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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  09/2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ  147/2013  

 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 4η Απριλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 

Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην 9η/2013 συνεδρίαση, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµ. πρωτ. 16940/29-3-2013 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Πολίτης ∆ηµήτριος, 

Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αδαµόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) 

Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) Γκραίκης Παύλος, 9) Γουρδέας Ανδρέας, 10) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 

11) ∆ιασάκος Νικόλαος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Καµβυσίδης Ιωάννης, 14) Καραγιάννης 

Ανδρέας,  15) Καρβέλης Γεώργιος, 16) Κουδούνης Αργύριος, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) 

Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 19) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 22) Μπεχράκης Σταµάτης, 23) Μπουζιάνης Παύλος, 24) Μπούρας 

Ιωάννης, 25) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 26) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 27) Μωραγιάννης 

Κωνσταντίνος, 28) Μωρακέας Σπυρίδων, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 

31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονοµάκου Μαρία, 33) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 34) Ριζάς 

Χρίστος, 35) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 36)  Φωτέας Νικόλαος  και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αναζίκος Ιωάννης, 

2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 3)  Μανδηλάρης Ιωάννης, ενώ ο κ.  Στασινόπουλος Στυλιανός 

απουσιάζει µε νόµιµη άδεια σύµφωνα µε την υπ’  αριθµ. 43/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης: 
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• Η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας κα Λιακουνάκου 

Βενετία και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βέργας κ. Χειλάς 

Γεώργιος, οι οποίοι και παραβρίσκονται.  

• Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Πολιανής κ. Κοροµηλάς Παναγιώτης, 2) Άνθειας κ. Λεβεντόπουλος Ανδρέας, 3) Θουρίας 

κα Λιάππα Χρυσή, 4) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας Στυλιανός, 5) Αντικαλάµου κ. 

Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 6) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 7) Άριος κ. Μπρούµας 

Αθανάσιος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 9)  Αρφαρών κ. Φέστας 

Κωνσταντίνος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος 

Ασπροχώµατος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

• Οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Αγρίλου κ. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, 2) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης, 3) 

Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα, 4) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 5) 

Σταµατινού κα Πολυχρόνη Ευσταθία και 6) Νέδουσας κ. Σούµπλης Κων/νος,  οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας  

Βροµόβρυσης κ. Καµαρινόπουλος Βασίλειος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης απουσία  του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται  

κατά τη διάρκεια της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση.     
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώµατος για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµα που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

 Επί του ψηφίσµατος των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών για τη λήψη µέτρων κατά της 

παραβατικότητας στις περιοχές αυτές. 
 
Η δικαιολόγηση του κατεπείγοντος του θέµατος από τον κ. Μπρεδήµα, καθώς και η διαλογική 
συζήτηση που διεξάγεται, έχουν ως εξής: 
 

 
Ζητάµε το θέµα να συζητηθεί κατεπείγον διότι εχθές το πρωί, τα ξηµερώµατα, 
οι κάτοικοι του Άριος και της γύρω περιοχής, υπέστησαν ψυχικό κλονισµό (Άρι 

– Αρφαρά) από πυροβολισµούς, οι οποίοι ερίπτοντο ασκόπως.  
Επειδή λοιπόν υπάρχει κράτος, επειδή υπάρχουν αρχές, επειδή υπάρχουν τα πάντα και οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί και υφίστανται τα πάνδεινα, παρακαλούµε λοιπόν λόγω του 
κατεπείγοντος, και το κυριότερο, µη τυχόν και συµβούν επεισόδια και χυθεί αίµα, 
παρακαλούµε λοιπόν για να µη γίνουν αυτά τα πράγµατα όλα. 
Επειδή συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του κατεπείγοντος, να συζητηθεί και να προταχθεί. 

 
Αποφασίζουµε για το κατεπείγον του θέµατος. Η πλειοψηφία ναι, ¨Αλλαγή¨ ναι, 
¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ ναι, ¨∆ίκτυο Ενεργών Πολιτών¨ ναι, ¨Πρωτοπορία¨ ναι. 

Μήπως θέλετε να διαβάσουµε το ψήφισµα πρώτα και να τελειώνουµε; 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Ακούστε. Το ψήφισµα θα το ενσωµατώσουµε στην απόφασή µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει κε Μπρεδήµα, έχετε το λόγο.  

 
Κε Πρόεδρε γνωρίζετε ότι εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα οι περιοχές 
ιδιαίτερα του Άριος, της Μικροµάνης, Θουρίας, Αρφαρών και κυρίως η περιοχή 

του Άριος, υφίσταται µια άνευ προηγουµένου επίθεση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν 
καταληστεύσει τα πράγµατά τους. ∆εν κοιµούνται, δεν τολµάνε να πάνε σε κηδεία, δεν 
τολµάνε να πάνε σε γάµο, δεν έχει µείνει τίποτα. ∆εν τολµάνε να φυτεύσουν κάτι. Μια 
χαρακτηριστική περίπτωση να σας πω ότι στον Άρι, σε ένα αµπέλι τριών – τεσσάρων 
στρεµµάτων, τα πήραν όλα δεν άφησαν ούτε ένα σταφύλι. Στους αγκιναρώνες εκτυλίσσεται το 
δράµα. Το κυριότερο όµως είναι ότι µέσα στα σπίτια τους εφορµούν τις νύχτες και αρπάζουν. 
∆εν έχει µείνει κόσµηµα, δεν έχει µείνει τίποτα, ούτε εργαλείο. Υπάρχει λοιπόν µία φοβία. Προ 
ηµερών ήµουνα σε µια κηδεία και ένας εκ των κατοίκων επαίρετο ότι στο τετράγωνο αυτό δεν 
του χουν κλέψει το σπίτι και όταν έφυγα έµαθα το βράδυ ότι του κλέψαν κι αυτουνού το σπίτι. 

Αυτά γίνονται λοιπόν στις περιοχές. Άκουσα µία και συγχαίρω τους εκπροσώπους όλων των 
Κοινοτήτων οι οποίοι συνήλθαν πριν από δύο µέρες, άκουσα τον κ. Περρωτή της παρατάξεώς 
σας, άκουσα τον κ. Φέστα, άκουσα τον κ. Μπρούµα, άκουσα τον κ. Κουτσουρόπουλο, έχουν 
φτάσει πλέον... Εάν έβρισκε έναν που µπήκε στο σπίτι του ο Κουτσουρόπουλος, θα είχαµε 
έγκληµα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο µη περαιτέρω. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει;  

 
(Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σταµατινού):  Το Σάββατο το απόγευµα µε 
κλέψανε. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ  
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Την κυρία το Σάββατο το απόγευµα. 

Η κατάσταση έχει φτάσει στο µη περαιτέρω.  

Τι εισηγούµεθα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει πρώτον… Βεβαίως η αστυνοµική δύναµη δεν 
επαρκεί. Όταν τους φωνάζουν και έχουν φύγει πλέον οι κάτοικοι. Το γεγονός ότι ένας µε το 
καλάσνικοφ απειλούσε ολόκληρη την περιοχή και µπήκαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Που 
βρισκόµαστε; Σε εποχές τις οποίες είναι αλήστου µνήµης;  

Εν πάση περιπτώσει επειδή και η Αστυνοµία έχει σηκώσει τα χέρια, καταφύγαµε και προς το 
∆ήµαρχο ο οποίος έκανε τις δέουσες ενέργειες και προς τον εισαγγελέα, εις τον οποίο οι 
άνθρωποι κατέθεσαν και ήδη θα διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προκειµένου να τους 
εντοπίσουµε αυτούς.  

Ενόψει λοιπόν όλων αυτών, εµείς ζητάµε να υπάρξει υιοθέτηση πρώτον του ψηφίσµατος, 
δεύτερον να υπάρξει µία άµεση παρέµβαση προς την Κυβέρνηση για τη δηµιουργία στην 
περιοχή ενός ειδικού αστυνοµικού τµήµατος µε ειδικά εκπαιδευµένους ανθρώπους οι οποίοι θα 
επιβάλουν την τάξη. Είναι απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει επαναλαµβάνω.  

Είδατε και ακούσατε την κυρία, ακούσατε το δράµα όλων αυτών των ανθρώπων. ∆εν πάει 
άλλο. Προκειµένου λοιπόν να µην έχουµε αιµατοχυσία διότι ήδη πληροφορούµε ότι παίρνουν 
οι άνθρωποι της περιοχής αυτής όπλα, για να προστατεύσουν την τιµή και την περιουσία τους 
και τη ζωή τους, εν όψει λοιπόν όλων αυτών για να προλάβουµε τα εγκλήµατα, υιοθετήστε και 
το ψήφισµα και τη δηµιουργία του αστυνοµικού τµήµατος. Υπάρχουνε τεράστια, ο αρµόδιος 
Υπουργός ο κ. ∆ένδιας νοµίζω είναι, δεν µπορεί σε κάθε πρόταση ∆ηµάρχου να λέµε ¨ναι¨. 
Επιτέλους οφείλουν σε κεντρικό επίπεδο να λεχθεί το θέµα, να διαταχθεί και µέσα σε µια 
εβδοµάδα το πολύ, να έχει εγκατασταθεί ένα ειδικό αστυνοµικό τµήµα. ∆εν πάει άλλο, οι 
κάτοικοι θα πάρουν το νόµο µε τα χέρια τους. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κε Μπρεδήµα. Ο κ. ∆ιασάκος. 

 
Κε Πρόεδρε εµείς θα συµφωνήσουµε µε τους κατοίκους ότι το πρόβληµα είναι 
σοβαρό και µάλιστα πολύ σοβαρό και δεν είναι λίγο πράγµα να µπαίνουν στο 

σπίτι σου και να σε κλέβουν, να κινδυνεύει η σωµατική σου ακεραιότητα ή να σε κλέβουν στο 
χωράφι και γενικότερα ο κίνδυνος µε την οπλοκατοχή, τα ναρκωτικά κλπ. Αλλά δεν είναι µόνο 
οι τσιγγάνοι. Είναι και άλλες συµµορίες. Είναι και αυτοί που συνεργάζονται µαζί τους, οι 
κλεπταποδόχοι, οι έµποροι και οι τελικοί αποδέκτες των µετάλλων που κλέβουν, οι οποίοι είναι 
οι βιοµηχανίες του χάλυβα. Μία – δύο βιοµηχανίες είναι, είναι γνωστές. Και όλοι αυτοί δεν είναι 
τσιγγάνοι, είναι µπαλαµοί.  

Θα συµφωνήσουµε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η αστυνοµική δύναµη σε όλα τα χωριά της 
περιοχής, αρκεί να είναι µόνο για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος, µε σεβασµό βέβαια στα 
δικαιώµατα των κατοίκων και των τσιγγάνων.  

Ενηµερωτικά να σας πούµε ότι ετοιµάζουµε και σχετική παρέµβαση στη Βουλή σαν 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. Ζητάµε επίσης να παρθούν και µέτρα ενάντια στους 
κλεπταποδόχους και τους τελικούς αποδέκτες, τις βιοµηχανίες. Γιατί εάν δεν ήταν αυτοί, δεν 
θα υπήρχε και η κλοπή.  

