ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 85/2021
Πεξίιεςε
Δπί πξφηαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Παχινπ
Παπιίδε, επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΤΝΓΖΜΟΣΔ»,
γηα
ηελ
απνζηνιή
ζπγραξεηήξηαο επηζηνιήο ζηνλ Πξσζππνπξγφ γηα
ηε ζζελαξή ζηάζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ
θαηά ηηο πξφζθαηεο ζπλνκηιίεο κε ηνλ Σνχξθν
νκφινγφ ηνπ
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρψξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρψξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρψξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν Παχιν Παπιίδε, ν νπνίνο
εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Εεηψ απφ ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο απνζηνιήο
ζπγραξεηήξηαο επηζηνιήο ζηνλ Πξσζππνπξγφ γηα ηε ζζελαξή ζηάζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ
θαηά ηηο πξφζθαηεο ζπλνκηιίεο κε ηελ Σνπξθία. Σν ζέκα θαηαηίζεηαη σο έθηαθην ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη νη ζπλνκηιίεο νινθιεξψζεθαλ πξηλ ιίγεο εκέξεο
Μαξθνχιεο: Έρσ ηνπνζεηεζεί δεκνζίσο επί ησλ δειψζεσλ ηνπ θ.Γέλδηα ζηελ θνηλή
ζπλέληεπμε ηχπνπ κε ηνλ Σνχξθν ππνπξγφ εμσηεξηθψλ θαη ζεψξεζα ππνρξέσζή κνπ λα εμάξσ ηε
ζέζε ηνπ, πνπ εθθξάζηεθε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν.
Βέβαηα απηφ είλαη ην απηνλφεην, απηφ πνπ ζα έπξεπε λα πξάηηεη θάζε αξκφδηνο ππνπξγφο
εμσηεξηθψλ φηαλ βξίζθεηαη ζε απηήλ ηε ζέζε.
Σν δήηεκα φκσο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ ζα πξέπεη λα ην δνχκε απνθιεηζηηθά ζε
επίπεδν δειψζεσλ, γηαηί απφ ηε κηα πιεπξά ππάξρνπλ νη δειψζεηο θη νη ιενληαξηζκνί θη απφ ηελ
άιιε πιεπξά έρνπκε ηα δεηήκαηα ησλ θαζεκεξηλψλ παξαβηάζεσλ ηνπ ελαέξηνπ θαη ηνπ
ζαιάζζηνπ ρψξνπ ηεο Διιάδαο, ησλ ζπλφξσλ ζηε Θξάθε.
Πξφεδξνο: Κε Μαξθνχιε απηήλ ηε ζηηγκή πξέπεη λα απνθαζίζνπκε αλ ην ζέκα είλαη
έθηαθην, δελ ηνπνζεηνχκαζηε επί ηνπ ζέκαηνο.
Μαξθνχιεο: Δγψ ιέσ φηη αλ ζέιεη θάπνηνο λα ην ζέζεη σο ζέκα, πξέπεη λα έξζεη ζην Γ..
κε ηελ νξζή δηαδηθαζία. Αλ ην ζέκα έξζεη ζαλ έθηαθην, εκείο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ θαη κφλν ζα
δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν
Παπιίδεο: Αλ ην ζέκα ζήκεξα δελ κπεη σο έθηαθην, κεηά απφ 15 εκέξεο ζα κπεη σο ηη; Θα
είλαη αξγά…
Μειηφπνπινο: Δκείο ζπκθσλνχκε κε ην έθηαθην ηνπ ζέκαηνο, ην ζέκα είλαη επίθαηξν
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ σο εθηάθηνπ;
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, .ηνπγηάλλνο,
Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε
Τπέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο απηνχ σο εθηάθηνπ ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
ηε ζπλέρεηα, αθνχ δέρζεθε θαηά πιεηνςεθία ην ζπκβνχιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη
γηα ην παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα, εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Ο επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΤΝΓΖΜΟΣΔ» Παχινο Παπιίδεο κνπ έρεη
ζηείιεη ζρέδην ηεο ζπγραξεηήξηαο επηζηνιήο πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηελ νπνία ζα ζαο
αλαγλψζσ:
«Κχξηε Πξσζππνπξγέ,
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ληψζνπκε ππεξεθάλεηα γηα ην φηη κεηά απφ ρξφληα
ζηακάηεζε επηηέινπο ε πνιηηηθή ησλ δηπισκαηηθψλ επαθψλ ρσξίο θαλέλα νπζηαζηηθφ
απνηέιεζκα.
Ζ ηαθηηθή απηή δελ βνεζνχζε νχηε ζηελ ελεκέξσζε εκψλ, πφζν κάιινλ ζηελ ελεκέξσζε
ησλ ζπκκάρσλ καο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο ζρέζεηο κε ηε
γείηνλα ρψξα.
Ζ μεθάζαξε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο, φπσο απηή εθθξάζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ
θ.Γέλδηα ζηελ πξφζθαηε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ, έδσζε ηελ
επθαηξία ζε ερζξνχο θαη θίινπο αθελφο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ηηο
παξάινγεο απαηηήζεηο ηεο γείηνλνο, αθεηέξνπ λα ληψζνπκε θη εκείο γηα πξψηε θνξά κεηά απφ
ρξφληα ηζφηηκνη ζπλνκηιεηέο πνπ είλαη απνθαζηζκέλνη λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ αιήζεηα θαη ηα
πάηξηα εδάθε.

Υσξίο θακία πξφζεζε αλέμνδνπ θαη θαθψο ελλννχκελνπ παηξησηηζκνχ ζέινπκε λα ζαο
ζπγραξνχκε γηα ηε ζηάζε ζαο».
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Γήκαξρνο: Πξνθαλψο φινη πξέπεη λα εμάξνπκε ηε ζζελαξή αληίδξαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ απέλαληη ζηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ. Γελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε πσο έλα πνιηηηθφ
θείκελν είλαη ηέηνην πνπ ζπαλίσο φινη ζπκθσλνχλ.
Σν ζέκα είλαη επίθαηξν, αιιά πξνηείλσ λα βξεζνχλ αχξην εθπξφζσπνη φισλ ησλ
παξαηάμεσλ, λα θαηαιήμνπλ ζε έλα θείκελν θαη λα δεζκεπηνχκε φινη φηη εθφζνλ θαηαιήμνπλ ζε
απηφ ην θείκελν, ην ςεθίδνπκε θηφιαο.
