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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  12/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  336/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 12η/2018 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 

19515/18-05-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 
Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 300 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 313 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 328 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 6) Βεργινάδη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 298 απόφαση), 7) Βουτσής 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 298 απόφαση), 8) Γεωργακίλας Κων/νος, 9) Γυφτέας 
Ηλίας, 10) Δημητρούλιας Γεώργιος, 11) Δημόπουλος Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 
13) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 14) Καμβυσίδης Ιωάννης, 15) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 
16) Καραγιάννης Ανδρέας,  17) Καρβέλης Γεώργιος, 18) Κουτίβας Ηλίας,  19) Λιάππα Χρυσή, 
20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) Μαρινάκης Σαράντος, 22) Μπάκας Ιωάννης, 23) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 25) Μπεχράκης 
Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 300 απόφαση), 26) Μπουζιάνης Παύλος, 27) 
Μπούχαλης Δημήτριος, 28) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Ντίντα 
Παναγιώτα, 31) Οικονομάκος Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 289 απόφαση), 32)  
Οικονομάκου Μαρία, 33) Πολίτης Δημήτριος, 34) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 35) Φάβας 
Γεώργιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 298 απόφαση). 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βγενής Χαράλαμπος, 
2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γιαννόπουλος Παναγιώτης και 4) Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
(απουσιάζει για λόγους υγείας).  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η  
οποία  παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Θουρίας  κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 2) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης και 3) Ασπροχώματος 
κ. Πολίτης Βασίλειος, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. 

 Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, ο οποίος δεν 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

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

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

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

επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 

Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της επίθεσης στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, καθώς 
και της κάθε μορφής βίας. 

 
Στην αρχή της συνεδρίασης από τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» και «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», κατατέθηκαν 
οι εξής προτάσεις ψηφίσματος: 
 
 
Α) Από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» 
 

23/5/2018 

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

 

Το δημοτικό συμβούλιο της Καλαμάτας καταδικάζει με τον πλέον 

απερίφραστο και κατηγορηματικό τρόπο τη βάρβαρη επίθεση σε βάρος του 

Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη, από εξτρεμιστικά στοιχεία τα οποία, 

με τη συμπεριφορά τους αμαύρωσαν την εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των 

Ελλήνων του Πόντου και εξέθεσαν τη χώρα διεθνώς. Η πράξη τους αυτή πλήττει 

ευθέως την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και κατ’ επέκταση τους 

δημοκρατικούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και αυτόν της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 

δημοτικό συμβούλιο αποδοκιμάζει το φανατισμό και τη μισαλλοδοξία, από όπου και 

αν προέρχεται και εκδηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δήμαρχο 

Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας, συγχρόνως, την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική 

Δικαιοσύνη, η οποία καλείται, περισσότερο από ποτέ, να πράξει το καθήκον της».  

 
 
Β) Από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την άνανδρη και 

φασιστική επίθεση εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κου Γιάννη Μπουτάρη και εκφράζει 

τη συμπαράστασή της. 

Ταυτόχρονα καταγγέλλει τις επιθέσεις των κουκουλοφόρων της ανομίας, που τα τελευταία 

χρόνια δρουν με την ανοχή της πολιτείας, εναντίον ακόμη και του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Είμαστε χωρίς αστερίσκους ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού και βίας από όπου 

και αν προέρχεται, που αναζητά προσχήματα, που κρύβεται πίσω από ιστορικές επετείους, 

αθλητικά γεγονότα που εκμεταλλεύονται το θρησκευτικό αίσθημα και τους κοινωνικούς 

αγώνες. 

Ευθύνη των οργάνων της πολιτείας είναι η άμεση σύλληψη των υπαίτιων και η απόδοση της 

δικαιοσύνης. 
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Καθήκον όλων μας είναι: να απομονώσουμε τέτοιες συμπεριφορές, το εκπαιδευτικό 

σύστημα, η κοινωνία, οι θεσμικοί παράγοντες, η κάθε οικογένεια ξεχωριστά, να σταθούμε στο 

ύψος των περιστάσεων.  

