαση), 31) Τσαπόγας Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 
απόφαση), 32) Φάβας Γεώργιος, 33) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 
απόφαση), 34) Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση) και 35) 
Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελή Μαρία, 2) 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 3) Δούβας Ιωάννης, 4) Κουκούτσης Δημήτριος, 5) Λαζαρίδης 
Γεώργιος και 6) Μπάκας Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων Θουρίας κ. 
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης,  επειδή στην ημερήσια 
διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες οι οποίοι και παραβρίσκονται 
στη συνεδρίαση. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημερώσει  το Σώμα για το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα του 
οποίου ζητείται η συζήτηση και η λήψη απόφασης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του. 
Η σχετική διαδικασία εξελίσσεται όπως ακολουθεί:  

Έχει ένα θέμα εκτός ημερησίας. 
Ελάτε, κ. Οικονομάκο, διαβάστε το.

Ναι. Να διαβάσω την απόφαση και μετά να κάνω μία τοποθέτηση άμα 
θέλετε κατευθείαν.

«Όπως είναι γνωστό την Τετάρτη 7 Οκτώβρη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
της Αθήνας μετά από μια δικαστική διαδικασία 5,5 ετών και με βάση τα συντριπτικά 
αποδεικτικά στοιχεία της πραγματικά εγκληματικής δράσης της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, καταδίκασε ομόφωνα τη ναζιστική Χρυσή 
Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και μαζί με ένα πλήθος ηγετικών στελεχών της για τη 
συμμετοχή και διεύθυνσή της, ανταποκρινόμενο και στην απαίτηση της μεγάλης 
πλειοψηφίας του λαού μας που την εκδήλωσε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη 
τη χώρα. 
Ανάμεσα στους καταδικασμένους της ηγεσίας της συμπεριλαμβάνεται και ο 
Κουκούτσης, που καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χωρίς ελαφρυντικά, που στις εκλογές 
του 2019 ήταν επικεφαλής ψηφοδελτίου στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο 
Καλαμάτας και εξέλεξε έναν ακόμα δημοτικό σύμβουλο. Ο συγκεκριμένος 
συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή και πρόσφατα παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση 
που κατείχε, καθώς και από άλλες Επιτροπές στις οποίες συμμετείχε.
Με βάση πλέον και την επίσημη καταδίκη απ’ το Δικαστήριο της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης και της ηγεσίας της και τη συμμετοχή και 
διεύθυνσή της, ζητάμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας να 
ληφθεί πολιτική απόφαση του οργάνου για την πολιτική απομόνωση και αποπομπή 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία.
Καλούμε το Προεδρείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιήσει 
την παραπάνω απόφαση».

Νομίζω ότι για να συζητήσουμε προ ημερησίας ότι το καινούργιο στοιχείο, το επείγον στοιχείο 
είναι, για να ψηφίσει: είναι ότι έγινε το Δικαστήριο και πρέπει να πάρουμε απόφαση. Γι’ αυτό 
είναι επείγον.

Λοιπόν, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Να αποφανθεί το Δημοτικό 
Συμβούλιο εάν συμφωνεί για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 

Συμφωνούμε όλοι; ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. 
Ναι. Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.

Λοιπόν, έχουμε καταθέσει ένα Ψήφισμα που νομίζω το Ψήφισμα λέει ακριβώς το 
ίδιο πράγμα. Θέλετε, θεωρείτε ότι πρέπει το θέμα αυτό να συζητηθεί ως εκτός 

ημερησίας στο Δημοτικό Συμβούλιο; Έχει κάποιο νόημα; Γιατί δεν το αφήνουμε στο τέλος να 
τοποθετηθούμε και να ψηφίσουμε, να  ψηφίσουμε επί του Ψηφίσματος. 
Αν όμως επιμένετε και πρέπει σώνει και καλά, εμείς προτείνουμε αυτό το κείμενο ως 
αποφασιστικό του θέματος στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει. Αλλά θεωρούμε ότι δεν 
υπάρχει λόγος, μπορούμε να προχωρήσουμε τα θέματα, είναι και αρκετά τα θέματα, 
χρήζουν..., χρειάζονται και χρόνο, για το θέμα της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να γίνει 
μυστική ψηφοφορία, και να συζητήσουμε στο τέλος το Ψήφισμα αυτό που έχουμε καταθέσει 
ως Δημοτική Αρχή.

Το ψήφισμα που έχει κατατεθεί από τη Δημοτική Αρχή και στο οποίο αναφέρεται ο κ. 
Δήμαρχος έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για 
την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, 
ως εγκληματικής οργάνωσης. 

Η κρίση της δικαιοσύνης ανταποκρίνεται πλήρως στο περί δικαίου αίσθημα της ελληνικής 
κοινωνίας. 

Ζητάμε την άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας και την επαναφορά στον Ποινικό Κώδικα 
της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων όσων καταδικάζονται για εγκληματικές 
πράξεις που στρέφονται κατά της δημοκρατίας και για εγκλήματα ρατσιστικής βίας. 

Καλούμε τον Δημήτρη Κουκούτση να παραιτηθεί απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Καλαμάτας, ως έμπρακτο δείγμα μεταμέλειας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει τον καθημερινό αγώνα ενάντια στο 
φασισμό, τη βία, τη μισαλλοδοξία και το λαϊκισμό. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ): Συγνώμη, για το Ψήφισμα λέμε τώρα.

Όχι, δεν έχουμε Ψήφισμα, έχουμε μια πρόταση προ ημερησίας διάταξης και 
ζητήσαμε απ’ το Σώμα να ψηφίσει να συζητήσουμε. Για το κατεπείγον 

συζητάμε τώρα. Αν είναι κατεπείγον αυτό. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να συζητηθεί τώρα και 
όχι στο τέλος που είναι διαλυτική η κατάσταση με πέντε δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι 
είναι σηκωμένοι, δεν κάθονται στα έδρανά τους και θέλουν να τελειώσει γρήγορα το θέμα και 
δεν υπάρχουν ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τίποτα.

Κύριε Οικονομάκο, συγχωρείστε με, αλλά αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο δεν 
έχω λάβει γνώση του προ ημερησίας, δηλαδή ποιο είναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω καταθέσει από τις 10:36 το πρωί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αα, είναι το Ψήφισμα…

Αν δεν θέλει ο κ. Δήμαρχος να καταθέσει τη δικιά του πρόταση σε... τώρα, 
αυτό το θέμα, δεν έχουμε αντίρρηση, δεν μας πειράζει αυτό. Να το 

καταθέσει τώρα ή στην πορεία. Εμείς καταθέτουμε αυτή την πρόταση και σε συνεννόηση εδώ 
με τις άλλες παρατάξεις να συζητηθεί τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, έχει έρθει εγγράφως στο Προεδρείο;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι, ναι, έχει έρθει εγγράφως, απ’ το πρωί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ποιο είναι; Πού βρίσκεται αυτό; Με εκθέτει ο Πρόεδρος τώρα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, Πρόεδρε, συζητάμε τώρα για το κατεπείγον, αν θα το συζητήσουμε ή όχι.

Καλώς. 
Για το κατεπείγον οι επικεφαλής.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με την παράταξη του κ. Δημάρχου θα πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι.

Ωραία, εμείς λέμε, το επανέλαβα, ότι έχουμε το Ψήφισμα, μπορούμε να το 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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συζητήσουμε στο τέλος. Οι επικεφαλής να εκφραστούν και να ψηφίσουμε το Ψήφισμα ή και 
να το διαμορφώσουμε λίγο αν χρειάζεται.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Άρα τι ψηφίζετε; Υπέρ ή κατά;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Υπέρ ή κατά; Ψηφίζουμε.

Ο κ. Κοσμόπουλος. ¨Ναι¨.
Ο κ. Τζαμουράνης;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε συνάδελφε εγώ δεν λέω τίποτα γύρω – γύρω …(δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συμφωνώ να το συζητήσουμε τώρα αλλά...

ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε να το συζητήσουμε, το συζητάμε.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Πέστε μετά. Τι λέτε… Υπέρ ή κατά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε εμένα να ερμηνεύω τον εαυτό μου. Μην με ερμηνεύετε εσείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τζαμουράνης, ναι.

Είπα ότι συμφωνώ να συζητηθεί τώρα αλλά θα έλεγα το εξής: Έτσι και 
αλλιώς και το πρώτο κύριο θέμα ουσιαστικά στην ίδια υπόθεση αναφέρεται, 

όπως και το Ψήφισμα, άρα θα μπορούσαμε όλα μαζί για να προχωρήσουμε λίγο τη διαδικασία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μάλιστα.

Συμφωνούμε να είναι ως κείμενο στο αποφασιστικό αυτό που έχουμε πει, μπορεί 
να το συζητήσουμε και εμείς και βολευόμαστε να συζητηθεί τώρα. Το ίδιο 

πράγμα είναι. Τι τώρα – τι στο τέλος. Εμείς το καταθέσαμε άλλωστε.

Άρα υπάρχει…
 Όχι, όχι, οι επικεφαλής, οι επικεφαλής. 

«Καλαμάτα Ξεκινάμε»; Η κα Οικονομάκου; ¨Ναι¨. 
Η «Πρωτεύουσα Δύναμη»; Ο «Ανοιχτός Δήμος», ο κ. Μάκαρης;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, να συζητηθεί το θέμα.

Να συζητηθεί το θέμα. 
Η κα Κουζή; 

ΚΟΥΖΗ: Να συζητηθεί.

¨Να συζητηθεί¨. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση»; ¨Να συζητηθεί¨. 

«Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; 
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών», ο κ. Αντωνόπουλος; ¨Να συζητηθεί¨.
Άρα, ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερησίας διάταξης  θέμα 
που το Σώμα, αποδέχθηκε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά 
θέματα, με τίτλο :

 Πολιτική απομόνωση και μη συμμετοχή του κ. Κουκούτση Δημητρίου στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Καλαμάτας.

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και έχετε το λόγο, κ. Δήμαρχε, σε σχέση με…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ; Ο εισηγητής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο εισηγητής, ναι. Ο εισηγητής ο κ. Οικονομάκος, ναι, συγνώμη.

Λοιπόν, καταρχήν ένα διευκρινιστικό: Εγώ ζητάω από το Σώμα να 
συμφωνήσουμε σ’ αυτό το κείμενο που διάβασα. Ο κάθε συνάδελφος 

μπορεί να τοποθετηθεί όπως θέλει, να βάλει τις δικές του οπτικές, τις δικές του πλευρές, αλλά 
νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το κείμενο το οποίο το έχουν δει και κάποιοι… 
οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Οικονομάκο, παρακαλώ ξαναδιαβάστε το, αν έχετε την καλοσύνη.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Το διάβασα πριν, μιλάγατε στο τηλέφωνο, εντάξει, το διάβασα, το διάβασα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, το διαβάσατε;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Μιλάγατε στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα και… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Το ’χουμε δώσει στο Προεδρείο, στη Γραμματεία, το έχει στείλει με e-mail.

ΦΑΒΑΣ: Ναι αλλά να δούμε, να δούμε το κείμενο.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Εντάξει, θα το ξαναδιαβάσουμε στο τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Διαβάστε το λοιπόν, διαβάστε το, κ. Οικονομάκο, δεν πειράζει.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Πάλι να το διαβάσω; Τώρα το διάβασα, πριν 3 λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι, να πω, θέλω να πω, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι.

Λοιπόν, θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει και να 
καταδικάσει αυτή τη συνεργασία η οποία είχαμε εδώ και ένα χρόνο περίπου. 

Μιλάμε για μια απόφαση Δικαστηρίου ιστορική κατά τη γνώμη μας, στην οποία ουσιαστικά το 
κοινό, το κοινό περί δικαίου αίσθημα έγινε πραγματικότητα, έγινε από μια απόφαση του 
Δικαστηρίου. Αυτό έλεγε ο πολύς ο κόσμος, αυτό έλεγε η συντριπτική – η συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού και αυτό ουσιαστικά, πέρα από τις ενστάσεις που μπορεί να 
έχουμε, έκανε το Δικαστήριο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 



Συνεδρίαση : 21/2020 Δευτέρα  19 / 10 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa1430d5a2bb5aa272747fa στις 05/11/20 12:29
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 6

Ουσιαστικά καταδίκασε για ναζιστική, για εγκληματική τη Χρυσή Αυγή τόσο για τη δολοφονία 
Φύσσα, για τους Αιγύπτιους λιμενεργάτες, για τα στελέχη του ΠΑΜΕ, αλλά και για 90 και άλλες 
τόσες υποθέσεις οι οποίες συμπεριλήφθηκαν σ’ αυτή τη διαδικασία των 5,5 χρόνων.
Αυτοί στάθηκαν στο ύψος τους σαν κότες και τώρα λένε, ο ένας λέει: «φτιάχνω πεϊνιρλί», ο 
άλλος λέει: «έχω τα αδέρφιά μου στο εξωτερικό», ο άλλος λέει: «βόσκω πρόβατα, μην με 
πειράζετε», και διάφορα άλλα τέτοια στο Δικαστήριο.
Εμείς θεωρούμε ότι η Χρυσή Αυγή ενισχύθηκε απ’ το 2012 και μετά μόνο και μόνο για ένα 
λόγο: για να χτυπήσει την οποιαδήποτε ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος. Είχε στόχο 
συγκεκριμένο: και το ΚΚΕ αλλά και άλλους, έτσι ώστε να μην σηκώσει κεφάλι ο λαός, και 
αυτός ήταν ο ρόλος τους, και αυτός ήταν ο ρόλος τους ιστορικά σε όλη την περίοδο και της 
Γερμανίας και της Ιταλίας, σε όλες τις χώρες.
Μέσα σε όλη αυτή την καταδίκη έχουμε και την καταδίκη για 6 χρόνια του συγκεκριμένου 
δημοτικού σύμβουλου. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, ίσως η μοναδική σε όλη την Ελλάδα, 
προσπάθησε να τον ξεπλύνει πριν 1 χρόνο αλλά δεν ξεπλενόταν ούτε με τον Νιαγάρα, για 
λόγους ψηφοθηρίας (;), για λόγους πολιτικής συγγένειας (;), για λόγους οτιδήποτε και δεν μας 
ενδιαφέρει, και με τις ευθύνες και με τη μεγάλη ευθύνη της κας Αλειφέρη που ξέχασε τι της 
είχανε σούρει οι Χρυσαυγίτες όταν ήτανε Δήμαρχος στο Μελιγαλά, δυστυχώς σε πείσμα και 
των ψηφοφόρων τους, και των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ήταν οργισμένοι, 
νομιμοποίησε ουσιαστικά ένα κομμάτι της Χρυσής Αυγής.
Και σε όλα αυτά ερχόμαστε στο τώρα, ο Δήμαρχος αντί να καταδικάσει τη συνεργασία, βγαίνει 
στην πρώτη δήλωση και λέει: «Ζητώ την παραίτηση του κ. Κουκούτση». Ζητάει την παραίτηση 
κάποιου που τον έβαλε ο ίδιος, που συνεργάστηκε και τον πρότεινε και τον έβαλε και ζητάει 
την παραίτησή του. Δηλαδή, αν δεν παραιτιότανε τι θα γινόταν;
Και το δεύτερο είναι ότι στη δεύτερη ανακοίνωση, ακόμα τα χειροτερεύει, φωνάζοντας, 
λέγοντας: «Ντροπή» όταν κανένας ουσιαστικά δεν τον έβαλε, και αν τον έβαλε κάποιος έπρεπε 
να το πει, στην ίδια θέση με τη Χρυσή Αυγή ή με τον Κουκούτση, αλλά όταν κάνεις τέτοιες 
παρέες δυστυχώς θα έχεις και κριτική και οτιδήποτε συνέπειες, και δυστυχώς τα ήξερε ο 
Δήμαρχος γιατί τον είχαμε προειδοποιήσει εδώ και ένα μήνα, τον πρώτο μήνα με τις μεγάλες 
συνεδριάσεις που κάναμε εδώ στην Καλαμάτα αλλά δεν…, φαίνεται ότι είχε κάποια γραμμάτια 
προεκλογικά να εξοφλήσει.
Λοιπόν, τέλος, έχει μεγάλη ευθύνη για την όλη κατάσταση ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, δεν μας άφηνε να μιλήσουμε όταν απευθυνόμασταν στο συγκεκριμένο, 
προσπαθούσαμε να πούμε τη λέξη εγκληματική και μας έκλεινε, μας έκλεινε το μικρόφωνο, 
μας έλεγε: δεν μπορείτε να μιλήσετε, μας έκλεινε τα πρακτικά, και διάφορα είδους τέτοια, είχε 
μια φοβερή προστασία σε όλη αυτή την κατάσταση.
Και μια μικρή -δεν θέλω να το επεκτείνω- ευθύνη έχουν και οι υπόλοιπες παρατάξεις. 
Δυστυχώς προεκλογικά είχαμε χτυπήσει ένα μεγάλο καμπανάκι ότι πρέπει να πάρουν θέση για 
τη συγκεκριμένη παράταξη, δεν πήραν ή αν πήραν, πήραν πολύ χαμηλών τόνων και βοήθησαν 
στο να εκλεγεί και να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, και στην πρώτη εκλογή, θα το 
πούμε και μετά, που ψηφίσαμε για όλους, ψηφίσανε ουσιαστικά, κατά λάθος, πιστεύω, να μπει 
στη ΔΕΥΑΚ και στον Σύνδεσμο Ύδρευσης.
Αυτά τα λέμε όχι για να φανούμε δικαιωμένοι επειδή 10 χρόνια κάνουμε όλη αυτή την…, τον 
αγώνα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει να απευθυνθούμε σε έναν κόσμο εκτός 
αίθουσας, να συνειδητοποιήσει τι είναι ο φασισμός, τι είναι αυτές οι δυνάμεις, και αξίζει τον 
κόσμο με βάση και την απόφαση του Δικαστηρίου να καταλάβει ότι η ιστορία προχωράει προς 
τα μπρος όταν ο λαός με τις όποιες του αδυναμίες προσπαθεί και βγάζει αυτά τα αποβράσματα 
στη γωνία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Δημοτική Αρχή;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, άμα θέλουν να μιλήσουν θα μιλήσουμε μετά εμείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κοσμόπουλος.
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Δεν θα ’θελα να πω πάρα πολλά πράγματα, όπως πήγε η διαδικασία αυτή τη 
στιγμή ανατράπηκαν και αυτά τα οποία είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί προ 

