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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  20/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  531/2019 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην  
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 
συνέρχεται στην 20η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την με αριθμ. πρωτ. 48951/23-10-2019 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) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 10) Δούβας Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 18) 
Κουκούτσης Δημήτριος, 19) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 
20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) Μαλαπάνη Μαρία, 22) Μαρινάκης Σαράντος, 23) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 24) Μπάκας Δημήτριος,  25) Μπάκας Ιωάννης, 26) Μπαρούνη 
Μαρία, 27) Μπασακίδης Νικόλαος, 28) Μπεχράκης Σταμάτης, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) 
Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 
32) Σκοπετέας Αναστάσιος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Σωφρονάς Γεώργιος,  35) 
Τζαμουράνης Βασίλειος,  36)  Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 37) Φάβας Γεώργιος, 38) Φαββατάς 
Δημήτριος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Λαζαρίδης Γεώργιος και 2) 
Χειλάς Παναγιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος και 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.   

 Δεν παραβρίσκονται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος 
Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος.  

 
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 εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  

έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο: 

 

Ψήφισμα, περί καταδίκης της ακροδεξιάς επιλογής του κ. Δημάρχου, με την 
ανάθεση θέσεων ευθύνης στον υπόδικο αμετανόητο πρώην βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής Δημήτριο Κουκούτση και άμεσης απομάκρυνσής του από τις θέσεις αυτές. 

 
μετά από γραπτή πρόταση που κατατέθηκε στην αρχή της συνεδρίασης από επικεφαλής 
Δημοτικών Παρατάξεων και η οποία έχει ως εξής: 
 

Καλαμάτα 29 Οκτωβρίου 2019 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση ψηφίσματος από τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων: 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

 

ΑΠΟ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

 

Ψήφισμα 

 

Καταδικάζουμε την ακροδεξιά επιλογή της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας και συγκεκριμένα 

του Δήμαρχου Αθανάσιου Βασιλόπουλου, όπως εκφράζεται με την ανάθεση θέσεων 

ευθύνης στον υπόδικο αμετανόητο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Δημήτριο 

Κουκούτση. Ζητούμε την άμεση απομάκρυνση του από την διοίκηση, τις δημοτικές 

επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας 

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ 

Επικεφαλής της παράταξης ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Επικεφαλής της παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΟΝΙΑ ΚΟΥΖΗ 

Επικεφαλής της παράταξης ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

 
 

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

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.  

 
Για το Ψήφισμα το τελευταίο, παιδιά, ακούστε με, σας παρακαλώ, και θέλω και 
ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν από δω και πέρα, έτσι; 

Λοιπόν, οι δύο πρώτες προτάσεις λένε: «Καταδικάζουμε την ακροδεξιά πολιτική της Δημοτικής 
Αρχής Καλαμάτας και συγκεκριμένα του Δημάρχου Αθανασίου Βασιλόπουλου». Δηλαδή, 
χαρακτηρίζετε το Δήμαρχο Αθανάσιο Βασιλόπουλο ως ακροδεξιό;  
 
ΦΩΝΗ: Δεν λέει αυτό. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό ακριβώς λέτε.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: ¨Επιλογή¨ λέει. 

 
Άκου, άκου, υπάρχουν διάφορες διατυπώσεις. Οι δύο πρώτες προτάσεις λένε 
ακριβώς αυτό. Χαρακτηρίζουν τον Δήμαρχο ως ακροδεξιό. Πάρτε θέση. Άμα έτσι 

θεωρείτε το θεσμό του Δημάρχου, πάρτε θέση γι’ αυτό.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεξιά επιλογή. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μπορούσε να έχει κάνει τελείως... 

 
Κύριε Πρόεδρε, να αναγνωστεί εκ νέου, να αναγνωστεί εκ νέου ποιοι υιοθετούν 
το Ψήφισμα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το διάβασα. Και πάλι; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γραμμένο με τέτοιο τρόπο που χαρακτηρίζει το Δήμαρχο ακροδεξιό. Πάρτε θέση. 

 
Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πάρω το λόγο, αν και δεν είναι η σειρά μου;  
 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Την ¨επιλογή¨ λέει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Μάκαρη, περιμένετε. 

 
Λοιπόν, εμείς δεν παίρνουμε θέση, δεν είναι ζήτημα που αφορά την πόλη 
και πιστεύω ότι έχει γίνει μεγάλη σπέκουλα επάνω σ’ αυτό το θέμα. 

 

Στο σημείο αυτό αποχωρούν από τη συνεδρίαση η επικεφαλής και οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ». 

 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε... 

 
Δεν θα της πεις εσύ τι θα κάνει, ο καθένας έχει την επιλογή του, σας παρακαλώ 
πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Ο καθένας έχει την άποψή του. 

Ονομαστική ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. 

 
Μισό λεπτό, να μιλήσουμε. 
Μίλησε ο Δήμαρχος, δώστε το λόγο στους επικεφαλής.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Ο κ. Τζαμουράνης. Έχει περάσει η ώρα. 

 
Γιατί στα προηγούμενα δεν είχε περάσει η ώρα, κ. Πρόεδρε; Στο προηγούμενο 
Ψήφισμα δώσατε το λόγο όχι μόνο στους επικεφαλής αλλά και σε δημοτικούς 

συμβούλους. Το ίδιο θα κάνετε και γι’ αυτό το Ψήφισμα. Το ίδιο θα κάνετε και γι’ αυτό.  
 
Δεν θα μου υποδείξετε τι θα κάνω.  
Ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δημοτικές 
παρατάξεις της μειοψηφίας έχουν διατυπώσει, η καθεμιά με το δικό της 

τρόπο, την αντίθεσή τους και τη διαμαρτυρία τους για την επιλογή συνεργασίας της 
Δημοτικής..., της παράταξης του Δημάρχου με τον κ. Κουκούτση. 

Αυτή είναι μία επιλογή η οποία μας βρίσκει αντίθετους. Μάλιστα όλοι, όλες οι παρατάξεις που 
είμαστε απ’ την από δω πλευρά υπογράψαμε και μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 
με την ευκαιρία της εδώ επίσκεψής του. 

Βεβαίως δεν υπήρξε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση όπως περιμέναμε, κυρίως από το κόμμα 
που κυβερνά σήμερα, και επίσης διατυπώσαμε και τις αντιρρήσεις μας και τη δυσφορία μας και 
στη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του κ. Δημάρχου με τους επικεφαλής των Δημοτικών 
Παρατάξεων πριν από 15 περίπου μέρες.  

Λοιπόν, κατά συνέπειαν, το θέμα υπάρχει, έχει αναδειχθεί, έχει αναδειχθεί και απασχολεί την 
κοινή γνώμη της πόλης.  

Τώρα, ως προς τις λεκτικές υπερβολές ενδεχομένως που έχουν γίνει, πιθανόν να χρειάζεται το 
Ψήφισμα αυτό να τροποποιηθεί. Όμως ως ζήτημα υφίσταται. Και ως τέτοιο πρέπει να το 
συζητήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Οικονομάκου είναι εδώ;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

 
Έχουμε τοποθετηθεί με σαφήνεια για το συγκεκριμένο ζήτημα, 
καταδικάζοντας απερίφραστα αυτή τη συνεργασία του κ. Δημάρχου. 

Έχοντας συνυπογράψει την ανοιχτή επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό, εκθέτοντας τις δικές 
μας θέσεις και ζητώντας του να τοποθετηθεί και αυτός για το θέμα που έχει προκύψει  και 
παρά το όψιμο ενδιαφέρον κάποιων για τη συνεργασία αυτή,  θα  υπερψηφίσουμε το 
Ψήφισμα.   

Κύριε Δήμαρχε, εάν είχατε υπόψη σας την εισαγγελική πρόταση του κ. Ντογιάκου που έχει 
γίνει στο σύνολό της αποδεκτή από το Συμβούλιο Εφετών με το 215/2015 βούλευμα και 
μάλιστα οι σελίδες 226, 229 και 516, 519 που αναφέρονται στον κ. Κουκούτση, δεν θα 
προχωρούσατε σε αυτή τη συνεργασία, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της δικαστικής 
απόφασης.  

Η συνεργασία αυτή πλήττει σίγουρα την εικόνα της πόλης και εμείς εξακολουθούμε να 
πιστεύουμε ότι έχει άμεση σχέση τόσο με τη μη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Δημαρχείο, 
όσο και με την υποβαθμισμένη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις για την 28η 
Οκτωβρίου.  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αλειφέρη;  

 
Ναι, στην Καλαμάτα.  
Και βέβαια εννοείται ότι σαφώς δεν δεχόμαστε… Να δούμε το κείμενο ξανά 

γιατί δεν το…, να δούμε κάποιες εκφράσεις, αν είναι κάποιες υπερβολές, να τις απαλείψουμε.  

 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μη συζητάτε. 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, είμαι απ’ αυτούς που έχω πει απ’ την 
πρώτη στιγμή ότι η συμμετοχή στο κόμμα της Χρυσής Αυγής και 

σε τόσο υψηλό επίπεδο σε επίπεδο βουλευτή είναι μια βαριά πολιτική πράξη, με μεγάλη 
πολιτική απαξία, για να μην πω αξία, και κοινωνική και πολιτική και όπως διαφαίνεται και 
ποινική.  

Αν και θεωρώ ότι θα έπρεπε όλοι να κρατήσουμε πολύ χαμηλότερους τόνους, όλοι μας, μέχρι 
τουλάχιστον να εκδοθεί η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου.  

Τώρα, κοιτάξτε, εγώ είμαι από εκείνους που δεν πιστεύω ότι η δημοκρατία έχει κινδύνους και 
μάλιστα το αν κινδυνεύει τώρα η Αυτοδιοίκηση, η λειτουργία του Δήμου Καλαμάτας από τον κ. 
Κουκούτση, μπορώ να σας πω και μόνο απ’ το γεγονός ότι ο κ. Κουκούτσης είχε το σθένος να 
ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα της Χρυσής Αυγής και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι 
αυτό, για ένα τέτοιο κόμμα που είχε αυτές τις δομές και αυτή τη σκληρή πολιτική, τη σκληρή 
πολιτική και στο εσωτερικό του, μπορώ να πω ότι δείχνει ότι η Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε 
επειδή και από το χαρακτήρα της έχει την έννοια της ανοχής θα έλεγα, της συμφιλίωσης και 
δεν θα έπρεπε να επιχειρούμε εμείς οι ίδιοι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο να διχάζουμε την 
κοινωνία και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα απ’ αυτό που αποσοβήθηκε 
από την αποβολή της Χρυσής Αυγής από το πολιτικό σύστημα, γιατί η Χρυσή Αυγή απεβλήθη 
από το πολιτικό σύστημα πλέον και αυτό είναι γνωστό.  

