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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η  

(Κατεπείγουσα) 

 

της 01ης Φεβρουαρίου 2012 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος   

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

 Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

Αποστολίδου Ραχήλ Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος       

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάμης Δημήτριος   

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερμοφύλη   

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας   

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος   

Δρίγκα Χρυσούλα   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος   

Ίντος Δημήτριος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1) Αγοραστός Αγοραστός. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση ίδιας συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ  2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον χαρακτηρισμό ή μη: α) Ως μνημείων δεκατριών 

(13) κτηρίων του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και β) Ως ιστορικού τόπου 

του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». 

 Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος. 

 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. 

Έχουμε δύο κατεπείγοντα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντα με την σύμ-

φωνη γνώμη του Σώματος, εάν και εφόσον εγκρίνει το Σώμα, να συζητηθούν τα δύο επείγοντα 

θέματα αυτά, σύμφωνα πάντα με αυτά τα οποία σας έχω ανακοινώσει στην πρόσκληση, την ο-

ποία έχετε όλοι σας, για μεν το πρώτο θέμα η έγκριση δηλαδή της ίδιας συμμετοχής του Δήμου 

Σερρών στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Θα πρέπει να κατατεθεί στο Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας έως τις 03.02.2012, και δεδομένου ότι η όποια καθυστέρηση εγκυμονεί κινδύ-

νους να διακοπή η διαδικασία ένταξης του Δήμου στο ως άνω πρόγραμμα, και το δεύτερο θέμα 

ως κατεπείγον και αυτό, λόγω του ότι θα συζητηθεί, το δεύτερο θέμα, στο Κεντρικό Συμβούλιο 

Νεοτέρων Μνημείων, αύριο το βράδυ στην Αθήνα. Όταν, μισό λεπτάκι, κύριε Αναστασιάδη, 

πρώτα εάν εγκρίνει το Σώμα την συζήτηση των θεμάτων, και μετά θα δώσω τον λόγο σε σας. 

Υπάρχει αντίρρηση από κάποιον συνάδελφο; Ομόφωνα ναι.  

Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Παρακαλώ. 

κ. Πρόεδρος: Το μικρόφωνό σας ανοίξτε, αν θέλετε. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να αποσύρεται το δεύτερο θέμα, όχι για την ιστορικότητα, ότι είναι 

ιστορικά μνημεία τα κτίρια, ο χώρος, αλλά για τα κτίρια, τα οποία είναι τούρκικα κτίρια, όπου 

εκεί μέσα ήταν τούρκοι στρατιώτες και βγαίναν και σκότωναν τους Έλληνες, ήταν το άντρο των 

τούρκων, από βγήκαν και σκότωσαν τον καπετάν Μητρούση, παρακαλώ πάρα πολύ να σεβα-

στείτε την μνήμη των ηρώων που σκοτώθηκαν από τους τούρκους εδώ στην πόλη των Σερρών 

και να αποσύρεται το θέμα αυτό, διότι είναι τούρκικα κτίρια και δεν επιτρέπεται τούρκικο στρα-

τώνα εμείς οι Έλληνες να τα χαρακτηρίσουμε ως μνημείο της πόλης. Μόνο το Κ12, και το Κ13 

που έγιναν από την Ελληνική διοίκηση, μόνο εκείνα είναι μνημεία της πόλης, όχι δεν είμαστε 

ραγιάδες, ραγιάδες, ραγιάδες. Όχι στα τούρκικα, να γκρεμιστούν όλα! 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, το θέμα δεν θα αποσυρθεί, διότι το Σώμα συμφωνεί, είστε ο 

μόνος ο οποίος λέτε να αποσυρθεί το θέμα. (διακόπτεται από τον κ. Αναστασιάδη που λέει κάτι 

αδιευκρίνιστο). Δεν θα κάνουμε διάλογο, αυτό δεν καταγράφεται.. Θα καταγραφεί η άρνησή σας 

να συζητηθεί το θέμα, όμως  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι το θέμα, ως ιστορικός τόπος, ναι  

κ. Πρόεδρος: Εσείς μπήκατε κατευθείαν στην ουσία του θέματος, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ είπα, ναι για τον τόπο, αλλά όχι για τα κτίρια.  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Συναινείτε να συζητηθεί 

το δεύτερο θέμα;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ναι, αλλά,… 

κ. Πρόεδρος: Άρα λοιπόν, περιμένετε, περιμένετε όταν θα φτάσουμε στο δεύτερο θέμα θα πείτε, 

θα εκφράσετε την άποψή σας. Άρα λοιπόν, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι ότι όλο το 

Σώμα, ομόφωνα, συναινεί υπέρ της συζήτησης των δύο κατεπειγόντων θεμάτων. Έτσι δεν είναι;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να συζητηθεί το θέμα, με την διαφορά, για ιστορικό τόπο, ναι, για το 

άλλο όχι. 