ημερησίας διατάξεως ή κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων να κάνω μια μικρή τοποθέτηση πάνω 
σε αυτό το θέμα. Αυτή την τοποθέτηση θα πω και θα πω και δυο κουβέντες για την πρόταση 
της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει κατατεθεί απ’ τον κ. Οικονομάκο.
Οι προηγούμενες εβδομάδες σημαδεύτηκαν από την απόφαση του Δικαστηρίου στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής και σχεδόν όλες οι δημοτικές παρατάξεις τη σχολίασαν, καθεμιά βέβαια με το 
δικό της ιδιαίτερο τρόπο.
Δυστυχώς για εσάς, κ. Δήμαρχε, ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες υπόδικος συνεργάτης σας στη 
διοίκηση του Δήμου, κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και όχι σε 
κάποιο μόρφωμα όπως αναφέρατε στην ανακοίνωσή σας. Ήταν αναμενόμενο και σας είχαμε 
προειδοποιήσει γι’ αυτό.
Έχει ειπωθεί ότι η ψήφος δεν έχει ούτε οσμή ούτε χρώμα, και ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 
Εγώ δεν συμφωνώ γι’ αυτό, σε αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Έχει ειπωθεί λέω. Κινείται, εγώ δεν συμφωνώ. Γι’ αυτό και συνεπής στο 
αξιακό μου κώδικα τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών δεν τηλεφώνησα στον 

κ. Κουκούτση για να του ζητήσω την υποστήριξή του. Όπως το κάνατε εσείς και αυτή, όπως 
αντιλαμβάνεστε, είναι η μεγάλη ειδοποιός διαφορά μας.
Κανείς μας δεν σας κατηγόρησε, κ. Δήμαρχε, ότι είστε φασίστας, ούτε σας εξισώσαμε με τα 
μέλη της Χρυσής Αυγής, κρίναμε όμως τις επιλογές σας οι οποίες ήτανε απόλυτα λανθασμένες, 
και σας καλούμε έστω και τώρα να ζητήσετε συγνώμη από τους συνδημότες μας. Η 
αντικειμενική κριτική δεν συνιστά ύβρη, οι ανίερες συμμαχίες συνιστούν και βέβαια επιφέρουν 
και τη Νέμεση.
Τώρα όσον αφορά ειδικά για την πρόταση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή που 
έχει κατατεθεί, νομίζω ότι η λέξη ¨αποπομπή¨ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί το Δημοτικό 
Συμβούλιο να την επιβάλλει. Αυτή επιβάλλεται μέσα από μια διαδικασία από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Νομίζω όμως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ξεκινήσει να 
κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται ώστε να φτάσει στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση η γνώση ότι πράγματι υπάρχει ένα μέλος το οποίο έχει ήδη καταδικαστεί και το οποίο 
αυτή τη στιγμή οφείλει να μην είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και μία απάντηση: όταν ψηφίζαμε τα όργανα, δυστυχώς στο ψηφοδέλτιο ήτανε… ήταν, τους 
συμμετέχοντες μάλλον στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων, το ψηφοδέλτιο 
ήτανε συνολικό και ήμασταν υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε και τους δικούς μας υποψηφίους. 
Τώρα όσοι δεν είχανε δικούς τους υποψηφίους μπορούσανε κάλλιστα να μην ψηφίζουν.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Δεν είναι έτσι όπως τα λες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε έχω διακόψει ποτέ;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έτσι μπράβο. Να μην με ξαναδιακόψεις τότε.

Κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε το λόγο μετά επί προσωπικού, γιατί 
αναφέρθηκε στους άλλους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, όχι, όχι, όχι…

Αναφέρθηκε στους άλλους ο κ. Κοσμόπουλος, αναφέρθηκε στο τι κάναν οι 
άλλοι, δηλαδή σε μας. Δηλαδή σε μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντωνόπουλε, μην τον διακόπτετε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε ότι «όσοι δεν συμμετείχαν», έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μην τον διακόπτετε, αν υπάρχει…

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το λόγο θέλω να μου δώσετε γιατί λέει ανακρίβειες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αν υπάρχει θέμα προσωπικού θα το κρίνουμε στη συνέχεια.

Έχει παίξει ένα ανύποπτο ρόλο στην όλη υπόθεση τον οποίο πρέπει να τον 
αναδείξουμε και…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωστόσο μην διακόπτετε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …αρπάζοντας την ευκαιρία.

Κύριε Αντωνόπουλε, συγνώμη, συγνώμη, μην διακόπτετε και θα κρίνουμε στη 
συνέχεια το προσωπικό.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν διακόπτω, όχι. Εντάξει, εντάξει, θα ήθελα το προσωπικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, μετά θα σας δοθεί. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αναφέρθηκε σε μας. Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ολοκληρώστε, κ. Κοσμόπουλε.

Δεν έχω κάτι άλλο να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω, έχω… μόνο αυτό είπα 
και δεν… και θα πρέπει, λέω στον κ. Οικονομάκο να δούμε τη λέξη 

¨αποπομπή¨ να την αλλάξουμε με κάποια άλλη: την αργία (;), τη μη συμμετοχή (;), κάτι 
τέτοιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από το νόμο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντωνόπουλε, σε τι συνίσταται το προσωπικό;

Αναφέρθηκε ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν ψήφισαν επειδή δεν είχανε μέλη 
στο Σύνδεσμο Ύδρευσης, δεν ψήφισαν δηλαδή υπέρ, ενώ δεν είναι αυτή η 

πραγματικότητα. Εμείς δεν ψηφίσαμε κατά, εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία που έφερνε 
τον κ. Κουκούτση μέσα σε αυτά τα όργανα. 
Λοιπόν, θέλω να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, θα μου δώσετε ένα λεπτό μόνο, θέλω να το 
εξηγήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Διευκρινιστικά…

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Διευκρινιστικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι σε μας αναφέρθηκε, δεν υπάρχει κάνας άλλος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν νομίζω ότι είναι προσωπικό ζήτημα αυτό.

Πώς; Αφού ρίχνει τη μομφή ότι εμείς το κάναμε αυτό μόνο και μόνο για 
λόγους διαδικαστικούς και όχι για λόγους ιδεολογίας; Δεν είναι μομφή 

αυτό; Γιατί είπε ότι για λόγους διαδικαστικούς εμείς δεν το ψηφίσαμε. Επειδή δεν είχαμε άλλα 
άτομα δικά μας. Αυτό είναι προσβλητικό. Εμείς δεν σκεφτήκαμε έτσι και θέλω να το εξηγήσω 
αυτό.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κύριε Αντωνόπουλε, για να μην είμαι… έτσι (;), όλως επιεικώς πείτε ένα λεπτό 
αυτό το οποίο θέλετε να εξηγήσετε για να γίνει αντιληπτό.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ένα λεπτό μόνο.

Ναι και ευχαριστώ κ. Πρόεδρε και θα πω το εξής: Δεν θέλω να προσβάλλω 
τον κ. Κοσμόπουλο και συγνώμη και, κ. Κοσμόπουλε, για τη διακοπή, θα 

πω όμως τα πράγματα για να ’ναι στη σωστή τους βάση, έτσι;
Λοιπόν, ο κ. Οικονομάκος ανέπτυξε το θέμα πιστεύω πάρα πολύ καλά και είπε κάποια 
πράγματα. Εσείς είπατε τους λόγους τους οποίους το κάνατε. Δεν μπορείτε εσείς να 
διευκρινίσετε τους λόγους για τους οποίους εμείς δεν πράξαμε με αυτό τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντωνόπουλε…

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι και τελειώνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στο Προεδρείο, στο Προεδρείο απευθύνεστε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Προεδρείο, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Εγώ θα πω το…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μην απευθύνεστε σε δεύτερο πρόσωπο.

Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό: Η παράταξη του κ. Κουκούτση 
μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις ψήφους του λαού. Κάποιοι από τους 

συμπολίτες μας καλώς ή κακώς αποφάσισαν να τον βάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
κάποιοι άλλοι και μεταξύ των οποίων και μέρη της πλειοψηφίας, αποφάσισαν να ψηφίσουνε 
θετικά στο να μπει στο Σύνδεσμο Ύδρευσης. 
Λοιπόν, ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Όποιος ψηφίζει να πάει κάποιος, 
ψηφίζεις. Θα μπορούσατε λοιπόν, οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν θα θέλανε να είναι ο κ. 
Κουκούτσης εκεί και αφού δεν πήγανε μαζί να συνεργαστούνε και δεν θέλανε να είναι 
παρόντες στις συνεδριάσεις, να μην τον ψηφίζανε και να απείχαν. Λοιπόν, κατά την άποψή 
μας. Λοιπόν, εμείς έτσι σκεφτήκαμε και δεν σκεφτήκαμε με το σκεπτικό: «Αα δεν είμαστε εμείς 
μέσα».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία, έγινε αντιληπτό.

Και να πω και ένα τελευταίο και σ’ αυτό πιστεύω ότι ο κ. Κοσμόπουλος 
οφείλει να ζητήσει συγνώμη, ότι μας έδωσε τη μομφή αυτή τη στιγμή ότι 

εμείς σκεφτήκαμε πονηρά, ότι εμείς δεν συμμετέχουμε, άρα δεν πειράζει, δεν ψηφίζουμε. Δεν 
είναι έτσι η δικιά μας λογική.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νομίζω ότι…

Μισό λεπτό. 
Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μέμφεται κάποιος τη Δημοτική Αρχή από 

τις παρατάξεις που καλώς ή κακώς, όπως είπε ο κ. Οικονομάκος κατά λάθος, ψηφίσανε να είναι 
εκεί ο κ. Κουκούτσης. Έχουν ευθύνη γι’ αυτό και αυτοί θα πρέπει να απολογηθούνε, όπως…, 
αν χρειάζεται να απολογηθεί και ο κ. Δήμαρχος. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη.
Και να πω και ένα άλλο…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, όχι, καταγράφτηκε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, και ένα άλλο να πω γιατί έχει σημασία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, όχι, ξεφεύγει το θέμα, κ. Αντωνόπουλε, όχι.

Δεν ξεφεύγω. 
Ο κ. Κοσμόπουλος, τώρα το δήλωσε πρώτος ο κ. Δήμαρχος και το ζήτησε 

απ’ τον προηγούμενο Πρόεδρο, συγνώμη, κ. Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο, είπε το εξής: 
συνεννοήθηκε λέει ο Δήμαρχος με τους επικεφαλής. Εμείς δεν έχουμε αναγάγει κανέναν 
εκπρόσωπό μας, όλες εδώ οι δημοτικές παρατάξεις, ρωτήστε όλες, αν έχουμε εξουσιοδοτήσει 
τον κ. Κοσμόπουλο να κάνει συνεννοήσεις για λογαριασμό μας. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει, 
κ. Κοσμόπουλε, αν μου επιτρέπετε.
Εμείς δεν εξουσιοδοτήσαμε κανένανε να κάνει συζητήσεις με το Προεδρείο αν θα αναβληθεί η 
μία συνάντηση ή όχι. Αυτό το ρόλο ο κ. Κοσμόπουλος τον έχει πάρει αυθαίρετα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα όμως.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, το λέω γιατί προηγουμένως τέθηκε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, κ. Αντωνόπουλε, όχι, όχι. Κύριε Αντωνόπουλε, είναι άλλο θέμα.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν πρέπει…

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παραγράψτε το, διαγράψτε το.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν έχετε το λόγο γι’ αυτό το θέμα.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.

Όχι, όχι. Πάμε πιο κάτω. 
Ο κ. Τζαμουράνης;

Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος κατά βάσιν, διότι για το ζήτημα το οποίο 
συζητάμε πλέον έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες και έχουν συζητηθεί και 

λεχθεί ένα σωρό πράγματα.
Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής και να τονίζω ότι η ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου που 
καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα σε όσους 
πίστευαν ή ακόμη πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις ιδέες τους με παράνομες και 
εγκληματικές ενέργειες.
Με την απόφαση αυτή, δείχνει ότι το φίδι εξουδετερώθηκε αλλά το αβγό του φιδιού υπάρχει. 
Η μισαλλοδοξία, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η μη ανοχή του διαφορετικού και άλλα είναι 
στοιχεία που δυστυχώς και ευτυχώς σε μικρό ποσοστό της κοινωνίας μας ακόμη υπάρχουν.
Η καθολική, λοιπόν, καταδίκη σήμερα της Χρυσής Αυγής πρέπει να μας καθοδηγεί στο μέλλον 
ώστε τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα να μην ξαναποκτήσουν οντότητα. Να μην δοθεί νέα 
ευκαιρία να δημιουργηθούν πρόσφορες συνθήκες, όπως δυστυχώς τέτοιες συνθήκες είχαν 
δημιουργηθεί τη δεκαετία που μας πέρασε, ώστε να εκθρέψει πάλι τέτοιες καταστάσεις, που 
κάποιοι πάλι είμαι βέβαιος θα προσπαθήσουν να επικρατήσουν με βίαιο και εγκληματικό τρόπο.
Πρέπει, λοιπόν, και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής συζήτησης: να 
είμαστε όλοι σε μια δημοκρατική εγρήγορση, να απομονώσουμε πολιτικά αυτού του είδους τις 
δυνάμεις και να τους θέσουμε οριστικά στο περιθώριο.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη Δημοτική Αρχή, είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει με τις αντιδράσεις μας 
το λάθος της Δημοτικής Αρχής να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη δημοτική παράταξη. Τότε 
μάλιστα ο κ. Δήμαρχος είχε δηλώσει ότι «είναι δικαίωμά μου ποιον θα επιλέξω και θα κριθώ απ’ 
τους πολίτες». Λοιπόν, και μάλιστα τότε στην επέκταση της συζητήσεως είχε πει και είχε 
δηλώσει ότι απλά εμείς οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις δεν θέλουμε να στηρίξουμε.
Εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε ότι η επιλογή η οποία ήταν συνειδητή και ύστερα από 
περίσκεψη αποδείχτηκε λάθος, όπως σας είχαμε προειδοποιήσει. Μην διαμαρτύρεστε, λοιπόν, 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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για τις κριτικές που ακούγονται, κ. Δήμαρχε, διότι θεωρώ ότι είναι το αποτέλεσμα δικών σας 
λανθασμένων επιλογών.
Τώρα, εμένα προσωπικά με είχαν ενοχλήσει και άλλα ζητήματα πέραν της επιλογής που έτσι 
και αλλιώς την είχαμε καυτηριάσει και είχαμε πει, με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ ότι σαν 
Δημοτική Αρχή και σαν πλειοψηφία δείχνατε να διασκεδάζετε με τον τρόπο με τον οποίον ο 
δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κουκούτσης πολλές φορές είχε προκαλέσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Λοιπόν...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι η άποψή σας προφανώς.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Προφανώς άποψή μου είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Προφανώς είναι άποψή μου, έτσι, γι’ αυτό και την υποστηρίζω.
Λοιπόν, διότι σε συγκεκριμένες προκλήσεις στις οποίες είχε προβεί, θα 

έπρεπε να έχετε το θάρρος και την αποφασιστικότητα να τον επαναφέρετε στην τάξη και να 
μην προκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε ό,τι αφορά τώρα -και θα κλείσω- τη σημερινή σας πρωτοβουλία να φέρετε ένα Ψήφισμα, 
κατά την άποψή μου είναι μια καθυστερημένη αντίδραση στα αλλεπάλληλα επικριτικά 
δημοσιεύματα και στις αλλεπάλληλες αντιδράσεις των δημοτικών παρατάξεων.
Θεωρώ ότι είναι μία υποκριτική στάση, όταν μάλιστα πριν από λίγες μέρες και 
συνεργαζόσασταν αρμονικά και οι σχέσεις σας με την εν λόγω παράταξη και τον συγκεκριμένο 
δημοτικό σύμβουλο ήταν αγαστή.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι το Ψήφισμά σας, τουλάχιστον απ’ τη δική μας την παράταξη, δεν 
πρέπει να υιοθετηθεί. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Οικονομάκου.

Ναι. Και εγώ θα ’μαι πολύ σύντομη.
Ακούω αυτές τις μέρες τη λέξη «ιστορική απόφαση», φτάσαμε στο σημείο 

το αυτονόητο να το θεωρούμε ιστορικό.
Δεν αμφισβητούνται οι αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, καταδικάζουμε και εμείς τις 
λάθος και βίαιες τακτικές αυτού του, σε εισαγωγικά, «κόμματος» και δηλώνουμε την 
ικανοποίησή μας για την απόφαση. Το πρέπον είναι να ακολουθηθούν και οι διαδικασίες αυτές 
οι οποίες θα οδηγήσουν εκτός Σώματος τον κ. Κουκούτση και ίσως και του συμβούλου του 
που ανεξαρτητοποιήθηκε, ίσως εκ του πονηρού. 
Ευχαριστώ.

Απ’ την «Πρωτεύουσα Δύναμη»; Όχι. 
Ο κ. Μάκαρης έχει το λόγο.

