ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 795/2010
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ου
θέματος «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον
αναπληρωτή του, στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ‘Παναγία
Σουμελά’».
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου του έτους 2010 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 16-12-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 789/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 790/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 791/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 794/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-12-2010 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με το αριθ. 2615/9-12-10 έγγραφό του το Εκκλησιαστικό Προσκύνημα,
θρησκευτικόν και κοινωφελές Ν.Π. με τίτλο «Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα
Παναγίας Σουμελά» ζητά από το Δήμο Βέροιας να του γνωστοποιήσει το μέλος και
τον αναπληρωτή αυτού που ορίζονται από το Δ.Δ. Καστανιάς για να συμμετάσχει
στην Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Π..
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του υπ’ αριθ. 215/2010 νέου Κανονισμού
«Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Εκκλησιαστικού
Προσκυνήματος ΄΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ΄΄ της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης» (ΦΕΚ 191Α΄/8-11-10),
το ανωτέρω Ν.Π. διοικείται από 11μελή Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας
διορίζονται επί θητεία τριών (3) ετών. Στην ανωτέρω Δ.Ε. ορίζεται κι ένα (1) τακτικό
μέλος, μετά του αναπληρωτού αυτού, από το συμβούλιο Δ.Δ. Καστανιάς, ως
εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας.
Με την αριθ. …../10 απόφασή του το Τ.Σ. Καστανιάς μας υποδεικνύει τον
εκπρόσωπό του σχετικά.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει
τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στο διοικητικό συμβούλιο του παραπάνω
ιδρύματος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε ξανά το σώμα. Είναι
ένα θέμα για το οποίο έχουμε στα εισηγητικά μας και το λέω γιατί έχει σημασία,
υπάρχει μετά από την εξέλιξη που είχαμε και δεν χρειάζεται να αναφερθώ στην
προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε εδώ και σε όσα έγιναν με την τελική
τοποθέτηση του κυρίου Πετρίδη ή τα ευτράπελα κ.τ.λ. και την αναβολή του θέματος.
Έχουμε λοιπόν να δούμε και να συζητήσουμε επ’ αυτών. Έχουμε ένα έγγραφο του
Μητροπολίτη, που φέρει ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου, και γνωστοποιεί ότι έχει αλλάξει
ο κανονισμός για την λειτουργία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του εκκλησιαστικού
προσκυνήματος Παναγία Σουμελά και ζητά τον ορισμό από το Δ.Δ. Καστανιάς ενός
μέλους, για τη διοίκηση του Ιδρύματος που ο ίδιος είναι πλέον πρόεδρος. Επίσης
έχουμε ένα έγγραφο με ημερομηνία 14/12 της Ευξείνου Λέσχης Βεροίας, όπου
τονίζονται διάφορα σημεία, τα οποία έχουν να κάνουν με το έγγραφο του Δεσπότη
και καταλήγει το έγγραφο στα συγκεκριμένα αιτήματα της Ευξείνου Λέσχης που
είχαν ξαναρθεί σ’ αυτό το συμβούλιο και μάλιστα η τότε απόφασή μας είχε σταλεί
και στο Υπουργείο Παιδείας. Καταλήγουν ζητώντας την επανίδρυση της ιστορικής
Μονής της Παναγίας όπως στο όρος Μελά της Τραπεζούντας του Πόντου, τον
ορισμό ως έδρα του ιδρύματος την Καστανιά Βέροιας όπου βρίσκεται το προσκύνημα
με την εικόνα της Παναγίας και όλες οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, καθώς και η
απόδοση όλης της έκτασης των 500 στρ. απ’ το Σωματείο στο Ίδρυμα Παναγία
Σουμελά και τέλος την Δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των Ποντιακών Σωματείων
της Ελλάδας μέσα από διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες. Δηλώνει η Εύξεινος Λέσχη
ότι θα στηρίξουμε οποιαδήποτε διοίκηση προκύψει με Δημοκρατικές διαδικασίες και
όχι διορισμούς, με μοναδικό στόχο να καταστεί η Παναγία Σουμελά χώρος
πνευματικός και πολιτιστικός και θα ενώσει και φωτίσει τους απανταχού Έλληνες
Ποντίους και μη. Παράλληλα έχουμε το ΦΕΚ που νομίζω έχετε στα εισηγητικά σας,
που είναι η κανονιστική απόφαση την οποία υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Έχουμε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του κ. Μακρυγιάννη και η αλήθεια
είναι ότι ζήτησα να έχουμε και δεύτερη γνώμη γι’ αυτό είναι εδώ ο κ. Παπαστεργίου

και όχι ο κ. Μακρυγιάννης γιατί έχουμε γραπτά την δική του γνωμοδότησή και την
οποία ακούσαμε και την προηγούμενη φορά και η οποία καταλήγει ότι ως διάδοχος
της Κοινότητας Καστανιάς έχει κάθε δικαίωμα και πρέπει να ορίσει ένα τακτικό
μέλος με τον αναπληρωτή του για το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και έχουμε και την απόφαση του Τ.Σ. Καστανιάς, το
οποίο προτείνει αυτή τη φορά ένα νέο πρόσωπο τον κ. Ιωάννη Νισύριο, ο οποίος
είναι ποινικολόγος δικηγόρος, είναι εγγονός του αείμνηστου Ιωάννη Πασσαλίδη, του