κ. Πρόεδρος: Ωραία. Λοιπόν, και μπαίνουμε κατευθείαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Για άλλο θέμα, για άσχετο θέμα, εκτός από τα δύο, μπορούμε να συζη-

τήσουμε;  
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κ. Πρόεδρος:Όχι δεν μπορούμε τίποτε άλλο να συζητήσουμε. Λυπάμαι πολύ, κυρία Σαραντί-

δου. Τίποτε άλλο, μόνο τα δύο κατεπείγοντα θέματα. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, για το θέμα που θέτετε, ήθελα να ρωτήσω για το δεύτερο 

θέμα  

κ. Πρόεδρος:Θα συζητηθεί. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι, θα συζητηθεί, το αντιλαμβάνομαι τώρα την έννοια του κατεπείγο-

ντος, την αντιλαμβάνομαι, όμως θα πω το εξής, εδώ έγιναν μια σειρά διαδικασιών, αποφάσεις 

επί αποφάσεων, ένα συμβούλιο, δεύτερο συμβούλιο,… 

κ. Πρόεδρος:Θα σας δώσω, κύριε Μηλίδη τον λόγο, στο δεύτερο θέμα για να τοποθετηθείτε επί 

του θέματος. Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση ίδιας συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πρώτο θέμα: [Έγκριση ίδιας συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πρό-

γραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»]. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Παναγιώτης Γρηγοριάδης. 

Παρακαλώ κύριε Παναγιώτη Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το 

καλοκαίρι του 2009 ο δήμος Σερρών κατέθεσε πρόταση στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα» που σκοπό έχει τα ενεργοβόρα κτίρια του δήμου Σερρών να προστα-

τευτούν και να βγει αυτό το πρόγραμμα για αυτά κτίρια. Το πρόγραμμα λέγεται «Πρόγραμμα 

Εξοικονομώ» του Δήμου Σερρών, με προϋπολογισμό 996.000,00 ευρώ. Το 30% αυτού του πο-

σού είναι ιδία συμμετοχή και πρόκειται για τα κτίρια, το κολυμβητήριο Σερρών, που είναι πολύ 

ενεργοβόρο, το κλειστό γυμναστήριο Σερρών και το Δημαρχείο Σερρών. Στη συνέχεια αυτή η 

πρότασή μας έτυχε θετικής αξιολόγησης στις 09.01.2012, κατ΄ επέκταση, στη συνέχεια η Ενδιά-

μεση Διαχειριστική Αρχή, η Κ.Ε.Π.Ε., το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ε-

νέργειας, δίνει κάποιες οδηγίες προς τους δήμους που θέλουν, εν τέλει να ενταχθούν, και μέσα 

σε αυτές τις οδηγίες είναι και οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

σήμερα. Αυτή η απόφαση είναι η εξής. Πρέπει να εγκριθεί η ιδία συμμετοχή του δήμου Σερρών 

σε ποσοστό 30% του ποσού που προείπα, πρέπει, σύμφωνα με το πρόγραμμα για το 2012, να 

εγκριθεί το ποσό που προβλέπεται από τον πίνακα δύο (2), να εγκριθεί το ποσό 2013 - 2015 που 

πρέπει εμείς να πληρώσουμε, που μας αντιστοιχεί και τέλος να δοθεί εξουσιοδότηση στον Δή-

μαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Αυτές τις αποφάσεις πρέπει να πάρουμε από το Συμβούλιο 

και πρέπει να σταλούν υπηρεσιακά μέχρι τις τρεις (3) του μηνός, για αυτό ήρθε το θέμα ως κα-

τεπείγον, όπως ανάφερε και ο Πρόεδρος. 

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο γραμματέας να καταγράψει τους ε-

ρωτούντες. Ο κύριος Αναστασιάδης, η κυρία Σαραντίδου, άλλος κανείς; Ο κύριος Κατιρτζό-

γλου, ωραία. Παρακαλώ, κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι,  

κ. Πρόεδρος: Έχετε το μικρόφωνο, προς το παρόν αυτό τουλάχιστον. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Α, ναι, συγνώμη. Που θα πάει θα το μάθω, ας ελπίσουμε ότι προσωρι-

νά έτσι, γιατί δεν είναι ότι καλύτερο. (χαμογελάει).  

Η ερώτηση, ίσως φανεί πολύ απλή, αλλά νομίζω ότι έχει ουσία. Υπάρχει δυνατότητα για 

290.000,00 ευρώ ιδία συμμετοχή σε ένα τέτοιο έργο, και εάν ναι από πού; Θα αυξήσουμε κάτι; 

Ή θα κάψουμε από κάτι άλλο για να τα βρούμε; Πώς; 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, σήμερα θα ψηφίσουμε πενήντα χιλιάδες για το 2012, και από κει και πέ-

ρα θα δούμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε με δικά μας χρήματα στην ιδία συμμετοχή, όταν 

λέω με δικά μας χρήματα, από δικούς μας πόρους, διαφορετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το 

Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει κάνει συμφωνία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δίνει δάνεια 

για το πρόγραμμα αυτό «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  
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Και μάλιστα το Ταμείο Παρακαταθηκών παροτρύνει τους δήμους να πάρουν δάνεια για την ιδία 

συμμετοχή τους. Άρα δεν τίθεται θέμα μη εξεύρεσης αυτών των χρημάτων για την ιδία συμμε-

τοχή.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος ερωτών. Ο κύριος Αναστασιάδης, παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε αντιδήμαρχε, θα μπορούσε να γίνει μιας προσπάθεια γιατί εί-

ναι πάρα πολύ μεγάλη η ιδία συμμετοχή να κατέβει στο 15% τουλάχιστον; Είναι πρωτοφανές, 

πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλη ιδία συμμετοχή. 

