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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06η Απριλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της

οδού Αριστομένους

28 στην 13η/2009

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-04-2009
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας,
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής
Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Μπάκας Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο :
Διορισμός νομικών συμπαραστατών για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας –
Άσκηση ένδικων μέσων.
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο Γενικός Γραμματέας
Κουτσογιαννόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος λέει τα εξής:

του

Δήμου

Καλαμάτας

κ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Την 31/3/2009 προσήλθε, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση,
στο Γραφείο Αλλοδαπών ο αλλοδαπός υπήκοος ΜΙΗAJ ΤΕΚΙ για
να παραλάβει απορριπτική
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, στο αίτημά του για έκδοση άδειας παραμονής και εργασίας στη χώρα μας.
Του επιδόθηκε η απόφαση, υπέγραψε την παραλαβή της και μόλις αυτός συνειδητοποίησε
ότι θα του αφαιρείτο πλέον η προσωρινή άδεια παραμονής, η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης
για έκδοση, εξεμάνη, όρμησε πίσω από τον πάγκο άνοιγε τις ντουλάπες, πέταγε τα
πράγματα κάτω, προκειμένου να αποσπάσει από την κα Νικολοπούλου Μαρία που είχε
πλέον στα χέρια της αυτή την προσωρινή άδεια. Οι υπάλληλοι βέβαια ενεργώντας
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου που λέει εδώ ότι ο Δήμος Καλαμάτας παραλαμβάνει δύο αντίγραφα για την
επίδοση του ενός στον αλλοδαπό με αποδεικτικό το οποίο θα μας αποσταλεί και με την
υποχρέωση να αφαιρέσετε την χορηγηθείσα βεβαίωση κατάθεσης αίτησης.
Στην προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν και να προστατεύσει την κα Νικολοπούλου
προσέτρεξε ο συνάδελφος ο κος Κλεάνθης Βοσνάκης ο οποίος βέβαια δέχθηκε τη μήνη και
τα κτυπήματα του αλλοδαπού. Κατέβηκε και ο Νίκος ο Κοντέας από το Γραφείο του από τον
επάνω όροφο, κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να το ηρεμήσουν, να τον συγκρατήσουν,
ειδοποίησαν εμένα, ειδοποίησαν και την Ελληνική Αστυνομία, ήρθε τον πήραν με
χειροπέδες τον πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα, καταθέσαμε τα καθέκαστα στο βιβλίο
συμβάντων και ύστερα μάλιστα από την επιμονή μας του αφαιρέθη η μπλε κάρτα την οποία
επιμελώς είχε διπλώσει στα τέσσερα και την είχε κρύψει σε κάποια από τις τσέπες του.
Δεν καταθέσαμε φυσικά μήνυση γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα μόνο της Δημαρχιακής
επιτροπής ή του κ. Δημάρχου σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Καταχωρήθηκε στο βιβλίο
συμβάντων και έχομε προθεσμία τρεις μήνες να υποβάλλουμε την μήνυση και προτείνουμε
να υποβληθεί αυτή η μήνυση για υπεξαίρεση του δημοσίου εγγράφου και για άσκηση
σωματικής βίας και πρόκληση βλαβών στον υπάλληλο του Δήμου τον κ. Βοσνάκη Κλεάνθη.
Οι συνάδελφοι του Γραφείου Αλλοδαπών κατέθεσαν κ. Δήμαρχε σήμερα μία αναφορά που
περιλαμβάνει αυτά που σας λέω κι έχει ως εξής:

«ΑΝΑΦΟΡΑ
Κύριε Δήμαρχε σας αναφέρουμε τα παρακάτω:
Στις 31/3/2009, στις 13:00 το μεσημέρι, ήρθε ο αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας ΜΙΗAJ ΤΕΚΙ
του ΑΖΒΙ και της ΒΑRIE γεν στις 22-01-1955 κατόχου του υπ’ αριθμ. Ζ1076794 διαβατηρίου
λήξεις 17-06-2014.
Ο Ανωτέρω αλλοδαπός ήρθε στο γραφείο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα
Νικολοπούλου Μαρία για να παραλάβει την απόφαση που είχε σταλθεί από την Περιφέρεια
Πελ/νήσου στο γραφείο μας.
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Στον ανωτέρω αλλοδαπό είχε εκδοθεί από την υπηρεσία μας βεβαίωση τύπου Α 1200808
(Μπλε) με αριθ. πρωτ. 1020/22-04-2008.
Για να παραλάβει ο αλλοδαπός την απορριπτική πρέπει να μας παραδώσει την μπλε
βεβαίωση. Μόλις κατάλαβε ότι θα κρατήσουμε την βεβαίωση, πέρασε μέσα από τον πάγκο
εργασίας μας σπρώχνοντας την κα Μαρία Παπαγεωργίου η οποία βγήκε έξω και αυτός
άνοιγε τις ντουλάπες, πέταγε από τον πάγκο εργασίας μας τα πράγματα όπως ποτήρια,
τσάντες, έγγραφα κατευθύνθηκε στις ντουλάπες τις άνοιξε έψαχνε σκορπώντας τα
έγγραφα, πιθανός την απορριπτική, όντας σε έξαλλη κατάσταση και πήρε από την κα
Νικολοπούλου Μαρία με βία πίσω την μπλε βεβαίωση και προσπάθησε έπειτα να σκίσει την
απορριπτική.
Η κα Μαρία Νικολοπούλου πήρε αμέσως την αστυνομία, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου
κον Κουτσογιαννόπουλο και ο κος Βοσνάκης Κλεάνθης προσπάθησε να τον ηρεμήσει επειδή
ο εν λόγος Αλβανός υπήκοος ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο
αλλοδαπός ήταν ψηλός, εύσωμος, γεροδεμένος και αδίστακτος έχοντας σκοπό να κρατήσει
την μπλε βεβαίωση και να διαφύγει. Για καλή τύχη του Βοσνάκη ο οποίος στην προσπάθειά
του να κρατήσει ο ίδιος την ψυχραιμία του κα παράλληλα να ηρεμήσει τον αλλοδαπό αλλά
και να μην τον αφήσει να διαφύγει, δίνοντας εντολή να κλείσει η πόρτα, προσήλθε ο
συνάδελφος κος Νίκος Κοντέας ο οποίος ακούγοντας την φασαρία κατέβηκε από τον πάνω
όροφο που είναι το γραφείο του, προσέτρεξε σε βοήθεια του κου Βοσνάκη και σι δύο μαζί
προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν αυτός όμως δεν ηρεμούσε με τίποτα φώναζε στα
Ελληνικά και στα Αλβανικά, δίνει γροθιές στον Βοσνάκη στα σημεία δεξιά και αριστερά του
λαιμού και στο πρόσωπο, του έσκισε το μπουφάν στο μανίκι και στη συνέχεια έσπρωξε και
τους δύο στην τζαμαρία και μόνο από ψύχραιμη αντίδραση των δύο συναδέλφων και από
τύχη δεν συνέβησαν πολύ χειρότερα γεγονότα με απρόβλεπτες συνέπειες.
Σε αυτή την έξαλλη κατάσταση τον βρήκαν η Δημοτική Αστυνομία, ο Γενικός Γραμματέας
κος Κουτσογιαννόπουλος και η Ελληνική Αστυνομία που κατέφθασαν άμεσα, οπότε ο
αλλοδαπός ηρέμησε κάπως στην θέα των αστυνομικών οργάνων, παρελήφθη (με
χειροπέδες) από την Ελληνική Αστυνομία έχοντας κρατήσει μαζί του και την μπλε βεβαίωση
η οποία μας επεστράφη από την ΕΛΛ.ΑΣ
Ο κος Βοσνάκης πάνω στην προσπάθεια να συγκρατήσει τον μαινόμενο αλλοδαπό
τραυματίστηκε από τα χτυπήματα αυτού, στην αυχενική περιοχή ενώ είχε ματώσει στο
πρόσωπο και παραπεμφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδεία του κου