Όµως ένα πράγµα είναι βέβαιο, ότι σε καµιά περίπτωση το έγκληµα δεν αντιµετωπίζεται ριζικά 
µε µέτρα αστυνοµικού χαρακτήρα. Σας αναφέρω για παράδειγµα ότι η καλλίτερη αστυνοµία 
στον κόσµο είναι η αστυνοµία των Ηνωµένων Πολιτειών και τα περισσότερα εγκλήµατα στον 
κόσµο γίνονται εκεί. Άρα δεν αντιµετωπίζεται ριζικά το έγκληµα εάν δεν αντιµετωπισθούν οι 
αιτίες που το γεννούν και οι αιτίες αυτές είναι κοινωνικοπολιτικές και µάλιστα σήµερα εν µέσω 
κρίσης, εν µέσω µνηµονίων, µεσοπρόθεσµων κλπ, τα φαινόµενα της εγκληµατικότητας 
πολλαπλασιάζονται και θα πολλαπλασιάζονται.  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Ειδικά για τους Ροµά, το πρόβληµα επιδεινώνεται και λόγω των απαράδεκτων συνθηκών 
διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, τις συνθήκες περιθωρίου και γκετοποίησης, το ρατσισµό. 
Όλα αυτά εκτρέφονται από το ίδιο το πολιτικό σύστηµα, την ελεύθερη οικονοµία, τον 
καπιταλισµό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Ευθύνες έχουν επίσης 
και οι τοπικοί παράγοντες που ψηφοθηρούν σε βάρος τους χωρίς να ενδιαφέρονται  
πραγµατικά για µέτρα που να βελτιώνουν τη ζωή τους. Είναι γνωστά αυτά που έχουν βγει στις 
εφηµερίδες για 50 ευρώ την ψήφο κλπ.  

Τι να κάνουµε τώρα. Εµείς θα συµφωνήσουµε µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων του Άρι και 
της ευρύτερης περιοχής που αποφασίζονται βέβαια µέσα από συλλογικές διαδικασίες, γενικές 
συνελεύσεις κλπ και µε τη στήριξη µαζικών φορέων. Όµως προς Θεού, µακριά από τη Χρυσή 
Αυγή. ∆εν λέω ότι το κάνετε αλλά σε τέτοια περίπτωση θα χάσετε το δίκιο σας. Και µακριά από 
κόµµατα γενικότερα. Ειδικά για τη Χρυσή Αυγή, είναι ένα κόµµα που βγαίνει από τα σπλάχνα 
του ίδιου του συστήµατος γιατί η Κυβέρνηση µε όλα αυτά που κάνει, αφήνει το έδαφος για να 
αναπτύσσονται τέτοια φαινόµενα. Γι’ αυτό το λέω. 

 
∆εν είπατε ¨ναι¨ στο νόµο του Βενιζέλου όµως που είπε να τεθεί εκτός 
κόµµατος η Χρυσή Αυγή. 

 
Ναι αλλά προχθές που σας βάλαµε ζήτηµα να µην τους καλέσετε, εσείς τους 
καλέσατε κε Μπρεδήµα. 

 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Κε Μπρεδήµα µην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ µη διακόπτετε τον 
οµιλητή. 

 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Εσύ µόνο. Εντάξει. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Καλέσαµε τους…(δεν ακούγεται) 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Άλλα λέει ο αρχηγός σου άλλα λες εσύ όµως. Άλλα κάνεις εσύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 

 
Έχει βγει από τα σπλάχνα του κεφαλαίου που µας έχει φέρει σ’ αυτή την 
κατάσταση. Είναι µια ρατσιστική εγκληµατική οργάνωση που ρίχνει λάδι στη 

φωτιά. Και σε τελική ανάλυση, θα είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι που θα την πληρώσουν µετά από 
τέτοιες ενέργειες και όχι οι διάφοροι περιφερόµενοι θίασοι.  

Εµείς σε τελική ανάλυση τελειώνοντας, ζητάµε να παρθούν µέτρα έκτακτα για την 
αστυνόµευση της περιοχής µέχρι να καταλήξουµε σε µια άλλη λύση και ξαναλέω, ψυχραιµία, 
όχι λάδι στη φωτιά, να επιδιωχθεί και συνάντηση µε τους επικεφαλής των Ροµά, τους 
βασιλιάδες, πως τους λένε, για να συµβάλουν κι αυτοί να ηρεµήσουν τα πνεύµατα.  

Ευχαριστώ. 

 
Και εµείς ευχαριστούµε. Ο κ. Μπεχράκης. 
Σας παρακαλώ να είστε σύντοµοι γιατί έχουµε πολλά θέµατα. 
 
Κε Πρόεδρε θα θέλαµε να κάνουµε µια παρατήρηση. Ότι παρόλο ότι υπήρχε 
αυτή η συγκέντρωση των προέδρων των κοινοτήτων και στο χωριό, οι 

παρατάξεις της αντιπολίτευσης του ∆ήµου δεν ενηµερωθήκανε και ένα τόσο σηµαντικό 
ψήφισµα και τόσο σηµαντική… 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται)  Μόνοι µας οι Πρόεδροι ήµασταν. 

 
Κακώς. Γιατί θα µπορούσαµε και εµείς µε δικιά µας συµβολή να έχουµε και 
γνώση του ψηφίσµατος. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να µπει στις σωστές 

του διαστάσεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέµα και όσο περιορίζεται σε µια τοπική κοινότητα, 
δεν µπορεί να βρεθούν και σωστές λύσεις. Και σε ένα χώρο µόνο. 

Και θα ήθελα να βάλω για λίγο το ιστορικό γιατί νοµίζω ότι και το ψήφισµα δεν καλύπτει αυτές 
τις πλευρές. Εµείς σαν παράταξη είχαµε κληθεί σε µια επιτροπή διαβούλευσης του ∆ήµου και 
είχαµε καταθέσει µια πεντασέλιδη εισήγηση µε προτάσεις για την παραβατικότητα στην 
περιοχή του ∆ήµου. Βάζαµε µέσα συγκεκριµένα µέτρα πως πρέπει να γίνει η αστυνόµευση της 
περιοχής, αναδεικνύαµε τότε ότι το πρώτο και το κυριότερο ζήτηµα είναι η επάνδρωση και ο 
εξοπλισµός της αστυνοµικής δύναµης της Μεσσηνίας, ο έλεγχος ο συνεχής των εθνικών οδών 
και των επαρχιακών οδών ώστε να µη µεταφέρονται κλοπιµαία (σκάρες, πόρτες κλπ). Είναι 
γνωστό σε όλους ότι σήµερα η βιοµηχανία σιδήρου στη χώρα µας δεν εισάγει µέταλλο ούτε 
κάνει εξόρυξη αλλά το µέταλλο που χρειάζεται για την εσωτερική οικονοµία, το αντλεί απ’ 
αυτές τις συγκεντρώσεις µετάλλων το οποίο είναι µια βάση σοβαρή και δηµιουργεί αυτή η 
κίνηση κοινό το οποίο προσπαθεί να µαζέψει µε τρόπο παραβατικό, σίδερα, σχάρες κλπ, κλπ.  

∆εν έχει γίνει λοιπόν µια αντιµετώπιση και όταν εµείς βάλαµε το θέµα… Εγώ θέλω να βάλω 
προτάσεις και να αποκαταστήσουµε τα πράγµατα για να δούµε το τι θα κάνουµε, γιατί δεν 
πρόκειται να τελειώσει το θέµα εδώ. Και ούτε πρέπει να πηγαίνουµε ψηφοθηρικά. Τώρα όποιοι 
θέλουν ακούν, όποιοι δεν θέλουν δεν ακούν.  

Εµείς είχαµε λοιπόν κάνει προτάσεις οι οποίες απέβλεπαν στην ενίσχυση της µοναδικής 
πρότασης που µπορεί να σταθεί, της ενίσχυσης.  

 
Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. ∆εν µπορούµε να διαφυλάττουµε το κύρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και να συζητάµε. Σεβασµός στον οµιλητή. 

Συνεχίστε κε Μπεχράκη. 
 
Παρόλα αυτά η ∆ηµοτική Αρχή το αντιµετώπισε λαθεµένα. Και θυµόσαστε τότε 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αντίδραση και τη δικιά µας που έλεγε ότι όταν 

φτιάχνεις εθελοντικές οργανώσεις άτυπες, να στέλνεις τα περιπολικά της δηµοτικής 
αστυνοµίας, µπορεί να βγαίνεις στις τηλεοράσεις να παίρνεις ψήφους και να κερδίζεις σε 
επικοινωνία αλλά ουσιαστικά δεν στρέφεσαι στις ουσιαστικές λύσεις που πρέπει να υπάρχει σ’ 
αυτό το πρόβληµα. ∆ε στρέφεσαι στη µοναδική λύση που υπάρχει αυτή τη στιγµή και είναι η 
αύξηση του προσωπικού του αστυνοµικού τµήµατος της περιφέρειας, το να λυθεί το 
πρόβληµα που βάζουν οι ίδιοι οι αστυνοµικοί της µετακίνησής τους… 

 
ΜΠΟΥΡΑΣ: Σας παρακαλώ, για ένα τόσο σοβαρό θέµα να µην ακούµε τίποτα… 

 
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Κε Μπούρα αυτή είναι αρµοδιότητα δική 
µου να επιβάλω την τάξη. Σας παρακαλώ πολύ. Προηγουµένως συζητούσατε. 

Σας παρακαλώ πολύ. 
 
ΜΠΟΥΡΑΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε. 

 
Αποτέλεσµα αυτών των επικοινωνιακών µεθόδων είναι να παραµείνει έξω από 
την ουσιαστική λύση και από τον προσανατολισµό για την ουσιαστική λύση το 

κύριο θέµα που σήµερα έρχεται και µπαίνει ξανά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

 
Τι να ολοκληρώσω; Μίλησα καθόλου; Όλο διακοπές γίνονται. Εν πάση 
περιπτώσει, ολοκληρώνω σε δυο λεπτά, δεν υπάρχει θέµα. 

Πιστεύω ότι δεν µπορεί να µπαίνει θέµα χωρίς να γίνεται αναφορά για τις αιτίες της διάλυσης 
των αστυνοµικών υπηρεσιών, της διάλυσης του κρατικού µηχανισµού χωρίς να γίνεται 
αναφορά στις αιτίες ότι το µνηµόνιο … 

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Αθανασόπουλε! 

 
Ποιος οδήγησε στη διάλυση…(δεν ακούγεται). ∆εν αφήνετε την 
Αστυνοµία να κάνει τη δουλειά της. Και µιλάτε …(δεν ακούγεται)… της 

Αστυνοµίας; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Αθανασόπουλε σας παρακαλώ πολύ! 

 
Μιλάτε για διάλυση της Αστυνοµίας; …(δεν ακούγεται)… στην παρανοµία 
είσαστε και …(δεν ακούγεται) 

 
Κε Αθανασόπουλε… Να µη γραφτεί τίποτε. 
Συνεχίστε. 
 
Χωρίς να υπάρχουν οι αιτίες που δηµιουργούν το πρόβληµα, δεν µπορεί να 
δηµιουργηθεί και µια πολιτική δυναµική γύρω από το θέµα. Όσο εντοπίζουµε το 

πρόβληµα και το εγκλωβίζουµε και λέµε να πάµε στον Αστυνοµικό ∆ιοικητή λες και ο 
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής µπορεί να λύσει το πρόβληµα, τότε δηµιουργούµε µια κατάσταση 
¨κατσαρόλας¨ που η κοινωνία από κάτω βράζει και οδηγείται σε ατοµικές επώδυνες λύσεις. 

Η πρότασή µας λοιπόν είναι να καταγραφούν και στο ψήφισµα οι βασικές αιτίες διάλυσης των 
αστυνοµικών υπηρεσιών και της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης που διέλυσε την κρατική 
µηχανή, να περιγραφούν, συµφωνούµε µε την αστυνόµευση τον έλεγχο των οδών που 
διακινούνται τα κλοπιµαία και να προσπαθήσουµε όλοι µαζί µε πολιτική συγκέντρωση που 
µπορούµε να κάνουµε σαν ∆ήµος κεντρικά, µε αίτηµα τη διαφύλαξη των περιουσιών µας, ώστε 
να µπορέσει να λυθεί αυτή η κατάσταση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φωτέας. Σας παρακαλώ κε Φωτέα να είστε σύντοµος. 

 
Αναµφίβολα η εποχή που ζούµε είναι πολύ δύσκολη για πολλούς και διάφορους 
λόγους, κυρίως όµως λόγω της εφαρµογής των αλλεπάλληλων µνηµονίων που 

έχουν οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις και τη δηµόσια διοίκηση και ταυτόχρονα τα σώµατα 
ασφαλείας. Εάν αρχίσουµε να επιµερίζουµε ευθύνες για το φταίξιµο του καθενός µας, 
πιθανολογώ ότι δεν θα εστιάσουµε στο κύριο πρόβληµα που είναι η παραβατικότητα που ζουν 
αυτές οι περιοχές και το τελικό αποτέλεσµα οι κλοπές και οι ακραίες συµπεριφορές.  