κ. Δήμαρχος: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται, είναι από το ΕΣΠΑ καθορισμένο, δεν γίνεται.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Καλύφθηκα.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, τοποθετήσεις επί του θέματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο κύριος 

Μηλίδης, άλλος. Ο κύριος Μηλίδης έχει τον λόγο και κλείνουμε με εσάς.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Εφόσον πρόκειται να γίνει μια αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, για το οποίο όλοι 

οι Έλληνες το ζητάμε κάθε μέρα, νομίζω ότι είναι θετικό να ξεκινήσουμε, αρκεί βέβαια η διαβε-

βαίωση του κυρίου Δημάρχου, ότι θα βρεθούν τα χρήματα, γιατί είναι πραγματικά, συμφωνώ με 

τον κύριο Αναστασιάδη, είναι αρκετά μεγάλο το ποσό, να βρεθούν τα χρήματα, χωρίς να επιβα-

ρύνουμε τους συμπολίτες μας με τίποτε άλλο, κάποιο άλλο τέλος, ή κάπου αλλού. Εφόσον τα 

χρήματα θα βρεθούν, έστω και από το Παρακαταθηκών και φαντάζομαι με χαμηλό επιτόκιο, 

γιατί και το επιτόκιο είναι θέμα επί των ημερών μας, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί 

το ποσό είναι αρκετά σημαντικό, και πιστεύω ότι μελλοντικά η μείωση των ενεργειακών πηγών 

σε χρηματικά ποσά θα είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει βέβαια να χαιρετίσουμε και την προη-

γούμενη δημοτική αρχή, η οποία είχε προβλέψει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟ-

ΜΩ» και νομίζω ότι ήταν στο πρόγραμμα, τουλάχιστον στο δικό μου πρόγραμμα ήταν από τις 

πρώτες προτεραιότητες. Για αυτό λοιπόν ψηφίζουμε ναι με τους όρους και με την διαβεβαίωση 

αυτήν που λέει ο κύριος Δήμαρχος.  

Μόνο μήπως, δεν ξέρω δεν μπόρεσε να κάνει διευκρίνιση ο κύριος Γρηγοριάδης, βέβαια τώρα 

δεν είναι ερώτηση, αλλά επειδή τα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν κατεβεί πολύ τα ποσοστά, για 

αυτό ρώτησε και ο κύριος Αναστασιάδης, ότι τα ποσοστά της ίδιας συμμετοχής, αυτό είναι φι-

ξαρισμένο; έχει λήξει το 30%; Συνέχεια κατεβαίνουν τα ποσοστά. Έχουμε φτάσει, σε μερικές 

περιπτώσεις, κύριε αντιδήμαρχε, στο 5%, δεν ξέρω, αν ισχύει δεν είμαι τεχνοκράτης στο θέμα.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:Η πρόσκληση ήταν με αυτό το ποσοστό.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όταν υποβλήθηκε η πρόταση ήταν με αυτό το ποσοστό, αλλά είπαν 

ότι μπορεί με τον χρόνο, κατεβεί. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:Φυσικά αν μπορεί να κατεβεί, φυσικά θα το κατεβάσουμε, δεν υ-

πάρχει θέμα. Καλά κάνετε που το λέτε. Απλώς να προσθέσω και να πω ότι το πρόγραμμα αυτό 

είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα χρήματα μπορεί να φαίνονται αρκετά, αλλά εμείς θα εξοικονο-

μήσουμε πάρα πολλά χρήματα με την πάροδο του χρόνου. Τα κτίρια αυτά είναι πάρα πολύ ενερ-

γοβόρα. 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διαλογική συζήτηση, σας παρακαλώ.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:Θα χρησιμεύσει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα, αν υλοποιηθεί, αυ-

τό θέλω να πω.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Μισό λεπτό μονάχα, κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Κοτρώνη.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Επειδή δεν σας βλέπω και πολύ σίγουρος, δεν ήθελα να κάνω, αλλά 

κ. Πρόεδρος: Σίγουρος για ποιο θέμα;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Σίγουρος για το ποσοστό συμμετοχής και επειδή δεν είναι σε κάποιες 

περιπτώσεις που λέει ο κύριος Μηλίδης, αλλά επειδή ξέρω ότι, γενικά η συμμετοχή θα έχει πάει 

στο 5%, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και επειδή δεν σας βλέπω να δίνετε με τόση σιγουριά την 

απάντηση μήπως πρέπει να το ψάξετε, έστω την τελευταία στιγμή, να μην κάνετε καμιά γκάφα 
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και συμμετέχουμε με 25%, χωρίς να είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά αυτό υποτίθεται ότι το έχετε 

ψάξει εσείς, και επειδή δεν απαντάτε με σιγουριά για αυτό το λέω, να το δείτε.  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι μόνο για τον δήμο Σερρών. Είναι πρόγραμμα για 

όλους τους δήμους. Αν κατέβει, θα κατέβει πάλι για όλους του δήμους, δεν είναι μόνο για τον 

δήμο Σερρών. Τα δε χρήματα είπαμε από που μπορούμε να τα βρούμε, ή από δικούς μας πόρους, 

ή από δάνειο, που σίγουρα δίνει. Έχω μιλήσει εγώ με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων που μου λέει ευχαρίστως να σας δώσουμε δάνειο για τέτοιους σκοπούς.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, ζητήσατε τον λόγο;  

Φωτιάδης Στέφανος: Μια ερώτηση να κάνω προς τον εισηγητή, βεβαίως  

κ. Πρόεδρος: Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ.  

