ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 2/2006
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος καταγγελίας του υπό
συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
συμβουλίου της Ευρώπης, μνημονίου για την
«καταδίκη των εγκλημάτων του κομμουνισμού».
Σήμερα 9 Ιανουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 5-1-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη.
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Απόντες Δημαρχιακοί
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 1/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Μ.
Γαβρίδης, Η. Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Σ. Μηλιόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 16/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 20/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 21/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 23/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 44/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος είπε στο
συμβούλιο ότι:
Δήμαρχος: Γίνεται έντονα τον τελευταίο καιρό συζήτηση για μία πρόταση που
κάνει ένας Σουηδός βουλευτής στο συμβούλιο της Ευρώπης, για καταδίκη των
κομμουνιστικών καθεστώτων. Στις 23 του μηνός συνεδριάζει το συμβούλιο της
Ευρώπης και δεν έχει καμιά σχέση το συμβούλιο της Ευρώπης με το Ευρωπαϊκό
συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Είναι ένα όργανο που θεσμοθετήθηκε το
1949 και σε αυτό συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης και τα 25
και άλλα 21 από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτό το όργανο συνεδριάζει
23 του μηνός, επειδή το δημοτικό συμβούλιο δεν θα συνεδριάσει ως εκείνη την
ημέρα, προτείνω να συζητηθεί εκτάκτως το θέμα αυτό και να καταδικάσουμε το
μνημόνιο που κατέθεσε αυτός ο βουλευτής κατά των κομμουνιστικών καθεστώτων.
Πρόεδρος: Ορίστε ερωτήσεις.
Γκαμπέσης: Είναι αυτό το μνημόνιο κοινό για όλους τους δήμους; Δηλαδή
έχει πάει σε όλους τους δήμους της χώρας; Πώς έχει φτάσει εδώ σε εμάς;
Δήμαρχος: Εμείς το φέρνουμε, εμείς το καταθέτουμε και δεν γνωρίζω αν έχει
πάει σε όλους τους δήμους της χώρας.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως
επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου σχέδιο του παραπάνω
ψηφίσματος, που έχει ως εξής:
«Η επικείμενη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου
της Ευρώπης του σχεδίου για την «καταδίκη των εγκλημάτων του κομμουνισμού»,
θέτει όλους ενώπιον σοβαρών ζητημάτων συνείδησης, αλλά και υπεράσπισης των
θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές, πολιτικές
πεποιθήσεις και εκτιμήσεις του καθενός.
Η προσπάθεια εξομοίωσης του κομμουνισμού με το ναζισμό αποτελεί
πρόκληση προς την ιστορική μνήμη.
Η προώθηση αντικομμουνιστικών μέτρων, δεν αφορά μόνο τους
κομμουνιστές και άλλους αριστερούς πολίτες. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε τα
ιστορικά διδάγματα του παρελθόντος. Οι προβοκάτσιες των ναζί (τύπου Ράιχσταγκ),
οι αντικομμουνιστικοί νόμοι και οι διώξεις στράφηκαν κατά των λαών και
περιέλαβαν σταδιακά κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο άνθρωπο, κάθε πατριώτη.
Προετοίμασαν το έδαφος σκληρών, απάνθρωπων αντιλαϊκών πολιτικών, βάρβαρων
πολέμων για την καταλήστευση του μόχθου και του πλούτου των λαών, σήμαναν την
έλευση του φασισμού και άλλων αυταρχικών καθεστώτων. Αυτά προετοιμάστηκαν
και συνοδεύτηκαν από ποικιλόμορφες διώξεις σε βάρος των λαϊκών αγωνιστών:
φακέλωμα, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, δολοφονίες.
Ανάλογες επιδιώξεις φαίνεται πως υπάρχουν και σήμερα. Στόχος του
αντικομμουνιστικού κειμένου είναι να σημάνει την έναρξη μιας νέα περιόδου
μακαρθισμού, για να τεθεί εκτός νόμου κάθε λαϊκή αγωνιστική φωνή, καθένας που
αμφισβητεί τη «σιδερένια φτέρνα» της «νέας τάξης πραγμάτων». Απώτερη επιδίωξη
είναι το ολοκληρωτικό σάρωμα κάθε κοινωνικού και δημοκρατικού δικαιώματος των
λαών, η επαναφορά συνθηκών που «όλα τα’ σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η
σκλαβιά».
Οι λαοί της Ευρώπης έχουν πλούσια, μα και οδυνηρή εμπειρία. ΄Εδωσαν
εκατομμύρια νεκρούς για την απόκρουση του ναζισμού και φασισμού. Δεν θα
επιτρέψουν τη νεκρανάσταση τέτοιων ή παρόμοιων αντιδραστικών πρακτικών.
Εμπνευσμένοι από τους μεγάλους αγώνες του παρελθόντος, θα σαρώσουν
κάθε τέτοια προσπάθεια, με όποιο μανδύα και αν επιχειρείται να παρουσιαστεί.
Αποτελεί ιστορικό χρέος κάθε δημοκράτη και πατριώτη να αντισταθεί. Τώρα.

Καλούμε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,
να απορρίψει το απαράδεκτο αυτό κείμενο, να μην προχωρήσει στην κακοποίηση
της ιστορίας των λαών.
Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους
βουλευτές, να μην ξεχάσουν το αίμα που χύθηκε ενάντια στο φασισμό και
ναζισμό, αλλά και πρόσφατα ενάντια στην εφτάχρονη δικτατορία στη χώρα μας.
΄Εχουν υποχρέωση να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να καταγγείλουν
έμπρακτα το κατάπτυστο Μνημόνιο και να επιβάλουν την απόσυρσή του».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Ορφανίδης: Καταρχήν ν’ απαντήσω στον συνάδελφο, τον κύριο Γκαμπέση,
ότι αυτή η κίνηση είναι κίνηση του κομουνιστικού κόμματος της Ελλάδος και
απευθύνεται προς όλους τους πολιτικούς φορείς και προς όλα τα δημοτικά συμβούλια
της χώρας. Δεν γίνεται μόνο στο δήμο Βέροιας.
Γκαμπέσης : Στον κύριο Δήμαρχο ν’ απαντήσετε, που είπε ότι το έφερε ο
ίδιος.
Ορφανίδης: Νομίζω ότι ο εκνευρισμός είναι για το τίποτα. Είναι απλά τα
πράγματα. Υπάρχει, και πολύ καλά είπε ο κύριος Δήμαρχος, ένα μνημόνιο του
ευρωπαϊκού συμβουλίου και το οποίο δεν είναι της ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό το
ευρωπαϊκό συμβούλιο δημιουργήθηκε το ’49 και στόχο κύριο είχε να μπορέσει να
καταδικάζει χώρες, όπως ήταν αυτές του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Μέχρι τώρα
ήταν ανενεργό, από το ’90 και μετά, μετά το δόγμα του πρώην προέδρου των Η.Π.Α
του Μπους του πρεσβύτερου, ενεργοποιήθηκε ξανά για να μπορέσει να κυνηγήσει
δημοκρατίες, ελευθερίες και να καθοδηγήσει τα ευρωπαϊκά κράτη ώστε να
μπορέσουν να προσαρμοστούν στο σύστημα του δυτικού κόσμου. Σήμερα αυτό το
μνημόνιο, το οποίο συντάχθηκε από κάποιο Σουηδό, κο Λίμπλαντ, τον οποίο μάλιστα
ο κος Πάγκαλος σε μια συνέντευξή του τον χαρακτηρίζει και Τουρκόφιλο. την έχω
εδώ την συνέντευξη του. Δεν κοιτάει τα χάλια κάποιων άλλων ευρωπαϊκών χωρών
παρά προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα όσο αναφορά όχι μόνο τα πρώην
κομουνιστικά κόμματα και χώρες αλλά θέλει να ανατρέψει και την ιστορία, η οποία
έχει γραφτεί καλώς ή κακώς με τον τρόπο που έχει γραφτεί. Να πω και κάτι άλλο που
είναι πολύ σοβαρό. Ότι αυτό το συμβούλιο της Ευρώπης απαρτίζεται από τους
υπουργούς, είναι 630 μέλη, ουσιαστικά απαρτίζεται από τους υπουργούς 41 χωρών