Και όσοι μένουνε σαν τον κ. Κουκούτση, έκαναν πρώτοι την κίνησή τους να 
αποστασιοποιηθούν από το κόμμα της Χρυσής Αυγής, ενδεχομένως θα περισωθούν κοινωνικά, 
μπορεί να περισωθούν και αυτοδιοικητικά ή πολιτικά, αυτό μένει να το δούμε και οφείλω να 
είμαι ειλικρινής απέναντι στον Δημήτρη τον Κουκούτση, όλα θα εξαρτηθούν απ’ τη δική του 
αυτοδιοικητική παρουσία και στάση.  

Από κει και μετά, το να λέμε εμείς στους συμπολίτες μας… Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι οι 
συμπολίτες μας που ψήφισαν τον Δημήτρη τον Κουκούτση είναι άνθρωποι ακραίοι, είναι 
άνθρωποι κοινωνικά μη αποδεκτοί ή πολιτικά ή η πολιτική τους πρακτική είναι  ακραία και 
βίαιη.  

Πιστεύω ότι είναι άνθρωποι που ενδεχομένως τον εκτιμούσαν κοινωνικά και από την παρουσία 
του εδώ στην κοινωνία ή είχαν κάποιο άλλο σύνδεσμο μαζί του και δεν θεωρώ ότι σαν 
Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να βάλουμε αυτούς τους πολίτες στο περιθώριο ή και τον ίδιο τον 
κ. Κουκούτση αυτή τη στιγμή στο περιθώριο, χωρίς κάποια άλλη, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, 
ένδειξη.   

Αν πραγματικά από την παρουσία του ιδίου ή ενδεχομένως από υποστηρικτές του, αν βλέπαμε 
μια συμπεριφορά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία είχε την πολιτική πρακτική της Χρυσής 
Αυγής, αυτή τουλάχιστον που είδαμε εμείς ως κοινωνία εδώ στην Ελλάδα, θα σας έλεγα και 
εγώ απερίφραστα ότι πράγματι δεν πρέπει να πάμε σε καμία…, ούτε ανοχή.  

Τώρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους, δεν τιμά κανέναν να λέτε 
ακροδεξιό τον Δήμαρχο, αυτόν που εκπροσωπεί την πόλη, γιατί ο Δήμαρχος Καλαμάτας αυτή 
τη στιγμή εκπροσωπεί την κοινωνία και την πόλη της Καλαμάτας. Δεν τιμά να δημιουργούμε 
αυτή την κακή εικόνα από μόνοι μας για την πόλη μας. Να περιμένουμε το Δικαστήριο, 
αναμφισβήτητα. 

Θέλω όμως να πω κάτι στον κ. Μπεχράκη. Θέλω να πω κάτι στον κ. Μπεχράκη όμως.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Θέλω να πω κάτι στον κ. Μπεχράκη, για να είμαστε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ! 

 
Όχι, όχι, θα απευθυνθώ στον κ. Μπεχράκη γιατί του το είπα και 
στη διακοπή.  

Για να μην είμαστε υποκριτές.  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Κύριε Μπεχράκη, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή και με τον κ. Κουκούτση 
και στην πιο σκληρή της εκδοχή μάλιστα. Συνεργάστηκε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Άρα λοιπόν, τότε συνεργαστήκατε με τον κ. Κουκούτση για να πάτε στις εκλογές και να ρίξετε 
την κυβέρνηση, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τώρα που έφυγε ο κ. Κουκούτσης λέμε 
«δεν τον θέλουμε ούτε να τον βλέπουμε»; Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει ένα θέμα λόγω 
του προηγουμένου της Χρυσής Αυγής, υπάρχει ένα θέμα, αλλά όμως μην διχάζουμε εμείς την 
κοινωνία. Μην βάλουμε αυτό τον κόσμο απέξω να σκοτώνεται, αυτό τον κόσμο που ψήφισε 
τον κ. Κουκούτση ή τον κόσμο που ψήφισε την κα Αλειφέρη ή τον κ. Οικονομάκο.  

Εδώ η δημοκρατία δείχνει ανοχή και σε εκείνα τα κόμματα και ξέρουμε ποια είναι εκείνα τα 
κόμματα τα οποία δεν συμφωνούν με το υπάρχον Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Δεν κινδυνεύει 
νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο από τον κ. Κουκούτση. Αυτή τη στιγμή απ’ αυτό που βλέπω, 
δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η παρουσία του εδώ. Εγώ τουλάχιστον απ’ αυτά που βλέπω. Και 
οφείλω να κρίνω αυτά που βλέπω.  

Νομίζω, να μην πάμε και σε πολύ ακραίες εκφράσεις που υπάρχουν σ’ αυτό το Ψήφισμα. 
Βρέστε έναν άλλο τρόπο, εγώ κατανοώ πάρα πολύ καλά τη διαμαρτυρία, δημιουργείται, ίσως 
είναι και ένα θέμα που μπορεί να τύχει και εκμετάλλευσης πολιτικής, αλλά νομίζω ότι είναι 
πολύ ακραίο να διχάσουμε εμείς αυτή τη στιγμή την κοινωνία, τη στιγμή που ο κ. Κουκούτσης, 
τουλάχιστον η παρουσία του εδώ, αυτό το χρονικό διάστημα και κυρίως η αποστασιοποίησή 
του από τη Χρυσή Αυγή, επιμένω σ’ αυτό.  

Ρωτήστε τον εαυτό σας αν θα συμμετείχατε σε ένα τέτοιο κόμμα, αν θα μπορούσατε εύκολα 
να αποστασιοποιηθείτε σκεπτόμενοι τις συνέπειες και τη συμπεριφορά τους απέναντί σας. Δεν 
ξέρω, εγώ το λέω τώρα αυτό,… 

 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)  

 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Σας λέω, λέω ότι είναι…, δείχνει…  
 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)  

 
Κοιτάξτε, εγώ οφείλω να ερμηνεύσω μια κοινωνική στάση. 
Ξέρουμε την πρακτική της Χρυσής Αυγής, είναι καταδικαστέα 

πολιτικά, κοινωνικά και σε όλα τα επίπεδα.  
 
Κυρία Αλειφέρη, κυρία Αλειφέρη, έχετε υπερβεί τα εσκαμμένα. Σας παρακαλώ 
πολύ! 

 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Όμως μην φτάνουμε σε ακρότητες. Μην φτάνετε σε ακρότητες.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεκαπέντε λεπτά τοποθέτηση! 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Καλά κ. Πρόεδρε. 
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ, κ. Φάβα.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Εδώ μιλάει για ολιγόλεπτη τοποθέτηση στα Ψηφίσματα.  

Λοιπόν, ο κ. Μάκαρης έχει το λόγο.  

Σας παρακαλώ, κ. Μάκαρη, εσείς να είστε σύντομος.  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Καταρχήν, το νούμερο 1 ήτανε να πω, ότι το κείμενο ήτανε ιδιαίτερα προσεκτικό, 
πουθενά δεν αναφέρει ότι ο Δήμαρχος είναι ακροδεξιός. Το ξαναδιαβάζω: 

«Καταδικάζουμε την ακροδεξιά επιλογή της Δημοτικής Αρχής». Την επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι, Δήμαρχε, είσαι ακροδεξιός. Μπορείς και τώρα να το αποδείξεις ότι δεν είσαι.    
 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταχωρείται στα πρακτικά.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πως δεν καταχωρείται; Και βέβαια καταχωρείται. Όλα καταχωρούνται.  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Μα τι μου λες τώρα; Πλάκα μου κάνεις τώρα; Είπε ότι «απέδειξες ότι είσαι 
ακροδεξιός» και δεν θα καταχωρηθεί στα πρακτικά, Πρόεδρε; Είσαι σοβαρός; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καταχωρηθεί, εντάξει.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προστασία που μου προσφέρεις.  

 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φτάσαμε στο τέλος…  

 
Δεν φτάσαμε στο τέλος. Πρόεδρε, θα μου κόψεις το λόγο; Δεν θα μου δώσεις το 
λόγο; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Έληξε, έληξε. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Τι έληξε; Τι έληξε; Αποχωρείτε; Αποχωρείτε;  

 
Τουλάχιστον πριν φύγω, πρέπει να πω μια κουβέντα γιατί είμαι…(δεν 
ακούγεται) 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Αποχωρείτε; Λοιπόν, Πρόεδρε! 
 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λοιπόν, να καθίσει ο Δήμαρχος... Πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή η λέξη… 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Η διαδικασία,… Δεν είπα… Το ξαναλέω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως το είπες,… 

 
Δήμαρχε, δεν θα υποχωρήσουμε Δήμαρχε, στις απαράδεκτες 
προσκλήσεις δεν θα υποχωρήσουμε! Εδώ θα είμαστε ως αύριο το πρωί 

…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε τελειώσει.  
 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Δεν έπρεπε. Αυτό που είπες να ανακαλέσεις. «Να το δείξεις τώρα ότι δεν 
είσαι…», τι είναι αυτά τα πράγματα;  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να το ξαναπούμε, λοιπόν, να το ξαναπούμε για να το καταλάβουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να το καταλάβουμε;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λοιπόν, δεν χαρακτηρίσαμε…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ανακαλέσεις. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Περίμενε, να μιλήσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ανακαλέσεις άμα θέλεις. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται)… αυτό που θέλει να πει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι όπως το είπε…  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα το διατυπώσει…  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Θα το επαναδιατυπώσουμε…  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Μπεχράκη,… δεν θέλω συνήγορο.  
Λοιπόν, αυτό που είπες να το ανακαλέσεις.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν χαρακτηρίσαμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπες: «Απέδειξε τώρα ότι δεν είσαι». Αυτό είπες.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λοιπόν, το ξαναλέμε. Δεν είπαμε ποτέ ότι είναι ακροδεξιός ο Δήμαρχος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι τα ίδια. Τώρα μου φαίνεται…(δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Είπαμε καταδικάζουμε…  
 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λοιπόν, συνεχίζουμε.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται) 

 
Κύριε Μάκαρη! 
Σε παρακαλώ.  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μπορείς να ανακαλέσεις, κ. Μάκαρη;  

 
Δεν είπα ποτέ ότι,… δεν χαρακτήρισα ποτέ ακροδεξιό τον Δήμαρχο. Το ξαναλέω 
πάλι απ’ την αρχή. Ότι εμείς είπαμε για την επιλογή τη συγκεκριμένη η οποία 

ήτανε ακροδεξιά σύμφωνα με τη δική μας άποψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άλλο που είπες μπορείς να πεις ¨ανακαλώ¨;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Από κει και ύστερα,… 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)… συνεχίστε τη διαδικασία. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Το ξαναλέω, δεν είπα…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 

 
Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά; Πάμε παρακάτω.  
Λοιπόν, η κακή εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Αλειφέρη, δημιουργήθηκε 

με την επιλογή της Δημοτικής Αρχής τη συγκεκριμένη. Έχει βουίξει όλος ο τόπος, όλη η 
Ελλάδα, για τη συγκεκριμένη επιλογή του Δημάρχου Καλαμάτας. Και αν δεν το πιστεύετε, 
ανατρέξτε και στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Μέχρι και εκεί πέρα 
τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα.  
Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο 
να δούμε. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να ψέξουμε πολίτες για τις επιλογές τους, 
ελεύθεροι πολίτες είναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε στη 
συνείδηση του κόσμου τη συγκεκριμένη επιλογή την οποία έκανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, 
πόσο μάλλον που έχουμε και την πρόταση του Εισαγγελέα Ντογιάκου την οποία άμα τη 
διαβάσετε θα φρίξετε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνουμε τα ίδια; Το είπε ο κ. Κοσμόπουλος.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταθέσατε ένα ψήφισμα Μανώλη… 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω… 

 
Όπως μίλησε 15 λεπτά η κα Αλειφέρη αλλά θα με αφήσετε και εμένα 15 λεπτά να 
μιλήσω.  

