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ΘΕΜΑ  5°: Έγκριση πινάκων οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ψήφιση 

συμπληρωματικών πιστώσεων.         

 

ΘΕΜΑ  6°: Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Μαθητόκοσμος 2000».  

 

ΘΕΜΑ  7°: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για κάλυψη αναγκών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 8°: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 294/1998 Α.Δ.Σ. ως προς τα ονόματα των 

οφειλετών από κληρονόμους Απόστολου Γιούρη σε Ευθυμιάδη Σταύρο του 

Δημητρίου και Ράπτη Δημήτριο του Παναγιώτη. 

 

 

7η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η  2000 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, το προεδρείο ζητάει την έγκριση του Σώματος για την συμμετοχή σε ημερίδα του 

δικτύου ROM που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στις 20 Μαΐου εκπροσώπου του δήμου και της 

ειδικής συνεργάτιδος που χειρίζεται τα θέματα ROM.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς.  

 

κ. Πρόεδρος:   Σχετικά με την μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς είναι γνωστή η θέση 

των δημοτικών συμβούλων επί του θέματος. Με την αλλαγή του σχετικού νόμου που αφορά 

την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, συνεδρίασε τον Απρίλιο η Δημαρχιακή επιτροπή και 

εισηγείται στο Δ.Σ. τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις για την μετακίνηση και την 

λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς των Σερρών.  

Παρακαλώ να κάνετε ησυχία αγαπητοί συμπολίτες, να σεβαστείτε τον χώρο και τους 

δημοτικού συμβούλους οι οποίοι έχουν να κουβεντιάσουνε θέματα που αφορούν όλη την 

πόλη. Επανέρχομαι συνάδελφοι, η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής αφού έγινε 

η ανάρτηση της και δημοσιεύτηκε όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία στον τοπικό τύπο 

παρήλθε ο εύλογος χρόνος που προβλέπει ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων και το θέμα 

εισάγεται από την δημαρχιακή επιτροπή, στο Δ.Σ. Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα πω πολλά 

πράγματα γιατί το θέμα το έχουμε συζητήσει. Είναι γνωστό στην Σερραϊκή κοινωνία. Να πω 

ότι φαίνεται ότι ο δήμος Σερρών συνδέεται με τις αλλαγές των νόμων για την λαϊκή αγορά 

στο δε συνέδριο της Χαλκιδικής αρκετοί δήμαρχοι μου είπαν ότι ¨εκτός από τους άλλους 

τίτλους που έχεις πρέπει να είσαι και λαϊκάρχης¨.  

Η νομοθετική ρύθμιση για ενημέρωση, έχει ως εξής: Το πόσες Λαϊκές Αγορές πρέπει 

να λειτουργούν σ’ ένα Νομό, το καθορίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο.  

Επίσης και σε ποιες πόλεις – οικισμούς ενός Νομού πρέπει να γίνεται λαϊκή αγορά το 

καθορίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο καθώς και τους όρους λειτουργίας κ.λπ. και επίσης και 

την μετακίνηση των λαϊκών αγορών αν είναι να γίνει από πόλη σε πόλη, π.χ. αν φύγει από 

την Νιγρίτα για να πάει στην Ηράκλεια. 

Η τροποποίηση είναι αυτή που είχε ψηφίσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. 

Κεφαλογιάννης το 1993 στο τέλος του έτους, ότι ο χώρος στον οποίο γίνεται η λαϊκή αγορά 

μέσα σε μια πόλη αυτό είναι απόφαση του Δ.Σ. όπως ήταν το 1993 άλλαξε με τον νόμο για 

την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  το  1994-1995  και  είχαμε  την γνωστή περιπέτεια με τον κ. 
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Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Τώρα επανερχόμαστε πάλι στην πρόταση, όχι  

πλέον σαν εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, σαν εισήγηση – γνωμοδότηση για να 

αποφασίσει, αλλά σαν απόφαση και προτείνουμε την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς στην 

Πλατεία Νίκης, όπως λειτούργησε για ένα εξάμηνο περίπου το 1994.  

Όπως έγινε με την οδό Σελεύκου το ίδιο θα γίνει με όλους τους δρόμους, από το 

Μπεζεστένι μέχρι την αρχή της Βενιζέλου. Εξάλλου είναι ψηφισμένοι αυτό οι χώροι από όλο 

το Δ.Σ. ομόφωνα, να γίνουν πεζοδρομήσεις. Όπως και τα νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη. 

Ένα 2ο θέλω να πω ότι με την ερευνητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης που διαμορφώνουμε τα σχετικά με την πόλη, η γνώση του καινούργιου χώρου 

στον οποί γίνεται η Λαϊκή Αγορά έδωσε κάποιες ιδέες και γίνονται κάποια σχέδια αυτή την 

στιγμή, έτσι ώστε να διαμορφωθεί εκείνος ο χώρος κατά τέτοιο τρόπο που θα έχει μέσα και 

πεζοδρομήσεις και δάπεδα δρόμων αξιόλογα και το σπουδαιότερο απ’ όλα είναι ότι υπάρχει 

πρόταση, η περιοχή της πλατείας Νίκης, εκτός από την λειτουργία της λαϊκής αγοράς κάθε 

Τρίτη να έχει και άλλες λειτουργίες 2-3 φορές την εβδομάδα κοινωνικού, πολιτιστικού και 

οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα.  

Ένα τελευταίο ήθελα να πω, θα αναλάβω προσωπικά διερεύνηση προς τους 

παραγωγικούς φορείς, τον Εμπορικό Σύλλογο και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και πριν το 

φέρω στο Δ.Σ. θα συζητήσω και με εσάς εδώ προκαταρτικά την δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε μια δεύτερη Λαϊκή Αγορά μόνο με οπωροκηπευτικά και μόνο για τους 

παραγωγούς του νομού στο ανατολικό μέρος της πόλης, Αγία Σοφία, εκεί που είναι η ΔΕΗ, 

κάπου από το στρόγγυλο και μετά. Αυτό όμως το λέω σαν σκέψη μόνο. Πριν έρθει στο Δ.Σ. 

για να παρθεί οριστική απόφαση, θα ήθελα να ξέρω την γνώμη των παραγωγικών τάξεων, 

του Εμπορικού Συλλόγου, του Επιμελητηρίου, του Νομάρχη, γιατί πλέον για να 

δημιουργήσουμε καινούργια Λαϊκή Αγορά πάλι θέλει απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου 

και εμείς θα έχουμε μόνο την δυνατότητα να προσδιορίσουμε τον χώρο.  

Πιστεύω συνάδελφοι, ότι η λύση που προτείνω να ψηφίσει το Δ.Σ. θα είναι μια λύση 

τουλάχιστον 20ετίας και ανεξάρτητα από την τύχη των κατά καιρούς Δημοτικών εκλογών δεν 

θα έρθει περίπτωση να γυρίσει ξανά η Λαϊκή Αγορά στο κέντρο της πόλης. 

Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να σας αναφέρω ότι από ενημέρωση που είχαμε στη 

Νομαρχία, με αφορμή κάποιες ρυθμίσεις ασφαλείας στους δρόμους που βρίσκονται στην 

είσοδο της πόλης, λόγω των ατυχημάτων που έχουν γίνει εκεί πέρα στο ΣΕΡΓΑΛ, 

αναφέρθηκε από τον Δ/ντή της Τροχαίας ότι κάθε χρόνο μπαίνουμε στον νομό Σερρών 

περίπου 3000 καινούργια αυτοκίνητα. Σιγά – σιγά δηλαδή, μπορεί ή να αποφασίσουμε να 

διώξουμε τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης, μακάρι και να έρθει η Λαϊκή Αγορά όχι 

μόνο εκεί αλλά και στην Μεραρχίας και στην Πλατεία Ελευθερίας ή με τις συνθήκες 

κυκλοφοριακών που υπάρχουν τώρα όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να λειτουργεί μια 

μεγάλη Λαϊκή Αγορά μέσα στο κέντρο της πόλης.  

Αυτονόητο είναι ότι μετά την ψήφιση της απόφασης από το Δ.Σ. 1ον θα συζητήσουμε 

με τους εμπορευόμενους στην Λαϊκή Αγορά, το σωματείο κ.λπ. για την τοποθέτηση, την 

κατάταξη των ειδών εμπορίας, από μια λίγη εμπειρία που έχουμε, να δούμε που είναι 

καλύτερα, 2ον θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο και θα γίνει η κλήρωση 

σύμφωνα με την οποία θα πάρουνε οι συμμετέχοντες στην Λαϊκή Αγορά τις θέσεις τους. 

κ. Βλάχος Ι.:  Ακούσαμε τον κ. Δήμαρχο και σχετικά με τα τελευταία που είπε, 

θέλουμε να πούμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να έρθει ξεχωριστό θέμα στο Δ.Σ. διότι αφορά το 

νοικοκύρεμα της Λαϊκής Αγοράς καθώς επίσης και τον αριθμό των θέσεων. Διότι απλά να 

πω, ότι έχει μεγαλώσει τόσο πολύ η Λαϊκή Αγορά που μέχρι και στην πλατεία Ελευθερίας 

έχει πλανόδιους.  
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Όσον αφορά τώρα το θέμα που συζητάμε, που εισάγεται κ. Πρόεδρε στο Δ.Σ. εμείς 

επιτρέψτε μας να έχουμε και να επιμένουμε στις δικές μας απόψεις, ότι η Λαϊκή Αγορά 

πρέπει να λειτουργεί στην παραδοσιακή της θέση. Το θέμα βεβαίως όπως είπε και ο κ. 

Δήμαρχος έχει εξαντληθεί, έχει συζητηθεί πολλές φορές σ’ αυτόν εδώ τον χώρο, γνωστές οι 

μετακινήσεις όταν αλλάζει η πλειοψηφία να μετακινείται και η Λαϊκή Αγορά, υπήρχε μια 

δέσμευση από πλευράς μας όταν γίναμε εμείς Δ.Α. και την επαναφέραμε στην αρχική της 

θέση και δεν έχει αλλάξει κατά την άποψη μου τίποτα και έτσι επιμένουμε στην θέση μας.  

Εκείνο που ήθελα να πω, άποψη μας είναι, ότι έπρεπε να περιμένουμε την 2η και την 

3η φάση του ερευνητικού προγράμματος που γίνεται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια. Η 

2η φάση είναι σε εξέλιξη μετά από τις εισηγήσεις αυτών των ειδικών συγκοινωνιολόγων, θα 

τα βλέπαμε όλα αυτά.  

Πιστεύω ότι υπάρχει η θωράκιση και ανοιχτά βέβαια έρχεται το θέμα στο Δ.Σ. χωρίς 

να περιμένουμε τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος, που ομόφωνα εδώ είχαμε 

ψηφίσει. Λυπάμαι αλλά εμείς επιμένουμε στην θέση μας, η Λαϊκή Αγορά πρέπει να 

λειτουργεί στην παραδοσιακή της θέση.  

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ ήθελα να κάνω γνωστό στο Σώμα, ότι η Δ.Ε. είανι τρεις 

ψήφους υπέρ και δύο κατά. Η παράταξη του κ. Βλάχου είπε όχι και ο κ. Νυκτοπάτης είπε όχι. 

Άρα είναι κατά πλειοψηφία.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Συνάδελφοι το θέμα διεξοδικά έχει 

εξαντληθεί, για μας δεν άλλαξε τίποτα αλλά το μόνο που άλλαξε στην Λαϊκή Αγορά ήταν να 

γίνει από την ημέρα που το συζητήσαμε, να έχουν τα καρότσια που πουλάνε τις γραβάτες 

κ.λπ. διπλάσιο αριθμό.  

Αυτό έγινε από τότε που συζητήσαμε το θέμα. Είχα πει και τότε και θέλω να με 

διορθώσει ο Αντιδήμαρχος επί των οικονομικών – Διοίκησης ότι οι άδειες είναι 660, θέλω να 

με διορθώσει να κάνω λάθος. Αν κάνουμε μια βόλτα μια Τρίτη στην αγορά θα δούμε ότι οι 

πάγκοι είναι 1500 και είναι λίγοι διότι αντιλαμβάνομαι και να μην παρεξηγηθώ ότι έλεγχος 

από την Δ.Α. δεν μπορεί να γίνει διότι έρχεται ο καθένας στήνει τον πάγκο και σηκώνεται και 

φεύγει. Είναι μια πραγματική αλήθεια αυτή και τον στήνει όπου θέλει και όπου γουστάρει. 

Μπορώ να πω ότι έχουν φτάσει μέχρι την Παπαπαύλου οι πάγκοι. Πιάνουν κάποιον, τα 

μαζεύουν και φεύγουνε.  

Άρα λοιπόν εκείνο που έχει παρακρατηθεί είναι ότι ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση 

στη Λαϊκή Αγορά. Δεν υπάρχει ουδεμία αστυνόμευση, δεν υπάρχει ουδεμία οριοθέτηση. Δεν 

υπάρχει καμία αρχή, η οποία να προστατεύει αυτούς που έχουνε την άδεια, είναι νόμιμοι και 

πληρώνουν νομίμως το μέρος που καταλαμβάνουν. Εμείς επιμένουμε στην προηγούμενη 

πρόταση μας. Εάν αυτή η Δ.Α. λειτουργήσει με τις άδειες οι οποίες στον αριθμό είναι 660, 

εάν γίνει μια αστυνόμευση, εάν γίνει μια χωροθέτηση σωστή νομίζω ότι με την 

απελευθέρωση της Βασ. Βασιλείου, η Λαϊκή Αγορά θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα στο 

κέντρο, στη παραδοσιακή της θέση στη θέση που ξέρουν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας 

και παραδίδουμε εμείς και στις επόμενες γενιές. 

Γνωρίζουμε όλοι ότι ο νόμος μας βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Διαβάζουμε 

καθημερινώς στις εφημερίδες ότι παίρνεται μια πρωτοβουλία από τις Αρχές, από βουλευτές 

κ.λπ. και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να έρθει μια οικονομική ανάταση στις Σέρρες.  

Στην πόλη των Σερρών αυτοί οι οποίοι αφήνουν τα λεφτά τους, είναι μόνο οι 

Σερραίοι. Δηλαδή δεν έχουμε πέρασμα, δεν είμαστε η Καβάλα, ώστε να έχουμε τουρισμό. 

Είμαστε μια πόλη αποκομμένη, δορυφόρος της Θεσσαλονίκης και ότι χρήματα πέφτουν στην 

αγορά πέφτουν από τους ίδιους τους πολίτες τους Σερραίους του Νομού Σερρών.  

Άρα όταν την Λαϊκή Αγορά την απομακρύνουμε από αυτήν την θέση, στο κέντρο της 

πόλης, γιατί κάθε πόλη έχει το κέντρο της, διότι στο κέντρο λειτουργούν όλα τα εμπορικά 

καταστήματα  και  γι’ αυτό λέγεται και κέντρο της πόλης. Όταν απομακρυνθεί και πάει σε μια  
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περιοχή απομακρυσμένη από το κέντρο της πόλης συμβαίνουνε δύο κακά. 1ον ότι το κέντρο 

της πόλης πληθυσμιακά ….  

κ. Πρόεδρος:   κ. Συνάδελφε παρακαλώ, τοποθετηθείτε στην εισήγηση της 

δημαρχιακής επιτροπής. Αυτά τα έχουμε πει επανειλημμένως στο Δ.Σ. και δε νομίζω ότι είναι 

χρήσιμο για τους συναδέλφους να τοποθετηθείτε όπως πριν από ένα χρόνο, όπως πριν από 

κάποια χρόνια. 

κ. Γκότσης: Τα δύο δεινά θα πω και θα τελειώσω. Το κέντρο της πόλης, 

πληθυσμιακά βρίσκεται εδώ και 2ον ότι ο πολίτης που θα έρθει από την επαρχία, όταν θα 

έρθει στο κέντρο, ας διαμαρτύρονται ορισμένοι καταστηματάρχες, με μια βόλτα που θα κάνει 

στην αγορά έστω εκείνη την ημέρα να μην αγοράσει αλλά κάτι θα δει κι όταν θα έχει την 

οικονομική ευχέρεια θα έρθει κάποτε να το πάρει. Θέλω να πω ότι θα μαραζώσει το κέντρο. 

Θα μαραζώσουν τα μαγαζιά κι ας το έχουν υπόψιν, με την απομάκρυνση της Λαϊκή Αγορά 

στη θέση την οποία προτείνετε.  

Επιμένουμε στη θέση αυτή, για τους λόγους που είπα, πληθυσμιακά και για να μην 

μαραζώσει η αγορά, διότι τα χρήματα αφήνονται μόνον από τους ίδιους τους πολίτες εδώ 

τους Σερραίους και σε μια άλλη περίπτωση όταν δεν θα κατεβαίνουν καν, ή θα πηγαίνουν 

στην Θεσσαλονίκη που είναι τρία τέταρτα …  

Προτείνω και μία άλλη μικρή αγορά μόνο με ιδιοπαραγωγούς, όπως είπε και ο κ. 