Η ποιότητα του πολιτικού λόγου, η συμπεριφορά, η υπεράσπιση του διαφορετικού, η 

ελευθερία στην έκφραση, η διατύπωση της ελευθερίας της γνώμης του καθενός είναι 

πολιτισμός. 

 
 
Επίσης στην αρχή της συνεδρίασης σχετικά για την έκδοση του Ψηφίσματος, αναφέρονται τα 
εξής : 

 
Θα θέλαμε και την άποψη του Δημάρχου επί αυτού, αλλά και των 
υπολοίπων Δημοτικών Παρατάξεων. Είναι σημαντικό ως Δημοτικό 

Συμβούλιο να καταδικάσουμε απερίφραστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι επιθέσεις 
ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία. 

 
Τώρα όσο αφορά το Ψήφισμα που κατέθεσαν ο «Ανοιχτός Δήμος 
– Ενεργοί Πολίτες» για την απαράδεκτη και φασιστική επίθεση 

ενάντια στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, εμείς συμφωνούμε να βγάλουμε ένα Ψήφισμα 
ενάντια σε αυτή την επίθεση, βεβαίως προτείνουμε και θέλουμε να υπάρξουνε κάποιες 
μικρές τροποποιήσεις ή μεγάλες, ο καθένας όπως μπορεί να το θεωρήσει, σε αυτό το 
Ψήφισμα.  
Και λέμε συγκεκριμένα διαβάζοντας το σχέδιο Ψηφίσματος που έχει προτείνει ο 
«Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»: «Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας 

καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο κατηγορηματικό τρόπο τη βάρβαρη…», εδώ θέλουμε 
να προστεθεί «και φασιστική επίθεση», «…σε βάρος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. 

Γιάννη Μπουτάρη, από εξτρεμιστικά και φασιστικά στοιχεία τα οποία με τη συμπεριφορά 

τους αμαύρωσαν την εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η πράξη 

τους αυτή πλήττει ευθέως την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και κατ’ επέκταση 

τους δημοκρατικούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και αυτών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Αυτό λέει το Ψήφισμα: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδοκιμάζει το φανατισμό, τη 

μισαλλοδοξία…», και εδώ θέλουμε να προστεθεί «…και καταδικάζει τέτοιες απαράδεκτες 

τραμπούκικες και φασιστικές ενέργειες, που σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζουν τους 

Συλλόγους και τις Ενώσεις των Ποντίων, καθώς και το δημοκρατικό λαό της χώρας μας. 

Απαιτείται πολιτική απομόνωση των φασιστοειδών και της Χρυσής Αυγής παντού στους 

χώρους δουλειάς και κατοικίας. Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο Δήμαρχο της 

Θεσσαλονίκης». 

Και επειδή υπάρχουν και άλλα Ψηφίσματα και έχει γίνει και πολύ συζήτηση, θα θέλαμε 
να πούμε εδώ ότι δεν μπορεί με αφορμή αυτή τη φασιστική επίθεση ενάντια στο 
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να τη συνοδεύουμε και να βάζουμε από άλλη πόρτα τις 
απόψεις μας για τη δημοκρατία ή αν θέλετε τις θεωρίες των άκρων. Εμάς αυτά δεν 
μας βρίσκουν σύμφωνους. Είναι μια φασιστική επίθεση ενάντια στο Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης και αυτή πρέπει να καταδικάσουμε. Πέραν αυτών ουδέν. 

 
Έχουμε εδώ να προσθέσουμε το εξής: Εάν υπάρξει αντίθετη 
γνώμη μπορεί να υπάρξουν δύο Ψηφίσματα. Εμείς 

συμφωνούμε με την έκφραση του Ψηφίσματος για τη φασιστική επίθεση κατά του 
Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα όμως ζητάμε Ψήφισμα για να προστατευτεί 
ο θεσμός της δικαιοσύνης απ’ τους οποιουσδήποτε, οι οποίοι είναι εχθροί και της 
δημοκρατίας και της πολιτείας. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Υπ’ αυτήν την έννοια μόνον δεχόμεθα δύο Ψηφίσματα χωριστά. Προσυπογράφουμε 
το πρώτο, καλούμε να προσχωρήσουνε στο Ψήφισμα αυτό το οποίο είναι Ψήφισμα 
δημοκρατίας, Ψήφισμα ελευθερίας, Ψήφισμα δικαιοσύνης και απηχεί τις απόψεις όλου 
του λαού. 