 
ΦΩΝΗ: Μισή ώρα σε εσένα. Εσύ έχεις παραπάνω μυαλό, θα μιλήσεις μισή ώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτρέπονται αυτά; Σε παρακαλώ κύριε… 
 
ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώσαμε το δικαίωμα.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Τι λέει εδώ πέρα; Λέει: «Διείσδυνε ως βουλευτής… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι τα ίδια. Ολοκληρώστε. 
 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  



Συνεδρίαση : 20/2019     Τρίτη  29 / 10 / 2019                        ΑΠΟΦΑΣΗ  531/2019 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  10 

…δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις, επιθέσεις, με τις οποίες η 
εγκληματική οργάνωση εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική του περιφέρεια 

(Μεσσηνία) όσο και σε όλη την ελληνική επικράτεια,… 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Λοιπόν, έληξε ο χρόνος. Άλλος επικεφαλής θέλει να μιλήσει; 
 

…διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα και προβαίνοντας και ο ίδιος μαζί 
με άλλους σε βίαιες… 

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επικεφαλής είπα. 

 
…και ρατσιστικού περιεχομένου επιθέσεις. Και μάλιστα και σε αλλοδαπούς που 
εργάζονταν στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας». Τελεία.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάμε για ολιγόλεπτη τοποθέτηση και μιλάμε 10 λεπτά ο καθένας.  
 
ΦΩΝΕΣ: Για όλους να ισχύει αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα για όλους, βρε παιδιά.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Η κα Αλειφέρη; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κατηγόρησα.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Σιγά, κ. Φαββατά. Μία φορά στους 3 μήνες έχω μιλήσει εγώ.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε, σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται.  

 
Βεβαίως. Γιατί αυτό που κάνετε τώρα, αύριο θα μεταφερθεί στο 
δρόμο και στο πεζοδρόμιο, αυτές οι φασαρίες που κάνετε εδώ 

πέρα και θα είστε υπεύθυνοι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κουζή έχει το λόγο.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Εγώ θέλω να δευτερολογήσω, κ. Πρόεδρε.   

 
Βοηθείστε να τελειώσουμε.  
Η κα Κουζή. 

 
Χαρακτηρίσαμε την επιλογή ακροδεξιά και διαβάζω κάτι, να μου πείτε αν δεν είναι 
ακροδεξιό. «Πράττουμε ό,τι πράτταμε μέχρι να πάρουμε πίσω τις γειτονιές μας, μέχρι 

και ο τελευταίος λαθρομετανάστης να γυρίσει στο σπίτι του». Εμείς τη διχάζουμε την 
κοινωνία;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος το είπε αυτό, ο Δήμαρχος; 

 
Όχι δεν είπα αυτό εγώ, είπα για την επιλογή του Δημάρχου …(δεν ακούγεται)… 
εκπρόσωπός του. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΖΗ:  

ΚΟΥΖΗ:  
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Λοιπόν, να κλείσουμε; Ελάτε, κ. Τζαμουράνη, αλλά μιλήσατε. 

 
Εγώ ξέρετε ότι είμαι ο ηπιότερος απ’ όλους και όπου μπορώ είμαι ο 
συντομότερος απ’ όλους.  

Λοιπόν, δεν δέχομαι ότι διχάζουμε την κοινωνία εμείς. Εγώ τουλάχιστον δεν το δέχομαι αυτό. 
Και να σας πω και κάτι άλλο; Ποια κυβέρνηση χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή ως ναζιστική 
οργάνωση; Εγώ; Ήμουν κυβέρνηση εγώ; Η προηγούμενη κυβέρνηση με Πρόεδρο τον κ. 
Σαμαρά.  
Λοιπόν, άρα, άρα εμείς δεν διχάζουμε, απλά διατυπώνουμε με ιδιαίτερο τονισμό αυτό που 
έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα και στιγματίζουμε την επιλογή του κ. Δημάρχου να συνεργαστεί 
με τον κ. Κουκούτση, με τον οποίον εγώ προσωπικά δεν έχω καμία προσωπική…, έτσι (;) 
Χαρακτηρίζω όμως και στιγματίζω την πράξη την πολιτική, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα είτε να 
έχει στραφεί σε συνεργασία όπως εκ των υστέρων έμαθα ότι είχε στραφεί και σε άλλες 
παρατάξεις και δεν συνέβη,… 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε όλες. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι σε όλες, κ. Δήμαρχε, όχι σε όλες. Όχι σε όλες, έδωσα τις εξηγήσεις…  

 
Στη Διαπαραταξιακή είπες όταν σε ρωτήσαμε: «Αν είχες καταλάβει διαφορετικά 
θα δεχόσουνα συνεργασία;» Απάντησες «Όχι».  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπ’ αυτές τις συνθήκες, όχι.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι «υπ’ αυτές»; …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή, η συνεργασία, ακούστε λίγο και να μην το αναπτύξουμε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δυο λεπτάκια, δυο λεπτάκια.  
Οι συνεργασίες εξήγησα ότι γίνονται πάνω σε ένα πλαίσιο. Δεν είναι θέμα αν 

μας αρέσετε ή σας αρέσουμε. Οι συνεργασίες γίνονται πάνω σε ένα πλαίσιο, σε ένα 
προγραμματικό πλαίσιο και ου τω καθεξής. Αλλά ας ξεφύγουμε απ’ αυτό. Έτσι; Δεν έχω την 
αίσθηση ότι διχάζουμε με αυτή τη θέση που παίρνουμε, τουλάχιστον η παράταξή μας, την 
κοινωνία. Άλλοι την διχάζουν.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κλείνουμε με τον κ. Οικονομάκο.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κατάλαβες καλά. Τι κλείνεις; Κάνεις λάθος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Οικονομάκος για ένα λεπτό.  

 
Όχι, μισό, άμα θέλετε 10 δευτερόλεπτα, ό,τι θέλετε. Ελάτε τώρα.  

Λοιπόν, σε μια εποχή, σε μια περίοδο που η Χρυσή Αυγή είχε βγει εκτός 
Βουλής, που είχε όντως καταδικαστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού  λαού, 
που στη δίκη φάνηκε ξεκάθαρα για όποιον δεν ήξερε ο ναζιστικός της χαρακτήρας, από τα 
γραπτά της, απ’ τις  ομιλίες της,  απ’ τα τατουάζ της,  απ’ τα καταστατικά της, από τα χίλια 
δύο, ότι είναι κατηγορούμενη για το μισό, τι μισό (;), για όλο τον Ποινικό Κώδικα, από 
δολοφονίες, δουλεμπόριο, τα πάντα, προστασία κλπ.  Σε ένα τέτοιο  περιβάλλον παίρνεται 
αυτή η συγκεκριμένη επιλογή. Άρα τι κάνουμε; Ξεπλένουμε τη Χρυσή Αυγή με αυτή την 
επιλογή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Τώρα δεν είναι κανένας, κανένας δεν είναι Χρυσή Αυγή. Τώρα στα Δικαστήρια είτε θα 
λιποθυμούνε είτε θα κατηγορεί ο ένας τον άλλον είτε λέει: «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, εγώ 
ήμουν απέξω, ρε παιδιά, τι μου λέτε τώρα;» Το ¨αίμα – τιμή – Χρυσή Αυγή¨ έγινε ¨αίμα – τιμή 
– δεν ήμουνα εκεί¨. Ούτε ένας δεν δέχεται τώρα ότι είναι Χρυσή Αυγή.  

Και θέλω να πω και κάτι που είπε η κα Αλειφέρη, σε ορισμένα σοβαρά ζητήματα. Έφυγε, λέει, 
νωρίτερα. Έφυγε το 2017 όταν το καράβι άρχιζε να μπάζει νερά, προφανώς βλέποντας κάποια 
πράγματα για αργότερα, παρέμεινε βουλευτής και στήριζε ολόπλευρα αυτή την πολιτική όλα 
αυτά τα χρόνια με αυτή την επιλογή του.  

Δεύτερον: λέει κάποιος: «Μα είναι εκλεγμένος, να μην πάρουμε μέτρα…» κλπ. Βεβαίως είναι 
εκλεγμένος, θα είναι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα παίρνει το λόγο. Ποιος λέει όμως ότι 
δεν μπορεί να παρθούν μέτρα από τους υπόλοιπους αν κρίνουν ότι αυτή η επιλογή είναι 
λανθασμένη; Στη Βουλή δεν πάρθηκαν μέτρα; Εγώ δεν σας λέω επαναστατικά κτλ., από το 
αστικό σύστημα δεν πάρθηκαν; Δεν πάρθηκαν για τις Επιτροπές; Δεν πάρθηκαν να πάει στα 
Δικαστήρια; Δεν πάρθηκαν στα Δημοτικά Συμβούλια; Ομοϊδεάτης σας δεν είναι ο 
Μπακογιάννης που δεν κάθεται την ώρα που μιλάει ο Κασιδιάρης και βγαίνει απέξω απ’ την 
αίθουσα; Ποιανού είναι ομοϊδεάτης; 

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δικός μου δεν είναι.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καταδικάστε τους δολοφόνους του Μπακογιάννη.  

 
Τι λέει…; Δεν καταλαβαίνω και τι λες τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα. 
Είσαι…,  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Δεν ξέρεις τι λες τώρα. Δεν ξέρεις τι λες.  
Λέω για τον Δήμαρχο της Αθήνας, δεν καταλαβαίνω τι λέει τώρα, τέλος 

πάντων, για τον Δήμαρχο της Αθήνας ο οποίος αποχωρεί την ώρα που μιλάει ο Κασιδιάρης. Και 
δεν του έδωσε θέσεις στα υπόλοιπα.  
 
ΦΩΝΗ: Για τον γιό του λέει. 