Παπιίδεο: Απηφ ην θείκελν ηη ζα έρεη;
Γήκαξρνο: Κε Παπιίδε είλαη πνιηηηθφ θείκελν…
Παπιίδεο: Γελ έρεη θάηη ην κεκπηφ…
Γήκαξρνο: Έρεη θάηη πνπ δελ κνπ αξέζεη αιιά δελ ζέισ απηήλ ηελ ψξα λα ην αλαιχζσ
Μηραειίδεο: Γει. ζα θιεζνχκε λα δψζνπκε εμνπζηνδφηεζε ζε εθπξνζψπνπο ηνπ Γ.. γηα
λα ζπληάμνπλ αχξην έλα θείκελν;
Γήκαξρνο: Οη εθπξφζσπνη ησλ παξαηάμεσλ αχξην αο ζπκθσλήζνπλ ζε έλα θείκελν πνπ
ζα εθθξάδεη ηνλ Γήκν.
Μαξθνχιεο: Γελ ζα εθθξάδεη ηνλ Γήκν, εζάο ζα εθθξάδεη
Γήκαξρνο: Πξνθαλψο γηα φζνπο ην ςεθίζνπλ θαη ζπκθσλήζνπλ. Απηή είλαη ε πξφηαζή
κνπ, γηα λα κελ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα ιέκε ηη ελλνεί ν θ.Παπιίδεο θαη ηη δελ ελλνεί.
Γνπιηίδεο: Σν θείκελν είλαη μεθάζαξν, γηα λα δεκηνπξγεζεί απηή ε ζηάζε…
Γήκαξρνο: Δίλαη ε άπνςή ζαο, είλαη πνιηηηθφ θείκελν
Γνπιηίδεο: Γηαηί είλαη πνιηηηθφ θείκελν;
Γήκαξρνο: Κάηη ηέηνην είλαη
Γνπιηίδεο: Πνπ είλαη ην πνιηηηθφ θείκελν; Σν λα δψζνπκε ηα εχζεκα πνπ ληψζακε εζληθά
ππεξήθαλνη;
Γήκαξρνο: Σν είπακε φηη ηα δίλνπκε.
Μηραειίδεο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζέκα ςεθίζηεθε γηα λα ζπδεηεζεί
σο έθηαθην, πξέπεη λα ςεθίζνπκε ππέξ ή θαηά φπσο αθξηβψο έρεη εηζαρζεί, δελ κπνξνχκε λα
εμνπζηνδνηήζνπκε εθπξνζψπνπο ηνπ Γ.. γηα λα θάλνπλ θάηη αχξην.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ ηαπηφρξνλα)
Παπιίδεο: Θεσξψ φηη ην θείκελν δελ είλαη πνιηηηθφ. Δίλαη έλα θείκελν δχν παξαγξάθσλ,
φηη ληψζνπκε εζληθά ππεξήθαλνη φινη καο γηα απηήλ ηε ζηάζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, καο
ραξνπνίεζε φινπο. Αλ θάπνηα ιέμε ζεσξείηε φηη πξέπεη λα ηελ αιιάμνπκε, επραξίζησο λα ην
θάλνπκε άκεζα.
Πξνεγνπκέλσο θαηαζέζαηε θείκελν, ζπκθσλήζακε θαη θάλακε ςήθηζκα.
Αο βγάιεη επηηέινπο ην Γ.. θαη κηα ζπγραξεηήξηα επηζηνιή, αληί κφληκα λα θαηαγγέιιεη,
απηή είλαη ε άπνςή κνπ. Αο ην ςεθίζνπκε θαη αο κελ δψζνπκε κεγαιχηεξε έθηαζε
Μαξθνχιεο: Σα δεηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζε απηήλ ηελ πεξίνδν, είλαη δεηήκαηα
πνπ δελ πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν ςεθίζκαηνο ή απφθαζεο ηνπ Γ.. πνπ ζπγραίξεη ηνλ
εθάζηνηε ππνπξγφ εμσηεξηθψλ, ν νπνίνο ζε κηα θάζε δηπισκαηηθήο δηαδηθαζίαο είπε απηά πνπ
ζεσξνχκε απηνλφεηα, γηαηί απηφ πνπ πξέπεη εδψ λα δνχκε είλαη αλ απηφ πνπ εμέθξαζε ν
ππνπξγφο είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ή ζηα πιαίζηα κηαο εζληθηζηηθήο ζέζεο,
παξάινγεο θη ελάληηα ζην δηεζλέο δίθαην.
Ννκίδσ φηη ην λα ιέεη ν αξκφδηνο Έιιελαο ππνπξγφο ζηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ φηη είλαη
ινγηθφ λα έρνπκε λεζηά πνπ είλαη ζηξαηησηηθνπνηεκέλα ελψ εζείο έρεηε ζηξαηησηηθνπνηήζεη φια
ηα παξάιηα, είλαη θπζηθφ θαη επλφεην λα αληηηείλεη απηφ ην επηρείξεκα.
Δίλαη θπζηθφ θαη επλφεην λα αληηηείλεη ν θάζε ππνπξγφο ζηηο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο, φηη
εκείο, φζν ππάξρνπλ απηέο νη παξαβηάζεηο, εκείο ζα ηηο αλαραηηίδνπκε. Γει. ηη λα πνχκε;
Μπξάβν! πγραξεηήξηα;

Δγψ ιέσ (θαη ην έρσ πεη δεκνζίσο) φηη φηαλ ν Έιιελαο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ή ν
Πξσζππνπξγφο ιέλε απηά πνπ πξέπεη, θπζηθά θη φινο ν ειιεληθφο ιαφο αηζζάλεηαη έλα αίζζεκα
ππεξεθάληαο.
Σν δήηεκα είλαη αλ απηφ πνπ ιέκε εκείο ζήκεξα είλαη ζέκα πνπ πξέπεη λα αλαδεηρζεί ή
πξέπεη λα πνχκε φηη απηφ είλαη πνπ έπξεπε λα θάλεη, δει. λα κε δψζνπκε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε
κηα δήισζε πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ. Αλ ν ππνπξγφο δελ κηινχζε ζα κπνξνχζακε
λα πνχκε γηαηί δελ κίιεζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππεξαζπίζηεθε ην δίθαην θαη λνκίδσ φηη
δελ βνεζνχλ ηεο εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο απφ Γ..
Θεσξψ φηη δελ ζα βνεζήζνπκε ηελ εηθφλα θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε απηνχ
ηνπ είδνπο ηηο απνθάζεηο, δηφηη ζεσξψ φηη πξνάγνπλ πεξηζζφηεξν έλαλ εζληθηζκφ θη φρη κηα
εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ είλαη εληαγκέλε ζην δηεζλέο δίθαην.