Φωτιάδης Στέφανος: Δεν διευκρινίζεται εδώ, μας δώσατε τρεις πίνακες, τίτλος υποέργου, δεν 

μας λέτε τι αφορά ο κάθε πίνακας και βλέπω τρεις φορές να επαναλαμβάνεται παροχή υπηρε-

σιών, παροχή υπηρεσιών ένα, δύο και στους τρεις πίνακες το ίδιο, παροχή τεχνικών υπηρεσιών, 

αυτά θα γίνουν, δηλαδή συμμετέχουμε σήμερα, για να καταλάβω ακριβώς τι ψηφίζουμε σήμερα. 

Έχουμε τις μελέτες, προφανώς όχι, εφόσον ψηφίζουμε. Για διευκρινίστε αυτό σας παρακαλώ.   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:Στον πρώτο πίνακα χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί συνεργάτες, με 

απευθείας ανάθεση, όπως είχε αποφασίσει το τότε συμβούλιο.  

κ. Δήμαρχος: Ήδη χρησιμοποιήθηκαν.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:Ήδη χρησιμοποιήθηκαν, είναι από το 2009, για αυτό μέσα στα πρώ-

τα πενήντα χιλιάρικα περίπου, που λέμε για το δώδεκα, εκεί στην ουσία θα αποπληρωθούν οι 

εξωτερικοί συνεργάτες του εννέα, και θα προετοιμαστούν οι σχετικές οριστικές μελέτες και θα 

γίνει προσπάθεια, μέσα στο δώδεκα, να προλάβουμε, να έχουμε ανάδοχο για το έργο.  

Φωτιάδης Στέφανος: Να ρωτήσω, τρεις πίνακες, κάθε πίνακας σε ποιο έργο αναλογεί;  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, διευκρινιστικά, μισό λεπτάκι, κύριε αντιδήμαρχε, έχουμε τον κύριο Πά-

λα, ο οποίος, για αυτό και τον καλέσαμε για να δώσει με πληρότητα όλες τις λεπτομέρειες, αν 

θέλετε πάρτε το μικρόφωνο και μπορείτε και από εκεί που είστε να ομιλείτε, ή αν θέλετε πλη-

σιάστε κοντά στο μικρόφωνο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Μήπως μπορεί ο κύριος Πάλας, επειδή αναφέρεται στην απόφαση ότι 

πρέπει οι πιστώσεις θα είναι από πιστώσεις της ΣΑΤΑ, μήπως έχουμε πρόβλημα στην απόφαση 

αν το αφήσουμε αόριστο και πάμε από δανεισμούς ή ΣΑΤΑ. Διότι η εισήγηση λέει καθαρά ότι 

πρέπει να δεσμευτούν πόροι, 50.000,00 ευρώ από την ΣΑΤΑ 2012, τα υπόλοιπα 210.000,00 ευ-

ρώ, αν θυμάμαι καλά περίπου, 240.000,00 ευρώ, ναι, θα πρέπει να πάμε μέχρι το δεκαπέντε. 

Στην απόφαση αυτή, για να είναι δεσμευτική προς την Διαχειριστική Αρχή, θα πρέπει να αναφέ-

ρεται η χρηματοδότηση, οπότε επειδή άκουσα από τον Δήμαρχο, εγώ νόμιζα ότι είναι ΣΑΤΑ, 

επειδή άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι πιθανά να είναι και από δάνειο, 

κ. Δήμαρχος: Όχι, τώρα ψηφίζουμε μόνο τα πενήντα χιλιάρικα.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Όχι, από κάτω ζητάμε και μέχρι το δεκαπέντε να είναι δεσμευμένα. 

κ. Δήμαρχος: Τώρα ψηφίζουμε μόνο τα πενήντα χιλιάρικα και τον προϋπολογισμό της ιδίας 

συμμετοχής. Τίποτε άλλο. Ψηφίζουμε τα 290.000.00 ευρώ, πόσο είναι, δηλαδή τον προϋπολογι-

σμό της ιδίας συμμετοχής και ψηφίζουμε πενήντα χιλιάρικα για το δώδεκα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Πάλα, εάν θέλετε, το μικρόφωνο το έχετε; Για να κατα-

γράφεται αυτό που λέτε. Ανοίξτε το μικρόφωνο από κάτω. Ευχαριστώ πολύ.  

Πάλλας: Οι τρεις πίνακες είναι, ως προς τα υποέργα, ακριβώς ίδιοι, αν τα έχετε διαβάσει. Α-

πλώς η διαφοροποίησή τους είναι ότι στον πρώτο πίνακα φαίνεται η συνολική κατανομή των 

υποέργων όπως περιλαμβάνεται στο τεχνικό δελτίο, το οποίο είχε υποβληθεί από το 2009 και 

έχει βαθμολογηθεί θετικά, μέχρι στιγμής, από το Κ.Α.Π.Ε., οι δε δύο άλλοι επαναλαμβάνουν τα 

ίδια υποέργα, ίσως με υπερβολική ανάλυση ξεχωρίζοντας πως αθροίζονται τα πενήντα χιλιάρικα 

που είναι για το δώδεκα για να μπορέσει να γίνει και μια αρχική εγγραφή των υποέργων αυτών 

στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου με τροποποίηση και ο τρίτος πίνακας είναι το υπόλοιπο ποσό 
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ανά υποέργο μέχρι το 2015, με τις τωρινές πληροφορίες που έχουμε γιατί οι πληροφορίες τρέ-

χουν, έχουμε κάνει ερωτήματα, σαν υπηρεσία, στο Κ.Α.Π.Ε. τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακό-