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, πριν από 
ένα χρόνο τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης είχαμε φέρει ένα Ψήφισμα, ένα 

ξεκάθαρο Ψήφισμα εναντίον της χρησιμοποίησης του υπόδικου τότε και νυν πλέον 
καταδικασμένου Δημήτρη Κουκούτση από τη Δημοτική Αρχή.
Τότε μάλιστα, όπως πολύ καλά θα ενθυμείστε, είχαμε αντιμετωπίσει τη βίαιη αντίδραση από 
τον ίδιο τον Δήμαρχο αλλά και απ’ τον ίδιο τον κ. Κουκούτση ο οποίος μάλιστα είχε φτάσει στο 
σημείο να μας απειλεί όλους εμάς που διαβάσαμε απ’ το κατηγορητήριο τι ακριβώς τον 
κατηγορούσαν.
Κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνω πλήρως τη δεινή θέση στην οποία έχετε περιέλθει. Είναι δύσκολο 
να λες ότι «έχω κάνει λάθος». Πρέπει, νομίζω, απερίφραστα να καταδικάσετε εσείς ο ίδιος την 
επιλογή την οποία κάνατε, γιατί ο κ. Κουκούτσης τότε ήταν υπόδικος, είχε παραπεμφθεί σε 
δίκη και μάλιστα εξελισσόταν η δίκη, πήγαινε στην Αθήνα, κατέθετε, κατέθετε μάλιστα ως 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης του Δήμου Καλαμάτας, άρα ουσιαστικά μ’ αυτή του την 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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ενέργεια χρησιμοποιούσε τον τίτλο του, τον τίτλο που εσείς του ’χατε δώσει, προς υπεράσπισή 
του.
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, ούτε και εγώ έχω κάτι εναντίον σας, εννοείται, αλλά πρέπει να δείτε το 
θέμα σοβαρά και η σοβαρή αντιμετώπιση είναι να πείτε ένα συγνώμη. Να πείτε ένα συγνώμη, 
«Έσφαλα». Όλοι, όλοι στη ζωή μπορεί να σφάλλουμε για κάποια πράγματα αλλά εφόσον 
δείχνουμε μια ειλικρινή μεταμέλεια, ποιος θα πει ότι... θα σας ρίξει ευθύνες, αν ζητήσετε μια 
συγνώμη;
Και όσον αφορά τι έγινε μετά την ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου, γιατί όντως είναι 
ιστορική, γιατί καταδικάζεται η Χρυσή Αυγή που χρησιμοποιούσε τον μανδύα ενός πολιτικού 
κόμματος, ενώ ουσιαστικά τι ήτανε (;), μια εγκληματική οργάνωση η οποία είχε τις αρχές και 
τις αξίες του φασισμού και του ναζισμού.
Υπάρχει άνθρωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο που υιοθετεί αυτές τις αξίες; Αλίμονο. Τι έπρεπε 
να είχατε κάνει; Έπρεπε με το που ανακοινώθηκε η απόφαση… Καταρχήν δεν έπρεπε να τον 
χρησιμοποιήσετε στη διοίκηση του Δήμου και έγκαιρα σας είχαμε προειδοποιήσει και δεν το 
κάναμε με αντιπολιτευτικό μένος, το κάναμε ξεκάθαρα επειδή διαβλέπαμε μια κατάσταση, μια 
κατάσταση που ήρθε. Η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση.
Τι έπρεπε, λοιπόν, να είχατε κάνει τώρα; Έπρεπε να τον είχατε αποπέμψει. Όπως εσείς τον 
διορίσατε, έτσι, έτσι ακριβώς έπρεπε να τον είχατε εσείς αποπέμψει. Όχι να ζητήσετε την 
παραίτησή του.
Τώρα όσον αφορά το Ψήφισμα. Καταθέσατε ένα Ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά λέει όσα 
λέγαμε και εμείς στο προηγούμενο Ψήφισμα πριν από ένα χρόνο. Γιατί δεν το ψηφίσατε τότε 
το συγκεκριμένο Ψήφισμα; Γιατί οι ενέργειές σας είναι διαφορετικές με το Ψήφισμα το οποίο 
καταθέτετε;
Η αιτιολογία ότι: να περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει το Δικαστήριο, ήταν λάθος. Ζείτε, είστε 
μέλος ενός κόμματος, πολιτεύεστε για πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζετε τι συμβαίνει γενικότερα 
στη χώρα. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τη δράση του κ. Κουκούτση. Τη γνωρίζατε. Παρόλα 
αυτά προτιμήσατε για δικούς σας λόγους. Πραγματικά δεν γνωρίζω, δεν μας έχετε εξηγήσει 
ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήσατε τον κ. Κουκούτση.
Είχατε, είχατε ανάγκες σε πρόσωπα που θα θέλατε..., δεν είχατε τον απαιτούμενο αριθμό 
ατόμων; Έπρεπε να κάνετε μία ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις. 
Αντίθετα εσείς αυτό που κάνατε είναι, περιοριστήκατε στις όμορες δυνάμεις και προφανώς 
θεωρήσατε τότε ότι είναι όμορη δύναμη ο κ. Κουκούτσης.
Όπως σας είχα πει, και το ξαναλέω και τώρα, αυτό που έπρεπε να κάνετε είναι να ανοίξετε τη 
βεντάλια, να πάτε να ζητήσετε συνεργασία με όλες τις δημοτικές παρατάξεις και άλλωστε αυτό 
ζητούσε και ο Εκλογικός Νόμος, η απλή αναλογική. Εσείς, λοιπόν, αντί να κάνετε αυτό, 
περιοριστήκατε στις λεγόμενες όμορες δυνάμεις τις οποίες ξαφνικά βλέπετε ότι δεν είναι 
όμορες. Ότι είναι πάρα πολύ μακριά.
Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδείτε το θέμα και με αγάπη σας το λέω, κανείς 
δεν πρόκειται να σας κατηγορήσει αν ειλικρινώς ζητήσετε μια συγνώμη. Συγνώμη γι’ αυτό, για 
τη χρησιμοποίηση του υπόδικου Δημήτρη Κουκούτση σε θέση διοίκησης του Δήμου 
Καλαμάτας.

Ευχαριστώ πολύ, κ. Μάκαρη. 
Η κα Κουζή έχει το λόγο.

Στις 29/10/2019 το Ψήφισμα που είχαμε φέρει ο κ. Μάκαρης, εγώ και ο κ. 
Αντωνόπουλος και υπερψηφίστηκε και από τις άλλες μειοψηφίες, κατέληγε με το 

εξής: «Ζητούμε την άμεση απομάκρυνσή του από τη Διοίκηση, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και 
τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας».
19/10/2020. Ζητάει η πλειοψηφία στα έδρανα της οποίας καθόταν από εκείνη τη συνεδρίαση 
έως και την προηγούμενη συνεδρίαση ο κ. Κουκούτσης. Ασύμβατο.
Υπάρχει μια λέξη που λέγεται προλαμβάνω και στην πολιτική προφανώς είναι χάρισμα. 
Πολιτικά αποφασίζω, πολιτικά δικαιώνομαι ή πολιτικά αποτυγχάνω. Επωφελούμαι της πολιτικής 
και ιδεολογικής απόφασης και γι’ αυτό κρίνομαι. Το είχε πει και ο Δήμαρχος άλλωστε.
Ας αφήσουμε, λοιπόν, τα όποια σχόλια πολιτών έγιναν, μια και δεν είναι υποκινούμενη από 
εμάς διαδικασία. Δεν έχουμε τέτοια δύναμη. Οι πολίτες έγραψαν στα μέσα κοινωνικής 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΥΖΗ: 
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δικτύωσης, οι πολίτες πέταξαν φυλλάδια, οι πολίτες έκριναν και θα κρίνουν.
Δεδομένα στη συζήτηση. Η Χρυσή Αυγή δεν άλλαξε ποτέ χαρακτήρα. Είτε πριν – είτε τώρα 
είναι φασίστες. Ήταν φασίστες, παραμένουν φασίστες, είτε φυλακιστούν - είτε δεν 
φυλακιστούν.
Ζητούμενα. Θέλουμε να έχουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο ξεκάθαρη στάση πολιτικής ιδεολογίας 
ή είμαι και συνδιαλέγομαι ή δεν είμαι και δεν συνδιαλέγομαι.

Ευχαριστούμε την κα Κουζή. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έχει τοποθετηθεί, έχει... 

Ο κ. Αντωνόπουλος.

Ναι, ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Εμείς κάναμε, καταρχήν, ένα σχόλιο, μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτή 

την ώρα, κ. Πρόεδρε, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τώρα θα πω δυο λόγια. Για μας το 
θέμα της δημοκρατίας είναι υπόθεση όλων μας και δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία 
ούτε να ευτελίσουμε το θεσμό του Δημάρχου ούτε τον ίδιο τον Δήμαρχο ούτε να ζητήσουμε 
την ταπείνωσή του για ό,τι επιλογές έκανε. Ο καθένας θα κριθεί για τις επιλογές του και 
κρίνεται θα ’λεγα σε συνεχόμενη βάση.
Θέλω να πιστεύω με τις απουσίες που βλέπω σήμερα πλην κάποιας εξαίρεσης, ότι είμαστε ένα 
πολύ δημοκρατικό Συμβούλιο και όλοι έχουμε πραγματικά τις ίδιες ανησυχίες για το πόσο 
μπορούμε να λειτουργήσουμε μ’ αυτό τον τρόπο και θέλουμε να απομονώσουμε αυτά τα 
φαινόμενα.
Σίγουρα τα αντανακλαστικά στο Δήμο Καλαμάτας της Δημοτικής Αρχής δεν λειτούργησαν αλλά 
όλοι γνωρίζουμε ότι στην πολιτική υπάρχουν τακτικισμοί εκατέρωθεν και ξέρουμε ότι εκτός 
Συμβουλίου έγιναν τακτικισμοί και από άλλες πολιτικές δυνάμεις που αφορούν τη σχέση τους 
με τη Χρυσή Αυγή. Και αυτά τα γνωρίζουμε όλοι και έχουν καταγραφεί.
Πολλοί, λοιπόν, θέλησαν να εκμεταλλευτούν για πολιτικά οφέλη, αν θέλετε, την ευκαιρία να 
πάρουνε ψήφους ή να είναι στο προσκήνιο. Κάποιοι, όπως είπε και ο κ. Κοσμόπουλος, δεν το 
επεδίωξαν. Αυτό όμως, ισχύει όμως σε ανώτερο βαθμό, και αυτές οι αποφάσεις έχουνε 
επηρεάσει και επηρεάζουν σήμερα που μιλάμε το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 
υπάρχουνε μετακινήσεις και όλοι γνωρίζουμε ότι ο πολιτικός χάρτης της χώρας μας αλλάζει 
ύστερα από αυτή την καταδίκη και ποιοι το εκμεταλλεύτηκαν και ποιοι πραγματικά πιστεύουν 
στη δημοκρατία.
Και εκεί εμείς θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα και να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν 
την επίφαση του φασισμού δεν είναι όλοι όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία 
στον τόπο μας. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι, πραγματικά δεν είναι όλοι. Είναι πολλοί που 
κρύβονται και όταν συμβεί αυτό το πράγμα βγαίνουνε και λένε: «Καταδικάζουμε και 
καταδικάζουμε», ενώ στην πραγματικότητα πολλοί το έχουν εκμεταλλευτεί και θα το 
εκμεταλλευτούνε στο μέλλον.
Εμείς, λοιπόν, ξεκάθαρα λέμε και το είπαμε με τις ανακοινώσεις μας γραπτώς σε όλες τις 
φάσεις του θεσμικού οργάνου που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό το γνωρίζουν οι 
συνάδελφοι ιδιαίτερα και της πλειοψηφίας και των μειοψηφιών και ξέρουνε πολύ καλά ότι εμείς 
είμαστε σταθεροί από την αρχή και θα έπρεπε να είχε απομονωθεί το μέλος, αν θέλετε ο 
καταδικασμένος της Χρυσής Αυγής, γιατί είχε πραγματικά καταδικαστεί πριν βγει η απόφαση 
του Δικαστηρίου από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και να μην συμμετέχει σε όργανα του 
Δήμου. Και πιστεύω ότι συνάδελφοι εδώ, είτε ηθελημένα είτε στη βιασύνη τους, δεν ξέρω με 
ποιο λόγο, το έκαναν αυτό, και θέλουν να εξομοιώσουνε αυτό το λάθος τους με τη δικιά μας 
απόφαση να μην το κάνουμε, επειδή εμείς δήθεν δεν συμμετείχαμε. 
Αυτό θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο και είναι ιδιαίτερα προσβλητικό να δείξουμε στον κόσμο 
και είναι και φασιστικό να δείξουμε στον κόσμο πώς νομίζουμε ότι πρέπει να σκέφτεται 
κάποιος. Το να οδηγείς τη σκέψη του λαού σ’ αυτά που εσύ πιστεύεις για τον άλλονε, είναι 
φασισμός, και αυτό το πράγμα έγινε σ’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα.
Εμείς, λοιπόν, σήμερα λέμε: Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει δημοκρατικά, 
έχει τις δυνατότητες. Κύριε Δήμαρχε, μπορεί να χάσετε μια ευκαιρία, κατά την άποψή μας, τη 
δεδομένη χρονική στιγμή αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ δεν θα σας υποδείξω τον τρόπο με 
τον οποίο και ειδικά στο Προεδρείο απευθύνομαι και στους δύο Προέδρους και σ’ όποιον 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση : 21/2020 Δευτέρα  19 / 10 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa1430d5a2bb5aa272747fa στις 05/11/20 12:29
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 14

συμμετέχει στο Προεδρείο, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει δημοκρατικά. Και 
δημοκρατικά σημαίνει να μπαίνουνε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, να μην…, αυτοί που 
ψηφίζουνε να είναι πραγματικά αυτοί που ψηφίζουν, έχουμε αποφάσεις οι οποίες έχουνε 
πρόβλημα, στέκομαι σ’ αυτό, έχουμε θέματα που μπαίνουν, έχουμε διαδικασίες που δεν 
τηρούνται, έχουμε πολλά σ’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αν θέλετε, μπαίνουμε σε θέματα ή 
αναλώνουμε χρόνο ο οποίος δεν είναι ο κατάλληλος σε σχέση με τη βαρύτητα των θεμάτων 
ή… Συμβαίνουνε πάρα πολλά.
Τώρα, λοιπόν, που απαλλασσόμεθα αν θέλετε, τουλάχιστον τυπικά, από το ζήτημα της 
συμμετοχής ενός μέλους της Χρυσής Αυγής καταδικασμένου, εγώ δεν θα πάρω τη λέξη 
καταδικασμένος γιατί αυτός για μας είχε καταδικαστεί ήδη αν θέλετε στις απόψεις μας και στην 
ιδεολογία μας, είχε καταδικαστεί πριν βγει η απόφαση του Δικαστηρίου και δεν ξέρω αυτή η 
απόφαση του Δικαστηρίου…, να κάνω και ένα σχόλιο σ’ αυτό, εγώ δεν θεωρώ ότι η απόφαση 
του Δικαστηρίου, ακόμα βέβαια δεν έχει τελεσιδικήσει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική 
για τη δημοκρατία μας και για όλα αυτά που γίνονται. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. 
Θα δούμε τελικά ποιες θα ’ναι οι πραγματικές τιμωρίες.
Όμως εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο και να 
δείξουμε με έργα πραγματικά τι σημαίνει να ’χουμε ένα δημοκρατικό Δημοτικό Συμβούλιο. Και 
να μην εξομοιώνουμε τους πάντες με τα πάντα. Και να μην εξηγούμε τη στάση των άλλων 
κατά το δοκούν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Το επαναλαμβάνω.
Λοιπόν, δεν θα πω άλλα, θα πω όμως ότι θέλουνε όλοι, κ. Δήμαρχε, εγώ το λέω ευθέως, να 
σας βοηθήσουμε να κάνετε το έργο σας καθαρά. Να απομονώσετε κάποια ακόμα στελέχη, με 
οποιοδήποτε τρόπο εσείς νομίζετε, τα οποία βρίσκονται μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι 
γεγονός ότι υπάρχουνε συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάποιες ακροδεξιές απόψεις. Εγώ θα το πω 
αυτό. Τους σέβομαι, τους εξέλεξε ο λαός, δεν λέω να τους βάλετε στο περιθώριο αλλά κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες της 
δημοκρατίας. Βλέπω ότι κάποιος εκεί με κοιτάει λίγο περίεργα, αλλά θα πω όμως το εξής: εδώ 
το Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά. Θα σεβόμαστε τις απόψεις των συναδέλφων. 
Και δεν θα ’μαστε… και δεν θα χρησιμοποιούμε ακραίους όρους προς πάσα κατεύθυνση.
Αυτό είναι ένα δείγμα δημοκρατίας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και νομίζω ότι ωφελεί την 
πόλη μας και όλους μας, και αυτό θα πρέπει να πράξουμε όλοι μας. 
Αυτά.

Ευχαριστώ, κ. Αντωνόπουλε. 
Για 2 λεπτά οι δημοτικοί σύμβουλοι. Από τη Δημοτική Αρχή; Όχι. Από την 

«Καλαμάτα Μπροστά»; Ο κ. Φαββατάς.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, πράγματι είναι μια ιστορική απόφαση που εμείς 
οι πιο πολλοί περιμέναμε αυτή την απόφαση, δυστυχώς όμως μόνο η Δημοτική 

Αρχή δεν είχε αντιληφθεί και προσέτρεξε άμεσα να συνεργαστεί με τον κ. Κουκούτση και με 
την εγκληματική οργάνωση που εκπροσωπούσε ο κ. Κουκούτσης.
Όσον αφορά το Ψήφισμα που φέρνει η Δημοτική Αρχή, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι 
είναι λίγο υποκριτικό, όχι λίγο, πολύ υποκριτικό και δεν θα έπρεπε να το φέρνει τώρα γιατί 
πραγματικά δεν θα έπρεπε να έχει συνεργαστεί από την αρχή με τον κ. Κουκούτση.
Να θυμίσω στους αγαπητούς συνάδελφους, αυτό που είπε και ο κ. Τζαμουράνης, ότι πολλές 
φορές ο κ. Κουκούτσης στο Δημοτικό Συμβούλιο μιλούσε και είχε την ανοχή τόσο του 
Δήμαρχου όσο και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στις 7/5/2020 είχε το θράσος ο καταδικασμένος πια Κουκούτσης να με αποκαλέσει πολιτικό 
απατεώνα. Εμένα που δεν έχω πάει στο Δικαστήριο, μόνο σαν μάρτυρας. Του ’πα τότε ότι 
ήταν τιμή για μένανε ένας άνθρωπος που συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση να με 
αποκαλεί έτσι και δεν μ’ απασχολεί. Όμως θέλω να θυμίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι 
τότε είχε την ανοχή του Δημάρχου και η απάντηση του Δημάρχου, αντί να του ζητήσει να 
ανακαλέσει, αντί να του ζητήσει να μην συμπεριφέρεται μ’ αυτό τον τρόπο, ήταν προς 
εμένανε, στις 7/5ου επαναλαμβάνω, 7 Μαΐου, ότι βρέθηκε κάποιος που μπορεί να με διακόπτει. 
Αυτά έλεγε ο κ. Δήμαρχος για τον κ. Κουκούτση. Γι’ αυτό λέω σήμερα ότι είναι υποκριτικό το 
Ψήφισμα που φέρνει η Δημοτική Αρχή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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Ευχαριστώ, κ. Φαββατά.
Απ’ την «Καλαμάτα Μπροστά» ο κ. Κανάκης.

