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10η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   1999 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τιμή και χαρά για το Δημοτικό Συμβούλιο, που το 

επισκέπτεστε για δεύτερη φορά κι αυτό μας τιμάει ιδιαίτερα σαν κορυφαίος παράγοντας του 

πολιτικού μας συστήματος, κύρια όμως για μας έχει και την συναισθηματική του χροιά το 

πράγμα, γιατί βρίσκεστε στην γενέτειρα των πατέρων σας γης. Μια γη, που προσέφερε πολλά 

στην πατρίδα, εξέθρεψε σπουδαίους ανθρώπους που τίμησαν την πόλη και την περιοχή, αλλά 

και την Ελλάδα, με κορυφαία στιγμή και περίπτωση, τον Κων/νο Καραμανλή, Πρόεδρο και 

Πρωθυπουργό της πατρίδας μας για πολλά χρόνια. 

Κύριε Πρόεδρε, οι στιγμές που παρευρίσκεστε κοντά μας, όπως τόνισε και ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, για μας και για όλο τον Ελληνικό Λαό, είναι γεμάτες από τα 

τύμπανα του πολέμου, που δεν θα λέγαμε ότι είναι μέσα στην γειτονιά μας, αλλά είναι μέσα 

στην αυλή μας. 

Ο Ελληνικός Λαός αυτόν τον πόλεμο τον βλέπει και τον φοβάται, διαφορετικά από άλλους 

μακρινούς λαούς της Ευρώπης ή της Αμερικής. Και οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι να 

υπάρξει σύνεση από παντού, να υπάρξει συμφιλίωση, αδελφοσύνη και ειρήνη στα Βαλκάνια 

και σε όλο τον κόσμο, γιατί προσωπικά πιστεύω, ότι αυτός ο πόλεμος δεν απειλεί μόνο την 

Γιουγκοσλαβία, απειλεί όλους τους λαούς, απειλεί και την ίδια την προοπτική της 

ενοποιημένης Ευρώπης. 

Πέρα απ' αυτά κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας πω και να σας διαβεβαιώσω, ότι εμείς εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, έξω από την φροντίδα για τα σπουδαία και μεγάλα της 

πατρίδας μας, κοιτάμε να κάνουμε δύο-τρία πράγματα χρήσιμα για την πόλη μας. Κι έχουμε 

ανάγκη στήριξης από την κεντρική εξουσία, από τον πολιτικό κόσμο, από την Κυβέρνηση 

που θα προκύψει από δω και πέρα στις επόμενες εκλογές. Στα πλαίσια κυρίως που κάνει η 

πατρίδα μας για ανασυγκρότηση και θα ενταχθεί ακόμα περισσότερο μέσα από το τρίτο 

κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. 

Έτσι επιγραμματικά ήθελα να σας αναφέρω ότι προσπαθούμε, αλλά έχουμε στήριξης κι 

ενίσχυσης, για να ολοκληρώσουμε την εξυγίανση της βασικής υποδομής της πόλης. Αυτό τον 

καιρό εκτελούνται έργα 5 δις δρχ. από το Ταμείο Συνοχής, όμως το δίκτυο ύδρευσης και 

αποχέτευσης, χρειάζεται και ριζική ανακαίνιση και ολοκλήρωση των έργων που γίνονται και 

χρειάζονται πολύ περισσότερα κονδύλια, τα οποία ο Δήμος Σερρών από τους ιδίους χώρους, 

δεν μπορεί να τα έχει. 

Ακόμα, στον στόχο μας είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ιστορικού και 

εμπορικού κέντρου της πόλης και της περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις νέες κοινότητες που 

λόγω του σχεδίου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ήρθανε στην πόλη μας. Επίσης η ολοκλήρωση των 

υποδομών στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα και βέβαια η 

ολοκλήρωση έργων που ξεκίνησαν είτε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή την δική μου, 

είτε από την μόλις προηγηθείσα του κ. Βλάχου, όπως θα σας ανέφερα επί παραδείγματι, το 

Αθλητικό και Παραθεριστικό Κέντρο Χρυσοπηγής που θα αναβαθμίσει τον ορεινό κυρίως 