μη σε κάποια επί μέρους ζητήματα και ακόμη διευκρινίζω ότι δεν έχει γίνει η οριστική ένταξη 

και η οριστική έγκριση του τελικού τεχνικού δελτίου. Παρόλα αυτά όμως το Κ.Α.Π.Ε. και το 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. μας ζητάει αυτή την απόφαση ακριβώς με το λεκτικό που την έχουμε εισηγηθεί, για 

να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο πρόγραμμα αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις προς τον υπηρεσιακό παράγοντα; Νομίζω ότι το θέμα ολο-

κληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογία. Μισό λεπτό μόνο. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Μηλίδη. Έχετε τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Επειδή πράγματι και εγώ διαπίστωσα ότι δεν είναι σίγουρο αυτό που λέει 

ο κύριος αντιδήμαρχος και απαντάει, για το θέμα του ποσοστού, και απαντάει ο δήμαρχος, και 

αυτό αφορά όλη την Ελλάδα, βεβαίως αφορά την Ελλάδα. Κάποιος όμως, μήπως πρέπει να κι-

νήσει την διαδικασία μέσω ΚΕΔΕ και τα λοιπά, μήπως καμιά φορά λέμε, α αυτό αφορά όλους 

και εμείς ακολουθούμε, θα μπορούσε κάποια φορά να είναι και δήμος Σερρών πρωταγωνιστής 

σε αυτόν τον τομέα. Γιατί ακούγεται, κύριε δήμαρχε, ακούγεται ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα 

για αυτόν τον λόγο και επιμένω, εάν δεν σας ενδιαφέρει εντάξει, αλλά ακούγεται και γράφεται 

ότι έχον αλλάξει τα δεδομένα, ως προς τα ποσοστά συμμετοχής για να έχουμε απορροφητικότη-

τα μεγαλύτερη. Βάλτε το θέμα στην ΚΕΔΕ. 

κ. Δήμαρχος: Κύριε Μηλίδη, το σίγουρο είναι 30% αυτήν την στιγμή. Είπαμε εάν αλλάξει κάτι 

θα μας έρθει καινούργιο έγγραφο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Μήπως έχει αλλάξει, κύριε δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Ε, ωραία, θα προσπαθήσουμε, έχετε την εντύπωση ότι δεν γίνονται προσπάθειες 

να αλλάξει; Τέλος πάντων. Για την ιδία συμμετοχή έγιναν ήδη προσπάθειες και από μένα προ-

σωπικά για να μην την πληρώσουμε την ιδία συμμετοχή ούτε με δάνειο. Έγιναν μέσα από την 

ΚΕΔΕ, προς την ΚΕΔΕ, εγώ πρότεινα μέσα από το «Πράσινο Ταμείο» να πάρουμε ένα ποσό για 

να το διαθέσουμε για την ιδία μας συμμετοχή, η απάντηση ήταν αρνητική και πρέπει να σας πω 

ότι ξέρετε τι μου είπαν κάποιοι δήμαρχοι; Αν δεν μπορείτε να βρείτε την ιδία συμμετοχή, επειδή 

ήταν εκτός προγράμματος, αν δεν μπορείτε να βρείτε την ιδία συμμετοχή εσείς, παραιτηθείτε να 

μπούμε εμείς! Καταλάβατε τι γίνετε; Γίνετε μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν στο πρόγραμμα 

αυτό. Και αυτοί που έμειναν από έξω καραδοκούν. Ασφαλώς και θα συνεχίσουν να γίνονται 

προσπάθειες μήπως και το 30% πέσει. Το σίγουρο όμως είναι 30% η ιδία συμμετοχή, τι δεν είναι 

σίγουρο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 

κ. Δήμαρχος: Ε, τι άλλο να σας πω! 

κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία, κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Το μικρόφωνο! 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, εμείς σαν δημοτική αρχή κάναμε μια μεγάλη προ-

σπάθεια να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, ο κύριος Πάλας ξέρει πάρα πολύ καλά, και μπράβο 

του. Απλώς παρακαλάμε και λέμε ότι επειδή πράγματι, είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή, να κά-

νουμε την ερώτηση. Δεν είναι κακό αυτό που λέει ο κύριος Μηλίδης. Αυτό λέμε, δεν λέμε τίποτε 

άλλο.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι. 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 
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Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

ΘΕΜΑ  2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον χαρακτηρισμό ή μη: α) Ως μνημείων δεκατριών 

(13) κτηρίων του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και β) Ως ιστορικού τόπου 

του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». 

 

κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα της κατεπείγουσας συνεδρίασης, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι: [Λήψη απόφασης σχετικά με τον χαρακτηρισμό ή μη: α) Ως μνημείων δεκα-

τριών (13) κτιρίων του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και β) Ως ιστορικού τόπου του 

πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»]. Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας για το θέμα.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, ναι, επί της διαδικασίας, έχετε τον λόγο  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ήθελα να πω ότι το θέμα ήρθε ως κατεπείγον, διότι μας καίνε οι ημερο-

μηνίες, όμως εδώ μέσα υπάρχουν δύο εισηγήσεις, μία της διεύθυνσης νεοτέρων μνημείων και η 

άλλη της αρχιτεκτονικής. Είναι δύο εισηγήσεις, οι οποίες έγιναν εδώ και καιρό, δεν καταλαβαί-

νω γιατί εδώ δεν συζητήθηκε ποτέ αυτό το θέμα; Δεν ήρθε ποτέ ως θέμα, ώστε να υπάρχει ο κα-