Δήμαρχος, για την στήριξη των σερραϊκών προϊόντων. Αυτή είναι η πρόταση μου. 

κ. Νυκτοπάτης: κ. Πρόεδρε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, με δυο λόγια θα 

κλείσουμε. Έχουν ειπωθεί πολλά, θα πω όμως, ότι προεκλογικά υποσχεθήκαμε στον 

σερραϊκό λαό ότι εμείς δεν θα μετακινήσουμε την Λαϊκή Αγορά παρά μόνο θα ανοίξουμε τον 

κεντρικό άξονα. Παραμένουμε στην άποψη την προεκλογική και την σημερινή. Να μην 

μετακινηθεί η Λαϊκή Αγορά, να μειωθούν οι άδειες και να ανοίξει ο κεντρικός άξονας.  

κ. Ζαπάρα: κ. Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι, αν και νομίζω ότι καλύφθηκα με την 

τελευταία τοποθέτηση ένα λεπτό μόνο. Είναι φυσικά γνωστή η δική μου θέση και η 

προσωπική μου θέση, πάντα ήμουν υπέρ της λειτουργίας της λαϊκής Αγοράς στο κέντρο της 

πόλης. Εάν αυτές οι 660 θέσεις δεν αυξηθούνε κ. Δήμαρχε και δεν γίνουνε 1400 με την 

μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε μια θέση που δεν είναι στο κέντρο της πόλης, αλλά η άκρη 

της πόλης το κακό που θα γίνει στην αγορά των Σερρών θα είναι διπλό .  

Παρακαλώ λοιπόν, εξυγίανση της λαϊκής αγοράς και ενώ αντιλαμβάνομαι τις 

δυσκολίες που υπήρχαν για να γίνει αυτή η εξυγίανση στο κέντρο της πόλης, που το 

τελευταίο διάστημα μπορεί να έγινε και μέσα από μία σκοπιμότητα να την αφήσουμε να 

γιγαντωθεί για να δημιουργήσουμε τελικά πιο έντονα την ανάγκη να φύγει από το κέντρο της 

πόλης και να πάει σε μια γειτονιά της πόλης και παρακαλώ για μια δεύτερη φορά η 

προσπάθεια που έτσι κι αλλιώς η απόφαση που θα πάρετε θα είναι μεταφορά της λαϊκής να 

γίνει ως προς την σμίκρυνση και όχι στην κυβέρνηση της εξωτερικής πολιτικής της αγοράς. 

Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δείξετε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. 

κ. Σωτηριάδης: Καταρχάς κ. Πρόεδρε επιτρέψτε μου έχω τα πρακτικά από την 

συζήτηση την πρώτη που είχαμε για την Λαϊκή Αγορά για τον λόγο ότι υπήρξανε και βαριές 

εκφράσεις. Κι αυτά τα λέτε εσείς κ. Πρόεδρε όταν λέγαμε ότι η μετακίνηση της λαϊκής 

αγοράς δεν είναι αρμοδιότητα δική μας, ότι εμείς απλά γνωμοδοτούμε, και είπατε εσείς κ. 

Πρόεδρε ¨λέτε ψέματα, αποκρύπτετε τα υπόλοιπα μισά¨. Διαβάστε παρακαλώ το νόμο στο 

συγκεκριμένο σημείο συνάδελφοι και να μην διαστρεβλώνετε τα πράγματα. 

κ. Πρόεδρος:   Επί του θέματος συνάδελφε.  

κ. Σωτηριάδης: Τώρα άλλαξε ο νόμος και τώρα έχουμε αυτό το δικαίωμα και μας 

είπατε τότε, ότι δεν ξέρουμε καλά τον νόμο, ότι διαστρεβλώνουμε την αλήθεια. Και η δική 

σας θέση είναι πάγια  και η δική μας. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κάτι, έχει γίνει 

χαρτογράφηση του νέου χώρου ή θα γίνει τώρα;  
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κ. Δήμαρχος:   Έχει γίνει.  

κ. Σωτηριάδης: Για πόσες θέσεις κ. Δήμαρχε;  

κ. Δήμαρχος: Περίπου για 500 θέσεις.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν ξέρω αν στην διάρκεια έχετε προοπτική αυτές να γίνουν 600 ή 

700 γιατί αν μιλάμε για ένα νοικοκύρεμα, αυτές οι 500 να παραμείνουν 500. και κάτι άλλο, σ’ 

αυτήν την διαδικασία της κλήρωσης, για ν’ αποφύγουμε ενδεχομένως μελλοντικά 

προβλήματα, να παρευρίσκονται απαραίτητο αυτό εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερομένων, 

αναφέρομαι για τα Προεδρεία των μικροπωλητών, των παραγωγών κ.λπ. για να είναι οι 

διαδικασίες αδιάβλητες.  

κ. Δήμαρχος: Ανοιχτή θα είναι η κλήρωση, θα την παρακολουθήσουν όλοι.  

κ. Σωτηριάδης: Και οι άλλες διαδικασίες αδιάλλακτες.  

κ. Δήμαρχος: Ανοικτές.  

κ. Στρατουδάκης: Όπως κάθε φορά με διαφάνεια.  

κ. Μπάρκας: Δεν θέλω να πάρω το λόγο γιατί το θέμα το έχουμε εξαντλήσει, αλλά 

τώρα ας πει ο κ. Μητλιάγκας ενόψει του κ. Σωτηριάδη, ότι οι νέες θέσεις εκεί στην λαϊκή θα 

βρούνε ανταπόκριση, δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί για να είναι.  

κ. Δήμαρχος: Περίπου είπα θα είναι.  

κ. Μπάρκας: Δεν υπάρχει κανένας λόγος κ. Δήμαρχε. Εδώ κ. Δήμαρχε αν μιλάμε για 

500 θέσεις θα ελευθερώσετε και την Βασιλ. Βασιλείου, θα ελευθερώσετε και άλλα στενά και 

θα λύσετε και το κυκλοφοριακό και θα βάλετε και κάποια τάξη. Νομίζω ότι εδώ παίζουμε την 

κολοκυθιά. Τώρα γιατί επιμένετε; Και εσείς όμως δεν ψηφίζετε στο Δ.Σ., εσείς στο φυλλάδιο 

σας είχατε πει ότι θα ελευθερώσετε, θα κάνετε μεταφορά της λαϊκής με ελευθέρωση την οδό 

Βασιλ. Βασιλείου. Δεν ψηφίζετε εσείς κ. Δήμαρχε. Και άλλωστε το λέτε και επίσημα ότι δεν 

θα είσαστε ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν. Οι δημοτικοί 

σύμβουλοι από αύριο θα ακούν την κατακραυγή της Σερραϊκής κοινωνίας και φυσικά των 

ψηφοφόρων. Γιατί επιμένετε; Μια Λαϊκή Αγορά που λειτουργεί σε δύο στρέμματα ή αν 

θέλετε σε 3 στρέμματα να την βάλετε να λειτουργεί σε 50 στρέμματα. Παρακαλώ απαντήστε. 

Ξεκινάτε από την Κιουταχείας, 8ης Μαΐου κ.λπ. και φτάνετε μέχρι 40 Εκκλησιών, Ασκανείας, 

τέρμα Κομνηνών, βγαίνετε στη Μεραρχίας, στην Σεβαστείας κ.λπ. Νομίζω ότι θα έχετε πάρα 

πολλά προβλήματα διότι εκεί δεν έχει ανοίξει η Κοραή προς την Βενιζέλου, θα υπάρχουν 

πολύ περισσότερα κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλη την περιοχή, σε όλα τα οικοδομικά 

πολύγωνα από 8ης Μαΐου μέχρι την Φλέμινγκ, αν θέλετε μέχρι την Κιλκίς και πολλά άλλα 

προβλήματα. Άλλωστε δεν υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές εκεί και εννοούμε τις βασικές 

υποδομές που πρέπει να υπάρχουν.  

Εγώ πιστεύω ότι το Δ.Σ. για το καλό της πόλης γι’ αυτό που λέγατε κ. Δήμαρχε για να 

πάτε μπροστά στην πόλη και για να πάει μια πόλη μπροστά, πρέπει να πάει και οικονομικά, 

διότι εκεί η Λαϊκή Αγορά θα σβήσει και μην φέρνετε τώρα σαν επιχείρημα ότι θα 

ξανασυζητήσουμε και για δεύτερη Λαϊκή Αγορά μπορεί και για τρίτη κ.λπ.  

Εγώ νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει το Δ.Σ. και οι κύριοι συνάδελφοι δημοτικοί 

σύμβουλοι που θίγονται τόσο πολύ, να πάρουν μια απόφαση να ελευθερωθεί η Βασιλ. 

Βασιλείου και να λυθεί το πρόβλημα εφάπαξ.  

κ. Πρόεδρος Σωματείου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Σύμβουλοι, πριν δύο μήνες 

είχαμε κάνει συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο και με τον κ. Αντιδήμαρχο – υπεύθυνο της λαϊκής 

αγοράς και του είχαμε πει ότι απόφαση θα παρθεί από το Δ/κό της δημαρχίας να μας 

ειδοποιήσει να το ξανασυζητήσουμε. Βρήκαμε χώρο και μάλιστα το έχουμε και σε γραπτή 

πρόταση στο προηγούμενο Δ.Σ. μέσα που για την νοικοκυρά είναι και κοντά και οικονομικά, 

γιατί δεν θα δουλεύει δύο αστικές συγκοινωνίες και άλλες δύο σύνολο τέσσερις, η νοικοκυρά.  
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Να μπορεί να πηγαίνει στα πρακτορεία Θεσσαλονίκης χωρίς να έχουμε πρόβλημα 

συγκοινωνιακό καθόλου εκεί πέρα μέσα, το κτηνιατρείο λέμε, όλη εκείνη η περιοχή. 

 Είχαμε τις προτάσεις μας αυτές και γραπτές και τέλος πάντων ο κ. Δήμαρχος δεν μας 

ειδοποίησε. Παρακαλέσαμε τον κ. Δήμαρχο, ότι οι μικροπωλητές στη Λαϊκή Αγορά εδώ λέτε 

για 600 θέσεις, εμείς λέμε για 300. Γιατί τα επίσημα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, γιατί 

ο ένας με τον άλλον γνωριζόμαστε, ποιοι είναι νόμιμοι και ποιοι είναι παράνομοι. Η μισή 

λαϊκή θα παραμείνει εδώ, το έχουμε πει, ο κ. Αντιδήμαρχος βγήκε είδε μια φορά και έχει δει 

τα αίσχη, δεν προχώρησε να δει τους Ελληνοπόντιους κάτω που ο καθένας έχει από 50 μέτρα, 

δεν προχώρησε προς τα εκεί για να δει τα αίσχη, να ξεκινήσει από εδώ από την Εθνική 

τράπεζα. το κομμάτι που εγώ λέω ¨του λύκου το στενό¨ δεν πληρώνεται. Νόμιμος 

μικροπωλητής σε εκείνο το στενό δεν υπάρχει κανένας, όλοι είναι παράνομοι επάνω από την 

εκκλησία της Μητρόπολης όλοι είναι παράνομοι εκεί. αν θέλουμε πραγματικά να 

νοικοκυρέψουμε τη Λαϊκή Αγορά προτείνω στο Δ.Σ. και στον κ. Δήμαρχο να πάρει θέση εδώ 

εμπρός στον Σερραϊκό λαό, ότι θα τηρήσει την υπόσχεση του για την τήρηση της 

νομιμότητας στην Λαϊκή Αγορά, τους νόμους, εμείς τους ανοίξαμε και τους λέγαμε ότι 

υπάρχουν νόμοι τους οποίους δεν τους τηρούμε. Ο υπάλληλος του δήμου προχθές για να μην 

πω ονόματα, της υπεύθυνης υπηρεσίας …  

κ. Πρόεδρος:   κ. Πρόεδρε παρακαλώ περιοριστείτε στο θέμα.  

κ. Πρόεδρος Σωματείου: Μα για το θέμα είναι. όταν βγαίνει ο υπάλληλος και γράφει 

τους παρανόμους και λέει δεν τους κόβω το πρόστιμο γιατί πρέπει να το δώσω εγώ και αν το 

δώσω εγώ θα φάω ξύλο. Δηλαδή σε ποια εποχή βρισκόμαστε; Αν είναι να γίνουμε 

παράνομοι. Γιατί να είμαι φορολογούμενος πολίτης, γιατί να πληρώνω στη δημαρχία, γιατί να 

πληρώνω τα δημοτικά μου τέλη, να γίνω κι εγώ παράνομος κι όποιος υπάλληλος θα έρχεται, 

θα τον δέρνω και θα φεύγει ή θα φοβάται. Για όνομα του θεού. Η Λαϊκή Αγορά μπορεί να 

παραμείνει στο χώρο της πραγματικά εάν θέλουμε. 

κ. Δήμαρχος: Τα είπαμε αυτά, το θέμα είναι να συνεργαστούμε, να κάνουμε σωστή 

τη Λαϊκή Αγορά την καινούργια.  

κ. Πρόεδρος Σωματείου: κ. Δήμαρχε την ζητάμε 1,5 χρόνο την συνεργασία και δεν 

την έχουμε. Και γραπτώς και προφορικών την ζητάμε, έχουμε αγανακτήσει πλέον και 

γνωρίζετε ποιοι είναι οι παράνομοι, σας ενημερώνουμε, τους γράφουνε και τους σβήνετε. Δεν 

θέλω να επεκταθώ. Προκαλώ τα κανάλια όλα να έρθουν οποιαδήποτε Τρίτη, αλλά να έρθετε 

κι εσείς κ. Δήμαρχε και θα σας δείχνω όλους τους παράνομους κι αν έχετε τα κότσια να τους 

διώξετε. 300 Ξανθιώτες έρχονται εδώ, ενώ εμείς δεν πάμε.  

Μικροπωλητής: Αν είναι δυνατόν ο κ. Δήμαρχος να βάλει και μέσα στο σιντριβάνι 

για να φανεί ότι είμαστε πολλοί.  

κ. Δήμαρχος:  Τελικά ο κακός στην περίπτωση είναι ο δήμαρχος και όλοι οι άλλοι 

εδώ μέσα είναι Παναγίες. Εγώ θα πάω στην κόλαση εσείς θα πάτε στον παράδεισο. Εγώ όμως 

εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η πόλη σίγουρα θα βγει ωφελημένη και είμαι σίγουρος γι’ 

αυτό δεν έχω ουδεμία αμφιβολία.  

Ούτε εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου ποτέ δεν παίρνουμε μια απόφαση ας νομίζουμε 

ότι θα βλάψουμε έστω κι έναν πολίτη. Το λέμε και δικαιούμαστε να έχουμε την άποψη μας. 

Στο θέμα της λαϊκής αγοράς πολύ γρήγορα θα γίνει αντιληπτό, ότι οι πάντες θα είναι 

κερδισμένοι.  

κ. Πρόεδρος:   Αγαπητοί κύριοι και κυρίες κατανοήστε πως εδώ συνεδριάζει το Δ.Σ. 

δεν γίνεται συζήτηση σε κάποιο καφενείο δεν γίνεται συνέλευση σε κάποιο σωματείο. Είστε 

υποχρεωμένοι, θέλετε δεν θέλετε και τον θεσμό να σεβαστείτε και να σεβαστείτε πως σ’ αυτό 

το τραπέζι είναι υποχρεωμένοι να κουβεντιάσουν και να πάρουν αποφάσεις για όλα τα τοπικά 

προβλήματα οι εκπρόσωποι που εκλέχτηκαν με δημοκρατικές διαδικασίες από τον Σερραϊκό 

λαό.  
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Παρακαλώ λοιπόν να αποφύγετε διακοπές, αποφύγετε αποδοκιμασίες, αποφύγετε 

επιδοκιμασίες, υπάρχει η δυνατότητα από το Προεδρείο να δοθεί ο λόγος στους εκπροσώπους 

φορέων, που με κόσμιο τρόπο να εκφράσουν τις απόψεις τους, αλλά παρακαλώ κατανοήστε 

πως ο κάθε δημοτικός σύμβουλος και περισσότερο ο κ. Δήμαρχος έχει την υποχρέωση μαζί 

με το δικαίωμα να πει τις απόψεις και τις δικές του και της Δ.Α. Παρακαλώ μην δώσετε το 

δικαίωμα στο Προεδρείο να κάνει χρήση των νομίμων του δικαιωμάτων για αποβολή από την 

αίθουσα αυτή. Παρακαλώ δείξτε κατανόηση και με κόσμιο τρόπο παρακολουθείστε τη 

συνεδρίαση.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία, για να αναφερθώ στους συμπολίτες μας, 

όπου νομίζουμε ότι εκτός από το προσωπικό συμφέρον και όφελος, υπάρχει και το συμφέρον 

ολόκληρης της κοινωνίας. Και για μας αυτό υπερέχει και δεύτερον , με την αισθητική και 

λειτουργική αναβάθμιση που ξεκινήσαμε να κάνουμε και θα ολοκληρώσουμε πιστεύουμε ότι 

έτσι θα ενισχυθεί το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, θα γίνει πόλος έλξης, όχι μόνο 

των Σερραίων αλλά και από όλο το Νομό και από άλλους Νομούς.  