Σζαλαθηζίδεο: Φηάζακε ζην ζεκείν λα ζπγραίξνπκε γηα ηα απηνλφεηα. Αλ π.ρ. ν
αληηδήκαξρνο θαζαξηφηεηαο θαζαξίδεη θαιά ηελ πφιε πξέπεη λα βγνχκε λα ηνλ ζπγραξνχκε;
Ήηαλ θάηη πνπ έπξεπε λα εηπσζεί θαη ην έθαλε ν ππνπξγφο.
Θεσξψ φηη ν θάζε ππνπξγφο δελ πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ψζηε λα ραίξεηαη ν απιφο ιαφο.
Πήξακε ραξά απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνπξγφ δηφηη έθαλε ην απηνλφεην. Όινη νη ππνπξγνί, φινη νη
θξαηηθνί θνξείο, φινη φζνη εκπιέθνληαη κε θπβεξλεηηθά φξγαλα πξέπεη λα πξάηηνπλ φπσο έπξαμε
ν ζπγθεθξηκέλνο ππνπξγφο.
Καιά είλαη λα θσλάμνπκε γηα ην πσο έπξαμε ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, αιιά έθαλε ην
απηνλφεην, απηφ πνπ ζα έθαλε νπνηνζδήπνηε ζηελ ζέζε ηνπ.
Μειηφπνπινο: Ο θαπγάο ηνπ θ.Γέλδηα ζε απεπζείαο κεηάδνζε κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ
γηα εκάο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά θαπγάο γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Σελ ίδηα ψξα πνπ ε
θπβέξλεζε έρεη κεηαηξέςεη ηελ ρψξα ζε Ναηντθή βάζε, ηελ ίδηα ψξα πνπ γίλνληαη θνπβέληεο γηα
ηελ νηθνδφκεζε κέηξσλ εκπηζηνζχλεο γηα ηε ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο
πεξηνρήο, κε κηα βαζηά εκπινθή ηεο ρψξαο καο ζε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ κφλν βάζαλα ζα
θέξεη ζηνλ ιαφ.
Θεσξνχκε φηη δελ είλαη εζληθή πνιηηηθή, αιιά ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Ο ζθπινθαπγάο έγηλε γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο, ν ιαφο δελ
πξέπεη λα δείμεη εκπηζηνζχλε ζε απηά ηα ηεξηίπηα
Οπνηνδήπνηε ςήθηζκα πνπ ζπγραίξεη ηελ θπβέξλεζε, ηελ ψξα πνπ ζα έπξεπε λα ηελ
θαηαγγέιινπκε θαη λα ηελ θαηαδηθάδνπκε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο, κε ηελ παξαρψξεζε θπξηαξρηθψλ
δηθαησκάησλ, δελ ζα ην ςεθίζνπκε
Δθθξάδνπκε ηε ραξά καο πνπ δηαπξχζηνο πνιέκηνο θαη δηψθηεο ησλ ςεθηζκάησλ,
ππνβάιεη έλα ζρέδην ςεθίζκαηνο γηα λα επραξηζηήζεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ.
Θα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Γνπιηίδεο: Ξερλάκε φινη φηη είκαζηε έλα πνιηηηθφ φξγαλν, δελ είκαζηε επίηξνπνη ζε
ελνξία κηαο εθθιεζίαο νχηε κέιε αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ, είκαζηε δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Πξηλ απφ ιίγν δεηνχζακε απφ ηελ θπβέξλεζε λα ζηαζεί πιάη ζηα πξνβιήκαηα ησλ
αγξνηψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηε ζενκελία.
Σν θείκελν πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΤΝΓΖΜΟΣΔ» Παχιν Παπιίδε απεπζχλεηαη ζηνλ πξσζππνπξγφ, νη ζπλάδειθνη δελ
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ είλαη ν θαπγάο, αιιά γηα λα θηάζεη εθεί, δνχιεςε ζπιινγηθά κηα
θπβέξλεζε γηα λα θηάζεη ν ππνπξγφο ζην επίπεδν λα ζηαζεί απέλαληη. Όινη είκαζηε ζε κηα ειηθία
θαη ηφζα ρξφληα έρνπκε δήζεη ζπλαληήζεηο θαη ηέηνηεο «εζληθέο πεξηπέηεηεο» θη εδψ είρακε ηελ
παξνπζία ελφο ππνπξγνχ πνπ ζηάζεθε άμηα θαη ηνπνζεηήζεθε, γηα λα γλσξίδνπλ θίινη θη ερζξνί
απηά πνπ καο ρσξίδνπλ.
Εεηνχκε ην απηνλφεην, είκαζηε πνιηηηθφ φξγαλν θη απεπζπλφκαζηε ζε πνιηηηθνχο ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο.
Γελ κπνξνχκε κφλν λα δεηνχκε, απηφ είπε θη ν Παχινο Παπιίδεο, πξέπεη θαη λα
ζπγραίξνπκε

Πνπ είλαη ην δχζθνιν λα ζπγραξνχκε κηα θπβέξλεζε πνπ έθαλε κηα εζληθή ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα; Γηαηί λα κελ αζρνιεζνχκε κε ηα εζληθά ζέκαηα; Ο Γήκνο Βέξνηαο είλαη ζε άιιν
θξάηνο; Όπσο ληψζακε φινη ππεξήθαλνη απφ απηήλ ηε ζηάζε, λα ην κεηαθέξνπκε πξνο ηα έμσ
ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, φπσο π.ρ. ζην άκεζν κέιινλ ζα δεηήζνπκε λα θνηηάμεη ην αγξνηηθφ
πξφβιεκα, γηαηί έλαο Γήκνο ζα θαηαξξαθσζεί νηθνλνκηθά. Γελ κπνξνχκε κφλν λα δεηνχκε.
Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη έρνπκε πνιηηηθφ ιφγν.
Πξνηείλσ ηελ νκφθσλε ςήθηζε ηεο ζπγραξεηήξηαο επηζηνιήο
Κ.Θενδσξίδεο: Γελ αζθείο εμσηεξηθή πνιηηηθή κε ςεθίζκαηα Γ.. γηα δεηήκαηα
εμαηξεηηθήο ιεπηφηεηαο.
Δλ πξνθεηκέλσ, πνην είλαη ην δηαθχβεπκα; Δλλνείηαη φηη επηθξνηνχκε ηελ ζηάζε ηνπ
θ.Γέλδηα απέλαληη ζηνλ θ.Σζαβνχζνγινπ, φπσο επηθξνηνχκε θαη ηελ ζηάζε ηνπ Αιέμε Σζίπξα
απέλαληη ζηνλ Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ φηαλ επηζθέθζεθε ηελ Αζήλα.
Πξνζσπηθά πηζηεχσ πσο ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο δελ εληζρχνπλ ηε δηπισκαηηθή
ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο, δελ ππάξρεη ιφγνο λα «ρατδεχνπκε απηηά»
πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Γελ εληζρχνπκε ηε δηπισκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζα έπξεπε ζε θάζε ζέκα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα παίξλνπκε
ζέζε. Πήξακε ζέζε γηα ην θνίηαζκα ηεο ιεθάλεο ηνπ Ζξνδφηνπ πνπ παξαρσξήζακε ζηελ
Αίγππην; Πήξακε ζέζε γηα ηελ παξαρψξεζε θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ καο ζηε ζπκθσλία κε ηελ
Ηηαιία γηα ηελ ράξαμε ηε ΑΟΕ; Όρη.
Σα Γ.. δελ κπνξνχλ λα παίξλνπλ ζέζεηο. αλ πνιίηεο θπζηθά έλησζα πεξήθαλνο φηαλ ν
θ.Γέλδηαο απνζηφκσζε κε ηνλ ηξφπν ηνπ ηνλ θ.Σζαβνχζνγινπ. Δίπε νπζηαζηηθά πξάγκαηα,
κίιεζε γα ην δηεζλέο δίθαην, απφ εθεί θαη πέξα ππάξρεη έλα πιέγκα ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, δελ
απνκνλψλεηο έλα γεγνλφο θαη ιεο φηη αηζζάλνκαη εζληθά ππεξήθαλνο κε απηφ. Τπνβαζκίδεηο ηνλ
ίδην ζνπ ηνλ εαπηφ, ππνβαζκίδεηο ην έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
Θ.Θενδσξίδεο: Θεσξψ φηη ε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ήηαλ απηνλφεηε. Απφ ην
απηνλφεηε κέρξη ην θάλνπκε ζέκα ζην Γ.. γηα λα ιάβνπκε απφθαζε, εγψ πξνζσπηθά δελ ζα ην
ςεθίζσ.
Θεσξψ φηη είλαη έλα πνιηηηθφ θείκελν πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Γνπιηίδε
θαη ζεσξψ φηη δελ κπνξνχκε λα ην βάινπκε δίπια ζηε δήισζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ
«Βπζίζαηε ην «Υψξα». Δίλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ε ππεξεθάλεηα απέλαληη ζε έλα
πξφζσπν πνπ εθθξάζηεθε φπσο είλαη ν θ.Γέλδηαο δελ είλαη ζσζηή ζηάζε, είλαη ππνρξέσζε ηνπ
ππνπξγνχ λα ζηέθεηαη έηζη. Οπαί θη αιίκνλν αλ ν θ.Γέλδηαο θαη θάζε έλαο πνπ εθπξνζσπεί ηε
ρψξα καο είρε κηα ζέζε πνπ ήηαλ ειιηπνβαξήο.
Γελ ζπκθσλψ φηη πνιηηηθά θείκελα είλαη ζέκαηα γηα Γ.. θαη δελ ζα δψζσ ζεηηθή ςήθν.
Γέιιαο: πληάζζνκαη πιήξσο κε ηελ άπνςε ηνπ θ.Θ.Θενδσξίδε
ηδεξφπνπινο: Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε είπε ηα απηνλφεηα, είπε
απηά πνπ φινη νη Έιιελεο ζεσξνχκε ζσζηά θαη δίθαηα, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο ηζρχνληα.
Όινη ραξήθακε γηα ηε ζηάζε ηνπ, αιιά δελ πηζηεχσ φηη απηφ πξέπεη λα απνηειέζεη έλα
ςήθηζκα επραξηζηεξίσλ απφ ην Γ.. γη’ απηφ θαη ζα δψζσ αξλεηηθή ςήθν.
Παπιίδεο: Όινη είπαλ φηη έγηλε ην απηνλφεην, αιιά αο κνπ επηηξέςεηε λα πσ φηη απηφ ην
απηνλφεην δελ γηλφηαλ ηφζα ρξφληα, πξψηε θνξά έγηλε, γη’ απηφ θη φινη αηζζαλζήθακε φκνξθα
θαη γη’ απηφ γξάςακε δπν ζεηξέο
Με κηα ζπγραξεηήξηα επηζηνιή δελ επεξεάδνπκε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, νχηε ην
κεγεζχλνπκε, νχηε θάλνπκε φια απηά πνπ αθνχζηεθαλ. ην Γ.. έρνπκε θάλεη ςήθηζκα γηα ην
Αθγαληζηάλ.
Πξνεγνπκέλσο ν Γήκαξρνο θαηέζεζε έλα ζρέδην ςεθίζκαηνο, ςεθίζακε ππέξ θαη γηα ην
ζέκα βγήθα θαη πήξα ζέζε δεκνζίσο.
ήκεξα έθαλα κηα εμαίξεζε γηαηί έηζη ληψζσ, γη’ απηφ θαη θαηέζεζα απηφ ην ζρέδην
θεηκέλνπ.

Μπαηζαξά: Φάλεθε εμαξρήο φηη πξφθεηηαη γηα πνιηηηθφ δήηεκα, θάλεθε απφ ηηο
ηνπνζεηήζεηο φηη είλαη έλα βαζχ πνιηηηθφ δήηεκα, γηαηί αγγίδεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή.
Αθνχζακε δηάθνξεο απφςεηο γηα απηνλφεηα θιπ. θαη ζα ζπκθσλήζσ, εγψ είκαη ζηε Ν.Γ.,
ππήξμα βνπιεπηήο ηεο θη απηήλ ηε ζηηγκή βξίζθνκαη εδψ κέζα κε ην ρξίζκα ηεο Ν.Γ., δελ είλαη
δπλαηφλ λα πσ άιια πξάγκαηα.
Δίλαη απηνλφεην ηνπ θάζε ππνπξγνχ θη νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ πξνζψπνπ λα θάλεη ην
θαζήθνλ ηνπ, αιιά απφ ην απηνλφεην κέρξη ηελ απαμίσζε, λνκίδσ φηη θάλνπκε πνιηηηθφ ιάζνο. Ζ
ζηάζε ηνπ θ.Γέλδηα, φπσο δηαβάζακε απφ θξηηηθέο θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
ζπγθίλεζε ηνλ θφζκν, αιιά ε εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη πνιχ ιεπηφ δήηεκα.
