
 
ΘΕΜΑ: 

ΣΧΕΤ:   

Διαβίβαση της αριθμ. 67/28-04-2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  

Η εισήγηση του Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-
Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνα Χρήστου 
 

 
 
 
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 67/28-04-2020  απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τους 
διωχθέντες της Δημοτικής Κίνησης «Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου»» και 
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  

ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
    

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32   
τ.κ. 264 41  ΠΑΤΡΑ                           

Πληροφορίες : Β.  Μολφέση 
Τηλέφωνο : 2613 613537, 536 
FAX : 2613613538 
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr 

                           

 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΑ, 30 Απριλίου 2020      
 

       Αρ. Πρωτ.97618/225  
 
 
ΠΡΟΣ:  
1. Επικεφαλής Παράταξης «Αριστερή 

Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση 
στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνα Χρήστο 

ΚΟΙΝ.:  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας 
2. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο 

 
Στην Πατρα σημερα την 28/04/2020, ημερα Τριτη και ωρα 15.00΄ συνηλθε σε 

Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 94727/220/22-04-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία 

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2). 

          Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ενός  (51) μελών, τα 

παρακάτω μέλη : 

 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος 
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος 
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας  
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
10. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
11. ΒΟΥΛΓΑΡΗ -  ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ 
12. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
13. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
14. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 
17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ 
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
21. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
22. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
23. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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24. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
27. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
28. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
29. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
30. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
31. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
32. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
33. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
34. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
35. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
36. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
37. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
38. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
39. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
40. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
42. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
43. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ 
44. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
46. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
47. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
48. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
49. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
50. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
  
 
       Στη συνεδρίαση δεν προσήλθε καίτοι προσκλήθηκε το μέλος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος 

Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. 

Τελώνης Γεώργιος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. 

Σύρμος Γεώργιος. 

    

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.  

     

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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Αριθ.Αποφ. 67/2019 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : ««Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τους διωχθέντες της Δημοτικής 

Κίνησης  «Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου»» και ζήτησε από το Σώμα να 

αποφασίσει αν και εφόσον είναι κατεπείγον το θέμα για να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης. 

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον  Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή 

Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνα Χρήστο, ο οποίος 

εξέθεσε το κατεπείγον του θέματος, το οποίο συνίσταται στην επικαιρότητα του 

περιστατικού με την προσαγωγή εννέα (9) μελών της δημοτικής κίνησης «Κίνημα στην 

πόλη του Ζωγράφου» και την πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους. 

 

Στην συνέχεια, αφού το Σώμα κατά πλειοψηφία  ενέκρινε τη συζήτηση του θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Επικεφαλής της Παράταξης 

«Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνα 

Χρήστο, για την εισήγηση του θέματος, που λέει τα εξής: 

 «Να αποσυρθούν οι διώξεις και να ακυρωθούν τα πρόστιμα  

Καταδικάζουμε την προσαγωγή 9 μελών της δημοτικής κίνησης “Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου”, 
την επιβολή προστίμων και τις  διώξεις, που τους έχουν ασκηθεί.  

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 11/04, εννέα μέλη του Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου, ανάμεσά τους 
και ο δημοτικός σύμβουλος της κίνησης Νίκου Παναγιώτης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας, έχοντας μαζί τους βεβαιώσεις μετακίνησης, ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα να 
ενημερώνουν το λαό του Ζωγράφου, για τις θέσεις της κίνησης για την πανδημία του Covid-19, για τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. Στη διάρκεια της εξόρμησης, τα 9 μέλη του Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου 
περικυκλώθηκαν από είκοσι και πλέον αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Ζωγράφου, μέσα σε 3 
περιπολικά, με 5 επιβάτες σε καθένα από αυτά, χωρίς μάσκες και γάντια, σε μια επιχείρηση που 
θύμιζε μεταγωγή επικίνδυνων παραβατών του κοινού ποινικού δικαίου, προφανώς χωρίς πια την 
τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων και όλα αυτά στο όνομα της δημόσιας υγείας.  

Οι προσαγωγές, όπως αναφέρθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, υλοποιήθηκαν έπειτα από οδηγίες 
της ΓΑΔΑ. Η όλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. είχε, λοιπόν, ξεκάθαρο στόχο τη διάλυση της παρέμβασης και 
την απαγόρευση της πολιτικής δράσης, αφού όλα τα μέτρα προστασίας τηρούνταν από τα μέλη της 
δημοτικής κίνησης, ενώ δεν τηρήθηκαν από την Αστυνομία. Έπειτα από τρίωρη κράτηση στο τμήμα, 
επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1.350 € στα μέλη της δημοτικής κίνησης! Από όσα μάλιστα το Α.Τ. 
Ζωγράφου πληροφόρησε τους δικηγόρους και το δημοτικό σύμβουλο, έχουν δρομολογήσει  μηνυτήρια 
αναφορά ενάντια στα εννιά προσαχθέντα μέλη της κίνησης, κατόπιν εντολής Αντιεισαγγελέα, 
προκειμένου σχηματιστεί δικογραφία για άσκηση δίωξης. 

Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η δράση του κινήματος δεν μπορεί να σταματήσει με 
πρόσχημα τον κορωνοϊό. Η ελεύθερη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση – ιδιαιτέρα στην εποχή της πανδημίας- για την αποτελεσματική διεκδίκηση και έκφραση 
των εργατικών- λαϊκών συμφερόντων. Ο αγώνας για να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού, για να 
σωθούν οι ζωές μας, αλλά και  για να σωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, πρέπει να συνεχιστεί. 
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Καμία δίωξη της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης. Να αποσυρθούν οι διώξεις και να ακυρωθούν 
τα πρόστιμα για τους 9 του Ζωγράφου. Να διαγραφούν όλα τα πρόστιμα σε αγωνιστές/τριες» 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς 

ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο: 

 

 «Με αφορμή το περιστατικό με την προσαγωγή εννέα (9) μελών της Δημοτικής 

Αυτοδιοίκησης «Κίνηση στην πόλη του Ζωγράφου» η θέση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας είναι ότι: Οι πολιτικές, συλλογικές, αυτοδιοικητικές 

οντότητες και οι δράσεις τους πρέπει να τυγχάνουν της προστασίας του Κράτους σε μια 

δημοκρατική κοινωνία, ακόμα και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να 

κατισχύσει η αρχή του κρατικού δικαίου και τα όργανα του Κράτους πρέπει να 

αποτρέπουν ενδεχόμενη κατάχρηση. Οι εξαιρετικές περιστάσεις δεν πρέπει να οδηγούν 

σε υπερβολές με ποινικά μέσα». 

 

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Αθανασόπουλος 

Τρύφωνας και Μωραΐτης Νικόλαος, ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πατριωτική Αυγή 

για τη Δυτική Ελλάδα» κ.Νικολακόπουλος Ανδρέας και ο Επικεφαλής της Παράταξης 

«Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας 

Χρήστος. 

 

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
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