τάλληλος χρόνος να διερευνήσουμε , να ψάξουμε, να δούμε τους νόμους. Για μένα είναι αδιανό-

ητο, διότι αυτές οι αποφάσεις δεν ελήφθησαν έτσι από μόνες τους, κάποιοι είχαν κάποια αίτηση, 

κάπου υπήρχε ένα έγγραφο. Για αυτό έρχεται κατεπειγόντως, βεβαίως πρέπει να το συζητήσου-

με, διότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι πάλι πρόκειται περί λάθους. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, απαντήστε κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Δεν υπάρχει κανένα λάθος και είναι πάρα πολύ, απορώ γιατί δεν μπορώ να κατα-

λάβω γιατί δεν έγινε κατανοητό. Δεν ήρθε κανένα έγγραφο μέχρι τώρα, πλην του χθεσινού, 

προς τον δήμο. Κανένα έγγραφο από πουθενά. Τι να σας φέρω; (Παίρνει τον λόγο, αυθαίρετα, 

χωρίς να ακούγεται καλά ο κ. Κοτρώνης). Όχι, όχι, όχι. Ποιο, σε μας δεν ήρθε.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Καλά σοβαρά μιλάτε τώρα;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη! 

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως, σε μας, στον δήμο Σερρών δεν ήρθε. Λοιπόν, το έγγραφο που ήρθε είναι 

αυτό όμως στην τοποθέτησή μου θα πω το ιστορικό και θα γίνει κατανοητό. Διότι, κοιτάξτε, υ-

πήρξε, λοιπόν, να κάνω την τοποθέτηση, μα αυτό, κύριε Κοτρώνη, δεν έχει καμία σχέση αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Μα δεν έχει καμία σχέση, αυτό δεν έχει καμία σχέση. (Ξανά επεμβαίνει ο κ. Κο-

τρώνης) 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Πως δεν έχει σχέση. 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Μην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ, δύο λεπτά υπομονής, 

λοιπόν, δύο λεπτά υπομονής. 

κ. Δήμαρχος: Μα είναι πολύ απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα 

πολύ απλό. Λοιπόν, να κάνω την τοποθέτηση ή μετά;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επιτρέψτε μου παρακαλώ, μισό λεπτό. 

κ. Πρόεδρος: Δεν θέλετε, κύριε Αναστασιάδη, να…, ο εισηγητής,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι, να πω δυο κουβέντες και μετά. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επειδή εμείς ήμαστε απόγονοι των Ελλήνων (ακούγεται οχλαγωγία 

στην αίθουσα και χαμόγελα ειρωνείας από τον κ. Αναστασιάδη). Παρακαλώ πάρα πολύ, αυτόν 

τον άνθρωπο, αυτόν πέταξέ τον έξω, πέταξέ τον έξω αυτόν, πέταξέ τον έξω, πέταξέ τον έξω αυ-

τόν τον άνθρωπο, πέταξέ τον έξω. 



 9 

κ. Πρόεδρος: Ελάτε εδώ και διευθύνετε το συμβούλιο, όταν θα σας δίνετε ο λόγος, τότε θα μι-

λάτε. Θα πρέπει να σέβεστε ορισμένα πράγματα. Για όλους ισχύουν τα ίδια, κύριοι συνάδελφοι.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε, επαναλαμβάνω, επειδή εμείς ήμαστε απόγονοι των 

Ελλήνων και τα κτίρια αυτά τα κάνανε οι τούρκοι, και το είχαν άντρο εκεί μέσα, από κει μέσα 

έβγαιναν και σκότωναν, παράδειγμα, ο καπετάν Μητρούσης από αυτούς σκοτώθηκε, από κει 

μέσα βγήκαν και πήγαν να σκοτώσουν τον καπετάν Μητρούση στην Ευαγγελίστρια. Θέλω να 

πω ότι επειδή εμείς είμαστε απόγονοι των Ελλήνων, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, πρέπει να σε-

βαστούμε τους προγόνους μας, και να μην επιτρέψουμε τούρκικα κτίρια να τα χαρακτηρίζουμε 

μνημεία μέσα στην πόλη μας. Είναι ντροπή. Αδιανόητο. Αυτό ήθελα να πω. Σκεφτείτε καλά, 

εγώ αποσύρομαι, μόνο για τα δύο κτίρια μπορούμε να μιλήσουμε που είναι ελληνικά, το Κ12 

και το Κ13. Αυτά τα έκτισαν Έλληνες. Αυτά ναι, όχι για τα άλλα. Και εγώ αποχωρώ από την 

αίθουσα, διότι ντρέπομαι να συζητάω τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, υπήρξε μία πρόταση από την δημοτική κίνηση «Διάβαση Πεζών» το 

2007 προς την Εφορία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας για να χαρακτηριστούν τα 

κτίρια του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», 

κ. Πρόεδρος: Ησυχία κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

κ. Δήμαρχος: Ως μνημεία και ολόκληρο το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», ως ιστορικός τόπος. 

Η διαδρομή μιας τέτοιας αίτησης, ποια είναι, όταν κατατίθεται μια τέτοια αίτηση προς την Εφο-

ρία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. Η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων διαβιβάζει την 

εισήγησή της προς την Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στην 

Αθήνα και εν συνεχεία η Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς την 

πάει στο Κεντρικό Συμβούλιο για να ληφθεί η οριστική απόφαση, όπου τότε καλούνται οι εν-

διαφερόμενοι να εκφράσουν την άποψή τους.  

Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή που θα συζητηθεί το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων 

Μνημείων και πρέπει εμείς να εκφράσουμε την άποψή μας στην τελική εισήγηση που θα πάει 

στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων.  

Λοιπόν, η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας έκανε αποδεκτή την εισήγηση 

της δημοτικής κίνησης «Διάβαση Πεζών» και εισηγήθηκε προς την Διεύθυνση Νεότερης και 

Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς να χαρακτηριστούν διατηρητέα τα κτίρια και ιστορικός 

τόπος το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». Η Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 

Κληρονομιάς κάνει εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων και εισηγείται 

τον χαρακτηρισμό των 13 κτιρίων ως μνημείων, όμως όχι τον χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου 

του στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ».  

Η Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στέλνει την εισήγησή της 

προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να πάρει την άποψή του, διότι το θεωρεί, εσφαλμένα 

φυσικά, ιδιοκτήτη και κοινοποιεί, αυτή την εισήγησή της, και στον δήμο Σερρών. Ο δήμος Σερ-

ρών όμως είναι ο ιδιοκτήτης, δεν είναι δυνατόν να μην εκφράσει ο δήμος Σερρών την άποψή του 

και έρχεται το θέμα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να εκφράσει την άποψή του ο δήμος και να την 

καταθέσει στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων.  

Η πρόταση η δική μας είναι η εξής: «Όσα από τα κτίρια που υπάρχουν, από αυτά τα 13 κτίρια, 

που υπάρχουν, στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» συγκεντρώνουν εκείνα τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία που μπορούν να χαρακτηριστούν μνημεία, βεβαίως να χαρακτηριστούν μνημεία, δια-

φωνούμε όμως με τον χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου του στρατοπέδου, ολόκληρου του 

πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Και δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, διότι ούτε ιστορικά και μυθικά γεγονότα διαδραματίσθηκαν 

στο στρατόπεδο αυτό, ούτε μνημεία υπάρχουν, ούτε σύνθετα έργα της φύσης και του ανθρώπου 

επίσης υπάρχουν».  

Αυτοί είναι η πρότασή μας την οποία φυσικά και καταθέτω προς ψήφιση στο Σώμα. 
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κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ανοίγουμε κύκλο ερωτήσεων. Παρακαλώ ποιος 

θέλει να κάνει ερωτήσεις. Ο κύριος Κοτρώνης και ουδείς άλλος. Παρακαλώ, κύριε Κοτρώνη, 

έχετε τον λόγο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μηλίδης, μπορεί να μην ήσασταν 

υποχρεωμένοι να μας κοινοποιήσετε αυτό το έγγραφο, εδώ δεν μιλάμε για τον τύπο, μιλάμε για 

την ουσία πάντα. Και πολύ σωστά ο κύριος Μηλίδης, λέει από τις οκτώ Νοεμβρίου, όχι μονάχα 

δεν το φέρατε εδώ για να εκφράσουμε μια άποψη εμπεριστατωμένη, να έχουμε δυο και τρεις 

μήνες προθεσμία, για κάποιους που δεν ξέρουν το θέμα, δεν μιλάμε τώρα για μας που έχουμε 

ασχοληθεί και έχουμε κάνει την αίτηση, και να μας το φέρετε μέσα σε μια μέρα μα εκφέρουμε 

τώρα άποψη, ως κατεπείγον. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Το έχετε το έγγραφο, το κρύψατε, 

το αρνηθήκατε, παρά το ότι εμείς δώσαμε συνέντευξη τύπου, και πολύ καλά το θυμήθηκαν και 

οι δημοσιογράφοι, μόνο με αυτό το έγγραφο, το οποίο ήρθε από τις οκτώ Νοεμβρίου και μάλι-

στα σε μας κοινοποιείτε. Ήρθε σε σας, ήρθε στις τεχνικές υπηρεσίες, κοινοποιήθηκε κάτω, και 

δεν θεωρήσατε σκόπιμο, παρά την αντίθετη άποψη, που κατά την γνώμη μας έπρεπε να είναι 

θετική, να το φέρετε εδώ, να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση, όποιοι, εν πάσει περιπτώσει ήθε-

λαν να έχουν.  

κ. Δήμαρχος: Νομίζω απάντησα επί του θέματος αυτού, τώρα έπρεπε να έρθει το θέμα στο δη-

μοτικό συμβούλιο για να εκφράσει την άποψή του το δημοτικό συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τοποθετήσεις επί του θέματος. Κύκλος τοποθετή-

σεων, από τους κ. Μηλίδη, κύριο Φωτιάδη, κυρία Σαραντίδου, κύριο Κοτρώνη, γραμματέα, ναι 

ο κύριος Στεργίου, ο κύριος Γκότσης, ωραία. Παρακαλώ, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το θέμα το 

οποίο συζητάμε είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό για το δήμο μας, για την πόλη μας, και έχω την 

αίσθηση, όπως έκανα την τοποθέτησή μου προηγουμένως διαδικαστικά, ότι το θέμα μπορούσε 

να έρθει, ώστε να υπάρχει ζύμωση. Τέτοια σοβαρά θέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν 

έρχονται με την μορφή του κατεπείγοντος, αύριο, που λέει ο κύριος Δήμαρχος, είναι η τελική 

απόφαση. Ουαί και αλίμονο, αν φτάνουμε στην τελική απόφαση και να εκφράζουμε την γνώμη 