προέδρου της ΕΔΑ με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Ποταμόπουλο ο οποίος είναι
πρόεδρος στην Καστανιά. Αυτά είναι αγαπητοί συνάδελφοι τα στοιχεία που έχουμε
στα χέρια μας και πάνω σ’ αυτά μπορεί να αναπτυχθεί η συζήτηση που θα
ακολουθήσει. Για να πω αμέσως την δική μου άποψη, πιστεύω, και το είπα απ’ την
αρχή, ότι δεν πρέπει να αναβληθεί το θέμα, πρέπει να συζητηθεί γιατί συζητήσαμε
ξανά επ’ αυτού, ακούστηκαν οι απόψεις ένθεν και ένθεν. Το Δ.Σ. όπως όλοι
γνωρίζουμε πολύ καλά είναι ένα πολιτικό όργανο. Ούτε η Πολιτεία είναι ούτε το
Υπουργείο Παιδείας είναι ούτε δικαστήριο είναι πάνω απ’ όλα. Για τα θέματα που
τίθενται, όχι για όλα, υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα που τίθενται και για τα οποία
μπορούμε να αποφασίσουμε εδώ, για τα ζητήματα λοιπόν που τίθενται όσον αφορά
το νομικό κομμάτι, υπεύθυνα είναι σίγουρα τα δικαστήρια και η Πολιτεία. Αν η
απόφαση, αυτή η κανονιστική διάταξη του Αρχιεπισκόπου είναι νόμιμη ή δεν είναι,
αυτό πρέπει να το κρίνουν τα δικαστήρια που θα αποφανθούν προφανώς εάν πάσχει
αυτή η απόφαση. Το Δ.Σ. ως προς αυτό το κομμάτι είναι απολύτως, κατά την άποψή
μου, αναρμόδιο. Μπορεί βέβαια το Δ.Σ. να αποφασίσει και να πει «ναι θέλουμε να
γίνει μοναστήρι, ναι θέλουμε τα 500 στρ. να πάνε εκεί κ.λ.π., σύμφωνα με τα
αιτήματα τα οποία τίθενται από την Εύξεινο Λέσχη. Αυτό λοιπόν το θέμα και ότι
είναι υπεύθυνα τα δικαστήρια για το νομικό κομμάτι, δεν το λέω για τους τύπους
μόνο, γιατί μετράει και ο τύπος και η ουσία, αλλά κυρίως εν προκειμένου για την
ουσία του θέματος. Εμείς δεν είμαστε το όργανο που θα ψάξει αν είναι σύννομη η
απόφαση του Αρχιεπισκόπου. Ααυτό πρέπει να το δουν όσοι θέλουν να το δουν στα
δικαστήρια, όποιος θέλει λοιπόν, είτε είναι δημοτικός σύμβουλος είτε εγώ είτε εσείς
είτε εκπρόσωπος οποιουδήποτε φορέα, μπορεί να προσφύγει και να δει εάν είναι
σύννομη η απόφαση. Η πόλη όμως, και επιτρέψτε μου να πω ευθαρσώς την άποψή
μου, η πόλη δια του Δήμου δεν θα ήθελα ως Δήμαρχος, και όχι ως Χαρούλα, να μπει
ούτε απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο ούτε απέναντι στο μεγαλύτερο Σωματείο της
πόλης, το οποίο εκφράζει αν θέλετε και την καταγωγή μου. Όποιος θέλει και μπορεί
να προσφύγει στα δικαστήρια και στο διοικητικό δικαστήριο, μπορεί να το κάνει,
εμείς όμως οφείλουμε να περιφρουρήσουμε την πόλη και τον Δήμο. Δεν έχουμε
δικαίωμα να τον βάλουμε ανάμεσα σε μυλόπετρες και περιπέτειες, όποια και αν είναι
η προσωπική μας θέση. Δεν θα μπούμε λοιπόν, και αυτή είναι η γνώμη μου, στην
αρχή μιας δεύτερης θητείας ανάμεσα σε δυο πέτρες. Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε το
Δήμο και το Δ.Σ. σε περιπέτεια και διαμάχη και όποιος έχει δίκιο θεωρώ το βρίσκει
στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα είναι φανερό ότι προτείνω να οριστεί το μέλος και
βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με όσα αναγράφονται στην κατακλείδα του εγγράφου της
Ευξείνου Λέσχης.
Πρόεδρος : Ερωτήσεις.
Λάζαρος Κουμπουλίδης (Εκπρόσωπος Ευξείνου Λέσχης Βέροιας): Ζητώ τον
λόγο ως εκπρόσωπος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και όλων των Ποντιακών
Σωματείων του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας. Προτού γίνει η συζήτηση και οι
ερωτήσεις θέλω να θέσω κάποια θέματα διαδικαστικά. Αν το θεωρείτε
εποικοδομητικό για τη συζήτηση, θα ήθελα τον λόγο.
Πρόεδρος: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εγώ πρώτα κα Δήμαρχε. Απ’ ό,τι
διαβάσαμε και απ’ ό,τι ξέρουμε απ’ την προηγούμενη φορά, υπάρχουν δύο αναφορές,
το Βασιλικό Διάταγμα του 1960 και η Κανονιστική Διάταξη του 1973. Το ερώτημά
μου είναι: ο κανονισμός άλλαξε; Ποιος τον άλλαξε τον κανονισμό; Διότι ο

κανονισμός για να αλλάξει πρέπει κάποιος να υπογράψει. Αυτό είναι το ερώτημά
μου.
Δήμαρχος: Ό,τι είπα εδώ, δεν βγήκε απ’ το μυαλό μου. Σας είπα ότι μιλάω ως
Δήμαρχος και όχι ως Χαρούλα εδώ και εδώ πρέπει να ξέρουμε τους ρόλους μας, πότε
είμαστε πρόσωπο και πότε είμαστε θεσμός. Ξέρετε ποιος τον άλλαξε και σας το
απάντησα.
Πρόεδρος: Δηλαδή καταργήθηκαν οι άλλοι; Για να καταλάβω, γιατί δεν
κατάλαβα. Καταργήθηκαν το Βασιλικό Διάταγμα του 1960 και η Κανονιστική
διάταξη του 1973; Εγώ έμεινα εκεί και ρωτάω πολύ καλοπροαίρετα. Άλλαξε και
ποιος το άλλαξε;
Δήμαρχος: Λοιπόν θα μου επιτρέψετε να τελειώσω αυτό που έλεγα και τον
λόγο θα πάρουν οι νομικοί. Αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ό,τι σας
είπα, το είπα μετά από πολύωρη συζήτηση με τους νομικούς συμβούλους, ξεχώρισα
το πολιτικό κομμάτι που ευθαρσώς το δέχομαι και αυτό είναι και ξεχώρισα και το
νομικό κομμάτι, για το οποίο θα μιλήσουν οι νομικοί σύμβουλοι. Έχει γνωμοδότηση
ο κ. Μακρυγιάννης, έχουμε δύο νομικούς συμβούλους στο Δήμο και έναν ειδικό
συνεργάτη, οι τρεις λοιπόν νομικοί αυτοί συγκλίνουν στην ίδια άποψη.
Πρόεδρος: Εγώ δεν τοποθετήθηκα. Μια απλή ερώτηση έκανα, για το ποιος
άλλαξε αυτά τα πράγματα.
Γεώργιος Παπαστεργίου (Νομικός Σύμβουλος Δήμου): Να σας απαντήσω εγώ
κε πρόεδρε σ’ αυτό που ρωτάτε. Η γνωμοδότηση που έκανε ο συνάδελφος ο κ.