και πρώην ανατολικών και δυτικών μάλλον και απαρτίζεται και από τους πρέσβεις ή
αντιπροσώπους μόνιμους που έχει η κάθε χώρα σε αυτό το συμβούλιο. Θα ψηφιστεί
στις 24 του μηνός μάλλον είναι πρόταση ψηφίσματος και εμείς ζητάμε και από τα
πολιτικά κόμματα αλλά και από τους φορείς, όπως είναι και ο δήμος Βέροιας, να το
καταγγείλουμε και να μην περάσει αυτή η πρόταση ψηφίσματος. Εν ολίγοις τι θέλει
να κάνει αυτός ο κος Λίμπλαντ; Είναι δύο τρία συγκεκριμένα σημεία, τα οποία
ουσιαστικά φαίνεται το τι προτείνετε να γίνει. Ουσιαστικά το όλο αυτό θέμα θέλει να
ανατρέψει την ιστορική βαρύτητα αυτών των χωρών και το τι προσφέρανε μέχρι
σήμερα και μάλιστα σε ένα σημείο της θα το διαβάσω παρακάτω θέλει να
συγχωνεύσει μάλλον να ισοσκελίσει τα εγκλήματα του ναζισμού με την προσφορά
των κομμουνιστικών κινημάτων παγκοσμίως στον κόσμο. Πέραν αυτού όμως, και
μάλιστα πολύ γλαφυρά, μιλάει για το ότι είναι αδικία να έχουνε ποινικοποιηθεί μόνο
οι ναζιστές και ότι πρέπει να περάσουν σε δίκη και όσοι ήταν πρωτομάστορες
κομμουνιστικών καθεστώτων. Ετσι φαίνεται ότι θέλει να εξισώσει τον ναζισμό με τον
κομμουνισμό. Κάνει λόγο κύριοι συνάδελφοι ότι υπάρχουν λέει ακόμη
κομμουνιστικά καθεστώτα και μάλιστα δραστήρια τα οποία δεν έχουν καταδικαστεί
και όχι μόνο κομμουνιστικά καθεστώτα αλλά και κομμουνιστικά κόμματα, τα οποία
δεν αποποιήθηκαν της ιστορίας τους. Δηλαδή σαν να λέμε ότι σήμερα το
κομμουνιστικό κόμμα για να είναι νόμιμο, σύμφωνα με τον κύριο Λίμπλαντ, θα
πρέπει εμείς να αποποιηθούμε της ιστορίας μας, θα πρέπει να πούμε ότι κακώς
ήμασταν στο Ε.Α.Μ., Ε.Λ.Α.Σ. κ.λ.π., κακώς είχαμε αντιδικτατορικό αγώνα, κακώς
είχαμε τον αγώνα ενάντια στο Μεταξά και στις διάφορες δικτατορίες που περάσανε
στην Ελλάδα και γενικώς κακώς που αντισταθήκαμε και στους ναζί. Εμείς και μιλάω

σαν μέλος του κομμουνιστικού κόμματος τώρα, κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να
υποκύψουμε σε αυτές τις θελήσεις και ζητούμε σήμερα και από το σώμα του
δημοτικού συμβουλίου να μην δεχθεί, όχι γιατί πρέπει να συμφωνήσει με εμάς ή γιατί
πρέπει να γίνουν κομμουνιστές αλλά γιατί φέρνει ι μία αναταραχή όσο αφορά τα
ιστορικά δεδομένα και προσπαθεί να φέρει σε παρανομία κομμουνιστικά κόμματα,
όπως είναι το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Και πείτε μου εσείς αν κινδυνεύετε
από αυτό το κόμμα, το οποίο δεν συμφωνεί να απεμπλακεί από την ιστορία του και
να γίνει παράνομο. Λέει αυτός ο Λίμπλαντ η δημόσια συνείδηση για τα εγκλήματα
που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα είναι πολύ
πενιχρή. Ότι κομμουνιστικά κόμματα είναι νόμιμα και δραστήρια ακόμα σε
ορισμένες χώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν πάρει αποστάσεις από τα
εγκλήματα που βέβαια διαπράχθηκαν από ολοκληρωμένα κομμουνιστικά καθεστώτα.