Μην ξεχνάμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος, που εκφράζει το οργανωμένο και 

στεγασμένο εμπόριο είναι υπέρ της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς. 

κ. Ζαπάρα: Τα Σωματεία και οι Ομοσπονδίες άλλες αποφάσεις σας έφεραν.  

κ. Αναστασιάδης: Μην λέτε τέτοια πράγματα κ. Δήμαρχε, επειδή το είπε μια Φέφη 

Παπαδοπούλου; Σε παρακαλώ τώρα.  

κ. Δήμαρχος: Πρόεδρος του Συλλόγου είναι. Βγάλατε καινούργιο πρόεδρο στον 

Εμπορικό Σύλλογο; Δεν το ξέρω.  

Αυτή τη στιγμή στη Λαϊκή Αγορά των Σερρών υπάρχουν 493 θέσεις νόμιμες εκ των 

οποίων οι 266 είναι για τους μικροπωλητές και οι 227 για παραγωγούς. Τα νούμερα που είπε 

ο συνάδελφος μας ο κ. Γκότσης για 1500 κ.λπ. είναι μόνο για τα παραμύθια του Άντερσεν και 

για τίποτα άλλο.  

κ. Γκότσης: Δεν είπα για άδειες εγώ κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Είπες για 1500 εμπορευόμενους. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. 1000 

άτομα επιπλέον παράνομοι εμπορευόμενοι στην Λαϊκή Αγορά, που είμαστε δηλαδή; Για 

αφελείς μας περνάτε; 

Εκπρόσωπος Σωματείου: Σας προκαλώ να ρθείτε να τους καταγράψουμε μαζί 

όλους. Ενάμιση χρόνο φωνάζω γι’ αυτό το πράγμα.  

κ. Δήμαρχος:  Η Εποπτεία Εμπορείου δεν γυρίζει; Εξάλλου ένα πλεονέκτημα που 

έχει η καινούργια θέση, είναι ότι είναι εύκολη και η αστυνόμευση. Και ότι με την δημοτική 

αστυνομία που θα έχουμε διότι τώρα δεν έχουμε …. 

Εκπρόσωπος Σωματείου:   Το κακό είναι ότι έρχονται τα κανάλια στο πάρκο μου 

και τα κόβουνε, γιατί πηγαίνω το μεσημέρι και τα βρίσκω ψαλιδισμένα, και τα ψαλιδίζουν 

για να μην τα ακούει ο Σερραϊκός λαός αυτά που λέω.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ κάνω λογοκρισία στα κανάλια;  

Εκπρόσωπος Σωματείου:  Εγώ λέω τι συναντώ.  

κ. Δήμαρχος:  Εμείς πιστεύουμε ότι θα ωφεληθεί και το εμπόριο και το στεγασμένο 

και οι εμπορευόμενοι στη Λαϊκή Αγορά και οι παραγωγοί. (διαμαρτυρίες)  

κ. Πρόεδρος:   Έχετε την εντύπωση κύριοι ότι φωνάζοντας θα παρακωλύσετε τη 

συνεδρίαση έστω και με φωνές, θα γίνει η συνεδρίαση, θα ληφθούν οι αποφάσεις, γιατί είναι 

υποχρεωμένοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να τις πάρουνε.  

Προχωρούμε λοιπόν συνάδελφοι για το τυπικό μέρος, στην ψηφοφορία υπέρ της 

μετακίνησης της Λαϊκή Αγορά όπως εισηγείται η Δημαρχιακή Επιτροπή. 
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Περδίκης Ζήσης:    Ναι  

Κωνσταντινίδου Ελένη:   Όχι 

Συμεωνίδης Δημήτριος:  Ναι 

Αγγελίδης Πέτρος:   Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 

Αργυριάδης Νικόλαος:  Ναι 

Βαβαλέκας Ιωάννης:    Ναι  

Βέρρος Κωνσταντίνος:  Ναι 

Βλάχος Ηλίας:   Όχι 

Βλάχος Ιωάννης:   Όχι 

Γεωργίου Γεώργιος:   Ναι  

Γκότσης Ηλίας:   Όχι 

Εμμανουηλίδου Καίτη:  Ναι  

Ζαπάρα - Βρεττανίδου Μαίρη: Όχι  

Καβακλιώτης Αντώνιος:   Ναι 

Παπαδόπουλος Χρήστος:  Ναι  

Κουρουζίδης Μηνάς:   Ναι 

Μισυρλής Σπυρίδων:    Ναι 

Μπάρκας Αθανάσιος:   Όχι 

Μπόγιογλου Βάσω:   Ναι 

Νέδος Νικόλαος:    Ναι 

Νυκτοπάτης Αντώνιος:            Όχι 

Σαουλίδης Στυλιανός:  Ναι 

Σίγκας Γεώργιος:    Όχι 

Στρατουδάκης Στέλιος:   Ναι 

Συμεωνίδης Βασίλειος:   Όχι 

Σωτηριάδης Δημήτριος:   Όχι 

Τερζόπουλος Γεώργιος:  Ναι 

Τότσιος Ηλίας:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ.                                                     

       

ΘΕΜΑ 2ο:  Σχετικά με το υπόμνημα των κατοίκων του Συν/σμού Αγ. Αθανασίου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε να κάνουμε τις διαδικασίες όπως αρμόζει 

στο Δ.Σ. Απαγορεύονται οι αποδοκιμασίες, απαγορεύονται οι επιδοκιμασίες, απαγορεύεται η 

διατάραξη του κλίματος της Συνεδρίασης.  

Στο 2ο θέμα επιγραμματικά να πω ότι προηγήθηκαν σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Η 

πρώτη απόφαση στις 5/2/1999 με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. … Για συμβατικές κατοικίες 

μιλάει η απόφαση.  

Οι φωνές δεν περνάνε στο Δ.Σ.  

κ. …: Εσύ φωνάζεις περισσότερο απ’ όλους.  

κ. Πρόεδρος:   Άσε με να μιλήσω και να σχολιάσω αυτά που θα πω. Να τα πω όμως 

πρώτα. Στις 5/2/1999 ομόφωνα το Δ.Σ. και του συναδέλφου που λίγο πριν διαμαρτυρόταν 

αποφάσισε τη διάθεση δύο δημοτικών ακινήτων εκτάσεως 4.856 τ.μ. και 7.755 τ.μ. για 

στεγαστική αποκατάσταση των παραπηγματούχων της οδού Μεσολογγίου βάσει της 

δικαστικής αποφάσεως. Τον 7ο/1999, στις 6/7 αποδέχεται την χρηματοδότηση και εγκρίνει 

την  μελέτη  του έργου: ¨Μελέτη – κατασκευή ισόγειων κατοικιών με την μέθοδο της  προκα- 
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τασκευής¨,  επίσης ομόφωνα. Στις 5/8/1999 η Δ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει τους όρους της 

διαχείρισης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος κατασκευής του έργου στις 18/11/1999 με 

πλειοψηφία 25 δημοτικών συμβούλων υπέρ και 1 κατά συγκροτείται η επιτροπή εισήγησης 

για ανάθεση για την αξιολόγηση των προσφορών. Στις 17/2 του τρέχοντος έτους με ψήφους 

23 υπέρ και 1 κατά το Δ.Σ. ακυρώνει τον διαγωνισμό της 15ης Νοεμβρίου του 1999 και 

εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και επαναδημοπράτησης του έργου σύμφωνα με τις 

νεότερες οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτά μέχρι στιγμής τα οποία απασχόλησαν το Δ.Σ. το 

οποίο έλαβε τις σχετικές αποφάσεις. Για να μην ακούγονται πολλά και διάφορα επανέλαβα 

τις σχετικές ψηφοφορίες, ομόφωνη η πρώτη, ομόφωνη η 2η, ομόφωνη η απόφαση της Δ.Ε. με 

πλειοψηφία 25 έναντι 1 για την επιτροπή εισήγηση για ανάθεση και με ψήφους 23 έναντι 1 

στις 17/2/2000 για επαναδημοπράτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτές 

ιστορικά είναι οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ., παρακαλώ για να δρομολογήσουμε την 

συζήτηση, να δώσουμε τον λόγο πρώτα στους εκπροσώπους των κατοικιών οι οποίοι και 

υπέβαλλαν το σχετικό υπόμνημα και εν συνεχεία στους άλλους κατοίκους που εκπροσωπούν 

ομάδες στην συνοικία, αλλά κατανοήστε πως θα πρέπει σύντομα και με σαφήνεια να 

ειπωθούν στο Δ.Σ. οι απόψεις των φορέων τους οποίους εκπροσωπείτε. Δεν έχει δικαίωμα 

βέβαια ο καθένας να λάβει το λόγο εδώ μέσα και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στις 

τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων. Ο εκπρόσωπος του συνοικισμού Αγ. Αθανασίου 

που έχει δώσει και το σχετικό υπόμνημα στο Δ.Σ. … 

κ. Βίσνας:  Αυτή η κατάσταση μου θυμίζει την Χούντα με τον Γ. Παπαδόπουλο ο 

οποίος μετέφερε πάλι μια γειτονιά, τώρα έρχεται μια νέα Δ.Α. μου θυμίζει πάλι εκείνη την 

εποχή να μετεγκαταστήσει πάλι μια άλλη γειτονιά δίπλα σε εμάς. Αυτή η κίνηση εμάς μας 

ντροπιάζει πάρα πολύ, μας ρίχνει πάρα πολύ, μας γκετοποιεί. Μας προσβάλει γι’ αυτό 

είμαστε αντίθετοι μ’ αυτή την μετακίνηση. Εάν σήμερα η Α’ Κυβέρνηση είτε είναι 

οικονομικά εντάξει, αύριο βγει μια άλλη κυβέρνηση που οικονομικά δεν θα στέκεται καλά, 

σίγουρα πρώτα οι γύφτοι θα πεινάσουν και μετά σε άλλες γειτονιές. Πάνω σ’ αυτό είμαστε 

αντίθετοι και σαν πρόταση μας είναι να διασκορπιστούν σ’ όλη την πόλη για το καλό το δικό 

μας, το δικό τους και για το καλό όλης της πόλης. Αυτό έχω να πω.      

κ. Πρόεδρος:   Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Βίσνα, ο κ. που ζήτησε τον λόγο 

εκπροσωπεί τους κατοίκους της Μεσολογγίου.  

κ. Εκπρόσωπος Μεσολογγίου:  Εμείς απλώς αυτό που είπε ο Πρόεδρος 

συμφωνούμε. Θα είναι κανονικά σπίτια ή θα είναι λυόμενα; Θα έρθουν από την Καλαμάτα 

αυτά όπως μου είπαν προηγουμένως;  

κ. Δήμαρχος: Θα είναι κανονικά σπίτια, βαριάς προκατασκευής μόνο που είναι με το 

σύστημα της προκατασκευής γιατί τα κατασκευάζουν εργοστάσια και γίνεται γρήγορα η 

εγκατάσταση.  

κ. …: Πείτε σας παρακαλώ πόσα σπίτια είναι, είναι 47 ή 21; Όλες οι οικογένειες.  

κ. Δήμαρχος: Εσύ να μου πεις.  

κ. …:  Εγώ λέω 21. Είναι 21 όλες οι οικογένειες, ούτε 47 που λεν αυτοί, ούτε 50. 

Αυτό που θα δεχθεί το Συμβούλιο θα δεχτούμε κι εμείς και όπως είπαμε προηγουμένως ότι θα 

ξεχωριστούν κάποιες οικογένειες το δεχόμαστε όλοι μας. Κάτι άλλο, επειδή υπάρχουν 

κάποιες παράγκες, αυτές οι παράγκες είναι από διάφορα μέρη άλλες από Θεσσαλονίκη, άλλες 

από Γιαννιτσά, άλλες από την Βέροια, αυτές οι παράγκες έχουν πάρει κακό όνομα στη 

Μεσολογγίου, αν διαμοιραστούν αυτές οι οικογένειες με άλλα άτομα νομίζω ότι και αυτοί θα 

στρώσουν.  

κ. Καλαϊντζής: Εκεί έτσι όπως έχει γίνει και από τις δύο Δ.Α. το πρόβλημα έχει 

φορτωθεί στους τσιγγάνους, όλο οι τσιγγάνοι, αλλά μας ξεχωρίζουν μερικά πράγματα, άλλοι 

έχουν μπει στο κοινωνικό σύνολο και άλλοι μένουν πίσω. Ο Μιχάλης τώρα που μίλησε είπε 

για το … είμαστε φίλοι από παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα με …  
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Τώρα όσο για τον … που είπε σ’ αυτό εμείς ακόμα δεν φτάσαμε. Ο λόγος είναι ότι 

δεν δέχονται ο Αγ. Αθανάσιος να πάνε τουλάχιστον οι μισοί από τη Μεσολογγίου. Δεν τους 

δέχονται ή μπορεί να μην τους δέχονται όλους. Εγώ θα ήθελα να κάνω μα πρόταση, όλοι οι 

άνθρωποι αυτοί στη Μεσολογγίου να τακτοποιηθούν να μη μένουν μέσα στη λάσπη, με καλό 

τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, έχω κάνει πρόταση στον κ. Δήμαρχο να γίνουν δύο χώροι, να 

βρεθούν έστω 2 χώροι μακριά το ένα από το άλλο έστω θα συμφωνούσαμε όλοι, αλλά όλοι 

μαζί να μπούνε σε ένα μέρος δεν συμφωνούνε ούτε ο Αγ. Αθανάσιος ούτε οι άλλοι. Είμαστε 

γείτονες από παιδιά και σας λέω ότι και αυτοί οι ίδιοι δεν συμφωνούν να πάνε σε έναν χώρο. 

κ. Βαλτόπουλος: Σε έκτακτη συνεδρίαση που κάναμε προχθές επαναλάβαμε την 

απόφαση που είχαμε πάρει προηγούμενα και την ξέρετε η Δημαρχεία και η Νομαρχεία. 

Θέλουμε οπωσδήποτε να ελευθερωθεί εκείνος ο χώρος, να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί από 

εκεί ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο των ΤΕΙ. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες για το 

που θα πάνε, νομίζω ότι κάπου πρέπει να βρει η Δ.Α. μια θέση να τους βάλει αλλά να ορίσει 

έτσι ώστε να μην γίνει σ’ εκείνο τον χώρο πάλι συνωστισμός. Να περιοριστούν οι οικογένειες 

οι οποίες υπάρχουν. Επιμένουμε σ’ αυτό να φύγει για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο 

των ΤΕΙ.  

κ. Δήμαρχος: Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι συμπολίτες, εγώ προσωπικά πιστεύω 

ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους δεν τις έκανε ούτε ο θεός ούτε η φύση.  

κ. Πρόεδρος:   Ξεκαθαρίζει το Προεδρείο του Δ.Σ. πως η συνεδρίαση δεν θα διακοπεί 

από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν επικρατήσουν, έστω και με φωνές ο κάθε δημοτικός 

σύμβουλος θα πει τις απόψεις του και θα καταγραφούν σας αρέσει δεν σας αρέσει, δεν έχετε 

το δικαίωμα να μην επιτρέψετε την διεξαγωγή της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει 

κανονικά, στο κάτω – κάτω συνεδριάζει απόψε με αυτό το θέμα κατόπιν ικανοποίησης δικού 

σας αιτήματος. Μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να πει ¨για ποιο λόγο να συνεδριάσω, γιατί μια 

ομάδα συμπολιτών κατέθεσε ένα αίτημα;¨. Μπορούσε να το αγνοήσει, δεν το έκανε, λοιπόν 

επιτρέψτε τους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν. Έχετε και γνώση και κρίση και 

μπορείτε να κατανοήσετε το τι θα πει ο καθένας σ’ αυτό το τραπέζι. Παρακαλώ κάντε λοιπόν 

ησυχία για να προχωρήσουμε στη συζήτηση.  