Μακρυγιάννης είναι από τις 26 Αυγούστου 2010. Σήμερα που μιλάμε έχουμε δύο νέα
δεδομένα. Αυτό που σας αφορά σαν Δ.Σ., και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσετε,
είναι ότι είτε ισχύει το Βασιλικό Διάταγμα είτε τα νέα τεκτενόμενα της ιεραρχίας της
Ελλάδος, εσείς έχετε έναν εκπρόσωπο να ορίσετε και με το πριν και με το μετά
καθεστώς. Επομένως εσείς αυτόν τον εκπρόσωπο θα ορίσετε. Αυτό όμως που ήθελα
περισσότερο ως νουθεσία να πω στους φίλους Πόντιους, είναι ότι και από πριν
προσπαθούσανε μόνο με δηλώσεις, διαδηλώσεις, στις εφημερίδες ώστε να
μπλοκάρουν το Δ.Σ. να πάρει απόφαση για τον ποιον θα ορίσει. Δηλαδή είχαν έναν
καρκίνο τον οποίο προσπαθούσαν με φυσιολογικό ορό να τον κάνουν καλά. Η
εκκλησία επειδή έχει καλύτερη νομική συμπαράσταση, αυτό που ξεκίνησε ως
καρκίνωμα, πάει να το διορθώσει. Διαβάζανε την απόφαση του νομικού συμβουλίου
του Κράτους και την διαβάζανε όπως θέλανε μόνο, τη μειοψηφία η οποία τους
δικαίωνε πάλι δεν την διαβάζανε, την διάβασε όμως η εκκλησία της Ελλάδος και
αρχίζει η ηγεσία της εκκλησίας της Ελλάδος να το κάνει από κοινωφελές Ν.Π.Δ.Δ.
εκκλησιαστικού σκοπού, Ιερό προσκύνημα. Και αυτοί εδώ κοιτάνε να αναβάλουν το
θέμα, να μην ορίσετε εκπρόσωπο ενώ 2 Νοεμβρίου που ψηφίστηκε αυτό και στις 8
Ιανουαρίου χάνουν το δικαίωμα προσφυγής κατά της κανονιστικής πράξης της
ιεραρχίας της Ελλάδος, μετά, με βάση την νέα κανονιστική πράξη πλέον, έρχεται ο
Αρχιεπίσκοπος και προτείνει νέο διοικητικό συμβούλιο και χάνονται 4 θέσεις και
αυτοί αντί να κοιτάνε πως θα ακυρώσουν αυτά τα πράγματα και ενώ το καλοκαίρι
κάναμε με τον νομικό τους σύμβουλο.
Πρόεδρος: Άλλο ρώτησα. Η αλλαγή αυτή είναι νόμιμη;
Γ. Παπαστεργίου: Μέχρι να κριθεί παράνομη από διοικητική αρχή ή
δικαστήριο, είναι νόμιμη. Και σε λίγο καιρό θα χάσει το δικαίωμα να θεωρείται
παράνομη. Αυτό σας λέω.
Πρόεδρος: Ορίστε ερωτήσεις.
Α. Παπαστεργίου: Από την τοποθέτησή σας και τα λεγόμενα του νομικού
συμβούλου, αφήνετε να εννοηθεί ότι επιμένετε πάρα πολύ στον ορισμό του
εκπροσώπου μας στο διοικητικό συμβούλιο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά και
δείχνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μήπως θα έπρεπε κα Δήμαρχος
αυτό το σοβαρό θέμα και μια τόσο σοβαρή απόφαση να μην την πάρει το σημερινό
Δ.Σ., του οποίου η θητεία τελειώνει εδώ, αλλά να την πάρει το μεγάλο Δ.Σ. το οποίο
αποτελείται από τον Καλλικρατικό Δήμο και από τους άλλους Δήμους που θα τον

συστήσουν έτσι ώστε και πιο ισχυρή να είναι η απόφαση αλλά να έχει και
μεγαλύτερη εμβέλεια;
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, το θέμα μας είναι ορισμός εκπροσώπου του
Δήμου με τον αναπληρωτή του στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Παναγίας
Σουμελά και η κα Δήμαρχος μας είπε ότι έχει έγγραφο του Μητροπολίτη, το οποίο
στο φάκελο δεν υπάρχει. Ποιος το φέρνει θέμα; Το Ίδρυμα; Ο Σεβασμιότατος το
φέρνει;
Πρόεδρος: Είναι αίτημα του Μητροπολίτη.
Σκουμπόπουλος: Δεν το στέλνει το Ίδρυμα; Γιατί; Ο Μητροπολίτης τι σχέση
έχει με το Ίδρυμα;
Πρόεδρος: Είναι πρόεδρος, σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό.
Σκουμπόπουλος: Δεν τα ήξερα τα στοιχεία αυτά. Δεν αναφέρονται στο
φάκελο. Η Εύξεινος Λέσχη γιατί αντιδράει στο ορισμό του εκπροσώπου; Για ποιους
λόγους; Δεν υπάρχει το έγγραφο της Ευξείνου Λέσχης να διαβάσω τους λόγους που
αντιδράει και άρα πρέπει να μας τους πει κάποιος. Το Τοπικό Συμβούλιο πρότεινε
ονόματα και είναι ο πρόεδρος αναπληρωματικό και τακτικό είναι ποιος; Είναι
δημότης; Δηλαδή ως Δήμος Βέροιας, θα προτείνουμε έναν μη δημότη σε νομικό
πρόσωπο που εδρεύει στο Δήμο μας; Δεν την καταλαβαίνω την απόφαση της Τοπικής
Κοινότητας.
Δελαβερίδης: 1)Κε πρόεδρε, στην ημερήσια διάταξη λέει «ορισμός
εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Παναγία
Σουμελά». Στην εισήγηση γιατί αναφέρετε Πανελλήνιο Λαϊκό Προσκύνημα Παναγία
Σουμελά; Υπάρχει αντίφαση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 2)Ειπώθηκε ότι το μέλος
που προτείνεται δεν είναι δημότης. Γνωρίζετε όμως ότι είναι και νομικός σύμβουλος
του Ιδρύματος; Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει. 3)Ο κ.
Ποταμόπουλος ο πρόεδρος και αναπληρωματικό μέλος που προτείνεται, στο
προηγούμενο Δ.Σ. όταν πάρθηκε εκείνη η απόφαση, είχε πάρει απόφαση το Τ.Σ. και
το έστειλε πάνω στο Ίδρυμα και εκεί είχαμε το πρόβλημα κυρίες και κύριοι. Το
πρόβλημα ξεκίνησε από το Τ.Σ. και ορίζεται πάλι αναπληρωματικό μέλος, που θα
έπρεπε να τον βγάλουμε εντελώς από το Ίδρυμα, ούτε καν να προταθεί. Υπάρχουν
τόσοι κάτοικοι στο Δ.Δ. Καστανιάς που αν ψάξετε θα βρείτε πολλά μέλη και
αναπληρωματικά και τακτικά. Να μην έχουν σχέση με την Ιερά Μονή για να
εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του Δήμου.