Την προηγούμενη εβδομάδα δικαιώθηκαν οι φωνές όσων καταδίκασαν 
απερίφραστα τη σύμπραξη της Δημοτικής Αρχής με τον τότε κατηγορούμενο και 

νυν ένοχο για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πρώην Βουλευτή της Χρυσής Αυγής.
Αναμένουμε από τον κ. Δήμαρχο, που ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη της συμπόρευσης αλλά 
και την υπεράσπισή της με σθένος, μία συγνώμη προς τους δημοκρατικούς πολίτες του Δήμου 
Καλαμάτας. Αναμένουμε, επίσης, από ορισμένα μέλη της Δημοτικής Αρχής, που τότε 
λειτουργώντας σαν συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ένθερμα την επιλογή του Δημάρχου, 
να πράξουν ακριβώς το ίδιο.
Τέλος, η άκριτη και άναρχη ψηφοθηρία προεκλογικά που μετατράπηκε κατόπιν συμφωνίας σε 
αγαστή συνεργασία μετεκλογικά ανέδειξε πως με το αβγό του φιδιού δεν παίζεις γιατί ενίοτε σε 
δηλητηριάζει.
Και, επίσης, όσο αφορά κάτι για ύβρεις που ειπώθηκε, θέλω να πω το εξής: ότι τουλάχιστον 
από την πλευρά μας η κριτική γίνεται στις επιλογές του Δημάρχου, δεν γίνεται ούτε στο 
χαρακτήρα του, ούτε στις προσωπικές του πεποιθήσεις, έχει να κάνει καθαρά με τις επιλογές 
του πολιτικά. 
Ευχαριστώ.

Ευχαριστώ κ. Κανάκη. 
Ο κ. Χριστόπουλος.

Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, καταρχήν θέλω να εκφράσω την 
ικανοποίησή μου από τις τοποθετήσεις των επικεφαλής της αντιπολίτευσης. 

Πιστεύω η σημερινή τους παρουσία κατέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι κυριαρχεί ο 
πολιτικός πολιτισμός, δεν κυριαρχεί η ανθρωποφαγία σε ένα ζήτημα που ο Δήμαρχος έχει κάνει 
ίσως ένα απ’ τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορική διαδρομή στην Καλαμάτα, στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων. Πιστεύω να γίνει μάθημα και για τον Δήμαρχο αλλά και για τη 
Δημοτική Αρχή.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Καλαμάτα έχει μια ιστορία. Εγώ ασχολούμαι τα 10 τελευταία 
χρόνια, αλλά δεν ξεχνάει κανένας ότι υπήρχε ένα πεδίο συνεννόησης σε έντονα φορτισμένους 
πολιτικά καιρούς, ανάμεσα στον Σταύρο Μπένο και στο ΚΚΕ τότε, αργότερα στο μεγάλο 
ζήτημα των σεισμών ανάμεσα στον Σταύρο Μπένο και στον Κουμάντο, και μετά βεβαίως τα 
δίδυμα των Δημοτικών Αρχών, ο αείμνηστος Μαλαπάνης, ο Κουτσούλης, ο Κουμάντος έδειξαν 
ότι κυριαρχούσε στην πόλη ο πολιτικός πολιτισμός.
Αυτή την ιστορική διαδρομή, αυτό τον κρίκο ήρθε να σπάσει η πρόσφατα εκλεγμένη Δημοτική 
Αρχή με την ακαταλαβίστικη πολιτική της ενέργεια να βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βάλει 
στη διοίκηση του Δήμου μια ομάδα ανθρώπων, ανεξάρτητα αν έτυχαν της επιλογής 
συνδημοτών μας. Να βάλει στη διοίκηση του Δήμου αυτούς τους ανθρώπους, και όχι μόνο 
αυτό, σε τοποθετήσεις τους να αισθάνεται συσσωμάτωση, να αισθάνεται ότι είναι μαζί τους.
Κανένας δεν ξεχνά τις επιθέσεις του κ. Κουκούτση στον Δημήτρη τον Φαββατά, κανένας δεν 
ξεχνά τη γελοιοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν ο Κουκούτσης έλεγε εδώ «σας 
αγαπώ», «σας αγαπώ» στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε τολμήσει να το κάνει κάποιος επί 
Κουμάντου, επί Μπένου, επί Κουτσούλη; Να γελοιοποιήσει ένα θεσμό; Και όμως η Δημοτική 
Αρχή αισθάνονταν μία ικανοποίηση, το έβλεπες στα πρόσωπα του Δημάρχου, των 
Αντιδημάρχων, όλων.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ …(δεν ακούγεται) είσαι Γιάννη.

Δεν είναι κριτική αυτή, εγώ πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ίσως την απαρχή 
αλλαγής νοοτροπίας.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Πολλά καινούργια έχει αυτή η περίοδος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αλλαγής νοοτροπίας. 
Κύριε Μαρινάκη, να ’χετε την υπομονή…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Μαρινάκη, όχι, όχι διάλογο. Όχι διάλογο, αφήστε…

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ’χετε την υπομονή να ακούτε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: …να ολοκληρώσει ο ομιλητής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα χαρακτηρίζει…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αν υπάρχει… αν υπάρχει…

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Φανταστείτε στη θέση… στη θέση…

Συνεχίστε. 
Αν υπάρχει θέμα προσωπικού να μου το πείτε. 

ΦΩΝΗ: Στις διακοπές οι πρώτοι!

Παρακαλώ, παρακαλώ. 
Κύριε Χριστόπουλε συνεχίστε, και αν υπάρχει θέμα προσωπικού να μου το 

πείτε. Και ολοκληρώστε γιατί πέρασαν τα 3 λεπτά.

Η Δημοτική Αρχή, λοιπόν, ήρθε βάζοντας στο κάδρο της εξουσίας τον κ. 
Κουκούτση, αλλά εμένα περισσότερο με είχε πειράξει η συμπεριφορά να 

προκαλέσει το δημοκρατικό αίσθημα των πολιτών της Καλαμάτας. Το πρώτο και κυρίαρχο. Να 
μην αφήνει κανένα περιθώριο συνθετικής αντιμετώπισης ζητημάτων, μεγάλων ζητημάτων σε 
μια κρίσιμη περίοδο και για την Καλαμάτα και για την πατρίδα μας. Αντιμετώπιζε δημοκρατικά 
εκλεγμένες δυνάμεις με τρόπο απαξιωτικό.
Και πάμε λοιπόν στο άλλο. Αυτό το ατόπημα συνεχίστηκε και μετά. Αντί να ’ρθει ο Δήμαρχος 
Καλαμάτας και να πει παλικαρίσια, παλικαρίσια, ότι «ναι, έκανα λάθος», βγήκε με μια 
υποκριτική ανακοίνωση σε πρώτη φάση, με μια επιθετική ανακοίνωση προς τις αντιπολιτεύσεις 
σε δεύτερη φάση, που δεν τον είχαν προκαλέσει, και στο τέλος και μία άλλη ανακοίνωση που 
λέει «εγώ θα συνεργάζομαι με ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους», κλείνοντας το μάτι σ’ 
αυτούς που επιζητούν έμμισθες θέσεις.
Συνέχισε λοιπόν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κ. Χριστόπουλε.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνέχισε λοιπόν αυτή την πολιτική. Βεβαίως, βεβαίως καταδείχτηκε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κ. Δήμαρχε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ολοκληρώστε, κ. Χριστόπουλε, τώρα.

Βεβαίως καταδείχτηκε και κάτι ακόμη: Αυτοί, τέλος πάντων, οι άνθρωποι 
που όταν είχαν τη δύναμη το μόνο που έκαναν ήτανε να χτυπούν 

κατατρεγμένους ανθρώπους, να χτυπούν ανήμπορους, να χτυπούν ανθρώπους στο περιθώριο, 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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όταν ήρθε η ώρα, αυτό το ¨αντρίκια και παλικαρίσια¨ που έλεγαν μέχρι τότε, στάθηκαν στο 
Δικαστήριο χωρίς καμία υπερηφάνεια, χωρίς κανένα εγωισμό. Εκλιπαρούσαν, δεν ήξεραν 
τίποτα. Εε δεν μπορεί να είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Χριστόπουλε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορεί να είναι… δεν μπορεί να είναι αυτοί οι…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Χριστόπουλε, δεν θα κάνουμε τη δίκη πάλι εδώ πέρα.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, τελειώνω, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τελειώστε.

Δεν μπορεί να είναι, αγαπητοί συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής, αυτοί οι 
άνθρωποι πρότυπα και συνεργάτες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κόφτε τον ομφάλιο λώρο, πέστε τα πράγματα με το όνομά τους.

Σας ευχαριστώ πολύ. 
Ο κ. Σωφρονάς.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητήστε, ζητήστε συγνώμη για το ατόπημα που κάνατε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Σωφρονάς έχει το λόγο.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι για τις τελευταίες εξελίξεις όσον 
αφορά τη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Η δικαστική απόφαση που τη 

χαρακτηρίζει εγκληματική οργάνωση, ικανοποιεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα.
Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στα απόνερα που άφησε η ύπαρξη της εγκληματικής οργάνωσης 
στη λειτουργία του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου. Θα περιοριστώ στα όσα έλαβαν χώρα 
από την έναρξη της δημοτικής περιόδου μέχρι σήμερα αναγιγνώσκοντας τα επίσημα πρακτικά 
μας.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Δήμαρχος από τις πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
εξέφρασε με κατηγορηματικό τρόπο την επιλογή του πολιτικά και αυτοδιοικητικά να 
συμπορευτεί με την παράταξη του κ. Κουκούτση. Η πρόθεσή του αυτή απέκλισε κάθε 
συνεργασία με αρκετές από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις.
Ταυτόχρονα καταδείκνυε την προεκλογική του δέσμευση και συναλλαγή για στήριξή του από 
την παράταξη του κ. Κουκούτση τη δεύτερη Κυριακή, καθώς και τη δική του δέσμευση 
προεκλογικά απέναντί του να αναλάβει έμμισθη θέση και άλλες θέσεις ευθύνης.
Τούτο το έκανε πράξη στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια, παρά τις αντιδράσεις των 
περισσοτέρων δημοτικών παρατάξεων, αναλαμβάνοντας μια τεράστια αυτοδιοικητική αλλά 
κυρίως ηθική και πολιτική ευθύνη. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και η απαράδεκτη τροπολογία 
του κ. Θεοδωρικάκου, που έδινε το δικαίωμα να έχει 3/5 σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των 
Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών.
Η επιλογή του να συμπορευτεί με έναν πρώην υπόδικο και νυν πρωτοδίκως καταδικασθέντα 
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σήμερα, κ. Πρόεδρε, τον φέρει υπόλογο, όχι μόνο 
απέναντι στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και απέναντι στους δημότες, και γιατί όχι 
(;) και απέναντι στον πολιτικό φορέα που του έδωσε το χρίσμα. Γιατί άραγε τόση σιωπή από 
βουλευτές και όργανα του κόμματος;
Υπενθυμίζω, κ. Πρόεδρε, όσα ειπώθηκαν όταν υπερψηφίστηκε το Ψήφισμα καταδίκης της 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 
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ακροδεξιάς του επιλογής, επιλογής του Δημάρχου, με την ανάθεση θέσης ευθύνης στον κ. 
Κουκούτση και της πλειοψηφούσης άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για άμεση 
απομάκρυνσή του. Τότε στη μεταμεσονύχτια τοποθέτησή μου δήλωνα: «Κύριε Δήμαρχε, 
κανένας δεν μπορεί να σας καταλογίσει ως ακροδεξιό, όλοι στην αίθουσα σας τιμούν. Εξάλλου 
έχετε την εμπιστοσύνη του κυβερνώντος κόμματος. Δεν λέμε τον Δήμαρχο ακροδεξιό, ούτε 
ζητάμε πολιτικά φρονήματα σ’ αυτή την αίθουσα, ζητάμε σωστές και δημοκρατικές επιλογές». 
Αυτά τότε, αγαπητοί συνάδελφοι, 29 Οκτωβρίου 2019.
Από τότε μέχρι σήμερα τι έχει γίνει; Και τι συμπεριφορές εκ μέρους του κ. Κουκούτση έχουν 
καταγραφεί; Και δυστυχώς όχι μόνο αλλά και κάποιων άλλων ακόμη δημοτικών συμβούλων 
της παράταξης του κ. Δημάρχου. Και ποια ήταν η αντίδρασή του σε ακραίες και χυδαίες 
αυτοδιοικητικά φράσεις στενότατων συνεργατών του; Μήπως το μειδίαμά του ως έκφραση 
ικανοποίησής του για το επίπεδο διαλόγου στενότατων -τονίζω- συνεργατών του και για το 
ύφος και το ήθος που απέπνεαν;
Κύριε Πρόεδρε, «όταν το τέρας δεν σε τρομάζει τότε έχεις αρχίσει να του μοιάζεις», φράση 
του αείμνηστου Μάνου Χατζηδάκι. Τον κ. Δήμαρχο το τέρας όχι μόνο δεν τον τρόμαξε αλλά το 
φώλιασε δίπλα του, σε θέσεις που δεν του έπρεπαν.
Όλο αυτό το διάστημα του ενός και πλέον έτους είχε την ευκαιρία να διαφοροποιηθεί και να 
τον παύσει από τα καθήκοντά του που ο ίδιος του ανέθεσε, πράγμα που δεν τόλμησε να κάνει 
και ως το τέλος του δράματος.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν ο κ. Δήμαρχος να είναι αυτήκοος και αυτόπτης μάρτυρας 
τόσων ύβρεων, χυδαίας φρασεολογίας, προσπάθειας ευτελισμού του Δημοτικού Συμβουλίου 
και της υποβάθμισής του και να μην αντιδρά ποτέ.
Ένα χρόνο μετά, κ. Πρόεδρε…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ολοκληρώστε, κ. Σωφρονά, γιατί κλείνει ο χρόνος.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Αν θέλετε μου δίνετε ένα λεπτό αλλιώς σταματάω τώρα, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν σας… Να ολοκληρώσετε σας είπα.

Σε παρακαλώ πολύ, εντάξει. Ναι, να ολοκληρώσω, θέλω άλλο ένα λεπτό-ενάμισι, 
το έχω; Αλλιώς να σταματήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ένα λεπτό.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Δεν μπορώ να μιλήσω σε 30 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει, το έχετε, το έχετε, κ. Σωφρονά.

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. 
Κατά σύμπτωση το ίδιο είχε συμβεί και στην τότε ομιλία μου πάλι.

Λοιπόν, ένα χρόνο μετά ο κ. Δήμαρχος όχι μόνο σε μένα αλλά και στην πλειοψηφία των 
δημοτών στέρησε το δικαίωμα με τις ακροδεξιές του επιλογές, ανοίγω παρένθεση και 
αναφέρω: τελετή εγκαινίων μνημείου εκτελεσθέντων, πρόσφυγες, Λιμενικό Ταμείο, επιλογή 
Κουκούτση, πλήρη ανοχή ως ικανοποίηση της ακροδεξιάς ρητορικής στα Δημοτικά Συμβούλια 
εκ μέρους στενών συνεργατών του που τους αναβάθμισε κιόλας. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, 
ίσως να μην μπορούμε, κ. Πρόεδρε, να δηλώνουμε ευθαρσώς όπως τότε ότι ο κ. Δήμαρχος δεν 
είναι ακροδεξιός. Οι πράξεις μας ακολουθούν και μας χαρακτηρίζουν όλους, κατά μείζονα λόγο 
τον Δήμαρχο.
Κύριε Δήμαρχε, αναλάβετε, επιτέλους, την ευθύνη πλήρως. Εγώ δεν ζητάω συγνώμες. Κάνατε 
την αυτοκριτική σας. Αναστοχαστείτε. Η κουλτούρα της συνεργασίας και της συναίνεσης 
μπορούν και πρέπει να κατακτηθούν. Μην κρύβεστε πίσω από δηλώσεις του τύπου «ύβρις 
είναι η εξίσωσή μου με τα φασιστοειδή». Ποια άραγε; Αυτά που συνεργαστήκατε; Πες μου τον 
φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, λέει ο λαός. Και ο φίλος σας είναι πρωτοδίκως καταδικασθείς. 
Ας είναι.
Τους αυτοδικοικητικούς σας φίλους τους επιλέξατε στην αρχή της θητείας σας και σίγουρα 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 
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πριν την εκλογή σας. Τώρα που τα γεγονότα είναι καταιγιστικά, ύβρις είναι να κρύβεστε από 
τις δραματικές για τον πολιτικό πολιτισμό της πόλης επιλογές σας. Επαναλαμβάνω: ανάληψη 
ευθύνης -τελειώνω- αναστοχασμός, αλλαγή πλεύσης…  

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Εντάξει, κλείνω, γεια σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Σωφρονά είχατε 6,5…

…εντάξει, βγήκε παραπάνω. Νομίζεις ότι υπερέβαλα, έτσι; Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 6,5 λεπτά.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 6,5 λεπτά μίλησα; 

Ναι. Μετρημένα. 
Ο κύριος…

Τώρα μιας και σηκώθηκε ο κ. Χειλάς. Κύριε Χειλά εσείς.

Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Ειπώθηκαν τόσα σήμερα, καταρχάς εγώ θα 
’θελα να κάνω μία τοποθέτηση, φεύγει ο κ. Δήμαρχος βλέπω, δεν θέλει να τα 

ακούσει, αλλά εγώ θα τα πω. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, κ. Δήμαρχε που φεύγετε, για το 
ηθικό επίπεδο της πολιτικής, αλλά να τα ακούτε.
Σε πρώτο επίπεδο θέλω να πω ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής πρέπει να 
καλέσετε τον κ. Κουκούτση και να του ζητήσετε ένα συγνώμη σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί; 
Γιατί: για τους ανήθικα, για τους πολιτικά ανήθικα χαρακτηρισμούς του Δημάρχου με τη 
φράση «αποτελεί ασυγχώρητη ύβρη η προσπάθεια εξίσωσης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου 
Δημάρχου με τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής». Και οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής 
δημοκρατικά εκλεγμένοι ήταν πριν εξοστρακιστούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δημοκρατικά 
εξοστρακίστηκαν επίσης.
Τους συνεργάτες σας πιστεύω ότι πρέπει να τους τιμάτε και όχι να τους διασύρετε για να μην 
διασυρθείτε οι ίδιοι.
Τώρα, όσον αφορά το διάστημα 2019-2020, αναιρείται εμπράκτως από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη κάθε προσπάθεια – δήλωση του νυν Δημάρχου Καλαμάτας να προσάψει στις 
αντιπολιτεύσεις του Δήμου απροθυμία για συνεργασία, για πολιτική συνεργασία, και θεωρώ ότι 
ο Δήμαρχος πρέπει να ζητήσει συγνώμη πρώτα από τους δημότες για τα αλλεπάλληλα 
καλέσματα συνεργασίας με έναν καταδικασμένο εγκληματία.
Όσον αφορά το διάστημα 2020-2023, αναιρείται εξ ορισμού κάθε επερχόμενο κάλεσμα για 
πολιτική συνεργασία των αντιπολιτεύσεων με την παράταξη του Δημάρχου Καλαμάτας γιατί 
είναι παραπάνω από προφανές ότι εξολοκλήρου η πολιτική παράταξη «Δημιουργική 
Πρωτοβουλία Καλαμάτας» δεν έχει πολιτικό αυτοσεβασμό με πρώτο τον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πολίτη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με έναν πολιτικό φορέα όταν 
βλέπεις την απεχθή αντιμετώπιση των πάλαι ποτέ συνεργατών του.
Ο νυν Δήμαρχος Καλαμάτας καλείται να εξηγήσει στο Σώμα τον όρο ¨φασιστοειδή¨ που 
χρησιμοποίησε σε πρόσφατες δηλώσεις του στον τοπικό τύπο για να χαρακτηρίσει πολιτικά 
ξεδιάντροπα μέρος των υποστηρικτών του στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών του 2019. Αν ο 
Δήμαρχος Καλαμάτας θεωρεί ότι είναι σε θέση να δηλώνει δημόσια και απροκάλυπτα ότι οι 
υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής είναι φασιστοειδή και ότι τους αποστρέφεται, καλείται να 
εξηγήσει στο Σώμα την παρουσία του εν ενεργεία Αντιδημάρχου του κ. Ιωάννη Μπάκα σε 
πολιτική συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στην επισυναπτόμενη φωτογραφία που λάβατε στα 
e-mail σας λίγο πριν τη συνεδρίαση.
Ο Αντιδήμαρχος, κ. Βασιλόπουλε, είναι και αυτός φασιστοειδές; Ερώτηση. Ερώτηση και προς 
την κυβερνώσα παράταξη που κάθεται εκεί σιωπηλή τόση ώρα και δεν μιλάει ενώ γνωρίζει ότι 
ακούει αλήθειες, δεν ακούει ψέματα. 
Ευχαριστώ.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 
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Ευχαριστώ, κ. Χειλά. 
Ο κ. Τσαπόγας. 

Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, η Χρυσή Αυγή δεν έπεσε ξαφνικά από τον ουρανό 

πριν από μερικά χρόνια, ήταν δημιούργημα συγκεκριμένων συνθηκών και πολιτικών πρακτικών 
που την εξέθρεψαν και της άφησαν περιθώρια να θεριεύσει. 
Κανείς δεν δικαιούται σήμερα να προσποιείται τον ανήξερο. Κάποιοι τους εξέθρεψαν. Κάποιοι 
άλλοι τους ενθάρρυναν ή έστω τους ανέχτηκαν. Συνομιλούσαν μαζί τους, διαδήλωναν μαζί 
τους, πήγαιναν εθνικά ταξίδια μαζί τους, συνεργάστηκαν μαζί τους, αν και ήξεραν ότι δεν είναι 
αθώοι για όλα όσα έχουν κάνει.  
Αν θελήσετε κάποια φορά, κάποτε, να κάνετε την αυτοκριτική σας, κ. Δήμαρχε και κύριοι-
κύριοι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής, θα πρέπει να παραδεχθείτε το λάθος που κάνατε. Θα 
πρέπει να παραδεχθείτε πόσο δίκιο είχαμε εμείς της αντιπολίτευσης όταν καταγγέλλαμε αυτή 
τη συνεργασία που κάνατε και τις θέσεις ευθύνης που παραχωρήσατε στον πρώην βουλευτή 
της Χρυσής Αυγής. 
Είναι βέβαιο ότι η κοινωνία, οι πολίτες, όλοι μας παρακολουθούν, μας κρίνουν και βγάζουν τα 
συμπεράσματά τους για όλους μας. Η ελληνική δικαιοσύνη πήρε μία ιστορική απόφαση. 
Δικαίωσε τα θύματα και τη δημοκρατία. Η Χρυσή Αυγή είναι και με δικαστική απόφαση πια 
εγκληματική οργάνωση και τα μέλη της μία συμμορία που ήθελε να ανατρέψει τη δημοκρατία 
με όπλα τη βία και το μίσος. 
«Συγχαίρω και χειροκροτώ τους δικαστές που είχαν το θάρρος να αψηφήσουν κινδύνους και 
εμπόδια και με την απόφασή τους να καταδικάσουν τη Χρυσή Αυγή αναγνωρίζοντάς την ως 
εγκληματική οργάνωση», αναφέρει στο μήνυμά του ο μεγάλος μας συνθέτης και αγωνιστής 
Μίκης Θεοδωράκης. 
Η Ελλάδα έστειλε ξανά ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ότι μπορούμε να 
τελειώνουμε με τους νεοναζί όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Και το τέλος της 
Χρυσής Αυγής δεν άργησε. Η πρώτη σφραγίδα μπήκε με τις εκλογές. Η Χρυσή Αυγή στα 
αζήτητα. Η δεύτερη και τελειωτική με τη δικαστική απόφαση. 
Η έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε 
εφησυχασμό, αντίθετα θα πρέπει να δούμε την απόφαση αυτή σαν έναν σημαντικό σταθμό 
στον αντιφασιστικό αγώνα που πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. 
Ευχαριστώ. 

Ευχαριστώ, κ. Τσαπόγα. 
Από τον «Ανοιχτό Δήμο»; Ο κ. Μπεχράκης Σταμάτης. 

Υπήρξε μια δικαστική απόφαση η οποία είχε παγκόσμιο αντίκτυπο. 
Ασχολήθηκαν όλα τα μέσα, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά αλλά τα παγκόσμια μέσα 

ενημέρωσης, για την αποφασιστικότητα που έδειξε η ελληνική δικαιοσύνη για την καταδίκη της 
Χρυσής Αυγής, που μπόρεσε και σύνδεσε δεκάδες εγκληματικές πράξεις σε μια δικογραφία και 
αυτή ήτανε η αιτία η οποία μπόρεσε στη συνέχεια η δικαιοσύνη να βγάλει αυτή την απόφαση. 
Όμως όπως έχουν πει και μέχρι τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι, το βασικό ζήτημα είναι το πώς 
θα ηττηθεί η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής μέσα στην κοινωνία. Και πώς διαχρονικά σαν 
Δημοτικό Συμβούλιο εμείς θα δίνουμε αυτή τη μάχη μαζί με τις ιδέες της προόδου, της 
αυτοδιοίκησης, η οποία θέλει τη συμμετοχή του κόσμου, θέλει δυνατά ανθρωποδίκτυα τα 
οποία να την στηρίζουν στις ενέργειές της, να έχει καινούργια συμμετοχικότητα και όλα αυτά 
τα πράγματα τα οποία… πώς αντιμετωπίζουμε διάφορες ειδικές ομάδες της κοινωνίας, πώς 
πολιτευόμαστε και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αποτελούν το μέτωπο ενάντια στην 
ολοκληρωτική ιδεολογία, στην ακροδεξιά αντίληψη. Και προφανώς κανένας σήμερα δεν θέλει 
να καταδικάσει μια Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία της αυτή στηριζόμενη μόνο σε ένα 
σημείο. Μόνο για ενάμισι χρόνο που συνεργαζότανε με τον Κουκούτση που ήτανε μέλος της 
εγκληματικής αυτής οργάνωσης. 
Σας είχαμε τονίσει, κ. Δήμαρχε, και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κ. Κουκούτσης με τη 
δήλωση παραίτησής του από τη Χρυσή Αυγή δεν έφυγε γιατί αποστασιοποιήθηκε απ’ την 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 



Συνεδρίαση : 21/2020 Δευτέρα  19 / 10 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa1430d5a2bb5aa272747fa στις 05/11/20 12:29
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 21

ιδεολογία της, αλλά επειδή έγινε χαλαρή γιατί εισρεύσανε μέσα στη Χρυσή Αυγή στοιχεία του 
αστικού πολιτεύματος. Είναι η δήλωσή του, υπάρχει στο ΘΑΡΡΟΣ και δεν την είχε ανακαλέσει 
ποτέ αυτή. Και έφυγε και λέει: «Αδέλφια μου, σας καλώ να την στηρίξετε και να τη 
βαστήξετε». Δηλαδή όλοι καταλαβαίναμε ότι έγινε ένας ελιγμός ώστε να μπορέσει να αποφύγει 
τις καταδίκες τις δικαστικές. Σας το είχαμε πει εδώ μέσα. Και δεν δώσατε καμιά σημασία σε 
αυτό το θέμα. 
Επίσης, σας είχαμε ενημερώσει και αν θυμόσαστε η πρώτη αντίδραση που έγινε για τον 
Κουκούτση, για τη συμμετοχή και για τη στήριξή του σε θέσεις ευθύνης, ήταν απ’ τη δικιά μας 
την παράταξη, τη στιγμή που φτάσαμε στη Σχολική Επιτροπή και σηκωθήκαμε αγανακτισμένοι 
και φωνάζαμε ότι: «Όχι και αυτό», γιατί ο κ. Κουκούτσης ήταν γνωστή η δράση του και τι 
έλεγε, ότι θα πήγαινε στα νηπιαγωγεία και ζητούσε και υπήρχανε και στην προηγούμενη 
αυτοδιοικητική περίοδο δράσεις τέτοιες του συγκεκριμένου, που ζητούσε από τους διευθυντές 
των νηπιαγωγείων να του δώσουνε λίστα με τις εθνικότητες των νηπίων για να πάει το πρωί 
να τα πετάξει έξω απ’ τα νηπιαγωγεία, μεταφέροντας, δηλαδή το θέμα σε μικρές ηλικίες. Σας 
λέγαμε «Είναι δυνατόν να συνεργαστείτε με αυτόν τον άνθρωπο; Και τον βάζετε στην Σχολική 
Επιτροπή; Να μας πει τι;» Είχε πάει στο νοσοκομείο και έλεγε για τους τσιγγάνους: «Λέρες», 
το ένα, το άλλο. Τα ξέρετε. 

ΦΩΝΗ: ...(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Στο νοσοκομείο, για τους τσιγγάνους, ήταν συγκεκριμένες, υπάρχουνε 
φωτογραφίες. Ήτανε με ρόπαλα και με ασπίδες έξω απ’ το παλιό Δημαρχείο. 

Και δημοτικός σύμβουλος δικός σας και τον έχετε και Αντιδήμαρχο, ο Μπάκας είχε πάει στα 
εγκαίνια της Χρυσής Αυγής, των γραφείων και έλεγε: «Όλα τα κόμματα ίδια είναι». 
Δηλαδή, πρέπει να το δούμε και σε μια διαχρονικότητα. Και σε μια διαχρονικότητα. Και από δω 
και πέρα το τι θα κάνετε. Δεν αρκεί να λέτε σε μια νύχτα μέσα «Άλλαξα και το καταδικάζω».
Εμείς, για να πω και το τελευταίο και να μην σας κουράσω άλλο, προφανώς δεν μπορούμε οι 
αυτοδιοικητικές παρατάξεις να βάλουν τη σφραγίδα τους στο τι έγινε σ’ αυτή τη συνεργασία, 
θα είναι ευρύτερης επώασης μέσα στην κοινωνία. Εσείς με τα δικά σας μέσα και τα μέσα 
ενημέρωσης θα προσπαθείτε να πείσετε για κάτι που έγινε και ο κόσμος αποκρυσταλλώνοντας 
το τι έγινε ακριβώς θα βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Έτσι; Αλλά δεν είναι δυνατόν να 
ερχόσαστε σήμερα, να κάνετε μια ανατροπή και να μην υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη στην 
πορεία, μια συγνώμη προς τον Καλαματιανό λαό, προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση καταρχήν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ολοκληρώστε, κ. Μπεχράκη. Είμαστε στα 5 λεπτά. 

Ολοκληρώνω λέγοντας ότι δεν λέμε να γίνουν όλα στιγμιαία, εδώ και τώρα να 
τα πείτε όλα, αλλά χρειάζεται σε μια πορεία να αποστασιοποιηθείτε εντελώς απ’ 

αυτή την ακροδεξιά ιδεολογία που δεν σας βοηθάει κιόλας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και 
υπάρχει δρόμος μπροστά να κάνετε και να παρουσιάσετε και την αποστασιοποίηση σ’ αυτά. 

Ευχαριστώ πολύ, κ. Μπεχράκη. Ευχαριστώ. 
Ο κ. Αναστασόπουλος θέλει; Όχι. 

Από τον «Ανοιχτό Δήμο»; Όχι. 
«Καλαμάτα, Τόπος Ζωής»; Όχι. Έχει μιλήσει η Τόνια η Κουζή. 
«Λαϊκή Συσπείρωση»; Ο κ. Νιάρχος. 

Ναι, δυο λόγια θα πούμε για τη στάση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο 
οποίος για ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα είχε αναλάβει υπό την προστασία 

του τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Χαρακτηριστικά θα πούμε ότι δεν βρήκε μια λέξη 
να πει όταν ο κύριος αυτός μας αποκάλεσε «απάτριδες» και δυστυχώς ούτε ο κ. Δήμαρχος είπε 
τίποτα και όπως πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε χαρακτηρίσει την Ελληνική 
Βουλή ως χάβρα των Εβραίων. Ποιος; Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής που ήταν το 
αίσχος και η ντροπή της Ελληνικής Βουλής τα τελευταία χρόνια. Και το Προεδρείο ούτε 
κουβέντα. Όχι το Προεδρείο, ο Πρόεδρος. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Ναι, δεν πειράζει, δεν παρεξηγήθηκα. 
Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος. 

Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 

Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
Λοιπόν, εγώ εδώ δεν είμαι ούτε για να δικάσω, ούτε για να αφορίσω. Είμαι εδώ 

για να υπηρετώ τους νόμους, τις αρχές, τις αξίες, να σέβομαι το Σύνταγμα και να σέβομαι το 
διαχωρισμό των εξουσιών. Να υπηρετώ, λοιπόν, τη δημοκρατία και στη δημοκρατία υπάρχει το 
τεκμήριο της αθωότητας. Εγώ δεν είμαι δικαστής. 
Λοιπόν, ακούστηκε ότι ξεκινήσαμε και απευθύναμε κάλεσμα συνεργασίας μόνο σε κάποιους και 
ορισμένους. Λοιπόν, κάλεσμα συνεργασίας απευθύναμε προς όλους. Τους πάντες. Απευθύναμε 
ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, ζητήσαμε με όλους να συνεργαστούμε. Ο κ. Κουκούτσης, η 
κα Αλειφέρη, η κα Οικονομάκου στην αρχή το επέλεξαν, οι άλλοι δεν το επέλεξαν. Δικαίωμά 
τους. Αλλά μην λέμε ότι δεν κάναμε πρόσκληση. Προς όλους κάναμε πρόσκληση. Και την 
πρόσκληση αυτή την ανέφερα και σε επόμενο διάστημα. 
Μάλιστα πριν τη συνεργασία του Κουκούτση είχα απευθύνει πρόσκληση προς όλους και 
μάλιστα υπήρξε Συνδυασμός που την τελευταία στιγμή το βράδυ των ανακοινώσεων, την άλλη 
μέρα ανακοινώσαμε, μου έλεγε να περιμένω μήπως και ψηφίσουνε και επιλέξουν να 
συνεργαστούν μαζί μας. Έλεος.
Λοιπόν, αυτά για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Οπότε προς όλους είχα απευθύνει 
κάλεσμα και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει.

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Βεβαίως και προς εσάς είχα απευθύνει κάλεσμα, δύο φορές συναντηθήκαμε, μία 
συναντηθήκαμε εκτός γραφείου, μία συναντηθήκαμε μες στο γραφείο μου και 

μόλις συναντηθήκαμε στη Διαπαραταξιακή σας ρώτησα και είπατε ότι δεν το καταλάβατε αλλά 
και να το είχατε καταλάβει θα απαντούσατε αρνητικά. Αυτή ήταν η κουβέντα που είπατε. 

Εγώ δεν έχω καμία και το έχω εξηγήσει πολλές φορές, κ. Δήμαρχε, και 
παρακαλώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά να μην το επαναλαμβάνετε. 

Αμφισβητείτε ότι μέσα στη Διαπαραταξιακή μου είπατε ότι δεν το είχατε 
καταλάβει αλλά και να το είχατε καταλάβει θα απαντούσατε αρνητικά; Αυτό 

είπατε. Εδώ είναι και οι άλλοι επικεφαλής, να μιλήσουν αν λέω αλήθεια ή όχι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σας είπα, σας είπα ότι μία συζήτηση που κάναμε μου είπατε,…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Τζαμουράνη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …πώς βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, αυτές δεν είναι προτάσεις.

