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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  4/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  35/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.,  συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 4η/2021 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ΄αριθμ. 
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
19078/3-3-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 3) 
Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αναστασόπουλος Χρήστος, 
6) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 7) Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 8) 
Δούβας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 9) Δρούγας Παντελής, 10) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 11) Κανάκης Βασίλειος, 
12) Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 13) Κλάδης Παύλος, 14) 
Κοσμόπουλος Βασίλειος, 15) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 28 απόφαση 
και επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 16) Κουκούτσης Δημήτριος, 17) 
Λαζαρίδης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 28 απόφαση), 18) Λιάππας Λεωνίδας 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 20) 
Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 21) Μαρινάκης Σαράντος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 22) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 23) Μπάκας 
Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 απόφαση), 24) Μπάκας Ιωάννης, 25) Μπαρούνη 
Μαρία, 26) Μπασακίδης Νικόλαος, 27) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 
απόφαση), 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 35 
απόφαση), 30) Σκοπετέας Αναστάσιος, 31) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 32) Τζαμουράνης 
Βασίλειος, 33) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 34) Φάβας Γεώργιος, 35) Φαββατάς Δημήτριος, 36) 
Χειλάς Παναγιώτης και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.  1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3) Οικονομάκος Δημήτριος και 4) Σωφρονάς Γεώργιος 
(δικαιολογημένα απών).

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδρος Κοινότητας,  επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
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 Συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη.

 Δεν συμμετέχουν
- οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 2) 

Ασπροχώματος κ. Σακκάς Βασίλειος, 3) Λεΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης  και 4) Μ. 
Μαντίνειας κα Χρονοπούλου Μαρία 

- ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του 
Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  
έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο :

Ψήφισμα καταδίκης του περιστατικού αστυνομικής βίας κατά πολιτών στη Νέα 
Σμύρνη.

Το εν λόγω ψήφισμα κατατέθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο – επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» κ. Τζαμουράνη Βασίλειο στην αρχή της συνεδρίασης όπου 
και έγινε σχετικά εκτενής συζήτηση.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη, μπορείτε να διαβάσετε το Ψήφισμα, είπατε 3 σειρές είναι εε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν είναι 3 σειρές. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να το αναβάλλουμε επειδή γίνεται ΕΔΕ και γίνεται και έλεγχος; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, κ. Πρόεδρε, δεν υπάρχει λόγος. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και άμα γίνεται ΕΔΕ; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συγνώμη, δεν άκουσα, κ. Πρόεδρε, τι είπατε. 

Λέω, επειδή έχει διαταχθεί έρευνα και από την Εισαγγελία για το συμβάν αυτό, 
μήπως… 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εμείς τι είμαστε; Εμείς δεν κάνουμε ανακρίσεις, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Τζαμουράνη. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Πάντως δικαστήριο έχει διατελέσει το Δημοτικό Συμβούλιο…(δεν ακούγεται) 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ούτε συμμετέχουμε σ’ αυτή τη διαδικασία. Εμείς, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, διαβάστε το. 

Εμείς, κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να πω δυο κουβέντες και 
να διαβάσω και το Ψήφισμα γιατί είμαστε κουρασμένοι και πρέπει όλοι να 

πάμε να ξεκουραστούμε. 
Η κατάθεση του Ψηφίσματος, κ. Πρόεδρε, έχει τον χαρακτήρα της καταδίκης της ωμής 
αστυνομικής βίας. Ένα θέμα που απασχολεί αυτό το διήμερο όλο το πανελλήνιο. Μ’ αυτό 
θέλουμε να δείξουμε την αντίθεσή μας στο να μην βλέπουμε αστυνομικά όργανα να 
ξυλοκοπούν πολίτες. 
Από κει και πέρα, επεσήμανα απ’ την αρχή ότι δεν γνωρίζουμε ούτε τα άτομα, ούτε το 
περιστατικό. Αυτό είναι υποχρέωση των αρμοδίων Αρχών να ερευνήσουν το θέμα και της 
δικαιοσύνης, εάν και εφόσον υπάρχουν παραπτώματα και παραβατικές συμπεριφορές να 
επιβάλλει τις απαραίτητες κυρώσεις. Από κει και πέρα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν έχουν καμία 
σχέση με το Ψήφισμα και το διαβάζω, τα όσα δυστυχώς ακούστηκαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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«Χθες Κυριακή 07/03/2021, γίναμε μάρτυρες πρωτοφανών βίαιων προπηλακισμών και 
ξυλοδαρμού πολιτών από την Αστυνομία στην πλατεία της Νέας Σμύρνης στα πλαίσια ελέγχου 
που διενεργούσαν τα όργανα, κατά της μετάδοσης του κορωνοϊού και του συνωστισμού. Οι 
Αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο παραπάνω επεισόδιο εφάρμοσαν πρωτοφανή βία και 
ξυλοκόπησαν βάναυσα πολίτες, που δεν φάνηκε να εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά, 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια παιδιών, μικρών παιδιών και οικογενειών που βρίσκονταν εκείνη τη 
στιγμή στην πλατεία, παραβιάζοντας κατάφωρα τον ρόλο τους και τις κείμενες διατάξεις, 
εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το αστυνομικό σώμα. 
Οι εκλεγμένοι αιρετοί του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας καταδικάζουμε απερίφραστα το 
περιστατικό αυτό δηλώνοντας την οργή και την αγανάκτησή μας. 
Εκφράζουμε την αποστροφή μας σε τέτοιες συμπεριφορές των αστυνομικών οργάνων και 
είμαστε κάθετα αντίθετοι σε πρακτικές που ανέχονται ή υποθάλπουν την αναβίωση του 
αυταρχισμού και του αστυνομικού κράτους, που θυμίζουν άλλες εποχές». 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

Λοιπόν, θα το επαναλάβω και είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και κατηγορηματικός. 
Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Ο πέλεκυς της πολιτείας πρέπει να είναι πολύ 