Κουτσογιαννόπουλου και της Δημοτικής Αστυνομίας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες, φόρεσε υποχρεωτικά κολάρο και τον συμβούλευσαν να παραμείνει εκτός
υπηρεσίας για δέκα ημέρες.
Η υπερένταση, ο φόβος από τις αντιδράσεις διαφόρων (όπως έχουν ξανασυμβεί διάφορα
περιστατικά) οι γκρίνιες των παρανόμων αλλοδαπών που θέλουν να γίνουν σώνει και καλά
νόμιμοι, η εριστικότητά τους και οι εν γένει συμπεριφορές πολλών αλλοδαπών με
αποκορύφωμα το ανωτέρω γεγονός μας έχουν καταστήσει αγχώδεις, εργαζόμενους κάτω
από προβληματικές συνθήκες.
Με εκτίμηση
Οι παρόντες υπάλληλοι
του γραφείου αλλοδαπών
του Δήμου Καλαμάτας
Στέφανος Νικολακέας
Βοσνάκης Κλεάνθης
Μαρία Νικολοπούλου»
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Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κουτσογιαννόπουλος αναφέρει τα εξής:
Τον κ. Βοσνάκη τον μεταφέραμε βέβαια, μετά την Αστυνομία, στο Νοσοκομείο της
Καλαμάτας όπου τον κράτησαν για παρακολούθηση και τον άφησαν να φύγει στις 7 η ώρα
το απόγευμα με τη σύσταση να φοράει κολάρο και να περνάει από περιοδικούς ελέγχους.
Επανήλθε την προηγούμενη Παρασκευή και θα πάει πάλι την Παρασκευή για έλεγχο.
ΒΟΣΝΑΚΗΣ: Στις 31/3, στις 13:00 το μεσημέρι, ήρθε ο αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, ο
συγκεκριμένος που είπε ο κ. Κουτσογιαννόπουλος, για να παραλάβει την
απορριπτική.
Για να παραλάβει ο αλλοδαπός την απορριπτική πρέπει, όπως είπαμε, να μας παραδώσει την
μπλε βεβαίωση, αλλά μόλις κατάλαβε ότι θα κρατήσουμε την βεβαίωση, πέρασε μέσα από
τον πάγκο εργασίας σπρώχνοντας την κα Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία δουλεύει με stage
εδώ και η οποία βγήκε έξω από τον πάγκο, αυτός άνοιγε τις ντουλάπες, πέταγε τα
πράγματα από τις ντουλάπες προς τα έξω, ποτήρια, πέταγε τις τσάντες των γυναικών,
πιθανόν για να βρει την απορριπτική, την οποία είχε η κα Νικολοπούλου στα χέρια της.
Αυτός την απέσπασε βίαια από την κα Νικολοπούλου, όταν λέμε ¨βίαια¨ την έσπρωξε.
Εκείνη την ώρα προσπάθησα να τον ηρεμήσω, αυτός ήταν σε έξαλλη κατάσταση πράγματι
και πρέπει να σημειωθεί ότι ο αλλοδαπός ήταν αρκετά γεροδεμένος, ήταν ψηλός, εύσωμος
και ήταν αδίστακτος γιατί ήθελε να πάρει την βεβαίωση οπωσδήποτε, δεν θα έφευγε από το
γραφείο εάν δεν έπαιρνε τη βεβαίωση.
Για καλή τύχη δική μου πιστεύω, κατέβηκε ο κος Νίκος Κοντέας ο οποίος άκουσε τις φωνές
από πάνω που είναι το γραφείο του και προσέτρεξε σε βοήθεια προς εμένα. Οι δύο μαζί
προσπαθήσαμε να τον συγκρατήσουμε όσο μπορούσαμε, του φωνάζαμε ¨ηρέμησε¨,
¨ηρέμησε¨, ¨ήρεμα¨, ¨θα τα βρούμε ήρεμα¨, αυτός όμως δεν ηρεμούσε με τίποτα και
φώναζε στα Ελληνικά και στα Αλβανικά και άρχισε να δίνει γροθιές στο πρόσωπο, δεξιά και
αριστερά στο λαιμό και μου έσκισε το μπουφάν.
Μόνο από ψύχραιμη αντίδραση δική μου και του Νίκου του Κοντέα και από τύχη δεν
συνέβη κάτι το χειρότερο.
Ήρθε ο κος Κουτσογιαννόπουλος με τη Δημοτική Αστυνομία και αμέσως κατέφθασε και η
Ελληνική Αστυνομία. Ο αλλοδαπός όταν είδε τον κ. Κουτσογιαννόπουλο, τη Δημοτική
Αστυνομία και την Ελληνική Αστυνομία κάπως ηρέμησε. Τον πήρε η Αστυνομία με
χειροπέδες και πήγαμε στο Τμήμα.