Γουναράς: Σύμφωνα μ’ αυτά που είπε η κα Δήμαρχος, θέλω ο νομικός
σύμβουλος να μας ξεκαθαρίσει εάν κάποιος δημοτικός σύμβουλος αρνηθεί να
εγκρίνει τον ορισμό, όπως ζητείται εδώ, διαπράττει κανένα νομικό ατόπημα; Έχει
ευθύνες; Αυτό το πράγμα θέλω να μας ξεκαθαρίσει ο νομικός σύμβουλος.
Γ. Παπαστεργίου: Κε Δελαβερίδη, ονομάζεται Ιερό Προσκύνημα από τον
Νοέμβριο του 2010, διότι πάνε να το κάνουν Προσκύνημα. Καταλάβανε ότι θα έχουν
πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν και να πιάσουν του Ποντίους «Πόντιους».
Επομένως αν διαβάσετε κε Δελαβερίδη την νέα κανονιστική πράξη που έβγαλε βάσει
της κανονιστικής πράξης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
λέει, πρόεδρος του Προσκυνήματος πλέον είναι ο Παντελεήμων Καλπακίδης του
Βασιλείου, αντιπρόεδρος Γεώργιος Τανιμανίδης, αναπληρωτής Παντελεήμονας
Ανθρακόπουλος κ.τ.λ. και βγάζει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Ο Δήμος Βέροιας και
μ’ αυτό το οποίο είναι ακόμη προσβλητό τους το λέω για να τους ανοίξω τα μάτια.
Λοιπόν και μ’ αυτό και με το προηγούμενο νομικό καθεστώς του Βασιλικού
Διατάγματος κ.τ.λ. έχει ένα μέλος να ορίσει και τίποτε άλλο. Το μέλος το δικό σας
και οι καινούργιες πράξεις είτε νόμιμες, αφού αυτοί ψηφίσανε το ΦΕΚ χωρίς να
έχουν ακυρωθεί, είναι νόμιμες, όπως όλες οι διοικητικές πράξεις πριν ακυρωθούν,
παράγουν πλήρεις σύννομες ενέργειες και έχετε να ορίσετε ένα μέλος. Είναι απλό για
εσάς το θέμα. Όπως είπε και ο κ. Σκουμπόπουλος, ορισμό ενός μέλους έχετε να
κάνετε. Το αν δεν σας αρέσουν τα πρόσωπα, εσείς θα αποφασίσετε ποια πρόσωπα θα
προτείνετε και ποια όχι. Ορισμό ενός μέλους έχετε εσείς ξεκάθαρα και αφήστε τους

άλλους να λύσουν τα υπόλοιπα. Εσείς έχετε δέσμια αρμοδιότητα από τη στιγμή που
και το Βασιλικό Διάταγμα και το τωρινό ζητάνε να ορίσετε κάποιον. Μπορείτε να
πείτε «αρνούμαστε να ορίσουμε» αλλά ναι, είστε υποχρεωμένοι από το Νόμο κε
Γουναρά. Σας υποχρεώνει ο Νόμος να ορίσετε έναν εκπρόσωπο. Αν εσείς δεν
ορίσετε, δεν θα οριστεί.
Δήμαρχος: Τέθηκαν κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντήσω. Το θέμα
ήρθε ευσπεσμένα γιατί ήρθε αυτή η επιστολή τώρα, λέγοντας ότι πρόκειται να
συνεδριάσει μέσα στις γιορτές, αρχές Ιανουαρίου, το Κοινό των Ποντίων,
προκειμένου να ορίσει τα μέλη του και χρειάζεται και η απόφαση του Δ.Σ. και εν
πάση περιπτώσει απ’ τη στιγμή που έρχεται και ξανάρχεται, θα πρέπει κάποια στιγμή
αυτό το Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση έτσι ή αλλιώς. Όλα τα έγγραφα, επειδή
δημιουργήθηκε μια λανθασμένη εντύπωση, υπάρχουν μέσα στο φάκελο του
προέδρου. Επειδή εδώ και αρκετό καιρό βγαίνανε φωτοαντίγραφα για όλους και δεν
τα παίρνανε, για λόγους οικονομίας είπαμε, όποιος ενδιαφέρεται για τα έγγραφα, θα
πηγαίνει στο γραφείο Δ.Σ., θα βλέπει το φάκελο και θα παίρνει όποια θέλει από εκεί.
Αυτό ισχύει ούτως ή άλλως για όλα τα θέματα. Όλα τα έγγραφα υπάρχουν στο
φάκελο του προέδρου. Εγώ τα πήρα γιατί τα ήθελα να τα έχω. Όσον αφορά τα
διάφορα ονόματα που ακούστηκαν εδώ, εγώ τον ξέρω τον κ. Νισύριο απ’ την
Καστανιά. Δεν ξέρω με ποιον είναι ή με τι ή οτιδήποτε, το ξέρω απλά από την
Καστανιά, από εκεί και πέρα αν το σώμα θέλει να ορίσει κάποιον άλλο, ας ορίσει
κάποιον άλλο. Εγώ επανειλημμένα παρακάλεσα, βλέπω και τον Ιεροκλή εδώ βλέπω
και άλλου φίλους, ας μπούνε αν θέλουν. Γιατί άμα μπεις έχεις και λόγο και μπορείς
να δεις και κάποια πράγματα.
Τσιάρας: Μία παρέμβαση αν μου επιτρέπετε στο θέμα του ορισμού. Επειδή
πιστεύω ότι αν έχουμε δικαίωμα να ορίσουμε κάποιον, πρέπει να τον ορίσουμε επειδή
υποχρεούμαστε, ο κ. Νισύριος φαίνεται από τους δημοτικούς καταλόγους ότι δεν
είναι δημότης Βέροιας, οπότε βρείτε κάποιον άλλο.
Λάζαρος Ματραντζής (Νομικός Σύμβουλος Παναγίας Σουμελά): Εγώ δεν το
γνωρίζω αυτό. Εγώ γνωρίζω ότι ο κ. Νισύριος έχει σπίτι στην Καστανιά, μένει στην
Καστανιά και προ δύο μηνών νομίζω, η μητέρα του η οποία πέθανε, θάφτηκε στην
Καστανιά. Δηλαδή οι δεσμοί του με την Καστανιά είναι ισχυρότατοι και δεν είναι
ένας τυχαίος περαστικός από εκεί.