Ο θ.Παπιίδεο έθαλε πνιχ θαιά θη έθεξε απηφ ην ζρέδην ηεο ζπγραξεηήξηαο επηζηνιήο,
φκσο ην Γ.. είλαη πνιηηηθφ φξγαλν θαη δελ αζθεί εμσηεξηθή πνιηηηθή.
Δίκαη ππέξ ηεο άπνςεο λα εθθξάζνπκε ηα ζπγραξεηήξηά καο ζηνλ θ.Γέλδηα κε κηα
νιηγφινγε επηζηνιή, ρσξίο άιιεο πξνεθηάζεηο, γηαηί λνκίδσ φηη ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
φζα πεξηζζφηεξα ιεο, θηλδπλεχεηο λα θάλεηο ιάζνο.
Πξνηείλσ λα ζπληάμνπκε έλα ιηηφ θείκελν πνπ ζα εθθξάδεη ηα ζπγραξεηήξηα ζηνλ
Πξσζππνπξγφ θη ηδηαίηεξα ζηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ γηα ηε ζζελαξή παηξησηηθή ηνπ ζηάζε
έλαληη ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ κέζα ζηελ Σνπξθία, ππεξαζπηδφκελνο ηα δίθαηα ηεο
ρψξαο καο, πάληα ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην, θάλνληάο καο κε ηε ζηάζε ηνπ απηή εζληθά
ππεξήθαλνπο. Σα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη πνιχ ιεπηά γηα λα δηαθηλδπλεχζνπκε
νηηδήπνηε.
Πξφεδξνο: Κα Μπαηζαξά απηφ είλαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ, ηψξα ζπδεηνχκε γηα ην ζρέδην
επηζηνιήο πνπ θαηέζεζε ν θ.Παπιίδεο θαη ηέζεθε σο έθηαθην ζέκα ζην Γ..
Δ.Κειεζίδεο: Έρσ εθπιαγεί. Δκείο δελ αζθνχκε εμσηεξηθή πνιηηηθή, ν Έιιελαο φκσο έρεη
αλάγθε απφ εζηθή αλάηαζε.
Αηζζάλνκαη ληξνπή γη’ απηά πνπ αθνχσ. Δηπψζεθε θάηη γηα ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ πνπ
θαιψο ην είρε πεη ηφηε θαη κπξάβν ηνπ.
Οη Έιιελεο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ληψζακε φηη ήκαζηε ζε δπζρεξέζηεξε ζέζε απφ ηνπο
Σνχξθνπο, κε φια ηα γεγνλφηα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θη φινη πεξηκέλακε κηα αληίδξαζε.
Ζ αληίδξαζε ήξζε θη φινη μαθληθά ην ζεσξνχκε κειαλφ ζεκείν, έλα εχγε είπε, δελ είπε θαη
ηίπνηε άιιν, εδψ δελ θάλνπκε εμσηεξηθή πνιηηηθή.
Κάπνηνο κίιεζε γηα εζληθηζκφ. Ο φξνο εζληθηζκφο ππνθξχπηεη επεθηαηηζκφ, έηζη έρσ
κάζεη απφ ηελ ηζηνξία.
Όινη κηινχλ γηα ην απηνλφεην, αιιά έπξεπε λα ην πεη θάπνηνο, γηαηί ηφζα ρξφληα δελ
αθνχζηεθε απφ θαλέλα θαη πνπζελά, ίζα-ίζα ήκαζηε ππνηειείο, έηζη ζεσξψ κε βάζε απηά πνπ
έρνπκε δεη απφ ηελ αζθνχκελε εμσηεξηθή πνιηηηθή.
Σν λα πνχκε φκσο έλα εχγε, δε ζεκαίλεη φηη αζθνχκε εμσηεξηθή πνιηηηθή. ην βήκα ηεο
πνιηηηθήο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αο κελ ηα ηζνπεδψλνπκε φια.
Πξέπεη λα πνχκε έλα εχγε, έπξεπε λα αθνπζηεί απηφ πνπ είπε ν θ.Γέλδηαο.
Δγψ ζα ςεθίζσ ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ.Παπιίδε.
Μαξθνχιεο: Θα απαληήζσ κε εξσηήκαηα ζην Γ.. Ο θ.Γέλδηαο έθθξαζε ηα δίθαηα
αηηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ζε απηφ ζα ζπκθσλήζνπκε, γηαηί αλ θάπνηνο δηαθσλεί ζε απηφ δελ
κηινχκε γηα δίθαην αίηεκα, φηη απηφ πνχ είπε ν θ.Γέλδηαο ππάγεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ δίθαηνπ
αηηήκαηνο, εληαγκέλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.
Αλ ηπρφλ αξρίζνπλ φια ηα Γ.. λα παίξλνπλ απνθάζεηο ιέγνληαο κπξάβν ζηνλ θ.Γέλδηα
πνπ εμέθξαζε δίθαηα αηηήκαηα, θηλδπλεχεη λα αδηθεζεί ην δίθαην ησλ αηηεκάησλ καο θη απηφο
είλαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο
Σν έρσ πεη θαη δεκφζηα φηη έθαλε φινπο ηνπο Έιιελεο λα αηζζαλζνχλ εζληθά ππεξήθαλνη,
αιιά άιιν απηφ ην δήηεκα θη άιιν ην δήηεκα λα βγαίλεη Γ.. θαη λα ιέεη κπξάβν ζηνλ θ.Γέλδηα
πνπ έθθξαζε ην δίθαην ησλ αηηεκάησλ καο. Κηλδπλεχνπκε λα αδηθήζνπκε ηνλ θ.Γέλδηα, ηελ
Διιάδα θαη ην δίθαην ησλ αηηεκάησλ καο. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν, δελ είλαη ηίπνηε άιιν.

Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε ηζηνξία ηνπ «Βπζίζαηε ην «Υψξα» ην 1978 θαη ηνπ «ηζκίθ»
ηνπ 1987, γηαηί εθεί δελ είρακε ιεθηηθή αληηπαξάζεζε αιιά πξαγκαηηθή. Μηινχζακε γηα
παξαβίαζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο θαη γηα κία ζζελαξή απάληεζε ηνπ ηφηε
πξσζππνπξγνχ πνπ είρε πεη σο εδψ, αλ κπεη κέζα ην «ηζκίθ» ζα ην βπζίζνπκε. Κάηη ην νπνίν
δελ έγηλε κε ην «Oruc Reis», πνπ είλαη πνιχ πξφζθαην θαη ζα έπξεπε λα θαηαγξαθεί θαη λα ην
έρνπκε ζηνλ λνπ καο.
