ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 209/2001
Περίληψη
Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου
για την έκδοση συγγραφικού έργου με θέμα τη
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου του
καθηγητή Α.Π.Θ. Κων/νου Φωτιάδη.
Σήμερα 9 Απριλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 5-4-2001
γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη που δόθηκε σ’
όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο
σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν.
2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Ταχματζίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Α. Κεσίδης
3. Μ. Γαβρίδης
M. Σουμελίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λευκοπούλου
5. K. Aσλάνογλου
Γ. Μανακούλης
6. Α. Δελαβερίδης
Π. Αγαθαγγελίδης
7. Δ. Πέτκος
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 199/2001
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ.
14. Σ. Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
16. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο
17. Α. Ταραλάς
Δημαρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 200/2001 απόφασης
18. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
19. Χ. Γεωργιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2001 απόφασης
20. Β. Γιαννουλάκης
αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 206/2001 απόφασης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 208/2001 απόφασης
24. Ε. Σοφιανίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2001 απόφασης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
27. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-2-01 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Με το από 29-1-2001 έγγραφό του ο κ. Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής του
Α.Π.Θ., Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και Πρόεδρος του
τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, μας παραθέτει το ιστορικό που τον οδήγησε στη
σύνταξη και έκδοση δεκατετράτομου έργου με θέμα την γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου και τον αφανισμό της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Περιληπτικά η ανάθεση
στον πιο πάνω καθηγητή έγινε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων όμως η
συνεργασία τους απέβη άκαρπη. Για το λόγο αυτό ο κ. Φωτιάδης προχωρεί στην
έκδοση του έργου ζητώντας μεταξύ άλλων και από το Δήμο μας οικονομική
ενίσχυση, τονίζοντας ότι δεν θα έχει ο ίδιος κανένα οικονομικό όφελος.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρ. ε. και στον Κ.Α 072.2 με θέμα
«Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από
12-3-2001 εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων με την οποία
αυτή εισηγείται ομόφωνα την οικονομική συμμετοχή εκ δρχ. 1.000.000 του Δήμου
για την έκδοση του δεκατετράτομου έργου με θέμα τη γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου του καθηγητή του Α.Π.Θ κ. Κων/νου Φωτιάδη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :Με έκπληξη είδα την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
Περίμενα μεγαλύτερη απλοχεριά και από την επιτροπή αλλά και από τους
Δημοτικούς Συμβούλους για το θέμα αυτό. Είναι τιμή για την πόλη μας που ο
συνδημότης μας, κ. Φωτιάδης, αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του για την
καταγραφή της γενοκτονίας των Ποντίων. Αρνητικά συναισθήματα μου προξένησε η
άρνηση της Βουλής των Ελλήνων να μη χρηματοδοτήσει τον 1ο τόμο που ενέκρινε
στον κ. Φωτιάδη. Το Ελληνικό Κράτος θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία
στην έκδοση αυτού του βιβλίου.
Να τιμήσουμε τους χαμένους και να αναλάβει την έκδοση αυτού του βιβλίου
ο Δήμος Βέροιας.Εχει τόσα πολλά χρήματα ο Δήμος, που είναι μικρό το ποσό για την
έκδοση του βιβλίου και να το διαθέσει σ΄όλα τα σχολεία και σ΄όλους τους Δήμους
και να βγάλει ο Δήμος ένα μέρος των εξόδων από την έκδοση αυτήν.
Ουρσουζίδης :Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των μελετητών του έργου και του
προέδρου της Βουλής ή των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου. Αυτό είναι
αδιευκρίνιστο. Κατά συνέπεια σήμερα καλούμαστε να βοηθήσουμε στην έκδοση του
έργου, χωρίς να το έχουμε διαβάσει. Ούτε η ίδια επιτροπή, την οποία όρισε ο
πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, δεν έχει εκφραστεί επί του συγκεκριμένου έργου.