∆ική µας άποψη είναι ότι πρέπει πρώτα – πρώτα σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σαν τοπική 
κοινωνία να κοιτάξουµε να αυτο-οργανωθούµε και να βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας 
που ζουν σ’ αυτά τα ευαίσθητα κοµµάτια και να τους βοηθήσουµε όσο µπορούµε καλλίτερα και 
να µπορέσει µε αυτό τον τρόπο από τη δική µας παρέµβαση, να έχουν το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσµα.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 
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Θεωρώ ότι σε ακραίες καταστάσεις οι οργανωµένες κοινωνίες και τουλάχιστον οι κοινωνίες που 
θέλουν να έχουν αλληλεγγύη µεταξύ τους, πρέπει να βοηθούν στο µέτρο που µπορούν ώστε 
να αποφεύγονται ακραία φαινόµενα. Με αυτή τη λογική δεν θα ήθελα να κάνω καµία 
κοµµατική παρέµβαση. Θα µπορούσα να το κάνω. Όµως µε ενδιαφέρει το αποτέλεσµα. 

Αν θυµάµαι καλά, και πέρυσι και πρόπερσι, είχε έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και είχε εγκριθεί 
ένα κονδύλι για τη φύλαξη µε σεκιούριτι του Πάρκου των Σιδηροδρόµων. Αν θυµάµαι καλά 
ήταν γύρω στις 10.000 µε 15.000 ευρώ. Ταυτόχρονα σήµερα στα θέµατα που είναι να 
συζητηθούν, είναι προτάσεις για αιτήµατα συλλόγων και φορέων για εκδηλώσεις κλπ. Θεωρώ 
ότι είναι πρώτιστο όµως, εκτός κάποιων ειδικών περιπτώσεων, η ασφάλεια των συνανθρώπων 
µας.  

Η πρότασή µας λοιπόν η επίσηµη είναι η εξής: Επειδή κατανοούµε απόλυτα ότι και η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία λόγω των µειωµένων δυνατοτήτων που έχει και λόγω του λίγου προσωπικού, δεν 
µπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους ακραία φαινόµενα. Επειδή και προεκλογικά είχαµε 
κάνει µια αντίστοιχη, θα την επαναφέρω διαφοροποιηµένη ελαφρώς. Θα ήθελα λοιπόν σαν 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να δει η ∆ηµοτική Αρχή την περίπτωση να ανατεθεί σε σεκιούριτι η 
αστυνόµευση των περιοχών αυτών. Και τι εννοώ µε αυτό. Εάν κρίνω από το προηγούµενο της 
εφαρµογής του µέτρου αυτοβούλως από τους κατοίκους της Μικροµάνης, οι οποίοι καλούνται 
να υπερασπιστούν την περιουσία τους που είναι οι αγκινάρες αυτή την εποχή και το ζείτε και 
επειδή κάθε χρόνο αναλαµβάνει κάποια σεκιούριτι να κάνει αυτή τη δουλειά και τουλάχιστον 
κατά µαρτυρίες κατοίκων έχουν αποφευχθεί οι κλοπές, θα ήθελα λοιπόν να δούµε το 
κοστολόγιο εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η πλειοψηφία, να δούµε από µια σεκιούριτι τι θα 
µπορούσε να κοστίσει η αστυνόµευση τουλάχιστον τις δύσκολες νυχτερινές ώρες µε ένα 
περιπολικό που να κάνει περιπολίες στις περιοχές αυτές. Ένα, δύο, να το δούµε. Και να δούµε 
το κοστολόγιο σαν ελάχιστο µέτρο συµβολής µας στη δυνατότητα που θα µπορούν να έχουν 
αυτοί οι άνθρωποι για να έχουνε ένα αίσθηµα σιγουριάς. ∆εν λέω ότι µε αυτό τον τρόπο θα 
λυθεί το πρόβληµα. Όµως είµαι βέβαιος ότι θα βοηθηθούν πολλοί και θα δουλέψει 
αποτρεπτικά η παρουσία µιας σεκιούριτι στο να µην έχουµε ακραία φαινόµενα σαν κι αυτά που 
µας µαρτυρούν καθηµερινώς και µε τις κλοπές που γίνονται.  

Εµείς το κατεβάζουµε σαν πρόταση, δεν µπαίνουµε στην πολιτική ουσία του θέµατος γιατί θα 
µπορούσα να µακρηγορώ και να µιλάµε ως το πρωί. Είναι σίγουρο ότι πολιτικές ευθύνες έχουν 
πολλοί και από διαφορετικά κόµµατα. ∆εν ήρθαµε όµως εδώ να επιµερίσουµε ευθύνες, ήρθαµε 
να δούµε πως µπορούµε να βοηθήσουµε. Καταθέτω λοιπόν την πρότασή µου επίσηµα και θα 
ήθελα να συµπεριληφθεί στο τελικό συµπέρασµα των προτάσεών µας.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε.  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Ο κ. Μπούρας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Μπούρα σας παρακαλώ και όλους τους οµιλητές, για ένα λεπτό. 

 
Κε Πρόεδρε ευχαριστώ. Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στις Ενότητες του Άρι, της 
Θουρίας και των Αρφαρών. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα. Υπάρχουν 

καθηµερινές κλοπές. Οι κλοπές γίνονται µέρα και νύχτα. Παραδείγµατα µπορούµε να φέρουµε 
πολλά. Παράδειγµα, ένας πήγε έφτιαξε µια περίφραξη δύο στρεµµάτων έφτιαξε ένα κοτέτσι, 
αγόρασε δύο αρνιά κτλ, κτλ γιατί ζούµε δύσκολες εποχές οικονοµικά, για να υπάρχει η 
αυτοσυντήρηση η λεγόµενη. Πάει την άλλη µέρα και δεν βρίσκει καν περίφραξη. Είναι σοβαρό 
το πρόβληµα.  

Πρέπει εµείς από τη µεριά που είµαστε να πείσουµε τους υπεύθυνους ότι υπάρχει πραγµατικά 
πρόβληµα και να σκύψουν πάνω να λύσουν το πρόβληµα. Οι Πρόεδροι έκαναν ένα βήµα και 
πρέπει και εµείς σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µαζί και ο ∆ήµαρχος, να συµπαρασταθούµε και να 
προωθήσουµε το θέµα.  

ΜΠΟΥΡΑΣ 
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Στο γειτονικό ∆ήµο της Μεσσήνης έγινε παρέµβαση του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός 
∆ηµοσίας Τάξης ανήκει στην παράταξη της Νέας ∆ηµοκρατίας. Μπορεί ο κ. ∆ήµαρχος να τον 
πλησιάσει πιο πολύ για να λύσουµε το πρόβληµα.  

Πρέπει πραγµατικά να το καταλάβουµε. ∆εν κάνουµε συζήτηση για να κάνουµε συζήτηση. 
Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, δεν µπορούµε να φύγουµε από τα σπίτια µας, ούτε σε µία κηδεία 
δεν πάνε, αφήνουν άτοµα πίσω και φυλάνε τα σπίτια. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή ότι 
υπάρχει πρόβληµα. ∆εν ρίχνω ευθύνες να πω ότι ¨ναι, φταίει ο ∆ήµαρχος ή φταίει…¨. 
Μπορούµε όµως αυτή τη στιγµή αφού υπάρχει το πρόβληµα, να φτάσει στα αφτιά των 
υπευθύνων να λυθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς ευχαριστούµε κε Μπούρα. 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Ο κ. Νιάρχος.  

 
Κε Πρόεδρε είπε ο συνάδελφος ο Νίκος προηγούµενα τι λέµε και ότι υπάρχει 
πραγµατικά πρόβληµα. Θέλουµε να κάνουµε µια τοποθέτηση για το συγκεκριµένο 

ψήφισµα που έχει έρθει. Στην τρίτη παράγραφο λέει ¨κινδυνεύουµε εµείς και τα παιδιά µας 
από µια κοινωνική οµάδα η οποία έχει ευνοηθεί από την πολιτεία µε τη δωρεάν παραχώρηση 
οικιών και υπέρογκα χρηµατοδοτικά προγράµµατα¨.  

Εµείς µε αυτή την παράγραφο διαφωνούµε. Οι τσιγγάνοι δεν είναι µια οµάδα που έχει ευνοηθεί 
από την πολιτεία, αλλά είναι µια οµάδα Ελλήνων πολιτών που ζουν στο περιθώριο της 
Ελλάδας, στη φτώχεια και τη δυστυχία. Είναι άνθρωποι που αδυνατούν να απολαύσουν 
στοιχειώδη αγαθά της ζωής, βιώνουν τη φυλετική προκατάληψη, την περιθωριοποίηση και τον 
αποκλεισµό του κοινωνικού αποβλήτου όχι γιατί το λέει η µοίρα τους και το ριζικό τους αλλά 
επειδή βιώνουν πολύ πιο δραµατικά σε σχέση µε τους άλλους, τις συνέπειες της καπιταλιστικής 
κρίσης.  

Και εάν θεωρούµε και βάζουµε και το ερώτηµα αν θέλετε, ότι υποβαθµίζονται οι περιοχές, 
επειδή πάνε εκεί οι τσιγγάνοι ή οι µετανάστες, εµείς λέµε ότι πρώτα υποβαθµίζονται οι 
περιοχές που είναι αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης πολιτικής και µετά πάνε εκεί οι µετανάστες 
ή οι τσιγγάνοι ή άλλες περιθωριακές οµάδες. Αν ήταν µια οµάδα ευνοηµένη από την πολιτεία, 
δεν θα πήγαινε εκεί που πάει, δεν θα πήγαινε στις ράγες ή στα …, θα πήγαινε στη Ναυαρίνου 
τέλος πάντων, κάπου αλλού να µείνει.  

Και θα πρέπει να αναζητήσουµε και τις αιτίες που δηµιουργούν το πρόβληµα. Και εάν θέλετε, 
αν κοιτάξουµε λίγο και από την εµπειρία της χρεοκοπίας της Αργεντινής ή τι βίωσε εκεί πέρα ο 
λαός, εκείνο που µεταξύ των άλλων υπήρχε και µια αλµατώδη αύξηση της χρήσης των 
ναρκωτικών, όπου κυκλοφορούσε και ένα ναρκωτικό για τους φτωχούς, νοµίζω το ονοµάζανε 
πάκο ή κάπως έτσι και το οποίο συνεχίζει σήµερα να συντρίβει τη νεολαία της Αργεντινής και 
έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και στις πιάτσες στην Ελλάδα. Ή µήπως µπορούµε να θεωρούµε 
ότι οι κλοπές δεν συνδέονται θα λέγαµε άµεσα µε τη διακίνηση των ναρκωτικών; Και 
θεωρούµε ότι όσο η ανεργία µεγαλώνει, η φτώχεια η εξαθλίωση διευρύνονται, θα λύσουµε το 
ζήτηµα µε αστυνοµικά µέτρα; Μάλλον θα ενταθεί το πρόβληµα. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αθανασόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε οµιλώ εξ ονόµατος του εαυτού µου, ως άνθρωπος που 
αντιµετωπίζει το ίδιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της 

υπαίθρου. Βεβαίως όποιος επί του ασφαλούς οµιλεί, τους άλλους τους ακούει αλλά δεν τους 
λαµβάνει και υπόψη του. Επαναλαµβάνω ως ευρισκόµενος εφ όπλου λόγχη επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως, έτσι θα µιλήσω. 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Το υπ’ αριθµ. 1 πρόβληµα που απασχολεί σήµερα τη χώρα, πέραν του οικονοµικού, είναι η 
ασφάλεια των πολιτών. Η κατάσταση έχει οδηγηθεί εδώ που έχει οδηγηθεί για πολλούς και 
διαφόρους λόγους. Οι λόγοι που επικαλούνται …(δεν ακούγεται)... των συναδέλφων της 
πτέρυγας απέναντι, δεν είναι αυτές. Ίσως τη µεγαλύτερη ευθύνη για το ότι φτάσαµε εδώ που 
φτάσαµε, είναι στις πλάτες αυτών που έρχονται σήµερα να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και να 
µοιάζουν µε αυτόν που σκότωσε τον πατέρα του και µετά επικαλείτο της δικαιοσύνης την 
επιείκεια γιατί έµεινε ορφανός. Όταν βρίσκεσαι µπροστά, πρωτοπόρος στην παρανοµία και 
αδρανοποιείς µια Αστυνοµία η οποία κάνει τη δουλειά της, δηµιουργείς µια χαλάρωση µε 
αποτέλεσµα να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε.  