κ. Δήμαρχος: Έλεγα λοιπόν κ. Πρόεδρε και κ. Συνάδελφοι ότι τις διαφορές ανάμεσα 

στους ανθρώπους δεν τις έκανε ούτε ο θεός ούτε η φύση αλλά τις κάνουν και τις έκαναν οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι άνθρωποι και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι αν 

αυτές οι συνθήκες αλλάξουν αλλάζει και η μορφή ζωής των ανθρώπων και οι ίδιοι οι 

άνθρωποι. Και αν αλλάξουν οι συνθήκες προς το χειρότερο χειροτερεύουν οι άνθρωποι και 

αν αλλάξουν προς το καλύτερο καλυτερεύουν οι άνθρωποι. Αν και λυπάμαι γιατί υπήρξε 

χαρακτηρισμός από τον πρόεδρο του Σωματείου που προσβάλλει το Δ.Σ. γιατί είναι θεσμός 

που λειτουργεί με δημοκρατικούς κανόνες, δεν κρατάω καμία κακία. Καταλαβαίνω και την 

πικρία και νιώθω και την αγωνία σας, όπως επίσης θα μου επιτρέψετε να νιώθω και να 

καταλαβαίνω και κάποια πράγματα αλλιώτικα από εσάς. Όπως επίσης θα μου επιτρέψετε να 

νιώθω και να καταλαβαίνω και τον κ. Καλαϊντζή που μίλησε νωρίτερα και τον κ. 

Καμπουρίδη. Σε προσωπικό επίπεδο κάποιοι από εσάς θα έπρεπε να ξέρετε ότι δεν είδα και 

δεν σας βλέπω σαν κατώτερους ανθρώπους. Όσοι καταλαβαίνουν ας το καταλάβουν.  

Να πω δυο λόγια για το θέμα, το θέμα εδώ είναι διπλό, 1ον πρέπει να βελτιωθούν οι 

συνθήκες ζωής ανθρώπων που ζουν κάτω από άθλιες και 2ον πρέπει να απαλλαγεί ο χώρος 

από τους εγκατεστημένους από την 10ετία του ’60 περίπου και μετά στο ΤΕΙ για να μπορέσει 

να ολοκληρωθεί ένα πνευματικό ίδρυμα το οποίο προσφέρει πολλά και την περιοχή έχει 

αναβαθμίσει και την οικονομία και τον πολιτισμό.  

Έγινε μια απόπειρα επίλυσης του ζητήματος το 1992-1993 με νομάρχη τότε τον κ. 

Λιάσκο. Είχαμε κάνει μια συμφωνία μέσα από εργολαβία που κατασκεύαζε κτίρια στο ΤΕΙ 

να  κατασκευαστούν  περίπου  15  προκατασκευασμένες  οικίες  σε δημοτικό οικόπεδο για να  
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εγκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Δυστυχώς αυτή η συμφωνία τότε για κάποιους 

λόγους που δεν θέλω  αυτή τη στιγμή να τους αναφέρω αλλά πολλοί ξέρουν τους λόγους, 

ματαιώθηκε. Στην Δ.Α. του κ. Βλάχου έγινε επίσης μια προσπάθεια με τον χαρακτηρισμό του 

χώρου των 40 στρ. προς Νεοχώρι και με την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ το να γίνει ένα 

κάμπιγκ στην ουσία, μια κατασκήνωση διερχομένων τσιγγάνων, πλανόδιων. Όπως 

τουλάχιστον το Υπουργείο είπε σ’ εμένα αποκατάσταση οικιστική και κοινωνική ανθρώπων 

που ζουν εδώ και 40 χρόνια σ’ εάν μέρος θα πρέπει να γίνει μέσα σε περιοχή που είναι μέσα 

στο σχέδιο πόλης για να γίνει μια σωστή αποκατάσταση και όχι έξω από το σχέδιο πόλος. 

Μάλιστα τότε είχαν δοθεί από τον 2ο/98 περίπου 40 εκ. για να γίνουν οι υποδομές αυτού του 

κάμπιγκ. Δεν ήταν κατασκευή σπιτιών. Με την δική μας ανάληψη των καθηκόντων το 1999 

επισκεπτόμενος το Υπουργείο Εσωτερικών και συνεργαζόμενος με το γραφείου του 

πρωθυπουργού με τον κ. Σιάμο συγκεκριμένα που είναι υπεύθυνος αυτής της προσπάθειας 

για τη βελτίωση της ζωής των μειονοτούντων ομάδων, μας υποσχέθηκαν ότι διατίθενται 

δημοτικό οικόπεδο ενιαίο μέσα στο σχέδιο πόλης μπορούμε να σας χρηματοδοτήσουμε 

καταρχάς με 25 εκ. αυτά ήταν διαθέσιμα για να γίνει ένας οργανωμένος οικισμός όπου θα 

μεταστεγαστούν οι παραπηγματούχοι του ΤΕΙ, σ’ αυτό το χώρο αλά μη μας λέτε για μακριά 

από την πόλη, μη μας λέτε για εκτός σχεδίου διότι εμείς νομίζουμε ότι ομαλή επανένταξη, 

ομαλή αποκατάσταση σημαίνει συνθήκες διαβίωσης υπό κανονικές και πολιτικές συνθήκες.  

Στη διερεύνηση να βρούμε κάποιο χώρο όπου να μπορούν να εγκατασταθούν κάποιοι 

άνθρωποι, να είναι μέσα στο σχέδιο πόλεως, βρήκαμε αυτό. τώρα εσείς εδώ ξέρετε ότι εάν 

δεν μεσολαβούμε η εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ …  

κ. …:   Αυτή η περιοχή είναι μέσα στο σχέδιο πόλεως. Μη λες ψέματα.  

κ. Δήμαρχος: Αν δεν είναι μέσα στο σχέδιο πόλεως πρέπει να χαίρεστε διότι 

αυτομάτως αυτό το πράγμα ακυρώνεται και δεν γίνεται. Ξεκινήσαμε να πω εδώ ότι το σχέδιο 

πόλεως εγκρίθηκε και γίνεται τώρα η πράξη εφαρμογής η οποία είναι στο τελικό της στάδιο, 

το γραφείο που την ανέλαβε για όλη την γειτονιά, δεν λέω μόνο για τα οικόπεδα αυτά, το 

γραφείο που την ανέλαβε έχει μέχρι τις 31/5 τελευταία προθεσμία για υποβολή κάποιων 

ενστάσεων. Δηλαδή άλλο η έγκριση του σχεδίου πόλεως και άλλο η πράξη εφαρμογής. Η 

γειτονιά αυτή ας πούμε άργησε να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης αλλά γίνεται γρήγορα η πράξη 

εφαρμογής. Έτσι γιατί εάν εμείς, αυτό που ανησύχησες φίλε, ότι αν χτίζουμε θα χτίσουμε θα 

προσπαθήσουμε να χτίσουμε σε οικόπεδο που είναι εκτός σχεδίου πόλεως είναι για σας που 

δεν το θέλετε αυτό, είναι ότι χρειάζεται. Και επειδή υπήρχε το πρόβλημα με την κοινωνική 

συμπεριφορά, κάποιων ανθρώπων απ’ αυτούς, κάποιων διότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι 

είναι πολίτες που πρέπει να τους φοβόμαστε μη τυχόν μας σκοτώσουν ή μη τυχόν μας 

κλέψουν. Είναι και αυτοί άνθρωποι και φυσικά είναι δυνατόν να είναι όπως είμαστε και όλοι 

μας, άλλοι με καλό χαρακτήρα και άλλοι με χειρότερο χαρακτήρα που όντως αποδεδειγμένα 

υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τον ποινικό νόμο και έχουν διαπράξει 

εγκληματικές πράξεις. Γι’ αυτό το συζητήσαμε και με ανθρώπους της γειτονιάς και με εσάς 

τους ίδιους και καταρχάς υπήρξε συμφωνία να μην πάνε όλοι μαζί αλλά ένα μέρος, πόσοι 

είναι 10,12,14 το πολύ 15 σπίτια από αυτούς που κατοικούν εκεί πέρα και που δεν έχουν 

προβλήματα και σχέση με τον νόμο να εγκατασταθούν εκεί και προβλέπει η Α.Δ.Σ. ότι είναι 

υποχρεωμένος ο εργολάβος σε άλλο μέρος που θα βρει, σε μια άλλη στιγμή να κατασκευάσει 

άλλα 4-7 σπίτια όσα χρειάζονται για να εγκατασταθούν σε άλλο μέρος, ουδέτερο από αυτή τη 

γειτονιά οι άνθρωποι οι άλλοι.  

Εγώ τουλάχιστον ήμουν με την βεβαιότητα και μαζί σας το είχα κουβεντιάσει ότι 

αυτή η θέση ήταν αποδεκτή. Ακόμα και την ημέρα που ήρθατε στο γραφείο μου με το 

περίφημο και ωραίο συλλαλητήριο, το χάρηκα εκείνο το συλλαλητήριο γιατί τελικά δεν είστε 

μια κοινωνία κοιμισμένων και ο πρόεδρος ο κ. Βίσνας και μερικοί άλλοι είπαν ότι άμα 

φύγουν  αυτοί  οι   οποίοι  είναι  σταμπαρισμένοι  για  αξιόποινες  πράξεις,  επικαλούμαι   την 
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 μαρτυρία του κ. Νούση που τους είπε ¨παιδιά όχι λίγοι εδώ και λίγοι εκεί, καθόλου¨.  

κ. …: Είπατε 18 είναι οι συνοικίες σε όλο τον νομό Σερρών από 2 άτομα εκεί που 

ανήκουν να πάνε και εμείς δεχόμαστε αυτό που μας ανήκει.  

κ. Δήμαρχος: Εσύ είπε ότι δεν δεχόσαστε κανέναν.  

κ. …: Ας έρθουν αυτοί που μας ανήκουν, ας είναι φονιάδες, ας είναι κλέφτες, να 

κάνουνε σπίτι. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς δεν θέλουμε το γκέτο.  

κ. Δήμαρχος:  Το οικόπεδο αυτό απέχει από τον Αγ. Αθανάσιο … (καβγαδίζουν) …  

κ. Πρόεδρος:   Εσείς ήσασταν που με αντιπροσωπεία σας και το σχετικό υπόμνημα 

ζητήσατε τη συζήτηση στο Δ.Σ. κατά συνέπεια σε μια συζήτηση θα πω εγώ το άσπρο θα πεις 

το μαύρο, άλλος θα πει απόψεις διαφορετικές από τις δικές μου, από τις δικές σου εάν δεν 

θέλατε τη συζήτηση, μου κινεί την περιέργεια προς τι η κατάθεση του σχετικού υπομνήματος 

και το αίτημα σας να συζητηθεί στο Δ.Σ. προς τι η παρουσία σας σε τοπικά τηλεοπτικά μέσα 

να ζητάτε τη συζήτηση η οποία ήρθε η ώρα να γίνει αλλά βλέπετε ότι η συμπεριφορά 

μερικών να οδηγεί σκόπιμα προς εκείνη την κατεύθυνση του να μη γίνει συζήτηση. Για μια 

ακόμη φορά ξεκαθαρίζω ότι το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά και θα συζητήσει και το δικό σας 

θέμα και τα υπόλοιπα που είναι μετά να μην έχουν την εντύπωση μερικοί πως με την 

συμπεριφορά τους θα διακόψουν την συνεδρίαση. Στο κάτω – κάτω δεν τους συμφέρει γιατί 

εάν δεν γίνει η συνεδρίαση η οποία ενδεχόμενα να φωτίσει 1-2 πλευρές του ζητήματος να 

οδηγήσει ενδεχόμενα στη λήψη κάποιων αποφάσεων οι οποίες θα είναι περισσότερο 

ωφέλιμες και για εσάς και για άλλους, η διακοπή της συνεδρίασης αφήνει τα ζητήματα εκεί 

που σταμάτησαν μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Κατά συνέπεια είναι ακατανόητο για εμένα η 

επιμονή μερικών με τον τρόπο τους και την συμπεριφορά τους να οδηγούν την συνεδρίαση 

στη διακοπή, 1ον γιατί δεν θα γίνει διακοπή, το Δ.Σ. και φωτιά να βάλετε σ’ αυτό το τραπέζι 

θα συνεδριάσει, αναλάβετε κι εσείς και κάποιοι από εσάς τις ευθύνες σας για την 

συμπεριφορά και τις πράξεις σας. Αφήστε λοιπόν και τον κ. Δήμαρχο και τους δημοτικούς 

συμβούλους να τοποθετηθούν σχετικά με το δικό σας υπόμνημα. Κάντε λοιπόν ησυχία για να 

προχωρήσουμε.  

κ. Δήμαρχος:  Η ουσία του θέματος και το ξέρουν καλά μερικοί δεν είναι η ποιότητα 

των ανθρώπων που πάνε να εγκατασταθούν, η ουσία του θέματος είναι άλλη ότι αυτόν τον 

χώρο τον θέλουν γι’ αυτούς. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι η καλοσύνη και η κακία ενός 

ανθρώπου δεν πάει με την μεζούρα. Δηλαδή αν θα είναι 300 μ. μακριά θα είναι πιο 

επικίνδυνος, ενώ αν είναι 400 μ. μακριά είναι λιγότερο επικίνδυνος. Από την κατάσταση στην 

οποία είναι τώρα και στην κατάσταση που λέμε να πάνε αυτή είναι η διαφορά. Με την 

διαφορά ότι αυτή η μεν κατάσταση τώρα είναι βάρβαρη και απάνθρωπη και δημιουργεί όλες 

τις παραμέτρους της κοινωνικής περιθωριοποίησης ενώ με το να δημιουργηθεί ένας οικισμός 

σωστός και κάτω από ανθρώπινες συνθήκες δίνει την προοπτική βελτίωσης των ανθρώπων. 

Χώρια που σας είπα τους ανθρώπους τους ξέρουμε, εκτός από αυτούς που έχουν σχέση με 

τον ποινικό νόμο και έχουν καταδικαστεί δεν τους θεωρώ σε τίποτα κατώτερους από όλους 

μας, έχουν τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουμε όλοι μας, 

άλλοτε καλύτερα και άλλοτε χειρότερα. Θα ήθελα να θυμίσω δυο τρία πράγματα, το 1964 επί 

δημαρχίας Ανδρέου, εκεί που είναι σήμερα τα νεόκτιστα του Αεροδρομίου δόθηκαν μέσω της 

κοινωνικής πρόνοιας 40 στρ. και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε σκηνές και σε 

παραπήγματα σήμερα είναι νοικοκύρηδες που τέτοια σπίτια που έχουν αυτοί. Σήμερα υπάρχει 

και Ε.Ε. ένα σοβαρό πρόβλημα έχει ξεσπάει ένα κύμα ρατσισμού σε βάρος κυρίως των 

προερχομένων από την Νότια Ευρώπη και κυρίως … και μάλιστα σε κάποιες πόλεις μεγάλες 

γίνονται ακόμα και περιφραγμένες περιοχές όπου νομίζουν ότι μόνο εκεί είναι δυνατόν να 

περιορίσουν κάποια πράγματα. Αυτό το πράγμα έχει ανησυχήσει σοβαρά την Ε.Ε. σαν ένα 

αναβιώνοντα φασισμό και ρατσισμό και η Ε.Ε. είναι αποφασισμένη να διαθέσει πολλά 

χρήματα  για  να  βελτιώσει  τις συνθήκες ζωής των τσιγγάνων για να μην είναι θύματα αυτού  
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του ρατσισμού που στη Β. Ευρώπη είναι πολύ πιο μεγάλος και πολύ πιο έντονος. Στην δική 

μας κοινωνία η Σερραϊκή κοινωνία, τους έχει, είναι ένα, εγώ δεν λέω τσιγγάνοι από το 

Αλιμπέκιοϊ, εγώ λέω Σερραίοι του συνοικισμού του Αγ. Αθανασίου, Σερραίοι του 

συνοικισμού Αγ. Σοφίας όπως λέω, Σερραίοι του συνοικισμού του Κατακονόζι και έτσι 

πρέπει να λέμε όλοι μας. Γι’ αυτό εξασφαλίστηκαν αυτά τα χρήματα, γι’ αυτό γίνεται και 

μελέτη 25 εκ. για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και άλλα χρήματα μόνο που σωστοί που 

δίνουν τα χρήματα βάζουν κάποιες προϋποθέσεις. Το να πάρεις ανθρώπους που εδώ και 40 

χρόνια ζούνε μαζί, 15,16 και να τους πεις ¨εσείς οι δυο να πάτε εκεί, οι άλλοι δυο εκεί και οι 

άλλοι δυο εκεί¨, και αυτό είναι ρατσισμός και αυτό δεν το θέλει η κεντρική εξουσία, οι 

κοινωνιολόγοι κ.λπ. οι οποίοι λένε ότι ένας, πάρτε τον εαυτό σας εάν είστε μια γειτονιά, 

οποιαδήποτε γιατί η Ελλάδα έχει ποικιλία ράτσας και όλοι είμαστε ένας ωραίος λαός, και την 

πατρίδα υπηρετούμε όλοι. Πάρτε τώρα 40 οικογένειες που ζούνε μαζί και πείτε τους οι δυο 

να πάτε εδώ, οι άλλοι αλλού κ.λπ. είναι ουσιαστικά καταδίκη κοινωνική. Ο ρατσισμός στην 

Ελλάδα είναι ο λιγότερος ρατσισμός που υπάρχει και εγώ τουλάχιστον σαν άνθρωπος, με  

οποιοδήποτε κόστος δεν δέχομαι μέσα στην κοινωνία την Σερραϊκή να αρχίσουμε να 

χωρίζουμε τους ανθρώπους σε όμορφους και άσχημους, σε μελαχρινούς και ξανθούς, σε 

καλούς και κακούς, σε καλούς και κακούς είχε χωρίσει ο Χίτλερ και έκανε φούρνους που 

έκαψε τους κακούς. … (αλλαγή κασέτας) … ακόμα ήθελα να πω το να μην θέλουμε κάποιον 

άνθρωπο επειδή τον θεωρούμε κατώτερο και κακό δεν είναι ούτε καν χριστιανικό.  