Εγώ είχα ματώσει στο πρόσωπο και πήγαμε με τον κ. Κουτσογιαννόπουλο στο Νοσοκομείο
όπου οι γιατροί με συμβούλευσαν να παραμείνω εκτός υπηρεσίας για δέκα ημέρες.
Κε Δήμαρχε η υπερένταση, ο φόβος από τις αντιδράσεις των διάφορων αλλοδαπών, όπως
έχουν ξανασυμβεί διάφορα περιστατικά στο γραφείο αυτά τα χρόνια, οι γκρίνιες των
παρανόμων αλλοδαπών που θέλουν σώνει και καλά να γίνουν νόμιμοι, η εριστικότητά τους
και η εν γένει συμπεριφορά τους, με αποκορύφωμα το προχθεσινό γεγονός, μας έχουν
κάνει να είμαστε αγχώδεις, κάτω από συνθήκες προβληματικές.
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Κατ’ αρχήν θέλω να εκφράσω την συμπαράστασή μου και την εκτίμησή
μου στο πρόσωπο του εργαζόμενου Κλεάνθη Βοσνάκη.
Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν είναι οι αλλοδαποί αυτοί που, είτε με το
που πρωτοείχαν έρθει, όπου κυριολεκτικά ότι διαφορές είχαν τις είχαν μεταξύ τους και δεν
διανοούνταν ούτε να κοιτάξουν Καλαματιανό ή Μεσσήνιο μιας και αναφερόμαστε εδώ στην
περιοχή μας.
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Θέλω να είστε βέβαιοι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, αυτά τα …, όχι
όλοι βέβαια, υπάρχουν οικογενειάρχες υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχουν αλλοδαποί που
έχουν έρθει εδώ για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί και να αποκαταστήσουν την οικογένειά
τους, υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι καθάρματα, εγκληματικά στοιχεία, ειδικότερα όταν
άνοιξαν τις φυλακές και τους διώξανε, μας ήρθε πολύ πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Αυτά
λοιπόν τα εγκληματικά στοιχεία, όσο περνάει ο καιρός θα αποθρασύνονται και όσο δεν
βρίσκουν μεροκάματο, γιατί τις δύσκολες και κακές μέρες δεν τις έχομε δει ακόμα,
οσονούπω κι έρχονται, θα προκαλούν με τη στάση τους και την συμπεριφορά τους πολλά
προβλήματα.
Δηλαδή αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο γραφείο, πρέπει να μας
προβληματίσει για το τι μέλει γενέσθαι και δυστυχώς πολύ φοβούμαι έρχονται πολύ
δύσκολες στιγμές και η Ελληνική Αστυνομία τι να πρωτοκάνει και δεν έχει και δικαίωμα να
κάνει πάρα πολλά και όταν πάει να κάνει υπάρχουν κάποιες φωνές που βγαίνουν και
δικαιολογούν τα πάντα και μάλιστα ύποπτες φωνές, πολύ ύποπτες φωνές.
Κε Δήμαρχε αυτά τα θέματα της συμπεριφοράς και της λειτουργίας γενικότερα των
αλλοδαπών πρέπει κάποια στιγμή να μας απασχολήσουν, είτε σε μια ανοικτή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου είτε σε επίπεδο μιας συνάντησης. Τα πράγματα δεν είναι απλά
και θέλουν προσοχή και θέλουν αντιμετώπιση, πρέπει να αντιμετωπίζονται κάποιες
καταστάσεις και δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα, όχι τη βούληση η
βούληση υπάρχει, αλλά για να μπορεί η βούληση να αντιμετωπίσει πράγματα πρέπει να
εξοπλιστεί με νομοθεσία και πρέπει να εξοπλιστεί κυρίως με τη βούληση των ανωτέρων
υπερκείμενων πολιτικών οργάνων κυρίως.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: …… (δεν ακούγεται). Αλλά από κει και πέρα μην περάσουμε σε
επίπεδα ξενοφοβίας. Τέτοια επεισόδια κάνουν και Έλληνες, μην
έχουμε αυταπάτες. Μπορεί οι Αλβανοί και οι μετανάστες λόγω κουλτούρας, λόγω παιδείας
