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Από το πρακτικό της 22/10-11-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 430/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ψήφισμα των ποντιακών συλλόγων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για τη
γενοκτονία των ποντίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων κ. Νίκου Φίλη
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 10-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 50988/ 6-11-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερα (34), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
23. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
24. Ισαακίδη Άντζελα
2. Απατσίδης Δημήτριος
25. Χατζησάββας Γρηγόριος
3. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
26. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
4. Σαουλίδης Αντώνιος
27. Μασλαρινός Δημήτριος
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
28. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
29. Πάππου Μιχαήλ
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
30. Γιαρένης Χρήστος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
31. Κυπραίου Μαρία
9. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
32. Ζησάκος Χρήστος
10. Ροϊδη Μαρία
33. Βέλλης Χαράλαμπος
11. Γκατζές Στέλιος
34. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου
12. Δαλάτσης Ιωάννης
Ειρήνη
13. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
14. Ιακωβίδης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ
15. Κορδά Ολυμπία
1. Καστανίδης Γεώργιος
16. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
2. Μιχαηλίδης Βασίλειος
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
3. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
18. Βαρσάμης Νικόλαος
4. Λυκουριώτη Μαρία
19. Τερζίδου Αλεξάνδρα
5. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
20. Αλεξιάδου Ιωάννα
6. Φασφαλής Νικόλαος
21. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
7. Χατζηκυριάκου Περικλής
22. Πασιαλής Ιωάννης
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Συκεών κα Καγιαμπίνη
Ειρήνη, Τοπικής Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Τοπικής Κοινότητας
Πεύκων κα Αμοιρίδου Αναστασία, Τοπικής Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής
Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε η συζήτηση 3 (τριών) θεμάτων εκτός ημερησίας
διάταξης.
Το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρεται.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 1ο,
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο,
22ο, 23ο, 24ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο, 40ο,
41ο, 42ο, 43ο, 44ο, 45ο, 46ο, 47ο, 48ο, 49ο, 50ο, 51ο, 52ο, 53ο, 54ο, 55ο, 56ο, 57ο, 58ο,
59ο, 60ο, 61ο, 62ο, 63ο, 64ο, 65ο, και 66ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσουκαλά Αικατερίνη και Μασλαρινός Δημήτριος ήταν παρόντες και
ψήφισαν το 2ο έκτακτο και το 2ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
κ. Πάππου Μιχαήλ.
Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ.
κ. Πάππου Μιχαήλ.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: Ψήφισμα
των ποντιακών συλλόγων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για τη γενοκτονία των
ποντίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Νίκου Φίλη, έθεσε υπόψη του σώματος το ψήφισμα που κατέθεσαν οι Ποντιακοί
σύλλογοι του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Ο Δ.Σ. κ. Ζησάκος δήλωσε ότι το φθαρμένο σύστημα δεν θέλει μεταρρυθμίσεις και
θέλει έναν υπουργό Παιδείας φοβισμένο. Για το λόγο αυτό δεν συμφωνεί με το
ψήφισμα και καταψηφίζει.
Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Χρήστος δήλωσε ότι καταψηφίζει και είπε ότι ο Υπουργός
δικαιούται να πει την άποψή του σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζει και την
εθνοκάθαρση και το αίμα, η γενοκτονία είναι μια πάρα πολύ ειδική έννοια.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
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των

Δ.Σ.

(Αναλυτικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη
του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
αυτής της συνεδρίασης, 2) το ψήφισμα που κατέθεσαν οι Ποντιακοί σύλλογοι του
Δήμου και 4) τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος για τη γενοκτονία των ποντίων
και τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Νίκου Φίλη:
«Σε μια κρίσιμη περίοδο, που η χώρα μας καλείται να δίνει καθημερινά σκληρές
μάχες σε όλα τα επίπεδα -οικονομικά, εθνικά, κοινωνικά- για την αντιμετώπιση των
συνθηκών της σκληρής οικονομικής κρίσης, και με το σύνολο του ελληνισμού να
αγωνιά για τις εξελίξεις, φαίνεται ότι κάποιοι υπουργοί ή δεν έχουν διαισθανθεί την
κρισιμότητα των καιρών, ή δεν έχουν αντιληφθεί το αντικείμενο που έχουν αναλάβει
να υπηρετήσουν, ή βρίσκονται στη ρότα μιας άλλης και κατά περίσταση αποστολής.
Αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός που ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Νίκος Φίλης, σε ανύποπτο χρόνο και παντελώς άκαιρα επανέφερε
στην επικαιρότητα ένα κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα με τις ανιστόρητες και πολιτικά
ελεγχόμενες δηλώσεις του, όπως είναι η Γενοκτονία των Ποντίων. Με τον πλέον
προκλητικό τρόπο, ξεχνώντας ότι είναι υπουργός, και μάλιστα Παιδείας, επανέλαβε
τις ανιστόρητες απόψεις του που αμφισβητούν το ιστορικά, επιστημονικά και πολιτικά
τεκμηριωμένο γεγονός της Γενοκτονίας.
Το εάν συνετελέσθη ή όχι η Γενοκτονία των Ποντίων από τις ορδές των
Νεοτούρκων αποφάνθηκε η εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα, αποφάνθηκε το
Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποφάνθηκαν κυβερνήσεις κρατών, αποφάνθηκαν οι
ιστορικοί. Η Γενοκτονία των Ποντίων είναι δεδομένη και αυταπόδεικτη, και κάθε
απόπειρα αμφισβήτησής της μόνο ερωτηματικά προκαλεί ως προς τη σκοπιμότητα
διατύπωσης αντίθετης άποψης, πολύ περισσότερο όταν αυτή η αντίθετη άποψη
στερείται
παντελώς
επιστημονικών
στοιχείων
και
είναι
προϊόν
μιας
επιστημονικοφανούς και θολογενούς προσέγγισης. Και οι προβληματισμοί είναι
εντονότεροι όταν ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας φέρει ακέραια την ευθύνη αφαίρεσης
από τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη της Γ΄ Λυκείου του κεφαλαίου της Γενοκτονίας
των Ποντίων, για το οποίο πλέον ουδεμία αναφορά γίνεται στα επίσημα ιστορικά
εγχειρίδια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Νεάπολης-Συκεών και οι ποντιακοί σύλλογοι
της περιοχής, διερμηνεύοντας κι εκφράζοντας τα συναισθήματα οργής και
αγανάκτησης των εκατομμυρίων ανά τη γη Ποντίων, αλλά και όλων ανά την υφήλιο
Ελλήνων, καταδικάζουμε κάθε τέτοιου είδους τοποθετήσεις και τονίζουμε ότι:


Εφόσον ο κ.Φίλης έχει αντίθετη άποψη επί του θέματος, όπως έχει το
δικαίωμα κάθε απλός πολίτης, όσο βρίσκεται στη θέση του υπουργού όφειλε
να τη διατηρεί στο δικό του προσωπικό επιστημονικίζον συγγραφικό του
αρχείο και να μην τη διατυπώνει δημοσίως. Όφειλε να γνωρίζει ότι ως μέλος
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μιας κυβέρνησης και ως υπουργός η κάθε ‘‘αιρετική’’ δημόσια δήλωση και
τοποθέτησή του παράγει πολιτικά και εθνικά αποτελέσματα που υπονομεύουν
τα εθνικά συμφέροντα. Απόδειξη η άμεση ‘‘αξιοποίηση’’ των δηλώσεών του
από τα τουρκικά ΜΜΕ σήμερα, και σίγουρα από την επίσημη τουρκική
πολιτική αύριο,
Όφειλε να γνωρίζει ότι η επιστημονικίζουσα άποψή του προσβάλλει τη μνήμη
των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της θηριωδίας της εποχής, προσβάλλει
και απαξιώνει τους αγώνες για την ιστορική δικαίωση των θυμάτων της
Γενοκτονίας των Ποντίων, ακυρώνει τους αγώνες της σύγχρονης
συντεταγμένης ελληνικής Πολιτείας για τη διεθνή αναγνώρισή της,
Εφόσον ο κ. Φίλης θέλει να εκφράζει δημοσίως ανιστόρητες και αντεθνικές
απόψεις, οφείλει να παραιτηθεί άμεσα από το υπεύθυνο υπουργικό αξίωμα,
έτσι ώστε οι ανεύθυνες επιλογές του να μη δεσμεύουν μια χώρα, ένα έθνος,
ένα λαό. Και εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί έως σήμερα, όφειλε ο
πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας να τον είχε ήδη αποπέμψει, και να μην είχε
αρκεστεί η κυβέρνηση σε μια άνευρη ανακοίνωση περί ‘‘προσωπικών
απόψεων’’.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου ΝεάποληςΣυκεών και οι ποντιακοί σύλλογοι της περιοχής:
 Απαιτούμε και καλούμε τον υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη να ζητήσει
συγγνώμη για τη θλιβερή δημόσια τοποθέτησή του,
 Απαιτούμε και καλούμε τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα να αποπέμψει
άμεσα τον κ. Φίλη από το υπουργείο όσο αυτός αρνείται να το πράξει μόνος
του, και να παραμείνει εκτός κυβέρνησης διευκολύνοντάς τον στην ελεύθερη
έκφραση των επικίνδυνων για την ιστορία του έθνους απόψεών του. Όσο δεν
τολμά να το πράξει, είναι ωσάν να αποδέχεται και ο ίδιος τέτοιου είδους
απόψεων, ωσάν να τις καθιστά κεκαλυμμένα και θέση της κυβέρνησης και να
ομολογεί δια της σιωπής και της αδράνειας την εξυπηρέτησή της από τέτοιου
είδους απρόκλητες πλην όμως προκλητικές και εθνικά επικίνδυνες
παρεμβάσεις υπουργών.
Τέλος, με αφορμή την απαράδεκτη επίθεση στον βουλευτή της Ν.Δ. κ.Γιώργο
Κουμουτσάκο, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα, οι ποντιακοί σύλλογοι
δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα ακραία στοιχεία (Χρυσή
Αυγή), και ούτε εκχωρούν σε ακραία φασίζοντα στοιχεία την υπηρέτηση των σκοπών
του αγώνα που δίνει ο Ποντιακός Ελληνισμός για την ιστορική δικαίωση των
προγόνων μας για τα δεινά που υπέστησαν».
-

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Κυπραίου Μαρία, Ζησάκος
Χρήστος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 430/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Σαουλίδης Αντώνιος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ροϊδη Μαρία
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάμης Νικόλαος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Ισαακίδη Άντζελα
Χατζησάββας Γρηγόριος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Πάππου Μιχαήλ
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Βέλλης Χαράλαμπος
Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη
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