κ. …:   Γιατί δεν τους διαμοιράζετε μέσα στις Σέρρες;  

κ. Δήμαρχος: Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε στη γη για τους βολεμένους και τους 

προνομιούχους, ήρθε για τους φουκαράδες και για όλους. Να αναφέρω και ένα τελευταίο και 

θα κάνω και μια πρόταση, ήδη ξέρουμε ότι κάποιοι απ’ αυτούς που ζουν στα ΤΕΙ έχουν 

αγοράσει οικόπεδα μέσα στην γειτονιά … (μαλώνουν) … Συνάντησα τις προάλλες κάποια 

παιδιά από τη γειτονιά του Αγ. Αθανασίου με τους οποίους καμιά φορά πίνουμε και από 

καμιά μπύρα, οι οποίοι μου έκαναν το εξής παράπονο ¨κ. Δήμαρχε, επιτρέπεται να μη μας 

αφήνουν να μπούμε σ’ αυτό το μαγαζί;¨. Εάν εσείς δημιουργήστε μέσα στην Σερραϊκή 

κοινωνία την αίσθηση του διαχωρισμού θα δώσετε λαβή σε κάποιους που δεν σας εκτιμούν 

και δεν σας υπολογίζουν να συμπεριφέρονται χειρότερα. Έχω ακόμα να πω δυο πράγματα και 

τελειώνω, η ματαίωση αυτής της προσπάθειας σημαίνει 1ον παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης 

των ΤΕΙ, 2ον συνέχιση της εξαθλίωσης του τρόπου ζωής αυτών των ανθρώπων και 3ον 

ματαίωση του προγράμματος που έχει ξεκινήσει με την μελέτη των 25 εκ. και τα 250 εκ. αυτά 

για αναβάθμιση της ζωής όλου του συνοικισμού. Για τους κοινόχρηστους χώρους 1ον από τα 

12 στρ. θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα 5, 2ον το σχέδιο που γίνεται προβλέπει αυτούς τους 

κοινόχρηστους χώρους και υπάρχουν, 3ον μέσα από αυτό το πρόγραμμα είμαστε σε 

διαπραγμάτευση με τον ιδιώτη για να αγοράσουμε άλλα 12 στρ., 4ον νότια του συνοικισμού 

εκεί που είναι καβάκια υπάρχει δημοτική έκταση περίπου 20 με 30 στρ. που κι εκεί επίσης 

υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν κοινόχρηστος χώρος για κάποιες δραστηριότητες 

της γειτονιάς. Η πρόταση την οποία κάνω, να συσταθεί απόψε εδώ μια επιτροπή, η οποία θα 

αποτελείται από εμένα, από τον κ. Βλάχο, από τον κ. Νυκτοπάτη, σαν αρχηγούς παρατάξεων 

Δ.Σ., να αποτελείται από έναν ή δύο εκπροσώπους του συνοικισμού Αγ. Αθανασίου, από 

έναν ή δύο εκπροσώπους των νεόκτιστων του συνοικισμού Αεροδρομίου και από έναν ή δύο 

εκπροσώπους του συνοικισμού που έχουν τα παραπήγματα μέσα στο ΤΕΙ. Με την φροντίδα 

πρώτα – πρώτα να βρούμε έναν τρόπο όσες οικογένειες ή όσα άτομα από αυτά θεωρούνται ή 

ότι είναι δυνατόν να καταστρέψουν την ομαλή κοινωνική συμβίωση να βρούμε τρόπους να 

τους αποκλείσουμε και να τους πάμε αλλού. 2ον αυτή η επιτροπή μέσα σε ένα μήνα το πολύ 

να φέρει προτάσεις στο Δ.Σ. οι οποίες δεν είναι μόνο για τα 10-12 άτομα που απομένουν 

τελικά που δεν δημιουργούν πρόβλημα ομαλής κοινωνικής συμβίωσης αλλά θα φέρουν στο 

Δ. Σ.  ένα  πλέγμα προτάσεων για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της γειτονιάς και εδώ πέρα  
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ότι υπάρξει δέσμευση σε χρήμα και σε χρόνο. Έτσι θα δείξουμε όλοι και εσείς την καλή 

διάθεση να συνεργαστείτε με το Δ.Σ. για να βρούμε μια λύση και εμείς θα δεσμευτούμε είτε 

από φόβο για την ψήφο στις εκλογές αλλά εγώ σας λέω ότι από αυτό, κάνω μια πρόταση και 

μην αντιδράτε συναισθηματικά. 

κ. Ζαπάρα: κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι, όταν ο Δήμαρχος μιας πόλης και το Δ.Σ. 

καλούνται να αποφασίσουν για τόσο σοβαρά θέματα και αναφέρομαι φυσικά σε θέματα 

οικιστικής τακτοποίησης και όρων διαβίωσης μιας μεγάλης ομάδας και μερίδας των 

συμπολιτών, πρέπει και είναι υποχρεωτικό από τον Δήμαρχο και το Δ.Σ. να εξασφαλιστεί η 

συναίνεση. Αυτό δεν το λέω τώρα, το είπα και τοποθετήθηκα όταν εκπροσωπούσα τον 

συνδυασμό, η πρώτη φορά που μιλήσαμε και ανησυχούσατε για το θέμα των οικοπέδων και 

της έκτασης στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων και είχα την τύχη να γραφεί στα πρακτικά η 

τοποθέτηση μας ότι κ. Δήμαρχε να προσέξετε την περίπτωση η οποία μας απασχολεί τόνισα 

σε επανειλημμένα στο Δ.Σ. και στη Δ.Α. το αν θα πρέπει η ομάδα από τη μια γειτονιά να 

μεταφερθεί και να πάει και να τοποθετηθεί και να εγκατασταθεί στην άλλη γειτονιά και 

σαφώς αυτό το πράγμα διασφαλίζεται από τον διάλογο των συναδέλφων με τον Δήμαρχο 

είναι επόμενο και εμείς να συναινέσουμε και να συμφωνήσουμε για τη στήριξη του 

προγράμματος, για τα χρήματα που θα ερχόταν και για την συνέχιση των έργων στο ΤΕΙ και 

οπωσδήποτε για την τακτοποίηση ανθρώπων που δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης σωστές και 

πρέπει να τις αποκτήσουν. Αυτή η τοποθέτηση είναι που είχα κάνει. Στην αναφορά του κ. 

Προέδρου που είπε ότι ήταν ομόφωνη. Ομόφωνη με προβληματισμούς. Προβληματισμούς 

πολύ έντονους και είχα πει το εξής ότι από την θητεία του κ. Ανδρέου αυτό το θέμα μας 

ταλαιπωρούσε αφάνταστα όταν ο κ. Μητλιάγκας δεν ήταν ακόμη σ’ αυτό το τραπέζι, ότι δεν 

είναι εύκολη αυτή η δουλειά και αυτή η κατάσταση και όταν εμείς είχαμε εγκρίνει αυτά τα 40 

μ. δίπλα από τον Αγ. Αθανάσιο δεν γινόταν αυτή η επέκταση του σχεδίου για την 

εγκατάσταση της άλλης γειτονιάς. Γινόταν για να γίνουν χώροι πρασίνου…  

κ. …:   Αυτή είναι η αλήθεια.  

κ. Ζαπάρα: Ήμουν υποχρεωμένη να το κάνω για να ακουστούν κάποια πράγματα και 

προσπάθειες που έγιναν παρακολουθούνται και από τον κ. Δήμαρχο και από τον κ. 

Αναστασιάδη που ασχολήθηκαν με όλη την πορεία αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Ζαπάρα επαναλάβετε την πρόταση.  

κ. Ζαπάρα: Εγώ δεν έκανα πρόταση, είναι ο αρχηγός του συνδυασμού εδώ, εγώ 

απλώς τοποθετήθηκα για την πρώτη λειτουργία.  

κ. Αναστασιάδης: Όταν έγινε Δήμαρχος ο κ. Βλάχος … να βρούμε τρόπο τον 

καλύτερο δυνατό για να μπορέσουν οι κάτοικοι της Μεσολογγίου να έχουν κατοικίες. 

Πράγματι εμείς από βαθιά σκέψη πήγαμε και πήραμε τον κ. Ιωαννίδη και γυρίσαμε όλη την 

πόλη για να βρούμε οικόπεδα για να τα διαμοιράσουμε. Δεν ήταν όμως αυτό δυνατόν και στη 

συνέχεια πήγαμε και βρήκαμε έναν χώρο στα Καμενίκια. Όταν έμαθαν οι κάτοικοι εκεί γιατί 

εκείνη η περιοχή ήταν βεβαρημένη, όταν πήγαμε στα Καμενίκια, μαζεύτηκαν όλοι οι 

συνοικισμοί … είχαμε πει ότι επειδή αυτή η γειτονιά είναι πυκνοκατοικημένη είχε κι έναν 

χώρο περίπου 12 στρ. και είχαμε πει θα γίνουν παιδικές χαρές γιατί είναι πυκνοκατοικημένη 

η περιοχή και δεν έχουν κανέναν χώρο για αναψυχή. Παρακάμψαμε αυτήν την περιοχή και 

πήγαμε προς το Νεοχώρι, το Νεοχώρι υπήρχε μια πολύ μεγάλη έκταση και χωρίσαμε 45 στρ. 

για 33 οικογένειες. Έγινε από τοπογράφο μηχανικό τοπογράφηση και προχωρήσαμε σιγά – 

σιγά, πλην όμως επειδή όμως έτυχε για κακή τύχη στο Νεοχώρι να υπάρχει ένα συγκρότημα 

… έδωσε στη συνέχεια το χώρο του Νεοχωρίου και τα δικά μιας διοικητικά όρια που εμείς 

είχαμε μόνο δικαίωμα να ορίζουμε παρενέβη το Νεοχώρι και δεν μας επέτρεπε και συνεχώς 

δημιουργούσε πρόβλημα. Τελικά όμως αυτό το πράγμα παρακάμφθηκε και το κάναμε 

εργολαβία. Έγινε εργολαβία, ήρθαν τα πρώτα χρήματα και κάναμε διακήρυξη δημοπρασίας. 

50  εργολάβοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και την ανέλαβε ο κ. … συνέχισε τις εργασίες πήρε και  
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το 1 εκ. για τον λογαριασμό αλλά χάσαμε τις εκλογές, άλλαξε η Δ.Α. και σταμάτησε. Αυτό το 

πράγμα δηλαδή που έχει γίνει δεν έπρεπε να γίνει ποτέ διότι δεν σταμάτησε καθόλου η 

δουλειά. Δεν έπρεπε η Δ.Α. να κάνει αυτό το πράγμα γιατί αυτή η εργολαβία είναι ακόμα εν 

ενεργεία. Ισχύει. Εμείς είπαμε ότι οι κάτοικοι της Μεσολογγίου χρειάζονται χώρο και 

χωρίσαμε μέρος στον καθένα. Κάθε οικογένεια θα είχε από ένα οικόπεδο.  

κ. Βλάχος:  Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, γιατί αλλάξαμε πλεύση στην πορεία 

εκτίμησης του προβλήματος, η προηγούμενη Δ.Α. είχε αποφασίσει για προσωρινή 

μεταστέγαση των κατοίκων της οδού Μεσολογγίου στο χώρο έξω από το Νεοχώρι, τότε 

σθεναρή ήταν η αντίδραση των κατοίκων, όπως είναι σήμερα των κατοίκων των 2 

συνοικισμών της πόλης μας, τότε σθεναρή ήταν η αντίδραση της τέως κοινότητας Νεοχωρίου 

και ρωτώ, γιατί με την απόφαση μας αυτή, την ξαφνική, όπου εδώ ανοίγω μια παρένθεση και 

να θυμίσω σε όλους σας ότι μετά τις εκλογές όταν ακόμη ο κ. Δήμαρχος καθόταν σ’ αυτήν 

την θέση και κατά τη συζήτηση ενός θέματος σχετικά με τα ΤΕΙ απευθυνόμενος προς τους 

εκπροσώπους των ΤΕΙ είπε, ¨ξεκινήστε την μελέτη για την φοιτητική λέσχη στον χώρο που 

καταλαμβάνουν στην οδό Μεσολογγίου οι παραπηγματούχοι κάτοικοι και εγώ εδώ είμαι¨. 

Την βεβαιότητα αυτή του Δημάρχου ότι την έχει εξασφαλισμένη εμείς τότε δεν είπαμε 

τίποτα, ήσασταν εδώ κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Γιατί ρωτάτε; Με συγχωρείς για να γίνει συζήτηση σωστή η μεν 

Νομαρχία εδώ πέρα ενέκρινε πρόγραμμα μετεγκατάσταση νομάδων και πλανοδίων όχι αυτοί 

που είναι μόνιμοι κάτοικοι 1ον και 2ον εδώ υπάρχει έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ που λέει το εξής, 

¨όπως μας τηλεφώνησε ο κ. Χατζημπαντής του Γραφείου του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ στις 

Σέρρες δεν κρίνεται θεμιτή η μετεγκατάσταση των τσιγγάνων στην υποδειχθείσα από την 

νομαρχιακή επιτροπή θέση και επιπλέον δεν κρίνεται επίσης θεμιτή η μεταστέγαση τους σε 

λυόμενες μονάδες κατοικίας εφόσον οι οικογένειες αυτές σήμερα διαμένουν σε 

υποβαθμισμένες μεν αλλά μόνιμου τύπου και χαρακτήρα κατασκευές¨. Εσείς καλά κάνατε 

και ξεκινήσατε κι εμείς τα δεχθήκαμε αυτά αλλά έρχεται η πολιτεία και λέει ότι αυτοί οι 

άνθρωποι δεν είναι πλανόδιοι. 18/5/98, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πλανόδιοι νομάδες 

αλλά είναι νοικοκυραίοι εγκατεστημένοι σε χαμηλής κατασκευής και ποιότητας σπίτια. Γι’ 

αυτό δεν έκριναν επιπλέον χρηματοδότηση. Τα έγγραφα είναι εδώ. να σας διαβάσω και την 

απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Το νομαρχιακό συμβούλιο λέει για καμπιγκ 

πλανόδιων τσιγγάνων. Εγώ δεν σε κατηγόρησα για την προσπάθεια που έκανες, καλή και 

άγια ήταν αλλά ναυάγησε διότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ έκριναν ότι αυτοί οι άνθρωποι 

δεν είναι νομάδες, δεν είναι περιπλανώμενοι αλλά είναι νοικοκυραίοι που κάθονται όμως σε 

υποβαθμισμένα σπίτια και λένε να ψάξετε να βρείτε άλλο τρόπο ομαλής ένταξης μέσα στην 

κοινωνία σε πολεοδομημένη περιοχή. Να λέμε τώρα για να λέμε;  

κ. Βλάχος:  Αλλάξανε άποψη ξαφνικά κ. Δήμαρχε και κάτι προσπάθησε να σας πει ο 

κ. Αναστασιάδης, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν ήρθε εδώ ο κ. Χατζημπαντής και όχι μόνο και 

ο Στάγγος ήρθε δύο φορές με την κ. Ζερζεβά και με κάποιους άλλους συμβούλους του 

υπουργείου που εμπλεκόταν στην υπόθεση. Δύο φορές ήρθαν, επισκεφτήκαμε τον χώρο, ήρθε 

ο Πρόεδρος του Νεοχωρίου και παρουσία μου και παρουσία των υπολοίπων είχε πει ο κ. 

Στάγγος ως επικεφαλής της ομάδας αυτής, ¨γιατί κ. Πρόεδρε του Νεοχωρίου δεν θέλεις 

αυτούς τους κατοίκους εδώ¨, η απάντηση του Προέδρου ήταν ότι αντιδρούν οι κάτοικοι όπως 

αντιδρούν λογικά οι κάτοικοι των δύο συνοικισμών της πόλης μας, εκεί αντιδρούσαν 

αδικαιολόγητα κατά την άποψη μου, διότι η απόσταση από τον συγκεκριμένο χώρο μέχρι τα 

διοικητικά όρια της κοινότητας Νεοχωρίου ήταν 1200 μ. ενώ στην περίπτωση αυτή η 

απόσταση είναι 180 μ. πίσω από τον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου τον οποίο κατασκεύασαν οι ίδιοι 

εκεί. και εμείς ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί να παραχωρήσουμε, να διαθέσουμε αυτόν τον χώρο 

τον οποίο κατά την ένταξη του σχεδίου πόλεως και την επέκταση του με παρέμβαση της τότε 

Δ.Α. και προσωπικά έξοδα του  ιδίου, είχα εντάξει άλλα  40  στρ. διότι  την γειτονιά αυτή του  
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Αγ. Αθανασίου και τα νεόκτιστα του Αεροδρομίου την ξέρουμε πολύ καλά, ξέρουμε τις 

συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, είχαν ανάγκη περαιτέρω επέκτασης και ακόμη 

μεγαλύτερη και αυτό κάναμε και εντάξαμε άλλα 40-50 στρ. αν θυμάμαι καλά.  