Να βνεζήζνπκε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, γηαηί εδψ δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο, φινη
Έιιελεο είκαζηε, φινη είκαζηε ππέξ ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, δε λνκίδσ λα ππάξρεη εδψ θάπνηνο
πνπ ζθέθηεηαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ
Ννκίδσ φηη πξψηα θάλνπκε θαιφ ζηελ ρψξα κε απηήλ ηελ ππεχζπλε ζηάζε. Σνλ
παηξησηηζκφ λα ηνλ εθδειψζνπκε θαη ιέκε φηη κε ηνλ παηξησηηζκφ πξψηα πξναζπίδνπκε ηελ
εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο, δελ είλαη λα θαηαιάβνπκε αιιφηξηα εδάθε θαη λα ηα
πξνζαξηήζνπκε.
Μειηφπνπινο: Ζ ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ
ηνπ έγηλε ζε ζπλέρεηα ησλ δηεξεπλεηηθψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ δχν Ναηντθψλ ζπκκάρσλ. Ωο ηέηνηα
δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα εθεζπράζεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ ιαφ καο.
πλερψο απνδεηθλχεηαη, είηε κε ηνλ αληαγσληζκφ, είηε κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ
αζηηθψλ ηάμεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ φηη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ιαψλ
Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζπλερίδεη θη επηκέλεη ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ
ειιεληθψλ λεζηψλ, ηελ απνζηξαηησηηθνπνίεζή ηνπο, ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο κνπζνπικαληθήο
κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο σο ηνπξθηθήο.
Θεσξνχκε φηη έγηλε έλαο θαπγάο γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ, γηαηί ζπλερίδνληαη ηα κέηξα
νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο θαη πίζσ απφ απηφλ ην θαπγά ηη θαίλεηαη; Όηη ην παδάξη
αλαβαζκίδεηαη, πξνεηνηκάδεηαη ζπκβηβαζκφο γηα ηελ ζπλεθκεηάιιεπζε, γηα ηα δηρνηνκηθά ζρέδηα
ζηελ Κχπξν κε κεζνιαβεηέο ΖΠΑ θαη ΝΑΣΟ, ζε έλα θφλην επηθίλδπλσλ ηκπεξηαιηζηηθψλ
πνιέκσλ πνπ θηάλνπλ ηνπο πνιέκνπο απηνχο κέρξη θαη ηελ πφξηα καο.
Ωο ηέηνηα πνιηηηθή ηεο δηθήο καο θπβέξλεζεο δελ επηδέρεηαη ζπγραξεηεξίσλ. Πξνθαλψο
ηέζεθαλ θαη θάπνηα δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα ηεζνχλ αιιά ε ζπλεξγαζία πξνρσξά γηα φια απηά
πνπ ζαο είπα θαη πξέπεη λα είκαζηε ζε επηθπιαθή. Θα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν γηα απηφ ην ζέκα.
Γνπιηίδεο: Μάιινλ νη ζπλάδειθνη δελ θαηάιαβαλ ηη είπα. Όηαλ κίιεζα γηα πνιηηηθφ
φξγαλν δελ είπα γηα ζηελά θνκκαηηθφ, γηαηί εδψ αθνχζηεθαλ εθθξάζεηο ζηελά θνκκαηηθέο.
Θα ήζεια λα απαληήζσ ζε απηά πνπ ιέγνληαη φηη θάλνπκε δεκηά ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή.
Σε ζπγραξεηήξηα επηζηνιή δελ ζα ηε ζηείινπκε ζηνλ ΟΖΔ, νχηε ζηελ Δ.Δ., ζα ηε
ζηείινπκε ζηνλ Πξσζππνπξγφ. Ση δελ θαηαιαβαίλεηε; Ση πξέπεη λα αιιάμνπκε ζην θείκελν; Ση
ελνριεί; ηέιλνπκε ζπγραξεηήξηα επηζηνιή ζηνλ Πξσζππνπξγφ σο πνιηηηθφ φξγαλν ηεο
απηνδηνίθεζεο γηα λα ηνπ δψζνπκε θνπξάγην.
Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο είλαη ζπιινγηθή, δελ ηε ζηέιλνπκε γηα λα πξνθαιέζνπκε
δεκηά, γηαηί άθνπζα θάηη γηα δεκία ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη γηα απηνλφεηα.
ηελ αξρηθή νκηιία κνπ είπα φηη είλαη κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο, ηελ
βιέπνπκε θαη απεπζπλφκαζηε φπσο ν κηθξφο αδειθφο ζηνλ κεγάιν αδειθφ θαη ηνπ δίλνπκε
ζπγραξεηήξηα. Πνηα δεκηά ζα γίλεη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή; Απεπζπλφκαζηε ζηνλ Πξσζππνπξγφ
θαη ηνπ ιέκε λα ζπλερίζεη ζε απηφλ ηνλ ξπζκφ γηαηί καο ηθαλνπνηεί.
Απφ ηε κηα πιεπξά δει. δεηνχκε ζπλέρεηα θαη ηψξα ηνπ ιέκε γηα απηφ κπξάβν. Δίκαζηε
πνιηηηθφ φξγαλν, δελ είκαζηε θνκκαηηθφ φξγαλν, αο κελ ζπγρένπκε ηελ θνκκαηηθή καο ηαπηφηεηα
κε ηνλ πνιηηηθφ καο ιφγν.
Μπαηζαξά: Δπηκέλσ ζην φηη πξέπεη λα είλαη έλα ιηηφ θείκελν
Πξφεδξνο: Θα ηεζεί ε πξφηαζή ζαο ζε ςεθνθνξία
Μπαηζαξά: Καη γηα λα κελ παξεμεγνχκαζηε, θ.Γνπιηίδε είκαζηε πνιηηηθφ φξγαλν, δελ
αζθνχκε φκσο εμσηεξηθή πνιηηηθή. Πεξηζζφηεξεο θνπβέληεο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή δελ ζα
είλαη ππέξ ηνπ θ.Γέλδηα θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ.
Δκείο απιά ζα ζπγραξνχκε ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ θ.Γέλδηα

Γνπιηίδεο: Σν ίδην ιέκε, δελ ζα ην ζηείινπκε ζηνλ ΟΖΔ.