αυστηρός απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Τα περιστατικά είναι προφανές ότι μας θλίβουν. 
Το βίντεο που όλοι παρακολουθήσαμε στα μέσα ενημέρωσης, προσωπικά μου προκαλεί 
αλγεινή εντύπωση και προφανώς τασσόμαστε με αυτό που η κοινή λογική μιας δημοκρατικής 
χώρας επιβάλλει. 
Ελπίζουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και η τιμωρία να είναι υποδειγματική ώστε να 
μην ξαναγίνουμε μάρτυρες υπέρμετρης βίας. 
Από κει και πέρα, η καταδίκη μου για το περιστατικό είναι κατηγορηματική χωρίς αστερίσκους. 
Επειδή ωστόσο διαφωνούμε με ορισμένες διατυπώσεις του Ψηφίσματος, που θεωρούμε ότι 
έχουν πολιτική χροιά και δεν θέλαμε να χαθεί η ουσία της καταδίκης μέσω αντιπαραθέσεων για 
το Ψήφισμα, αλλά και επειδή ως Σώμα οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στην τοποθέτησή 
μας από τη στιγμή που εξελίσσεται έρευνα για το περιστατικό, προτείνουμε κάποιες αλλαγές. 
Θα σας διαβάσω τις αλλαγές. 

«Χθες Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 η ελληνική κοινωνία συγκλονίστηκε από τις εικόνες βίαιων 
επεισοδίων και προπηλακισμού πολίτη από ομάδα αστυνομικών που κατεγράφησαν κατά τη 
διάρκεια ελέγχων για την τήρηση μέτρων περιορισμού της πανδημίας στην πλατεία της Νέας 
Σμύρνης. Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μας θλίβουν και προκαλούν αποστροφή σε κάθε 
δημοκρατικό πολίτη αυτού του τόπου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας καταδικάζει απερίφραστα την υπέρμετρη βία που ασκήθηκε 
και απαιτούμε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης απ’ τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και την 
ταχεία απόδοση ευθυνών. Τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν στη δημοκρατία μας». 

Αυτό προτείνουμε γιατί υπάρχουνε εκφράσεις στο Ψήφισμα του κ. Τζαμουράνη: «αστυνομικού 
κράτους», «αστυνομικοί μπροστά στα μάτια πολιτών», νομίζω ότι είναι ακραίες αυτές εδώ οι 
λέξεις και δεν χρειάζεται να λέγονται. Προτείνουμε, λοιπόν, αυτό και ελπίζουμε να 
συμφωνήσετε και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. 
Σε περίπτωση όμως που δεν θέλετε για λόγους πως θα επιλέξετε να πάμε μαζί, εμείς θα 
δηλώσουμε ΠΑΡΩΝ και θα διευκολύνουμε τη διαδικασία. 

ΧΕΙΛΑΣ: Κύριε Κουκούτση, ο συνεργάτης σας συμφωνεί; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Να πω την άποψή μου; Δεν μπορεί να με…(δεν ακούγεται)  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να τοποθετηθούμε σιγά-σιγά όλοι; Με τη σειρά; Με τη σειρά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, οι εκπρόσωποι παρατάξεων. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, έλεος! Να εφαρμόσουμε μία διαδικασία, κ. Πρόεδρε. 

Ναι, ναι, ναι. Να μην πετάγεστε κανένας, σας παρακαλώ πολύ. 
Λοιπόν, ο κ. Κοσμόπουλος. Ολιγόλεπτη τοποθέτηση. 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση.
Θα ήθελα από τον κ. Τζαμουράνη αν αποδέχεται την τροποποίηση του κ. 

Δημάρχου ή εμμένει στο αρχικό Ψήφισμα και μετά συνεχίζουμε. 

Σωστά. 
Κύριε Τζαμουράνη;

Κοιτάξτε, προφανώς δεν αποδέχομαι αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος, έτσι; και 
τον παρακαλώ να συνταχθεί με το Ψήφισμα το οποίο είναι πολύ μετρημένο 

και πάρα πολύ απλό. 
Από κει και πέρα, το ότι αναφέρει «μπροστά στα έκπληκτα μάτια παιδιών και οικογενειών», κ. 
Δήμαρχε, είναι πολιτική έκφραση η οποία σας δυσκολεύει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναβίωση του αστυνομικού κράτους …(δεν ακούγεται) 

…(δεν ακούγεται) «το αστυνομικό κράτος», δεν είναι αναβίωση όταν οι 
αστυνομικοί μερικές φορές υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνατε σαφής, μην χάνουμε χρόνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ επιμένω στη διατύπωση αυτή που κάναμε στο Ψήφισμα. 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: «Αναβίωση αυταρχικού αστυνομικού κράτους»; Τι είναι αυτά, ρε παιδιά; 

ΦΑΒΑΣ: Ο κ. Τζαμουράνης θέλει να…(δεν ακούγεται)

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Οι αστυνομικοί ας τιμωρηθούνε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντολές δεν πήρανε ρε Γιάννη οι αστυνομικοί; Εντολές δεν πήρανε;

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Εντολές;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, μήπως πρέπει να προχωρήσουμε;

Μήπως θέλεις να σου θυμίσω πόσες πασοκικές εντολές παίρνανε που βαράγανε 
τους ηλικιωμένους; Μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου;

ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται)
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να προχωρήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! 

Είμαι σίγουρος ότι θυμάσαι πολύ καλά γιατί επί ΠΑΣΟΚ… Θυμάμαι πολύ 
καλά, γιατί πρωτοστατούσες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Το ΠΑΣΟΚ ήτανε άγιο το ξύλο που ρίχνανε. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρωτοστατούσες, Γιάννη. Η ιστορία είναι εδώ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να προχωρήσουμε;

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Εγώ πρωτοστατούσα; 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)

Σας παρακαλώ! 
Ο κ. Κοσμόπουλος. 

