
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Πέμπτη 22/10/2020 συγκλήθηκε σε δια ζώσης προγραμματισμένη 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο 

μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, την «Έκφραση γνώμης-πρότασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με οδεύσεις του Εθνικού και 

Επαρχιακού Οδικού Δικτύου». 

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση έλαβε χώρα ένα κακοστημένο σκηνικό με 

πρωταγωνιστές δυστυχώς επικεφαλείς και λοιπούς Συμβούλους των 

λοιπών παρατάξεων, κάτι που αρχικά δεν τιμά όσους σχεδίασαν και 

συμμετείχαν σε αυτό, προσβάλλει στη συνέχεια σύσσωμο το Δημοτικό 

Συμβούλιο, δυσφημίζοντας το Δήμο σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Η κα Κολοκούρη Κανέλλα, Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης «Ενωτικής 

Κίνησης Μάνης», με επικεφαλής τον κ. Φιλιππάκο, απέστειλε προς 

ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση 

από την οποία προέκυπτε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, που δεν έχει 

παρέλθει έως σήμερα, θα ήτο αδύνατη η συμμετοχή της εν λόγω Συμβούλου 

στις συνεδριάσεις του οργάνου, λόγω τροχαίου ατυχήματος που της 

συνέβη. 

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερωθήκαμε από τον 

κ. Φιλιππάκο, επικεφαλής της παράταξης στην οποία ανήκει, για την 

προσέλευσή της κ. Κολοκούρη εντός ασθενοφόρου (!) επί της οδού 

έμπροσθεν του κτιρίου των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 

την κατάθεση από μέρους της γραπτού αιτήματος με το οποίο ζητούσε: 

«…να μεριμνήσετε ούτως ώστε οι συνεδριάσεις του ΔΣ να γίνονται σε 

κατάλληλο κτίριο όπως π.χ. Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές…» 

Το αίτημα της κας Κολοκούρη έγινε άμεσα αποδεκτό τόσο από τον κ. 

Δήμαρχο όσο και από την κα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 



Εάν η κα Κολοκούρη επιθυμούσε πραγματικά να συμμετέχει στη 

συνεδρίαση, επειδή τη χρειάζεται ο τόπος της όπως χαρακτηριστικά 

ανέφερε στη συνέντευξή της, όφειλε να ενημερώσει το Προεδρείο, πριν την 

έναρξη της συνεδρίασης για τις ειδικές συνθήκες που απαιτούνταν για την 

προσέλευσή της προκειμένου έστω και την ύστατη στιγμή να τίθετο θέμα 

αλλαγής τόπου συνεδρίασης του οργάνου. 

Σκοπός όμως δεν ήταν η συμμετοχή στη συνεδρίαση αλλά η συμμετοχή σε 

ένα κακοστημένο σκηνικό με κάμερες, ιδιωτικά ασθενοφόρα, συνεντεύξεις 

κτλ.. 

Σήμερα 27/10/2020 είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού, κτίριο με κατάλληλη 

προσβασιμότητα, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα της Συναδέλφου. Σήμερα, 

27/10/2020, η κα Κολοκούρη με γραπτή δήλωσή της πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης μας ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί καθότι γνωρίζει ότι το 

υπό συζήτηση θέμα θα υπερψηφιστεί από τη Δημοτική παράταξη με την 

οποία έχει εκλεγεί, ως εκ τούτου η παρουσία της δεν κρίνεται 

επιβεβλημένη. 

