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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 

της 28ης συνεδρίασης 

 

Ηµεροµηνία επίδοσης της 086216 

πρόσκλησης στα µέλη του ∆.Σ η 30/10/2013 

 

Αριθ. απόφασης :  419 

Περίληψη απόφασης : 

Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου για την  

δολοφονία των Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη 

 

Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 4 Νοεµβρίου 2013 
 

Τ Α   Μ Ε Λ Η 

 
 1) Γαρδέλης Επαµεινώνδας        (Πρόεδρος)     22) Κάββαλος Νικόλαος          (Μέλος) 
 2) Γιαννακάκος Ηλίας            (Αντιπρόεδρος) 23) Αλεπούς Νικόλαος           (Μέλος) 
 3) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Γραµµατέας)   24) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος) 
 4) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        25) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος) 
 5) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        26) Μπρέγιαννης Αλέξανδρος     (Μέλος) 
 6) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        27) Ζαπαντιώτης Κων/νος        (Μέλος) 
 7) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        28) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος) 
 8) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        29) Καρανάσιου Μαρία           (Μέλος) 
 9) Καρλαύτης ∆ηµήτριος          (Μέλος)        30) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος) 
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Αναστασιάδου Αικατερίνη    (Μέλος) 
11) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        32) Ρώτας Κων/νος              (Μέλος) 
12) Παρτσινέβελος Αντώνιος       (Μέλος)        33) Μπουντούρογλου Νικόλαος    (Μέλος) 
13) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος)        34) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος) 
14) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        35) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος) 
15) Ζωγόπουλος Ιωάννης           (Μέλος)        36) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος) 
16) Καµπούκος ∆ηµήτριος          (Μέλος)        37) Κούκουζας Πέτρος           (Μέλος) 
17) Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας    (Μέλος)        38) Κλαπάκης ∆άµων             (Μέλος) 
18) Νταλούκας Κωνσταντίνος       (Μέλος)        39) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος) 
19) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        40) Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος    (Μέλος) 
20) Καλαϊτζίδης Νικόλαος         (Μέλος)        41) Ιατρίδης Γεώργιος          (Μέλος) 
21) Σµυρνής ∆ηµήτριος            (Μέλος) 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα ο ∆ήµαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Αναστασιάδου Αικατερίνη, 

Αντωνόπουλος Κων/νος, Γιαννακάκος Ηλίας, Κλαπάκης ∆άµων, Μπουντούρογλου 

Νικόλαος, Μπρέγιαννης Αλέξανδρος, Παρτσινέβελος Αντώνιος 
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Κατά την συζήτηση του παρόντος θέµατος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βλαχοπιώτης 

Αθανάσιος, Ιατρίδης Γεώργιος, Ιωάννου Αικατερίνη, Νταλούκας Κωνσταντίνος, Ρώτας 
Κων/νος, Τσιπουράκης Στέφανος 

 

Kατά την διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω θέµατος απουσιάζουν οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι κ.κ.Ζωγόπουλος Ιωάννης και Ψάλτη Αικατερίνη. 

Απέχουν από την ψηφοφορία του εν λόγω θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι 

κ.κ.Φωτόπουλος Αθανάσιος, Καρλατήρα Μαρία και Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τίθεται για συζήτηση το εκτός 

ηµερήσιας διάταξης θέµα που αφορά « Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αµαρουσίου για την δολοφονία των Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη». 

Το ∆.Σ. οµόφωνα εγκρίνει την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος ως 

κατεπείγοντος, συναινούντος και του ∆ηµάρχου, ως προς την πρόταξη αυτού πριν τη 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ήµαρχος αναφέρεται σε σχέδιο ψηφίσµατος για την δολοφονία 

των Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη. 

«Σχέδιο ψηφίσµατος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου 

για τη δολοφονία των Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη 
Η δολοφονία του Γιώργου Φουντούλη και του Μάνου Καπελώνη και ο βαρύτατος 

τραυµατισµός του Αλέξανδρου Γέροντα είναι µια ξεκάθαρα εγκληµατική και φασιστική 

ενέργεια, που στόχο είχε να πλήξει  τη δηµοκρατική οµαλότητα και να υπονοµεύσει την 

αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία του τόπου µας. 

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να σταθεί µε πράξεις, κι όχι µε λόγια  απέναντι στους 

τροµοκράτες  που θέλουν να επικρατήσουν στη χώρα µας συνθήκες εµφυλίου πολέµου. 

Η  οποιαδήποτε ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληµατικής πράξεις για λόγους 

πολιτικούς ή ιδεολογικούς, αποτελεί συνενοχή.  

Κανένα ταξικό ή φυλετικό µίσος δεν µπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια ανθρώπινων 

ζωών, ιδίως αν οι ζωές αυτές είναι νέων ανθρώπων. 

Σε µια ∆ηµοκρατία, η τροµοκρατία είναι η χειρότερη µορφή φασισµού,  
αφενός γιατί δίνει άλλοθι στη διαφθορά των ελίτ,  

αφετέρου, γιατί ενισχύει τους µηχανισµούς καταστολής σε βάρος των δηµοκρατικών 

ελευθεριών . 