Η δηµοκρατία έχει παραβιαστεί, να µην πω πως. Σήµερα, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, τρεις 
νοµοί βρίσκονται απροστάτευτοι εξαιτίας και µόνο µιας δίκης. ∆έστε τι γίνεται στα δικαστήρια 
µόνο για µια δίκη. Γιατί; ∆ιότι δεν εφαρµόζεται αυτό που έπρεπε και θα έπρεπε να 
εφαρµόζεται. ∆εν µπορεί έναν άνθρωπο να τον φυλάνε διακόσιοι. Θα µπορούσαν να 
εφαρµόσουν τους νόµους των άλλων κρατών, να τους βάλουν αλυσίδα, εξ ονόµατος του 
εαυτού µου µιλάω, αλυσίδες στα πόδια και να µην χρειάζονται διακόσιους αστυνοµικούς να 
τους φυλάνε. Θα µπορούσε ο νόµος να έχει προβλέψει το εξής. Ότι η περιουσία είναι άσυλο 
και όποιος τον παραβιάσει, οδηγεί αυτόν που έχει την περιουσία, στην ανάγκη να υπερασπιστεί 
την περιουσία του, τη ζωή του και την οικογένειά του µε όλα στη διάθεσή του, µέσα. Ο φόβος 
φυλάει τα έρηµα. Ότι δεν λύνεται, κόβεται. Αυτό λέει ο νόµος της ασφαλείας.  

Αν κε Μπεχράκη αντιµετωπίζατε πρόβληµα, εκ του ασφαλούς οµιλείτε, για βγέστε έξω στην 
ύπαιθρο να ζήσετε τον πόνο αυτών των ανθρώπων, µηδέν εξαιρουµένου και του εαυτού µου 
και τότε µιλήστε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Αθανασόπουλε να απευθύνεστε στο Προεδρείο.  

 
Ακούστε κε Πρόεδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

Άλλος τρόπος δεν υπάρχει από του ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες 
του. Όποιος παραβιάσει την περιουσία, οδηγείται στην ευθανασία. Για να τελειώνουµε. Αυτή 
είναι άποψη η προσωπική µου. Καταλάβατε; 

 
Ευχαριστούµε κε Αθανασόπουλε.  

Ο κ. Ανδρεάκος. Σας παρακαλώ κε Ανδρεάκο όσο µπορείτε να είστε σύντοµος. 

 
Ναι κε Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµος. ∆εν είναι ένα θέµα στο οποίο να υπάρχουν 
τριβές. Υπάρχουν θέµατα που µπορούµε να συγκρουστούµε πολιτικά και εάν 

θέλετε ως Πρόεδρος, µετατρέψτε το Πολιτικό Συµβούλιο µια µέρα να γίνει πολιτική συζήτηση. 
Εγώ προσωπικά θα το χαρώ.  

Για να έρθω στο θέµα. Η συµπαράσταση είναι δεδοµένη, δεν το συζητάω. Οι φιλολογίες όµως 
δεν πείθουν. Και εγώ ιεραρχώ το θέµα ως εξής. Έχουµε αναλογιστεί ποτέ και πιστεύω όλοι εδώ 
µέσα τι σηµαίνει να ζεις µε το σύνδροµο του φόβου και τη φοβικότητα; Εγώ εάν µε ρωτήσετε, 
βάζω πρώτο αυτό, το να ζει ένας άνθρωπος 70 – 75 ετών στις 12:00 η ώρα το µεσηµέρι µε το 
στοιχείο του φόβου. Εγώ δεν είµαι ρατσιστής, δεν κατηγοριοποιώ καµία οµάδα, η κοινωνία έχει 
τις ευθύνες και σαφώς πρέπει να τις αναλάβουµε. ∆εύτερες είναι οι υλικές ζηµιές, κάτι που 
έθεσε ο Γιάννης ο Μπούρας.  

Όµως πρέπει να έρθουµε στο δια ταύτα και να δούµε πρακτικά τι µπορούµε να κάνουµε. Και 
κατά την ταπεινή µου, κάτι που ακούστηκε από το Νίκο το Φωτέα, ας διερευνηθεί από τη 
∆ηµοτική Αρχή µε τη διαδικασία βέβαια αυτή εάν υλοποιηθεί µια τέτοια πρόταση για µένα, θα 
έχει ως πηγή οι άνθρωποι να αισθανθούν µια ψυχική ενίσχυση. Όχι για να τελειώσει και πολύ 
πιθανόν να µικρύνει. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ: 
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Άρα, η πρότασή µου είναι, αυτή τη στιγµή από την πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής και είµαι 
βέβαιος και ο ∆ήµαρχος και µε τις επαφές που έχει επάνω, να πιέσουµε τα υπερκείµενα 
υπηρεσιακά όργανα πως µπορούν δια της πράξης, όχι δια της ποµφολογίας, από θεωρίες 
έχουµε χορτάσει, πως µπορούµε τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουµε αυτό το πράγµα άµεσα 
και µεσοπρόθεσµα. Ως εκπαιδευτικός, ως παιδαγωγός, είχα παιδιά διάφορα στα Αρφαρά. 
Μπορώ να πω ότι είχα µια σχέση άψογη, κάποια είχαν οδηγηθεί και σε πολύ καλά 
αποτελέσµατα.  

Και θέλω να πιστεύω αγαπητοί φίλοι γιατί την περιοχή εκείνη την θεωρώ ένα κοµµάτι από τον 
εαυτό µου, έζησα δέκα χρόνια, ότι όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα είναι δίπλα σας αλλά θα 
θέλαµε όµως και ως πρόεδροι να καταθέσετε κάποιες προτάσεις. Η ∆ηµοτική Αρχή τι µπορεί να 
κάνει και εάν χρειαστεί µε πρώτο το ∆ήµαρχο, να γίνουν κάποιες επισκέψεις οι οποίες θα έχουν 
άµεσα αποτέλεσµα.  

Κλείνω κε Πρόεδρε, είναι ένα θέµα που νοµίζω έχουµε υποχρέωση ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
εγώ δεν λέω ως ∆ηµοτική Αρχή και µε συγχωρείτε διότι θεωρώ αυτή τη στιγµή και τους 
σαράντα ένα ότι είναι ένα πρόβληµα και ας αφήσουµε πια είναι η αιτία και το αιτιατό. Εγώ 
χωράει µεγάλη συζήτηση, δεν είναι όµως επί του παρόντος. Αυτοί οι άνθρωποι και οι γέροντες 
και κυρίως τα παιδιά και αυτό που έβαλε ο Μπούρας, θέλουν τουλάχιστον µια βοήθεια και 
έχουµε υποχρέωση ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να τη δώσουµε.  

Ευχαριστώ κε Πρόεδρε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ κε Ανδρεάκο. Ο κ. Χριστόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε θα είµαι σύντοµος.  

Είναι απ’ όλους αποδεκτό πως πράγµατι οι συνδηµότες µας στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα της περιφέρειας βιώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες φόβου και ανασφάλειας. 
Πιστεύω όµως ότι αν χρησιµοποιήσουµε δύο παραµέτρους, τους αφορισµούς από τη µία και 
από την άλλη τον έντονο λαϊκισµό, σίγουρα δεν θα τους προσφέρουµε καµιά υπηρεσία, το 
µόνο που µπορούµε να κάνουµε, θα τους χαϊδέψουµε τα αυτιά.  

Ποιες είναι οι αιτίες του προβλήµατος; Εγώ δύο πιστεύω. Είναι η έντονη περιθωριοποίηση µιας 
κοινωνικής οµάδας που έχει δεχτεί στο παρελθόν άγρια εκµετάλλευση, οι τσιγγάνοι, που 
πραγµατικά βιώνουν συνθήκες εξαθλίωσης και θα πρέπει να δούµε την αιτία και την 
προσέγγιση αυτής της κοινωνικής οµάδας και το δεύτερο είναι το έλλειµµα αστυνόµευσης που 
υπάρχει.  

Για να γίνω συγκεκριµένος λοιπόν χωρίς λαϊκισµούς που θα µπορούσαµε να πούµε 
ακολουθώντας το παράδειγµα του ∆ηµάρχου, ότι ο ¨Υπουργός είναι δικός σας, βρέστε τον και 
λύστε το πρόβληµα¨ και εύστοχα το είπε ο συνάδελφος ο Μπούρας προηγουµένως, το πρώτο 
ζήτηµα λοιπόν είναι αυτούς τους ανθρώπους δεν θα πρέπει να τους αντιµετωπίσουµε µε 
αφορισµούς ή του τύπου τέλος πάντων ¨βγάζουµε τις χατζάρες¨ όπως είπε προηγουµένως ο 
συνάδελφος.  

Θα πρέπει εάν θέλουµε να δώσουµε λύση, µια οµάδα µια ειδικούς επιστήµονες εθελοντές όπως 
είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί και αστυνοµικοί, να πλησιάσουµε αυτές 
τις κοινωνικές οµάδες κάνοντας µια συζήτηση ώστε να τους βάλουµε σ’ αυτά τα κανονιστικά 
πλαίσια βοηθώντας τους ακόµη και µε υλικό τρόπο. ∆εν µπορεί όταν πεινάει το παιδί σου… 

 
ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται) 

 
Γιάννη, αυτός ο λαϊκισµός… Ας  τον, ας τον, άλλο, παίξε σε άλλο γήπεδο γι’ 
αυτά τα πράγµατα, παίξε σε άλλο γήπεδο!  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Πιστεύω λοιπόν αν θέλουµε να λύση, να µη φτάσουµε σε φαινόµενα του παρελθόντος που 
τους ανθρώπους αυτούς προσπαθήσαµε να τους στοιβάσουµε µέσα σε ένα περιβάλλον και 
αποτύχαµε.  
  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας είπα εγώ να περιοριστούµε στους επικεφαλής. Να ποια είναι η εικόνα. 

 
Να τελειώσω κε Πρόεδρε.Κε Πρόεδρε ζούµε σε καθεστώς… Αφήστε µε να 
πω τη γνώµη µου.  

Πιστεύω λοιπόν ότι σύντοµα πρέπει να τους προσεγγίσουµε µε ειδικούς επιστήµονες.  

Και το δεύτερο, να επισκεφτούµε τους χώρους και τους τόπους εκείνους προκειµένου να 
προσπαθήσουµε ένα κοµµάτι, δεν λέω το σύνολο. Ξέρω και µέσα σ’ αυτό το κοµµάτι είναι 
εγκληµατίες, είναι απατεώνες, είναι κλέφτες εκ γενετής, αλλά δεν µπορούµε να 
λειτουργήσουµε αφοριστικά, θα φτάσουµε σε αδιέξοδο.  

Και το δεύτερο έχει να κάνει µε το έλλειµµα αστυνόµευσης. Εδώ λοιπόν συνολικά θα πρέπει να 
το δούµε, τουλάχιστον οι δήµοι της Μεσσηνίας που βιώνουν αυτό το πρόβληµα… 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Χριστόπουλε ολοκληρώστε σας παρακαλώ! 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είναι κατάσταση αυτή Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε. 