Κατά συνέπεια, εάν βοηθήσουμε, προσφέροντας οικονομική βοήθεια στους 2
μελετητές, έχουμε το ρίσκο στο να δίνουμε κάποια χρήματα, τα οποία εάν το έργο
είναι αξιόλογο, είναι πολύ λίγα. Εάν όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, τότε έστω και
μία δραχμή επιπλέον είναι εκ του περισσού.
Η πρότασή μου είναι να τεθεί το ερώτημα γιατί δεν γίνεται η παραλαβή του
έργου και γιατί δεν αποφαίνεται η επιτροπή την οποία η ίδια η βουλή όρισε;
Ζητάμε από τον πρόεδρο της Βουλής τους λόγους που δεν αποδέχεται το
πόνημα.

Δήμαρχος :Ποιοι είναι στην επιτροπή της Βουλής για την παραλαβή;
Προεδρεύων :Στην επιτροπή της Βουλής είναι οι κ.κ. Κ.Βακαλόπουλος, ο
Δ.Κωσταντόπουλος, Α.Παντελής, Β. Σαρρής, Π.Ηφαιστος και ο Π.Χριστόπουλος.
Γεωργιάδης Χρ.:Την αλήθεια δεν μπορεί να τη φιμώσει κανείς. Πρέπει να
ενισχύσουμε την προσπάθεια του συμπατριώτη μας με όποια χρηματική ενίσχυση
είναι απαραίτητη. Δε ζητάει προσωπικό κέρδος ούτε αμοιβή. Ζητάει μόνο την
έκδοση των ντοκουμέντων τα οποία συγκέντρωσε με πολύχρονες προσπάθειες.
Το έργο του κ. Φωτιάδη είναι ανεκτίμητος θησαυρός και πρέπει να του
φερθούμε ανάλογα. Ο Δήμος Βέροιας να γίνει το παράδειγμα για όλους τους άλλους
Δήμους.
Η γενοκτονία των Ποντίων πρέπει να γίνει γνωστή σε όλον τον κόσμο, ώστε
να αποφευχθούν τέτοια παρόμοια εγκλήματα, ειδικά για την Τουρκία να
παραδειγματιστεί και να μπει επιτέλους κι αυτή στις πολιτισμένες χώρες.
Ουσουλτζόγλου :Συμφωνώ με την εισήγηση της επιτροπής , αλλά και αυτά
που είπε ο κ. Ουρσουζίδης είναι άκρως σοβαρά.
Γαβρίδης :Το ποντιακό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και θα παρακαλούσα να
μην επεκταθούμε. Όσα λεφτά και να δώσουμε δεν θα απαλύνουμε τον πόνο των
Ποντίων. Έχω
ασχοληθεί με το θέμα αυτό και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά
προβλήματα. Κι αν πήραμε μία απόφαση στην Βουλή, την πήραμε μετά από πιέσεις
ορισμένων. Ξέρω πως σκέφτεται το Ελληνικό Κράτος. Γι αυτό ας δώσουμε αυτό το
χρηματικό ποσό και ας κλείσουμε το θέμα. Είναι πολύπλοκα.
Δήμαρχος: Όπου υπήρχε Ελληνισμός, υπήρχαν θύματα (Πόντιοι,
Μικρασιάτες, Θρακιώτες κλπ.).
Η πρότασή μας πρέπει να έχει 2 σκέλη.
1)Εμείς ως Δήμος, έμπρακτα δείχνουμε την διάθεση να ενισχύσουμε αυτήν
την προσπάθεια, όπως αναφέρει η εισήγηση της επιτροπής.
2)Είναι χρήσιμο να ζητηθεί από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, να
μας γνωστοποιήσει εάν έγινε η παραλαβή και αν όχι γιατί δεν έγινε. Εν συνεχεία,
ανάλογα με την απάντηση, να ξαναδούμε το θέμα και αν πράγματι υπάρχει θετική
προσέγγιση από πλευράς επιστημονικής επιτροπής, να δούμε αν πρέπει και κατά
πόσο να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτήν την προσπάθεια.