Και βάζει το σκεπτικό ότι όποιοι αν δεν συμφωνούν μαζί τους είναι εχθροί τους.
Αυτό θέλουν να κάνουν και σήμερα αυτό θέλουν να ψηφίσουν και δεν είναι
θεωρητικό αυτό το ψήφισμα. Πρόκειται για ένα μηνμόνιο, το οποίο αν γίνει δεκτό, θα
έχει πολλές συνέπειες στην πορεία.
Ουσουλτζόγλου: Με ενημέρωσε κι εμένα ο κος Ορφανίδης πριν να έρθουμε
στο δημοτικό συμβούλιο, για το θέμα αυτό. Θα μπορούσαμε πραγματικά να
επαναφέρουμε στην μνήμη μας παλιές καλές μέρες, και τις λέω καλές γιατί καλές
ήταν για μένα, δημοτικών συμβουλίων με τέτοια θέματα τα οποία έβαζαν πολιτικά
ζητήματα. Βέβαια η παρούσα σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου δεν ευνοεί τέτοιες
ιδεολογικοπολιτικές συζητήσεις. Έχουμε λοιπόν ενημερωθεί για το θέμα και για να
τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους γνωρίζω ότι αυτό ζητήθηκε και τοπικά από
την κυρία Σωφρόνωφ αλλά και πανελλαδικά από όλα τα δημοτικά συμβούλια από
ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο, από το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, θα
μπορούσε να ζητηθεί από οποιοδήποτε αριστερό κόμμα, να λάβουν θέσεις οι μαζικοί
φορείς και όργανα όπως είναι αυτό το δικό μας. Λοιπόν έχουμε ενημερωθεί, έχει
ζητηθεί από το Κ.Κ.Ε. και θα μπορούσαν να το έχουν ζητήσει και άλλα κόμματα,
νομίζω ότι συμφωνούν όλοι με αυτό και ζητήθηκε από όλα τα δημοτικά συμβούλια,
έτσι για να βάλουμε μία τελεία σε αυτό το ζήτημα. Εμείς εκ προοιμίου συμφωνούμε
όχι για να γίνουμε κυνικά καλοί με οποιονδήποτε κομματικό φορέα, με οποιοδήποτε
κόμμα, γιατί μου θυμίζει και ας το πω και σκωπτικά το «για δείτε τι κάνω για να
βγάλω το ψωμί μου», όλη αυτή η ιστορία αλλά θα είμαστε θετικοί γιατί αυτό
πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο.
Δήμαρχος: Εγινε πολύς ντόρος για το τίποτα κε Πρόεδρε και γι’ αυτά που είπε
η κα Ουσουλτζόγλου αλλά και για όλα όσα από άλλους συναδέλφους ακούστηκαν.
Σημασία έχει ότι εμείς φέραμε μια πρόταση, την καταθέσαμε και ζητούμε την ψήφιση
του συμβουλίου. Το τι πιστεύει ο καθένας δεν φαίνεται μόνο από αυτά που λέει αλλά
και από αυτά που πράττει στην ζωή του.
Ουσουλτζόγλου: Μόνο μία κουβέντα θα πω ότι η απάντηση του κου
Δημάρχου δικαίωσε απολύτως αυτό που είπα στην αρχή, ότι η παρούσα σύνθεση του
δημοτικού συμβουλίου δεν ευνοεί δυστυχώς τέτοιες ιδεολογικοπολιτικές συζητήσεις.
Δήμαρχος: Κε Πρόεδρε για να μην μονοπωλώ την συζήτηση θα έπρεπε
κάποιος συνάδελφος από κάτω ν’ απαντήσει στην κα Ουσουλτζόγλου γιατί
συλλήβδην τους βρίζει όλους. Αλλά γίνεται συνεχώς εγώ να απαντώ και ν’
ανταπαντώ στην κα Ουσουλτζόγλου, που συνεχώς αυθαδιάζει και κινδυνολογεί σε
αυτή την αίθουσα;
Ουσουλτζόγλου: Δεν κινδυνολογώ κε πρόεδρε ούτε επιχειρώ να προσβάλλω
τους συναδέλφους. Απλώς εκφράζω μία πολιτική μου θέση.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου.