Η καταδίκη της βίας των άκρων , όποιο χρώµα κι αν έχει αυτή , αλλά και κάθε 

τροµοκρατικής ενέργειας, από όπου κι αν αυτή προέρχεται, είναι αυτονόητη. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµαρουσίου: 

• Καλεί την Πολιτεία να βάλει επιτέλους τέλος στην ανεξέλεγκτη δράση και το νέο 
κύκλο του αίµατος που άνοιξε η τροµοκρατία του ενός άκρου µε την άνανδρη  

δολοφονία επώνυµου δηµοσιογράφου πριν µερικά χρόνια, τη δολοφονία τριών 

εργαζόµενων στη ΜΑΡΦΙΝ, τις δολοφονικές επιθέσεις µε πυροβολισµούς σε 

βάρος αστυνοµικών τµηµάτων και του Γραφείου του Πρωθυπουργού, 

καταλήγοντας στην προχθεσινή  δολοφονία των δύο νέων ανθρώπων. 
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• Καλεί την Πολιτεία να συνεχίσει µε ακόµη µεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια 
που ξεκίνησε έστω και µε καθυστέρηση , µετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 

για να αντιµετωπίσει την εγκληµατική δράση του άλλου άκρου. 

Σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία η καταδίκη της βίας, από όπου κι αν προέρχεται, ότι 

χρώµα κι αν έχει, η καταδίκη κάθε πράξης που τροφοδοτείται από το µίσος για το 

διαφορετικό, πρέπει να είναι οµόφωνη.» 

Παρακαλείται το Σώµα για την λήψη της σχετικής απόφασης. 

Προσήλθαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.Ζωγόπουλος Ιωάννης και Ψάλτη Αικατερίνη. 

Αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Καλαϊτζίδης Νικόλαος. 

 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία και µετά 

από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης, µε ψήφους  (22) υπέρ  , δύο 

(2)  των κ.κ. Κούκουζα Πέτρου, Μαγιάκη Ελευθερίου που δήλωσαν `παρών` 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου το οποίο 

αναφέρεται στη δολοφονία των Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη, το 

οποίο έχει ως εξής: 

 

«Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου 

για τη δολοφονία των Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη» 

Η δολοφονία του Γιώργου Φουντούλη και του Μάνου Καπελώνη και ο βαρύτατος 

τραυµατισµός του Αλέξανδρου Γέροντα είναι µια ξεκάθαρα εγκληµατική και 

φασιστική ενέργεια, που στόχο είχε να πλήξει  τη δηµοκρατική οµαλότητα και να 

υπονοµεύσει την αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία του τόπου µας. 

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να σταθεί µε πράξεις, κι όχι µε λόγια  απέναντι στους 

τροµοκράτες  που θέλουν να επικρατήσουν στη χώρα µας συνθήκες εµφυλίου 

πολέµου. 
Η  οποιαδήποτε ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληµατικής πράξεις για λόγους 

πολιτικούς ή ιδεολογικούς, αποτελεί συνενοχή.  

Κανένα ταξικό ή φυλετικό µίσος δεν µπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια 

ανθρώπινων ζωών, ιδίως αν οι ζωές αυτές είναι νέων ανθρώπων. 

Σε µια ∆ηµοκρατία, η τροµοκρατία είναι η χειρότερη µορφή φασισµού,  

αφενός γιατί δίνει άλλοθι στη διαφθορά των ελίτ,  

αφετέρου, γιατί ενισχύει τους µηχανισµούς καταστολής σε βάρος των 

δηµοκρατικών ελευθεριών . 

Η καταδίκη της βίας των άκρων , όποιο χρώµα κι αν έχει αυτή , αλλά και κάθε 

τροµοκρατικής ενέργειας, από όπου κι αν αυτή προέρχεται, είναι αυτονόητη. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµαρουσίου: 

• Καλεί την Πολιτεία να βάλει επιτέλους τέλος στην ανεξέλεγκτη δράση και το 
νέο κύκλο του αίµατος που άνοιξε η τροµοκρατία του ενός άκρου µε την 

άνανδρη  δολοφονία επώνυµου δηµοσιογράφου πριν µερικά χρόνια, τη 

δολοφονία τριών εργαζόµενων στη ΜΑΡΦΙΝ, τις δολοφονικές επιθέσεις µε 

πυροβολισµούς σε βάρος αστυνοµικών τµηµάτων και του Γραφείου του 
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Πρωθυπουργού, καταλήγοντας στην προχθεσινή  δολοφονία των δύο νέων 

ανθρώπων. 

• Καλεί την Πολιτεία να συνεχίσει µε ακόµη µεγαλύτερη ένταση την 
προσπάθεια που ξεκίνησε έστω και µε καθυστέρηση , µετά τη δολοφονία του 

Παύλου Φύσσα, για να αντιµετωπίσει την εγκληµατική δράση του άλλου 

άκρου. 

Σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία η καταδίκη της βίας, από όπου κι αν προέρχεται, ότι 

χρώµα κι αν έχει, η καταδίκη κάθε πράξης που τροφοδοτείται από το µίσος για το 

διαφορετικό, πρέπει να είναι οµόφωνη.» 
 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Εκδόθηκε η µε αριθµό 419/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Γαρδέλης Επαµεινώνδας 1.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, 2.Κόκκαλης 

Βασίλειος, 3.Πέππας Νικόλαος, 4.Ζήκος 

Γεώργιος, 5.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, 

6.Κάββαλος Ευάγγελος, 7.Καρλαύτης 

∆ηµήτριος, 8.Σταθούλης Σπυρίδων, 

9.Ζωγόπουλος Ιωάννης, 10.Καµπούκος 

∆ηµήτριος, 11.Κατσιγιάννης 

Επαµεινώνδας, 12. Σµυρνής ∆ηµήτριος, 

13.Κάββαλος Νικόλαος, 14.Αλεπούς 

Νικόλαος, 15.Παπαδόπουλος Μιχαήλ, 

16.Βελλής Αθανάσιος, 17.Ζαπαντιώτης 

Κων/νος, 18.Βλάχος Κων/νος, 

19.Καρανάσιου Μαρία, 20.Σαγρής 
Παναγιώτης, 21.Μαγιάκης Ελευθέριος, 

22.Κούκουζας Πέτρος, 23.Ψάλτη 

Αικατερίνη 

 