 
Γιατί όλα τα λένε εδώ ορισμένοι αλλά…, λυπάμαι αλλά θα 
στεναχωρήσω όλη την αντιπολίτευση γιατί ο κ. 

Μπουτάρης βάσει του νόμου 4285/ΦΕΚ Α 191/10-9-2014, στο άρθρο 2 είναι 
παράνομος, φουλ παράνομος και ο νόμος αυτός λέει, για να διευκολύνω τους μη 
νομικούς, είναι ο λεγόμενος Αντιρατσιστικός, ο οποίος λέει: «Όποιος με πρόθεση, 
δημόσια προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο 
μέσο ή τρόπο επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη ή τη 
σοβαρότητα εγκλημάτων Γενοκτονιών τιμωρείται». Να μην τα λέω όλα. «Αν η πράξη -
της προηγούμενης παραγράφου- εκτελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, 
κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται φυλάκιση 6 
μηνών έως 3 ετών και χρηματική ποινή 10 έως 25 χιλιάδων ευρώ». 

Ο κ. Μπουτάρης «χέστ…. για τους 353 χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που έσφαξε ο 
Κεμάλ», άρα είναι φουλ παράνομος και πρέπει να συλληφθεί και να  κάτσει στα 
έδρανα του Δικαστηρίου. 

Και μία ερώτηση έχω προς τον κ. Δήμαρχο: Διάβασα στον τύπο προ ολίγων ημερών 
ότι κάναν μία εκδήλωση οι Πόντιοι στην Καλαμάτα και ευχαριστούν τον κ. Δήμαρχο 
για τη στήριξη που τους έδωσε και πραγματικά και εγώ τον συγχαίρω. Μετά όμως από 
λίγο καταδικάζει την επίθεση κλπ. προς τον κ. Μπουτάρη, που είπα, που είδαμε πριν 
ότι είναι φουλ παράνομος ο άνθρωπος και λέει κάτι αντιδημοκρατικά – 
αντιπατριωτικά, δηλαδή είναι δημοκράτης όποιος στηρίζει τους παρανόμους ; Δεν το 
καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, νομίζω ότι αυτό μου είναι ακατανόητο, και μιλάει πως 
έχει ανοίξει τη Θεσσαλονίκη και πάει προς τη θετική κατεύθυνση. 
Στις 19 του μηνός μέσα στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, στη Θεσσαλονίκη που 
γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, δώσανε… Έγινε, έγινε, έγινε μια εκδήλωση από 
Τούρκους η οποία εκδήλωση ήτανε υπέρ της σφαγής των Ποντίων. Αυτή είναι και η 
εξωστρέφεια του κ. Μπουτάρη. Το επόμενο, στις 18 του μηνός διοργάνωσε στα 
πλαίσια της 6ης Γιορτής Διγλωσσίας, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιόρτασε 
το Προξενείο της Τουρκίας το έτος Τροίας, το οποίο το είπε ο Ερντογάν ο ίδιος, και με 
αποκορύφωμα στις 19 του μηνός έκανε το Γκέι Παρέιντ στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα 
της Γενοκτονίας των Ποντίων. Και μετά από αυτά πήγε στο μέρος που έκαναν την 
εκδήλωση οι Πόντιοι.  

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά, κ. Δήμαρχε; 

 
Κύριε Πρόεδρε, κάτι ξέχασα, κάτι ξεχάσαμε να πούμε για το 
Ψήφισμα που έχει προτείνει ¨Ο Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί 

Πολίτες¨, αν έχουμε το λόγο για μισό λεπτό. 
Είχαμε διαγράψει από δω απ’ το Ψήφισμα τις λέξεις που λέει «από όπου και αν 
προέρχεται». Εμείς γνωρίζουμε από πού, όχι εμείς, όλοι γνωρίζουν από πού 
προέρχεται αυτή η επίθεση, είναι από στοιχεία ακροδεξιά και φασιστικά, και αν η 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της ακροδεξιάς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν σας 
έπεισε για το από πού προέρχεται αυτή η επίθεση, τότε πιστεύουμε ότι αντικειμενικά 
… 

 
Δίνετε απάντηση όμως τώρα, δίνετε απάντηση. 