2.- Τις απόψεις των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του
παρόντος θέματος.
3.- Την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος για την καταγγελία του υπό συζήτηση στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του συμβουλίου της Ευρώπης μνημονίου για την
«καταδίκη των εγκλημάτων του κομμουνισμού».

4.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Η επικείμενη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου
της Ευρώπης του σχεδίου για την «καταδίκη των εγκλημάτων του κομμουνισμού»,
θέτει όλους ενώπιον σοβαρών ζητημάτων συνείδησης, αλλά και υπεράσπισης των
θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές, πολιτικές
πεποιθήσεις και εκτιμήσεις του καθενός.
Η προσπάθεια εξομοίωσης του κομμουνισμού με το ναζισμό αποτελεί
πρόκληση προς την ιστορική μνήμη.
Η προώθηση αντικομμουνιστικών μέτρων, δεν αφορά μόνο τους
κομμουνιστές και άλλους αριστερούς πολίτες. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε τα
ιστορικά διδάγματα του παρελθόντος. Οι προβοκάτσιες των ναζί (τύπου Ράιχσταγκ),
οι αντικομμουνιστικοί νόμοι και οι διώξεις στράφηκαν κατά των λαών και
περιέλαβαν σταδιακά κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο άνθρωπο, κάθε πατριώτη.
Προετοίμασαν το έδαφος σκληρών, απάνθρωπων αντιλαϊκών πολιτικών, βάρβαρων
πολέμων για την καταλήστευση του μόχθου και του πλούτου των λαών, σήμαναν την
έλευση του φασισμού και άλλων αυταρχικών καθεστώτων. Αυτά προετοιμάστηκαν
και συνοδεύτηκαν από ποικιλόμορφες διώξεις σε βάρος των λαϊκών αγωνιστών:
φακέλωμα, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, δολοφονίες.
Ανάλογες επιδιώξεις φαίνεται πως υπάρχουν και σήμερα. Στόχος του
αντικομμουνιστικού κειμένου είναι να σημάνει την έναρξη μιας νέα περιόδου
μακαρθισμού, για να τεθεί εκτός νόμου κάθε λαϊκή αγωνιστική φωνή, καθένας που
αμφισβητεί τη «σιδερένια φτέρνα» της «νέας τάξης πραγμάτων». Απώτερη επιδίωξη
είναι το ολοκληρωτικό σάρωμα κάθε κοινωνικού και δημοκρατικού δικαιώματος των
λαών, η επαναφορά συνθηκών που «όλα τα’ σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η
σκλαβιά».
Οι λαοί της Ευρώπης έχουν πλούσια, μα και οδυνηρή εμπειρία. ΄Εδωσαν
εκατομμύρια νεκρούς για την απόκρουση του ναζισμού και φασισμού. Δεν θα
επιτρέψουν τη νεκρανάσταση τέτοιων ή παρόμοιων αντιδραστικών πρακτικών.
Εμπνευσμένοι από τους μεγάλους αγώνες του παρελθόντος, θα σαρώσουν
κάθε τέτοια προσπάθεια, με όποιο μανδύα και αν επιχειρείται να παρουσιαστεί.
Αποτελεί ιστορικό χρέος κάθε δημοκράτη και πατριώτη να αντισταθεί. Τώρα.
Καλούμε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,
να απορρίψει το απαράδεκτο αυτό κείμενο, να μην προχωρήσει στην κακοποίηση
της ιστορίας των λαών.
Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους
βουλευτές, να μην ξεχάσουν το αίμα που χύθηκε ενάντια στο φασισμό και
ναζισμό, αλλά και πρόσφατα ενάντια στην εφτάχρονη δικτατορία στη χώρα μας.
΄Εχουν υποχρέωση να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να καταγγείλουν
έμπρακτα το κατάπτυστο Μνημόνιο και να επιβάλουν την απόσυρσή του».
Γ)Το ψήφισμα να κοινοποιηθεί:
1.Πολιτικά Κόμματα
2.Ημερήσιο τοπικό τύπο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 2 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-1-2006
Ο Δήμαρχος
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