Ξεκάθαρα και ανοιχτά προς όλους. Και το επανέλαβα και στη Διαπαραταξιακή 
όπου ξεκαθαρίστηκε γιατί είχα μάθει ότι …(δεν ακούγεται) 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όσο και να το επαναλαμβάνετε εγώ θα λέω πως δεν μας κάνατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα παρακαλούσα, συγνώμη, κ. Τζαμουράνη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, δεν είναι κακό να μην θέλετε να συνεργαστείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Δήμαρχε, θα παρακαλούσα να μην πυροδοτείτε διάλογο γιατί… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πυροδοτώ διάλογο, λέω αλήθειες. Αλήθειες λέω και είναι εδώ οι επικεφαλής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Συγνώμη, Πρόεδρε. Απευθύνεστε στον κ. Δήμαρχο τη στιγμή που τον διέκοψε ο κ. 
Τζαμουράνης; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Του είπα να σταματήσει.

ΦΑΒΑΣ: Στον κ. Τζαμουράνη να κάνετε την παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, δεν θα μου υποδείξετε, κ. Φάβα. 

ΦΑΒΑΣ: Σας παρακαλώ. Μα απευθύνεστε προς τον Δήμαρχο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Του είπα να σταματήσει, στον κ. Τζαμουράνη. 

ΦΑΒΑΣ: …να μην κάνει διάλογο ο Δήμαρχος τη στιγμή που ο κ. Τζαμουράνης τον διακόπτει; 

Παρατήρησα πρώτα τον κ. Τζαμουράνη, κ. Φάβα. Πρώτα τον κ. Τζαμουράνη 
παρατήρησα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων, να πούμε ότι δεν είναι κακό κάποιος… 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έχει ανάγκη προστασίας ο Δήμαρχος; Δεν νομίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, συνεχίστε. 

ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλα Γιώργο. Γιώργο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συνεχίστε, κ. Δήμαρχε. Συνεχίστε. Προχωρούμε. 

Και λέω, λοιπόν, ότι προφανώς δεν είναι κακό κάποιος να μην θέλει να 
συνεργαστεί, είναι δικαίωμά του. Έτσι; Είναι επιλογή του. Και εγώ μπορεί στη 

θέση του να μην ήθελα. Δεν είναι κακό αυτό. Απλά το είπα για την αποκατάσταση της 
αλήθειας. 
Λοιπόν, για το θέμα έχω τοποθετηθεί πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες, με γραπτές μου 
δηλώσεις. Ξεκάθαρα. Δίχως περιθώρια παρερμηνειών για την ιστορική απόφαση της 
δικαιοσύνης. Στις δηλώσεις μου αυτές εμμένω όπως αντιλαμβάνεστε. Φάνηκε από το σύνθημα 
τώρα. 
Τώρα πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν. Το ποιος είμαι, το τι πιστεύω είναι γνωστό σε όλους 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λειτουργώ πάντα με σκεπτικισμό, ρεαλισμό και σεβασμό στον 
άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει ποτέ κανείς. 
Και δύο πράγματα ακόμα. Πρώτον: όταν έγραψα για τα φασιστοειδή προφανώς δεν 
αναφερόμουν στον Συνδυασμό του Δημήτρη του Κουκούτση και στους ψηφοφόρους του, ο 
οποίος Συνδυασμός δεν υποστηρίχθηκε απ’ τη Χρυσή Αυγή, αλλά σε αυτούς που 
καταδικάστηκαν και που σε πανελλαδικό επίπεδο σκοτώνουν, εκβιάζουν, χειροδικούν, 
επενδύουν, δηλαδή, στο μίσος και την τρομοκρατία. Και δεύτερον: είναι ξεκάθαρο ότι ο Δήμος 
λειτουργούσε, λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί δημοκρατικά, σεβόμενος μέχρι 
κεραίας τους νόμους, τους κανόνες, αλλά και το ρόλο που η Πολιτεία μας έχει δώσει. 
Κατά τα άλλα σ’ αυτά που αναφέρθηκαν, στο αν ο Δήμαρχος είναι ακροδεξιός ή όχι, εντάξει, 
δεν ασχολούμαι καν για να απαντήσω. 
Ευχαριστώ πολύ. 

Ευχαριστώ πολύ, κ. Δήμαρχε. 
Ολοκληρώνεται η διαδικασία και προχωρούμε… 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω  για το Ψήφισμα εγώ; Εισηγητής. 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Σε σχέση με τη διαμόρφωση; Επειδή έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, κ. 
Οικονομάκο, υπάρχει θέμα δευτερολογίας;

ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μάλιστα. Ο κ. Μάκαρης για δύο λεπτά. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αγαπητέ κ. Δήμαρχε… 

Συγνώμη, πριν από σας, κ. Μάκαρη, θέτει κάποιος άλλος θέμα δευτερολογίας; 
Για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι από την αρχή. 

Ο κ. Μάκαρης έχει το λόγο. 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, όπως είπαμε και στην πρωτομιλία… τι είχαμε πει; Ότι όντως 
απευθύνατε κάλεσμα και προς τη δική μας παράταξη και όντως ανταποκριθήκαμε 

στην αρχή. Βέβαια βάλαμε τις συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές που ήτανε πρώτον: η 
χρησιμοποίηση του κ. Κουκούτση και δεύτερον: η αυτοτέλεια της παράταξης. Εφόσον αυτά 
δεν ικανοποιήθηκαν φυσικό ήταν να είχαμε αυτή την κατάληξη. 
Εμείς θέλαμε να σας βοηθήσουμε, όπως θέλαμε γενικώς να σας βοηθήσουμε και κατά τη 
διάρκεια του χρόνου που μας πέρασε, που πάντα ήμασταν εκεί στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, 
όταν μας καλούσατε για να συνεισφέρουμε δημοκρατικά. Δυστυχώς εσείς, κ. Δήμαρχε, 
ουσιαστικά επιλέξατε τους συνεργάτες σας. Με τη συμπεριφορά σας επιλέξατε τους 
συνεργάτες σας, όταν επιλέξατε συνεργάτες οι οποίοι βρίσκονται στο συγγενή σας χώρο, στον 
πολιτικά συγγενή σας χώρο. 
Εγώ αυτό που σας είπα και τότε αλλά και τώρα είναι ότι θα έπρεπε να ανοίξετε τη βεντάλια, να 
απευθυνθείτε προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι το κάνατε 
υποκριτικά μάλλον γιατί όπως βλέπουμε τώρα, τη στιγμή που χάνετε την πλειοψηφία, την 
όποια πλειοψηφία, τέλος πάντων, ή την όποια δύναμη έχετε με το γεγονός ότι δεν είναι ο κ. 
Κουκούτσης και η παράταξή του εδώ δίπλα σας, προσπαθείτε αντί να καθίσετε σε ένα τραπέζι 
διαλόγου με τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις και να δείτε πού μπορούμε να συνταιριάξουμε 
όλες οι δημοτικές παρατάξεις, αντί να κάνετε αυτό, προτείνετε, κάνετε προσκλητήριο 
αποστασίας προς δημοτικούς συμβούλους. 
Αυτό ακριβώς, λοιπόν, τι δείχνει; Ότι δεν θέλατε, ούτε θέλετε, ούτε θέλατε παλιότερα αλλά 
ούτε και τώρα δεν θέλετε την πραγματική συνεργασία, αυτή τη συνεργασία η οποία θα 
μπορούσε να βοηθήσει, καταρχήν να βοηθήσει την πόλη. Γιατί απ’ όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις έχω διακρίνει ότι υπάρχουνε αξιόλογα άτομα τα οποία θα μπορούσανε να 
στελεχώσουν το Δήμο και να μην έχουμε όλες αυτές τις δυσκινησίες τις οποίες έχουμε αυτή τη 
στιγμή. Δυστυχώς επιλέξατε τους συγγενείς πολιτικά χώρους και αντί να κάνετε αυτό που σας 
είπα. 
Βέβαια σας το ξαναλέω, ότι ποτέ δεν είναι αργά να καθίσετε σε ένα τραπέζι 
διαπραγματεύσεων, όχι διαπραγματεύσεων για ένα κακό σκοπό, για να επιλέξετε τη σωστή 
συνεργασία. Η συνεργασία μπορεί να υπάρξει αν και εσείς το θέλετε, αλλά προφανώς εσείς δεν 
θέλετε. Έχετε ενδυναμώσει πάρα πολύ από τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχει κάνει ο 
Θεοδωρικάκος, έχετε πάρει τα 3/5 σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα, στην Οικονομική Επιτροπή, 
στην Ποιότητα Ζωής, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, έχετε πάρει τα 3/5, μια δοτή 
πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο ουσιαστικά χάνει αρμοδιότητες οι οποίες μεταφέρονται 
στην Οικονομική Επιτροπή, οπότε δεν έχετε καμία ανάγκη καμίας συνεργασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ολοκληρώστε, κ. Μάκαρη. Ευχαριστώ πολύ. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτό. 

Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. 
Λοιπόν, προχωρούμε στην… 

Ο κ. Οικονομάκος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Ναι. Μια πρόταση να αλλάξουμε στο Ψήφισμα, μια λέξη. Τη λέξη 
¨αποπομπή¨, επειδή κάποιοι επικεφαλής είπαν να το αλλάξουμε, να το 

βάλουμε ¨μη συμμετοχή¨. Πολιτική απομόνωση και μη συμμετοχή του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με βάση την… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το δούμε αποτυπωμένο κάπου. 

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πολιτική μη συμμετοχή. 

«Με βάση πλέον και την επίσημη καταδίκη από το Δικαστήριο της ναζιστικής 
Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης και της ηγεσίας της για τη 

συμμετοχή και διεύθυνσή της ζητάμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας: 
να ληφθεί πολιτική απόφαση του οργάνου για την πολιτική απομόνωση και μη συμμετοχή του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία. Καλούμε το Προεδρείο να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιήσει την παραπάνω απόφαση». 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Υπάρχει το άρθρο 236, που όλα αυτά τα κάνει το Προεδρείο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, κοιτάξτε, κοιτάξτε, μισό λεπτάκι. Αυτό που βλέπω… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όπως ακριβώς ήτανε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όπως ακριβώς είναι… 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Φεύγει η λέξη ¨αποπομπή¨ και μπαίνει η λέξη ¨μη συμμετοχή του¨. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άρα πάμε «για την πολιτική μη συμμετοχή». Σκέτο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: «πολιτική απομόνωση και μη συμμετοχή του στο…»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει η ¨απομόνωση¨;

¨Πολιτική απομόνωση¨ λέει. 
«Για την πολιτική απομόνωση και μη συμμετοχή του στο Δημοτικό 

Συμβούλιο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, κοιτάξτε, η νομοθεσία δεν λέει ότι…

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλο το πολιτικό κομμάτι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ας το δει το Προεδρείο πλέον παρακάτω. Υπάρχει ο 236 Α που πολλοί… 

 Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν ενημερωθεί η Αποκεντρωμένη θα προχωρήσει 
και θα επιβάλλει τη συγκεκριμένη ποινή που υπάρχει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
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Αυτό ζητάμε. Θα το κάνει το Προεδρείο αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε 
εμείς. 

Λοιπόν, άρα αυτό, αυτό προτείνω να μπει τελεία εκεί που λέει: «την πολιτική 
απομόνωση και μη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο», να βάλουμε μία 

τελεία και να πούμε ότι καλούμε το Προεδρείο και το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβει όλες τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υλοποιηθεί η απόφαση της μη συμμετοχής με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία. Τελεία, τελεία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Με τις λέξεις παίζουμε τώρα. Το ίδιο…

Όχι, έχουνε σημασία και οι λέξεις και νομίζω ότι αυτό το οποίο διάβασα πριν 
από λίγο σας βρίσκει ομόθυμους; Αν θέλετε πάλι μία ακόμη… 

Λοιπόν, Πρόεδρε, δώσε μου, σε παρακαλώ. 
Λοιπόν, εμείς μ’ αυτή την προσθήκη, αφαιρώντας την αποπομπή, προσθέτοντας 

τη λέξη μη συμμετοχή δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε, με την προϋπόθεση ότι θέλουμε να 
προσθέσουμε και κάτι ακόμα. «Ζητάμε την άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας και την 
επαναφορά στον Ποινικό Κώδικα της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων όσων 
καταδικάζονται για εγκληματικές πράξεις που στρέφονται κατά της δημοκρατίας και για 
εγκλήματα ρατσιστικής βίας». Διαφωνείτε μ’ αυτό; Ότι πρέπει να επανέλθει στον Ποινικό 
Κώδικα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι.

Συμφωνείτε. Δεν μπορεί να έχουμε καταδικασμένους στη φυλακή και να 
ψηφίζουν ή αυτοί βρίσκονται σε οποιαδήποτε πλευρά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αν μου επιτρέπετε…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Να προσθέσουμε, λοιπόν, και αυτή την παράγραφο. Κατά τα άλλα το κείμενο 
είναι ίδιο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό.

Αν μου επιτρέπετε σε σχέση με τα πολι… Κοιτάξτε, έχουνε γίνει δύο 
τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, δεν έχει υπάρξει τέτοια πρόβλεψη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς το ζητάμε. 

Εμείς το ζητάμε αλλά το σωστό, όπως έχουν πει και έγκριτοι νομικοί, πιο 
έγκριτοι από εμένα, αυτή η προϋπόθεση πρέπει να μπει στον εκλογικό νόμο, 

στην εκλογική νομοθεσία, όχι στον Ποινικό Κώδικα. Έχει άλλη φιλοσοφία ο νέος Ποινικός 
Κώδικας. Επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι να τεθεί στην εκλογική νομοθεσία αυτό 
το κώλυμα. 

Την Τετάρτη με τον Δήμαρχο Μεσσήνης έχω σειρά επαφών στην Αθήνα. Θα 
δούμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. 

Τώρα εμείς παίρνουμε απόφαση, δεν παίρνουμε Ψήφισμα όμως. Η απόφαση 
πρέπει να είναι συγκεκριμένη. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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Παίρνουμε απόφαση και αποσύρω το Ψήφισμα, εφόσον καλύπτεται μέσα σ’ 
αυτό το κείμενο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι αλλά ποιο είναι το υπόλοιπο κείμενο; 

Το ερώτημα εδώ που τίθεται είναι αν, ακούστε με λίγο, αν σ’ αυτό το οποίο 
διαβάσαμε προηγουμένως εάν θα προστεθεί αυτή η παράγραφος την οποία 

ανέγνωσε πριν από λίγο ο κ. Δήμαρχος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι, να προστεθεί, δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να προστεθεί και να ληφθεί απόφαση και με βάση αυτή. 

Να πούνε και οι υπόλοιποι, εγώ δεν έχω… ο καθένας μιλάει για τον εαυτό 
του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και με τη λήψη αυτής της απόφασης, αντιλαμβάνομαι…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να αναγνωστεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: …θα αναγνωστεί- αντιλαμβάνομαι… 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να αναγνωστεί το σύνολο, όπως διαμορφώθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: …ότι θα αποσυρθεί το Ψήφισμα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Εφόσον συμπεριλαμβάνεται …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

…εφόσον συμπεριλαμβάνεται και αυτό. 
Άρα, επιτρέψτε μου, αν θέλετε, κ. Δήμαρχε, να το διαβάσω ολόκληρο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάρε αυτό και διάβασε και την παράγραφο αυτή.

Την έχω εδώ. 
Λοιπόν, προχωρούμε και λέω, κάνω την τελευταία ανάγνωση, το 

αποφασιστικό. 
«Απόφαση περί πολιτικής απομόνωσης και μη συμμετοχής του κ. Κουκούτση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο…»

Όλο, δεν το διαβάζεις όλο απ’ την αρχή; Όλο, απ’ την αρχή να το διαβάσεις 
όλο. 

Απ’ την αρχή-αρχή; Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινώ απ’ την αρχή. 
«Όπως είναι γνωστό, την Τετάρτη 7/10/2020 το Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων της Αθήνας μετά από μια δικαστική διαδικασία 5,5 ετών και με βάση τα 
συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία της πραγματικά εγκληματικής δράσης της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, καταδίκασε ομόφωνα τη ναζιστική Χρυσή Αυγή ως 
εγκληματική οργάνωση και μαζί ένα πλήθος ηγετικών στελεχών της για τη συμμετοχή και 
διεύθυνσή της, ανταποκρινόμενο και στην απαίτηση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας 
που την εκδήλωσε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις σ’ όλη τη χώρα. 
Ανάμεσα στους καταδικασμένους της ηγεσίας της συμπεριλαμβάνεται και ο Κουκούτσης, 
καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χωρίς ελαφρυντικά, που και στις εκλογές του 2019 ήταν 
επικεφαλής ψηφοδελτίου στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο Καλαμάτας και εξέλεξε έναν 
ακόμα δημοτικό σύμβουλο. Ο συγκεκριμένος συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή και πρόσφατα 
παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση που κατείχε, καθώς και από άλλες Επιτροπές στις οποίες 
συμμετείχε».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Περίμενε, περίμενε. Αυτό δεν μας το διάβασες πριν, ο συγκεκριμένος 
συνεργάζεται …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

Εγώ το έχω καταλάβει ότι εσείς δεν έχετε καταλάβει τι λέμε εμείς. Αυτό το 
διάβασα απ’ την αρχή όλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Το έχω στείλει από τις 10:00 η ώρα στο e-mail, σας έχει έρθει στο e-mail. 

Συγνώμη, διαβάστηκε ολόκληρο στην αρχή αλλά στο τέλος διάβασα εγώ μόνο 
το δια ταύτα. 

Μας ενδιαφέρει η ουσία ή οι κινήσεις εντυπωσιασμού εδώ; Μας ενδιαφέρει, 
δηλαδή, τώρα η ουσία, το να βγει ένα Ψήφισμα ομόφωνο, ισχυρό ή να κάνουμε 

κινήσεις εντυπωσιασμού;

Ακούστε, ακούστε, το να ψηφίσουμε μαζί είναι θέατρο του παραλόγου. 
Μετά από τόσο καιρό. Δεν μπορεί, θα τρελαθούμε δηλαδή. Δεν παίρνουμε 

λέξη πίσω. Όπως ήτανε, αλλαγή την ¨αποπομπή¨ με ¨μη συμμετοχή του¨, την πρόταση που 
έκανε ο Πρόεδρος. Τίποτα άλλο. Μην τρελαθούμε τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς τι λέτε, κύριοι συνάδελφοι; 

Συγνώμη. Συγνώμη, κ. Οικονομάκο, το παίρνετε, δηλαδή είναι ως έχει; Αυτό 
λέτε; 

Ως έχει με το ¨αποπομπή¨ έξω, η λέξη ¨αποπομπή¨ μπαίνει με ¨μη 
συμμετοχή του¨. Αυτό που είπαμε πριν και την πρόταση που προσθέσατε 

εσείς. Αυτό, δεν έχω αντίρρηση σ’ αυτή που προσθέσατε εσείς, ο Πρόεδρος. Το άλλο θα μείνει 
μέσα όπως είναι. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να βοηθήσω.