Πρόεδρος: Είναι δημότης Καστανιάς;
Ματραντζής: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά θα ήθελα επίσης να μας πούνε αυτοί
που λένε ότι είναι νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά, επειδή και
εγώ είμαι νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος και δεν ξέρω αν είναι, από έχουν αυτή
τη γνώση;
Δελαβερίδης: Έγινε ένα ατύχημα επάνω στην εξέδρα, ανέβηκε ένα παιδάκι
και χτύπησε και ορίσανε τον συγκεκριμένο κύριο ως νομικό να υπερασπίσει το
Ίδρυμα Παναγίας Σουμελά.
Ματραντζής: Συγνώμη, αλλά ο ορισμός ενός δικηγόρου ευκαιριακά για μια
υπόθεση, δεν τον καθιστά νομικό σύμβουλο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου.
Δελαβερίδης: Πρέπει όμως να είναι δημότης Καστανιάς. Από εκεί και πέρα αν
έχει σπίτι, αν έχει βίλλα, αν λέγετε Πασσαλίδης δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Κουμπουλίδης: Ως εκπρόσωπος των Ποντιακών σωματείων του νέου
Καλλικρατικού Δήμου, τον οποίο δυστυχώς το Δ.Σ. προσπαθεί να απαξιώσει και να
συζητήσει σήμερα ως έκτακτο και κατεπείγον ένα θέμα, το οποίο μόνο έκτακτο και
κατεπείγον δεν είναι ενώ προηγούμενες φορές η Εύξεινος Λέσχη προσέτρεξε το Δήμο
Βέροιας και υπερασπίστηκε στο δικαστήριο και έκανε παρέμβαση για λογαριασμό
του Δήμου Βέροιας. Ξαναλέω εξαρχής ότι θα αναγκαστούμε να εναντιωθούμε στην
απόφαση του Δήμου Βέροιας γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι έκτακτο και κατεπείγον
αυτό το θέμα. Και εξηγώ τους λόγους για τους οποίους δεν είναι κατεπείγον: από το
2009 τον Ιούνιο ο κ. Σκουμπόπουλος είχε φέρει προ ημερησίας το θέμα όταν τα
Ποντιακά σωματεία του Νομού είχαν βγάλει ένα ψήφισμα για την κατάσταση του

διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Παναγίας Σουμελά, το ψήφισμα αυτό ενώ
υπογράφτηκε από τους εν ενεργεία βουλευτές του Νομού μας και άλλους βουλευτές
του τόπου και 387 Ποντιακά σωματεία της Ελλάδος, δεν κρίθηκε σκόπιμο και κόπηκε
από την δημοτική ομάδα να έρθει προς συζήτηση το θέμα αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν
τελευταία στιγμή σ’ αυτό το συμβούλιο, χωρίς να υπάρχει έγγραφο του Τ.Σ.
Καστανιάς. Πού το βρήκατε το έγγραφο αυτό; Όταν έγινε η αίτηση από τον
Μητροπολίτη υπήρχε το έγγραφο του Τ.Δ. Καστανιάς; Γνωρίζουν οι δημοτικοί
σύμβουλοι, έστω ένας, ότι πήρε τέτοιο έγγραφο; Μπορούσε, όπως λέει η κα
Δήμαρχος, να δει κάποιος δημοτικός σύμβουλος το έγγραφο αυτό που ήρθε μόλις
σήμερα το πρωί; Πού είναι αυτός ο κ. Νισύριος; Ποιος είναι αυτός ο κ. Νισύριος;
Εγώ λοιπόν δεν τον γνωρίζω τον κ. Νισύριο και δεν βλέπω τον κ. Νισύριο και δεν
μπορεί και να με διαβεβαιώσει κάποιος ότι είναι καν δημότης Βέροιας. Ακούμε ότι
έχει παρασταθεί μάλιστα για το Ίδρυμα Παναγίας Σουμελά σε υπόθεσή του. Πριν από
3 μήνες είχε το σθένος το Δ.Σ., παρά την επιμονή της Δημάρχου, να οριστεί και πάλι
εκπρόσωπος και παρά τη συγκάλυψη από το νομικό σύμβουλο του Δήμου που έλεγε
ότι πρέπει οπωσδήποτε να οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας, λες και κάτι θα
πάθαινε το σώμα, λοιπόν δεν ορίστηκε εκπρόσωπος τότε και βγήκαν όλες οι
εφημερίδες και όλα τα ΜΜΕ και είπαν επιτέλους μια πολιτική απόφαση γιατί όλος ο
τόπος βοά για το τι συμβαίνει επάνω και μονάχα εκεί μέσα δεν ξέραν τι συμβαίνει;
Μπράβο επιτέλους διαπαραταξιακά σ’ όλους τους δημοτικούς συμβούλους, που
έβγαλαν την ομόφωνη καταδίκη των παράνομων μεθοδεύσεων του Ιδρύματος για τον
παράνομο ορισμό του κ. Πετρίδη και ρωτώ, ποιος όρκισε τον κ. Πετρίδη; Εγώ; Όχι
βέβαια αλλά ο Μητροπολίτης Βεροίας, ο οποίος σήμερα πραγματικά τολμά να φέρνει
ξανά στο ίδιο Δ.Σ. με τους ίδιους δημοτικούς συμβούλους, αίτηση που υπογράφει ο
ίδιος ως πρόεδρος, γιατί δεν είναι πρόεδρος του Ιδρύματος. Ορκίστηκε ο Δεσπότης
πρόεδρος του Ιδρύματος και δεν το ξέρουμε; Όρκισαν τα 6 μέλη του σωματείου
Παναγίας Σουμελά, τα υπόλοιπα 5 μέλη τους; Έγιναν εκλογές του Κοινού των
Ποντίων προκειμένου να υπάρξουν εκπρόσωποι του κοινού των Ποντίων, οι δύο
όπως προβλέπει ο καινούργιος κανονισμός; Όχι. Η διαδικασία ξεκινάει από το Δήμο
Βέροιας, μια τρομερή βιασύνη προτού γίνουν εκλογές στο Κοινό των Ποντίων,
προτού οριστεί οποιοσδήποτε άλλος, ο Μητροπολίτης Βέροιας ως τι; Ως μέλος του
Δ.Σ. του Ιδρύματος; Γιατί 2 Δεκεμβρίου του 2010, πριν 18 ημέρες ορίστηκε το
προηγούμενο συμβούλιο, 18 ημερών συμβούλιο είναι και εμείς θα ορίσουμε και το
επόμενο; Πότε θα γίνει; Το επόμενο συμβούλιο, με τον νέο κανονισμό. Εδώ υπάρχει
ένα έγγραφο, και το καταγγέλλω στο συμβούλιο σας, Παναγία Σουμελά Πανελλήνιο
Ίδρυμα, επιστολόχαρτο του Ιδρύματος και υπογράφει ο Μητροπολίτης ως τι;
Πρόεδρος είναι ο κ. Τανιμανίδης, δεν είναι ο Μητροπολίτης, δεν είναι ο κ.