 
Οι ∆ήµοι της Μεσσηνίας λοιπόν που βιώνουν αυτό το πρόβληµα όπως είναι 
η Μεσσήνη, η Καλαµάτα. Είδαµε ότι πρόσφατα ο ∆ήµος Μεσσήνης έγινε 

δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Αυτό τι είναι; Λαϊκισµός δεν είναι, ο Πρωθυπουργός να 
προσπαθεί να λύσει το θέµα. Τι λύθηκε; 
 
ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Περρωτή σας παρακαλώ! 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ας ξεκινήσουµε από κει λοιπόν.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε κε Χριστόπουλε, κλείστε σας παρακαλώ. 

 
Εν κατακλείδι λοιπόν η πρότασή µου είναι συγκεκριµένη. Πιστεύω ότι 
πρέπει να µπει µέσα και στο ψήφισµα ότι µια οµάδα από ειδικούς 

επιστήµονες και το δεύτερο να ζητήσουµε έντονα την αστυνόµευση της περιοχής.  

Ακόµη θα µπορούσαµε να πούµε ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι, γιατί είναι και εκεί άνθρωποι που 
είναι σύννοµοι και τσιγγάνοι σύννοµοι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι να αναλάβουν το 
µερίδιο ευθύνης για την εξάλειψη του φαινοµένου που στοχοποιεί και κατηγορεί το σύνολό 
τους. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γκλεγκλές για ένα λεπτό. 

 
Όλοι µιλάµε αλλά θα ήθελα να θέσω µια παράµετρο την οποία πολλοί την έχουν 
υπονοήσει αλλά κανείς δεν την έχει πει ευθέως. Το ζήτηµα είναι θέµα πολιτικής 

βούλησης. Έχουµε ακούσει εδώ ένθεν και ένθεν, για την τριτοκοµµατική Κυβέρνηση η οποία 
κάνει όλα τα θαυµάσια.  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 
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Γιατί λοιπόν η τρικοµµατική Κυβέρνηση δεν φέρνει ένα σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
των κατοίκων, την ανάγκη τους για προστασία και βέβαια και µε κάποιες κοινωνικές 
προεκτάσεις και προβλέψεις; Γιατί λοιπόν δεν φέρνει αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση ένα 
σχέδιο να δούµε πως θέλει να το αντιµετωπίσει; Όταν δεν φέρνει η Κυβέρνηση ένα τέτοιο 
σχέδιο γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση, για τους γνωστούς λόγους, κοµµατικούς και 
ψηφοθηρικούς, βέβαιο είναι ότι θα αποθρασυνθούν αυτοί οι άνθρωποι και φυσικά οι κάτοικοι 
δεν θα έχουν το δικαίωµα να αισθάνονται ασφαλείς στα σπίτια τους. Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας έχει το λόγο.  

 
 Κε Πρόεδρε ο φόβος και η ανασφάλεια είναι πολύ µεγαλύτερα κοινωνικά 
προβλήµατα, είναι πολύ µεγαλύτερο κοινωνικό πρόβληµα από την ανεργία και την 

έλλειψη παροχών υγείας. Είναι το 1ο πρόβληµα.  

Πρέπει όµως να απαντήσω και στους συναδέρφους της από κει πλευράς. Η Αριστερά 
γενικότερα τα επιχειρήµατα που διατυπώνει και τα οποία έρχονται για να δικαιολογήσουν την 
παραβατικότητα των Ροµά, θέλω να πω ότι είναι δηµοφιλή µόνο στα τσαντίρια των τσιγγάνων 
και πουθενά αλλού.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(∆εν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Χριστόπουλε!  

 
Θα φτάσω κι εκεί. Εγώ κ. συνάδερφε δεν έχω πάει σε κανένα τσαντίρι τσιγγάνου 
για να δικαιολογήσω ψήφο, να πάρω ψήφο. Εγώ προσωπικά. Αλλά θα αναφερθώ 

επ’ αυτού.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην απαντάτε κε Μπάκα. Σας παρακαλώ! 

 
Και πριν 40 χρόνια υπήρχε πολύ µεγαλύτερη φτώχια και δεν υπήρχε κράτος που να 
δίνει τότε, να παίρνουν οι τσιγγάνοι µε την εγγύηση του Ελληνικού δηµοσίου άτοκα 

δάνεια και υπήρχαν µεγαλύτερα προβλήµατα. Υπήρχε µεγαλύτερη φτώχεια, αλλά δεν υπήρχε 
εγκληµατικότητα σ’ αυτό το βαθµό που υπάρχει σήµερα από τους τσιγγάνους.  

Ποιοι είναι οι λόγοι; Επιγραµµατικά. Πρώτα από όλα είναι η ίδια η νοµοθεσία. Κακουργηµατικές 
πράξεις έχουν χαρακτηριστεί πρόσφατα πληµµελητικού χαρακτήρα, έχουν γίνει πληµµελήµατα. 
Σχεδόν πάνε στα δικαστήρια και τους αθωώνουνε, τους διώχνουνε. Ένα, η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης. ∆ιαπιστώνω ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης και σήµερα και εχθές.  

Άλλο θέµα. Η έλλειψη αστυνόµευσης. ∆εν έχει τη δύναµη που πρέπει να έχει η αστυνοµία, 
αλλά και της έχουνε δεµένα και τα χέρια της αστυνοµίας. Αλλά και δεν κάνει και τη δουλειά της 
που πρέπει να κάνει η αστυνοµία. Πείτε µου ένα τσιγγάνο που οδηγεί µε επικίνδυνο τρόπο το 
αγροτικό του στον εθνικό δρόµο γιατί κυρίως αγροτικά έχουνε, αν έχει δίπλωµα. Αν έχει άδεια, 
αν έχει ασφάλεια. Γιατί υπάρχει τέτοια προστασία; Να του πάρουνε την άδεια, να του πάρουνε 
τ΄ αυτοκίνητο, δε θα µπορεί να κυκλοφορήσει άρα δε θα µπορεί να κλέψει.  

Και δεν είναι µόνο οι κλοπές, ξεχνάµε να πούµε κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό και σηµαντικό.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Τι εικόνα περνάµε προς τα έξω;   

 
Κάτι πιο σοβαρό και σηµαντικό. ∆ιακινούνται στην περιοχή µας από τους 
τσιγγάνους, τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. ∆εν είναι µόνο οι κλοπές. ∆εν 

κλέβουνε µια σχάρα και µια σιδεριά.  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ:  
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Και το πιο σηµαντικότερο, ο πιο σηµαντικότερος λόγος που αποθρασύνονται ολοένα και 
περισσότερο οι Ροµά, βλέπετε δεν τολµάω να τους πω αλλιώς δηµόσια, γιατί αν τους 
αποκαλέσω όπως τους αποκαλούµε στο κατ’ ιδίαν, έχει αλλάξει η νοµοθεσία κύριοι 
συνάδερφοι, 3 χρόνια φυλακή θα φάω. Το ξέρετε αυτό; Πρόσφατα άλλαξε. Και ένα γενναίο 
πρόστιµο πάνω από 10.000 -15.000 ευρώ και που να τα βρούµε; Αλλά να πούµε και το πιο 
σηµαντικότερο, που έχουν αποθρασυνθεί κ. Πρόεδρε. Έχουν αποθρασυνθεί γιατί σε κάθε 
προεκλογική περίοδο πάνε κόµµατα, συνδυασµοί και υποψήφιοι και τους χαϊδεύουνε. Τους 
χαϊδεύουνε και νοµίζουνε οι τσιγγάνοι ότι είναι οι καµπόσοι!  

 
(Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας): Είναι άνθρωποι 
Γιάννη όµως και αυτοί!     

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Λιακούνάκου! 

 
Άνθρωποι είναι αλλά δεν τους δίνει όµως το δικαίωµα κανένας να παραβαίνουν το 
νόµο κατ’ επανάληψη. Να κινδυνεύουν οι άνθρωποι µες στα σπίτια τους. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν κ. Μπάκα ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

 
Εγώ είπα µερικούς λόγους, µερικές αιτίες που έχει αυξηθεί η παραβατικότητα ένεκα 
της αποθράσυνσης  µιας κατάστασης που βιώνουµε. Αυτά και τίποτε άλλο. 

 
Ευχαριστούµε. Ο κ. Μιχαλόπουλος.  
Σας παρακαλώ να είστε σύντοµος κ. Μιχαλόπουλε. 

 
Όσο µπορώ.  

Ναι, κ. Πρόεδρε, κατ’ αρχήν σε ότι αφορά τη σοβαρότητα του 
προβλήµατος και την ανάγκη να προστατευθούν οι κάτοικοι από την εγκληµατικότητα δεν 
χωράει δεύτερος λόγος νοµίζω ότι δεν θα προσθέσω κάτι άλλο, να πω κι εγώ τα δικά µου. 
Είναι πέραν πάσης αµφιβολίας.  

Τι πρέπει να πούµε εδώ πέρα όµως; Για να θεραπεύσεις µια αρρώστια, πρέπει να κάνεις σωστή 
διάγνωση. Να δούµε τις αιτίες που γεννάνε αυτό το φαινόµενο. Και οι αιτίες δεν είναι άλλες 
από την οικονοµική κρίση, από την εξαθλίωση πλατιών λαϊκών στρωµάτων που όλο και 
περισσότερο διευρύνονται και τους αναγκάζουν να µη µπορούν να ζήσουν στα πλαίσια της 
νοµιµότητας και να καταφύγουν στην παρανοµία. Αυτή είναι η αιτία που όξυνε το πρόβληµα 
τα τελευταία χρόνια και αν θέλετε, όσο προχωράει η κατάσταση και βαθαίνοντας η κρίση, θα 
οξύνετε και το πρόβληµα. Το κουβεντιάζαµε πριν ένα χρόνο, δεν ήταν τόσο σοβαρή η 
κατάσταση όσο είναι σήµερα. Αν θα το κουβεντιάσουµε τον επόµενο χρόνο το ίδιο ζήτηµα, 
πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγµατα.  

Τι προτείνουµε εµείς απέναντι σε αυτό το πρόβληµα. Καταρχήν να ληφθούν µέτρα να 
ανακουφίσουν τα λαϊκά στρώµατα, να τους δώσουν µια ανάσα σε ανθρώπους που δεν έχουν 
δυνατότητα επιβίωσης για διάφορους λόγους, για λόγους ανεργίας, για χίλιους δύο λόγους που 
έχουνε περιέλθει σε αυτή την κατάσταση. Το πρώτο είναι αυτό και έχουµε κάνει πάµπολλες 
προτάσεις µε συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να ανακουφιστούνε τα λαϊκά 
στρώµατα.  

∆εύτερον σε ότι αφορά στην αστυνόµευση  κύριοι συνάδερφοι. Κατ’ αρχήν η επίθεση που 
κάνει η Κυβέρνηση σε µισθούς και µεροκάµατα σε όλο το λαό, δεν αφήνει από έξω και τους 
αστυνοµικούς και σ’ αυτούς έχουνε περικοπεί οι µισθοί και βέβαια από έναν κακοπληρωµένο 
αστυνοµικό δεν µπορείς να περιµένεις και πολλά πράγµατα. 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ 

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.: 
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Ένα άλλο ζήτηµα που πρέπει να προσέξουµε εδώ, είναι τον προσανατολισµό της αστυνοµίας. 
Πάντα λέµε δεν υπάρχουν αρκετοί αστυνοµικοί, είναι λίγοι, δεν επαρκούν. Για δέστε όµως που 
απασχολούνται; Παρακολουθούνται και σήµερα όπως και ακόµα περισσότερο από παλαιότερα, 
η συνδικαλιστική δράση, η πολιτική δράση µεµονωµένων  ανθρώπων, φορέων, οργανώσεων, 
κοµµάτων. Ένα µεγάλο µέρος της αστυνοµίας απασχολείται σε αυτό. ∆εν νοµίζω ότι 
πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά.  