Ως έχει, μάλιστα. Ως έχει. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα συν την προσθήκη, αυτό 
λέτε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι, μπράβο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μάλιστα. Ο κ. Μαρινάκης. 

Επειδή σπάνια φτάνουμε στη συνεδρίαση να ομοφωνήσουμε, θεωρώ και 
πιστεύω να το καταλάβει ο κ. Οικονομάκος, χωρίς να υπάρχει καμία δόση να 

μειώσουμε το κύρος ή εν πάση περιπτώσει να απαλύνουμε το Ψήφισμα, θεωρώ ότι όλο αυτό 
που περιγράφεται αρχικώς θα μπορούσε να είναι ως αίτημα για προ ημερησίας. Αλλά στο 
αποφασιστικό, στο Ψήφισμα που θα βγάλουμε από δω, ας είναι το περιεχόμενο από το σημείο 
που δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Δεν θα μπορούσε να αποδεχθούμε γιατί και ποτέ δεν συνέβη 
ότι υπήρχε οργανωμένη συνεργασία ή δηλωμένη συνεργασία. Συγχωρέστε με, αλλά εν πάση 
περιπτώσει θέλουμε να ομοφωνήσουμε, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση αλλά ας αποφύγουμε τις 
πρώτες δύο παραγράφους. 
Κύριε Οικονομάκο, θεωρώ ότι θα συμφωνήσετε μ’ αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να βγει ένα 
ομόφωνο ψήφισμα που τιμά το Δημοτικό μας Συμβούλιο. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στην απόφαση είμαστε, στο στάδιο της απόφασης. Υπάρχει…

Κοίταξε, στο αποφασιστικό θα μιλήσουμε τώρα. Θα μιλήσουμε για την εισήγηση 
γενικότερα ή για το αποφασιστικό; Στο αποφασιστικό συμφωνούμε. Αν θέλετε 

να τινάξουμε την απόφαση για επικοινωνιακούς λόγους, πείτε το. Εμείς θέλουμε να 
συμφωνήσουμε …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Κύριε Πρόεδρε, για να μην το κλώθουμε που λέει, εμείς αυτή την πρόταση 
κάναμε, με αυτή την αλλαγή που σας είπα μόνο και προχωράμε. Άμα θέλαμε 

να ψηφίσουμε μαζί, θα κάναμε άλλη. Δεν θέλουμε να ψηφίσουμε. Θέλουμε να βάλουμε αυτό. 
Όλο το σκεπτικό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να …(δεν ακούγεται) μια άλλη πρόταση;

Εσείς θέλετε να βάλετε άλλη πρόταση, βάλτε την άλλη πρόταση σε 
ψηφοφορία και προτείνω και ονομαστική, να τελειώνει. Δεν νομίζω ότι έχει 

νόημα να αντιδικούμε τώρα στην ουσία. Τώρα να απαντήσω εγώ στον κ. Μαρινάκη ότι δεν 
υπήρχε συνεργασία, μη τρελαθούμε δηλαδή. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγχωρέστε με. Να επανέλθω, να επανέλθω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δεν υπήρχε συνεργασία; Τι υπήρχε τότε; Δεν θέλω να μπω στην ουσία τώρα. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να επανέλθω.

Λέτε «συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή». Λέτε «συνεργάζεται». 
Πείτε.

Κύριε Πρόεδρε, από την πλευρά μας συμφωνήσαμε, ομοφωνήσαμε το Δημοτικό 
Συμβούλιο έτσι ώστε να τεθεί προ ημερησίας και να ακολουθήσει αυτή η 

συζήτηση, τα περιγραφόμενα ή αυτά που αναφέρονται στο αρχικό, στην αφορμή, στο αίτημα 
που καταθέτει για προ ημερησίας ο κ. Οικονομάκος δεν έχω καμιά αντίρρηση. Τα καταθέτει. 
Αλλά ως προς το αποφασιστικό, το Ψήφισμα, στο αποφασιστικό εφόσον υπάρχει η 
δυνατότητα να ομοφωνήσουμε γιατί να μην το κάνουμε; Εγώ δεν λέω να απαλειφθεί κάτι από 
το κείμενο, κ. Οικονομάκο, να τεθεί ως προ ημερησίας όπως το βάζετε αλλά από κει και πέρα 
στο ψήφισμα,…

ΦΑΒΑΣ: Στη διαμόρφωση της απόφασης Σαράντο.

…στη διαμόρφωση της απόφασης, το ψήφισμα που θα έχουμε εδώ θεωρώ ότι 
υπάρχει εδραία βάση να είμαστε ομόφωνοι. 

ΦΩΝΗ: Ποια είναι αυτή;

Κύριε Μαρινάκη, δεν υπάρχει γιατί αντιλήφθηκα ότι ο κ. Δήμαρχος δεν 
επιθυμεί να συμπεριληφθεί αυτή η φρασεολογία, αυτή η φράση που λέει ότι ο 

συγκεκριμένος συνεργάζεται με… 

ΦΑΒΑΣ: Αυτές οι τελευταίες δυο σειρές να αποσυρθούν... 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Συγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι; 

Κατά τα λοιπά υπάρχει ταύτιση θα έλεγα. Μόνο στη φρασεολογία της 
δεύτερης παραγράφου. Υπάρχει…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Μπορώ να ρωτήσω κάτι; Μισό λεπτό. 

…ας τοποθετηθούνε, συγνώμη λιγάκι, κ. Πρόεδρε, να τοποθετηθούν οι 
επικεφαλής αν συμφωνούν… 

Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, η διαδικασία έχει τελειώσει. Αν θέλετε να κάνουμε μια 
διακοπή 5 λεπτών για να διαμορφωθεί το κείμενο, ναι. Αν όχι, πάμε σε 

ψηφοφορία. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια πιο λάιτ εκδοχή. Δεν χρειάζεται… 

Συγνώμη, κ. Πρόεδρε, συγνώμη. Ο Δήμαρχος δεν μίλησε για παραίτηση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(δεν ακούγεται) στο αποφασιστικό μέσα.

Ακριβώς. Δεν το καταλαβαίνω πού διαφωνούμε τώρα. Ο Δήμαρχος ήτανε 
σαφέστατος. Ζητάει την παραίτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κοιτάξτε, κα Γκλεγκλέ, λέει το εξής εδώ: ο συγκεκριμένος συνεργάζεται… 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Μα νομίζω παίζουμε με τις λέξεις τώρα. 

…συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή τον φέρνει σε παρόντα χρόνο, 
ότι συνεργάζεται τώρα. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Μα ζητάει παραίτηση ο χριστιανός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έπαψε να συνεργάζεται. Παραιτήθηκε. 

Κύριε Πρόεδρε, μην το παρατραβάμε. Ξαναλέω, εγώ σαν εισηγητής 
προτείνω αυτό, με αυτή τη μικρή αλλαγή. Τελείωσε. Όποιος θέλει ψηφίζει 

το δικό του και κρίνεται. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω απ’ τις λέξεις τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία, θα μπει σε ψηφοφορία. 

Δεν θέλω να μπω στην ουσία τώρα αντιπαράθεσης, εδώ πέρα θα 
ξημερώσουμε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Το γεγονός, περιγράφουμε το γεγονός εκεί. 

Μόνο στον κ. Δήμαρχο δίνω το λόγο τώρα γιατί έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. Αν δεν υπάρξει ταύτιση πάμε σε ψηφοφορία. Ο κ. Δήμαρχος έχει 

τελευταίος το λόγο. 

Λοιπόν, διαβάζω πάλι το Ψήφισμα, αυτό που είχαμε φέρει και προσθέτω αυτή 
την παράγραφο που συμφωνήσαμε. Έτσι; 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας εκφράζει την απόλυτη 
ικανοποίησή του για την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Η κρίση της 
δικαιοσύνης ανταποκρίνεται πλήρως στο περί δικαίου αίσθημα της ελληνικής 
κοινωνίας. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ζητάμε την άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας και την επαναφορά στον Ποινικό 
Κώδικα της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων όσων καταδικάζονται για 
εγκληματικές πράξεις που στρέφονται κατά της δημοκρατίας και εγκλήματα 
ρατσιστικής βίας. 
Με βάση πλέον και την επίσημη καταδίκη από το Δικαστήριο της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης και της ηγεσίας της για τη συμμετοχή και 
διεύθυνσή της, ζητάμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας να 
ληφθεί πολιτική απόφαση του οργάνου για την πολιτική απομόνωση και μη 
συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Καλούμε το Προεδρείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 
υλοποιηθεί η παραπάνω απόφαση». 

Συμφωνούμε, λοιπόν, στη βάση. Γιατί πρέπει…; 

ΦΩΝΗ: Δεν είναι αυτό.

Τι δεν είναι αυτό; Αυτό είναι ακριβώς που αναφέρατε, απλά νωρίτερα υπάρχει 
και το εισηγητικό για εκτός ημερησίας. Αν θέλετε έτσι, μπορούμε να το 

ψηφίσουμε. 

Απ’ ό,τι αντιλήφθηκα, κ. Δήμαρχε, έχετε βάλει τις 3 παραγράφους του 
Ψηφίσματος, τις 3 πρώτες παραγράφους… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, και βάζουμε και αυτό που είπα, το αποφασιστικό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: …και το δια ταύτα στο αποφασιστικό. Για τις παραπάνω δύο παραγράφους; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. 

…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)… Δεν το ξέρουμε ότι συνεργάστηκε; Τι 
κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια; Ζήτησε παραίτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, προχωρούμε σε ψηφοφορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, βάζουμε το Ψήφισμα εμείς στο τέλος. 

Σε ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Επί της 
πρότασης απόφασης προ ημερησίας διάταξης. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Για το Ψήφισμα δεν έχει έρθει ακόμα, μετά. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ποιο λέτε; Δεν άκουσα. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη, δεν σας ακούω. Η πρόταση ως έχει, αυτό λέει η άλλη πλευρά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ως έχει, εντελώς, δεν αλλάζει τίποτα. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ως έχει εντελώς.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο στη μία λέξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Μόνο… πέστο.

Συγνώμη, μόνο αφαιρείται η λέξη ¨αποπομπή¨ και λέει: ¨και μη συμμετοχή¨. 
Αντικαθίσταται από το ¨μη συμμετοχή¨. Τα υπόλοιπα είναι ως έχει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Μπράβο.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Συμφωνούμε το τον …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Χωρίς την προσθήκη του Δημάρχου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Χωρίς την προσθήκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή να μπορούν οι εγκληματίες να ψηφίζουν.

ΦΑΒΑΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΦΑΒΑΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισε.

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. 

ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, κ. Φάβα, κ. Φάβα.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Και η Νέα Δημοκρατία το κράτησε.

Λοιπόν, πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. 
Κύριε Τσαπόγα, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΤΣΑΠΟΓΑΣ): Ο κ. Πολίτης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώμη, για ποιο θέμα από τα δύο; Για ποια από τις δύο;

Ένα θέμα έχει εισαχθεί προ ημερησίας διάταξης για συζήτηση και λήψη 
απόφασης. Το Ψήφισμα έπεται. Οπότε θα ψηφίσουμε για λήψη απόφασης. 

Λοιπόν, ξεκινούμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πολίτης; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Πολίτης.

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: ¨Κατά¨, δηλαδή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, όχι, τη δική μας πρόταση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 



Συνεδρίαση : 21/2020 Δευτέρα  19 / 10 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa1430d5a2bb5aa272747fa στις 05/11/20 12:29
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 33

Αα, θα μπει; Αα, έχετε…
Συγνώμη, συγνώμη…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Εδώ είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. 

Συγνώμη, συγνώμη. Όχι, υπάρχουνε δύο προτάσεις πλέον, έτσι; Εντάξει, 
αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Κατάλαβα ότι θα εισαχθεί στη συνέχεια. 

Ακριβώς, Πρόεδρέ μου, δύο προτάσεις. Αυτή που διάβασε ο κ. Δήμαρχος και αυτή 
που διάβασε ο κ. Οικονομάκος. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

Η μία πρόταση είναι του εισηγητή. Περιμένετε, παρακαλώ. Του εισηγητή 
μπαίνει πρώτα και μετά θα μπει και η άλλη. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Το Ψήφισμα στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν είναι Ψήφισμα. 

ΦΑΒΑΣ: Καταθέσαμε και πρόταση.

Παρακαλώ, αφήστε με λίγο για τη διαδικασία. Θα ληφθεί απόφαση και 
κατατίθενται δύο προτάσεις. Μία η πρόταση είναι αυτή του κ. Οικονομάκου 

και η πρόταση που καταθέτει η Δημοτική Αρχή είναι ουσιαστικά ταυτόσημη του Ψηφίσματος 
το οποίο δεν ετέθη στη συνέχεια. 

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται

Μία-μία. Μία-μία. Σας παρακαλώ λίγο, αφήστε με να κάνω τη διαδικασία. 
Ψηφίζουμε ναι ή όχι στην πρόταση του εισηγητή. Προχωρούμε. Παρακαλώ, 

κάντε λίγο ησυχία για να κάνουμε τη διαδικασία, να ολοκληρώσουμε. 
Λοιπόν, κ. Τσαπόγα, παρακαλώ τα ονόματα ονομαστικά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πολίτης ναι ή όχι; Ο κ. Πολίτης…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζω τη δική μας πρόταση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: …ναι ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είμαστε στην πρόταση του εισηγητή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δική μας πρόταση που έχει συμπεριλάβει και τη συγκεκριμένη παράγραφο.

Όχι, κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Είμαστε ναι ή όχι στην πρόταση του 
εισηγητή. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς μεταφράστε το όπως θέλετε. Εμείς ψηφίζουμε τη δική μας πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άρα όχι. Είναι όχι αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς μεταφράστε το όπως θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΦΑΒΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είναι ΚΑΤΑ, είναι ΚΑΤΑ. Προχωρούμε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Προχωρούμε. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αφήστε λίγο. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ονομαστική, ναι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Ένα – ένα.
Όχι, όχι, κ. Οικονομάκο, αφήστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία. 

Πολύ σωστά, θα σας πω, πολύ σωστά βάζετε και τις δύο προτάσεις τώρα σε 
ψηφοφορία αλλά πριν ο Πρόεδρος έβαλε μόνο τη μία. Πολύ σωστά βάζετε 

και τις δύο τώρα. Όχι όπως έκανε πριν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έτσι είναι το σωστό, ναι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Καταθέτει μια πρόταση. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θυμόσαστε τι λέγατε στην προηγούμενη ψηφοφορία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ξέρω τι λέω.  

ΝΙΑΡΧΟΣ: Αα, ναι…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, προχωρούμε. Ονόματα. Ονόματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τηρώ κανονικά τον Κανονισμό. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην με προκαλείτε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Φαίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην με προκαλείτε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγγελή; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς δεν προκαλούμε κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Πρόεδρε, εάν…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται ότι δεν ψηφίζω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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Τι έγινε στην προηγούμενη απόφαση που δεν την βάλατε σε ψηφοφορία, την άλλη 
πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Νιάρχο, σας παρακαλώ. 

Η κα Αγγελή ΑΠΟΥΣΑ. 
Ο κ. Αγγελής Αναστάσιος; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ ησυχία, ησυχία. 

Συγνώμη, κ. Πρόεδρε. Δεν μπορούν να μπουν ταυτόχρονα. Πρώτα μπαίνει η 
πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, όχι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι μπράβο, επιτέλους, επιτέλους!

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μου λέτε… 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Του εισηγητή πρώτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ. 

Αν κοιτάξετε τον Κανονισμό, πρώτα μπαίνει, εφόσον κατατέθηκε από τη 
Δημοτική Αρχή πρόταση πρώτα μπαίνει η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι, Πρόεδρε, η πρόταση που ήτανε στην εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η εισήγηση πρώτα, κ. Πρόεδρε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Συνεχίζουμε, κ. Πρόεδρε, συνεχίζουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, με συγχωρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να διακόψουμε; Να διακόψουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να διακόψουμε για 5 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Για 5 λεπτά. 

ΦΑΒΑΣ: Διακόπτουμε για 5 λεπτά για να δει τον Κανονισμό. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για ποιο λόγο, κ. Πρόεδρε; Ξεκίνησε η ψηφοφορία, Πρόεδρε. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά, Πρόεδρε ξαφνικά! Ξεκίνησε η ψηφοφορία!

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται) 

ΦΑΒΑΣ: Για βρέστε λύση. Όταν δεν καθόμαστε ήσυχοι οφείλω να διακόψω. 

Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται διακοπή της συνεδρίασης για πέντε λεπτά. Με το πέρας της 
διακοπής η διαλογική συζήτηση εξελίσσεται ως εξής:

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Για καθίστε.  

Πάμε. Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, να πω σαν εισηγητής την πρόταση, να την 
τελειώσουμε; Κύριε Πρόεδρε. 

ΦΩΝΗ: Όλη, όλη.