τουρισμό στον άξονα Σερρών-Χρυσοπηγής-Λαϊλιά, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών που 

κατασκεύασε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και έχει ανάγκη ολοκλήρωσης, το Εκθεσιακό 

Κέντρο, το οποίο θεμελιώθηκε στην πόλη μας, αλλά είναι μόνον στα θεμέλια και πολλές 

άλλες προσπάθειες, τις οποίες καταβάλλουμε, έτσι ώστε η σερραϊκή κοινωνία να μην μείνει 

έξω από τις εξελίξεις της πατρίδας μας και ο Σερραίος πολίτης να μπορεί να αναπτύξει 

ουσιαστικά και δημιουργικά της ικανότητες του, για το καλό πρώτα του ιδίου, μετά της πόλης 

μας και μετά ολόκληρης της πατρίδας. 
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Δεν σας κρύβω κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ στις Σέρρες για διάφορους λόγους που δεν είναι της 

στιγμής, να αναλύσω, θα σας απευθύνω μια επιστολή αναλυτικά, νιώθουμε ότι η πόλη μας 

και η ευρύτερη περιοχή, είναι παρεξηγημένη από την κεντρική εξουσία. Και γι' αυτό τον λόγο 

και παραμελημένη. Νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό πλαίσιο στήριξης από την 

τοπική ελλαδική εξουσία, για να ανακάμψει η περιοχή και να παίξει τον ρόλο που κάποτε 

έπαιζε και που μπορεί να παίξει και τώρα. 

Δεν θέλω να πω άλλα, μόνο δύο κουβέντες για τη νέα κατάσταση που έχουμε με το σχέδιο 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Η αλήθεια είναι ότι τα χωριά μας βρίσκονταν και βρίσκονται σε πλήρη 

κατιούσα πορεία και όπως σας είχα πει και την πρώτη φορά που ήρθατε εδώ πέρα, το χωριό 

των πατέρων σας πριν από 20-25 χρόνια είχε 700 παιδιά στο Δημοτικό και τώρα αμφιβάλλω 

αν έχει 30. 

Είναι αναγκαίο να γίνει κάτι και από θεσμική άποψη, αλλά και από οικονομική άποψη. 

Προσωπικά πιστεύω ότι το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ είναι ένα δείγμα. Αλλά θα ήθελα να πω 

ευθαρσώς ότι είναι μικρό βήμα κι ότι χρειάζονται και πολλά άλλα και ουσιαστικά πράγματα. 

Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι μια κοινωνία για να είναι ολοκληρωμένη πόλη, πρέπει να έχει τρία 

πράγματα: ελευθερία από εξωτερικούς δυνάστες, αυτονομία και αυτάρκεια. Το πρώτο 

υπάρχει. Η αυτονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δυστυχώς, δεν υπάρχει. Παρά τα θεσμικά 

βήματα που έχουνε γίνει, ακόμα και για έναν επιστήμονα να πάρουμε που μας χρειάζεται για 

να πάνε καλά τα πράγματα στον Δήμο, χρειαζόμαστε την έγκριση της Κεντρικής Εξουσίας. 

Και βέβαια, η αυτάρκεια σήμερα δεν έχει σχέση μόνο με τα οικονομικά ζητήματα, αλλά έχει 

σχέση με τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Γι' αυτό προσωπικά και απόλυτα πιστεύω, 

ότι πρέπει πλην της διοικητικής συνένωσης, πρέπει να υπάρξει, φροντίδα μακροπρόθεσμα και 

σχεδιασμός, για οικιστική συνένωση. Να γίνουν δορυφόροι-οικισμοί της πόλης των Σερρών, 

ικανοί να παράσχουν αυτάρκεια σε όλες τις ανάγκες των σύγχρονων πολιτών. Μόνον έτσι θα 

κρατήσουμε γεμάτη και ζωντανή την Περιφέρεια και θα απολαύσουμε τα αντίστοιχα. 

Πιστεύω, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τις απόψεις σας γι' αυτά και στην δυνατότητα που 

θα σας δώσει η πορεία των πραγμάτων, να ανταποκριθείτε κατά τον καλύτερο τρόπο σ' αυτό 

και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα οφείλει μεγάλη χάρη σε όποιον πολιτικό μπορέσει να ανατρέψει 

την κατάσταση της ερήμωσης της υπαίθρου. 

Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε  και πιστεύοντας ότι εκφράζω  τα αισθήματα όλου του 

Δημοτικού Συμβουλίου και όλου του σερραϊκού Λαού, αισθήματα τιμής και αγάπης και προς 

το πρόσωπο σας και προς το ιστορικό βάρος που νιώθει που φέρει αυτό το όνομα σε μας, το 

όνομα «Καραμανλής» στις Σέρρες, αλλά και σ' όλη την Ελλάδα, θα ήθελα να σας κάνω ένα 

δώρο. Ένα δώρο, για το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια. Είναι ένα δώρο, ενός 

εξαιρετικού καλλιτέχνη, πάνω σε ξυλόγλυπτο, που το κατασκεύασε ο ίδιος με τα χέρια του. 

Δεν θέλω να με παρεξηγήσουνε οι του κέντρου, αλλά κύριε Πρόεδρε, τα καλλιτεχνικά 

κυκλώματα του κέντρου, έχουνε απομυζήσει αρκετά από το κράτος και από τον 

φορολογούμενο Έλληνα. Σκοπός είναι να δει άσπρη μέρα και το καλλιτεχνικό και το 

πολιτιστικό δυναμικό της επαρχίας. Σας το χαρίζουμε μέσα απ' όλη την καρδιά μου και από 

το Δημοτικό Συμβούλιο, για σας και για την εκλεκτή σύζυγο σας και εύχομαι ευτυχία και 

επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. 

κ. Καραμανλής Κων/νος: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. Βλάχος Ι.:  Σας καλωσορίζουμε θερμά στην πόλη μας, στην οποία είμαι βέβαιος, 

ότι η ιδιαίτερη σχέση σας μαζί της, σας κάνει να αισθάνεστε αρκετά άνετα και ζεστά, θα 

ήθελα κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ, για να 

συζητήσετε μαζί μας τα προβλήματα της πόλης μας, αλλά και γενικότερα της Τοπ. Αυτ/σης.  
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Η δική σας παρουσία εδώ, πιστεύω ότι δίνει μιας διαφορετικής πολιτικής αντίληψης. 

Επειδή στο πρόσωπο σας, δεν βλέπουμε μόνον έναν εξέχοντα συμπατριώτη μας, αλλά τον 

άνθρωπο  που σε λίγους μήνες  έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, επιτρέψτε μου 

να μην περιοριστώ μόνο σε εθιμοτυπικούς χαιρετισμούς, αλλά ευκαιρίας δοθείσης να σας 

εκθέσουμε με συντομία κάποιους γενικότερους προβληματισμούς, για μερικά από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Πρωτοβάθμια Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Κάποια από αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν από τη νέα 

διοικητική αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, το σχέδιο 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ενώ κάποια άλλα τα οποία προϋπήρχαν, εμποδίζουν την σωστή εφαρμογή 

του σχεδίου και κατά συνέπεια, τις όποιες ευεργετικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να 

προκύψουν απ' αυτό. 

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι νέοι Δήμοι, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες 

υποχρεώσεις τους και το ανταγωνιστικό κλίμα που πλέον δημιουργείται. Η έλλειψη 

προσωπικού εξειδικευμένου, ισχυρών πόρων και προγραμματισμού, δυσχεραίνει την 

εφαρμογή του σχεδίου και έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικού κλίματος στους 

νέους Ο.Τ.Α. Αυτή η δυσμορφία προς το παρών εμφανίζεται προς το προσωπικό των Ο.Τ.Α. 

και στους νέους Δημάρχους. Αλλά είναι ζήτημα χρόνου, η απόδοση των ευθυνών να αρχίσει 

να καταλογίζεται και σε υψηλότερα κλιμάκια, εκεί όπου υπάρχουν και οι πραγματικές 

ευθύνες. 

Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση σημαντικών έργων 

υποδομής, καθώς και στην υλοποίηση του ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραμμα Τ.Α.), κάτι που 

δυσχεραίνει την οργανωτική αναδιάρθρωση και την λειτουργία των Ο.Τ.Α. Αρκετά από τα 

μέτρα ενίσχυσης που προέβλεπε το ίδιο το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, για την ενίσχυση των 

νέων Δήμων, αντί να λύσει δημιούργησε νέα προβλήματα. 

κ. Καραμανλής Κων/νος: Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ, 

που με φιλοξενείτε στο Δημοτικό Μέγαρο, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, παρέλκει να 

πω ότι για μένα είναι πάντα μια ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση να είμαι στον τόπο 

καταγωγής των γονιών μου, θέλω όμως με την ευκαιρία αυτή να πω πολύ σύντομα δυο-τρεις 

σκέψεις που αφορούν τον χώρο που βρισκόμαστε. Γιατί άλλωστε πέραν της εθιμοτυπικής  

αξίας, πέραν των φιλικών προδιαθέσεων, έχει μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα που 

βρισκόμαστε εδώ στο Δημοτικό Μέγαρο. Αποδίδει ουσία, αλλά και συμβολικά η σημασία 

που δίνουμε στη Αυτοδιοίκηση και των δυο βαθμών. Και εξηγούμε γιατί. Γιατί καμιά φορά 

πίσω από τους εξωραϊσμούς κρύβεται η ουσία: Το κεντρικό κράτος έχει ξεπεράσει προ 

πολλού τα όρια του. Η κεντρική κυβέρνηση  είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσει τα σύνθετα 

προβλήματα των σύνθετων κοινωνιών. Είναι φανερό, είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού, στον 

κάθε Έλληνα πολίτη, ακόμα κι εκείνων που κατοικούν στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα, ότι 

το κράτος είναι απόμακρο δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. 

Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε προσδοκίες δεν έχει την ευλυγισία, την προσαρμοστικότητα 

στις ανάγκες, είτε αυτές είναι ανάγκες από προβλήματα και υπηρεσίες που χρειάζεται ο 

πολίτης, είτε αυτές είναι ανάγκες εκτέλεσης έργων, είτε αναπτυξιακού σχεδιασμού. Δεν θέλω 

να σας μείνει η εντύπωση ότι βρίσκομαι εδώ να απευθύνω φιλόφρονες λόγους, προς τους 

υπηρέτες της Αυτοδιοίκησης για τον σκοπό αυτό. Είναι παγκόσμια πια αποκάλυψη αυτή, με 

μια διαφορά, ότι άλλες κοινωνίες έχουν τρέξει εδώ και χρόνια πολύ πιο γρήγορα στην 

κατεύθυνση που εισηγούμαι κι εγώ, είτε διότι η παράδοση τους, η αρχέγονη δομή τους 

προσιδίαζε περισσότερο σ' ένα αποκεντρωμένο και ισχυρά αυτοδιοικητικό σύστημα, είτε 

άλλες που ήταν στο παρελθόν υπερσυγκεντρωτικές, γιατί εδώ και 20-30 χρόνια κατάλαβαν 

ότι έπρεπε να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
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Τα λέω αυτά, γιατί η Αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, καλείται να παίξει στα επόμενα 

χρόνια έναν καθοριστικό ρόλο για την πατρίδα μας. Και στην βάσει του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού και της εφαρμοσμένης πολιτικής της ανάπτυξης, αλλά και στην βάση της 

παροχής υπηρεσιών στους πολίτες. Για να γίνει όμως αυτό, είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε και το 

ζείτε καλύτερα από μένα είναι ανάγκη να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Προϋπόθεση είναι 

η θεσμική θωράκιση, αναβάθμιση, αλλά και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, χώρων δράσης. 

Διότι δυστυχώς σήμερα, υπάρχει σημαντικός βαθμός ασάφειας, κυρίως σε ότι αφορά το 

αναπτυξιακό σκέλος και το σκέλος της παροχής υπηρεσιών σε ευρύτερους νομείς. Και αυτό 

βέβαια δεν αφορά εσάς, αλλά στον δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης, είναι πολύ χειρότερο. 

Την δεύτερη προϋπόθεση, την θέσατε ήδη, κύριε Δήμαρχε και εσείς, όπως επίσης και ο κ. 