Αζιάλνγινπ: Ο θ.Γέλδηαο δελ θξίλεηαη απφ απηά πνπ ιέεη, θξίλεηαη απφ ηε δηπισκαηηθή
πιεπξά θαη ην πψο πξνσζεί δηεζλψο ηα ειιεληθά ζέκαηα θη φρη φπσο ηα πξνσζεί ζην εζσηεξηθφ
ηεο ρψξαο.
Αθφκε θη ν πφιεκνο είλαη ζπλέρηζε ηεο δηπισκαηίαο κε άιια κέζα, ν θαιφο δηπισκάηεο
είλαη θαη γη’ απηφ έηνηκνο.
Θεσξψ φηη επί ηνπ παξφληνο δελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε θάηη ηέηνην νχηε θαη λα
εθθξάζνπκε ηε ζηηγκή πνπ ν πξσζππνπξγφο ζα θνξπθψζεη φιν απηφ ην πξάγκα.
Ναη κελ φινη αηζζαλφκαζηε θαιά αιιά ε δηπισκαηία είλαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ. Έρσ ηελ
εληχπσζε φηη ζε απηφ ην Γ.. δελ κπνξνχκε λα πηάζνπκε ην λφεκα ηεο δηπισκαηίαο
Αθξηβφπνπινο: Πξνθαλψο φινη νη Έιιελεο ραξήθακε κε ηε ζηηβαξή ζηάζε ηνπ ππνπξγνχ,
πξνθαλψο θαη πεξηκέλνπκε αλάινγε ζηάζε θαη ην επφκελν δηάζηεκα.
Θεσξψ φηη θαλείο απφ εκάο δελ πξέπεη λα έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη επεξεάδνπκε έζησ
θαη ζην ειάρηζην ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε έλα ςήθηζκα. Δίλαη θάηη αλάινγν κε ην
γξάκκα ζηνλ Θεφ πνπ έρεη εηπσζεί ζε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο
πκθσλνχκε φιε κε ηελ νπζία, αιιά ζα δψζσ αξλεηηθή ςήθν ζε νπνηνδήπνηε ςήθηζκα
αθνξά έλα ηέηνην δήηεκα.
Σδήκα: πκθσλψ φηη ην Γ.. είλαη έλα θαηεμνρήλ πνιηηηθφ φξγαλν θαη παξφιν πνπ είκαη
πξφεδξνο ελφο θνκκαηηθνχ νξγάλνπ ηεο Ν.Γ., πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεξάζνπκε φιεο ηηο απφςεηο θαη
λα είκαζηε πέξα απφ θνκκαηηθέο γξακκέο, ζεσξψ απηνλφεην φηη φηαλ γίλνληαη ζσζηέο
θπβεξλεηηθέο επηινγέο, ε απφθαζε ηνπ Γ.. είλαη έλα κέζν ελζάξξπλζεο πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα έρεη ραξαθηήξα θνιαθείαο.
Θεσξψ φηη έλα ιηηφ ςήθηζκα ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο ή αηηηάζεηο γηα ην ηη είρε γίλεη
απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, αιιά φηη ε πνιηηηθή απηή είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε
πηζηεχσ φηη είλαη αξθεηφ θαη ζα ζπγθεξάζεη ηηα απφςεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ.
Πξφεδξνο: Κα Μπαηζαξά πξέπεη φκσο λα ζπληάμεηε απηήλ ηε ιηηή επηζηνιή γηα λα ηεζεί
ζε ςεθνθνξία.
Παπιίδεο: Γελ κπνξεί λα ζπληάμεη ηίπνηε γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπσο ην έζεζα εγψ
κπαίλεη ζε ςεθνθνξία, ηίπνηε άιιν.
Μπνξεί λα ην ζέζεη σο έθηαθην ζέκα ή θάηη δηαθνξεηηθφ
Πξφεδξνο: Μπνξεί λα ην ζέζεη σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζην ζρέδην ηεο επηζηνιήο πνπ
ζπληάμαηε εζείο.
Παπιίδεο: Ξέξεηε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θάηη ηέηνην. Όηαλ εκείο ππνβάινπκε πξνηάζεηο,
ζα πξέπεη ν Γήκαξρνο λα πεη αλ ηηο απνδέρεηαη, εηδάιισο δελ γίλνληαη δεθηέο
Πξφεδξνο: Μπνξεί ζηε βάζε ηνπ ζέκαηνο…
Παπιίδεο: Καηέζεζα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, απηή πξέπεη λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία
Πξφεδξνο: ην πξνεγνχκελν έθηαθην ζέκα είραηε θαηαζέζεη κηα πξφηαζε γηα λα
πξνζηεζεί κηα παξάγξαθνο
Παπιίδεο: Καη δελ έγηλε απνδεθηφ
Πξφεδξνο: Δίραηε πξνηείλεη φκσο
Παπιίδεο: Μα εδψ δελ πξφηεηλαλ ηίπνηε…
Πξφεδξνο: Ζ πξφηαζε είλαη λα αθαηξεζεί θάηη απφ ηελ επηζηνιή
Γνπιηίδεο: Αο ηεζεί ζε ςεθνθνξία ε πξφηαζή καο θη φπνηνο ζέιεη ηελ ςεθίδεη…
Μειηφπνπινο: Γηα ην ζέκα επηζπκψ λα γίλεη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
Μπαηζαξά: αο δηαβάδσ ηεο πξφηαζή κνπ: «Σν Γ.. Γήκνπ Βέξνηαο εθθξάδεη ηα ζεξκά
ηνπ ζπγραξεηήξηα ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο Κπξηάθν Μεηζνηάθε θη ηδηαίηεξα ζηνλ
Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ.Γέλδηα γηα ηε ζζελαξή παηξησηηθή ηνπ ζηάζε πνπ θξάηεζε απέλαληη ζηνλ
νκφινγφ ηνπ Σνχξθν Τπνπξγφ ππεξαζπηδφκελνο ηα δίθαηα ηεο ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο
δίθαην θαη καο έθαλε εζληθά ππεξήθαλνπο».