κ. Δήμαρχος: Πολλά περισσότερα είναι. Είναι μέχρι την περιφερειακή.  

κ. Βλάχος:  Πήγαμε μέχρι κάτω ούτως ώστε όλη αυτή η επέκταση, να μπορούν 

επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι αυτών των συνοικισμών να επεκταθούν και τα σχέδια μας ήταν 

ακριβώς ότι αυτός ο χώρος ο συγκεκριμένος, τον οποίο σήμερα είδα, επρόκειτο τουλάχιστον 

ο κ. Σαντοριναίος, εκπρόσωπος της γειτονιάς εκεί, το όνειρο του ήταν να γίνει ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Αν μου επιτρέπετε για την αλήθεια για όσα λέω να συνεχίσω και να πω τα 

εξής: … Α.Δ.Σ. επί δημαρχίας μου επίσης επίσκεψη του προέδρου ΟΕΚ στις Σέρρες για την 

ανταλλαγή 130 στρ. στην περιοχή Κρίνου προκειμένου να ξεκινήσει μια επένδυση 20 δις 

εμείς πήραμε απόφαση στο Δ.Σ. ομόφωνα να ανταλλάξουμε 130 στρ. στον Κρίνο με τα 13 

στρ. που ο ΟΕΚ αγόρασε μπροστά στη Σαρανταπόρου το κτήμα Συμεωνίδη, το οποίο κτήμα 

Συμεωνίδη το οποίο προορίζαμε για πάρκο για τις 2 γειτονιές Φλωρίνης και Σαρανταπόρου 

θα συνδεθεί με τον χώρο αυτό τον οποίο εσείς τώρα θέλετε να οικοδομήσετε με ένα γήπεδο, 

οπότε η περιοχή αυτή και την επέκταση του σχεδίου πόλεως, με το γήπεδο και με το πάρκο 

από μπροστά να δέσει και να γίνει πολύ όμορφο, να αναπτυχθεί όπως αρμόζει σ’ αυτές τις 

γειτονιές και μην ξεχνάμε ότι αποτελεί και την είσοδο της πόλης και πραγματικά θα 

αναβαθμιστεί. Αυτά που διαβάσατε κ. Δήμαρχε είναι εκ των υστέρων και ξέρετε γιατί το λέω 

εκ των υστέρων; Διότι ο κ. Ζερζεβάς σύμβουλος του υπουργού εσωτερικών τότε, ο κ. … 

εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του κ. Σημίτη, ο κ. Χατζημπαντής και άλλα δύο άτομα μας 

είπαν και μας υποσχέθηκαν και δεσμεύτηκαν όταν ήταν εδώ και μάλιστα όταν φάγαμε. Τι 

συνέβη; Ο κ. Βασιλακάκης δεν διστάζω να το πω μου το είπαν από την Αθήνα ¨τι να σε 

κάνουμε βρε Δήμαρχε, εδώ έρχεται ο κ. Βασιλακάκης και πιέζει παράγοντες για να 

αλλάξουμε την απόφαση μας επειδή αυτοί οι κάτοικοι εδώ δεν έχουν κανέναν αντίστοιχο 

Βασιλακάκη και άλλον πολιτικό παράγοντα για να σας πιέσει ερχόμαστε όλοι εδώ σήμερα 

και στενοχωρούμε όλη αυτή τη κατάσταση; Με επίγνωση των όσων λέω και ξέρετε πόσο 

σέβομαι αυτόν τον χώρο σας τα καταθέτω. Και θέλω να κάνω και την εξής ερώτηση, γιατί  

βάζουμε σε καλύτερη μοίρα τις εκτάσεις των κατοίκων του Νεοχωρίου που δεν είναι και 

δημότες μας, στα διοικητικά όρια του δήμου μας θέλαμε να εγκαταστήσουμε προσωρινά και 

εμείς θέλουμε να ολοκληρωθούν και να αναπτυχθούν τα ΤΕΙ στην πόλη μας. Πλην από αυτό, 

θέλω να σας πω ότι πριν ο κ. Γεωργούλας το 1985 -86 παραχωρήσει τα 80 στρ. στο 

υπουργείο παιδείας για να δημιουργηθούν τα ΤΕΙ πάντοτε υπήρχε αίτημα των κατοίκων των 

40 Μαρτύρων και Σφαγείων για τη απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από την οδό 

Μεσολογγίου. Έρχονται τα ΤΕΙ και ενισχύουν την άποψη της απομάκρυνσης των 

παραπηγματούχων από τον χώρο αυτό προκειμένου να χτίσουν εκεί την φοιτητική λέσχη. 

Συζητώντας με τους συνεργάτες μου τι στάση θα κρατήσουμε στη συνεδρίαση στις 

Βρυξέλλες, είχαμε πει το εξής και εγώ τους θύμισα την βεβαιότητα του Δημάρχου μετά τον 

10/98 ακόμη δεν είχαμε παραδώσει την Δ.Α. στον Δήμαρχο τον κ. Μητλιάγκα, από αυτή τη 

θέση ο κ. Μητλιάγκας απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ΤΕΙ είπε ¨ξεκινήστε, βάλτε 

μπρος για την μελέτη και εγώ έχω την λύση¨, λέω ακούστε την λύση του κ. Δημάρχου και 

ανάλογα τοποθετηθείτε. Πάντως να ξέρετε να πείτε και γι’ αυτό η παρέμβαση της κ. Ζαπάρα 

ζήτησα να γραφεί στα πρακτικά ότι ξέρω πολύ καλά και καλύτερα από όλους σας εδώ μέσα 

ότι οι κάτοικοι του συνοικισμού Αγ. Αθανασίου και Αεροδρομίου δεν θέλουνε πλέον τους 

παραπηγματούχους της οδού Μεσολογγίου, όπως αντέδρασαν και οι κάτοικοι της οδού 

Ομόνοιας όταν εν τη ρύμη του λόγου μιλώντας εδώ στο Δ.Σ. είπα ¨δεν λύνουμε πρόβλημα, 

μετατοπίζουμε πρόβλημα¨.  
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Πρέπει να σταθούμε να βρούμε επιτέλους μια τελική λύση και βέβαια ο Δήμος 

Σερρών με την δημιουργία του διαδημοτικού δικτύου ROM ήμασταν οι αντιπρόεδροι του 

δικτύου, γιατί ήμασταν οι αντιπρόεδροι του δικτύου των ΡΟΜ στην Ελλάδα; Γιατί μέσα από 

αυτές τις διαδικασίες που σωστά αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος είναι πραγματικά στόχος της 

Ε.Ε. για μια σωστή διαβίωση αυτών των ανθρώπων. Σ’ όλες τις κοινωνίες της Ε.Ε. και το 

παράξενο είναι και να σας θυμίσω το πρόβλημα το δικό μας είναι το πιο μικρό όλης χώρας 

είναι 30 οικογένειες. Εγώ ήξερα που έλεγαν και οι συνάδελφοι μου για 33 σπίτια. Μας ήρθε 

ένα έγγραφο με ανοιχτή χρηματοδότηση 20 εκ. κατ’ εξαίρεση και κατ’ επειγόντος στον δήμο 

Σερρών και στον δήμο Ρίου Αντιρρίου. Όπου εκεί προκειμένου να προχωρήσει η ζεύξη Ρίου 

Αντιρρίου για να γίνει η θεμελίωση της γέφυρας, θα γινόταν στον χώρο τον οποίο 

καταλαμβάνανε αντίστοιχοι ΡΟΜ του Αντιρρίου. Και ο δήμος Σερρών γιατί κατανόησαν οι 

πάντες στην Αθήνα ότι τα ΤΕΙ πρέπει να επεκταθούν και πρέπει να ολοκληρωθούν με τη 

μορφή του κατ’ επείγοντος. Επομένως μας λένε ότι αρχή η χρηματοδότηση των 20 εκ.  

Έτσι ακριβώς αναφέροντας εδώ στον κ. Σαντοριναίο και στον κ. Αναστασιάδη 

ξοδέψαμε πολύ χρόνο και πολλές προσπάθειες γίναν και δεν ξέρουμε πως αυτό που λέτε να 

γίνει ένας οικισμός με σταθερές κατοικίες. Τι είχαμε κάνει; Καταλήξαμε στο … δεν μίλησα 

για σκηνές και τι μου είπαν, δεσμεύσαμε και 33 λυόμενα προσωρινά. Η λύση αυτή την οποία 

προωθήσαμε ήταν προσωρινή μετεγκατάσταση – μεταστέγαση των παραπηγμάτων στο … 

Νεοχωρίου. Τι να κάνουμε όμως, τώρα είχαμε την αντίδραση των δύο συνοικισμών, και τότε 

είχαμε την αντίδραση της κοινότητας Νεοχωρίου. Για βάλτε τα στη ζυγαριά κ. Συνάδελφοι; 

Γιατί τότε υποχωρήσατε έστω με τον τρόπο που σας είπα που μου είπαν από την Αθήνα ¨τι να 

κάνουμε μας πιέζουν, δεν γίνεται¨ και να θυμίσω το 1998 ήταν έτος εκλογών για μια 

προεκλογική περίοδο στην οποία πολλοί εξ υμών είχαν ξεκινήσει 1- 1,5 χρόνο νωρίτερα από 

το 1998…  

κ. Δήμαρχος: Εμείς δεν ήμασταν αντίθετοι. 

κ. Βλάχος:  Το ξέρω μα γιατί σταμάτησε;  

κ. Δήμαρχος:  Δεν ξέρω, εσείς θα το πείτε.  

κ. Βλάχος:   Σε συνδυασμό του χώρου αυτού τον οποίο γνωρίζουμε για γήπεδο, σε 

συνδυασμό με την ανταλλαγή που προείπα τα 13 στρ. του Συμεωνίδη, αν τα φανταστείτε 

στον χάρτη να δένουν το γήπεδο και ο χώρος αυτός που βγαίνει μπροστά στη Σαρανταπόρου 

και εκεί που αρχίζει η οδός Φλωρίνης ήταν πράγματι μια αναβάθμιση των 2 αυτών 

συνοικισμών. Τώρα κ. Δήμαρχε αναφέρατε ότι το 1992-93 κάνετε κάποιες προσπάθειες για 

την επίλυση του προβλήματος και είχατε συνεργασία με τον κ. Λιάσκο και είχατε πει να 

κατασκευάσετε 12 σπίτια δεν μας είπατε όμως του που. Διότι εδώ σήμερα το ζητούμενο από 

την όλη συζήτηση είναι το που επιτέλους, που ακριβώς θα πάνε;  

κ. Δήμαρχος: Στο ίδιο μέρος.  

κ. Βλάχος:  Στον Άγ. Αθανάσιο από πίσω.  

κ. Δήμαρχος: Στα πυροβολικά από δίπλα.  

κ. Βλάχος:  Η διαφορά είναι ότι μετά από έρευνα της προηγούμενης Δ.Α. και εγώ 

κουράστηκα πνευματικά και οι υπηρεσίες … (αλλαγή) …εκπρόσωπος του Δήμου σε ένα 

παρόμοιο συνέδριο, ημερίδα δεν θυμάμαι. Εμείς θέλαμε την προσωρινή αποκατάσταση 1ον 

γιατί τα ΤΕΙ επειγόντουσαν. Μ’ αυτόν τον τρόπο αν με τα χρήματα της Ε.Ε. θέλαν οι 

άνθρωποι των ΤΕΙ προκειμένου να ολοκληρωθούνε και προ αυτής της μεγάλης ανάγκης του 

κατεπείγοντος καταλήξαμε στο μεγάλο … και να θυμίσω τι ήταν αυτό, ήταν μια 

επικαιροποίηση παλιάς απόφασης του Δ.Σ. της εποχής Ανδρέου, την ίδια απόφαση επανέλαβε 

και ο κ. Γεωργούλας. Από αυτά τα 40 στρ. στο Νεοχώρι τα παραχωρήσαμε στο Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας δωρεάν μάλιστα προκειμένου με τη σειρά του το υπουργείο να 

κατασκευάσει κάποια σπίτια και να μεταφερθούν οι άνθρωποι από τη Μεσολογγίου να πάνε 

εκεί.  αυτό  κάναμε  εμείς, κατόπιν  βέβαια  έρευνας  με  τον  τότε  υπάλληλο, υπεύθυνο προϊ-  
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στάμενο του Κτηματολογίου γυρίζαμε συνεχώς όλη την πόλη και πουθενά δεν βρήκαμε 

κάποιο οικόπεδο για κατάλληλο χώρο και βρήκαμε αυτή τη λύση και λέω προσωρινά στον 

…Νεοχωρίου έως ότου υπάρχει μια κεντρική απόφαση, μια κεντρική πολιτική στάση από 

πλευράς Κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα ανά την Ελλάδα. Αυτό 

αναμέναμε και αυτό αναμένουμε. Εμείς περνάμε κατευθείαν στην αποκατάσταση των 

παραπηγματούχων της οδού Μεσολογγίου. Όχι προσωρινή μεταστέγαση αλλά την οριστική, 

να πάνε να προστεθούν στον οικισμό Αγ. Αθανασίου και νεόκτιστα Αεροδρομίου άλλες 30 ή 

40 οικογένειες.  

κ. Δήμαρχος:  Αφού είπαμε για 12-13 σπίτια. Τώρα λέτε 40. Η μελέτη προβλέπει 12-

15 σπίτια. Θα βρουν τρόπο για να πάνε αλλού αλλά δεν θέλω να λέτε 40. 

κ. …: Η μελέτη προβλέπει κ. Δήμαρχε το λιγότερο 16-20. Διότι μέσα στην 

προκήρυξη λέει τα 4 ήταν για άλλη περίπτωση.  

κ. …: 300 εκ. για 12 σπίτια; Πόσα εκ. είναι τα σπίτια;  

κ. Πρόεδρος: Ξεκαθαρίσαμε ότι οι δικαιούχοι δεν είναι όλοι όσοι είναι 

παραπηγματούχοι σήμερα. Είναι εκείνοι οι οποίοι κατεγράφησαν το 1987 που δόθηκαν 

κάποια στρέμματα από τον δήμο στα ΤΕΙ και το 1990 τόσο που το ΤΕΙ έκανε αγωγή έξωσης 

και κατεδάφισης στα δικαστήρια σε βάρος του συνόλου των παραπηγματούχων. Δεν είναι 

όλοι οι παραπηγματούχοι δικαιούχοι αποκατάστασης. 

κ. Βλάχος: Το θέμα είναι να βρούμε που έχει μέρος να εγκατασταθούνε γιατί ο κ. 

Δήμαρχος μιλάει για οριστική λύση αυτού του προβλήματος.  

κ. Δήμαρχος:  Αφού είναι περίπου αξίας 20 εκ. το σπίτι. Είναι καλά σπίτια.  

κ. …:  Επειδή κ. Δήμαρχε έχω ακούσει και έχω διαβάσει για σας τα καλύτερα λόγια 

και γι’ αυτό ο Σερραϊκός λαός σας ψηφίζει, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που το αγάπησε και 

ο Σερραϊκός λαός και όλη η Ελλάδα, ο κ. Αγγελίδης αν θυμάται καλά μια μέρα πρωί 

περνούσε από τον πεζόδρομο της Πλ. Ελευθερίας και πήγα να του δώσω συγχαρητήρια εγώ 

σαν έναν καλό Αντιδήμαρχο, μας κέρασε έναν καφέ και πάνω στη συζήτηση εμείς σαν νέοι 

για τους αθιγγάνους τους φίλους μας είπαμε τα προβλήματα τα δικά μας. Ο κ. Αντιδήμαρχος 

επειδή ξέρω ότι όλοι οι Σερραίοι τον αγαπάμε μας είπε ότι ο κ. Ζ. Μητλιάγκας προσωπικά 

εμένα και κάποιους φίλους μου ότι τον έβγαλε από την δημαρχεία γιατί ήταν καλός και ήταν 

καλός. Και ο Αντιδήμαρχος είπε ότι βρέθηκαν οικόπεδα στο Νοβά Τσεσμέ και κάτι κύριοι με 

μαύρες βαλίτσες ήρθαν και σας αγκάλιασαν και τους αγκαλιάσατε για να ρίξουν το μπαλάκι 

σε εμάς του Αγ. Αθανασίου. Αν είναι ψέμα ή αλήθεια ας το ξεστομίσει. Μπροστά στο 

δημόσιο κοινό σας χαίρομαι γιατί ξεστομείτε πολύ Χριστό, Παναγία και Θεό, αυτό προσέξτε 

καλά γιατί σήμερα ζούμε αύριο πεθαίνουμε, ξεστομείτε πολλά πράγματα για αγίους, αν είναι 

ο άνθρωπος έτσι που να λέω εγώ παράλογα ας τα πει.  