Ένα δεύτερο που θα ήθελα να επισηµάνω. Έχει αναλάβει σήµερα η αστυνοµία µια σειρά 
γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως έκδοση διαβατηρίων, θεωρήσεις αδειών και δε 
συµµαζεύεται. Ποιος ο λόγος να µη αποδεσµευθούν αυτοί οι αστυνοµικοί και να ανατεθούν τα 
καθήκοντα αυτά σε υπηρεσίες και να τα επιφορτίζονται οι αστυνοµικοί, οι οποίοι θα 
µπορούσανε να βγούνε έξω να αστυνοµεύσουν καλύτερα  τις περιοχές; Άρα ένα κοµµάτι του 
δυναµικού της αστυνοµίας δεν απασχολείται στα καθήκοντά του και είναι πάρα πολύ σοβαρό 
αυτό.  

Και ένα ακόµα παραπάνω εδώ θα πρέπει να προσεχθεί κάτι άλλο κύριοι συνάδερφοι. 

 
ΦΩΝΗ: …(∆εν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κατάλογος των οµιλητών έληξε. Έπρεπε να είχανε γραφτεί από την αρχή.  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Να ολοκληρώσω κ. Πρόεδρε;  

 
Μισό λεπτό µετά την εισήγηση του κ. Μπρεδήµα είπανε ποιοι θα είναι οµιλητές. 
∆εν γραφτήκατε. Τώρα θέλετε να µιλήσετε;  

 
ΦΩΝΗ: …(∆εν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µιλήσει µόνο η κα Πολυχρόνη και να τελειώνουµε. Για ένα λεπτό.  

 
Ένα λεπτό να τελειώσω κ. Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε κε Μιχαλόπουλε. 

 
Αµέσως δεν θα αργήσω.  

Μιλάµε για λειψή αστυνόµευση και κενό στην αστυνοµία. ∆εν θα 
πρέπει επ’ ουδενί να επιτρέψουµε το κενό αυτό να το καλύψει η Χρυσή Αυγή. Έτοιµοι είναι να 
σπεύσουνε….. 

 
Μην επαναλαµβάνουµε τα ίδια. Σας παρακαλώ, δεν έχει νόηµα να λέµε τα ίδια.  
 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.: ∆εν λέµε τα ίδια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Μιχαλόπουλε σας παρακαλώ πολύ. ∆είξτε κατανόηση.  

 
Θα είχα τελειώσει.  

Λοιπόν επιµένω και πάλι ότι δεν θα πρέπει να αφήσουµε και να 
επιτρέψουµε επ’ ουδενί αυτό το κενό να το καλύψει η Χρυσή Αυγή. Θα δούµε άσχηµα 
πράγµατα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν κα Πολυχρόνη για ένα λεπτό. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. :  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.: 
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(Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σταµατινού):  
Μιλάω και ως παθούσα απόψε, γιατί µε έκλεψαν το Σάββατο το απόγευµα. Τρία 

στενά κάτω από το σπίτι µου πήγα να πιω ένα καφέ µε τον άντρα µου και το παιδί µου, 7:30 
µε 9:30 Πρόεδρε και γυρίσαµε και το σπίτι µας ήταν παραβιασµένο.  

Μιλάτε όλη αυτή την ώρα και δεν έχω ακούσει ούτε µία πρόταση και λυπούµαι. Λυπούµαι γιατί 
δεν µπαίνουµε στην ουσία του προβλήµατος. Ζούµε µε το φόβο, σήµερα η ώρα 1:00 το 
µεσηµέρι είχα κλειδαµπαρώσει το σπίτι µου και ήµουνα στο σκοτάδι και δε θέλω να ζω έτσι. 
Είµαι νέος άνθρωπος, έφυγα από τη Καλαµάτα για να ζήσω στην περιφέρεια, πιο άνετα, σε ένα 
µεγάλο σπίτι και δε θέλω να ζω µε το φόβο. 

Όλοι σας, αντιπολίτευση, πλειοψηφία, βοηθήστε να γίνει κάτι. Αυτή τη στιγµή τα χωριά του 
Άρι, της Θουρίας, των Αρφαρών, πλήττονται καθηµερινά. Σήµερα πάλι ληστεία, εχθές πάλι δύο 
ληστείες. ∆εν γίνεται! Ας ανοίξει το αστυνοµικό τµήµα στα Αρφαρά, µία πρόταση πολύ 
σηµαντική. ∆ήµαρχε βοηθήστε µας όσο µπορείτε. Αυτό.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο.   

 
¨∆ήµαρχε βοηθήστε µας¨! Είναι µία κραυγή αγωνίας αλλά δεν ξέρω το τι 
αντίκρισµα µπορεί να έχει.  

Είναι αλήθεια ότι µιλάµε για ένα γεγονός όπου όλοι ξέραµε µέσες άκρες πέντε πράγµατα, 
µπορούµε και να εντυπωσιάσουµε δεδοµένης της διάθεσης της κοινής γνώµης, αλλά εγώ σας 
λέγω ότι το ζήτηµα αυτό από εµάς, τους νουν έχοντες, πρέπει να προσεγγίζεται µε κριτήριο τη 
λογική πάντοτε και µε συγκεκριµένες προτάσεις. Όχι µε κραυγές, ούτε µε συνθήµατα. Mε 
προτάσεις. Και σας τα λέγει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο µόνος µέσα σε αυτή την αίθουσα 
που έχει καταγγελθεί επανειληµµένα από τους αθιγγάνους, από την τηλεόραση. ∆εν ξέρω αν  
υπάρχει κανένας άλλος, εγώ έχω καταγγελθεί. Κανένας. Ούτε σε πολιτικό επίπεδο. Μόνο εγώ. 
Κατ’ επανάληψη και σε όλα τα κανάλια.  

Σας λέγω λοιπόν το εξής: Πρέπει να το προσεγγίσουµε µε τη λογική και µε προτάσεις. Ούτε 
λύσεις είναι, ¨έτσι και περάσει από την ιδιοκτησία µου τον καθάρισα¨, ούτε ¨βάλτε τους 
αλυσίδες στα πόδια¨. Μια κοινωνία πολιτισµένη δεν προσεγγίζει τα ζητήµατα µε τέτοιους 
τρόπους. Μπορεί να εντυπωσιάζουµε το καφενείο, αλλά βουλευόµενα σώµατα δεν σκέφτονται  
και πολύ περισσότερο δεν δρουν µε τέτοιο τρόπο.  

Λυπούµαι για το γεγονός ότι κωλύοµαι να πω ενώπιον του Σώµατος και αυτό δεν αποτελεί 
προσβολή, ορισµένα ζητήµατα τα οποία ξέρω, τα οποία έχουν σχέση µε της κρατικές αρχές και 
τη δυνατότητα του κράτους µας. Σας βεβαιώνω ότι εχθές που ήµουνα στην Αθήνα, κινήθηκα 
σε διάφορα επίπεδα για το συγκεκριµένο θέµα, σε διάφορα επίπεδα υψηλότατα. Και προφανώς 
δεν είµαι εγώ αυτός που θα πω ¨πήγα τα είπα, αφού τα είπα άρα δεν έχω καµία ευθύνη, ας 
έρθουν να τα λύσουνε¨,  διότι ξέρω είναι ένα πρόβληµα σύνθετο, είναι πολυπλόκαµο, έχει 
πολλές αιτίες. Η κυριότερη αιτία είναι η κρίση και η έντασή της, προφανώς και η διαλυτική 
κατάσταση που υπάρχει στο κράτος µας σε πάρα πολλά επίπεδα, ας µη γελιόµαστε, διότι 
µπορούν να παρθούν κάποια µέτρα, όπως είναι ο έλεγχος των κλεπταποδόχων κλπ, για να 
µειώσουν την ένταση του προβλήµατος.  

Εγώ επί του πρακτέου κα Πολυχρόνη και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω να πω τα εξής, θα πω και 
κάποια άλλα πράγµατα χρήσιµα. 

Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υιοθετήσουµε οµόφωνα το ψήφισµα που µας έφεραν χωρίς 
προσθήκη. Αν έχοµε να πούµε κάτι άλλο, ας έρθει ένα θέµα σε µια επόµενη ηµερήσια διάταξη, 
να βγάλοµε κάτι καινούριο. Αλλά εφόσον οι Πρόεδροι συγκροτηµένα έφεραν κάτι, έχοµε 
υποχρέωση θεωρώ, βεβαίως κάνει ο καθένας ότι θέλει, να το ψηφίσοµε και να το στείλοµε εκεί 
που πρέπει. Το πρώτο. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω, είναι ότι εγώ αύριο θα κάνω µία επίσκεψη, ήδη έχει 
προγραµµατιστεί, µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, για να συζητήσοµε εκεί διάφορα πράγµατα. 
Σήµερα έγινε µία πρώτη κουβέντα µετά την έλευση των Προέδρων στο ∆ηµαρχείο. Ακολούθως 
θα επισκεφθώ και τον κ. Εισαγγελέα. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που θα το κάνω µε 
συγκεκριµένες προτάσεις και ελπίζω ότι αύριο θα ανακοινωθούν από τις αρχές καταστολής, 
συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία θα ανακουφίσουν την περιοχή σε κάποιο βαθµό, διότι αγαπητή 
µου κα Πολυχρόνη εάν δεν αντιµετωπισθούν οι αιτίες που δηµιουργούν το πρόβληµα και είναι 
σωστό αυτό, να µην περιµένοµε από κατασταλτικά µέτρα, την επίλυσή του. Όποιος δεν το 
βλέπει αυτό µπορεί να λέει ότι µε ¨κουµπουροφόρους¨ θα λύσοµε τα προβλήµατα. ∆εν 
γίνεται. Είναι οι αιτίες που δηµιουργούν το πρόβληµα.  

Και για να σας πω για τις αιτίες, να σας πει ένας ∆ήµαρχος που έχει καταγγελθεί 20 φορές από 
τα κανάλια. Εµείς προσπαθούµε τα παιδιά τους που πηγαίνουν σχολείο, των Ελλήνων 
Αθιγγάνων, γιατί είναι συνέλληνες και δεν είναι όλοι παραβατικοί, να τα στηρίζοµε µε ένα 
δεκατιανό, κατά προτεραιότητα τα παιδιά τους, σε όλα τα σχολεία που εισηγείται η 
εκπαίδευση. Γιατί; Για να τα κρατάµε στα σχολεία και να τα βοηθάµε. Να τα βοηθάµε. ∆εν 
λύνεται αυτό το πρόβληµα από τη µία στιγµή στην άλλη, δεν λύνεται. Προφανώς, παρά το 
γεγονός ότι ο φίλος ∆ήµαρχος Μικροµάνης µου έχει πει κάτι που δεν το επαναλαµβάνω, εγώ 
θεωρώ καθήκον µου κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είναι παραβατικοί, να µπουν στο πρόγραµµα 
κοινωνικής εργασίας και να γίνει µία προσπάθεια ένταξής τους, παρά το γεγονός ότι, µου έχει 
δώσει µία πληροφόρηση ο Χάρης, που ενδεχοµένως συνδέεται µε προβλήµατα.  
 
ΦΩΝΗ: Τον είπατε ∆ήµαρχο. 

 
Ποιος; Ο Χάρης. ∆εν πειράζει, καλοµελέτα και έρχεται. 

Και το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω. Ακούστε µε. 

∆εν ήρθε το Κράτος, δεν ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και έκανε επενδύσεις που ξεπερνούν 
τα τρία εκατοµµύρια ευρώ; Τι είναι; Εγώ ξέρω και σας το λέω ως Σώµα, πήγα το Σεπτέµβριο 
στο Υπουργείο Εσωτερικών για να µιλήσοµε και για τις δικές µας ευθύνες. ∆εν φτάνουνε οι 
φωνές και οι ιαχές. Έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών µία σύσκεψη υπό το Γενικό Γραµµατέα 
τον κ. Συρίγο, ο οποίος είναι από δω παρακαλώ πάρα πολύ, και γνωρίζει και το πρόβληµα και 
την έκτασή του. Μας ζητήθηκε και παραδώσαµε πλήρη φάκελο, µε το που διαµένουν, τι 
προβλήµατα δηµιουργούνται, ανά κοινότητα πήραµε πληροφόρηση και από τους προέδρους 
και από το Υπουργείο Εσωτερικών δόθηκαν συγκεκριµένες κατευθύνσεις, τι να γίνει µε την 
Μπιρµπίτα, τι να γίνει από δω, τι να γίνει µε προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  πληρώνει. Να 
µην πω ποιος είναι ο προσφεύγων και ποιος υποβάλλει τις σχετικές µελέτες, γιατί µπορεί να 
λέτε οτιδήποτε, µπορείτε να πείτε οτιδήποτε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικούς 
κωδικούς, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, κωδικούς για βρεφονηπιακούς σταθµούς, για µεταφορά, 
για το ένα, για το άλλο. 