Παρακαλώ σταματήστε, δίνετε απάντηση.   

Σας παρακαλώ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχω αρνηθεί δια του τύπου τους όρους ¨φασίστας¨ και 
¨ακροδεξιός¨. Και τους επιστρέφω σ’ αυτούς που είναι 

ακροδεξιοί και φασίστες. Στο ΚΚΕ. 
 

Κοιτάξτε, για τον κ. Μπουτάρη, το τρολάρισμα το οποίο 
υπάρχει, αυτός ο νέος ο νεολογισμός, που ξέρετε οι νεότεροι 

το τι σημαίνει ακριβώς, είναι χωρίς προηγούμενο. Κάνει κάποιες δηλώσεις, κόβουνε τα 
2/3 που δεν αρέσουν, γράφουνε, κρατάνε μόνο τη φράση για την οποίαν αναφέρθηκε 
και ο συνάδελφος προηγουμένως, αλλά αυτό είναι ένα ολόκληρο σκεπτικό μισής 
σελίδας την οποίαν την έχω διαβάσει δύο – τρεις φορές από εφημερίδες που θέλω να 
την καταγράψουνε. 

Να σας πω κάτι; Λάθος έκανε και λάθη έχει κάνει αρκετά. Εγώ έχω κάνει περισσότερα. 
Πρέπει να πάνε να σκοτώσουνε έναν άνθρωπο 76 ετών; Είναι λογική αυτή; Να τρέχει 
ο άλλος με το παιδί στην αγκαλιά; Να παρασύρει και ένα 20χρονο από κοντά; Είναι 
λογικές αυτές; Όταν λες κάνω μία συγκέντρωση κατά της βίας και του σκοτωμού ποια 
είναι η δικαιολογική βάση να πά’ να σκοτώσεις εσύ ή να εξοντώσεις έναν εκπρόσωπο 
δις του λαού της Θεσσαλονίκης. Είναι όλα αυτά παραλογισμός.  

Λοιπόν, και επειδή έχω και δύο πράγματα να πω ακόμα… Λοιπόν, γι’ αυτό το θέμα έχω 
να σας πω τα εξής: Εγώ έκανα αμέσως δήλωση. Δεν περίμενα γιατί το συγκεκριμένο 
γεγονός, αφήστε τις δικαιολογίες, είπα – ξείπα και το ένα και το άλλο. Το 
συγκεκριμένο γεγονός, η προσπάθεια εξόντωσης ενός ανθρώπου που έχει κάνει δύο-
τρία bypass, που είναι σε σωρεία εγχειρήσεων, που, εν πάση περιπτώσει, για τη 
Δημαρχοντία του υπάρχουν οι μεν απόψεις και υπάρχουν οι δε απόψεις.  

Εγώ θεωρώ παραδειγματική τη συμπεριφορά του όσον αφορά το άνοιγμα της 
Θεσσαλονίκης. Τη ζούσα τη Θεσσαλονίκη χρόνια, επειδή σπούδασαν εκεί τα παιδιά 
μου, το άνοιγμά της και η αναβάθμισή της σε ένα κέντρο των Βαλκανίων, αυτή είναι η 
πορεία της, είναι πολύ σημαντικό. Είναι δικό του έργο. Μπορούμε να πούμε και ένα 
σωρό άλλα. Αυτά τα ένα σωρό άλλα που βλέπουμε ως αρνητικά δεν σημαίνει ότι θα 
πάμε να τον σκοτώσουμε. Ότι δικαιολογούμε οποιασδήποτε μορφής μπούλινγκ και 
μάλιστα εναντίον ενός εκλεγμένου.  