Παντελεήμων, άρα η αίτηση αναρμοδίως έρχεται από τον Μητροπολίτη Βεροίας. Το
Τ.Σ. το οποίο προτείνει και εσείς αποφασίζετε επί της προτάσεως και όχι φυσικά να
προτείνετε κάποιον άλλο, το Τ.Σ. προτείνει και εσείς ή εγκρίνετε ή απορρίπτετε, δεν
υπήρχε μέχρι σήμερα το πρωί. Δηλαδή όταν έγινε αυτή η αίτηση από τον
Μητροπολίτη 6 Δεκεμβρίου, δεν υπήρχε καν πρόταση του Τ.Σ., ψάχνανε μερικές
μέρες τον κ. Χειμωνίδη και κάποιους άλλους για να είναι αυτοί εκπρόσωποι και
φυσικά αρνήθηκαν και είπαν ότι συνένοχοι σε μια παρανομία δεν γίνονται. Όπως και
η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας αυτό λέει. Ακούστηκε λοιπόν αυτή η ανακρίβεια, ότι είναι
πρόεδρος ο Μητροπολίτης, μετά από 18 μέρες ερχόμαστε να ορίσουμε σαν Δ.Σ.
εκπρόσωπο; Κάποιον ο οποίος δεν μας τιμά ούτε με την παρουσία του, όπως πριν και
ο κ. Πετρίδης; Και το ζητά και ο Μητροπολίτης που όρκισε στην εικόνα της
Παναγίας και αυτό είναι πολύ μεγάλο πνευματικό ατόπημα, όρκισε κάποιον ο οποίος
δεν είχε οριστεί από το Δ.Σ.; Δεν ήξερε δηλαδή ο Μητροπολίτης ότι έπρεπε να
προηγηθεί απόφαση Δ.Σ. και είναι αυτός ο αυριανός πρόεδρος; Λέω λοιπόν ότι έχετε
μια αίτηση παράνομη γιατί δεν είναι από τον πρόεδρο του Ιδρύματος και άρα δεν
δεσμεύεται το Δ.Σ., δεν υπάρχει κατεπείγον γιατί δεν υπάρχει απόφαση του Τ.Σ. που
να έχει μπει έγκαιρα μεσ’ τον φάκελο έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι άλλοι δημοτικοί

σύμβουλοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ποιος είναι υποψήφιος. Κρατήθηκε μέχρι το
πρωί κρυφή απ’ όλους μας. Επίσης δεν έχει γίνει ορισμός των μελών από το Ίδρυμα
Παναγίας Σουμελά, δεν έχει κάνει εκλογές το Κοινό των Ποντίων και έχουμε μόλις
18 ημερών συμβούλιο, δεν ξέρουμε πότε θα συγκροτηθεί το καινούργιο και δεν
χρειάζεται να ορίσουμε σύμβουλο. Ενόψει λοιπόν του τέλους του ελέγχου από το
ελεγκτικό συνέδριο, ο οποίος θα βγάλει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα αφήσουν
άφωνους πάρα πολλούς και θα βγει στα κοντά, κρίνω ότι δεν θα πρέπει το Δ.Σ. να
απωλέσει την ιστορική απόφασή του, που βγήκε από τον παράνομο ορισμό του κ.
Πετρίδη από τον Μητροπολίτη, δεν θα πρέπει να την απωλέσει, θα πρέπει να εμμείνει
και να μην άρει την απόφαση τώρα προτού υπάρξουν οι αναγκαίες συνθήκες, να γίνει
το Κοινό των ποντίων, να γίνουν εκλογές στα αρμόδια όργανα.
Δάσκαλος: Έχω εδώ πέρα το ΦΕΚ από 2 Δεκεμβρίου 2010 και διαβάζω,
ορίστηκε το Πανελλήνιο συμβούλιο του Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά και αναφέρει
10 ονόματα. Αυτοί τι είναι; Είναι μέλη απερχόμενα; Αυτή τη στιγμή ποιοι είναι; Είναι
ΦΕΚ κύριοι και δεν καταλαβαίνω, στο τέλος λέει, ενώ εκπρόσωπος του Δήμου
Βέροιας δεν προτάθηκε από τον εν λόγω Δήμο, παρά την κοινοποίηση της τάδε
επιστολής – πρόσκλησης. Δεν ορίστηκε εκπρόσωπος και κάποια στιγμή αν δεν
ξαναορίσουμε μπορεί να αποφασίσει το Ιερό Προσκύνημα ότι δεν θέλει εκπρόσωπο
από το Δήμο Βέροιας και βάζουμε από τον Σύλλογο των Βλάχων. Ξέρω εγώ;
Κουμπουλίδης: Κε Δάσκαλε, αυτή είναι η ακριβής ανάγνωση του εγγράφου,
σωστά διαβάσατε δέκα ονόματα μεσ’ τα οποία είναι και του Μητροπολίτη Βεροίας
και φυσικά και δεν έχει την υπογραφή του προέδρου. Αν την βλέπετε πουθενά, να την
δω και εγώ. Είναι το προηγούμενο συμβούλιο λοιπόν που ψηφίστηκε τον Αύγουστο
και έχει τριετή θητεία. Ποια η σπουδή σήμερα να βγάλουμε εκπρόσωπο, αφού για
τρία χρόνια είναι το συμβούλιο αυτό; Άρα λοιπόν λέω ότι αναφέρονται ποιοι είναι οι
δέκα, μέσα στους οποίους είναι και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, δεν έχει
την ιδιότητα του προέδρου και δεν έκαναν κατανομή αξιωμάτων, 2 Δεκεμβρίου του
2010 χωρίς εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας. Αυτό έληξε. Η πρόταση για να οριστεί
εκπρόσωπος του Δήμου είναι, με το νέο κανονισμό όπως το λέει ο Μητροπολίτης
Βεροίας και αυτό το ξέρετε πολύ καλά κε πρόεδρε και βοηθήστε με σ’ αυτό, αν
θέλετε να το αναγνώσω και εγώ το κείμενο, λέει ότι, στο άρθρο 6 του νέου
κανονισμού, ορίζεται με τον αναπληρωτή του από Τ.Σ. Καστανιάς ένας εκπρόσωπος
του Δήμου Βέροιας, επομένως προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος Βέροιας στη
νέα διοικούσα επιτροπή που θα προκύψει σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.