Τελικά η κα Κολοκούρη ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον του τόπου ή της 

παρατάξεώς της;; 

Γιατί η κα Κολοκούρη δεν υπέβαλλε ανάλογη γραπτή αίτηση και πριν την 

επίμαχη συνεδρίαση για αλλαγή τόπου συνεδρίασης προκειμένου να 

συμμετέχει σε αυτήν;; Μήπως τελικά εάν έπραττε τα δέοντα τα κανάλια δεν 

θα είχαν αντικείμενο να καταγράψουν;; 

Η κα Κολοκούρη θα παρίσταται εν τέλει στα Δημοτικά Συμβούλια μόνο 

όταν με την ψήφο της πρόκειται να καταψηφίζονται τα θέματα (;;) ενώ 

όταν γνωρίζει ότι αυτά θα υπερψηφίζονται θα απέχει;; 

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Γυθείου στην εν λόγω συνεδρίαση, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες, οι Πρόεδροι συμμετέχουν 



στο Δημοτικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου όταν ένα θέμα της ημερήσιας 

διάταξης όχι μόνο αφορά την κοινότητά τους αλλά και εξαντλείται στα όρια 

αυτής. Στη δική μας περίπτωση η πρόταση μας για την Επαρχιακή οδό αρ. 

19   εκτείνεται έως το Γερολιμένα (!!) 

Για ποια μεθόδευση κύριοι, για ποια παρανομία, σε ποιον αυταρχισμό 

αναφέρεστε (;;) 

Οι ευθύνες για όλο αυτό το κακοστημένο σκηνικό που προσβάλλει 

όλους μας, έχουν ονοματεπώνυμο και θα αποδοθούν. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αρκετά έως εδώ!! Αρκετά με τα ψέματα και τις συκοφαντίες!! 

1. Δε ζητήθηκε από την κα Κολοκούρη στο γραπτό αίτημά της, 

που υποβλήθηκε κατά την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, να κατέβουμε στο δρόμο και να λάβουμε ψήφο. 

2. Δεν προβλέπετε από τον Κώδικα να ψηφίζουν Σύμβουλοι, οι 

οποίοι δε συμμετέχουν στη συνεδρίαση και έχουν καταγραφεί 

ως απόντες από αυτήν. 

3. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει και την 

ευθύνη καταγραφής των ψήφων των Συμβούλων είναι 

Σύμβουλος από την ίδια παράταξη με την κ. Κολοκούρη. Ούτε η 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη καταγραφής 

των ψήφων, ούτε ο κ. Δήμαρχος. 

4. Εάν πραγματικά η κα Κολοκούρη επιθυμούσε να συμμετάσχει, 

γιατί να καλέσετε τα κανάλια (;;), θα της απαγορεύαμε τη 

συμμετοχή της;; 

5. Γιατί δεν αιτηθήκατε αλλαγή τόπου συνεδρίασης πριν την 

έναρξη αυτής, εφόσον γνωρίζατε ότι θα προσέλθει με 

ασθενοφόρο;; 

6. Εάν έχετε γνώμονα το συμφέρον του τόπου πως δικαιολογείτε 

το γεγονός της απουσίας σας από την ψήφιση των τεχνικών 



προγραμμάτων του Δήμου και για το έτος 2020 και για το έτος 

2021;; 

7. Στην εν λόγω συνεδρίαση θα εκφραζόταν η Γνώμη-πρόταση του 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις οδεύσεις του Εθνικού και 

Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Σας απαγόρευσε ο Δήμαρχος ή η 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσετε τη δική 

σας διαφορετική Γνώμη – Πρόταση για τις οδεύσεις του 

Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου;; Μήπως τελικά αδυνατείτε 

να διαμορφώσετε δική σας γνώμη-πρόταση και για το λόγο αυτό 

περιορίζεστε στο να κατακρίνετε κάθε φορά τις προτάσεις της 

Δημοτικής Αρχής (;;) 

Η Δημοτική Αρχή του τόπου μας, λειτουργεί ως οφείλει, με μοναδικό 

γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των Δημοτών και αυτό θα συνεχίσει 

να πράττει. 

Για άλλη μια φορά, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ πως η 

λειτουργία του Δήμου δεν θα αφεθεί στην τύχη όσων, 

εξυπηρετώντας ιδίες σκοπιμότητες, τεχνηέντως το επιχειρούν. 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 