Και επειδή μίλησα για υποκρισία, ακούστε: σε αυτό τον τόπο 6 χρόνια συμβαίνουν 
τραγικά πράγματα και πολλοί από μας τα βλέπουμε και γελάμε. Χτύπησαν τον 
Χατζηδάκη χωρίς λόγο, χτύπησαν τον Κουμουτσάκο χωρίς λόγο, δολοφονήθηκε ο 
Φύσσας, κάψανε 4 άτομα στη MARFIN και την Πρωτοχρονιά προχθές δεν βρέθηκε 
ένα Εργατικό Κέντρο για να μιλήσει γι’ αυτούς τους εργαζόμενους, το οποίο σέβεται 
τον εαυτό του. Τρεις άνθρωποι απ’ τους οποίους η μία έγκυος κάηκαν στα μπαλκόνια 
και τους κορόιδευαν από κάτω!  

Λοιπόν, εγώ λέω να σταθούμε απέναντι στη βία και απέναντι στην οποιαδήποτε 
δικαιολόγηση της βίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα ίδια δεν υπέστη και η Κανέλλη; Τα 
ίδια δεν υπέστησαν και άλλοι, απ’ όλες τις πλευρές; Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ένα 
κίνημα. Ένα κίνημα σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Έτσι; Αυτό λέω εγώ. Αυτό θα είναι η δικαίωση του Μπουτάρη αν θέλετε, ένας 
άνθρωπος 76 ετών, γι’ αυτό το οποίο υπέστη. Και επαναλαμβάνω: αυτοί που το 
έκαναν δεν σέβονται τους 353.000 Πόντιους νεκρούς, τους δικούς μας νεκρούς.  
 
 

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

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα Ψηφίσματα.  
 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εμείς, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, σε σχέση με το Ψήφισμα, συμφωνούμε με τις 
προσθήκες τις οποίες έκανε η Λαϊκή Συσπείρωση στο Ψήφισμα αυτό.  

Οπότε με αυτές τις προσθήκες ψηφίζουμε αυτό το συγκεκριμένο Ψήφισμα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.  

 
Εμείς συμφωνούμε με το σχέδιο ψηφίσματος που κατατίθεται απ’ τον κ. 
Μάκαρη, να είναι το πρώτο κομμάτι του ψηφίσματος: «Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Καλαμάτας καταδικάζει…» κλπ. μέχρι και «…της Αυτοδιοίκησης».  

Το δεύτερο μέρος συμφωνούμε με το Ψήφισμα του κ. Μπρεδήμα, «το Δημοτικό Συμβούλιο, 
επίσης, καταδικάζει τις επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης, με αποκορύφωμα την επίθεση κατά 
του ΣτΕ από μέλη…» κλπ. - κλπ. - κλπ., αυτά τα οποία λέει.  

Και να υπάρχει και ένα τρίτο μέρος, ότι «το Δ.Σ. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το 
φαινόμενο της βίας που απλώνεται εδώ και χρόνια στην ελληνική κοινωνία απειλώντας την 
κοινωνική συνοχή, τους δημοκρατικούς θεσμούς και κάθε προοπτική για την ανάπτυξη του 
τόπου μας». Δηλαδή, αυτό που παρατηρείται έξι χρόνια, που αλληλοδερνόμαστε, 
αλληλοσκοτωνόμαστε, αυτό να υπάρχει στο Ψήφισμα.  

Πρώτον: Μπουτάρης ξεκάθαρα. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία. Σταματάμε σ’ αυτό Δήμαρχε. 

 
Δεύτερον: ΣτΕ ξεκάθαρα και δημοκρατικούς θεσμούς. 

Και τρίτον: γενικά για τη βία. Δεχόμαστε από το δικό σας και μόνο αυτό.  

 
ΜΠΑΚΑΣ: Απ’ όπου κι αν προέρχεται. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απ’ όπου, βέβαια. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Είπα για τη MARFIN. Μην ξεχνάτε τη MARFIN. Και αν ο Καμίνης δεν βάνει την 
πλάκα, πρέπει να πάμε εμείς να την βάλουμε την πλάκα έξω από τη MARFIN, 

την τράπεζα. 
 