Παπιίδεο: Καη ζε ηη δηαθέξεη απηφ απφ ηε δηθή καο πξφηαζε;
Πξφεδξνο: Δπνκέλσο πεγαίλνπκε ζε ςεθνθνξία…

Παπιίδεο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Πνην ζέκα έρνπκε ςεθίζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν; Μπαίλεη
πξνο ςήθηζε θάπνην άιιν θείκελν φηαλ εκείο έρνπκε θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, πάλσ
ζηελ νπνία ζπδεηνχζακε;
Γνπιηίδεο: Γηαδηθαζηηθά, ή ςεθίδνπκε ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ.Παπιίδε ή θαηά
Παπιίδεο: Μα ηφζε ψξα κηινχζακε γηα ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν πνπ θαηέζεζα θαη πξηλ
ηελ ςεθνθνξία εκθαλίδεηαη έλα άιιν θείκελν
Πξφεδξνο: Πξηλ απηφ δελ θάλαηε θη εζείο; Γελ έρνπλ πξνηαζεί θη άιιεο θνξέο
ηξνπνπνηήζεηο πάλσ ζε θαηαηεζεηκέλα ζέκαηα;
Γνπιηίδεο: Καη πνηέ δελ πέξαζαλ
Παπιίδεο: Πξνηείλακε κηα ηξνπνπνίεζε, κηα ζπκπιήξσζε θη έπξεπε πξψηα λα γίλεη
απνδεθηή απφ απηφλ πνπ θαηέζεζε ηελ αξρηθή πξφηαζε. Δδψ ηψξα καο ηα παξνπζηάδεηε
δηαθνξεηηθά.
Πξφεδξνο: Να ςεθίζνπκε νλνκαζηηθά φπσο ην ζέζαηε;
Παπαδφπνπινο: Οη επηθεθαιήο παξάηαμεο κπνξνχλ λα θέξνπλ δηαθνξεηηθή πξφηαζε…
Μηραειίδεο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Θα βάινπκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ην θείκελν ηνπ
θ. Παπιίδε, ηεο θ.Μπαηζαξά θη νπνηνδήπνηε θείκελν άιιν θαηαηεζεί;
Αλ δελ πεξάζεη ηνπ θ.Παπιίδε δει. ζα ςεθίζνπκε ηεο θ.Μπαηζαξά;
Πξφεδξνο: ε ηη ζαο ελνριεί;
Παπιίδεο: Γελ πξνβιέπεηαη απηφ πξφεδξε…
Πξφεδξνο: Οη επηθεθαιήο πξνβιέπεηαη λα θαηαζέηνπλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, γηαηί
ελνρινχκαζηε;
Παπιίδεο: Γελ ελνρινχκαζηε, αιιά ζηε δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη λα γίλνληαη πξνηάζεηο
θαη ηξνπνπνηήζεηο επί απηνχ πνπ θαηαηίζεηαη θαη ην θαηαηεζεηκέλν θείκελν λα κεηαβάιιεηαη
εθφζνλ ζπλαηλεί απηφο πνπ ην ππέβαιε αξρηθά, έηζη γίλεηαη πάληα
Υξ.Ληιηφπνπινο (Πξντζηάκελνο Σκ. Τπνζηήξημεο πιινγηθψλ Οξγάλσλ): Δθηηκψ φηη ν
δεκνηηθφο ζχκβνπινο Π.Παπιίδεο έρεη δίθην. Αλ ππνβιεζεί ελαιιαθηηθή πξφηαζε ή θάπνηα
ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεη επί ηεο πξφηαζεο ηνπ θ.Παπιίδε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
θ.Παπιίδεο ηελ απνδέρεηαη.
Πξφεδξνο: Απνδέρεζηε θ.Παπιίδε ηελ πξφηαζε ηεο θ.Μπαηζαξά;
Παπιίδεο: Αο καο πεη ηη ζέιεη λα δηαθνξνπνηήζνπκε ζην θείκελφ καο.
Άθνπζα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κηινχλ κε βάζε ηεο δηθή κνπ πξφηαζε, δελ άθνπζα
θαλέλα λα ιέεη λα αιιάμσ θάπνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, ρσξίο λα ζεσξψ φηη ε πξφηαζε ηεο
θ.Μπαηζαξά δηαθέξεη απφ ηε δηθή κνπ.
Αθνχ δελ άθνπζα ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο πξφηαζήο κνπ, παξαθαιψ λα ηεζεί απηή ζε
ςεθνθνξία
Πξφεδξνο: Απφ φηη θαηάιαβα ε θ.Μπαηζαξά ήζειε λα ζπκππθλψζεη ηελ επηζηνιή πξνο
ηνλ Πξσζππνπξγφ…
Γήκαξρνο: Δκείο ζα εκκείλνπκε ζηελ πξφηαζε πνπ ππνβάιακε γηα λα γίλεη επηηξνπή απφ
εθπξνζψπνπο φισλ ησλ παξαηάμεσλ γηα λα ζπληαρζεί θαη λα θαηαιήμεη ζε έλα θνηλφ θείκελν
Πξφεδξνο: Κε Μειηφπνπιε, ην αίηεκά ζαο γηα νλνκαζηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη δεθηφ. Ο
γξακκαηέαο ζα εθθσλεί έλα - έλα ηα νλφκαηα κε βάζε ηελ εθινγή ηνπο θαη ζα ςεθίδεηε
νλνκαζηηθψο ππέξ ή θαηά ηεο πξφηαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Π.Παπιίδε. Παξαθαιψ λ’
αξρίζεη ε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
ηε ζπλέρεηα ν γξακκαηέαο θψλαδε ηα νλφκαηα ηνπ ζπκβνχισλ θαη απηνί δήισλαλ ηελ
παξνπζία ηνπο θαη αλ ππεξςεθίδνπλ ή θαηαςεθίδνπλ ηελ παξαπάλσ Πξφηαζε. Έηζη:
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ζ.Σζηθιίδεο απείρε απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη .Αζιάλνγινπ, Β.Λπθνζηξάηεο, .Σδήκα,
Κ.Βαζηιεηάδεο, Γ.Ράιιε
Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Π.Παπιίδε ςήθηζαλ δψδεθα (12)
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Κ.Παινπθίδεο, Υ.Σζηνχληαο, Δ.Κειεζίδεο, Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο,

Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Γ.Γεκεξηδίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ είθνζη (20) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Β.Παπαδφπνπινο, Κ.Ρίδνο,
Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ.Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Α.Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Γ.Μπαηζαξά, Γ.Ππξηλφο, Ν.Λαδφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο,
Κ.Σξνρφπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σελ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Παχινπ Παπιίδε, επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΤΝΓΖΜΟΣΔ».
2.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ είλαη
γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Β) Σε κε απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Παχινπ Παπιίδε, επηθεθαιήο
ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΤΝΓΖΜΟΣΔ», γηα ηελ απνζηνιή ζπγραξεηήξηαο επηζηνιήο ζηνλ
Πξσζππνπξγφ γηα ηε ζζελαξή ζηάζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαηά ηηο πξφζθαηεο ζπλνκηιίεο
κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ.

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 85/2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 07-05-2021
Ο Γήμαρτος
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