Υπάρχει µία προσφορά από τον ∆εσπότη για να στηθεί µία εκκλησία εκεί στην Μπιρµπίτα, διότι 
υπάρχει µία κατηγορία από αυτούς οι οποίοι είναι εξαιρετικά πιστοί ή µπορεί να λειτουργήσει 
στην κατεύθυνση της συνοχής.  

Για πέστε µου σας  παρακαλώ, πόσο πιο δυνατοί θα είµαστε στις κατασταλτικές µας 
παρεµβάσεις, πόσο πιο δυνατοί και πόσο πιο πειστικοί θα είµαστε αν σαν κοινωνική δοµή 
είχαµε κάνει τις ενέργειες  που παραγγέλλονται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μπορεί 
κανείς να προτείνει ότι οι λύσεις είναι να φορτωθούµε κάποια κουµπούρια ή κάποια ραβδιά και 
να αρχίσοµε να κυνηγάµε κόσµο στους δρόµους; Είναι πρόταση αυτή; Μπορεί να είναι 
πρόταση πολιτισµένης κοινωνίας;  

 
ΠΕΡΡΩΤΗΣ:  ….(δεν ακούγεται)…. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Περρωτή σας παρακαλώ. Κύριε Περρωτή µην διακόπτετε.    

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εγώ αγαπητέ Παναγιώτη έχω καθήκον, άκουσέ µε, έχω καθήκον να είµαι η 
φωνή της λογικής. Άκουσε Παναγιώτη.  

Εγώ έχω καθήκον να είµαι η φωνή της λογικής, διότι εάν σε αυτές τις δύσκολες ώρες 
επικρατήσει ο θερµοκεφαλισµός και οι ακραίες συµπεριφορές, οι πρώτοι που θα απολογηθούµε 
θα είµαστε εµείς και δεν θα κλαίµε, ούτε για τα φρούτα, ούτε ενδεχοµένως για κάποιες υλικές  
ζηµιές… 
 
ΠΕΡΡΩΤΗΣ:  ….(δεν ακούγεται)…. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Περρωτή σας παρακαλώ µην διακόπτετε. 

 
Συµπερασµατικά λοιπόν, µπορώ να σας πω ότι, το κράτος µας έχει προβλήµατα 
για τα οποία λυπούµαι και δεν τα αναλύω σε επίπεδο καταστολής. Ότι υπάρχουν 

δυνατότητες σε επίπεδο πρόληψης λίγες, αλλά υπάρχουν δυνατότητες.  

Ελπίζω αυτή η σύσκεψη που παραγγέλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα 
Χριστούγεννα, όπου µιλάει για την Μπιρµπίτα και για πολλά άλλα πράγµατα, να γίνει κάποτε 
πράξη. Και αύριο όπου θα συναντήσω τις αρχές καταστολής, πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί ένα 
πρόγραµµα, το οποίο εν µέρει µπορεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα. Εν µέρει. Και παρακαλώ, 
θερµοπαρακαλώ τους Προέδρους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων να παίξουνε ένα ρόλο προς 
την κατεύθυνση της λογικής, ένα ρόλο κατευνασµού, όσο µπορούν και όσο είναι δυνατόν.  

Καταλαβαίνω τον άνθρωπο που τον έκλεψαν, τον άνθρωπο που του πήραν το βιός, που του 
κατέστρεψαν το κτήµα, τα καταλαβαίνω απολύτως και σας τα λέει ένας άνθρωπος που τον 
έχουν καταγγείλει κατ’ επανάληψη και δεν έχω καταδεχθεί ποτέ και το λέω ενώπιων της 
κάµερας, ποτέ δεν έχω καταδεχθεί για οποιουδήποτε είδους συναλλαγή. Γι’ αυτό και 
καταγγέλλοµαι.  

Μην ξεφύγει η κατάσταση, διότι προσέξτε, εµείς θα είµαστε οι εκτεθειµένοι. Παρακαλώ 
ιδιαίτερα τους Προέδρους και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι έχουνε χτυπηθεί, να κάνοµε το βήµα 
της υπέρβασης. Εγώ θα κάνω και άλλη µία προσπάθεια, θα σας ενηµερώσω, δεν θέλω να την 
πω τηλεοπτικά, αλλά η ∆ηµοτική Αρχή θα εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες έχει και σας 
παρακαλώ, είσαστε πρόεδροι και έχετε στο κάτω - κάτω ευθύνη και καθήκον όσο µπορείτε να 
κρατήσετε τα πράγµατα.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι θα διαβαστεί το ψήφισµα, να ψηφιστεί ως έχει και αν 
χρειαστεί, σε επόµενη συνεδρίαση θα επανέλθει πάλι το θέµα αυτό. 

 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  
                                            ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Η καθηµερινή ζωή των κατοίκων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και 
Αρφαρών του ∆ήµου Καλαµάτας έχει γίνει επικίνδυνη και αφόρητη λόγω της έντονης 
παραβατικής συµπεριφοράς που παρατηρείται στην περιοχή. 

 Καθηµερινά διαπράττονται αδικήµατα: κλοπές, ρευµατοκλοπές, απειλές, ηχορύπανση, 
κατάληψη ιδιωτικών και δηµοσίων χώρων, σωρεία υγειονοµικών και πολεοδοµικών 
παραβάσεων. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 Κινδυνεύουµε εµείς και τα παιδιά µας από µια κοινωνική οµάδα, η οποία έχει ευνοηθεί 
από την πολιτεία, µε τη δωρεάν παραχώρηση οικιών και υπέρογκα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα, χωρίς να αποδίδει στην πατρίδα αυτά που αποδίδουµε εµείς, οι δοκιµαζόµενοι, 
νοµοταγείς πολίτες. Οι αρµόδιοι φορείς µας δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 

 ∆ιαµαρτυρόµαστε για την υφιστάµενη, απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση στην 
περιοχή των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών Μεσσηνίας. Θεωρούµε ότι οι 
αρµόδιοι φορείς κωφεύουν και τους καθιστούµε υπεύθυνους για το όποιο ατυχές ή 
απρόβλεπτο περιστατικό συµβεί στην πιο πάνω περιοχή. ∆ηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε τον 
αγώνα µας για τη διεκδίκηση εκκαθάρισης της περιοχής, µε κάθε νόµιµο τρόπο. Επιδιώκουµε 
να προστατεύσει η πολιτεία τους νοµοταγείς πολίτες και τις περιουσίες τους. Ζητούµε την 
αυστηρή εφαρµογή των νόµων, την καταστολή της εγκληµατικότητας, καθώς και την ποινική 
δίωξη παντός υπευθύνου από τον αρµόδιο εισαγγελέα. 

 Ζητούµε άµεσα: Τη σύσταση αστυνοµικού τµήµατος στην περιοχή µας και έως ότου 
γίνει αυτό την ενίσχυση της οργανικής δύναµης των αστυνοµικών τµηµάτων του Α.Τ. 
Περιφερείας και την εντατικοποίηση των αστυνοµικών ελέγχων στις άνω δηµοτικές ενότητες 
του ∆ήµου Καλαµάτας των ειδικών αστυνοµικών οµάδων (ΟΠΚΕ – ∆ΙΑΣ). 

 Σε περίπτωση που δεν αποφέρει αποτελέσµατα αυτή µας η τακτική της έκκλησης στις 
αρµόδιες αρχές θα προβούµε σε δυναµικές κινητοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους των 
περιοχών µας να αποκλείσουµε δρόµους, δηµόσιες υπηρεσίες και ότι άλλο αποφασίσει το 
συντονιστικό µας όργανο. 

 Κοινοποιούµε το παρόν: Στον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά, στον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε, στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Β. Μεϊµαράκη, στους υπουργούς 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Προστασίας του Πολίτη κ. Αντ. Μανιτάκη και κ. Ν. ∆ένδια, 
αντίστοιχα, περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτ. Τατούλη, αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. 
Π. Αλευρά, δήµαρχο Καλαµάτας κ. Π. Νίκα, Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Μεσσηνίας, βουλευτές 
Μεσσηνίας, Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Καλαµάτας. 
 
     Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 
  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν ψηφοφορία. Η πλειοψηφία ¨Ναι¨, η ¨Αλλαγή¨; 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Κε Πρόεδρε είχαµε  µία πρόταση, να προστεθούν…  

 
Συγνώµη. Όπως είπε και ο κ. ∆ήµαρχος, να ψηφιστεί το ψήφισµα ως έχει. Έχετε 
αντίρρηση;   

 
Να προστεθούν, σε αυτό το ψήφισµα, δύο επισηµάνσεις οι οποίες έγιναν και 
από τη πλευρά του κ. Φωτέα και από τη πλευρά του κ. Μπεχράκη και από την 

πλευρά του κ. Χριστόπουλου, µε τρεις παραγράφους τις οποίες θα τις βάλετε πέραν όλων 
αυτών.  

Υιοθετούµε ολόκληρο το ψήφισµα αυτό συν τις τρεις αυτές προτάσεις τις οποίες θα τις 
διατυπώσουµε και θα τις πάρει ο γραµµατεύς να τις διευθετήσει. 

  
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Ποιες προτάσεις;       

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  
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Νίκο; Όπως προείπαµε εµείς, σας παρακαλώ πολύ, να ψηφιστεί το ψήφισµα ως 
έχει. 

 Θα ακολουθήσει συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή και µε τον 
εισαγγελέα και αν υπάρξει πάλι θέµα, θα επανέλθει.  
Ως έχει το ψήφισµα. 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Όχι ως έχει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπαίνουµε σε ψηφοφορία 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Όχι. 
 
ΦΩΝΕΣ:…….. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το διάβασε. 
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Την παράγραφο αυτή… (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, µισό λεπτό κ. Μωρακέα. 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε το λόγο, δευτερολογία.   
 
ΦΩΝΕΣ:…….. (δεν ακούγεται) 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω επί της διαδικασίας, να σας βοηθήσω. Να βοηθήσω το Σώµα λίγο… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. 

 
Να βοηθήσω το Σώµα λίγο. Ακούστε, να σας βοηθήσω λίγο αν µου επιτρέπετε. 

Αυτό το ψήφισµα το οποίο εκπορεύεται από τους Προέδρους και τους 
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, των οικειών Ενοτήτων, έχει πάει σε όλες τις αρχές της 
χώρας, έτσι όπως το διαβάζετε. Στον Πρόεδρο το Αρείου Πάγου, στον Πρωθυπουργό, στους 
Βουλευτές, στους Υπουργούς. Εµείς εδώ τι θα κάνουµε; Θα το αλλάξουµε; Έχουµε µία 
υποχρέωση αποδοχής….     

 
Κύριε Πρόεδρε, εφόσον οµοφώνως οι Πρόεδροι θέλουνε αυτό, συµφωνούµε 
µε αυτό. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, η πλειοψηφία ¨Ναι¨. Η Αλλαγή ¨Ναι¨. Η Λαϊκή Συσπείρωση; 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Ένα λεπτό το λόγο, έχω δικαίωµα δευτερολογίας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το λόγο. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και εµείς ένα λεπτό. 