και εάν θέλεις λόγω οικονομικής κατάστασης να είναι λίγο πιο οξυμένα τα πράγματα αλλά
από κει και πέρα μην περάσουμε τώρα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολείται με ένα
επεισόδιο το οποίο έγινε κακώς, κάκιστα με τους εργαζόμενους.
Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει ο Δήμος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και να κάνουμε
μηνύσεις. Εάν οι εργαζόμενοι, και θέλω να το ρωτήσω, θέλουν οι εργαζόμενοι που
υπέστησαν την επίθεση να καταθέσει ο Δήμος μήνυση;
Εάν οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι πρέπει να υποβάλλουμε μήνυση, εγώ θα ψηφίσω ναι,
αλλά εγώ είμαι υπέρ των συναινετικών λύσεων. Πιστεύω ότι ο αλλοδαπός θα απελαθεί
αφού δεν έχει κάρτα, οπότε μην φανεί ότι ο Δήμος Καλαμάτας έκανε μήνυση κλπ, κλπ, με
το γεγονός βέβαια ότι με το περιστατικό και εγώ είμαι αντίθετος και δεν πρέπει να
συμπεριφέρονται έτσι σε υπαλλήλους, σε καμία περίπτωση, αλλά να δούμε και το υπόλοιπο
μην χαρακτηριστεί ο Δήμος Καλαμάτας ότι ασκεί ολόκληρος Δήμος και ασχολήθηκε με ένα
περιστατικό, εκτός κι αν θέλουν οι εργαζόμενοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ……... Πρέπει να απαντήσει στο εξής ερώτημα. Εάν ως Δήμος πρέπει να
απαντά συγκροτημένα δια της Νομικής του Υπηρεσίας, δια της Δημαρχιακής
Επιτροπής σε οποιαδήποτε ζητήματα ακραίας επιθετικότητας που σημειώνονται είτε αυτά
είναι από Έλληνες, είτε αυτά είναι από αλλοδαπούς, γιατί έχομε και περιπτώσεις από
Έλληνες, μία επιθετικότητα που εκδηλώνεται εναντίον των υπαλλήλων του Δήμου που είναι
ορισμένοι να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις οδηγίες των
θεσμικών οργάνων. Εδώ οι άνθρωποι χειρίστηκαν κάποια ζητήματα κατ’ εντολή του νόμου,
αυτό είναι το θέμα.
Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και απόλυτοι, ανεξάρτητα ποίος είναι αυτός. Είτε είναι
πολίτης, είτε είναι μετανάστης, είτε είναι δημότης, είτε είναι φιλοξενούμενος, στην
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περίπτωση κατά την οποία επιτίθεται με ακραίο τρόπο, εδώ μιλάμε για ¨εξύβριση έργο¨.
Τον άνθρωπο τον κτύπησε, είναι με κολάρο, δέκα μέρες άδεια, κτύπησε και τον άλλο,
κτύπησε και την υπάλληλο. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει;
Μην βάζετε το ζήτημα ¨μετανάστης¨ ή ¨δημότης¨. Οποιοσδήποτε έρχεται και πιάνει τον
έρημο τον υπάλληλο που κάνει τη δουλειά του και του τραβάει ένα χέρι ξύλο πρέπει να
καταλάβει ότι ο συγκροτημένος Δήμος δια της Νομικής του Υπηρεσίας θα τον προστατέψει.
Αυτό είναι και το αίτημα του συλλόγου των εργαζομένων ανεξάρτητα από το τι λένε οι
υπάλληλοι εκεί οι οποίοι είναι φτωχοί άνθρωποι. Η πρώτη σκέψη ήταν να τον πλακώσει στο
ξύλο κι αυτός αλλά συγκρατήθηκε, γιατί είναι αθλητής ο Κλεάνθης, η δεύτερη σκέψη
προφανώς θα ήταν ¨που θα μπλέξω¨, ¨πρέπει να βάλω και δικηγόρο¨, ¨θα με τραβάνε
στο πρώτο, στο δεύτερο¨, ¨πρέπει να δώσω κάνα δυο μισθούς μέχρι να τελειώσει αυτή η
ιστορία¨, ¨άστο να πάει στην ευχή¨. Τι κάνει ο συγκροτημένος Δήμος. Ξέρετε εκεί τι
δυσκολία υπάρχει να εξευρεθούν υπάλληλοι για να πάνε εκεί πέρα.
Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος ο δικός μας και νομίζω και η πατρίδα μας ούτε διαθέσεις
ρατσισμού έχομε δείξει, υπάρχει ένα κλίμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κακό
για τους μετανάστες, συμφωνώ κι εγώ ότι σε αυτή την χωρία δεν πρέπει να μπούμε εμείς,
τους βοηθούμε όσο μπορούμε σε θέματα βιοπορισμού και το ξέρετε πάρα πολύ καλά,
γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες και στους χώρους που συγκεντρώνονται, ώστε να
υπάρξει μία όσμωση, μία επικοινωνία καλή, εν πάση περιπτώσει μία επαφή, διότι τα
προβλήματα είναι μεγάλα.
Δεν πρέπει να ρίχνομε ότι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία στους μετανάστες και να μην
ξεχνάμε ότι οι μετανάστες στον τόπο μας δεν είναι μόνο από κάποια φτωχή χώρα της
Βαλκανικής που έφυγαν από τις φυλακές κλπ, κλπ, κάποιοι, έχομε μετανάστες από την
Αίγυπτο που δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, και από τις άλλες αραβικές χώρες.
Δεν μπορεί να τα ρίχνομε όλα μέσα στο τσουβάλι και να βγάζομε συμπεράσματα. Εάν
ρωτήσω τον Κλεάνθη, πόσοι έχουν επιτεθεί στην υπηρεσία, θα δείτε η μεγάλη πλειοψηφία
είναι νομιμόφρονες, έχουν μια καλή συνεννόηση, ένας άλλος αριθμός δημιουργεί κάποια
προβλήματα και αυτά τα περιστατικά τα ακραία είναι σπάνια. Εγώ δύο χρόνια εδώ δεν έχω
ξανασυναντήσει τέτοιο περιστατικό. Όμως έχουν υπάρξει περιστατικά από δικούς μας εδώ
από Έλληνες.
Γι’ αυτό λοιπόν μην ξεχωρίζομε εάν είναι μετανάστης ή εάν είναι δημότης δικός μας και
ομοεθνής. Εκείνο το οποίο λέμε και γι’ αυτό έρχεται στη Δημαρχιακή Επιτροπή, κτύπησαν
υπαλλήλους μας. Τώρα ποιος τους κτύπησε είναι άλλο πράγμα. Εάν είναι αλλοδαπός ή εάν
είναι Έλληνας κι αρχίζομε να βγάζομε ποσοστά.
Επομένως εμείς ως Νομική Υπηρεσία, ως συγκροτημένος Δήμος πρέπει να πάμε
υπηρεσιακώς για να αναλάβομε και τα έξοδα τα οποία απαιτούνται ώστε να στηρίξομε τους
υπαλλήλους μας. Αυτό πρέπει να κάνομε και αυτό εισηγούμαι να ψηφίσομε. Δηλαδή να
κινήσομε όλα τα μέσα τα οποία προβλέπονται από το νόμο, τα ένδικα μέσα κατά τη κρίση
της Νομικής Υπηρεσίας. Τι είναι αυτό; Μήνυση; Μήνυση. Ο Δήμος ο επίσημος, για μας
δουλεύουν εδώ πέρα. Αγωγή; Αγωγή. Όλα.
Εγώ απορώ γιατί δεν κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται, παράλληλα δε υπάρχει
κενό στην καταγραφή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …. σύμφωνα με το νόμο. Ο κάθε υπάλληλός μας όταν κατά την άσκηση του
καθήκοντος αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα έχομε την υποχρέωση της
στήριξής του, της νομικής. Θα πάνε οι δικηγόροι του Δήμου ως παραστάτες στο
συγκεκριμένο δικαστήριο. Κι αυτό δεν αφορά επειδή είναι μετανάστες. Εγώ δεν το έβαλα
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καθόλου. Οποιοσδήποτε έρχεται εδώ πέρα και κτυπήσει υπάλληλο ή έχει ακραία
συμπεριφορά, εννοώ αυτής της μορφής επιθετική συμπεριφορά, γιατί βρισιές έχομε φάει
όλοι και αυτά τα ανεχόμαστε και τα ξεπερνάμε.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: …… γιατί ο Δήμος σαν νομικό πρόσωπο δεν έχει κανένα έννομο
συμφέρον.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υπεξαιρέθη …..