Σκουμπόπουλος :Όλοι οι Έλληνες συνεισέφεραν και στην απελευθέρωση του
Ελληνικού Κράτους, αλλά και
στους μετέπειτα αγώνες που έγιναν στους
προηγούμενους αιώνες. Δεν μπορώ όμως να δεχθώ ότι η Βουλή ανέθεσε στον
καθηγητή πανεπιστήμιου κ. Φωτιάδη, να συγγράψει 1 τόμο μόνο, προσδιορίζοντας
το αντικείμενο και να το παραδώσει σε τακτό χρονικό διάστημα.
Ο κ. Φωτιάδης πάλεψε για να γράψει αυτό το έργο και δεν βγήκε 1 τόμος
αλλά 14.Πρέπει να αναλάβουμε την έκδοση αυτού του έργου.
Δεν πρέπει να το λογοκρίνουμε. Εάν έχει ιστορικές ανακρίβειες ή όχι ας το
κρίνουν μετά την έκδοσή του. Δεν αναλαμβάνουμε κανένα πολιτικό ρίσκο εκδίδοντας
αυτό το βιβλίο. Με την έκδοση του βιβλίου αυτού όλοι οι Έλληνες θα μας
χειροκροτήσουν γι΄αυτή μας την ενέργεια.
Ουρσουζίδης :Εάν προκύψει μη αποδοχή του έργου, τότε προς τί το
εκατομμύριο;
Προεδρεύων :Ο κ. Φωτιάδης αναφέρει ότι το κόστος έκδοσης του αντιτύπου
είναι 60 χιλ. δρχ. Συνεπώς δεν ζητάει από κανέναν να χρηματοδοτήσει ολόκληρη την
έκδοση, αλλά ο καθένας που θέλει αυτό το βιβλίο, μπορεί να προμηθευτεί ορισμένα
αντίτυπα και έτσι θα εκδοθεί σε ένα αριθμό αντιτύπων.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την αντιπρόταση του κ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:

Μ. Γαβρίδης, Σ. Γεωργιάδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος,
Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την αντιπρόταση του κ. Ουρσουζίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Γ. Ουρσουζίδης.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής και την
πρόταση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Ε.
Λελεκάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Ι. Τριανταφυλλίδης, Π. Πιτούλιας, Α. Ταραλάς, Ε.
Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-2-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Κ. Κόλβατζη.
2.- Το από 29-1-01 έγγραφο του Κ. Φωτιάδη, καθηγητή του Α.Π.Θ., Κοσμήτορα της
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και πρόεδρο του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.
3.- Την από 12-3-01 εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του
Δ.Σ.
4.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 2001 και στον ΚΑ 072.2 «Εκτυπώσεις,
εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για τον
παραπάνω σκοπό.
5.- Τις προτάσεις του Δημάρχου, του προέδρου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.-Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την οικονομική συμμετοχή του Δήμου εκ δρχ. 1.000.000 για την
έκδοση του δεκατετράτομου έργου με θέμα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
του καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Κων/νου Φωτιάδη, αντί των σχετικών αντιτύπων του
παραπάνω έργου τα οποία θα παραδοθούν στο Δήμο μας μετά την έκδοσή του.
Β) Αιτείται από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων να γνωστοποιήσει στο
Δήμο μας εάν έγινε η παραλαβή έργου που ανατέθηκε στους Κων/νο Φωτιάδη,
Αναπληρωτή Καθηγητή τότε και νυν Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος του
Α.Π.Θ. και Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πολιτικό επιστήμονα, Αντιπρόεδρο του
ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ. για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και σε περίπτωση
αρνητικής απάντησης τους λόγους για τους οποίους δεν στάθηκε αυτό δυνατόν.
Στη συνέχεια το θέμα θα επανέλθει για συζήτηση στο Δ.Σ.
Γ) Ψηφίζει ποσό δρχ. 1.000.000 σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 072.2
«Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» του προϋπ/σμού του Δήμου έτους
2001 για να διατεθεί στον Κων/νο Φωτιάδη, Καθηγητή του Α.Π.Θ.
Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του παραπάνω
δικαιούχου και στον με αριθ. 717-002101-015900 λογ/σμό της Τράπεζας Πίστεως.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 209/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-5-2001
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