 
Να πω, δεν λέω πολλά, µόνο για το ψήφισµα το συγκεκριµένο.  
∆εν είναι κακό ας πούµε να είναι…. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ψηφίζετε Ναι ή Όχι; Αυτό είναι. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  
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Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε, µισό λεπτό.  
Λοιπόν θα συµφωνούσα µε το ψήφισµα ως έχει, µε την επισήµανση να αφαιρεθεί 

η τρίτη παράγραφος. Γιατί; Γιατί αντιµετωπίζει την εγκληµατικότητα σαν να είναι φαινόµενο 
µόνο των Ροµά….  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νίκο, αφού έχουµε µπει στην ψηφοφορία τώρα. 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε. Θέλετε να είναι οµόφωνο ή δεν θέλετε;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Να πούµε τη θέση µας εµείς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είµαστε στο στάδιο της ψηφοφορίας.  
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Όχι είµαστε στο στάδιο των δευτερολογιών… 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Ως έχει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ως έχει τίθεται. 

 
Κύριε Πρόεδρε µίλησε ο κ. Μπρεδήµας, δευτερολογία. Θέλω δευτερολογία τώρα. 
Ήµαρτον. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι δευτερολογία; Είµαστε στο στάδιο της ψηφοφορίας. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλουµε να µιλήσουµε. 

 
Κύριε Πρόεδρε δώσατε το λόγο στο κ. ∆ήµαρχο, δώσατε το λόγο στο 
κ. Μπρεδήµα.  

∆ηλαδή, δεν µπορούµε να δικαιολογήσουµε την ψήφο µας, τι θα πούµε για το ψήφισµα για 
ένα λεπτό; Κοιτάξτε να δείτε, την αυστηρότητά σας να την δείχνετε αλλού.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη, µην παίρνετε το λόγο αυθαίρετα. Ο κ. ∆ιασάκος. 

 
Κύριε Πρόεδρε το πρόβληµα µε την εγκληµατικότητα δεν εντοπίζεται µόνο στους 
Ροµά. Θέλετε να σας πω; Πριν κάποια χρόνια ο κ. Σκαλαίος … 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά τοποθέτηση θα κάνουµε; Πάλι;    

 
…. έβαλε να ψάξουν ποιος κλέβει τις αγκινάρες και βρήκε τσιγγάνους άλλους. ∆εν 
είναι µόνο οι Ροµά…. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν την ψήφο σας µπορείτε να δικαιολογήσετε, τίποτε άλλο.  

 
Θα συµφωνούσαµε να αφαιρεθεί η τρίτη παράγραφος που εντοπίζει το πρόβληµα 
µόνο σε αυτούς… 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ως έχει το ψήφισµα, το ψηφίζετε Ναι ή Όχι; Τίποτε άλλο. Αυτό ζητάµε. 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Λοιπόν να βγει η τρίτη παράγραφος να το ψηφίσουµε και εµείς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν αλλάζει, ως έχει λέµε. ∆εν αλλάζει. 
 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  
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∆ΙΑΣΑΚΟΣ: ∆εν το ψηφίζουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Μπεχράκης. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κε Πρόεδρε διαδικαστικά.  
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Στέκει εκτός από την τρίτη παράγραφο.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη έχουµε µπει στο στάδιο της ψηφοφορίας. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι να πούµε την άποψή µας, νοµίζουµε ότι βοηθάµε το ∆ηµοτικό … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι άποψη, Ναι ή Όχι. 

 
Κύριε Πρόεδρε θα αφήσετε να µιλήσουµε, να µας ακούσετε και µετά  θα 
προχωρήσετε στη … 

 
Κύριε Μπεχράκη και επαναλαµβάνω είµαστε στο στάδιο της ψηφοφορίας. 
Μπορείτε να δικαιολογήσετε τη ψήφο σας. 
 
Κε Πρόεδρε µε συγχωρείτε. Θα µπορούσατε από την αρχή να πείτε ¨εµείς θα 
βάλουµε αυτό το ψήφισµα¨ για να µιλήσουµε και να τοποθετηθούµε 

συγκεκριµένα… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπαµε το ψήφισµα που έφεραν οι Πρόεδροι…. 

 
∆εν είπατε. Τελευταία στιγµή το είπατε.  
Θα διευκολύνετε τώρα να ακούσετε τι λέµε διαδικαστικά και εµείς. Ένα λεπτό.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν υπάρχει ένα λεπτό. Ψηφίζουµε. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε εµείς θέλουµε να προφυλάξουµε.. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη όχι. 

 
Θα µας βάλετε τα λόγια στο στόµα µας, τι θέλουµε να πούµε εµείς. Θα µας 
αφήσετε για δύο λεπτά να πούµε την άποψη µας για το ψήφισµα. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας αφαιρείται ο λόγος. Ψηφίζετε; Ναι ή Όχι; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα µας αφήσετε να µιλήσουµε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι αυτό που ζητώ θέλω. 

 
∆ιαδικαστικά µπορείτε να µας αφήσετε να µιλήσουµε. Να εξηγήσουµε στο 
Σώµα, να εξηγήσουµε στο Σώµα κάτι; 

Το ψήφισµα αυτό δεν είναι το ψήφισµα των Προέδρων. Θα είναι ψήφισµα, σας παρακαλώ κ. 
Πρόεδρε, το ψήφισµα αυτό που θα βγει θα είναι το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Εποµένως θα είναι ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γι αυτό µπαίνει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. ∆εν είναι αποδοχή να γραφτεί στα πρακτικά ότι είναι το ψήφισµα.. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη…  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα µας αφήσετε να µιλήσουµε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επάνω σε αυτό που λέτε. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Επάνω σε αυτό που λέω θα µε αφήσετε να… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υιοθετήσαµε το ψήφισµα των Προέδρων και αυτό τίθεται σε ψηφοφορία.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε εµείς πάµε να βγάλουµε ένα ψήφισµα σα ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Αυτό το ψήφισµα πρέπει να δηµιουργεί µια δυναµική, να βοηθάει 

τους ανθρώπους να λύσουν το πρόβληµά τους….  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάλι τα ίδια; Μα κ. Μπεχράκη σας είπα αυτό το ψήφισµα… 

 
… επειδή υπάρχουν ορισµένα πράγµατα σε αυτό το ψήφισµα που προσβάλλουν 
ακόµα και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο.  
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας ζητάω τον λόγο κύριε Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί της διαδικασίας και ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει κ. ∆ήµαρχε. 

 
Λοιπόν, επί της διαδικασίας, γιατί κινδυνεύοµε να χάσουµε το δάσος.  

Θέλω να σας πω αυτό το οποίο ισχύει σε όλα τα Σώµατα και όσοι έχουµε κάνει 
Πρόεδροι κατά το παρελθόν, αυτά τα ξέροµε και νοµίζω και όλοι οι συνάδελφοι που είναι 
έµπειροι. Όταν ολοκληρώνεται η συζήτηση, η οποία µπορεί να ολοκληρώνεται και πριν 
εξαντληθεί ο κατάλογος ρωτώντας ο Πρόεδρος,  φωτίστηκε στο Σώµα, όταν ολοκληρώνεται η 
συζήτηση, µπαίνουµε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. 

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας δεν γίνεται συζήτηση. Ακούστε µε. Ψηφίζοµε, υπάρχουν 
κατατεθειµένες προτάσεις  µία, δύο, τρεις, µπαίνουν στην ψηφοφορία κατά σειρά. Προφανώς 
αυτός ο οποίος ψηφίζει έχει το δικαίωµα, µετά την ψήφο του, να αιτιολογήσει και την πρότασή 
του, η οποία καταγράφεται στα πρακτικά και τελειώνουµε. Ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία της 
ψηφοφορίας,  δεν µπορούµε να ξεκινάµε έναν άλλον κύκλο αγορεύσεων.  

Υπάρχει λοιπόν µία συγκεκριµένη πρόταση η οποία υιοθετήθηκε από το Σώµα, η απόφαση θα 
λέει, επί της διαδικασίας µιλάω, το Σώµα θα πει ¨υιοθετούµε την πρόταση των προέδρων, την 
υιοθετούµε¨ και την διαβιβάζοµε προφανώς εκεί που την διαβίβασαν και  οι Πρόεδροι για να 
φαίνεται η συνηγορία µας και από κει και πέρα όποιος δεν την υιοθετεί και δεν καταθέτει 
πρόταση δική του µπορεί µετά την ψηφοφορία να κάνει δήλωση για καταγραφή στα πρακτικά, 
που να αιτιολογείται και η ψήφος. Αυτή είναι η διαδικασία και παρακαλώ µην ανοίγουµε πάλι 
κύκλο συζήτησης. 

 
Κύριε Πρόεδρε να προσθέσω κάτι  σε αυτά που είπε ο κ. ∆ήµαρχος. Το 
θέµα µπήκε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υιοθέτηση του ψηφίσµατος των 

Προέδρων, δεν µπήκε ως συζήτηση επί του ψηφίσµατος. Ο τίτλος του θέµατος είναι υιοθέτηση 
ή όχι του ψηφίσµατος, εάν έµπαινε συζήτηση επί του ψηφίσµατος είχαµε το δικαίωµα να 
προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε, τώρα υιοθετούµε ή δεν υιοθετούµε το ψήφισµα ως έχει. 
Αυτός είναι ο τίτλος του θέµατος. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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∆ικαιούται να κάνουν µία δήλωση µετά την ψήφο για αιτιολόγηση του θέµατος. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λαϊκή Συσπείρωση, ναι ή όχι;   
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Εάν θέλετε να είναι οµόφωνο το ψήφισµα ξαναλέω να… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ως έχει είπαµε. 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Ως έχει δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε, γιατί έχει µέσα ….(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ίκτυο Ενεργών Πολιτών; ¨Κατά¨. Πρωτοπορία; 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Υπέρ. 

 
Κύριε Πρόεδρε µία δήλωση να κάνω. 
Ψηφίσαµε το ψήφισµα των Προέδρων, επιφυλασσόµεθα όµως για όποιες άλλες 

απόψεις, οι οποίες εξετέθησαν, να τις προβάλουµε σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή. Τώρα όµως 
ψηφίσαµε το ψήφισµα των Προέδρων  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε να κάνουµε την δήλωση τοποθέτησης.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήλωση θα κάνετε για την ψήφο σας. 

 
 …. γιατί επάνω σε αυτό θα φέρουµε δικό µας ψήφισµα,  θεωρούµε ότι  αυτό 
το ψήφισµα θα µπορούσε να είναι ένα πιο δυναµικό ψήφισµα το οποίο να 

εκφράζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να δηµιουργεί νέα κατάσταση σε όφελος των κατοίκων. 
 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς και το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε το 
οποίο:  

• ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και 

• ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 

κατά πλειοψηφία 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
1. Υιοθετεί το καταχωρηθέν στο ιστορικό της απόφασης αυτής ψήφισµα των 

Προέδρων Συµβουλίων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας,  περί λήψης µέτρων κατά 
της παραβατικότητας στις περιοχές αυτές. 

  
2. Στηρίζει τις θέσεις και τις προτάσεις  των Προέδρων Συµβουλίων και 

Εκπροσώπων των ως άνω Τοπικών Κοινοτήτων, όπως αυτές διατυπώνονται στο 
εν λόγω ψήφισµα. 

 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης ∆ηµήτριος   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης  

  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. Γκραίκης Παύλος 

  8. Γουρδέας Ανδρέας 

  9. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  10. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  12. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Καρβέλης Γεώργιος 

  15. Κουδούνης Αργύριος  

  16. Μαρινάκης Σαράντος  

  17. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  

  18. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  19. Μπάκας Ιωάννης 

  20. Μπασακίδης Νικόλαος 

  21. Μπεχράκης Σταµάτης  

  22. Μπουζιάνης Παύλος  

  23. Μπούρας Ιωάννης 

  24. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  25. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  26. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος   

  27. Μωρακέας Σπυρίδων  

  28. Νιάρχος Αναστάσιος  

  29. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

  30. Ντίντα Παναγιώτα  

  31. Οικονοµάκου Μαρία  
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  32. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  33. Ριζάς Χρίστος  

  34. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  35. Φωτέας Νικόλαος  

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 18 Απριλίου 2013 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 

 