Βλάχος Ιωάννης, ο πρώην Δήμαρχος, είναι το ζήτημα των πόρων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 

ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. 

Το επίσημο κράτος, παραβαίνοντας την δική του υπογραφή, παρακρατεί, αν θέλετε να 

χρησιμοποιήσω αυστηρότερη έκφραση υπεξαιρεί, θεσμοθετημένους πόρους από τον ίδιο, για 

την Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε όλοι να μιλάμε για Αυτοδιοίκηση και από την άλλη να μην 

της παρέχονται οι πόροι για να αντεπεξέλθει ούτε στο σημερινό πλέγμα αρμοδιοτήτων της. 

Πόσο μάλλον, με εκείνο το οποίο φιλοδοξούνε να της προσφέρουν, όχι επαναλαμβάνω για 

λόγους φιλοφροσύνης, αλλά για λόγους καλύτερης απόδοσης, υψηλότερου δείκτη 

αποτελεσματικότητας, γενικότερα στην διοίκηση της πατρίδας μας. Γεγονός είναι ότι ακόμη 

και τώρα, σε μεγάλο βαθμό η χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης εξαρτάται από τις 

υποκειμενικές ή καμιά φορά και κομματικές προτιμήσεις του εκάστοτε προϊστάμενου 

Υπουργού, το γεγονός που αναφέρατε ότι ειδικά στους νεοσύστατους Δήμους το που θα πάνε 

ή δεν θα πάνε σύγχρονα μηχανήματα για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες, αντιμετωπίζεται με 

τρόπο που θυμίζει μικροπολιτική του παρελθόντος, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Είναι 

λοιπόν ανάγκη να αρχίσουν να αποδίδονται οι πόροι στην Αυτοδιοίκηση, που της αναλογούν. 

Η τρίτη όμως προϋπόθεση, και σ' αυτή θα σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί την θεωρώ πιο 

σημαντική και από τα θεσμικά και από τα οικονομικά, είναι ότι πρέπει να δείξουμε και να 

δώσουμε εμπιστοσύνη στους λειτουργούς της Αυτοδιοίκησης. Το λέω αυτό, διότι στον τόπο 

μας αφθονούν τα λόγια, συνήθως όμως υπάρχει σπανίως έργο. Η ανταπόκριση της 

συμπεριφοράς της έμπρακτης συμπεριφοράς. Μιλούμε λοιπόν όλοι για Αυτοδιοίκηση, αλλά 

ακόμη και σήμερα, όχι σπάνια, η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται με καχυποψία, με 

ψυχρότητα, ενίοτε και με εχθρότητα από το κεντρικό κράτος και την κεντρική κυβέρνηση. Ή 

επηρεάζεται ιδιαίτερα αυτό, από τις πολιτικές ταυτότητες και τις εκλογικές προτιμήσεις και 

την συστοιχία τους μεταξύ κυβερνώντων και αυτοδιοικητικών  παραγόντων, ή όχι. 

Εδώ κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καινοτομήσουμε και να πούμε ότι αυτά 

ανήκουν στο παρελθόν. Ή αποδίδουμε στην Αυτοδιοίκηση τον ρόλο που και της αξίζει, αλλά 

και χρειάζεται στην πατρίδα μας και παραβλέπουμε αυτού του είδους τα τερτίπια, ή αλλιώς 

θα μιλούμε δεδομένων της Ελλάδος και δεν θα καλούμε τίποτα γι' αυτό. 

Το λέω αυτό, γιατί θέλω να προσδώσω στην σημερινή μας συνάντηση και έναν ιδιαίτερο 

συμβολισμό σ' αυτήν την βάση. θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι άνθρωπος των υποσχέσεων. 