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται, παράλληλα δε υπάρχει
κενό στην καταγραφή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ……. να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δια της νομικής μας
υπηρεσίας, διαδικασίες εννοώ αγωγές, μηνύσεις, ότι μπορεί να γίνει κι ας το
δουν αυτοί από κει και πέρα το τι χρειάζεται. Έχει μπει και το σωματείο στη μέση και ζητεί
στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Γεννάται το πρόβλημα, γιατί εάν ο υπάλληλος πει σε ένα παρόμοιο
περιστατικό ότι ¨δεν επιθυμώ τίποτα¨, εκεί μας έχει δέσει τα χέρια και
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Οι εργαζόμενοι θέλουν …..

Υπάρχει κενό στην καταγραφή
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: …….. ο αλλοδαπός αυτός που έκανε αυτή τη διαδικασία είναι
παράνομος, δεν έχει άδεια παραμονής, δεν μπορούν να επέμβουν
στην Αστυνομία;
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Μπορεί να είναι νόμιμος όταν κάποιος κάνει το επεισόδιο. Αυτός είναι
παράνομος. Εάν κάποιος κάνει επεισόδιο και είναι νόμιμος τι γίνεται;
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή τη στιγμή είναι παράνομος και αφού είναι παράνομος γιατί να
μην τιμωρηθεί με την ποινή που προβλέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς εδώ έχομε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν θα υποκαταστήσομε ούτε
την Αστυνομία, ούτε άλλες υπηρεσίες.
Η πρόταση η οποία έρχεται προς εσάς από τον οργανωμένο Δήμο, τη θεσμική
εκπροσώπηση του Δήμου είναι να δώσουμε εντολή, όπως προβλέπεται από το νόμο να
δίνουμε εντολή, στη Νομική μας Υπηρεσία να κινήσει διαδικασίες σε δικαστικό επίπεδο οι
οποίες θα στοχεύουν στην ικανοποίηση των υπαλλήλων μας που έκαναν συγκεκριμένη
δουλειά κατ’ εντολή μας και κατ’ εντολή του νόμου.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Η νομική διαδικασία λέει, αφού έγινε το γεγονός, έπρεπε να πάνε
αυτόφωρο. Γιατί δεν πήγαν αυτόφωρο;
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κλεάνθης Βοσνάκης ερωτηθείς εάν θέλει να υποβάλει
προσωπικά μήνυση, κι εδώ να κάνομε μία αντιδιαστολή. Εάν
υπέβαλε προσωπικά μήνυση είναι κι αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος ότι θα ήθελε δύο μισθούς
να πληρώνει, διότι η Νομική Υπηρεσία του Δήμου δεν παρέχει υπηρεσίες στους υπαλλήλους
αλλά μόνο στο συντεταγμένο Δήμο κι αυτό λέει ο κώδικάς μας. Δεν μπορεί να παραστεί ο
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δικηγόρος του Δήμου υπέρ του Κλεάνθη του Βοσνάκη στο δικαστήριο. Δεν ζήτησε και είπε
το εξής ερωτηθείς ο Κλεάνθης ο Βοσνάκης στην Αστυνομία, εάν θέλει να υποβάλει
προσωπικά ως άτομο μήνυση, μου απάντησε ¨εγώ δεν θέλω να φέρω σε δυσκολία το Δήμο
ας αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του Δήμου εάν επιθυμούν τη δίωξή του¨. Αυτός
ήταν αποφασισμένος ακόμα – ακόμα και να το καταπιεί, τις έφαγε και να το καταπιεί,
προκειμένου να μην δημιουργήσει πρόβλημα στο Δήμο.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν ακούγεται
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σας παρακαλώ λάβετε κι αυτό που είπα υπόψη σας. Ότι η
μήνυση που θα κατατίθετο από τον Κλεάνθη το Βοσνάκη θα
έπρεπε να πληρώνει τους δικηγόρους και τα έξοδα μόνος του, δεν μπορεί να τα καλύψει ο
Δήμος.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν ακούγεται

Υπάρχει κενό στην καταγραφή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

…….. να ερευνηθεί από τη Νομική Υπηρεσία το πρόσφορο εκείνο μέσο,
εννοώ το ένδικο μέσο, μήνυση, αγωγή, οτιδήποτε, εναντίον τους, διότι
ασκούσαν υπηρεσία ….
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν ακούγεται
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό άστο να το πουν οι νομικοί.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος
δηλώνει ΑΠΩΝ, κατά πλειοψηφία,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει να κινηθούν, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας, οι προβλεπόμενες νόμιμες
διαδικασίες κατά Αλβανού υπηκόου, για την επιθετική και βίαιη συμπεριφορά
του κατά υπαλλήλων του Γραφείου Αλλοδαπών.
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Ε. Νίκας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
3. Κουδούνης Αργύριος
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4. Κουρκουτάς Γεώργιος
5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
6. Μπάκας Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 28 Απριλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής

9