κ. Δήμαρχος:  Μπορεί με τον κ. Αγγελίδη στο δρόμο της συνεργασίας να υπήρξαν 

κάποιες διαφορές, φυσιολογικό είναι να υπάρχουν αλλά είναι βέβαιο ότι ο κ. Αγγελίδης ούτε 

έμαθα ποτέ να έθιξε την ηθική μου τιμή και υπόληψη.  

κ. Νυκτοπάτης: Ούτε για κόμματα μιλάμε εδώ μέσα. Δεν μιλάμε για κόμματα μιλάμε 

για θέματα που αφορούν την πόλη των Σερρών.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε επειδή τέθηκε θέμα προσωπικό με τον κύριο. Πράγματι 

είχαμε συναντηθεί πριν από τα Χριστούγεννα περνούσα από τον πεζόδρομο, εσείς 

καθόσασταν στον ΤΑΣΟ με άλλα 2 παιδιά και με φωνάξατε, ήμουν Αντιδήμαρχος τότε, δεν 

είχα φύγει, και με φωνάξατε και μου θέσατε το θέμα αυτό που έχει σχέση με την σημερινή 

συνεδρίαση το οποίο αμέσως το ανέφερα στον κ. Δήμαρχο ότι έτσι και έτσι συνάντησα 

κάποια παιδιά από τον συνοικισμό του Αγ. Αθανασίου, υπάρχουν τρομερές αντιδράσεις, δεν 

κατάλαβα τώρα για τις μαύρες βαλίτσες που είπες, και ότι εγώ είπα πως με έβγαλε ο 

δήμαρχος. Εγώ ήμουν τότε Αντιδήμαρχος. Δεν κατάλαβα την κατηγορία. Θίγεται η υπόληψη 

μου, γιατί με κατηγορείτε;  
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κ. Πρόεδρος: Αγαπητοί φίλοι φτάσαμε την συνεδρίαση ως εδώ που την φτάσαμε. 

Πράγματι το σύνολο του Δ.Σ. ανέχτηκε πολλά πράγματα, μην έχετε την εντύπωση όμως ότι 

με τις αποδοκιμασίες ή με τις συμπεριφορές και τις κουβέντες που εκστομίζετε σ’ αυτό το 

τραπέζι για πολύ περισσότερο θα γίνουν ανεκτές. Δεν θα γίνουν από πλευράς προεδρείου 

παραπάνω ανοχές. Έγιναν μέχρι σημείου δεν θέλω να το χαρακτηρίσω πως. Λοιπόν σας 

προειδοποιώ με οποιοδήποτε κόστος προσωπικό ότι από εδώ και πέρα η συνέχιση της 

συμπεριφοράς σας κάποιων τουλάχιστον, αχρείας συμπεριφοράς θα έχει συνέπειες. Όποιος 

θα συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό να βρίζει, να αποδοκιμάζει θα δεχθεί τις συνέπειες.  

κ. Βλάχος: Θέλω να τονίσω δυο πράγματα ότι κανένας δεν επιθυμεί την ματαίωση 

της ολοκλήρωσης των ΤΕΙ επομένως όλοι εδώ επιθυμούμε ξέρουμε τον ρόλο και την 

σημασία του μοναδικού ανώτερου πνευματικού ιδρύματος που λειτουργεί στην πόλη μας, τι 

επιπτώσεις έχει στην τοπική κοινωνία. Επομένως δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημοτικός 

σύμβουλος που να θέλει να σταθεί εμπόδιο στη επέκταση και στην ολοκλήρωση του και 2ον 

να πω ότι πιστέψαμε και εγώ ο ίδιος ότι είχε την συγκατάθεση των κατοίκων των 

συνοικισμών Αγ. Αθανασίου και Φλωρίνης αλλά αποδείχτηκε ότι δεν την είχε ή ότι κακώς 

κατάλαβε αν θέλετε και τελειώνω μ’ αυτό κ. Πρόεδρε, είναι ότι θα επιθυμούσα να μην 

φτάναμε σ’ αυτό το σημείο που φτάσαμε μ’ αυτούς ούτε να ακούσουμε από πλευράς 

δημάρχου την πρόταση για την συγκρότηση και σύσταση επιτροπής, πιστεύω κ. Δήμαρχε, 

εγώ προσωπικά δέχομαι αυτή την πρόταση αλλά πιστεύω ότι πριν φτάσουμε σ’ αυτό το 

σημείο έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί και θα είχαμε συνεργαστεί όχι μόνο γι’ αυτό το θέμα και 

για πολλά άλλα θέματα. 

κ. Δήμαρχος:  Αφού το ψηφίσαμε ομόφωνα.  

κ. Βλάχος: Εδώ λένε ότι δεν είχαν συμφωνήσει.  

κ. Δήμαρχος:  Μα είναι δυνατόν να λέω δημοσίως ψέματα; Δεν λέω ψέματα.  

κ. Βλάχος: Αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως δεν κατάλαβαν καλά ή εκ των 

υστέρων κατάλαβαν ότι δεν επιθυμούν να συμβιώσουν με τους ανθρώπους της οδού 

Μεσολογγίου, είναι απλά τα πράγματα.  

κ. Δήμαρχος:  Ζουν και κάνουν παρέα.  

κ. …: Κάνουμε παρέα μαζί τους αλλά δεν θέλουμε το γκέτο τους να γίνει.  

κ. Βλάχος: Έπρεπε να γίνει η επιτροπή καιρό πριν όμως θέλω να πω γι’ αυτήν την 

ανταλλαγή 130 στρ. στον ΟΕΚ, τι γίνεται, διότι δεν πρέπει να χαθούν τα 13 στρ. του 

Συμεωνίδη από τους συνοικισμούς.  

κ. Πρόεδρος: Αγνοείτε την τύχη των 130 στρ;  

κ. Βλάχος:  Μου είπε ο κ. Κούζης τον οποία ενόχλησα επανειλημμένα ότι 

αντέδρασαν 2-3 κτηνοτρόφοι και ματαιώθηκε αυτή η ανταλλαγή. 

κ. Πρόεδρος: Δεν έδωσε η Δ/νση Γεωργίας την άδεια. Την θεωρεί …  

κ. Βλάχος: Κι εμείς σηκώσαμε τα χέρια να παραδοθούμε κ. Πρόεδρε; 20 εκ. 

επένδυση;  

κ. Πρόεδρος: Αυτά έγιναν το 1998. Δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάτε ευθύνες από την 

Δ.Α. του ’99 για την τύχη που είχαν τα 130 στρ. του 1998. Να πάρουμε απόφαση για να μην 

χάσουμε και τα 130 στρ. αυτό ήθελα να σας πω, που αναβαθμίζουν τους 2 οικισμούς, 

Φλωρίνης και Αγ. Αθανασίου.  

κ. Νυκτοπάτης: κ. Πρόεδρε, συνεχώς μιλάτε για ομόφωνη απόφαση, θα ήθελα να 

σας παραπέμψω στις 5/2/99 τι είπε ο δικός μας συνδυασμός για το συγκεκριμένο θέμα να το 

ακούσει όλος ο κόσμος, να ακούσει την θέση μας και εν συνεχεία … ¨Με τη σύμφωνη γνώμη 

των συνεργατών μου και … 

κ. Πρόεδρος: Το θέμα κ. Νυκτοπάτη στις 5/2 το θυμάστε ποιο ήταν;  

κ. Νυκτοπάτης: Να σας το διαβάσω. Το 4ο θέμα 5/2/99.  
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κ. Πρόεδρος: Μου επιτρέπετε 1 λεπτάκι γιατί ειπώθηκαν κι άλλα πράγματα. Λοιπόν 

το θέμα ήταν ¨Διάθεση δημοτικού ακινήτου για στεγαστική αποκατάσταση των 

παραπηγματούχων της οδού Μεσολογγίου βάσει δικαστικών αποφάσεων¨. Και η απόφαση 

ήταν ¨Εγκρίνουμε την διάθεση (δέσμευση) των αριθμών 5803 έκτασης 4851 τ.μ. και 5811 

έκτασης 7700 τ.μ. αγροτεμαχίων τα οποία βρίσκονται εντός της εγκακριμένης πολεοδόμησης 

Αγ. Αθανασίου προκειμένου να κατασκευαστούν οικίες προς αποκατάσταση των 

παραπηγματούχων της οδού Μεσολογγίου δίπλα στα ΤΕΙ Σερρών¨. Διευκρινίζει δε ότι η εν 

λόγω διάθεση (δέσμευση) του χώρου γίνεται προς τον σκοπό απελευθέρωσης του τμήματος 

του οικοπέδου των ΤΕΙ που κατέχεται αυθαιρέτως από τους παραπηγματούχους για την 

μετεγκατάσταση εκείνων που αναφέρονται στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.  

κ. Νυκτοπάτης: Εγώ σας λέω κ. Πρόεδρε τι είπε ο συνδυασμός μας. Είναι απλή η 

ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος:  Εάν δεν βρισκόταν αυτός ο τρόπος της παραχώρησης αυτής της γης, 

αυτός ο κόσμος θα πρέπει κάποτε να χωρίσει για να μην είναι συγκεντρωμένος, τα παιδιά που 

σήμερα δυστυχώς ζουν με τους ίδιους ανθρώπους, τουλάχιστον τα αυριανά παιδιά να 

ακολουθήσουν όσο μπορούν τον πιο σωστό τρόπο ζωής.  

κ. Νυκτοπάτης: Είχαμε τότε αυτή την άποψη.  

κ. Πρόεδρος:  Και το ψηφίσαμε. Δεν το ψηφίσατε; Έρχεστε 15 μήνες μετά και να μου 

πείτε ότι δεν το ψηφίσατε; Είναι σοβαρό αυτό που λέτε;  

κ. Νυκτοπάτης: Είπα ότι δεν το ψήφισα; Είπα συγκεκριμένα ποια ήταν η άποψη μας. 

Όμως η πρόταση η τότε και είναι ορισμένα θέματα στην πόλη αυτή που απασχολούν πάρα 

πολλά χρόνια τον δήμο, που πιστεύω για ορισμένες αποφάσεις πολύ σοβαρές, όλες οι Δ.Α. θα 

πρέπει να είναι κάθετες. Όπως είναι η λαϊκή, όπως είναι το πρόβλημα… και γι’ αυτούς που 

δεν ξέρουν αν σήμερα οι οικογένειες αυτές είναι 21 τότε ήταν 13 και τότε φώναζα στον 

Ανδρέου λύστε το πρόβλημα αυτό, οι 12 έγιναν 13,15,21 και αύριο θα γίνονται και 30 και 40 

αν δεν λύσουμε το πρόβλημα. Αυτήν ήταν η παντοτινή μου άποψη και λόγω του ότι δεν είχα 

ποτέ την τύχη και την τιμή ούτε σαν απλός δημοτικός σύμβουλος να παίρνω σταυρούς από 

αυτόν τον συνοικισμό, πέρα από 1,2 φίλους που έχω, ούτε μας στήριξε αυτή η γειτονιά. Αυτή 

η γειτονιά όμως κ. Πρόεδρε πολλές φορές έχει βγάλει δήμαρχο και σ’ αυτή τη γειτονιά που 

βγάζει δήμαρχο εμείς δίνουμε υποσχέσεις. Εγώ έχω άλλη τακτική κ. Πρόεδρε και ο 

συνδυασμός μας, εμείς χωρίς να θέλουμε κανέναν να υποτιμήσουμε η άποψη αυτή ήταν και 

στο πρόγραμμά μας και προεκλογικά και λέμε ότι αυτά τα άτομα τα οποία είναι σήμερα 21 θα 

πρέπει να μείνουν σε διαμερίσματα όπως ζούμε εμείς μέσα στις πολυκατοικίες, αυτή είναι η 

άποψη μας η τότε και αυτή είναι η άποψη μας η σημερινή. Και εάν λέω στον κ. Μητλιάγκα, 

έκανε μια πρόταση, η δική μας η παράταξη δεν δεχόμαστε, νομίζω ότι η επιτροπή δεν μπορεί 

να το κάνει αυτό, είμαστε κάθετοι στην σκέψη μας και δεν πρόκειται να αλλάξουμε παρ’ όλο 

που εκτιμώ και την προσπάθεια του κ. Μητλιάγκα και γνωρίζω ότι ο στόχος του είναι να βρει 

λύση. Εγώ όμως πιστεύω ότι οι επιτροπές τα δεν λύνουν τα προβλήματα. Γι’ αυτό να δοθεί 

σήμερα όποια και να είναι η απόφαση, η δικιά μιας είναι συγκεκριμένη η πρόταση, ήταν 

προεκλογικά, είναι σήμερα και όσα χρόνια θα ζούμε στην πόλη αυτή θα είναι η ίδια. Δεν 

δίνουμε υποσχέσεις ούτε δώσαμε ποτέ ούτε θα τους δώσουμε. Μένουμε στην ίδια άποψη ότι 

αυτός ο κόσμος πρέπει να χωρίσει σε διάφορες γειτονιές, να ζει με μας, να ζει με τα δικά μας 

παιδιά.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι πριν μπω στο θέμα θα 

αναφερθώ πάλι σ’ αυτό που είπε ο αγαπητός φίλος. Δεν κατάλαβα τι είπε.  

κ. …: Αν έχετε την καλοσύνη ας το προσπεράσουμε.  

κ. Αγγελίδης:  Πολύ σωστά γίνεται η συζήτηση αυτή για την μετεγκατάσταση των 

αθίγγανων από τα ΤΕΙ στο Δ.Σ. γιατί πιστεύω ότι με την συζήτηση, με την ανταλλαγή 

απόψεων και προτάσεων πάντα κάτι θετικό  βγαίνει. Δεν θέλω να αναφερθώ στο ιστορικό της  
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υπόθεσης, αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες, έχει εξαντληθεί αυτό. όπως ξέρεται η δυσκολία 

αυτού του προβλήματος βρίσκεται στις αντιδράσεις που προκαλούνται από τους κατοίκων 

των διαφόρων περιοχών της πόλης όταν μαθαίνουν ότι πρόκειται να εγκατασταθούν κάπου 

κοντά τους οι οικογένειες των αθίγγανων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ΤΕΙ. Με τη 

σειρά τους όπως ήταν αναμενόμενο αντιδρούν τώρα και οι κάτοικοι του συνοικισμού του Αγ. 

Αθανασίου. Στις αντιδράσεις μάλιστα αυτού του συνοικισμού Αγ. Αθανασίου θα πρέπει να 

προσθέσουμε και την άρνηση, ειπώθηκε προηγουμένως και κάποιων οικογενειών που ήδη 

κατοικούν αυτή τη στιγμή μέσα σε εκείνον τον χώρο μαζί με τις υπόλοιπες οικογένειες στον 

χώρο των ΤΕΙ και οι οποίο λένε ¨εμείς με τους υπόλοιπους δεν πάμε στο ίδιο μέρος¨. Οι 

αντιδράσεις αυτές των κατοίκων του Αγ. Αθανασίου πιστεύω ότι δεν ξεκινούν από 

ρατσιστική διάθεση. Δεν τίθεται θέμα ρατσισμού. Οι αντιδράσεις τους έχουν να κάνουν με 

την νοοτροπία, με τον τρόπο ζωής και με τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργούν 

αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς που ζουν στον χώρο των ΤΕΙ και δεν 

έχουν να κάνουμε με την φυλή τους ή με το χρώμα τους. Δηλαδή δεν τους θεωρούν 

κατώτερους τους και γι’ αυτό αντιδρούν, είτε λευκοί ήταν είτε μαύροι ήταν, είτε κίτρινοι από 

την στιγμή που δημιουργούσαν προβλήματα αυτοί θα αντιδρούσαν όπως φυσικά αντιδρούν 

και οι υπόλοιποι κάτοικοι της πόλης των Σερρών. πρέπει όμως να κατανοήσουν οι κάτοικοι 

του συνοικισμού Αγ. Αθανασίου και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία σε κανέναν σας, ότι 

δεν υπάρχει ρατσιστική διάθεση φυσικά εκ μέρους του Δ.Σ. όπως ατυχώς αναφέρεται στο 

υπόμνημα σας. Λέτε ότι το Δ.Σ. κινείται από ρατσιστική διάθεση. Αυτό είναι λάθος διότι το 

Δ.Σ. κατέληξε σ’ αυτόν τον χώρο αφού προηγουμένως, αφού προϋπήρξε προβληματισμός, 

έρευνα και αναζήτηση και άλλων λύσεων. Απόδειξη δε αυτού που λέω είναι αυτά που 

αναφέρθηκαν και από τον κ. Βλάχο. Κατά την διάρκεια της προηγούμενης Δ.Α. όταν 

δήμαρχος ήταν ο κ. Βλάχος ομόφωνα συμφωνήσαμε να γίνει η μετεγκατάσταση των 

ανθρώπων αυτών σ’ αυτόν τον χώρο βγαίνοντας από το Νεοχώρι. Και όπως πολύ σωστά είπε 

ο πρώην Δήμαρχος, πριν καταλήξουμε σ’ εκείνον τον χώρο του Νεοχωρίου ερευνήθηκαν από 

τον τότε Αντιδήμαρχο τον κ. Σαντοριναίο και από τον νυν σύμβουλο κ. Αναστασιάδη και 

άλλες περιοχές της πόλης οι οποίες όπως ομολόγησαν δεν κρίθηκαν κατάλληλες και εν 

συνεχεία κατέληξαν σ’ εκείνον τον χώρο βγαίνοντας για το Νεοχώρι. Εγκαταλείφθηκε αυτός 

ο χώρος, η ιδέα λόγω του ότι δεν μας δίνουν τα χρήματα, δεν έδινε η πολιτεία χρήματα για τη 

κατασκευή σπιτιών σε χώρους εκτός σχεδίου πόλης. Βλέπετε ότι δεν καταφύγαμε απ’ ευθείας 

σ’ αυτή τη συγκεκριμένη λύση, υπήρξε ένα προηγούμενο, υπήρξε ένας προβληματισμός 

ετών, έρευνα, αναζήτηση και μετά λόγω του ότι η πολιτεία έδινε τα 250 εκ. αυτά για να 

κατασκευαστούν τα σπίτια σε χώρο εντός σχεδίου πόλεως, καταλήξαμε σ’ αυτόν τον χώρο 

και είναι άδικο νομίζω να κατηγορείτε το Δ.Σ. ότι διατίθεται ρατσιστικά απέναντί σας. 