ΦΑΒΑΣ: Τι θυμόμαστε πράγματα τώρα παλιά, αφήστε τα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος έχει τον λόγο. 

Πολύ ωραία, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κ. Πρόεδρε. 
Για μας η απρόκλητη αστυνομική βία είναι πλήγμα για τη δημοκρατία. Και 

τέτοια υπήρξε. Αυτονόητο. Και μάλιστα είναι κρίμα γιατί δεν… και αιτιολογούνται ορισμένες 
εκφράσεις οι οποίες αναφέρονται στο κείμενο γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο περιορισμένα 
μεμονωμένα περιστατικά του τελευταίου χρονικού διαστήματος. 
Ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε φτιάξει μια Επιτροπή. Επιτροπή Διερεύνησης Αστυνομικής Βίας υπό τον 
κ. Νίκο Αλιβιζάτο. Θα σας διαβάζω τις σημερινές δηλώσεις του κ. Αλιβιζάτου. «Η ως άνω 
Επιτροπή που είχε συσταθεί τον Δεκέμβρη του 2019 από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
έχει παύσει από έτους και πλέον να υπάρχει, γιατί μετά το γνωστό περιστατικό στο Κουκάκι, η 
υπόθεση Ινδαρέ, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από πλευράς των αρμοδίων κρατικών αρχών 
να συνεχίσει το έργο της». 
Και συνεχίζει ο κ. Αλιβιζάτος: «Αυτό έδειξε και η τύχη που επιφυλάχθηκε στο από 4/5/2020 
πόρισμα της Επιτροπής προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στο πόρισμα αυτό, μετά 
από εις βάθος έρευνα 20 περιστατικών αστυνομικής βίας, η Επιτροπή είχε προβεί σε σειρά 
συστάσεων, με πρώτη την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε παρεκτρεπόμενα αστυνομικά 
όργανα» τόνισε. 
«Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν προσμένουμε από καμία ΕΔΕ, από καμία έρευνα κάτι παραπάνω 
απ’ αυτά» γράφει ο κ. Αλιβιζάτος. Δυστυχώς… 

Τι σημαίνει αυτό; Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή; Τι σημαίνει, δηλαδή; Για να 
το καταλάβουμε και εμείς αυτό που λέτε. 

Δυστυχώς ο κ. Αλιβιζάτος είναι πεπεισμένος ότι δεν λειτουργεί πια στον 
βαθμό που θα έπρεπε να λειτουργήσει το όργανο στο οποίο αυτός 

προΐστανται. Αυτό σημαίνει. 
Καταδικάζοντας, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, την απρόκλητη αστυνομική,… 
επαναλαμβάνω λοιπόν τελευταία, ξανά άλλη μια φορά, ότι η απρόκλητη αστυνομική βία είναι 
πλήγμα για τη δημοκρατία μας. Και σαν τέτοιο υπερψηφίζουμε το Ψήφισμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Συμφωνείτε με το Ψήφισμα του κ. Τζαμουράνη. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, μια παρεμβασούλα μικρή. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Με τη διαδικασία, κ. Πρόεδρε. Με τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάνε οι επικεφαλής!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Έλεος πια! Έλεος πια!

ΦΩΝΗ: Η διαδικασία.

Για ακούστε με. 
Δεν μιλάνε οι δημοτικοί σύμβουλοι στα Ψηφίσματα. Μόνο οι επικεφαλής θα 

μιλήσουν. Λοιπόν… 

Παρενέβησαν και άλλοι, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σε κάθε περίπτωση 
έδειξε ένα γεγονός στην τηλεόραση…(δεν ακούγεται).

ΜΑΚΑΡΗΣ: Τη διαδικασία, κ. Πρόεδρε. Άσε να μιλήσουν οι επικεφαλής. 

Σε κάθε περίπτωση όταν διαπράττονται αυτά που διαπράττονται με τις 
μολότοφ…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να μιλήσουν πρώτα οι επικεφαλής και ύστερα να μιλήσει ο οποιοσδήποτε άλλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε! 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κλείστε του το μικρόφωνο!

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: … κάθε φορά με τις μολότοφ,…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κλείστε του το μικρόφωνο!

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …να συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να δω τι θέση θα πάρετε εκεί. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κλείστε του το μικρόφωνο στον κύριο τώρα!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε! 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ενοχλεί, σας ενοχλεί ο διάλογος. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Έλεος, έλεος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονομάκου. 

ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν είναι η σειρά σου. Μόλις θα έρθει η σειρά σου να μιλήσεις. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με, σας παρακαλώ. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τη διαδικασία την καθορίζει ο Πρόεδρος, όχι ο κ. Μάκαρης. 

Η κα Οικονομάκου έχει κάποιο θέμα, μπορεί να προσπεραστεί λίγο η σειρά της και 
μετά να μπει; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλο. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Άρχισες τα ρητά τώρα, άρχισες τα ρητά. Αυτά ξέρεις να λες. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαστε μάρτυρες δραματικών γεγονότων και κάνετε την πάπια. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτά ξέρεις να λες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε, σε παρακαλώ. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας δούμε από δω και πέρα… 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, ναι, θα πούμε. Τι θα πούμε; Τι θα πούμε; Δεν ντρέπεσαι; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) είμαστε …

ΜΑΚΑΡΗΣ: Σε μένα θα μιλήσεις έτσι; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)  είμαστε παραβιασταί του συντάγματος…

ΦΩΝΗ: Καληνύχτα, καληνύχτα!

ΜΑΚΑΡΗΣ: Άσε με, ρε φίλε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι πράγματα είναι αυτά!

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε αυτές τις ευαισθησίες! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ!

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο μέτρα – δύο σταθμά. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Πρόεδρε,…

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αρκετά σας ανεχτήκαμε. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: …κλείσε τον κύριο εκεί πέρα. Κλείσε τον κύριο που βωμολοχεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε! 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κλείσε τον κύριο που βωμολοχεί. 

