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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.
Αριθμός απόφασης: 197 /2013
ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα για τα γεγονότα στη Μανωλάδα»
Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Απριλίου, του έτους
2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 8/12954/18.04.2013 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.
Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:
1. Νικολόπουλος Νικόλαος
2. Μπούρας Αβραάμ
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.
4. Κλειδέρης Παναγιώτης
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών
7. Δούλος Παντελής
8. Ντάνασης Χαράλαμπος
9. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος
11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου.
13. Παπαδάτος Πέτρος
14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος
15. Νικολόπουλος Χρήστος
*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ.
123/13.12.2011
Απόφασης
Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

16. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας»
17. Κόλλιας Ευστάθιος
18. Μητσόπουλος Σωτήριος
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες
1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Λάβδα-Πατσού Βασιλική (Γραμματέας), 4.
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία») 6. Μπιλίρης Νικόλαος, 7. Παναγόπουλος Χρήστος, 8.
Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 9. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 10. Χριστόπουλος

Ιωάννης, 11. Χριστόπουλος Γεώργιος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος (Επικεφαλής παράταξης
«Αδέσμευτο κίνημα πολιτών»), 13. Νικολοπούλου Μαρία.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη
συνεδρίαση.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
συμβούλων την πρόταση της παράταξης της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» για έκδοση
ψηφίσματος το οποίο θα καταδικάσει τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον μεταναστών
εργατών γης στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας.
Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης
και το σχέδιο ψηφίσματος, β) τις διατάξεις του άρθρου 67- παρ. 7 του Ν.3852/10,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δολοφονική
επίθεση που έγινε εναντίον μεταναστών εργατών γης στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας
επειδή διεκδίκησαν δεδουλευμένα πολλών μηνών. Τέτοιες ενέργειες μας γυρνάνε εκατοντάδες
χρόνια πίσω, στη εποχή των τσιφλικιών, του δίκιου του αφέντη και των επιστατών του, μας
γυρνάνε στην εποχή των σκλάβων. Η εκμετάλλευση και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν και
εργάζονται οι μετανάστες εργάτες γης, μόνο ως σύγχρονο σκλαβοπάζαρο μπορεί να
χαρακτηριστεί. Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, που στη
συγκεκριμένη επίθεση έχει και ρατσιστικά χαρακτηριστικά, πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Η επίθεση αυτή δείχνει το μέλλον που ετοιμάζουν για τους εργάτες και τα λαϊκά στρώματα
οι κυβερνήσεις που εκφράζουν τα συμφέροντα των μεγαλοαγροτών και των
μεγαλοεπιχειρηματιών. Ένα μέλλον με εργασιακές συνθήκες γαλέρας και στυγνής εκμετάλλευσης.
Όσο οι εργαζόμενοι ντόπιοι και μετανάστες θα παραμένουν χωρίς φωνή και δικαιώματα,
όσο ζούμε σε μια κοινωνία που κινητήρια δύναμη είναι το κέρδος, τέτοια φαινόμενα θα
επαναλαμβάνονται. Η επίθεση στη Μανωλάδα έδειξε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η προστασία
του κέρδους. Αυτή ήταν που «όπλισε» το χέρι αυτών που πυροβόλησαν. Ήταν μέρος της επίθεσης
που δέχονται συνολικά τα λαϊκά στρώματα, ολοζώντανη απόδειξη ότι δεν υπάρχει κανένας
απολύτως φραγμός για όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των
εργατών ως «κόστος» που πρέπει να μειώνεται με κάθε τρόπο.
Το Δ.Σ ΗΛΙΔΑΣ απαιτεί:
Nα σταματήσει το σύγχρονο δουλεμπόριο των εργατών γης, των μεταναστών στην περιοχή
Μανωλάδας και να εξασφαλισθούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους με βάση την ΣΣΕ.
Να τιμωρηθούν οι δράστες τής δολοφονικής επίθεσης, να εξασφαλισθεί η πλήρης
αποκατάσταση της υγείας των τραυματισμένων, να μην απελαθεί κανείς και να
εξασφαλισθεί η νόμιμη παραμονή και εργασία τους».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -197- έτους 2013
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Αμαλιάδα, 23/04/2013
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης

