ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 62/2006
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ. για την αποδοκιμασία της

μαζικής δηλητηρίασης αθώων ζώων της πόλης.
Σήμερα 23 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 19-1-2006 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 28 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
63/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α.
Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης, Δ.
Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 64/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 72/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 75/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε στο συμβούλιο ότι: Ο Σύλλογος Ζωόφιλων
Ημαθίας κατέθεσε στο Προεδρείο, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ένα
έγγραφο, με το οποίο ζητά την έκδοση ψηφίσματος από το δημ. συμβούλιο, με το
οποίο να αποδοκιμάζει τη μαζική δηλητηρίαση αθώων ζώων της πόλης μας.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τη συζήτηση και λήψη απόφαση 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 το από 23-1-2006 έγγραφο
του Συλλόγου Ζωόφιλων Ημαθίας, που έχει ως εξής:
«Το βράδυ του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2006 βρεθήκαμε θεατές στο ίδιο
θλιβερό έργο που παίχθηκε για πολλοστή φορά κατά τον τελευταίο ενάμισι χρόνο της
μαζικής δηλ. και οργανωμένης δηλητηρίασης αθώων ζώων της πόλης μας. Πέντε
τουλάχιστον σκύλοι και άλλες τόσες γάτες εξοντώθηκαν στο βήμα του Απ. Παύλου,
με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο, από κάποιους οι οποίοι δεν κατάφεραν ακόμη να
ενστερνιστούν τις αρχές του σύγχρονου και ευρωπαϊκού πολιτισμού μας. Σήμερα που
η κοινωνία μας προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τα μέλη της πάνω σε σοβαρά θέματα
σεβασμού της φύσης και του περιβάλλοντος και να περάσει και να εμφυσήσει στα
παιδιά μας τις αρχές, ότι ο σεβασμός και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι
συνυφασμένος με τον σεβασμό και την αγάπη προς τα ζώα και ότι η άγνοια, η
αδιαφορία και η βαναυσότητα δρουν τόσο συχνά σε βάρος του ανθρώπου επειδή
πρώτα ασκήθηκαν πάνω στα ζώα. Η πόλη μας παρουσιάζει δυστυχώς μία εικόνα
βαρβαρότητας. Πιστεύουμε ότι το Δ.Σ. πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά και
αποφασιστικά στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σε όσο μεγαλύτερο βαθμό
γίνεται ώστε να προωθηθεί η φιλοζωϊκή νοοτροπία, η οποία θεωρούμε ότι είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος, γεγονός που
καθορίζει και τις συμπεριφορές μεταξύ των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτά ζητάμε από
το Δ.Σ. να εγκρίνει ψήφισμα με τις παρακάτω βασικές αρχές:
1.-Να αποδοκιμάσει απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες.
2.-Να ζητήσει από τους συμπολίτες μας περισσότερη ευαισθητοποίηση και
επαγρύπνηση ώστε να αποθαρρυνθούν οι δράστες από παρόμοιες ενέργειες στο
μέλλον.
3.-Να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές, εισαγγελικές, αστυνομικές,
υγειονομικές να βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε να ανταποκριθούν με ευαισθησία αν
κληθούν σε πιθανή μελλοντική επανάληψη παρόμοιου περιστατικού».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Τρύφων Κυρατζίδης (Εκπρόσωπος Συλλόγου Φιλόζωων Ν. Ημαθίας): Ο
σύλλογος φιλόζωων Ημαθίας δεν είναι κάποια Αρχή και δεν ασκεί και καμία εξουσία.
Η μόνη επιδίωξή του είναι ότι θέλει να είναι αρωγός σε κάθε ενέργεια της δημοτικής
αρχής ή οποιασδήποτε άλλης υπεύθυνης υπηρεσίας που θα προχωρήσει στο μέλλον
για να βελτιώσει γενικά τις συνθήκες χειρισμού των ζώων της πόλης και του νομού
μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Σάββατο όταν κληθήκαμε, και δεν ξέρω για ποιο
λόγο, ο σύλλογος καλείται πρώτος σε τέτοιες περιπτώσεις, προφανώς οι πολίτες
ξέρουν ότι υπάρχει μία ευαισθησία, κληθήκαμε να δούμε αυτές τις εικόνες που είδατε
κι εσείς, διστάσαμε να καλέσουμε και να κινητοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές, διότι
νομίζουμε ότι αρμόδια όργανα για να κάνουν αυτές τις ενέργειες είναι η δημοτική
αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, προσπαθώντας να

θέσουμε κάποιους θεσμούς να βοηθήσουμε να μπουν κάποιοι θεσμοί για την
βελτίωση αυτού του προβλήματος, κατεβάσαμε αυτό το αίτημα, κατ’ αρχήν ένα
ψήφισμα όπως το προτείνουμε και να συμβάλλουμε σε συνεργασία με το δημοτικό
συμβούλιο να βελτιωθεί και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η
επαγρύπνηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ οδυνηρό για την
πόλη μας, ας αφήσουμε κατά μέρος τις ηθικές αρχές και αξίες του σύγχρονου
πολιτισμού μας, η κυκλοφορία αυτών των εικόνων έξω, μέσω ενός πρακτορείου
ειδήσεων, κάθε άλλο παρά κολακευτική εικόνα της πόλης μας θα δώσει. Επιπλέον
είναι πολύ οδυνηρό, για εμάς σαν σύλλογο, να ακούμε και να δεχθούμε και να
παραδεχθούμε τις φήμες που κυκλοφορούν ότι δήθεν αυτές οι ενέργειες
κατευθύνονται από κάπου ψηλά που είναι κοντά στη δημοτική αρχή. Αυτά θα πρέπει
να ξεκαθαριστούν γι’ αυτό ακριβώς προτείναμε να ψηφιστεί ένα τέτοιο ψήφισμα από
το Δ.Σ. και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει περισσότερη ευαισθησία σε
περίπτωση που θα κληθούμε για παρόμοια επεισόδια θα σας ενημερώσουμε αμέσως
και σας και τις άλλες αρμόδιες αρχές. Συνήθως αυτά τα επεισόδια γίνονται βράδυ
Σαββάτου προς Κυριακή όπου οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν αλλά εμείς θα
προσπαθήσουμε με την πρώτη ευκαιρία να τα γνωστοποιούμε στις αρμόδιες αρχές.
Δήμαρχος: Ελαβα γνώση πριν από λίγο, είχα άλλα προβλήματα και ασχολίες
και το σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα, πριν από λίγο όταν με ενημερώσατε για το
ψήφισμα αυτό. Συμφωνώ και συγχαίρω το φιλοζωϊκό σωματείο για την ευαισθησία
που δείχνει, στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην αίθουσα αυτή,
δημοτικός σύμβουλος ή και συμπολίτης, που υιοθετεί τέτοιες ενέργειες. Πρέπει να
καταδικάσουμε όσους με αυτόν τον τρόπο σκοτώνουν τα ζώα. Σίγουρα δεν τιμάει
την πόλη μας και τον πολιτισμό μας. Θα πρέπει το Δ.Σ. να το εκδώσει αυτό το
ψήφισμα και να στείλει έγγραφο και προς τον εισαγγελέα, αλλά και προς τις άλλες
αρμόδιες αρχές, να επιληφθεί του θέματος και να κάνει σχετική έρευνα. Δεν
χρειάζεται ούτε να διαψεύσω, ούτε να πω αν είναι κοντά στο Δήμαρχο, όπως είπε ο
κ. Κυρατζίδης,ή κοντά στη δημοτική αρχή. Όποιος και να είναι αυτός, είναι
ασυνείδητος και η πράξη είναι καταδικαστέα.
Ουσουλτζόγλου: Δεν είχατε ενημερωθεί από τον αντιδήμαρχο κε Δήμαρχε;
Πρόεδρος: Ο κ. Δήμαρχος έχει απαντήσει με την τοποθέτησή του.
Ουσουλτζόγλου: Επειδή φαντάζομαι όλοι ξέρουμε ότι είμαστε Ευρώπη,
είμαστε στο 2006, εκείνο που προφανώς πρέπει να περιφρουρήσουμε εκτός των
άλλων είναι να μην ξανακουστεί το όνομα της πόλης έτσι αρνητικά γι’ αυτά τα
ζητήματα. Ζήτησα από την αρχή να έχουμε μία ενημέρωση και να μας πείτε τι
προτίθεστε να κάνετε.Το ότι θα βγει ένα ψήφισμα δεν νομίζω ότι είναι τόσο
ουσιαστικό. Το θέμα χρειάζεται συνεργασία. Ξέρω ότι ενημερώθηκε κάποιος
αντιδήμαρχος, έχετε διαρκή συνεργασία από ότι λέτε με τους αντιδημάρχους,
φαντάζομαι ότι το ξέρατε. Θέλω να πιστέψω ότι το μάθατε τώρα κε Δήμαρχε. Το
ζήτημα δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Ας συνεργαστούν οι ειδικοί
συνεργάτες με το σύλλογο ζωόφιλων και ας ξεκινήσει επιτέλους μία καμπάνια
ενημέρωσης. Από το 2003, μέσα σ’ αυτή την αίθουσα καταθέσαμε συγκεκριμένες
προτάσεις και τα πρακτικά είναι εκεί. Αν είναι να κάνετε κάτι, κάντε το. Επίσης μία
άλλη πρόταση. Καλέστε τον εισαγγελέα, καλέστε εκπρόσωπο της αστυνομίας, του
υγειονομικού, καλέστε το σύλλογο ζωόφιλων και συζητείστε το ζήτημα, φέρτε όλους
μπροστά στις ευθύνες τους και ας έχουν όλοι τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά.
Κατατέθηκαν πολλές προτάσεις στο παρελθόν και αν ανατρέξετε στο παρελθόν θα τις
δείτε, για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αλλά αγνοήθηκαν. Εχω όλη την καλή
διάθεση ότι τώρα πια, μετά από αυτό εδώ το χάλι, που δεν μας τιμάει καθόλου, αυτή
την εγκληματική κατάσταση, είστε και είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε το

θέμα και να δούμε τι θα κάνουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Ούτε με ευχολόγια και
ψηφίσματα μονάχα που τα δώσαμε στις εφημερίδες, και μέσα στον χιονιά κανείς δεν
θα τα διαβάσει, και ούτε βεβαίως και με συμπόνια. Πρέπει να γίνει πολύ συστηματική
ενημέρωση. Και να ξεκινήσουμε από τα μικρά παιδιά και σπίτι-σπίτι, και αν θέλετε
την συνεργασία μου ευχαρίστως να σας τη δώσω.
Κουρουζίδης: Εχω μία διαφορετική άποψη επί του θέματος για να το
συζητήσουμε. Κατ’ αρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι δεν με αφορά το τι κάνει ο
σύλλογος και ποιος, είναι οι προσωπικές θέσεις των συμβούλων, του φιλοζωϊκού και
σαν φιλοζωϊκός σύλλογος την απόφαση και την πρόταση που κάνει στο Δ.Σ. Όμως
μου δίνει την ευκαιρία να πω κάποιες σκέψεις που πρέπει να συζητήσουμε εμείς εδώ
στο Δ.Σ. Το θέμα της ανεργίας για μένα είναι πιο κύριο από αυτό το θέμα που
συζητάμε. Η φτώχεια είναι πιο σημαντικό θέμα, τα ναρκωτικά είναι πιο σημαντικό
θέμα, η εγκληματικότητα είναι πιο σοβαρό θέμα. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέει και
ο σύλλογος, και κάποιοι συνάδελφοι και ο Δήμαρχος, εμένα μ’ ενδιαφέρει να μην
βλέπω στην Π. Τσαλάρη μία γριούλα που να ζητάει βοήθεια. Εκεί πονάει η καρδιά
μου πιο πολύ, πιο πολύ από όταν θα έβλεπα ένα σκοτωμένο ζώο. Δεν συμφωνώ να τα
σκοτώνουν, αλλά εκεί πονάω περισσότερο. Ζούμε σε μία εποχή που ο κόσμος δεν
κοιτάει για τον συνάνθρωπο, κοιτάει πώς θα κάνει ένα ωραίο κήπο, κοιτάει πώς θα
έχει ένα ωραίο άλογο των πενήντα εκατ. δολαρίων, έχουμε ξεφύγει και δεν θέλω να
ξεφύγω και εγώ σήμερα συζητώντας μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα και να ζητάμε
τον εισαγγελέα και την αστυνομία να ασχοληθεί με το θέμα και να μην ζητάει το
Δ.Σ. να ασχοληθεί με τα ναρκωτικά. Διότι η δύναμη της αστυνομίας είναι εκατό,
διακόσια άτομα, θα χρειασθούν πέντε, δέκα γι’ αυτήν την περίπτωση. Γιατί να μην
πουν την αστυνομία, κυνήγησε την εγκληματικότητα, ήρθε ο Παλαιοκώστας, μας
χτύπησε την πόρτα και κανένας δεν μιλάει. Και δεν κατηγορώ το σύλλογο καλά
κάνουν και έχουν την ευαισθησία τους, μέσα σ’ αυτήν την πόλη άλλου είδους
ευαισθησία δεν υπάρχει; Μπράβο στο σύλλογο για το θέμα τους, αλλά αυτή η πόλη
δεν έχει άλλες ευαισθησίες; Και εμείς το ανώτατο πολιτικό όργανο να πάρουμε την
απόφαση που πρέπει. Είναι αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Μπορεί να
είναι προεκλογικός αγώνας, θα μας έρθουν και αιτήματα που θα λέμε όλοι μπράβο,
δεν ακούω σκέψεις προοδευτικές να βοηθήσουμε την πόλη, να τα αξιολογήσουμε
τέλος πάντων. Μιλάμε για την ανεργία για να κάνουμε αντιπολίτευση, μιλάμε για την
ανεργία για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο να’ ρθουμε
εδώ να κάνουμε μία κριτική καλόπιστη, θα έπρεπε να είναι μαζί μας ο Δήμος
Βέροιας, έχουμε έντονο πρόβλημα, κάθε μέρα πιάνει ένα –δύο άτομα η ασφάλεια,
κάθε μέρα πηγαίνουν στα φαρμακεία και αγοράζουν σύριγγες. Τι γίνεται; Δεν μας
ευαισθητοποιεί κανένας;
Τροχόπουλος: Εγώ θα συμφωνήσω με την ενημέρωση που μας έκανε ο κ.
Κυρατζίδης, και για τη θέση που παίρνει. Το θέμα είναι και σοβαρό γιατί αν
σκεφθούμε ότι αν το πάρουν τα κανάλια, θα γίνουμε ρεζίλι και στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, υπάρχει μεγάλη ζωοφιλία στην Ευρώπη. Επειδή ακούγονται πολλά και για
το Δήμο και για τα σκυλιά, το ψήφισμα αυτό του συλλόγου, να μπει και ένα τέταρτο
που να λέει, να κατατεθεί μήνυση από το Δ.Σ. κατ’ αγνώστων για να έχουμε την
ουρά μας απ’ έξω και να είμαστε καθαροί. Θα πρότεινα στο δήμαρχο, μιας κι έχει μία
αγκαλιά τεράστια, να έχει μία καλύτερη συνεργασία με τους ζωόφιλους, μέσω των
συνεργατών του. Όχι μόνο στα λόγια αγκαλιά, να κάνει και λίγο έργο.
Γκαμπέσης: Καταδικάζω κι εγώ με τη σειρά μου την απαράδεκτη, αλλά και
εγκληματική ενέργεια αυτών των ελάχιστων και απαράδεκτων συμπολιτών. Μία
ενέργεια η οποία είναι όντως εγκληματική, γιατί με τον τρόπο που γίνονται αυτού του
είδους οι ενέργειες, υπάρχει κίνδυνος να δηλητηριαστούνε μικρά παιδιά και άλλα

κατοικίδια ζώα, ή και άτομα τα οποία ενδεχομένως να ζηλέψουνε το είδος της φόλας
που έχουνε ρίξει , και μιας και είμαστε σε περίοδο που μία σοκολάτα ή ένα γαριδάκι
μπορεί να έρθει στα χέρια ενός παιδιού, είναι επικίνδυνο και για την υγεία κάποιων
μικρών παιδιών. Θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται ευαισθητοποίηση από όλους,
χρειάζεται να αναλάβει ο Δήμος Βέροιας πρωτοβουλίες, ώστε αυτή η
ευαισθητοποίηση να περάσει στην πράξη, να γίνει κτήμα όλων μας και εγώ που
διαχειρίστηκα ένα μικρό διάστημα το θέμα, δεν θέλω να μιλήσω τώρα για κείνο το
διάστημα, έχω να πω ότι στην αρχή μεν φοβόμουνα τα αδέσποτα σκυλιά αλλά σιγάσιγά και όταν ήρθα σε επαφή και επικοινωνία με τις κυρίες του συλλόγου και όταν
ασχολήθηκα πάρα πολλές ώρες με τα σκυλιά, διαπίστωσα ότι δεν φταίνε σε τίποτα
και είναι τα μόνα παρεξηγημένα μέσα στην πόλη, τα οποία τα κατατρέχουν όλοι.
Στην ευαισθητοποίηση επιβάλλεται να πάρουν μέρος τα παιδιά των δημοτικών
σχολείων, και τα παιδιά των γυμνασίων, γιατί αυτή η κυνοφοβία που υπάρχει σε
πολλούς κατοίκους των αστικών πόλεων, είναι πέρα για πέρα λανθασμένη Είχα
προτείνει από τότε και ελπίζω σύντομα να βγει κάποιο φυλλάδιο κοινής συνεργασίας
του δήμου με τις ζωοφιλικές οργανώσεις. Επίσης χρειάζεται να αναβαθμιστεί το
κυνοκομείο όσον αφορά, την φύλαξη κλπ. γιατί σηκώνει πολύ περαιτέρω βελτίωση
το υπάρχον κυνοκομείο. Νομίζω ότι άπτεται του πολιτικού μας πολιτισμού το να
συντηρούμε αυτό το θέμα, το να το έχουμε σαν κακή παρένθεση της πόλης και από
κει και πέρα σε τακτά διαστήματα να κάνουμε εκδηλώσεις για την ενημέρωση των
πολιτών. Ισως έτσι κάποτε να εκλείψουν αυτοί οι βάρβαροι και οι ανεγκέφαλοι, οι
οποίοι θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο βοηθάνε ή απαλλάσσουν κάποιους από τυχόν
προβλήματα που δημιουργούν τα αδέσποτα, ενώ ουσιαστικά μας εκθέτουν όλους.
Σιδηρόπουλος: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μόνο θλίψη προξενεί σε
όλους μας εδώ μέσα αυτή η πράξη και αυτή η εικόνα που είδαμε, και καλά κάνανε οι
φιλόζωοι και το φέρανε στο Δ.Σ. Βέβαια τα συμπαθή αυτά ζώα έχουν και αυτά ψυχή,
και έχουν και αυτά αισθήματα και τα δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο, όταν δείχνουν
την πίστη και την αφοσίωση στον άνθρωπο. Έχουν ένα μειονέκτημα ότι σπάνια
μπορούν να επιτεθούν στους ανθρώπους, και βέβαια έχουν και τα γαυγίσματά τους.
Δελαβερίδης: Είμαι από αυτούς που καταδικάζουν τις ενέργειες αυτές των
ασυνείδητων και νομίζω ότι κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν καταδικάζει τέτοιες
ενέργειες πολιτών. Πρέπει να κάνουμε μία αναφορά για το κυνοκομείο που έχει
κατασκευασθεί με τις τότε προδιαγραφές του 2001. Ο σύλλογος των ζωόφιλων ή
φιλόζωων τότε αντιδρούσαν γιατί εγκλωβίζαμε τα σκυλιά μέσα σε ένα χώρο που
έπρεπε με κάποιες διαδικασίες να τα βγάλουμε έξω να είναι ελεύθερα. Βέβαια αυτό
δεν μπορούσαμε να το κάνουμε σε κείνη τη φάση, έγιναν περισυλλογές περίπου, αν
θυμάμαι καλά γύρω στα 100 και κάτι ζώα, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλά, είχαν
την περιποίηση των υπαλλήλων του κυνοκομείου, και από κει και πέρα οι φιλόζωοι
θέλανε επειδή ξέρανε τις προδιαγραφές καλύτερα από μας, αυτά που ισχύουν στην
ευρωπαϊκή ένωση ή σε άλλα κράτη, και πράγματι το 2004 έγινε μία εφαρμογή του
νόμου της υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία των δημοτικών κυνοκομείων.
Μέχρι τότε τα σκυλιά έμπαιναν μέσα, εμβολιαζόταν και στη συνέχει δεν ξέρω αν
έβγαιναν όλα έξω ή μάλλον τα υιοθετούσανε σε κάποιες οικογένειες. Σύμφωνα με
αυτή την υπουργική απόφαση, βάση της οποίας έπρεπε να γίνει εκσυγχρονισμός των
κυνοκομείων και υλοποίηση άλλου προγράμματος για περισυλλογή, σήμανση,
καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό κλπ. Για αν γίνει όμως αυτό έπρεπε, να μην
περισυλλέγουν σκυλιά από την πόλη. Ισως δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα και
ενδεχομένως κάποιοι ασυνείδητοι έχουνε ρίξει φόλες και θανατώσανε τα σκυλιά. Εγώ
ερωτώ κε Δήμαρχε, εκείνη την απόφαση που πήραμε τον 10ο μήνα του 2004,
εφαρμόστηκε; Αφού δεν μπορούμε να περισυλλέξουμε τα επικίνδυνα σκυλιά με την

διαβεβαίωση και της κτηνιατρικής υπηρεσίας, τα σκυλιά αυξάνονται. Μήπως φταίμε
και εμείς για όλη αυτή την κατάσταση; Να το δούμε, είναι μία παράμετρος την οποία
δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι στο περιθώριο.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε νομίζω ότι όλοι μας καταδικάζουμε αυτό το
αποτρόπαιο γεγονός το οποίο αναφέρει ο σύλλογος ζωοφίλων. Δεν είναι η πρώτη
φορά που παρατηρείται στην πόλη μας, και μάλιστα είχα την ατυχία να είμαι και
ένας από αυτούς που αντίκρισε αυτό το θέαμα το καλοκαίρι που μας πέρασε στην
περιοχή «Παπάκια», όπου κάποιοι ασυνείδητοι είχανε προκαλέσει αυτές τις
απαράδεκτες ενέργειες. Νομίζω ότι το καταδικάζουμε όλοι μας. Θα συμφωνήσω και
με τις προτάσεις αρκετών συναδέλφων, όπως και με την πρόταση ότι πρέπει να γίνει
από το Δήμο μία μήνυση κατ΄ αγνώστων, και με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε
αυτό που ακούγεται το άκουσα και εγώ και δεν θέλω να το πιστέψω, ότι πίσω από
αυτή την ιστορία κρύβονται άνθρωποι που έχουν σχέση με το Δήμο. Μία μήνυση
κατ’ αγνώστων γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται παραδειγματική τιμωρία.
Τσαμήτρου: Ηθελα να δηλώσω ότι αυτό το γεγονός είναι καταδικαστέο.
Πιστεύω ότι αυτού του είδους οι ενέργειες δεν είναι σημερινές, έχουν συμβεί στο
παρελθόν πάρα πολλές φορές, και ιδίως σ’ αυτήν την περιοχή. Επειδή τυχαίνει να
μένω σε κείνη την περιοχή θυμάμαι ότι έχουν γίνει δύο τρεις φορές, και πολύ
παλαιοτέρα και πρόσφατα. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι ζωόφιλη και μάλιστα αυτό το
αποδεικνύω και από το ότι ήμουνα πρόεδρος του κυνοκομείου και από το ότι μέσα
στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή έχω 4 γάτες, είχα και ένα σκύλο και μου τον
δηλητηρίασαν. Μήπως πρέπει να σκεφθούμε αν εμείς που δηλώνουμε όλοι ζωόφιλοι,
είμαστε; Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να συμμαζεύουμε και λίγο τα ζώα μέσα στα
σπίτια μας αν είμαστε ζωόφιλοι, διότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πολίτες από έξω,
οι οποίοι κακώς φοβούνται και ενοχλούνται και μέσα σ’ αυτούς υπάρχουν και
ασυνείδητοι που κάνουν αυτή την ενέργεια. Να μην ψάχνουμε υπεύθυνους
ανθρώπους ότι δόθηκαν εντολές κλπ. Πιστεύω ότι μέσα στους συμπολίτες μας
υπάρχουν τέτοιοι ασυνείδητοι που κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες.
Δήμαρχος: Μέχρι αύριο μπορούμε να συζητάμε και να δείχνουμε τα
φιλοζωϊκά μας αισθήματα κι άλλοι τα ανθρώπινα αισθήματα και συναισθήματα,
αλλά πρέπει όλοι να καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα. Τι έγινε όλα αυτά τα
χρόνια με το θέμα των αδέσποτων σκυλιών; Είχα πρόθεση να κλείσουμε το θέμα
μόνο με το ψήφισμα που κατέθεσε το φιλοζωϊκό σωματείο, αλλά βλέπω ότι κάποιοι
συνάδελφοι θέλησαν να ρίξουν ευθύνη στο Δήμο. Ο Δήμος διέθεσε εκατόν πενήντα
εκατ., άσχετα αν είναι από κρατική επιχορήγηση, για να κάνει ένα σύγχρονο
κυνοκομείο. Τα φιλοζωϊκά σωματεία αυτό το σύγχρονο κυνοκομείο έκριναν ότι είναι
ακατάλληλο. Και μέσα σ’ αυτήν την παρούσα δημοτική περίοδο, αναγκαστήκαμε
συνεργαζόμενοι με τα φιλοζωϊκά σωματεία, να κάνουμε τις βελτιώσεις. Να
καταργήσουμε τα σπιτάκια τα μονά, των μικρών διαστάσεων να τα διπλασιάσουμε,
να κάνουμε στέγαστρα, να κάνουμε περιφράξεις ειδικές για τα μεγάλα, για τα μικρά,
να κάνουμε μία σειρά από επεμβάσεις σ΄αυτό το κυνοκομείο και να μαζέψουμε τα
αδέσποτα σκυλιά. Οι φιλόζωοι πάντα είχαν τη θέση ότι πρέπει στο κυνοκομείο να
είναι προσωρινή η στέγαση των σκυλιών, να πηγαίνουν εκεί δηλ. και να αφήνονται
πάλι ελεύθερα στην πόλη. Στα φιλοζωϊκά σωματεία είναι πολλοί ενδεχομένως
εγγεγραμμένοι συμπολίτες μας, και μπορεί να είναι άλλοι τόσοι δίπλα τους, γύρω
τους, αλλά υπάρχει και μία πόλη των 50.000 κατοίκων που καθημερινά τα τηλέφωνα
πάνε σύννεφο και στο κυνοκομείο και στην αντιδημαρχία καθ/τας για περισυλλογή
των αδέσποτων σκυλιών, για δαγκώματα, για καταγγελίες, και θα μπορούσε ο
αντιδήμαρχος να φέρει τις αιτήσεις και τις καταγγελίες δ/ντων σχολείων, υπηρεσιών,
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, από διάφορους φορείς αλλά και από

μεμονωμένους πολίτες, ότι ο Δήμος πρέπει να ενεργοποιηθεί και να μαζέψει τα
αδέσποτα σκυλιά. Συνεργαστήκαμε με τα φιλοζωϊκά σωματεία και κάναμε μία σειρά
από ενέργειες και τα επανεντάξαμε, κρατήσαμε μέσα μόνο τα επικίνδυνα .Δεν μπορεί
να κατηγορηθεί ο δήμος ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα, όπως αυτά που λέγονται κι
εδώ μέσα, ότι κρύβεται άνθρωπος του Δήμου, που είναι κοντά και ψηλά στη
δημοτική αρχή, ο οποίος και δίνει εντολή για τη θανάτωση των ζώων. Δεν μπορεί να
συνεργαζόμαστε με τα φιλοζωϊκά σωματεία, να κάνουμε ότι θέλουν γιατί αυτοί είναι
πιο αρμόδιοι από εμάς για τα ζώα, δεν μπορεί όμως να μας κατηγορούν ότι πίσω από
αυτή την ιστορία κρύβεται ο Δήμος. Θα συμφωνήσω με την πρόταση που έκανε ο κ.
Τροχόπουλος, να συμπληρωθεί στο ψήφισμα να γίνει μήνυση κατ’ αγνώστων. Και
βέβαια επειδή πρέπει να φυλάγουμε και τα νώτα μας, ας έχουμε και το νου μας στις
προβοκάτσιες και στους προβοκάτορες, επειδή είναι έτος προεκλογικό. Μην δω
κανένα θανατωμένο σκυλί στην πόρτα της πολυκατοικίας που μένω και με σύρουν
στον εισαγγελέα ότι το φαρμάκωσα εγώ.
Πρόεδρος: Θα προστεθεί τέταρτη παράγραφος. Το Δ.Σ. αποφασίζει την
υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την κατάθεση
αυτής.
Κυρατζίδης: Συμφωνώ με την κ. Ουσουλτζόγλου ότι το θέμα δεν είναι
πρόσφορο για πολιτική αντιπαράθεση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους και
βέβαια δεν υποστηρίζουμε ότι είναι το πιο σπουδαίο που απασχολεί την κοινωνία. Η
ζωή είναι σαν το βουνό, όπου και να σταθείς υπάρχει και πιο ψηλά, έτσι ότι θέμα και
να συζητήσει κανείς πάντα υπάρχει και κάτι πιο σπουδαίο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να το συζητάμε όμως. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές δηλ.
μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σταδιακά
και προοδευτικά αυτό το πρόβλημα. Ο στόχος ο τελικός είναι να μην υπάρχουν
αδέσποτα, αυτά δεν θα γίνουν όμως ούτε με εξόντωση, ούτε με δηλητηρίαση, θα
γίνουν μέσα από προγράμματα που σιγά-σιγά οργανώνονται, θα μαζευτούν θα
στειρωθούν, και θα εκλείψει ο αυτόματος πολλαπλασιασμός και θα μείνουν μόνο
οικόσιτα τα οποία θα είναι υπό την άμεση επίβλεψη των ιδιοκτητών. Όμως μέχρι να
φτάσουμε εκεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξοντώνουμε με αυτό τον τρόπο και να
δίνουμε τέτοιες εικόνες κυρίως στα παιδιά μας, που πρέπει να τα οδηγήσουμε σε μία
νοοτροπία πέρα από κάθε μορφής βαρβαρότητα. Και ποτέ όσο ξέρω εγώ ο σύλλογος
φιλόζωων δεν επικαλείται ότι θέλει να ασκήσει κάποια εξουσία., αρωγοί θέλουμε να
είμαστε και τον δρόμο μπροστά θέλουμε να τον τραβάνε τα αρμόδια όργανα. Εμείς
είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία, να προσφέρουμε δουλειά, δεν ζητούμε
όλοι να νοιάζονται και να στενοχωριούνται σαν εμάς. Αυτή η ευαισθητοποίηση θα
γίνει προοδευτικά, έτσι εξελίσσονται οι κοινωνίες και όλα έτσι εξελίσσονται. Θέλει
συνεχή προσπάθεια και εμείς θα είμαστε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους
φορείς.
Ουσουλτζόγλου: Επειδή ακούστηκαν διάφορα, όλα έχουν τη θέση τους σ’
αυτή τη ζωή και την τοπική κοινωνία, όλα έχουν την αξία τους, τη σειρά τους και τις
προτεραιότητές τους. Για μένα έχει μεγάλη σημασία η ουσιαστική δουλειά που
πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σωστά το
ζήτημα. Υπήρχε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας και Ανάπτυξης. Οι δικές
μου πληροφορίες λένε ότι χάθηκε. Αν συνεργαστήκατε με το σύλλογο θα θέλω να
ξέρω τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Εμένα δεν μου αρκεί ένα ψήφισμα. Το
ψήφισμα θα βγεί αύριο στις εφημερίδες, κάποιοι θα το διαβάσουν, κάποιοι δεν θα το
διαβάσουν. Δεν είναι δηλ. ότι θα πάρεις μία ικανοποίηση επειδή γράφτηκαν πέντε
αράδες σε μία εφημερίδα, πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα και να υπάρχει μία
σωστή διαρκής ενασχόληση με αυτό το ζήτημα στα πλαίσια που πρέπει, όχι

ευκαιριακά. Όχι να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε τους καλούς, να πούμε στους
ανθρώπους, εγώ είμαι καλύτερος από σένα και θα τα δω καλύτερα τα ζώα και
τουλάχιστον μακριά από εμένα αυτές οι λογικές. Έχουνε κατατεθεί προτάσεις,
μπορούν να προστεθούν και άλλες τόσες. Η συνεργασία και ο διάλογος μπορούν να
βγάλουν πολύ ωραία πράγματα. Σας καλώ λοιπόν να κάνετε και τις συνεργασίες και
το διάλογο, αλλά να υπάρχει αποτέλεσμα. Οσο δεν λαμβάνονται μέτρα, και
καταγγελίες θα γίνονται και τέτοια φαινόμενα θα υπάρχουν και όσο δεν προχωράει η
ενημερωτική καμπάνια, τόσο θα μένουμε πίσω σ’ αυτήν την υπόθεση δυστυχώς.
Δήμαρχος: Και στο πρόγραμμα μπήκαμε και υπουργική απόφαση βγήκε μέσα
στο Δεκέμβρη και πήραμε τις πρώτες 14.000,00 € , επειδή μπήκαμε σ’ αυτό το
πρόγραμμα, άρα κανένα πρόγραμμα δεν χάσαμε. Οσο για την ευαισθησία μας ή όχι
για άλλα θέματα κοινωνικά στην πόλη, είναι γνωστό ότι ο Δήμος και ημερίδες και
συνέδρια έκανε και για τα θέματα της ανεργίας, και για τα θέματα της
επιχειρηματικότητας, και για τα θέματα της νέας αγροτικής πολιτικής και για τα
θέματα της υγείας, αλλά και μια σειρά συνδιοργανώσεων με άλλους φορείς, πλην
όμως σ’ αυτές τις ημερίδες και σ’ αυτά τα συνέδρια, απόντες ήταν οι γνωστοί πάντα
απόντες, δηλ. η αντιπολίτευση.
Κουρουζίδης: Αξιολογώντας τα θέματα που πρέπει να ασχοληθεί το Δ.Σ., το
θέμα αυτό είναι το τελευταίο με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί. Πραγματικά βλέπω
τώρα ότι υπάρχει μία σκέψη για να περάσει μία ομόφωνη απόφαση σ’ αυτό που
ζητάει ο κυνοφιλικός σύλλογος. Είναι θέμα αρχής, δεν διαφωνώ επί της ουσίας. Θα
απέχω από την ψήφισή του, διότι για μένα, όπως είπα, είναι άλλα τα θέματα που
πρέπει να είχαν συζητηθεί και να είχε πάρει ξεκάθαρη θέση το Δ.Σ. Οσον αφορά το
θέμα των σκυλιών, ας έρθει θέμα να συζητηθεί, και αυτά που είπατε σήμερα κε
Δήμαρχε τα είπατε για πρώτη φορά, ότι δηλ. υπάρχουν και δαγκώματα κ.λ.π. Το
νόμισμα έχει δύο πλευρές, γι΄ αυτό ας έρθει θέμα να συζητηθεί ελεύθερα. Η μία
πλευρά να μην σκέφτεται να βγει στην εξουσία και η άλλη πλευρά να μη επιδιώκει να
πάρει την εξουσία. Ετσι θα πούμε την αλήθεια και θα δώσουμε μία λύση. Ισως φέτος,
επειδή είναι προεκλογικός χρόνος, μας προβληματίζει όλους. Ολοι χαϊδεύουν τα
αυτιά όλων, η αλήθεια όμως είναι αλλού. Δεν βγαίνουμε να πούμε τον εισαγγελέα να
κάνει τη δουλειά του για άλλα πιο σοβαρά πράγματα. Δεν κάνω κριτική με την
κακόπιστη έννοια. Ο καθένας αξιολογεί, εγώ αξιολογώ αυτό σαν τελευταίο θέμα και
το βάζω σαν πρόταση να ψηφιστεί πρόεδρε.
Τροχόπουλος: Εμείς σαν φαρμακοποιοί, κάνουμε το καθήκον μας, είμαστε
στην πρώτη γραμμή, γιατί καθημερινά βιώνουμε περιστατικά παιδιών μικρών από 17
και πάνω, που κλαίει πραγματικά η ψυχή σου να σου ζητάει μία σύριγγα και
καταλαβαίνεις ότι είναι για χρήση, ενώ σου λέει ότι είναι για τους γονείς του. Εμείς
κάναμε μία αρχή. Σ’ αυτή την ομιλία που διοργανώνουμε, θα φέρουμε μία μεγάλη
προσωπικότητα του χώρου, τον καθηγητή τον κ. Τσούγκα και νομίζω ότι το
σπουδαιότερο είναι η ενημέρωση. Και ας είναι έστω αυτή η απλή ομιλία μια αρχή για
να γίνει ευαισθητοποίηση του Δήμου γενικότερα στο θέμα των ναρκωτικών.
Δελαβερίδης: Για το κυνοκομείο είπα να γίνει σύμφωνα με τις τότε
προδιαγραφές, έτσι όπως όριζαν ακριβώς οι υπουργικές αποφάσεις. Στην συνέχεια
γίνανε κάποιες αλλαγές, και βέβαια είμαστε υπέρ των αλλαγών και βέβαια είμαστε
υπέρ των προγραμμάτων γι΄ αυτό και το ψηφίσαμε, για την σήμανση, καταγραφή,
αυτά που ειπώθηκαν. Όμως έβαζε και κάποιους όρους τότε η υπουργική απόφαση,
μέχρι την υλοποίηση δεν πρέπει να περισυλλέγονται ζώα. Αρα λοιπόν δεν
περισυλλέγονται, εσείς προηγουμένως μας είπατε ότι τα σκυλιά από το κυνοκομείο
όσα είναι ακίνδυνα τα αφήνουμε. Αρα αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα
σκυλί και άλλη φορά σας έκανα ερώτημα και δεν μου απαντήσατε. Σας ρώτησα

γενικότερα να μου απαντήσετε και μου είπατε άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Ήθελα να
μου πείτε το κυνοκομείο πώς λειτουργεί, για τα προγράμματα, εξάλλου έχουμε και
αρμόδιο αντιδήμαρχο, να μου απαντήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αρα ξεκινήσαμε
εμείς, συνεχίζετε εσείς, θα ξανασυνεχίσουμε εμείς τις μεταρρυθμίσεις.
Κουρουζίδης: Θα πρέπει να διευκρινίσω στον συνάδελφο κ. Τροχόπουλο,
έδωσα συγχαρητήρια στο φαρμακευτικό σύλλογο, για την ενέργειά του αυτή, απλά
αναφέρθηκα στην αδράνεια του Δήμου που θα πρέπει να συμμετέχει στη δική σας
ενέργεια. Να είναι συνδιοργανωτής, γιατί είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα σε σχέση με
τα σκυλιά που συζητάμε σήμερα.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την έκδοση του ψηφίσματος, όπως
συμπληρώθηκε για άσκηση σχετικής μήνυσης κατ’ αγνώστων και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για την κατάθεσή της;
Σύμβουλοι: Ναι.
Από την ψηφοφορία απείχε ο σύμβουλος Ι. Κουρουζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.
2.- Τις απόψεις των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του
παρόντος θέματος.
3.- Την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος για την αποδοκιμασία της μαζικής δηλητηρίασης
αθώων ζώων της πόλης.
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
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο περιστατικό
της μαζικής δηλητηρίασης αθώων ζώων της πόλης,
- Αποδοκιμάζει απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες.
- Ζητά από τους πολίτες της Βέροιας περισσότερη ευαισθητοποίηση και
επαγρύπνηση ώστε να αποθαρρυνθούν οι δράστες από παρόμοιες ενέργειες στο
μέλλον.
- Καλεί τις αρμόδιες Αρχές (Εισαγγελικές, Αστυνομικές, Υγειονομικές) να
βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε να ανταποκριθούν με ευαισθησία σε πιθανή
μελλοντική επανάληψη παρόμοιου περιστατικού.
- Αποφασίζει την άσκηση σχετικής μήνυσης κατ’ αγνώστων και εξουσιοδοτεί
τον Δήμαρχο Βέροιας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεσή της.
Γ) Το παραπάνω ψήφισμα να κοινοποιηθεί ως εξής:
1. Ημερήσιο Τοπικό Τύπο (κοινοποιήθηκε)
2. Σύλλογο Ζωόφιλων Ημαθίας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 62 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ.
Μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-1-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