Κύριε Αθανασόπουλε, μην παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο, σας παρακαλώ. 
Ο κ. Μάκαρης. 

Λοιπόν, σε μια εποχή που δυστυχώς έχει φτάσει το τρίτο κύμα πανδημίας, με 
νεκρούς από κορωνοϊό που φτάνουνε τους 6.800, με καθημερινά προβλήματα στα 

νοσοκομεία, με τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας, έχουμε την πολύ άσχημη 
κατάσταση από την συγκεκριμένη κυβέρνηση να υιοθετεί αστυνομικά μέτρα για να 
προχωρήσει στα περιοριστικά μέτρα τα οποία έχει με το lockdown. Είναι ξεκάθαρο ότι… 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τον χρόνο, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τον χρόνο. Θα επανέλθω στο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε, σας παρακαλώ. 

…το lockdown αυτό …(δεν ακούγεται) έτσι όπως έχει γίνει και δεν μπορεί με 
αστυνομικά μέτρα να διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα κ. Μάκαρη, σας παρακαλώ πολύ.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Λοιπόν, θα με αφήσετε να μιλήσω, να τελειώσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:
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Είπε ο αγαπητός κ. Δήμαρχος ότι καταδικάζουμε την υπέρμετρη βία. Δηλαδή, την 
λιγότερο υπέρμετρη βία την χειροκροτείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην σχολιάζουμε τι λέει… Κύριε Μάκαρη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(δεν ακούγεται)

Νομίζω ότι, αγαπητέ κ. Δήμαρχε, με όλο τον σεβασμό θα πρέπει να αναθεωρήσετε 
και το δικό σας κείμενο. Η βία, η αστυνομική βία είναι καταδικαστέα από κάθε 

δημοκρατικό πολίτη και…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν…

Άσε με να τελειώσω.
…και δυστυχώς έχει χρησιμοποιηθεί… 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί, κ. Μάκαρη; Η άλλη βία τι είναι; Η μολότοφ τι είναι, κ. Μάκαρη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε! Αφήστε να προχωρήσουμε!

ΜΑΚΑΡΗΣ: …δυστυχώς έχει χρησιμοποιηθεί η βία κατά…

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί δεν έχετε ευαισθησία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ελάτε, ολοκληρώστε κ. Μάκαρη.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Διάλογο δεν κάνω με φωνάσκοντες. Εντάξει; Διάλογο κάνω…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Ας κρατήσουμε ένα επί…

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είπατε;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Με φωνάσκοντες.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για επαναλάβετέ το.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Με ανθρώπους που φωνάζουν. Δεν το καταλαβαίνεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε…

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε στεντορεία τη φωνή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Μάκαρη, κ. Μάκαρη, μην κάνετε χαρακτηρισμούς!

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, δεν είπα… Με ανθρώπους που φωνάζουνε λέμε. Δεν είναι χαρακτηρισμός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπες ¨φωνάσκοντες¨.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Συγνώμη, δηλαδή. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ολοκληρώστε. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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Είναι ξεκάθαρο ότι συντασσόμεθα με το Ψήφισμα του κ. Τζαμουράνη το οποίο και 
επικροτούμε και πραγματικά πρέπει ουσιαστικά η Αστυνομία να λειτουργήσει με 

δημοκρατικές διαδικασίες. Το όλο θέμα έχει ξεκινήσει και από παλαιότερα με τον νόμο για τις 
διαδηλώσεις. Όπως ξέρετε δόθηκε τεράστια εξουσία στην Αστυνομία,…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάμε για ολιγόλεπτη τοποθέτηση, κ. Μάκαρη.

Στην Αστυνομία δόθηκε τεράστια εξουσία και δυστυχώς αυτή εκμεταλλεύεται. 
Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονομάκου μήπως επανήλθε; 

ΚΟΥΖΗ: Είμαι και εγώ εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονομάκου; Όχι. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημά της, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κουζή. 

Θέλω να πω ότι στο δικό μου το μυαλό το να λέμε κάποιος έναν χαρακτηρισμό και 
κάποιος έναν άλλο χαρακτηρισμό αλλά όλοι να θέλουμε να καταδικάσουμε τη βία και 

να φτάνουνε δύο Ψηφίσματα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο από τη στιγμή που θέλουμε όλοι να 
λεγόμαστε δημοκρατικοί, για μένα είναι μόνο παρακώλυση της δημοκρατίας. Δηλαδή, την 
καταδικάζουμε τη βία, αυτό που είδαμε στη Νέα Σμύρνη ήτανε απρόκλητη βία, δεν υπάρχουν 
αντιεξουσιαστές στη Νέα Σμύρνη τώρα, μην γελιόμαστε, όσοι έχουμε ζήσει στην Αθήνα τους 
ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ήτανε εξόχως φασιστικό να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία 
ανθρώπου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ήταν τεράστια παράβαση από σας, Πρόεδρε, 
να αφήνετε έναν δημοτικό σύμβουλο να χαρακτηρίζει τον άνθρωπο τη στιγμή που μπαίνει και 
σε μια διαδικασία δικαστική και οτιδήποτε άλλο, να ακούμε τον οποιονδήποτε να τοποθετείται, 
να καταδικάζεται και να μας λέει και πώς να φερθούμε, επομένως προφανώς από την 
παράταξη του κ. Τζαμουράνη που μπήκε πάρα πολύ σωστά το να καταδικάσουμε τη βία, 
πρέπει να ταχθούμε όλοι υπέρ αυτού και τα υπόλοιπα είναι αστεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

Δεν τελείωσαν οι τοποθετήσεις, κ. Πρόεδρε. Η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ έχω την 
εντύπωση ότι έχει σειρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο. Ελάτε, κ. Νιάρχο. 