Έρχομαι όμως προς εσάς κύριε Δήμαρχε οι συνεργάτες μου κι εγώ και σας προτείνουμε να 

συνεργαστούμε μαζί. Εκεί που δεν θα συμφωνήσουμε ειλικρινέστατα θα σας πούμε ότι αυτές 

οι προτεραιότητες δεν είναι μέσα στις δικές μας επιλογές. Εκεί όμως που θα συμφωνήσουμε, 

να ξέρετε ότι θα έχετε ισχυρούς και αποτελεσματικούς συμμάχους. Σας το λέω αυτό, γιατί 

εκτιμώ δύο πράγματα: 
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Πρώτον, ότι στα 25 χρόνια της μεταπολίτευσης, πετύχαμε να εξασφαλίσουμε δημοκρατία, όχι 

μικρή κατάκτηση αν αναλογιστεί κανείς το παρελθόν, ακόμα και το πρόσφατο. Αποτύχαμε 

όμως συνολικά και συλλογικά στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων. Και 

αυτό είναι το μεγάλο  στοίχημα των επομένων ετών. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, θα 

χρειαστεί πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας, από όλες τις πλευρές. Και αν θέλετε να 

το πούμε σε απλά ελληνικά η ανακάλυψη των πολλών που μας ενώνουν σε σχέση με τα λίγα 

σημαντικά ίσως, αλλά περισσότερο θεωρητικά και ιδεολογικών προτιμήσεων που μπορεί να 

αποτελούν αντικείμενο ακόμα διαφορετικών απόψεων. 

Ο δεύτερος λόγος είναι σημαντικότερος, πέραν και της αποτελεσματικότητας. Είναι ανάγκη 

να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε πια στην φάση της ώριμης συνεργασίας. Γιατί το 

επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων που μπορεί να εμφορούνται από διαφορετικές 

πολιτικές αντιλήψεις ή έστω οι πολιτικές τους παραδόσεις είναι διαφορετικές και επιμένω σ' 

αυτό, γιατί καμιά φορά ξέρουν ποιο είναι το μήνυμα του μέλλοντος, λόγοι όμως απόλυτα 

σεβαστοί, παράδοση ζωής, συγκρατούν τις πολιτικές μας τοποθετήσεις και επαναλαμβάνω, 

αυτό, είναι απόλυτα σεβαστό. 

Είναι όμως ανάγκη να αποδείξουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα εφηβικά στάδια μιας ελεύθερης 

κοινωνίας και ότι έχουμε μπει στην φάση εκείνη που μπορούμε να δουλεύουμε μαζί και 

κυρίως, μπορούμε να παράγουμε μαζί, να δημιουργούμε μαζί. 

Αυτές τις σκέψεις κυρίες και κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου και κύριε Δήμαρχε, ήθελα να 

σας παρουσιάσω, θα είμαστε οι συνεργάτες μου κι εγώ ιδιαίτερα χαρούμενοι, αν δούμε και 

από την δική σας πλευρά, πρωτοβουλίες που να μας παρακινούν για κοινές δράσεις 

αποτελέσματος και έργου. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την σύντομη παρέμβαση που μου 

δώσατε την χαρά και την ευκαιρία να σας κάνω, λέγοντας ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για 

μένα, να ακούσω την σημασία που αποδίδετε στον πολιτισμό. Και το λέω, διότι πιστεύω, ότι 

ο χώρος που μπορούμε να διεκδικήσουμε ως έθνος, είναι ο χώρος της παιδείας και του 

πολιτισμού. Αρκεί να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο κληρονομιά, αλλά είναι και σύγχρονη 

παραγωγή. Και χαίρομαι που το είπατε. Είναι σύγχρονη παραγωγή, η οποία όμως δυστυχώς 

κινείται αποσπασματικά από ενδιαφέρον ιδιωτών ή έστω ομάδων πολιτών συνήθως με 

την απόλυτη αδιαφορία της πολιτείας και είναι μια προτεραιότητα, την οποία από κοινού 

πρέπει να δούμε, γιατί θα είναι ο χώρος στον οποίο μπορούμε και στην ευρωπαϊκή 

οικογένεια,  αλλά και ευρύτερα, μπορούμε να αποκτήσουμε πάλι την χαμένη μας αίγλη, την 

χαμένη μας λαμπρότητα. 

Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή δύναμη και προσδοκώ  σε μια αγαστή και 

δημιουργική συνεργασία και για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, αλλά και για τον τόπο μας 

ολόκληρο. 

 

 

 

Μετά από το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

 

 

467 / 1999  Επίσκεψη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κων/νου 

Καραμανλή. 
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  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ   ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός  

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