Δήμαρχος: Το έγγραφο αυτό ήρθε εδώ από τον Μητροπολίτη ως πρόεδρο του
Ιδρύματος. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει αναπληρωτή. Ήρθε εδώ ως πρόεδρος και
έφερε το έγγραφο. Ως πρόεδρος ήρθε και εγώ δεν έχω κανέναν λόγο να αμφισβητήσω
οτιδήποτε είτε λέγεται εδώ είτε λέγεται αλλού. Είναι ο μόνος που δεν έχει
αναπληρωτή και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής σε όλους: ποια είναι η ουσία του
θέματος; Να πάρουμε μια απόφαση για να ορίσουμε ένα μέλος ή να πάρουμε μια
απόφαση για τα τρία σκέλη του ζητήματος που θέτετε στο έγγραφό σας; Εάν σας
ενδιαφέρει να πάρουμε μια απόφαση για το μέλος και να μην πάρουμε για τα άλλα
τρία, δεν έχω να πω τίποτα.
Α. Παπαστεργίου: Διαδικαστικά κε πρόεδρε, νομίζω ότι μετά απ’ όλα αυτά τα
οποία ακούστηκαν και μετά την ερώτηση που έχω κάνει, το πιο φρόνιμο που
μπορούμε να κάνουμε είναι να αναβληθεί η συζήτηση σήμερα από αυτό το Δ.Σ. έτσι
ώστε να ωριμάσουν οι συνθήκες και να παρθεί απόφαση το συντομότερο δυνατό από
το επόμενο Δ.Σ. που θα είναι το συμβούλιο που θα αντιπροσωπεύει το νέο
Καλλικρατικό Δήμο.
Πρόεδρος : Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής;
Ματραντζής: Εγώ κύριε πρόεδρε δεν θα ακουστώ καθόλου; Ζήτησα το λόγο,
ακούστηκαν τόσα, δεν πρέπει να μιλήσω;
Πρόεδρος: Κε Ματραντζή, πήρατε το λόγο και μιλήσατε. Ο κ. Κουμπουλίδης
πήρε το λόγο για την αναβολή και είπε ότι μπορεί να βγουν πράγματα στην επιφάνεια

απ’ το ελεγκτικό συνέδριο που καλό θα ήταν να τα γνωρίζουμε εδώ πέρα. Και δεν
γνωρίζατε εσείς ότι υπάρχει αυτός ο κύριος και για τον οποίο μαθαίνουμε ότι δεν
είναι και δημότης και μου κάνει τρομερή εντύπωση που το λέτε εσείς, ο νομικός
σύμβουλος. Σας δίνω τον λόγο λοιπόν.
Ματραντζής: Κε πρόεδρε, εγώ ως νομικός σύμβουλος δεν εκπροσωπώ το Τ.Σ.
Καστανιάς και συνεπώς τον κ. Νισύριο τον γνωρίζω ως δικηγόρος και εγώ. Είναι
εξαίρετος ποινικολόγος από τη Θεσ/νίκη και γνωρίζω ότι είναι από εκεί. Εάν ήξερα
πολλά για τον κ. Νισύριο, θα σήμαινε ότι είμαι προετοιμασμένος. Εγώ το όνομά του
το άκουσα πριν λίγη ώρα εδώ και γι’ αυτόν λόγο λοιπόν αποδεικνύεται ότι δεν έχω
καμία σχέση με την απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Όσον αφορά το θέμα της
αναβολής, απ’ ό,τι βλέπω εδώ, επιχειρείται να γίνει το εξής: επιχειρείται να
υπερβληθεί το Δ.Σ. δικαστική τήβεννο και εν της πράγμασι να ακυρώσει έναν
κανονισμό, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύει κάποιες διοικητικές αποφάσεις
κανονιστικού χαρακτήρα, δηλαδή αποφάσεις οι οποίες δημιουργούνε υποχρέωση για
ενέργεια ή αποχή, οι οποίες αποφάσεις μέχρι την ακύρωσή τους, δικαστικά ή δια
άλλου τρόπου, είναι νόμιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή
λοιπόν τι έγινε: Στις 8 Νοεμβρίου δημοσιεύεταο ο κανονισμός, 1,5 μήνα πριν, αντί να
πάει λοιπόν ο κάθε ενδιαφερόμενος στο αρμόδιο Συμβούλιο Επικρατείας και να
προσβάλει αυτόν τον κανονισμό, ζητώντας παράλληλα την αναστολή ισχύος του
κανονισμού αυτού μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως,
έρχεται εδώ για άλλη μια φορά και σας λέει «κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι ντυθείτε
δικαστές και εν της πράγμασι δείξτε ότι ακυρώνετε μια νομιμότατη έχουσα νόμιμη
υπόσταση απόφαση της Ιεράς Συνόδου». Και ερωτώ εγώ: με τι εχέγγυα;
Α. Παπαστεργίου: Να τεκμηριώσω λίγο την πρότασή μου. Αυτή τη στιγμή
φάνηκε να μου αποδίδονται προθέσεις, τις οποίες δεν έχω. Δεν επιχειρώ με την
πρόταση αυτή, με τίποτα, μα με τίποτα, να ακυρώσω καμιά κανονιστική απόφαση
ούτε είναι στόχος μου αυτός. Ο στόχος μου είναι απλός, δηλαδή να ενημερωθούμε
σωστά, να προστατέψουμε το Δ.Σ. από μια λάθος απόφαση και να παρθεί αυτή η
απόφαση μετά από κάποιες ημέρες από ένα άλλο σώμα, το οποίο είναι απόλυτα
νομιμοποιημένο, το οποίο έχει τώρα εκλεγεί και αυτό πρέπει να πάρει την απόφαση.
Καμία σχέση ούτε με κατάργηση ούτε με αντιπαραθέσεις ούτε με τίποτε. Είναι απλά
μια πρόταση διαδικαστική που πιστεύω ότι την οφείλουμε αυτή και από την
τοποθέτησή μας στο προηγούμενο Δ.Σ.
Τσιάρας: Να ενισχύσω την πρόταση για αναβολή λέγοντας ότι επειδή σήμερα
διαπιστώνεται ότι ο κ. Νισύριος δεν είναι δημότης Βέροιας, δεν μπορούμε να
ψηφίσουμε ………………...