 
Για τον γιό του λέω, που λέει και ο ...  
Λοιπόν, και τέλος θα ήταν άλλη η κατάσταση αν οι μειοψηφίες είχαν ακούσει 

το καμπανάκι το δικό μας από την προεκλογική περίοδο να χτυπήσουν και την παράταξη και 
αυτά που έλεγε με συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα, εάν στις διακομματικές είχαν πάρει θέση 
και αν στις επιτροπές δεν ψήφιζαν να υπάρξει αυτή η πολιτική.  
Με αυτές τις λανθασμένες επιλογές και παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχω στο κείμενο, 
το ψηφίζουμε. Και έχουμε όλοι διαφορετικές αφετηρίες.  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Έληξε.  
Ο κ. Αθανασόπουλος έχει το λόγο.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε… 

 
Ο κ. Αντωνόπουλος είναι, με τη σειρά να πάτε.   
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ή θα πάρουν όλοι ή οι επικεφαλής μόνο.  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συμφωνείτε να τελειώσουμε με τους επικεφαλής;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι, θα μιλήσει ο κ. Αντωνόπουλος και μετά οι δημοτικοί σύμβουλοι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τελειώνουμε ούτε στη 1:00.  

 
Και να μιλήσει ο Δήμαρχος στο τέλος. Ο Δήμαρχος άμα θέλει ας μιλήσει στο 
τέλος. Ο Δήμαρχος μπορεί να μιλήσει στο τέλος.  

 
Πρόεδρε, με ακούς; Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο πάρα πολύ ώρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, αλλά… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Προηγείται ο κ. Αντωνόπουλος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε με, ακούστε με. Η μεγαλύτερη δύναμη από δω.  

 
Ο κ. Αντωνόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, επικεφαλής, ο κ. Αντωνόπουλος.    

 
Λοιπόν, να πω δυο λόγια με τη σειρά μου. Δεν θα μου δώσετε το λόγο;  

Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό, θα είμαι σύντομος. Θα είμαι 
σύντομος. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, θα πω το εξής: Εμείς σήμερα εδώ δεν 
κρίνουμε το συνάδελφο αν θέλετε για τις επιλογές του. Κρίνουμε το Δήμαρχο για τις δικές του 
επιλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτές τις επιλογές είναι που καταδικάζουμε. Ο καθένας, 
λοιπόν, κρίνεται από κάποιες επιλογές που κάνει.  Όπως και εμείς θα κριθούμε, έτσι, λοιπόν, θα 
πρέπει να κριθεί και ο Δήμαρχος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το έχει δείξει όλο το 
πολιτικό φάσμα του τόπου μας και απορώ πώς ο Δήμαρχος δεν το έχει καταλάβει.  

Και μισό λεπτό, μισό λεπτό, αυτό έχουνε δείξει οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, ο 
Δήμαρχος είναι αυτός που διχάζει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο με τις επιλογές του 
και όχι κάποιος άλλος εδώ μέσα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό φάνηκε και από τις 
τοποθετήσεις που έκανε στον τηλεοπτικό σταθμό πρόσφατα. Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά, 
ακούσει μάλλον προσεκτικά τις τοποθετήσεις αυτές, δεν θέλω εγώ να πω, Δήμαρχε, τι είπες 
και τι δεν είπες γιατί υπάρχει μία αμφισβήτηση. 

Εγώ θα πω το εξής: Ο κάθε δημότης και ο κάθε πολίτης μπορεί να ακούσει τι είπες και τι δεν 
είπες και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν θα μου του πούμε εμείς τι συμπέρασμα θα 
βγάλει. Ούτε νομίζω και συ, αν θέλεις να εξηγήσεις τη θέση σου πολύ ευχαρίστως να το 
κάνεις. Αλλά εμείς σήμερα…,  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Ναι, αφήστε με σας παρακαλώ πολύ.  
Εμείς, λοιπόν, σήμερα λέμε το εξής…  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ερμήνευσα κανέναν. Δεν σας ερμήνευσα. Δεν ερμήνευσα εγώ κανέναν. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό κάνατε. 

 
Δεν έκανα αυτό, κάνετε λάθος. Δεν είπα εγώ τι είπατε, εσείς το λέτε. Και 
αν έχετε το θάρρος πείτε το άλλη μια φορά να το καταλάβουμε, αν δεν το 

καταλάβαμε αυτό που είπατε. Αυτό που είπατε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ εάν έχω το θάρρος; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, λέω αν έχετε. Αν έχετε, αν έχετε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε! 

 
Εμείς λέμε, λοιπόν, το εξής: Θα μπορούσε ακόμα και τώρα αλλά και μέχρι 
τις σήμερα ενέργειές του ο σημερινός Δήμαρχος να έχει αποφύγει όλη 

αυτή τη διαδικασία και να μην μπαίναμε σ’ αυτή τη λογική. Ο κ. Κουκούτσης επιλέχθηκε από 
το λαό της Καλαμάτας να είναι παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο Δήμαρχος και κάποιοι 
συνάδελφοι που ψήφισαν αυτές τις επιλογές του Δημάρχου, επιλέχθηκε να είναι σε κάποια 
όργανα. Εμείς, λοιπόν, σαν παράταξη δεν το δεχόμαστε αυτό. Τελεία και παύλα.  

Δεχόμαστε την επιλογή του λαού της Καλαμάτας σαν συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
αλλά δεν δεχόμαστε τις επιλογές του Δημάρχου και τις επιλογές γενικότερα που κάνει προς 
αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ξεκάθαρο και όλοι θα κριθούμε για τις επιλογές μας.  

Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αθανασόπουλος.  

 
Κύριε Πρόεδρε, εισάγεται προς συζήτηση ένα Ψήφισμα με βαρύτατους 
χαρακτηρισμούς, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, εις βάρος της 

παρατάξεως, του αρχηγού που μας εκπροσωπεί και εκπροσώπου της πόλεως. Και αυτό ήταν 
βαρύ θα έλεγα το ολίσθημα. Η πόλις έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει.  

Με την ενέργειά τους αυτή εισάγουν τον διχασμό. Αυτό είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Και 
ο διχασμός ξεκινώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει προεκτάσεις σε καιρούς πολύ 
δύσκολους για τη χώρα. Αυτό το φυτίλι που ανάβουν να διχάζουν και να θέτουν διαχωριστικές 
γραμμές στους έλληνες, τη στιγμή κατά την οποία επικρέμεται κίνδυνος κατά της ακεραιότητος 
της χώρας, είναι ολίσθημα βαρύτατο, διότι αν αρχίσουμε τους χαρακτηρισμούς και εμείς του 
παρελθόντος έχουμε ύλη και να ομιλούμε ώρες ολόκληρες.  

Αλλά κλείνοντας για τελευταία φορά προειδοποιώ, οσάκις υπάρξει ιδεολογική πρόκληση θα 
πάρουν τις απαντήσεις τους διαχρονικά όλοι όσοι συνεργάστηκαν με όλους κατά το παρελθόν, 
οι οποίοι σε δίδυμα υπήρξαν ένοχοι πολλών κακών για την ανθρωπότητα. Τελεία και παύλα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σωφρονάς.  

 
Καλησπέρα και από μένα, καλημέρα, δεν ξέρω τι πρέπει να πω.  

Κύριε Δήμαρχε, καταρχάς κανένας δεν μπορεί να σας καταλογίσει ως ακροδεξιό. 
Όλοι στην αίθουσα σας τιμούν, εξάλλου έχετε την εμπιστοσύνη του κυβερνώντος κόμματος, 
ήσασταν υποψήφιος που έτυχε της επιλογής της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεν έχετε κανένα 
κίνδυνο να φοβόσαστε και απορώ γιατί εξανίστασθε τόσο εσείς όσο και οι συνοδοιπόροι σας 
στην αυτοδιοικητική σας πορεία.   

Έχουμε έναν Δήμαρχο που επιλέχθηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία αλλά που στη συνέχεια κάνει 
κάποιες επιλογές. Αυτές τις επιλογές, αγαπητοί συνάδελφοι, βέβαια και μπορεί να τις κρίνουμε. 
Και πρέπει να δούμε ποιοι είναι τοξικοί. Είναι αυτοί που κρίνουνε πράξεις ή είναι αυτοί που 
κάνουν πράξεις;  

Και να θέσω ένα ερώτημα το οποίο οι νομικοί ίσως να ξέρουν να το απαντήσουν ή ας το 
αφήσω ως ρητορικό ερώτημα. Αν ο κ. Κουκούτσης έβγαινε Δήμαρχος Καλαμάτας θα μπορούσε 
να είναι σήμερα Δήμαρχος Καλαμάτας;  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 
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ΦΩΝΗ: Όχι. 
 
Όχι λέτε. Ωραία, δεν το ξέρω, ρωτώ. Αυτό για να τα σκεφτούμε λίγο τα 
πράγματα.  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Μισό λεπτό. Γιατί είναι υπόδικος για κακούργημα. Μισό λεπτό. Είναι έτσι;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει καταδικαστεί. 

 
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας ήταν υπόδικος για κακούργημα και ήταν Δήμαρχος. Μην 
προσπαθείτε να παραπλανήσετε τον κόσμο.  

 
Το τεκμήριο της αθωότητος υπάρχει πάντα, κύριε. Λυπούμαι, το τεκμήριο 
της αθωότητος υπάρχει πάντα.  

 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Και το τεκμήριο της ανθρωπιάς νομίζω ότι υπάρχει. Αναφέρομαι σε σας.  

 
Την ανθρωπιά στην πράξη. Και αυτό που υπονοείτε πάρτε το στο σπίτι 
σας. Σας το λέω ευθαρσώς.  

 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κύριοι, σας παρακαλώ.  

 
Παρακαλώ.  
Εγώ έχω …(δεν ακούγεται)  πάρει έναν, πάρτε και εσείς άλλον έναν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, να κλείσουμε το θέμα;  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Όχι, να ολοκληρώσω.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Δυο λόγια, δυο λόγια.  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να γαληνεύσω θέλω τα πράγματα, να τα γαληνεύσω θέλω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλαβαίνω αλλά δυστυχώς δεν γαληνεύουν.  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Θα γαληνέψουνε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γαληνεύουν. Να προχωρήσουμε στην ονομαστική ψηφοφορία.  

 
Μισό λεπτό. Ακούστε με.  

Ο κ. Δήμαρχος μπορεί να θεωρεί πολύ συμπαθή τον κ. Κουκούτση. Προσωπικά 
τον θεωρώ και εγώ. Έχω συνυπάρξει στο ΙΚΑ, είναι ένας τύπος που λέει και ανέκδοτα και λέει 
και ωραία πράγματα. Αλλά είχε την ατυχία ο κ. Κουκούτσης, σε εισαγωγικά η λέξη ατυχία γιατί 
δεν είναι ατυχία, είναι επιλογή, να συμπράξει με την εγκληματική οργάνωση στη χειρότερή της 
μορφή, στη νεώτερη Ελλάδα. Αυτό και ο ίδιος πρέπει να το έχει σαν βάρος και πρέπει σε 
κάποια φάση όταν ο ίδιος αποφασίσει, να καταδικάσει την προηγούμενη πορεία του. Μέχρι 
τώρα δεν το έχει κάνει. Ο Δήμαρχος οφείλει να το ξέρει αυτό. Πόσο μάλλον όταν είναι 
Δήμαρχος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ενός μεγάλου λαϊκού κόμματος, με λαϊκή βάση 
στην Ελλάδα, γιατί είναι και πολιτικά τα θέματα, κ. Δήμαρχε, και εκθέτετε και το κόμμα, το 
οποίο και αυτό πρέπει να πάρει μία θέση.  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:  
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Η κα Αλειφέρη προσπάθησε να πάρει μια θέση, να πάρει μια απόσταση γιατί όπως έχω ξαναπεί 
είναι πολιτικό ον. Βέβαια μας τα μπέρδεψε στο τέλος με τον κ. Μπεχράκη.  