Κύριε Δήμαρχε, για να γίνει κατανοητό, έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε 
μια συγκεκριμένη πράξη. Να κάνουμε ένα Ψήφισμα γι’ αυτό. Αν θέλουμε να 

βγάλουμε ένα Ψήφισμα που να καταδικάζει την βία απ’ όπου προέρχεται σε δεύτερο χρόνο, να 
το κάνουμε.  

Τώρα αν σεβόμαστε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και θέλουμε πραγματικά να βγάλουμε ένα 
Ψήφισμα υπέρ του, πρέπει να προσδιοριστούμε με ένα κοινό Ψήφισμα για το συγκεκριμένο 
γεγονός. Απλά πράγματα είναι.  

Δηλαδή, τώρα αν θέλετε να βγάλουμε ένα Ψήφισμα που να αναφέρεται για όλα τα…  

 
ΦΑΒΑΣ: Τι σε χαλάει στο «από όπου και αν προέρχεται;» Τι σε χαλάει; Τι σε χαλάει;  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Φάβα, εάν διαβάσεις το δικό μας Ψήφισμα…  

 
Δεν μπορεί να παίρνουνε 70 φορές οι ίδιοι άνθρωποι το λόγο. Θέλουμε το 
λόγο, ήρθε η σειρά μας. Σας παρακαλώ. Να τηρείτε τη διαδικασία. Κύριε 

Πρόεδρε, να τηρήσετε τη διαδικασία. Έχω το λόγο.  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Ακούστε, εμείς κάναμε το Ψήφισμα, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά με το πρώτο Ψήφισμα που 
κατατέθηκε αλλά όμως θα προστεθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

Και, επίσης, να αναφέρω δυστυχώς ότι από παράταξη η οποία είναι εδώ, ένας εκ των στελεχών 
της γράφει στα κοινωνικά δίκτυα που υπάρχει ανάρτηση, ότι ο Μπουτάρης είναι ομοφυλόφιλος 
και αλκοολικός. Πρόβλημά του, δεν με απασχολεί, το μεγάλο θέμα είναι ότι σήμερα ο 
ελληνισμός τιμούσε τη Γενοκτονία των Ποντίων και αυτός διοργάνωσε την ίδια μέρα παρέλαση 
ομοφυλοφίλων, για άλλη μια φορά δήλωσε πόσο ανθέλληνας είναι. Ντροπή σε αυτόν που το 
είπε και η παράταξη στην οποία ανήκει πρέπει να τον καταγγείλει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη.  

 
Εγώ ήθελα να πω για το Ψήφισμα στον κ. Φάβα ότι εμείς ακριβώς, κ. Φάβα, 
γράφουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποδοκιμάζει το φανατισμό και τη 

μισαλλοδοξία απ’ όπου και αν προέρχεται. Κύριε Φάβα, αυτό λέμε. Απ’ όπου και αν προέρχεται. 
Σας διαβάζω το Ψήφισμά μας. Οπότε γιατί να μην προχωρήσουμε σε αυτό το Ψήφισμα το 
οποίο έχει την ευρεία συναίνεση έτσι ώστε να τελειώνουμε; Τώρα, αν από κει και πέρα θέλετε 
να βάζετε και άλλα πράγματα…  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Δήμαρχε, είσαστε υπεράνω του νόμου; Εγώ σας είπα βάσει ποιου 
νόμου είναι παράνομος. Ο φίλος σας, είναι παράνομος. Ο Μπουτάρης. Βάσει 

συγκεκριμένου νόμου είναι παράνομος.  
 