Αν θέλει ο κ. Δήμαρχος να μιλήσει, εντάξει, ας μιλήσει, δεν υπάρχει πρόβλημα 
αλλά πήρε τον λόγο μία φορά, νομίζω ότι ολιγόλεπτες τοποθετήσεις είναι την ώρα 

του Ψηφίσματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Νιάρχο. 

Εμείς, κ. Πρόεδρε, δεν θα σας πούμε ποτέ να κλείσετε το μικρόφωνο σε κάποιον 
δημοτικό σύμβουλο. Αυτή είναι δουλειά σας αλλά θα σας θυμίσουμε ότι σήμερα 

μας κλείσατε δύο φορές το μικρόφωνο όταν δεν διακόπταμε κάποιον δημοτικό σύμβουλο, 
απλά κάναμε την τοποθέτησή μας πάνω στα ζητήματα που μπήκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δύο λόγια θα πούμε για το Ψήφισμα. Εμείς, συνάδελφοι, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση φέρει 
ακέραια την ευθύνη τόσο για τις επιθέσεις αυτές όσο και συνολικά για την απογείωση της 
αστυνομικής βίας και αυταρχισμού η οποία εκδηλώνεται καθημερινά, με στρατιωτικού 
χαρακτήρα περιπολίες αστυνομικών σωμάτων, ξυλοδαρμούς και προσαγωγές και την οποία 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΚΟΥΖΗ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 



Συνεδρίαση : 4/2021 Δευτέρα  8 / 3 / 2021                       ΑΠΟΦΑΣΗ  35/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60534459843ce89b29ed402a στις 18/03/21 14:50
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 11

συνειδητά καθοδηγεί. 
Αντί μπροστά στην έξαρση της πανδημίας να στηρίξει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα 
υγείας, να λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και στα σχολεία, η κυβέρνηση φέρνει αντιλαϊκούς νόμους και εξαπολύει 
αστυνομικές δυνάμεις να ενοχοποιούν, να τρομοκρατούν και να επιτίθενται στον εχθρό λαό 
προκειμένου να εκφοβίσει και να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου. 
Εμείς θα Υπερψηφίσουμε το Ψήφισμα της παράταξης του κ. Τζαμουράνη. 

Μάλιστα. 
Ο κ. Κουκούτσης; 

Ναι, κ. Πρόεδρε. 
Παρατηρώ όμως ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο εκ μέρους κάποιων και 

συγκεκριμένα της κας Κουζή που μίλησε, υπάρχει μία επιλεκτική δημοκρατική ευαισθησία. 
Πολύ σωστά είπε ότι μπαίνει σε μία διαδικασία δικαστική η όλη υπόθεση και πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε είναι καθαρά επιλεκτική η ευαισθησία. Καταλαβαίνετε τι 
εννοώ. Σε μένα δεν υπήρξε κάτι τέτοιο παρόλο που είχε…    

ΚΟΥΖΗ: Όχι, δεν καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Για τι μιλάτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνουμε διάλογο τώρα. 

Κυρία μου, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα, σας παρακαλώ.
Οι προλαλήσαντες συνάδελφοι μίλησαν για απρόκλητη βία. Ο νεαρός όμως, 

εντός εισαγωγικών, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα σωματικών βλαβών, για 
σωματικές βλάβες από κοινού, για εξύβριση, παράβαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών, 
οπλοκατοχή, ανάμεσα σε… 

Θα μπορούσαν να τον συλλάβουν, όχι να τον φορτώσουν ξύλο. Θα 
μπορούσαν να τον συλλάβουν. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Σας παρακαλώ, δεν διέκοψα κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε. 

Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι είχαν 
κουζινομάχαιρα μαζί τους, ήταν ένας με δύο μαχαίρια. Αυτός τώρα δεν ξέρω, 

στην πλατεία της Νέας Σμύρνης ραδίκια και τζοχούς μάζευε; 

ΧΕΙΛΑΣ: …(δεν ακούγεται) κ. Κουκούτση, πού το ξέρετε εσείς αυτό; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Σύμφωνα, λοιπόν…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε!

ΧΕΙΛΑΣ: …(δεν ακούγεται) κ. Κουκούτση, τότε θα έχετε βάιραλ…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έλεος! Έλεος! 

ΚΟΥΖΗ: Μα τι είναι αυτά που ακούμε τώρα; Τι είναι αυτά που ακούμε; 

ΧΕΙΛΑΣ: …(δεν ακούγεται)

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Θέλετε να ακούσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 
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ΚΟΥΖΗ: Όχι. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν θέλετε; Γιατί να μην ακούσετε; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Παραπληροφόρηση, δεν την θέλουμε. Παραπληροφόρηση δεν θέλουμε. 

ΦΩΝΗ: Τι να ακούσουμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ηρεμία, συνάδελφοι.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες; 

…(δεν ακούγεται) μιλήσουμε για ασύμμετρη βία αστυνομικού οργάνου, ακόμα 
και αν ασκήθηκε σε άνθρωπο που κατηγορείται για όλα τα παραπάνω. Πολύ 

ευχαρίστως να γίνει και να αποδοθούν ευθύνες εάν υπάρχουν αλλά εδώ πού ήσασταν όταν 
έγιναν σε 4 μήνες 350 καταμετρημένες καταδρομικές επιθέσεις εναντίον οργάνων της τάξεως, 
περιπολικών, αστυνομικών τμημάτων, κυβερνητικών δομών, γραφεία…; 

ΧΕΙΛΑΣ: Κατακριτέες, κατακριτέες, κατακριτέες. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατακριτέες. 

Βάλτε το στο Ψήφισμα βρε παιδιά, γιατί δεν το βάζετε κι αυτό στο 
Ψήφισμα; Γιατί δεν το βάζετε στο Ψήφισμα να το εμπλουτίσετε λίγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μην παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο.
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι μονομερείς ψήφους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται) της συνεδρίασης! 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν θα τρώμε αμάσητο ό,τι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, παρακολουθεί και κόσμος.