Λοιπόν, να δω τώρα ποιοι είναι ταξικοί… 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι, δεν αναφέρομαι. Δεν κάνω διάλογο, όχι.  
Γιατί, κ. Δήμαρχε, μισό λεπτό, επειδή από τα λάθη μας πρέπει να μαθαίνουμε τι 

είπατε στην τηλεόραση, κ. Δήμαρχε; Είπατε ότι «Αν πάω με τον κ. Οικονομάκο θα είμαι 
αριστερός και αν πάω με τον κ. Κουκούτση θα είμαι φασίστας;» Αυτή ήταν η φράση σας η 
αληθινή.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πώς; Με ποιο τρόπο το είπα αυτό;  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Όπως το λέω. 

 
Είπα ότι εγώ μόλις έκανα ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας προς όλους, αυτή 
…(δεν ακούγεται)… δηλαδή όπως πήγα και προσέγγισα άλλους Συνδυασμούς…  

 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Πάω παρακάτω εγώ.  

 
Όχι, όχι, πάτε παρακάτω. Δεν θα με παρερμηνεύετε όπως κάνουν όλοι εδώ. 
Όπως πήγα και προσέγγισα τον κ. Οικονομάκο και αυτός μου είπε: «Όχι, 

Θανάση, δεν έχω κάτι μαζί σου, αλλά ιδεολογικά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε», αν ο κ. 
Οικονομάκος μου έλεγε «ναι, τότε θα ήμουνα κουμουνιστής;»  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Θα με αφήσετε; Γιατί πρέπει να βρούμε κοινή γλώσσα.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Πρέπει να βρούμε μια κοινή γλώσσα. Θέλετε; Θέλετε να με ακούσετε λιγάκι;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Δεν είπα ψέμα. Είπατε αυτό ακριβώς, αυτή τη φράση. 

 
Μην κάνουμε διάλογο.  
Γιατρέ μου ολοκλήρωσε. 
 
Άρα, εξισώνετε αυτή τη στιγμή τον κ. Οικονομάκο με τον κ. Κουκούτση; Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Σωφρονά, μην οδηγείτε την κουβέντα εκεί που θέλετε. Δεν βλέπετε τα 
πρόσωπα, ιδεολογίες βλέπετε. Εντάξει; Μην τα μπλέκετε.  

 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Λοιπόν, συνεχίζω παρακάτω. Συνεχίζω παρακάτω.  

 
Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά. 
Να προχωρήσουμε.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα προτιμούσα να μην ερμηνεύετε τις …(δεν ακούγεται) 
 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι, δεν ερμηνεύω τίποτε αλλά οι πολίτες ανησυχούνε. Τοξικότητα υπάρχει και 
στην κοινωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι; Ο κ. Κουκούτσης απέναντί 

μας δεν είναι υπόλογος, είναι υπόλογος απέναντι στη δικαιοσύνη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν 
καλείται να αποδείξει τίποτε ο κ. Κουκούτσης. Ο Δήμαρχος καλείται να αποδείξει. Είναι 
τεράστια η ευθύνη του Δημάρχου. Και δεν είναι μόνο του Δημάρχου, είναι και οι συν αυτώ. Η 
κα Αλειφέρη, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μπασακίδης, ο κ. Μπάκας. Είναι γνωστές δε οι ζητωκραυγές 
και οι προπηλακισμοί που δεχθήκανε σύμβουλοι όταν αποφάσισαν να μιλήσουν σ’ αυτά που 
πιστεύανε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν κ. Σωφρονά… 

 
Μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε. Θα πάμε για ύπνο τώρα. Τελειώνω, τελειώνω.  

Επ’ ουδενί δεν απευθυνόμαστε σ’ αυτούς που ψήφισαν τον κ. Κουκούτση και 
νομίζω ότι αν υπάρχουν ακραίες φράσεις, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, να τις δούμε, 
αλλά επ’ ουδενί δεν λέμε το Δήμαρχο ακροδεξιό γιατί δεν είναι ακροδεξιός, ούτε ζητάμε 
πολιτικά φρονήματα από κανέναν σ’ αυτή την αίθουσα. Ζητάμε σωστές επιλογές και 
δημοκρατικές επιλογές.  

Σας ευχαριστώ.  
 
Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία διορθωτική πρόταση; Μήπως βρούμε 
μια συναίνεση;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Μαρινάκη.  

 
Κύριε Πρόεδρε, είναι αφορμή για να συζητάμε για ώρες. Εγώ θα πω 
κωδικοποιημένα δύο πράγματα. Αφού, λοιπόν, σήμερα όχι μόνο στο σημερινό 

Συμβούλιο, σε κάθε Συμβούλιο έχουμε τη δυνατότητα, θεωρούμε, να παράξουμε και 
νομοθετικό έργο, αναλωνόμαστε σε θέματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, σήμερα, λοιπόν, 
αντιμετωπίσαμε το εξής φαινόμενο: να ανησυχούν για τη Νέα Δημοκρατία, να ανησυχούν για 
τον Δήμαρχό μας, να ανησυχούν ενδεχομένως για τη συνοχή ή να ανησυχούν για το μέλλον 
της πόλης και χίλια δυο πράγματα.  

Εκείνο που μένει είναι το εξής και τελειώνω: παρακολουθήσαμε έναν διεγκωνισμό και 
δυστυχώς δεν το περίμενα, μεταξύ του κ. Μπεχράκη και του κ. Μάκαρη, για το ποιος ηγείται 
του Συνδυασμού που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Και το δυστυχέστερο όλων, κ. Πρόεδρε, είναι ότι 
το μαρς το έδωσε ο Αλέξης Χαρίτσης. Δυστυχώς οι αντιπολιτεύσεις ταυτίστηκαν με τη θέση 
του ΣΥΡΙΖΑ.  

Γι’ αυτό θέλουμε μια εξήγηση, παρακαλώ πάρα πολύ.  

 
Επί προσωπικού τώρα, νομίζω ότι, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, και πολιτικά. Λοιπόν, 
νομίζω…  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα μίλησε Τάσο, να τελειώνουμε. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Περίμενε να μιλήσω. Περίμενε να μιλήσουμε. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Όχι, δεν μπορεί να μένει…  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε! 
 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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Λοιπόν, ρίχνουμε τη μπάλα στην εξέδρα επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. 
Αυτό θα πω. Ρίχνουμε τη μπάλα στην εξέδρα επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολη 

θέση. Σας καταλαβαίνω απόλυτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, ¨ο κ. Νιάρχος¨ είπα και πήρατε αυθαίρετα το λόγο.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Τον κ. Νιάρχο είπα και παίρνετε το λόγο αυθαίρετα. Λυπάμαι, λυπάμαι.  
Ο κ. Νιάρχος έχει το λόγο.  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δυο λόγια θα πούμε. Δυο λόγια.  
 
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μην πετάγεστε οι άλλοι, τι πράγμα είναι αυτό! Σας παρακαλώ! 
Ελάτε κ. Νιάρχο. 

 
Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, δεν είχαμε σκοπό να τοποθετηθούμε και οι δύο γι’ αυτό το 
ζήτημα, αλλά επειδή ακούστηκαν και ειδικά στην αρχή της συνεδρίασης ορισμένα 

πράγματα τα οποία θα πούμε ηπίως ότι είναι τουλάχιστον ανιστόρητα, θα πούμε 2-3 
κουβέντες.  

Εμείς, όπως γνωρίζετε, δεν υπογράψαμε την επιστολή που έστειλαν οι πέντε παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης στον κ. Πρωθυπουργό για τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον πρώην 
βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Και το κάναμε, δεν υπογράψαμε, γιατί δεν έχουμε καμία 
αυταπάτη. Δεν έχουμε αυταπάτες.  

Ο κ. Πρωθυπουργός δεν απάντησε. Την απάντηση όμως την έδωσαν τις προηγούμενες μέρες 
απ’ τη μια μεριά η Υπουργός Παιδείας η κα Κεραμέως και η Υφυπουργός Εργασίας, όπου η 
Υπουργός Παιδείας μας είπε ότι την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη ενάντια στο λαϊκισμό 
και η κα Υφυπουργός μας είπε ότι είναι μια μέρα για τον εθελοντισμό.  

Εμείς λέμε ότι είναι ντροπή για την Υπουργό Παιδείας σε ένα ολοσέλιδο μήνυμα προς τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να μην αναφέρει ούτε μια λέξη για το φασισμό κα το 
ναζισμό. Ούτε μία λέξη. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα.  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε! 

 
Λοιπόν, ολοκληρώνω.  
Είναι και αυτή μια στάση. Νιώθετε κατά Καβάφη. Είναι η μόνιμη στάση αυτών που 

θέλουν να ταυτίσουν το φασισμό με τον κομμουνισμό. Είναι η μόνιμη στάση όλων αυτών που 
τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να ξαναγράψουν ιστορία. Αλλά η ιστορία έχει γραφεί με το 
αίμα του ελληνικού λαού και όλων των λαών της Ευρώπης και όχι μόνο. Και όπως ξέρετε, αν 
το ξέρετε, η Σοβιετική Ένωση είχε 20.000.000 νεκρούς στον πόλεμο ενάντια στο φασισμό και 
το ναζισμό.  
 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ο φασισμός και ο ναζισμός δεν είναι γέννημα του λαϊκισμού. Είναι γνήσιο τέκνο 
του καπιταλιστικού συστήματος. Το καπιταλιστικό σύστημα γέννησε, στήριξε και 

χρηματοδότησε το φασισμό και το ναζισμό και εμείς χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τη 
φωτογραφία όπου ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού μπήγει τη σημαία στην καρδιά του 
Ράϊσταχ, δηλαδή στην καρδιά του ναζισμού, αλλά ξέρουμε όμως και αυτό που έγραψε ο 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Μπρεχτ, ότι μπορεί να χαιρόμαστε που σκοτώθηκε το κτήνος αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι 
η σκύλα που γέννησε το τέρας βρίσκεται πάντα σε οργασμό, γι’ αυτό πρέπει να την 
αποτελειώσουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπεχράκης και θα κλείσουμε με τον κ. Μπάκα.  