Αντιθέτως εγώ πιστεύω ότι όλες οι Δ.Α. ενεργούν με μεγάλη ευαισθησία και ενδιαφέρον 

τόσο για τους κατοίκους του συνοικισμού του Αγ. Αθανασίου όσο και για τα προβλήματά 

τους. Σε όποιο μέρος και αν αποφασιστεί για να γίνει αυτή η μετεγκατάσταση και αν 

αποφασιστεί να γίνει αυτή η μετεγκατάσταση θα υπάρξουν αντιρρήσεις, δεν τίθεται θέμα και 

οι αντιδράσεις αυτές ξεκινούν από την ανασφάλεια που δημιουργείται από τους κατοίκους 

των γύρω περιοχών λόγω του ότι ενδεχομένως, μπορεί και να έχουν δίκιο δηλαδή, ίσως να 

δημιουργηθούν προβλήματα από την εγκατάσταση κάποιων ανθρώπων και φυσικά θα πρέπει 

να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων των 

γύρω περιοχών σε όποιο μέρος και αν εγκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί. Καταθέτοντας την 

άποψη μου, ολοκληρωμένα έχω να πω τα εξής, δρομολογήθηκε μια λύση για να 

κατασκευαστούν αυτά τα σπίτια σε εκείνον τον χώρο. Όμως το αν θα κατασκευαστούν αυτά 

τα σπίτια δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να πάνε όλες αυτές οι οικογένειες σ’ αυτά 

τα σπίτια. Δεν σημαίνει ότι ντε και ντε όλες αυτές οι οικογένειες θα πρέπει να πάνε σ’ αυτά 

τα  σπίτια.  Μπορεί  η  κατασκευή  αυτών  των  σπιτιών  να  αποδειχθεί  υπέρ υμών, υπέρ σας  
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δηλαδή, αν βρεθεί κάποια λύση διασποράς και δεν πάνε όλοι και πάνε κάποιοι όπως έτσι 

θέλετε εσείς, μπορεί να περισσέψουν σπίτια και γιατί όχι να παν κάποιες άπορες δικές σας 

οικογένειες και να εγκατασταθούν. Η κατασκευή των σπιτιών δεν σημαίνει ότι πρέπει να 

πάνε όλες οι οικογένειες εκεί. είναι κρίμα να χαθούν 250 εκ. δραχμές που έδωσε η πολιτεία, 

είναι κρίμα για την πόλη. Εδώ και 1 ½ χρόνο ο δήμος προετοιμάζεται γι’ αυτή την λύση, όλα 

είναι έτοιμα για να βγει η διακήρυξη στον αέρα. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Ο χώρος αυτός 

των ΤΕΙ που είναι κατειλημμένος πρέπει να ελευθερωθεί το συντομότερο δυνατό. Απ’ ότι με 

πληροφόρησε ο Πρόεδρος των ΤΕΙ στην επόμενη φοιτητική περίοδο θα προστεθούν άλλοι 

2000 φοιτητές και καταλαβαίνετε πόσο αναγκαίος είναι ο χώρος αυτός για την κτιριακή 

ανάπτυξη των ΤΕΙ.  

κ. …: Για τα ΤΕΙ είναι αναγκαίος, για μας δεν είναι αναγκαίος; Στη δουλειά μας είναι 

αναγκαίος.  

κ. Αγγελίδης:  Ο χώρος αυτός που πρόκειται να κατασκευαστούν εκεί τα σπίτια, με 

την κατασκευή των σπιτιών και με τις αναπλάσεις που θα ακολουθήσουν θα αλλάξουν την 

όψη όλης της γύρω περιοχής και σας λέω και πάλι δεν είναι ανάγκη να έρθουν όλες οι 

οικογένειες, ας έρθουν 4 ή 5, 1ον αυτό, 2ον σπίτια θα πρέπει να δοθούν μόνο σ’ αυτές τις 20 

αρχικές οικογένειες οι οποίες βρέθηκαν σ’ εκείνο το δημοτικό χώρο όταν τα ΤΕΙ τον 

αγόρασαν από τον δήμο και όχι σε άλλες οικογένειες που προστέθηκαν μετά το 1986. 3ον σε 

όποιο μέρος και αν γίνει μάλλον σε όποια μέρη, θα πρέπει να εγγυηθούμε την διασφάλιση της 

ασφάλειας των κατοίκων των γύρω περιοχών και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αφενός με 

την αυστηρή αστυνόμευση και αφετέρου με την άμεση ένταξη των ανθρώπων αυτών σε 

διάφορα προγράμματα για την απορρόφηση τους και την ενσωμάτωση τους στην υπόλοιπη 

κοινωνία, 4ον παράλληλα και μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή αυτών των σπιτιών να 

εξαντληθεί κάθε δυνατότητα μέσω της επιτροπής που προτείνει ο κ. Δήμαρχος, να εξαντληθεί 

κάθε δυνατότητα και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα για να γίνει η διασπορά των 

οικογενειών αυτών και σε άλλα σημεία της πόλης. Οι προτάσεις των κατοίκων του 

συνοικισμού του Αγ. Αθανασίου και οι απόψεις τους θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

του Δ.Σ. διότι αν δεν υπάρχει η συναίνεση των ενδιαφερομένων δεν έχει σημασία να πάρουμε 

μια απόφαση. Φοβάμαι ότι δεν θα υλοποιηθεί μετά. Πρέπει να υπάρξει και η συναίνεση σας 

για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την απόφαση μας και θα πρέπει να υπάρχει ένας 

δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ σας για να γίνει ομαλή η ελευθέρωση 

του χώρου του ΤΕΙ και η μετεγκατάσταση των εκεί αθίγγανων. Προσωπικά δεν έχω κανένα 

πρόβλημα αν υπάρξει μια πρόταση ή μια άποψη που μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη λύση 

και μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές και να αποβεί προς όφελος της πόλης να την 

αποδεχθώ.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα αυτό δεν επιδέχεται πολιτική 

εκμετάλλευση. Πρέπει να σταθούμε μακριά από σκοπιμότητες και αγκυλώσεις και να 

πάρουμε, πιστεύω ότι μπορούμε να τα βρούμε και να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση. 

Πρέπει να υπάρξει κοινή γραμμή πλεύσης και πολιτική βούληση για την επίλυση του 

προβλήματος. Δεν μας τιμά το γεγονός σαν Δ.Σ. να υπάρχουν προβλήματα στην πόλη την 

οποία ταλανίζουνε για χρόνια και να μην μπορούμε να δώσουμε λύσεις σ’ αυτά τα 

προβλήματα και πιστεύω ότι από την επίλυση τέτοιων χρόνιων και δύσκολων προβλημάτων 

νικητής δεν θα βγει κανένα πρόσωπο, καμία πολιτική παράταξη. Θα βγει η ίδια η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Γκότσης:  Ήθελα να πω στον συγκεκριμένο συμπολίτη μας ότι σ’ αυτό το τραπέζι 

λέμε την άποψη μας, λέμε τα επιχειρήματά μας, προκειμένου η Δ.Α. να αλλάξει και γνώμη 

και να αλλάξει και άποψη. Ο δήμαρχος κάλεσε τους αρχηγούς και είπε να βρούμε μια λύση, 

θα πω και εγώ και μπορεί να κάνει κι άλλο βήμα περισσότερο, αυτό το νόημα έχει εδώ που 

μιλάμε όλοι εμείς. Χωρίς να θέλω να γίνω ούτε καλός  ούτε κακός,  δεν επιθυμώ  ούτε  χειρο- 
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κροτήματα ούτε επιδοκιμασίες ούτε αποδοκιμασίες. Θέλω να πω για την ομόφωνη απόφαση, 

πήραμε όντως μια ομόφωνη απόφαση κάτω όμως από ποιες συνθήκες, εγώ θα μιλήσω 

σύμφωνα με την διαμορφωμένη κατάσταση. Πήραμε ομόφωνη απόφαση με την προϋπόθεση 

ότι υπήρχε συναίνεση από τους κατοίκους του Αγ. Αθανασίου και κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, εφόσον υπάρχει η συναίνεση και εφόσον υπήρχαν τα χρήματα είπαμε να 

προκατασκευαστούν τα σπίτια και να πάνε να κατοικήσουν στην περιοχή εκεί στα 

πυροβολικά δίπλα, εδώ βλέπουμε όμως ότι τώρα αλλά και πιο μπροστά ότι δεν υπάρχει 

συναίνεση από τους κατοίκους και οι κάτοικοι του Αγ. Αθανασίου αντιδρούν και καλώς 

κάνουν που αντιδρούν και θα σας υπενθυμίσω κάτι κ. Πρόεδρε και κ. Σύμβουλοι όταν ήταν 

να γίνει ο ΧΥΤΑ στο Στρυμονικό, οι κάτοικοι του Στρυμονικού αντέδρασαν έντονα και 

χάθηκαν 2,5 δις.  

κ. Δήμαρχος: Τώρα συγκρίνεις ανθρώπους και σκουπίδια;  

κ. Γκότσης: Αναφέρομαι στα 250 εκ. που πήρε ο δήμος και μη τυχόν τα χάσει. Αν τα 

χάσει θα βγάλει άλλα. αφού υπάρχει ειδικό πρόγραμμα από την Ε.Ε. για αυτήν την 

κατεύθυνση για την ένταξη και μετεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων των ΡΟΜ. Το θέμα 

όμως είναι το εξής, τι επιζητούμε εμείς; Επιζητούμε την μετεγκατάσταση ή την κοινωνική 

ένταξη όπως είπατε προηγουμένως διότι αυτή είναι επιταγή της Ε.Ε. είναι δύο ξεχωριστά 

θέματα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

εκλεγμένων Γυναικών Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης με θέμα: ¨Εμείς οι 

Γυναίκες της Νέας Χιλιετίας¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση μελετών Α.Π. κ.λπ. Δημοτικών Έργων. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση πινάκων οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ψήφιση 

συμπληρωματικών πιστώσεων.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ¨Μαθητόκοσμος 2000¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για κάλυψη αναγκών του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 294/98 Α.Δ.Σ. ως προς τα ονόματα των 

οφειλετών από κληρονόμους Απόστολου Γιούρη σε Ευθυμιάδη Σταύρο του 

Δημητρίου και Ράπτη Δημήτριο του Παναγιώτη.  

 

- Εγκρίνεται.  
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Μετά το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά 

αυτά και οι ακόλουθες αποφάσεις : 

 

423 / 2000 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε ημερίδα του δικτύου ROM. 

 

424 / 2000  Έγκριση μετακίνησης Λαϊκής αγοράς. 

 

Πρ.7/1/2000 Διακοπή της συνεδρίασης λόγω δημιουργίας επεισοδίων. 

 

425 / 2000 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων 

Γυναικών Πρωτοβάθμιας Τ.Α. με θέμα: ¨Εμείς οι γυναίκες της Νέας 

Χιλιετίας¨.  

 

426 / 2000 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή ασφαλτοδρόμων και 

τσιμεντοδρόμων πόλης Σερρών¨.  

 

427 / 2000 Ομοίως του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης Σερρών¨. 

 

428 / 2000 Ομοίως του έργου: ¨Ολοκλήρωση χωματουργικών εργασιών δρόμου Οινούσας 

– Χιονοχωρίου¨. 

 

429 / 2000 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2000 του έργου: ¨Κατασκευή ψευδοροφής στο 

αρχείο Αμαξοστασίου¨. 

 

430 / 2000 Ομοίως του έργου: ¨Αποπεράτωση τσιμεντοδρόμων στην πάροδο 

Παπαπαύλου¨. 

 

431 / 2000 Ομοίως του έργου: ¨Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στον περιβάλλοντα χώρο 

του Ξενώνα Χρυσοπηγής¨.  

 

432 / 2000 Έγκριση άγονης δημοπρασίας του έργου: ¨Μελέτη – κατασκευή – 

χρηματοδότηση – εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία 

Εμπορείου του δήμου Σερρών¨. 

 

433 / 2000 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση 

φωτεινής σηματοδότησης πόλης έτους 2000¨. 

 

434 / 2000 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή δρόμου για πρόσβαση στον οικισμό και την 

ευρύτερη περιοχή Χιονοχωρίου του Δ.Δ. Οινούσας¨.  

 

435 / 2000 Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: ¨Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Δ. 

δήμου Σερρών¨.  

 

436 / 2000 Έγκριση δαπάνης αεροφωτογράφησης των οικισμών Αγ. Ιωάννη, Ελαιώνα, 

Χιονοχωρίου, Μετοχίου, Ξηροτόπου και Οινούσας. 

 

437 / 2000 Παραπομπή του θέματα «Ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό Απαμείας» στη ΔΕ.  

 

438 / 2000 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων ¨ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ 2000¨. 
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439/ 2000 Ψήφιση πίνακα οφειλών έτους 2000. 

 

440 / 2000 Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

441 / 2000 Ομοίως με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

442 / 2000 Έγκριση προμήθειας καυσίμων.  

 

443 / 2000 Έγκριση προμήθειας ντουλαπιών κουζίνας για ανάγκες του Τμήματος 

Κοινωνικής Μέριμνας.  

 

444 / 2000 Έγκριση φορητού Η/Υ για τον Ειδικό Συνεργάτη.  

 

445 / 2000 Έγκριση προμήθειας μικροϋλικών σε συνέχεια του διαγωνισμού της 

20/2/2000. 

 

446 / 2000 Έγκριση μελέτης για την ανάδειξη προμηθειών καυσίμων.  

 

447 / 2000 Έγκριση καταβολής δαπάνης συνδρομής στα Δομικά Πληροφορικά.  

 

448 / 2000 Ομοίως στον τόμο Περιβάλλοντος στην Πολεοδομική Νομοθεσία και στο 

Περιβάλλον και Δίκαιο.  

 

449 / 2000 Έγκριση προμήθειας βιβλίων για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου.  

 

450 / 2000 Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

451 / 2000 Ομοίως προμήθειας στολών για την φιλαρμονική του Δήμου.  

 

452 / 2000 Έγκριση καταβολής δαπάνης εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

δήμου.  

 

453 / 2000 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου κ. Μπαλτά Σταύρου.  

 

454 / 2000 Ομοίως δημοτικών συμβούλων.  

 

455 / 2000 Ομοίως του Ειδικού Συνεργάτη κ. Πούλιου Ιωάννη.  

 

456 / 2000 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης απόφασης Δ.Ε. για τη Λαϊκή 

Αγορά. 

 

457 / 2000  Ομοίως ευχών του κ. Δημάρχου.  

 

458 / 2000 Τροποποίηση της αριθμ. 294/98 Α.Δ.Σ. ως προς τα ονόματα των οφειλετών 

από κληρονόμους Αποστόλου Γιούρη σε Ευθυμιάδη Σταύρο και Ράπτη 

Δημήτριο.  

 

459 / 2000 Έγκριση & παραλαβή μελέτης Ηχομόνωσης Κιν/φου «ΑΣΤΕΡΙΑ». 
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                

 

   ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                          ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       

 

Τ Α     Μ Ε Λ Η 
 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Μπάρκας Αθανάσιος  

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 