Εε, θα αμαυρωθεί το κύρος, κ. Πρόεδρε, μ’ αυτά που ακούνε, θα αμαυρωθεί το 
κύρος της συνεδρίασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σέβεστε τον ομιλητή. 

…με αυτά που ψηφίζουμε αμαυρώνεται, δεν αμαυρώνεται με αυτά που 
λέμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σέβεστε τον ομιλητή. Σας παρακαλώ!

…(δεν ακούγεται) που σερβίρουν …(δεν ακούγεται)  με τη 17 Νοέμβρη. Δεν 
θα μένουμε με ανοιχτό το στόμα με την ανθρωπιά αυτών των κάποιων δήθεν 

ανώνυμων που γράψανε σε πανό: «Κωστάκη Μπακογιάννη, πού είναι τώρα ο μπαμπάς σου;» 
Ή μήπως να δηλώνουν αποτροπιασμό κάποιοι που δήλωναν: «Στο Μελιγαλά έγινε η μισή 
δουλειά»; Ή ότι «Οι μολότοφ δεν είναι κακές αρκεί να πέφτουν στη σωστή πλευρά»; Υπάρχει 
περίπτωση να λάβουμε στα σοβαρά καταδίκη της βίας από εκείνους που θέλησαν να μας 
ενημερώσουν ότι στη MALFIN δούλευαν σε μέρα απεργίας 3 συνάνθρωποί μας που 
δολοφονήθηκαν; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε, κ. Κουκούτση.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: …(δεν ακούγεται) αστυνομική βία …(δεν ακούγεται)

ΧΕΙΛΑΣ: …(δεν ακούγεται)

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Βρε Δημήτρη, τι δουλειά έχουν αυτά τώρα που μας λες;

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: …(δεν ακούγεται) αυτά που μιλάμε τώρα με αυτά που…(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουκούτση, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ολοκλήρωσε, κ. Κουκούτση.

ΧΕΙΛΑΣ: Έλεος! 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: …(δεν ακούγεται)… 

Σας παρακαλώ. Ολοκληρώσατε, κ. Κουκούτση. 
Λοιπόν, ο κ. Αντωνόπουλος. 

Ναι, κ. Πρόεδρε. 
Εμείς με τη σειρά μας καταδικάζουμε την αστυνομική βία χωρίς 

περιστροφές. Θεωρούμε ότι με αφορμή και την υπόθεση Κουφοντίνα έχουνε γίνει γεγονότα τα 
οποία φέρνουνε σε διχασμό αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό και τη μεγάλη ευθύνη για όλα 
αυτά φέρνει και η κυβέρνηση και κυρίως η Αστυνομία. Όλες αυτές, αν θέλετε ο τρόπος με τον 
οποίον προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη δεν συνάδει καθόλου με το δημοκρατικό 
πολίτευμα. Αυτή είναι η άποψή μας, δεν συντασσόμαστε όμως με το Ψήφισμα, αυτή την 
άποψη καταθέτουμε και αυτό το πράγμα εμείς βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα θέλαμε 
να διαμορφώσουμε ένα δικό μας Ψήφισμα, αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάλληλη ώρα, πάντως 
επιμένουμε σ’ αυτό που καταθέτουμε ως άποψη και εμμένουμε εκεί. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος. 

Λοιπόν, φράσεις όπως «την αναβίωση του αυταρχισμού και του αστυνομικού 
κράτους που θυμίζουν στους πολίτες άλλες εποχές» έχει πολιτική χροιά και είναι 

διχαστικό. Εμείς λέμε λοιπόν... 

ΧΕΙΛΑΣ: Είναι η αλήθεια. 

«Χθες Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 η ελληνική κοινωνία συγκλονίστηκε από τις 
εικόνες βίαιων επεισοδίων και προπηλακισμού πολίτη από ομάδα αστυνομικών 

που κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια ελέγχων για την τήρηση μέτρων περιορισμού της 
πανδημίας στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μας 
θλίβουν και προκαλούν αποστροφή σε κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτού του τόπου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας καταδικάζει απερίφραστα την υπέρμετρη βία που 
ασκήθηκε -τη συγκεκριμένη, όχι τη μικρή ή τη λίγη βία αν την καταδικάζουμε- και απαιτούμε 
την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης απ’ τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και την ταχεία 
απόδοση ευθυνών. Τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν στη δημοκρατία μας».
Αυτό είναι ένα κείμενο που θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε όλοι, που δεν έχει πολιτική 
χροιά και δεν είναι διχαστικό. Επειδή όμως δεν θέλετε και είναι προφανείς οι λόγοι εμείς 
απέχουμε της διαδικασίας. 

Οι προφανείς λόγοι είναι η συνεργασία σας με τον κ. Κουκούτση. Αυτός είναι ο 
προφανής λόγος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, Πρόεδρε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χειλά, κλείστε το μικρόφωνο. Κλείστε το μικρόφωνο. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βρε Πρόεδρε, τι «κλεις το» και «κλεις το» συνέχεια; 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Και γιατί δεν το κλείνατε;

ΦΩΝΕΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφοφορία, Πρόεδρε!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα μιλήσουμε Πρόεδρε, ή τσάμπα καθόμαστε εδώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστική ψηφοφορία. 

Δεν θα μιλήσουμε, Πρόεδρε; Τι ονομαστική; Δεν θα μιλήσουμε πριν; Πώς 
θα ψηφίσουμε χωρίς να μιλήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι τα ίδια. Μιλάνε μόνο… Εκατό φορές το έχω πει.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόβατα είμαστε; Δεν έχουμε άποψη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο οι επικεφαλής μιλάνε. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εμένα η επικεφαλής μου δεν μίλησε γιατί έχει πρόβλημα.