 
Πρώτα και κύρια το κύριο δείγμα της μεγάλης αμηχανίας που βρίσκεται η 
Δημοτική Αρχή είναι ότι προσπαθεί να διασπάσει τις παρατάξεις των 

μειοψηφιών με οποιοδήποτε τρόπο, να βάλει έριδες μεταξύ μελών των παρατάξεων. Αυτό 
δείχνει μια μεγάλη αμηχανία. Επίσης, διασπείρει ψευδείς πληροφορίες ότι ήρθαμε στο γραφείο 
του κ. Δημάρχου και κάτσαμε και κουβεντιάζαμε, ενώ οι όροι που βάλαμε σαν παράταξη ήταν 
ότι έχουμε μεγάλες διαφορές προγραμματικές αλλά είναι και η συνεργασία με τον Κουκούτση. 
Μάλιστα στην ερώτηση που σας έκανα, κ. Δήμαρχε,… 
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Με τον «κ. Κουκούτση…», κύριε. 

 
Με την ερώτηση που σας έκανα κ. Δήμαρχε όπως θυμόσαστε, γιατί ήμασταν 6 
άτομα, σας είπα ότι κάνετε, δηλαδή, πρόταση για Αντιδημαρχία και μια 

πρόταση τύπου Κουκούτση. Μου λες: «Μην το λες έτσι». Αυτό και μετά αποχωρήσαμε.  
Μέχρι σήμερα ήτανε μια διερευνητική στάση η οποία απ’ την αρχή είχαμε βάλει το θέμα της 
συνεργασίας σας με τον Κουκούτση και επομένως, λοιπόν, ψευδώς σήμερα λέτε αν και ήτανε 
μια ιδιωτική συζήτηση, δεν ήταν δημοσιοποιημένη, μια διερευνητική, αν θα συνεργαστείτε με 
τον Κουκούτση. Και γι’ αυτό συμφωνούμε και σήμερα…  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ...(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, αλλά εμείς σας ρωτάγαμε αν θα συνεργαστείτε με τον Κουκούτση, για να 
μπορούμε να συνεργαστούμε.  

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

 
Κύριε Δήμαρχε, το Ψήφισμα μιλάει για επιλογή και εμείς συμφωνούμε ότι 
είχατε και άλλη επιλογή: Να μην στηριχθείτε στον κ. Κουκούτση.  

 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: «Κύριο…». Ευχαριστώ, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 

 
Ένα λεπτό, ένα λεπτό, να τελειώσω; Ένα λεπτό,  ένα λεπτό.  

Είχατε και άλλη επιλογή. Μπορεί να μην είχατε την συνεργασία ή τη στήριξη με 
Αντιδημαρχίες αλλά θα μπορούσαμε όλοι μες στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε μια άλλη 
συνεργασία και στήριξη των θετικών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής. Για να σας πω και εγώ 
χωρίς να σας λέω έριδες, προφανώς είσαστε εγκλωβισμένος σε μια μικρή ομάδα η οποία θέλει 
τη νομή της εξουσίας και των εδρών και επομένως, λοιπόν, εγκλωβισμένος σε αυτή την ομάδα 
αρνείστε…  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ...(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, αλλά εσείς όμως δεν αφήσατε να το πούμε εμείς.  

Τέλος, θέλω να πω για την κα Αλειφέρη το εξής: Εάν μας παραπέμπετε κάθε 
φορά που σηκώνεται στην κάλπη να ψηφίσει ο κ. Κουκούτσης να αποχωρούμε όλοι ή να 
ζητάμε ξεχωριστή κάλπη γιατί αυτό δεν λέγεται συνεργασία, κα Αλειφέρη. Εντάξει; Και είναι 
μεγάλο παίγνιο.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας.  

 
Συνεργασία ήτανε. Συνεργασία ήτανε. Όλοι ξέραν το αποτέλεσμα. 
Όλοι ξέραν το αποτέλεσμα που θα επερχότανε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουκούτσης μετά από την τόση δημοσιότητα, θα έλεγα μια 
ανεπανάληπτη και πρωτόγνωρη δημοσιότητα, πρέπει να είναι πάρα πολύ 

χαρούμενος. Βέβαια ο στόχος δεν είναι ο κ. Κουκούτσης. Ο στόχος είναι να αποδομηθεί ο 
Δήμαρχος. Αλλά δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανένανε. Ο στόχος είναι αυτός, η αποδόμηση 
του Δημάρχου.  
Επειδή τέθηκαν πολλά, είμαστε απέναντι και ενάντια σε κάθε μορφής ολοκληρωτισμού. Και θα 
σας πω και ένα σημαδιακό πράγμα: 2 Απριλίου του 2009 με συντριπτική πλειοψηφία πέρασε 
πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ανακηρυχθεί η 23η Αυγούστου ως 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού αλλά και του Σταλινισμού. Εγώ 
υιοθετώ πλήρως αυτό το Ψήφισμα, πλήρως αυτή την απόφαση, είμαι απέναντι σε κάθε 
μορφής ολοκληρωτισμού.  
Ο κ. Μπεχράκης είναι (;) απέναντι σε κάθε μορφής ολοκληρωτισμό; Ένα ερώτημα. Μπορεί να 
απαντήσει ή να μην απαντήσει.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μπορώ να απαντήσω;  

 
Όχι, όχι, όχι.  
Λοιπόν, ο κ. Κουκούτσης έχει το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες Εισαγγελείς και Ένορκοι, αναφέρεστε σε 
μένα και η απόφαση του Δικαστηρίου είναι τετελεσμένη, το θεωρείτε 

δεδομένο. Συλλήβδην, λοιπόν, θεωρείτε ότι ακριβώς όπως έκανε ο Χίτλερ και ο Στάλιν, υπάρχει 
συλλογική ευθύνη.  

Κάποιος αναφέρθηκε σε μένα για ξυλοδαρμούς και κάποια τέτοια πράγματα. Δεν ισχύει τίποτα 
απ’ αυτά. Ούτε στο νοσοκομείο, κ. Μπεχράκη, ούτε πουθενά. Κύριε Μπεχράκη, συγνώμη, ο κ. 
Μάκαρης το είπε.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Έτσι γράφει η Εισαγγελία. Δεν είναι δική μου άποψη, από την Εισαγγελία… 

 
Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα σε καμία περίπτωση, 
καμία των περιπτώσεων.  

Ήρθε ο Πρωθυπουργός σ’ αυτήν εδώ την πόλη. Η πόλη έχει όπως κάθε πόλη, κάθε τόπος, τα 
προβλήματά της. Δεν τέθηκε κανένα πρόβλημα απ’ την αντιπολίτευση. Το μόνο που τέθηκε 
ήταν το ζήτημα Κουκούτση. Καλώς.  

Θεωρείτε ότι μέσω εμού απαξιώνεται η δημοκρατία. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια μικρή πόλη εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια, όλοι μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια ηλικία. Το ζήτημα που τίθεται είναι το 
εξής: Όλοι γνωριζόμαστε. Κανένας δεν είναι από παρθενογένεση. Όλοι έχουμε παρελθόν, 
πολιτικό ομιλώ έτσι (;), δεν μιλάω ούτε για οικογενειακό, ούτε για κοινωνικό, παρελθόν 
πολιτικό, παρόν και μέλλον. Εδώ, σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα κρινόμαστε μόνο αυτοδιοικητικά. 

Σε περίπτωση που ο Κουκούτσης στο μέλλον, η ελληνική δικαιοσύνη κρίνει ότι ο Κουκούτσης 
είναι ένοχος, δεν θα με ξαναδείτε για 15-20 χρόνια. Αν όμως δεν γίνει κάτι τέτοιο, μπαίνουν 
άλλα προβλήματα. Και υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν έννομα μέσα. Και τότε πλέον θα ζητήσω 
και εγώ να δικαιωθώ.  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:  
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Τουλάχιστον, Κώστα μου, ηθικά.  

Δεν είδα αντιδράσεις,… 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Επιτρέψτε μου, άκουσα τόσα…  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Γιατρέ μου… 

 
Επιτρέψτε μου, άκουσα τόσα, αν θέλετε με αφήνετε για ένα λεπτό, γιατί 
κρίνω ότι είναι άκρως φασιστικό αυτό που κάνετε.  

 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Λοιπόν, εδώ κρινόμαστε αυτοδιοικητικά. Τις αντιδράσεις τις σημερινές δεν τις 
είδα προ των εκλογών. Εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα, εννοώ την 

παράταξή του, που πραγματικά έθεσε αντιρρήσεις προεκλογικά, από τους υπόλοιπους δεν τις 
είδα.  

Η αλήθεια είναι μία, για να μιλάμε αντρίκεια και σταράτα: Το ζήτημα δεν είναι ο Κουκούτσης, ο 
κάθε Κουκούτσης, η ιδεολογία του ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι το χτύπημα απέναντι 
στον Θανάση τον Βασιλόπουλο. Ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος… 

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Μπορείτε να μη μιλάτε; 

 
Τον Θανάση τον Βασιλόπουλο παλεύουν να τον αποδομήσουν το λούμπεν 
προλεταριάτο της πόλης και ένα μέρος της μπουρζουαζίας. Όπως ο γιός του 

ράφτη έγινε βουλευτής, έτσι δεν μπορούν να ανεχτούν ένα παιδί λαϊκό έγινε Δήμαρχος της 
πόλης. Αυτό πρέπει να το χωνέψετε. Η Καλαμάτα εξέλεξε τον Βασιλόπουλο. Και να σας πω και 
κάτι: Εγώ ήμουν σε άλλο Συνδυασμό, είχα κατεβάσει τον δικό μου Συνδυασμό. Δεν θα τον 
κατέβαζα αν ήξερα το πόσο δίκαιος, το πόσο δημοκράτης και το πόσο σωστός είναι ο Θανάσης 
ο Βασιλόπουλος. Πονάει, το καταλαβαίνω, αλλά νιώθω ότι μέσα απ’ την επιλογή της αυτή η 
πόλη πήγε μπροστά.  

Δεν θα πω τίποτε άλλο, δεν θα πω τίποτε άλλο, θα πω μόνο ότι έχουνε γνώση οι φύλακες γιατί 
σας είπα και πάλι ότι μέχρι τώρα δεν με είχε ενοχλήσει καθόλου η πολιτική κριτική. Την 
ανέχομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, με μεγάλη μου χαρά… Με χαρά; Όχι με χαρά, να μην 
υπερβάλλω, θα ανεχθώ όμως την πολιτική κριτική. Αλλά την προσωπική κριτική δεν την 
δέχομαι. Όταν έφτασε σε σημείο κάποτε το παιδί μου να βλέπει την τηλεόραση και να λένε οι 
κάφροι των Αθηνών στις τηλεοράσεις ότι εγώ έσφαζα αρνιά στη Χαλκίδα και να με ρωτάει το 
παιδί μου «Πατέρα, έκανες τέτοια πράγματα;» Λοιπόν, το ίδιο γίνεται, αντιμετωπίζω μια 
δεύτερη φορά στην πόλη μου.  