Κύριε Δήμαρχε, εδώ τέθηκε ένα θέμα που προσβάλλει όλους μας αν δεν 
ονομαστεί ποιος το έκανε. Προσβάλλει όλους μας αυτό το πράγμα. Πρέπει να 

ονοματιστεί αυτός που το έχει κάνει. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Εγώ είπα εκείνα τα οποία είπα. Να μάθετε, να βρείτε, να ψάξετε ποιος είναι και 
ποιον αφορά. Δεν λέω, δεν ομιλώ για καμία παράταξη. Είπα στέλεχος. Να τον 

βρει η παράταξη στην οποία ανήκει και να δούμε τι θα κάνει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία Υπέρ. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η ¨Ανεξάρτητη Συμμαχία¨ ψηφίζει το Ψήφισμα της ¨Λαϊκής Συσπείρωσης¨.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά το έκανε κράμα… 
 
ΦΩΝΗ: Του ¨Ανοικτού Δήμου¨ δηλαδή. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω πως το γράφει… 

 
Έκανε τροποποίηση ο Μανώλης. Άρα λοιπόν το ψηφίζει.  
Και η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨; Το ψηφίζει. 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται. 
 
 
 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

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

 οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας τάσσονται υπέρ της έκδοσης του ψηφίσματος 
όπως διαμορφώθηκε από τον κ. Δήμαρχο,  

 οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨, υποστηρίζουν την έκδοση του ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον κ. 
Μάκαρη και όπως αυτό τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε από τον κ. Νιάρχο,  

 ο κ. Μπρεδήμας υποστηρίζει την έκδοση του ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον ίδιο 
και  

 ο κ. Δημητρούλιας τάσσεται ΚΑΤΑ της έκδοσης οποιουδήποτε ψηφίσματος, 

κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της επίθεσης στο Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης, καθώς και της κάθε μορφής βίας, όπως διαμορφώθηκε από τον κ. 
Δήμαρχο, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής : 
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του της 24 Μαΐου 2018,  αφού έλαβε 

υπόψη την απαράδεκτη βιαιοπραγία κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη Γιάννη, 

καθώς και το γενικότερο κλίμα βιαιότητας που παρατηρείται στην Ελληνική Κοινωνία  

 
Ψ η φ ί ζ ε ι 

 
1) Καταδικάζει, με τον πλέον απερίφραστο και κατηγορηματικό τρόπο, τη βάρβαρη 

επίθεση κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, από εξτρεμιστικά 

στοιχεία, που με τη συμπεριφορά τους αυτή αμαύρωσαν την εκδήλωση μνήμης για τη 

γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και εξέθεσαν την χώρα μας διεθνώς. 

2) Καταδικάζει, επίσης, τις οργανωμένες επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης, με 

αποκορύφωμα την εισβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τις οποίες θεωρεί ότι 

προσβάλλουν ευθέως την έννομη τάξη και πλήττουν τη Δημοκρατία. 

3) Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το φαινόμενο της βίας που πλήττει την 

Ελληνική Κοινωνία εδώ και μια εξαετία, με δολοφονίες, καταστροφές δημόσιας και 

ιδιωτικής περιουσίας, απειλώντας την κοινωνική συνοχή, τους δημοκρατικούς 

θεσμούς και κάθε προοπτική προόδου και ανάπτυξης. 

Ας είναι ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης το τελευταίο θύμα αυτής της αλυσίδας 

βιαιοτήτων και ας υπάρξει γενική κινητοποίηση της πολιτείας και της κοινωνίας για την 

εξάλειψη των φαινομένων της βίας. 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Γεωργακίλας Κων/νος  

  5. Γυφτέας  Ηλίας  

  6. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  7. Δημόπουλος Δημήτριος  

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  10. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  11. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας  

  13. Καρβέλης Γεώργιος 

  14. Κουτίβας Ηλίας  

  15. Λιάππα Χρυσή 

  16. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  17. Μαρινάκης Σαράντος  

  18. Μπάκας Ιωάννης  

  19. Μπασακίδης Νικόλαος 

  20. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  21. Μπουζιάνης Παύλος  

  22. Μπούχαλης Δημήτριος  

  23. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  24. Νιάρχος Αναστάσιος 

  25. Ντίντα Παναγιώτα 

  26. Οικονομάκος Δημήτριος 
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  27. Οικονομάκου Μαρία   

  28. Πολίτης Δημήτριος  

  29. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  30. Φάβας Γεώργιος   

  31. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 18 Ιουνίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