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Μπορεί να μιλήσει ο κ. Ζαφειρόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε, θα εκπροσωπήσεις την κα Οικονομάκου; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, τον εαυτό μου εκπροσωπώ εγώ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προχωρήσετε στην ψηφοφορία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ψηφοφορία, προχωράμε. Λοιπόν, Αγγελή Μαρία; 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Άστο Πρόεδρε, θα το κάνω εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πολίτης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε εμείς απέχουμε, Αποχή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ¨Αποχή¨.

Πρόεδρος είσαι, δεν λες «εμείς». Πρόεδρος είσαι. Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου, «εμείς απέχουμε». 

Η κα Αγγελή; Απούσα. 
Ο κ. Αγγελής;

ΧΕΙΛΑΣ: Απέχουν, απ’ τη δημοκρατία απέχουν, απ’ τη δημοκρατία. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε κ. Χειλά.

Κύριε Χειλά, πρώτος το έχετε κάνει αυτό εσείς. Εσείς και η παράταξή σας το έχετε  
κάνει αρκετές φορές. 

ΧΕΙΛΑΣ: Εντάξει, εντάξει…

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άσε την παράταξη, Γιώργο!

ΦΑΒΑΣ: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάτε για σκοινί. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτό, να το πεις πουθενά αλλού, όχι σε μας. 

ΦΑΒΑΣ: Το έχεις κάνει ή δεν το έχεις κάνει εσύ σε ψηφίσματα;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι σε μας, όχι σε μας. 

ΦΑΒΑΣ: Το έχεις κάνει ή δεν το έχεις κάνει;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν νιώθουμε ως κρεμασμένοι. 

…(δεν ακούγεται) εγώ απάντησα με μία παροιμία. Το έχετε κάνει ως παράταξη, κ. 
Τζαμουράνη, ή όχι;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άσε τις παροιμίες, Γιώργο, να ψηφίσουμε, είμαστε στη ψηφοφορία.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαστε στη ψηφοφορία.

ΦΑΒΑΣ: Σε παρακαλώ, εγώ μιλάω ευγενικά. Εγώ μιλάω ευγενικά, μη λέτε ...(δεν ακούγεται) 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ...(δεν ακούγεται)

ΦΑΒΑΣ: …αφήνετε το σύμβουλό σας συνέχεια να παρεμβαίνει…

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ...(δεν ακούγεται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: ...(δεν ακούγεται). να προχωρήσουμε στη διαδικασία…

ΦΑΒΑΣ: ...(δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ...(δεν ακούγεται)  τις διαδικασίες…

ΦΑΒΑΣ: Θα μας απαντήσετε;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί δεν αφήνετε να συνεχιστεί;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Έλεος, πιά!

Να συνεχιστεί η ψηφοφορία, θα μας απαντήσετε εάν το έχετε κάνει εσείς πρώτος 
αυτό;

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οι φωνασκίες, κ. Μάκαρη, τώρα δεν σας ενοχλούν;

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, ναι…

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, κ. Μάκαρη; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Όλοι …

Του Φάβα έχω πολύ μεγάλη …(δεν ακούγεται) και περιμένω να δω πότε θα 
ψηφίσουμε.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οι φωνασκίες δεν σας ενοχλούν; Δεν σας ενοχλούν, κ. Μάκαρη τώρα εε; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Είστε απών ή δεν είστε κ. Αθανασόπουλε;

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συνεχίζω…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Μάκαρη, τώρα, έλεος, …(δεν ακούγεται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: Είναι απών ή παρών;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Την ευθύνη την έχει και ο Πρόεδρος, δυστυχώς…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: Είσαι και παρών και …(δεν ακούγεται)

…και ο Δήμαρχος που κάθεται δίπλα του, μια διαδικασία απλή δεν μπορούν 
να τη διεκπεραιώσουν. 

Είναι δημοκρατία να παρεμποδίζετε τον Πρόεδρο να διεξαγάγει την 
ψηφοφορία, κ. Μάκαρη. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, ναι…

Συνεχίζω την ανάγνωση των ονομάτων. 
Ο κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Απέχω. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αφού απέχεις τι μιλάς; 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ας το βρε Μάκαρη!

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έλα βρε παιδί μου, έλα να τελειώσουμε!

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω μείνει στα λα μαντζόρε. 

Η κα Αλειφέρη; Απούσα. 
Ο κ. Αναστασόπουλος Χρήστος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

Ο κ. Αντωνόπουλος Μιχάλης; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς Υπερψηφίζουμε και καταθέσαμε και τη δική μας άποψη, το Ψήφισμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είστε τι, δηλαδή; 

Συμφωνούμε, είμαστε Υπέρ του Ψηφίσματος και καταθέτουμε και τη δική 
μας άποψη, συμπληρώσαμε και κάτι άλλα πράγματα. 

¨Υπέρ¨ του Ψηφίσματος συν τη δική του άποψη. 
Ο κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης; Απών. 

Η κα Γκλεγκλέ η Ελένη; Απούσα. 
Ο κ. Δούβας Ιωάννης; 
Ο κ. Δρούγας Παντελής; 
Ο κ. Ζαφειρόπουλος; 

Δεν ακούγεσαι. 
Λοιπόν, να διαβάσω από την αρχή τα ονόματα. 

Πολίτης Δημήτριος: Αποχή είπαμε. 
Αγγελή Μαρία; Απουσιάζει. 
Αγγελής Αναστάσιος; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος; Άνοιξε το μικρόφωνο.

Αποχή, κ. Πρόεδρε. 
Μα ο κ. Μάκαρης δεν μου επέτρεψε να μιλήσω όταν είπα αποχή, γι’ αυτό 

δεν μιλάω. 