Εγώ το ανέχομαι, δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε ο καιρός θα δείξει το ποιος έχει το δίκιο. 
Εύχομαι να συνεχίσει η πολιτική κριτική και η πολιτική σπέκουλα. Όχι το παίρνω πίσω αυτό, 
όχι σπέκουλα, η πολιτική κριτική. Σε προσωπικό επίπεδο με θλίβει γιατί ζούμε σε μια μικρή 
πόλη.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο και τελειώνουμε.  
 
Να μην αβασκαθούμε. Να μην αβασκαθούμε λέω, σκόρδα. Θα μας έβλεπε το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα μας ζήλευε: 15 θέματα, 7 ώρες συνεδρίαση.  

Κύριε Πρόεδρε, δημοκρατικό και αναφαίρετο το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει τη δική του 
πολιτική στάση και τη δική του πολιτική άποψη. Δικαίωμα της κοινωνίας να μας κρίνει. 
Δικαίωμα των πολιτικών παρατάξεων να έχουν τη δική τους πολιτική αντίληψη. Είμαστε 
ειλικρινείς απέναντί σας, κ. Δήμαρχε: δεν σας χαρακτηρίζουμε ακροδεξιό. Δεν σας 
προσάπτουμε τέτοια κατηγορία. Κάνατε για μας πολιτικά μια βαθιά λαθεμένη πολιτική επιλογή 
στη συνεργασία σας με τον κ. Κουκούτση. Τίποτε παρακάτω.  

Δεν είναι το φυσικό πρόσωπο που εμείς αυτή τη στιγμή επιτεθόμαστε. Δεν επιτεθόμαστε στον 
Δημήτρη τον Κουκούτση. Επιτεθόμαστε στην αντίληψη την πολιτική και την ιδεολογική που 
πρέσβευε ο Δημήτρης ο Κουκούτσης. Είμαστε τόσο ξεκάθαροι γιατί τον ξέρουμε ως άνθρωπο 
και ξέρουμε και τις ευαισθησίες του τις ανθρώπινες, τις καθημερινές, αλλά η στάση μας είναι 
πολιτική. Τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα μπερδεύουμε.  

Βαθιά λαθεμένη πολιτική επιλογή, δικαίωμα του Δημάρχου, πιθανόν κάτω από την ανάγκη να 
διευρύνει το Συνδυασμό του και να έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, πολλοί είπαν ότι μπορεί 
να έχει και άλλες επιλογές, δική του επιλογή. Τελειώνει αυτό το πανηγύρι.  

Μην πάμε τώρα να μοιράσουμε ποιος διχάζει - ποιος δεν διχάζει. Ξέρουμε ποιες επιλογές απ’ 
την ιστορία μας έχουν διχάσει την ελληνική κοινωνία, ξέρουμε ποιοι έχουν βάλει το χέρι τους, 
τα ξέρουμε αυτά. Μην κάνουμε τώρα τέτοιο πολιτικό λογοπαίγνιο εδώ μεταξύ μας. Απλά 
πράγματα. Έχουμε μια πολιτική στάση. Την ξεκαθαρίζουμε.  

Και δεν χαρακτηρίζουμε τον Δήμαρχο ακροδεξιό. Τουλάχιστον η δική μου παράταξη και οι 
συζητήσεις που έχω κάνει με όλα τα παιδιά κανείς δεν τον χαρακτηρίζει τον Θανάση τον 
Βασιλόπουλο ακροδεξιό. Και δεν έχουμε και κανένα κόμπλεξ που ο Δήμαρχος είναι ένας λαϊκός 
άνθρωπος. Ίσα-ίσα χαιρόμαστε. 

Και ξέρετε εγώ από τη μεριά της Αριστεράς ποτέ δεν έβαλα διαχωριστικές ταξικές λωρίδες 
ανάμεσα σε ποιους έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να αναλάβουν ακόμα και τα ηνία 
της χώρας. Ποτέ δεν έβαλα ταξικές διαχωριστικές λωρίδες για το ποιος μπορεί να γίνει ο 
καλύτερος επιστήμονας. Ποτέ δεν έβαλα ταξικές τέτοιες διαχωριστικές λωρίδες για το ποιος 
μπορεί να γίνει ο καλύτερος άνθρωπος.  

Εγώ χαίρομαι που ένας λαϊκός άνθρωπος είναι Δήμαρχος αυτής της πόλης, γιατί εγώ είμαι 
λαϊκός άνθρωπος. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Είναι όμως μια βαθιά πολιτικά λαθεμένη επιλογή, το 
ξεκαθαρίζουμε. Τίποτε παραπάνω.  

 
ΦΩΝΕΣ: Και εμείς λαϊκοί είμαστε. 
 
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Ακριβώς αυτό λέω, κύριοι συνάδελφοι. Ότι όλοι είμαστε λαϊκοί άνθρωποι.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χάσαμε την έννοια του ¨λαϊκού¨ εδώ πέρα πολύ. 
 
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Αυτό λέω, κύριοι συνάδελφοι.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω κ. συνάδελφε κι εγώ, την έννοια του ¨λαϊκού¨ την έχουμε χάσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος και κλείνουμε.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζήτησα να δευτερολογήσω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τώρα να τελειώσουμε, επιτέλους.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Δικαιούμαι να δευτερολογήσω. Εγώ νομίζω…  

ΜΠΑΚΑΣ Δ.:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σε παρακαλώ.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Μου αφαιρείτε το λόγο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όχι,  δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχετε το λόγο. 

 
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο γιατί η παρέμβασή μου θα είναι υπέρ 
του να βρεθεί μια πιο ήπια συμβιβαστική λύση.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.  
 
ΦΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, άσε να την ακούσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά θα κάνουμε τώρα; 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Μετά την τοποθέτηση του κ. Μπάκα…  

 
Δεν έχετε το λόγο. 

 
Λοιπόν, κ. Γραμματεύ παρακαλώ, εγώ κάνω μομφή στον Πρόεδρο, 
έχω δικαίωμα απ’ τον Κανονισμό να δευτερολογήσω ως 

επικεφαλής παράταξης.  
 
Μα τώρα δεν ξέρετε. Εδώ είναι Ψηφίσματα τώρα. Δεν υπάρχει δευτερολογία.  
 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Δεν υπάρχει;  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Λοιπόν, κ. Χριστόπουλε, δεν θέλω ούτε επιδοκιμασίες, ούτε αποδοκιμασίες. 
Προσπαθώ να κάνω όσο μπορώ καλά το…  
 
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ζωή να έχουμε πήγε 2 παρά 20 η ώρα, εε; Θα 
προσπαθήσω να διατηρήσω χαμηλούς τόνους και πραγματικά λυπάμαι αν 

νωρίτερα ανέβασα και λίγο τους τόνους.  

Πρώτα-πρώτα να πω ότι το συγκεκριμένο Ψήφισμα που αναφέρει: «Καταδικάζουμε την 
ακροδεξιά επιλογή της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του Δημάρχου κ. Αθανάσιου 
Βασιλόπουλου» το θεωρώ απόλυτα προσβλητικό. Ο τρόπος που έχει διατυπωθεί. Βέβαια αυτό 
συνοδεύτηκε μετά με την τοποθέτηση του συναδέλφου από κει του κ. Μάκαρη που είπε και 
κάτι περισσότερο.  

Πάμε παρακάτω όμως. Προφανώς δεν μου στερεί κανείς το δικαίωμα και δεν αμφισβητεί 
κανένας ότι εκλέχτηκα Δήμαρχος Καλαμάτας με το 50 συν τοις εκατό. Είναι δικαίωμά μου, ο 
Δήμαρχος δεν χρειάζεται δεδηλωμένη για να διοικήσει και να ασκήσει τα δικαιώματά του στο 
Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στη χάραξη της πολιτικής του Δήμου, το έχει κερδίσει αυτό το 
δικαίωμα, και προφανώς θα κριθεί στο τέλος της θητείας από τους πολίτες, όχι από σας. Από 
τους πολίτες θα κριθώ, όπως κρινόμαστε όλοι άλλωστε.  

Θα πω ότι για την ανακοίνωση που εξεδώσατε οι πέντε Συνδυασμοί, επειδή πραγματικά αυτή η 
ανακοίνωση με στενοχώρησε πολύ και μπορεί να το βλέπετε εσείς ότι εγώ υποκρίνομαι αλλά 
εγώ είμαι ένα λαϊκό παιδί που μιλάω καθαρά και το έχω αποδείξει και ό,τι λέω το κάνω, πάντα. 
Λοιπόν, αυτή η ανακοίνωση πραγματικά με στενοχώρησε διότι ήταν ξεκάθαρο ότι γράφτηκε 
από το ίδιο μελάνι που γράφτηκε και η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. 
Από το ίδιο γράφτηκε από όλους σας.  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν, από κει και πέρα, αντί να μου δώσετε, να καταθέσετε προτάσεις και να καταθέσετε 
παρατηρήσεις που έρχεται για πρώτη φορά με τη δική μας την ανάληψη των καθηκόντων ο 
Πρωθυπουργός της χώρας στην Καλαμάτα, εσείς κοιτάξατε να διαβάλλετε τον Δήμαρχο. Γιατί; 
Για να μην μπορεί ο Δήμαρχος να μιλήσει, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό, για να μην μπορεί 
να διεκδικήσει; Αυτός ήταν ο στόχος σε όλο αυτό; Κρίμα! Και ειδικά από κάποιους δεν το 
περίμενα με τίποτα αυτό, περίμενα διαφορετική στάση.   

Λοιπόν, για να το κλείσω το θέμα, γιατί δεν θέλω να πω πολλά γιατί αρκετά στεναχωρηθήκαμε 
σήμερα και αρκετά χαλάσαμε τις καρδιές μας, θα πω ότι ο Δήμος Καλαμάτας λειτουργεί και θα 
συνεχίσει να λειτουργεί δημοκρατικά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος βαθιά δημοκρατικός και έχω 
αποδείξει στην πράξη όλα αυτά τα βήματα. Δεν κρύβομαι πίσω από τις λέξεις. Η δημοκρατία 
ως μεγαλύτερο προσόν της έχει την ανοχή και δυνατότητα σε όλους να δίνει ευκαιρίες. Έχω 
μάθει όταν λέω κάτι να το τηρώ.  