Όλη. Ξανά, 5η φορά. Διαβάζω, έτσι;  
«Όπως είναι γνωστό, την Τετάρτη 7 Οκτώβρη, το Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων της Αθήνας μετά από μια δικαστική διαδικασία 5,5 ετών με βάση τα 
συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία της πραγματικά εγκληματικής δράσης της ναζιστικής 
Χρυσής Αυγής που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, καταδίκασε ομόφωνα τη ναζιστική 
Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και μαζί ένα πλήθος ηγετικών στελεχών της για 
τη συμμετοχή και διεύθυνσή της, ανταποκρινόμενο και στη απαίτηση της μεγάλης 
πλειοψηφίας του λαού μας που την εκδήλωσε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις σ’ όλη τη 
χώρα. 
Ανάμεσα στους καταδικασμένους της ηγεσίας της συμπεριλαμβάνεται και ο 
Κουκούτσης, που καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χωρίς ελαφρυντικά και στις εκλογές του 
2019 ήταν επικεφαλής ψηφοδελτίου στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο Καλαμάτας και 
εξέλεξε έναν ακόμα δημοτικό σύμβουλο. Ο συγκεκριμένος που συνεργαζόταν με τη 
Δημοτική Αρχή και πρόσφατα παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση που κατείχε, καθώς 
και από άλλες Επιτροπές στις οποίες συμμετείχε.
Με βάση πλέον και την επίσημη καταδίκη απ’ το Δικαστήριο της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης και της ηγεσίας της για τη συμμετοχή και 
διεύθυνσή της, ζητάμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ληφθεί πολιτική 
απόφαση του οργάνου για την πολιτική απομόνωση και μη συμμετοχή του στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και καλούμε το Προεδρείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να υλοποιηθεί η παραπάνω απόφαση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία». 

Λοιπόν, συγνώμη, συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να ζητήσω συγνώμη διότι νόμισα 
ότι θεωρήθηκε ότι υπάρχει και εισήγηση Δημοτικής Αρχής. Αν υπήρχε εισήγηση 

Δημοτικής Αρχής σίγουρα προηγείται η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Τώρα έχουμε την 
εισήγηση του κ. Οικονομάκου και επ’ αυτής θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Συγνώμη, δεν 
κατάλαβα ακριβώς πώς έγινε αυτό το πράγμα. 
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, έγινε μία πρόταση, ανεγνώσθη ένα κείμενο από τον κ. 
Οικονομάκο που έχει το ιστορικό. Το ιστορικό αποφασίζουμε; Θεωρώ ότι από το 

σημείο που λέει: «ζητεί από το Δημοτικό Συμβούλιο…», αυτό, από κει και κάτω θεωρώ ότι 
πρέπει να εμπλουτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει και ομόφωνη απόφαση. Το 
ιστορικό δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ως απόφαση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος. 

Εντάξει, έτσι είναι, πρέπει να υπάρχει αποφασιστικό, τελικά είναι όλη η εισήγηση 
αποφασιστικό. Αυτό λένε. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εμείς συζητάγαμε άλλα, εμείς λέγαμε ότι …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί άλλο είπε; Μη συμμετοχή είπε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Λοιπόν, επειδή άλλαξε η λέξη, παιδιά, ακούστε με λίγο, επειδή άλλαξε η λέξη 
στην τελευταία παράγραφο και η ¨αποπομπή¨ έγινε ¨μη συμμετοχή¨, εμείς 

μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό το Ψήφισμα, με την προϋπόθεση, το ψηφίζουμε όπως είναι 
και διαφοροποιούμαστε μόνο στο σημείο που λέει: ο συγκεκριμένος συνεργάζεται με τη 
Δημοτική Αρχή και πρόσφατα…
 
Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αλλάξατε; 

Το κάναμε συνεργαζόταν. Συνεργαζόταν. Συνεργαζόταν αντί για 
συνεργάζεται. Στο παρελθόν, συνεργαζόταν, Δήμαρχε. 

Και πάλι. Το ίδιο πράγμα μας λέτε. Μας λέτε ότι εντάξει. Λοιπόν, εμείς 
ψηφίζουμε το Ψήφισμα όπως το έχετε καταθέσει, εφόσον τροποποιήσατε τη 

λέξη ¨αποπομπή¨ σε ¨συνεργασία¨ και αφαιρούμε μόνο αυτό που είπαμε απ’ την αρχή: «Ο 
συγκεκριμένος συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή και πρόσφατα παραιτήθηκε από την 
έμμισθη θέση που κατείχε, καθώς και από άλλες επιτροπές στις οποίες συμμετείχε». 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Πως θα γίνει αυτό τώρα; Τι κάνουμε, ψηφίζουμε …(δεν ακούγεται)

Αυτό, λοιπόν, το ψηφίζουμε, με αυτή τη διαφοροποίηση. Όπως είναι. Και δεν 
επιμένουμε να βάλουμε ούτε το δικό μας που το θεωρούμε πάρα-πάρα πολύ 

σημαντικό, που ζητάμε την τροποποίηση της νομοθεσίας, για να υπάρχει αποστέρηση 
πολιτικών δικαιωμάτων. Αν δεν θέλετε δεν βάζουμε ούτε αυτό. 

Εμείς σαν εισηγητές δεν τροποποιούμε τίποτα. Όπως ακριβώς το είπα. 10η 
φορά το λέω. 

Το καταλάβαμε. Πάμε λοιπόν, εμείς ψηφίζουμε αφαιρώντας τη συγκεκριμένη 
πρόταση. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε αυτό το ψηφίζουν, όχι, ούτε αυτό. 

Είπαμε ότι είναι σωστό αυτό αλλά τώρα μην πετάτε τη μπάλα στην εξέδρα, 
αφήστε το τώρα, είναι σωστό αλλά δεν είναι το θέμα μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σωστό αλλά δεν θέλουμε να στερήσουμε τα δικαιώματα κανενός. 

Ένα χρόνο κυβέρνηση ας το κάνατε. Λοιπόν, όπως είπαμε, όπως το 
ανέγνωσα τελευταία. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λέει συνεργαζόταν, όχι συνεργάζεται. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν συνεργαζόταν δηλαδή;

Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, να ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ατέρμονη 
συζήτηση μέχρι τέλους. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ας ψηφίσουμε δύο διαφορετικές προτάσεις, να τελειώνουμε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πάμε, κ. Πρόεδρε, στην ψηφοφορία, τελείωσε το θέμα. Πάμε να ψηφίσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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Ψηφίζουμε την εισήγησή τους με την εξαίρεση της συγκεκριμένης πρότασης που 
ανέφερε ο Δήμαρχος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία. 

Αποσύρθηκε η άλλη πρόταση, κ. Δήμαρχε; Έχει αποσυρθεί η άλλη 
πρόταση; 

Η άλλη ήταν με μορφή ψηφίσματος. Εγώ είπα να τα συγκεράσουμε όλα αυτά και 
να βγει ένα συνολικό Ψήφισμα. 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα αποσύρεται;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εφόσον ο εισηγητής δεν δέχεται να αλλάξει την εισήγησή του, τι να πούμε; 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Την αποσύρετε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Την αποσύρετε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, ο κ. Πολίτης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε ψηφίζουμε με την προϋπόθεση ότι θα αφαιρεθεί η παράγραφος… 

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)

Κυρία Κουζή, θα υποδείξετε εσείς πώς θα ψηφίσει ο καθένας; Εσείς θα το υποδείξετε; 
Μα σας παρακαλώ! Ο καθένας ψηφίζει όπως θέλει. Ο καθένας ψηφίζει όπως θέλει, 

σας παρακαλώ. 

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω… 

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται

Λοιπόν, πολλές φορές μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λέγουν: δεν θα μας 
υποδείξετε πώς θα είναι η πρότασή μας ή η εισήγησή μας. Λοιπόν, είπα: 

υιοθετούμε την απόφαση με την απάλειψη της παραγράφου που είπε ο Δήμαρχος. Ναι με την 
παράλειψη…, όπως θέλετε να το εκλάβετε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Άμα ψηφίζεις ΚΑΤΑ. 

Όπως θέλετε να το εκλάβετε.
Λοιπόν, προχωράμε. 

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα, προχώρα, είπα εγώ. 

Ο κ. Πολίτης; ¨Όχι¨. 
Η κα Αγγελή; Απούσα. 

Ο κ. Αγγελής Αναστάσιος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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Στηρίζω την πρόταση με την απάλειψη της παραγράφου που ανέφερε ο κ. 
Δήμαρχος. 

ΦΩΝΕΣ: Κατά, κατά.

Ο καθένας…, να το μεταφράσετε εσείς όπως θέλετε. Παρακαλώ πολύ να 
σεβαστείτε τη δικαιολόγηση της ψήφου. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, υπάρχει απόφαση με προϋπόθεση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί, πόσες φορές…

Δήμαρχέ μου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με προϋπόθεση. Δεν υπάρχει. 

Κύριε Τζαμουράνη, το έχετε κάνει πολλές φορές ο ίδιος. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
έχετε κάνει με αίρεση πολλές φορές. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν έχω κάνει τίποτα. 

ΦΑΒΑΣ: Πολλές φορές.

Εγώ ξέρω το εξής: ότι πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία ψηφίζεται ή υπέρ 
ή κατά. 

Εσείς προσωπικά σε διάφορα θέματα το έχετε κάνει το ψηφίζω με αίρεση. Αυτό 
έχετε κάνει. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καμία αίρεση, καμία αίρεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη, το έχετε κάνει και εσείς, μην επιμένετε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Με επιφύλαξη. Άλλο το ένα – άλλο το άλλο. Εάν θέλετε… 

ΦΑΒΑΣ: Με προϋπόθεση, όχι με επιφύλαξη, με προϋπόθεση. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Με καμία προϋπόθεση και άμα την βρείτε να μου την φέρετε. 

Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω: Ψηφίζω την πρόταση με την προϋπόθεση, έτσι θα 
γραφτεί στα πρακτικά, με την προϋπόθεση ότι θα αφαιρεθεί η παράγραφος 

αυτή. 

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει πολλές φορές. 

Κύριοι, αφήστε να ψηφίσουμε να τελειώνουμε. 
Κύριε  Φαββατά, μην επεμβαίνετε.  Να τελειώνουμε πια! Έχει περάσει η 

ώρα!  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος; 

Την πρόταση με τη διαφοροποίηση της παραγράφου που προτείνει ο κ. 
Δήμαρχος. 

ΑΓΓΕΛΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΦΑΒΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Η κα Αλειφέρη απούσα. 
Ο κ. Αναστασόπουλος Χρήστος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος Μιχάλης; 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης; 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αφήστε τον άνθρωπο να ψηφίσει όπως θέλει!

ΦΩΝΗ: Την πρόταση, με τη διαφοροποίηση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκλεγκλέ Ελένη; 

Πάλι θα ρωτήσω εγώ. 
Το πρόβλημά μας είναι ότι η  Δημοτική Αρχή  δεν παραδέχεται ότι 

συνεργαζότανε; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτό θέλει να εξαλειφθεί. Να εξαλειφθεί η παράγραφος που να λέει… 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Ένα λεπτό. Επειδή …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη που παρεμβαίνω, τώρα είμαστε στην ψηφοφορία, δεν… 

Και άλλοι μιλάγανε. Ένα λεπτό. Και άλλοι μιλήσανε. 
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι; δεν είναι τοις πάσι γνωστό ότι υπήρξε αυτή η 

συνεργασία; Για να καταλάβω και εγώ τι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο το νόημα της αναφοράς στο αποφασιστικό; 

Όχι, το αποφασιστικό, εγώ είπα εξαρχής, Δήμαρχε, ότι εσείς ζητάτε την 
παραίτηση του κ. Κουκούτση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το κατάλαβα πάρα 

πολύ σωστά. Τώρα για να καταλάβω πού διαφωνούμε, διαφωνούμε στο συνεργάζεται τώρα ή 
στο συνεργαζόταν; 
Λευκό. 

Ο κ. Δούβας Ιωάννης είναι απών. 
Ο κ. Δρούγας Παντελής; 

ΔΡΟΥΓΑΣ: Ψηφίζω την πρόταση με τη διαφοροποίηση που συστήνει ο Δήμαρχος. 

Ο κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης; 
¨ΝΑΙ χωρίς την παράγραφο¨. 

Ο κ. Κανάκης Βασίλης; 

Συγνώμη, θα μου επιτρέψετε να πω για 10 δευτερόλεπτα το εξής, να αιτιολογήσω 
την ψήφο μου: Αρνούμαι να συμμετάσχω σε αυτή τη φαρσοκωμωδία. Θεωρούσα 

ότι πριν -δεν έχει έλα- θεωρούσα ότι πριν τις εκλογές θα συμμετάσχω σε ένα σοβαρό Σώμα, 
αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε μια παρωδία. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για 2 αποφάσεις. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ: 
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Ελληνικά ξέρω, αρνούμαι να συμμετάσχω. Δηλώνω ΠΑΡΩΝ, δεν ψηφίζω τίποτα. Είναι 
απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. 

¨Παρών¨. 
Ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας; Ο κ. Καραγιάννης; Απών. 

Ο κ. Κλάδης; 

ΚΛΑΔΗΣ: Ναι, παρακαλώ ψηφίζω και εγώ την πρόταση χωρίς την παράγραφο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος Βασίλης;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Κουζή η Τόνια; 

ΚΟΥΖΗ: Ναι. 

Ο κ. Λαζαρίδης απών. 
Ο κ. Λιάππας; 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μάκαρης Εμμανουήλ;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Μαλαπάνη Μαρία; 

ΜΑΛΑΠΑΝΗ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μαρινάκης Σαράντος; 

Ψηφίζω την πρόταση, κ. Πρόεδρε, με την απάλειψη της έκφρασης, αυτή που 
ανέφερε ο κ. Δήμαρχος και επιμένω, κ. Δήμαρχε, μου επιτρέπετε να τεθεί σε 

ψηφοφορία το Ψήφισμα της πλειοψηφίας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτρης; 

Και εγώ ψηφίζω την πρόταση πλην της παραγράφου που πρότεινε ο 
Δήμαρχος. 

Ο κ. Μπάκας Δημήτρης; Απουσιάζει. 
Ο κ. Μπάκας Ιωάννης απουσιάζει. 

Η κα Μπαρούνη Μαρία; 

ΜΠΑΡΟΥΝΗ: Ψηφίζω την πρόταση με τη διαφοροποίηση που προτείνει ο Δήμαρχος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ομοίως ψηφίζω την πρόταση με τη διαφοροποίηση που προτείνει ο Δήμαρχος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μπεχράκης Σταμάτης. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Νιάρχος Αναστάσιος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Οικονομάκος Δημήτρης; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Οικονομάκου Μαρία; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σκοπετέας Αναστάσιος; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Ψηφίζω την πρόταση με τη διαφοροποίηση που πρότεινε ο Δήμαρχος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σταματόπουλος Ευστάθιος; 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σωφρονάς Γιώργος; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Ψηφίζω την πρόταση χωρίς τη διαφοροποίηση του Δημάρχου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν το κατάλαβα, κ. Σωφρονά. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τζαμουράνης Βασίλης; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ γιατί μου έκλεψε την ατάκα ο Γιώργος, αυτό ήθελα να πω. 

Τσαπόγας Κωνσταντίνος Υπέρ. 
Ο κ. Φάβας Γιώργος. 

ΦΑΒΑΣ: Ναι, με την απαλοιφή της πρότασης που εισάγει ο κ. Δήμαρχος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Φαββατάς Δημήτρης. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Χειλάς Παναγιώτης; 

ΧΕΙΛΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

Το Δημοτικό αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και το αποτέλεσμα της σχετικής 
ψηφοφορίας (18 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ, 1 ΛΕΥΚΟ, 1 ΠΑΡΩΝ και 12 ΥΠΕΡ αλλά με την προϋπόθεση να 
απαλειφθεί η παράγραφος που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος)
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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Υιοθετεί την πρόταση που κατατέθηκε από  τον επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Οικονομάκο Δημήτριο και η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 

Όπως είναι γνωστό, την Τετάρτη 7 Οκτώβρη, το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων της Αθήνας μετά από μια δικαστική διαδικασία 5,5 ετών με 
βάση τα συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία της πραγματικά εγκληματικής 
δράσης της ναζιστικής Χρυσής Αυγής που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, 
καταδίκασε ομόφωνα τη ναζιστική Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση 
και μαζί ένα πλήθος ηγετικών στελεχών της για τη συμμετοχή και διεύθυνσή 
της, ανταποκρινόμενο και στη απαίτηση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού 
μας που την εκδήλωσε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις σ’ όλη τη χώρα. 
Ανάμεσα στους καταδικασμένους της ηγεσίας της συμπεριλαμβάνεται και ο 
Κουκούτσης, που καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χωρίς ελαφρυντικά και στις 
εκλογές του 2019 ήταν επικεφαλής ψηφοδελτίου στις δημοτικές εκλογές για 
το Δήμο Καλαμάτας και εξέλεξε έναν ακόμα δημοτικό σύμβουλο. Ο 
συγκεκριμένος που συνεργαζόταν με τη Δημοτική Αρχή και πρόσφατα 
παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση που κατείχε, καθώς και από άλλες 
Επιτροπές στις οποίες συμμετείχε.
Με βάση πλέον και την επίσημη καταδίκη απ’ το Δικαστήριο της ναζιστικής 
Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης και της ηγεσίας της για τη 
συμμετοχή και διεύθυνσή της, ζητάμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να ληφθεί πολιτική απόφαση του οργάνου για την πολιτική 
απομόνωση και μη συμμετοχή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλούμε το 
Προεδρείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιηθεί η 
παραπάνω απόφαση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Αναστασόπουλος Χρήστος

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

6. Γκλεγκλέ Ελένη

7. Δρούγας Παντελής

8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

9. Κανάκης Βασίλειος

10. Κλάδης Παύλος 

11. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

12. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

13. Λιάππας Λεωνίδας



Συνεδρίαση : 21/2020 Δευτέρα  19 / 10 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa1430d5a2bb5aa272747fa στις 05/11/20 12:29
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 44

14. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

15. Μαλαπάνη Μαρία

16. Μαρινάκης Σαράντος 

17. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

18. Μπαρούνη Μαρία 

19. Μπασακίδης Νικόλαος

20. Μπεχράκης Σταμάτης 

21. Νιάρχος Αναστάσιος

22. Οικονομάκος Δημήτριος

23. Οικονομάκου Μαρία 

24. Σκοπετέας Αναστάσιος 

25. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

26. Σωφρονάς Γεώργιος

27. Τζαμουράνης Βασίλειος 

28. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

29. Φάβας Γεώργιος

30. Φαββατάς Δημήτριος 

31. Χειλάς Παναγιώτης 

32. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ


		ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
	2020-11-05T12:29:47+0200
	Καλαμάτα
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	ΑΠ:71508