Αλειφέρη-Καραθανάση Ελένη; Απούσα. 
Αναστασόπουλος Χρήστος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνόπουλος Μιχαήλ; 

Μίλησα, κ. Πρόεδρε, ισχύει αυτό που είπα. Υπερψηφίζω. Δεν το ακούσατε; 

Βασιλόπουλος Παναγιώτης; Απών.
Γκλεγκλέ Ελένη; Απούσα. 

Δούβας Ιωάννης; Απών. 
Δρούγας Παντελής; 

ΔΡΟΥΓΑΣ: Αποχή. 

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης; Απών. 
Κανάκης Βασίλειος; 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Υπέρ του Ψηφίσματος του κ. Τζαμουράνη. 

Καραγιάννης Ανδρέας; 
Κλάδης Παύλος; 

ΚΛΑΔΗΣ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοσμόπουλος Βασίλειος;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουζή Αντωνία; 

ΚΟΥΖΗ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουκούτσης Δημήτριος; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κατά. 

Λαζαρίδης Γεώργιος; Απών. 
Λιάππας Λεωνίδας; 

Μάκαρης Εμμανουήλ;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ. 

Μαλαπάνη Μαρία; 
Μαρινάκης Σαράντος; 

Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος; 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αποχή. 

Μπάκας Δημήτριος; 
Μπάκας Ιωάννης; 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Απέχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαρούνη Μαρία; 

ΜΠΑΡΟΥΝΗ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπασακίδης Νικόλαος; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αποχή. 

Μπεχράκης Σταμάτης. 
Νιάρχος Αναστάσιος. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Υπέρ. 

Οικονομάκος Δημήτριος; 
Οικονομάκου Μαρία; 

Σκοπετέας Αναστάσιος; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταματόπουλος Ευστάθιος; 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

Σωφρονάς Γεώργιος; 
Τζαμουράνης Βασίλειος; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσαπόγας Κωνσταντίνος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φάβας Γεώργιος; 

ΦΑΒΑΣ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαββατάς Δημήτριος; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χειλάς Παναγιώτης; 

ΧΕΙΛΑΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστόπουλος Ιωάννης; 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ομόφωνα, κ. Πρόεδρε, περνάει, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν είναι ομόφωνα, έχει ψηφίσει ¨Κατά¨ ο κ. Κουκούτσης. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μόνο ο κ. Κουκούτσης ψήφισε ¨Κατά¨, οι άλλοι ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα δεν μιλήσεις, θα σκάσεις.

ΦΑΒΑΣ: Έχεις έναν τρόπο, ρε Φαββατά, να τα ερμηνεύεις τα πράγματα. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας αυτό προβλέπει, και το ΚΑΤΑ, ομόφωνα δηλαδή. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επί των παρόντων είναι ομόφωνα. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν δεν σας βγαίνει μονά-ζυγά δικά σας. Μονά-ζυγά δικά σας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 13 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ, 17 ΑΠΟΝΤΕΣ, 10 ΑΠΟΧΗ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Οι απόντες και η αποχή δεν περνάνε σύμφωνα με το νόμο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Περνάει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλό βράδυ σε όλους σας, καλό βράδυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, 13 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ 10.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
το αποτέλεσμα της παραπάνω διεξαχθείσας ονομαστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 
13 δημοτικοί σύμβουλοι τάσσονται ΥΠΕΡ του σχεδίου ψηφίσματος όπως κατατέθηκε από τον 
κ. Τζαμουράνη, 1 δημοτικός σύμβουλος τάσσεται ΚΑΤΑ και 10 δηλώνουν ΑΠΟΧΗ, 
κατά πλειοψηφία
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Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ε   Ι

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στη συνεδρίασή του  τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, 

ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το παρακάτω ψήφισμα:

Χθες Κυριακή 07/03/2021, γίναμε μάρτυρες πρωτοφανών βίαιων προπηλακισμών και ξυλοδαρμού 

πολιτών από την Αστυνομία στην πλατεία της Νέας Σμύρνης στα πλαίσια ελέγχου που διενεργούσαν 

κατά της μετάδοσης του κορονοϊού και του συνωστισμού.  Οι Αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο 

παραπάνω επεισόδιο εφάρμοσαν πρωτοφανή βία και ξυλοκόπησαν βάναυσα πολίτες, που δεν 

φάνηκε να εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά, μπροστά στα έκπληκτα μάτια μικρών παιδιών 

και οικογενειών που βρίσκονταν εκείνη την στιγμή στην πλατεία, παραβιάζοντας παράφορα τον 

ρόλο τους και τις κείμενες διατάξεις εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το αστυνομικό σώμα. 

Οι εκλεγμένοι αιρετοί του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας καταδικάζουμε απερίφραστα το 

περιστατικό αυτό δηλώνοντας την  οργή και αγανάκτηση μας.

Εκφράζουμε  την αποστροφή μας σε τέτοιες συμπεριφορές  των αστυνομικών  οργάνων  και 

είμαστε κάθετα αντίθετοι σε πρακτικές που ανέχονται ή υποθάλπουν την αναβίωση του 

αυταρχισμού και του αστυνομικού κράτους,   που θυμίζουν στους πολίτες άλλες εποχές.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ

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. Δρούγας Παντελής
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6. Κανάκης Βασίλειος

7. Κλάδης Παύλος 

8. Κοσμόπουλος Βασίλειος

9. Κουζή Αντωνία (Τόνια)

10. Κουκούτσης Δημήτριος

11. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

12. Μαρινάκης Σαράντος 

13. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

14. Μπάκας Ιωάννης

15. Μπαρούνη Μαρία

16. Μπασακίδης Νικόλαος

17. Νιάρχος Αναστάσιος 

18. Σκοπετέας Αναστάσιος

19. Σταματόπουλος Ευστάθιος

20. Τζαμουράνης Βασίλειος 

21. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

22. Φάβας Γεώργιος

23. Φαββατάς Δημήτριος 

24. Χειλάς Παναγιώτης 

25. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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