Το ανακοίνωσα μετά τις εκλογές, το ανακοίνωσα τον Ιούλιο, θα συνεργαστώ με όποιον θέλει 
και αυτή τη συνεργασία με τον κ. Κουκούτση τη δοκίμασα. Θα μπορούσα να επιλέξω σε 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο. Τη δοκίμασα όμως, διότι εγώ ο ίδιος ο Δήμαρχος Καλαμάτας 
οφείλω να διασφαλίζω τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ασφαλώς δεν επιτρέπεται καμία 
παρέκκλιση τόσο από μένα όσο και από κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Θα πω ότι ό,τι και να γίνει και ό,τι και να ειπωθεί, επειδή προφανώς δεν ξέρω αν πρέπει να 
χαιρόμαστε όπου τελικά δύο μήνες μετά το μόνο πρόβλημα αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου 
και αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι η συνεργασία με το συγκεκριμένο Συνδυασμό. Σε όλα τα 
άλλα πάμε καλά, δηλαδή; Τα πάμε άριστα σε όλα τα άλλα; Μόνο σ’ αυτό έχετε επικεντρωθεί;  

Θα πω, λοιπόν, για να κλείσω κιόλας, ανεξάρτητα το τι λέτε εσείς, ότι εμείς θα συνεχίσουμε 
στον ίδιο δρόμο που ακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα. Πολλή δουλειά, τόσο οι συνεργάτες 
μου όσο και εγώ θα συνεχίσουμε καταβάλλοντας τον καλύτερό μας εαυτό. Προσπαθώντας και 
προχωρώντας μπροστά σε ζητήματα βελτίωσης της καθημερινότητας, υλοποίηση όλων των 
έργων που έχουν δρομολογηθεί, είναι πολλά τα έργα στο Δήμο Καλαμάτας και πρέπει να τα 
αξιοποιήσουμε, δεν πρέπει να χαθούν τα χρήματα, υπάρχουν προβλήματα πολλά, με πολλά 
έργα. Έχω ζητήσει τη στήριξη, προφανώς δεν θέλετε να την δώσετε, είναι ξεκάθαρο αυτό, 
γιατί αν θέλατε να την δώσετε δεν θα συμπεριφερόσασταν έτσι, με την πρώτη Διαπαραταξιακή 
που ζήτησα κοιτάξατε πώς να δημιουργήσετε προβλήματα εσωτερικά.   

Αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, αυτό θα είναι ο στόχος για μας. Την περιουσία του 
Δήμου θα την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό.  

Εξωστρέφεια: Έχουμε κάνει 5 Δημοτικά Συμβούλια μέσα σε 50 μέρες, 55 ημέρες, 60 ημέρες. 
Για ποιο λόγο το κάναμε αυτό; Διότι μας ενδιαφέρει να κάνουμε βήματα μπροστά.  

Και επαναπροσδιορισμός της τουριστικής προοπτικής του Δήμου μας. Αυτά όλα θα τα κάνουμε 
είτε το θέλετε - είτε όχι. Και χαίρομαι που κάποιες παρατάξεις τουλάχιστον έχουν δείξει ότι 
πραγματικά θέλουνε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.  

Κατά τα άλλα δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο, το δικαίωμα να είμαι Δήμαρχος Καλαμάτας το 
έχω κερδίσει, δεν μου το έχει χαρίσει κανείς. Και εσείς… Όχι εσείς, οι πολίτες επαναλαμβάνω 
θα με κρίνουν στο τέλος της τετραετίας.  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι εσείς προσωπικά κυρία μου, οι πολίτες.  
 
ΦΩΝΗ: Και εμείς πολίτες είμαστε. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Τι θέλετε να πείτε τώρα κι εσείς;  
Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουμε κι εμείς έναν ρόλο, είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι. Οι πολίτες θα μας 
…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έληξε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, τελειώσαμε, κ. Πρόεδρε. Ονομαστική ψηφοφορία. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστική ψηφοφορία.  

 
Ξεκινάμε τον κατάλογο.  
Πολίτης Δημήτρης;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΑ. 
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Αγγελή Μαρία; 
 
ΑΓΓΕΛΗ: ΥΠΕΡ. 
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Αγγελής Αναστάσιος;  
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: ΚΑΤΑ. 
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος;  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: ΚΑΤΑ. Θεωρώ τον Δήμαρχο δημοκρατικότερο πολλών εδώ μέσα.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Αναστασόπουλος Χρήστος; 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ.  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωφρονά, έχουμε μπει στην ψηφοφορία. Για όνομα του Θεού!  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Εγώ μίλησα; Η κα Αλειφέρη έδωσε μομφή σε κάποιον από δω μέσα.  
 
ΦΑΒΑΣ: Αιτιολόγησε την ψήφο της. 
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Δεν αιτιολόγησε την ψήφο της.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατρέ μου, γιατρέ μου. 
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Καλέ μου δάσκαλε! 

 
Ουδείς μωρότερος.  

Προχωράτε.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Αντωνόπουλος Μιχάλης;  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ  (Γραμματέας Σώματος):  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Βασιλόπουλος Παναγιώτης. 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

 
Γκλεγκλέ Ελένη; Απούσα.  
Δούβας Ιωάννης;  

 
ΔΟΥΒΑΣ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Δρούγας Παντελής;  
 
ΔΡΟΥΓΑΣ: ΚΑΤΑ.  

 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης; Απών.  
Κανάκης Βασίλης;  

 
ΚΑΝΑΚΗΣ: ΥΠΕΡ χωρίς συναίνεση σε ακραία φρασεολογία φυσικά.  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Εγώ αυτό ήθελα να σας προτείνω, να τροποποιήσετε τη 
φρασεολογία του Ψηφίσματός σας.  

 
ΚΑΝΑΚΗΣ: ΥΠΕΡ χωρίς τίποτε άλλο.  

 
Καραγιάννης Ανδρέας; Απών.  
Κλάδης Παύλος;  

 
ΚΛΑΔΗΣ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Κοσμόπουλος Βασίλης;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Κουζή Αντωνία;  
 
ΚΟΥΖΗ: ΥΠΕΡ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Κουκούτσης Δημήτρης;  
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: ΚΑΤΑ.  

 
Λαζαρίδης Γιώργος; Απών.  
Λιάππας Λεωνίδας; Απών.  

Μάκαρης Εμμανουήλ;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: ΥΠΕΡ.  

 
Μαλαπάνη Μαρία; Απούσα.  
Μαρινάκης Σαράντος;  

 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Μαστραγγελόπουλος Δημήτρης;  
 
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Μπάκας Δημήτρης;  
 
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: ΥΠΕΡ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Μπάκας Ιωάννης;  
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: ΚΑΤΑ. 
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Μπαρούνη Μαρία;  
 
ΜΠΑΡΟΥΝΗ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Μπασακίδης Νικόλαος;  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Μπεχράκης Σταμάτης;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ΥΠΕΡ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Νιάρχος Αναστάσιος; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ΥΠΕΡ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Οικονομάκος Δημήτρης;    
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: ΥΠΕΡ.  

 
Οικονομάκου Μαρία; Απούσα.  
Σκοπετέας Αναστάσιος; 

 
ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Σταματόπουλος Ευστάθιος;  

 
ΥΠΕΡ με την επισήμανση ότι σέβομαι το τεκμήριο αθωότητας του κ. 
Κουκούτση, διότι…,  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Παρακαλώ, αφήστε με να κάνω τη δήλωση.  
Σέβομαι το τεκμήριο της αθωότητάς του διότι αυτό επιβάλλει και η 

δημοκρατική μου ευαισθησία και η ιδιότητά μου ως συνηγόρου υπεράσπισης.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  Σωφρονάς Γιώργος;  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: ΥΠΕΡ.  
 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Τζαμουράνης Βασίλης;  
 
ΥΠΕΡ με την επισήμανση να απαλειφθεί η φράση «ακροδεξιός Δήμαρχος», 
διότι…  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Αν έχει εξαλειφθεί αυτή…, έτσι; Προκειμένου να είμαστε συνεπείς και με τις 
μέχρι τώρα τοποθετήσεις μας.  

 
ΦΑΒΑΣ: Γενικώς η λέξη ¨ακροδεξιά¨ να εξαλειφθεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν…  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Συγνώμη, κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Επί της διαδικασίας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, να τελειώσουμε τώρα. 

 
Συγνώμη, κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε πολύ. Υπάρχει ένα Ψήφισμα το οποίο 
αναγνώστηκε από τον κ. Δήμαρχο. Αν τώρα θέλουμε να φτιασιδώσουμε τη 

θέση μας κάποιοι, έπρεπε να έχει διαμορφωθεί νωρίτερα. Το Ψήφισμα είναι αυτό που μπήκε σε 
ψηφοφορία και χαρακτηρίζει τον οποιονδήποτε υπερψηφίζει αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνεχίστε.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι περικοκλάδες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο.  

 
Τσαπόγας Κωνσταντίνος, ΥΠΕΡ.  
Φάβας Γεώργιος;  

 
ΦΑΒΑΣ: ΚΑΤΑ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Φαββατάς Δημήτρης;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ΥΠΕΡ.  

 
Χειλάς Παναγιώτης; Απών.  
Και Χριστόπουλος Γιάννης;  

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ.  
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 17 ΥΠΕΡ, 16 ΚΑΤΑ.  

 
Να χαρούμε τους δημοκράτες βρε παιδιά, να χαρούμε τους δημοκράτες της 
Καλαμάτας. 

 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν αλλάζει τίποτα, όπως είναι. Όπως είναι, δεν αλλάζει το Ψήφισμα. Το 
Ψήφισμα δεν αλλάζει.  

 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, και το αποτέλεσμα 
της σχετικής ψηφοφορίας στο Ψήφισμα που κατέθεσαν οι επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
και «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ», σύμφωνα με το οποίο 17 δημοτικοί σύμβουλοι τάσσονται 
ΥΠΕΡ και 16 τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

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 συνεδρίαση της 29
ης

 Οκτωβρίου 2019, μετά από 

διαλογική συζήτηση κατέληξε, κατά πλειοψηφία,  στο παρακάτω ψήφισμα: 

 

Καταδικάζουμε την ακροδεξιά επιλογή της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας και 

συγκεκριμένα του Δήμαρχου Αθανάσιου Βασιλόπουλου, όπως εκφράζεται με την 

ανάθεση θέσεων ευθύνης στον υπόδικο αμετανόητο πρώην βουλευτή της Χρυσής 

Αυγής Δημήτριο Κουκούτση.  

Ζητούμε την άμεση απομάκρυνσή του από την διοίκηση, τις δημοτικές επιχειρήσεις και 

τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας 
 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος   1. Αγγελή Μαρία 

  2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

  6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  8. Δούβας Ιωάννης 

  9. Δρούγας Παντελής 

  10. Κανάκης Βασίλειος 

  11. Κλάδης Παύλος 

  12. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  13. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 
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Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  30 

  14. Κουκούτσης Δημήτριος 

  15. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  16. Μαρινάκης Σαράντος 

  17. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  18. Μπάκας Δημήτριος 

  19. Μπάκας Ιωάννης 

  20. Μπαρούνη Μαρία 

  21. Μπασακίδης Νικόλαος 

  22. Μπεχράκης Σταμάτης 

  23. Νιάρχος Αναστάσιος 

  24. Οικονομάκος Δημήτριος 

  25. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  26. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  27. Σωφρονάς Γεώργιος 

  28. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  29. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  30. Φάβας Γεώργιος 

  31. Φαββατάς Δημήτριος 

  32. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 12 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 