Δήμαρχος: Δεν απαιτείται να είναι.
Τσιάρας: Εγώ θέλω να πω τη γνώμη μου. Λέω λοιπόν ότι εάν δεν είναι
δημότης Βέροιας, θεωρώ ότι απεμπολούμε ένα δικαίωμά μας. Πρέπει να είναι
δημότης αυστηρά και άρα λοιπόν πρακτικά επειδή δεν υπάρχει πρόταση, υπάρχει
λόγος αναβολής.
Δήμαρχος: Εγώ δεν έχω σπίτι στην Καστανιά κε Τσιάρα αλλά ο κ. Νισύριος
έχει σπίτι στην Καστανιά, το ωραιότατο πέτρινο, το οποίο είναι μπαίνοντας στο
χωριό αριστερά.
Ορφανίδης: Επειδή καλώς ή κακώς και κοντά στην Εύξεινο Λέσχη είμαι και
πολύ κοντά στην Καστανιά είμαι, θα ήθελα να μιλήσω και εγώ όπως και οι υπόλοιποι
εδώ μέσα.
Πρόεδρος: Κύριε Ορφανίδη, θα παρακαλούσα αυστηρά πάνω στο πρώτο θέμα
και μετά θα έχετε τον λόγο.
Ορφανίδης: Και με πρόταση συγκεκριμένη. Επειδή εδώ πέρα ακούσαμε
πολλές νομικές απόψεις και από τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, πρέπει
να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι εμείς ως Δ.Σ. είμαστε πολιτικό πρόσωπο. Δεν είμαστε
δικαστικό. Άρα λοιπόν η απόφασή μας είναι πολιτική. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το

εξής: επειδή η πρόταση του κ. Παπαστεργίου μιλάει για αναβολή ώστε να πάρουμε
απόφαση σαν νέο Καλλικρατικό Δ.Σ., εγώ ερωτώ και θα απαντήσω κιόλας, ο
Καλλικρατικός Δήμος θα ερωτηθεί και θα απαντήσει σε τι; Η σωστότερη άποψη κατ’
εμέ, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι ότι το πρόβλημά μας, το οποίο
αντιμετωπίζουμε εδώ και 3-4 χρόνια, είναι για τη νομιμότητα ή μη του Ιδρύματος που
λέγετε Παναγία Σουμελά. Το θέμα μας ήταν η εκπροσώπηση και κατ’ εμέ αν θα γίνει
αναβολή, που και εγώ συμφωνώ, το θέμα δεν θα πρέπει να εισαχθεί με το ερώτημα
ποιος θα μας εκπροσωπήσει. Κάποτε εμείς σαν πολιτικό σώμα πρέπει να πάρουμε μια
απόφαση, μας αρέσει δεν μας αρέσει, εάν θα πρέπει να αποδεχθούμε το Ίδρυμα που
λέγετε Παναγία Σουμελά με τους εκπροσώπους του ή όχι. Τότε θα πρέπει να
ορίσουμε ή μη εκπροσώπους. Άρα λοιπόν κε πρόεδρε του Δ.Σ., και ο επόμενος ο
οποίος θα έρθει, για μένα αν θέλετε να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε ότι
υπάρχει πρόβλημα ξεκάθαρα κοινωνικό θέλετε, πολιτικό θέλετε, οικονομικό θέλετε
γιατί όλα περικλείονται σ’ αυτό το θέμα που λέγεται Παναγία Σουμελά και θα πρέπει
το θέμα της τακτικής συνεδρίασης να είναι ένα: αναγνωρίζουμε και συμμετέχουμε ή
δεν αναγνωρίζουμε και δεν συμμετέχουμε στις διαδικασίες και στην εκπροσώπησή
μας στην Παναγία Σουμελά. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα αφού εμείς δεν έχουμε
αποφασίσει αν θα αναγνωρίσουμε αυτό το Ίδρυμα, είναι προς υπεκφυγή είτε
ορίσουμε εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας είτε όχι. Η πρότασή μου είναι αυτή και
ζητώ να μπει σε ψηφοφορία.
Πρόεδρος : Η πρότασή σας είναι αναβολή στο πρώτο μέρος και μετά το θέμα
που θα έρθει θα είναι έτσι όπως το θέσατε.
Κουμπουλίδης: Και εμείς ως Εύξεινος Λέσχη, συμφωνούμε κε πρόεδρε, να
έρθει ως μοναδικό θέμα σε μία συνεδρίαση.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, επειδή το θέμα έχει έρθει ξανά και ξανά 100 φορές
εδώ και επειδή νομίζω ότι ήμουν απολύτως σαφής στην πρότασή μου, εγώ διαφωνώ
με την αναβολή γιατί θα σέρνεται το θέμα σ’ αυτή την αίθουσα και στο επόμενο
συμβούλιο χωρίς να παίρνονται αποφάσεις. Θα έρχεται λοιπόν ως αίτημα και θα
φεύγει, να σταματήσουμε να λύνουνε τα προβλήματα μας εδώ μέσα και η πρότασή
μου ήταν σαφέστατη, όχι στην αναβολή, ναι στον ορισμό προσώπου και ναι στα
αιτήματα της Ευξείνου Λέσχης όπως τίθενται, να γίνει Μοναστήρι κ.τ.λ. κ.τ.λ. Δεν
λύνουμε διαφορετικά τα ζητήματα αλλά τα διαιωνίζουμε, προβαλλόμεθα, δεν ξέρω τι
κάνουμε, αλλά δεν τα λύνουμε.
Σουμελίδης: Έτσι και αλλιώς κε πρόεδρε και να ορίσουμε εμείς σήμερα
εκπρόσωπο, δεν τελειώνει εκεί το θέμα. Πρέπει να ψηφίσουν τα Ποντιακά σωματεία
για να ορίσουν εκπροσώπους, μπορούμε δηλαδή να πάμε και μέσα στον Ιανουάριο.
Δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την αναβολή λήψης απόφασης επί του
θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Σκουμπόπουλος, Σ.
Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Β. Γιαννουλάκης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Π. Παυλίδης.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-12-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. πρωτ. 2615/9-12-2010 έγγραφο της Πανελλήνιου Ιδρύματος «Παναγία
Σουμελά».
3.- Την αριθ. 8/2010 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/20065 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αναβάλει τη λήψη απόφασης επί του 10ου θέματος «Ορισμός εκπροσώπου του
Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ‘Παναγία Σουμελά’».
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 795/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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