μας λίγο πριν. Λοιπόν, και για το λόγο το αληθές των συναδέλφων, θα παρακαλούσα και οι κά-

μερες να πάρουν, εδώ έχω το έγγραφο με ημερομηνία, Θεσσαλονίκη 11 Νοεμβρίου από την Ε-

φορία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, όπου διανέμεται στον δήμο Σερρών, γρα-

φείου Δημάρχου, Μεραρχίας 1, μήπως μιλάμε για άλλο δήμο; Εγώ νομίζω, μιλάμε για τον δήμο 

Σερρών. Επίσης στον δήμο Σερρών, διεύθυνση πολεοδομίας, στον δήμο Σερρών, διεύθυνση τε-

χνικών υπηρεσιών, και στην δημοτική κίνηση πεζών. Αυτά είναι.  

κ. Δήμαρχος: Από την Διεύθυνση Νεοτέρων Μνημείων, πότε ήρθε το έγγραφο;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Έντεκα Νοεμβρίου! Έκανε δυο μήνες;. 

κ. Δήμαρχος: Όχι από την Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Και αυτό ήταν αρκετό για να έρθει, ήταν πάρα πολύ αρκετό για να έρθει, 

για το ίδιο θέμα συζητάμε.  

κ. Δήμαρχος: Το έγγραφο από την Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρο-

νομιάς ήρθε χθες! 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Δήμαρχε, μην διυλίζεται τον κώνωπα, κύριε Δήμαρχε, μην κωλυ-

σιεργείτε, (χτύποι κουδουνιού) Η ουσία του θέματος είναι αυτή. Το ένα και το άλλο. Για αυτό το 

θέμα μιλούσαμε και εδώ, και εδώ έπρεπε να εκφράσουμε την άποψή μας. Αυτό νομίζω ότι, όσοι 

έχουν αυτιά ακούν, βλέπουν και κρίνουν. (κάποιος κάτι λέει, και συνεχίζει σχολιάζοντας) Άσκο-

πο είναι; Άσκοπο είναι, όλα άσκοπα είναι.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, όχι διάλογο. Δεν σας διακόπτω, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ο κύριος Δήμαρχος με διέκοψε.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν του άρεσε αυτό που είπα. Δεν του άρεσε αυτό που είπα, εντάξει. Λοι-

πόν, εδώ που βλέπουμε, βλέπουμε, λοιπόν, δύο εισηγήσεις, η μία είναι από την Εφορία Νεοτέ-
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ρων Μνημείων και η άλλη είναι από την Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 

Κληρονομιάς. Και βλέπουμε το εξής οξύμωρο. Διαφοροποιούνται οι δυο, υπάρχει διχογνωμία, 

για το θέμα των ιστορικών τόπων, για το τρίτο θέμα. Ως προς τα μνημεία δεν διαφοροποιούνται, 

λένε ναι πρέπει να χαρακτηριστούν ως μνημεία, διότι είναι μετά το 1830, διότι έχουν μια αρχιτε-

κτονική συγκεκριμένη, και λέει ακόμη και αυτά που ήταν επί Οθωμανικής διοίκησης, αλλά και 

επί Ελληνικής διοίκησης να μείνουν. Αυτό θα έπρεπε όλους μας, για αυτό λέω ότι θα έπρεπε να 

συζητηθεί, μετά από πού σκέψη και να ζυμωθεί το θέμα, διότι εδώ υπάρχουν δυο γνώμες, δυο 

κατά κύριο λόγο αρμοδίων οργάνων, τα οποία, εντάξει το ένα μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο 

βαθμό, αλλά δεν παύουν να είναι δυο όργανα που ασχολούνται με τέτοια τα θέματα.  

Συμφωνούν λοιπόν, ότι τα κτίρια είναι μνημεία, πώς είναι δυνατόν, ιστορικά μνημεία, πώς είναι 

δυνατόν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κτίρια να είναι μνημεία, 

ενώ ο τόπος να μην είναι ιστορικός; Δεν ταιριάζει, δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Για να σκε-

φτούμε λιγάκι. Είναι δηλαδή, τα κτίρια που είναι μέσα μνημεία, αλλά ο χώρος δεν είναι μνημείο, 

δεν είναι ιστορικός τόπος. Εγώ θέλω να πω ότι όλα τα στρατόπεδα της Ελλάδος, όλα τα στρατό-

πεδα της Ελλάδος, που δέχτηκε τόσες επιθέσεις, τόσους πολέμους, όλα είναι ιστορικοί τόποι, 

κατά την γνώμη μου και έτσι έπρεπε να χαρακτηρίζονται. Πολλώ μάλλον δε, των Σερρών μια 

ακριτική πόλη που άσχετα, τώρα αν ζούμε μια άλλη εποχή, ήταν προπύργιο του Ελληνισμού. 

Και όλα τα στρατόπεδα είχαν διαδραματίσει σημαντικούς ιστορικούς αγώνες για αυτό και μόνο 

θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ιστορικοί τόποι. Και θα σας πω ακριβώς, επειδή ο κύριος 

Δήμαρχος, είπε ότι, δεν είναι ιστορικοί τόποι. Μόνο την πρώτη παράγραφο διάβασε, όπου λέει 

νοούνται εκτάσεις στην ξηρά, στην θάλασσα και τα λοιπά που αποτελούν χώρο εξαίρετο ιστορι-

κών ή μυθικών γεγονότων.  

Παρακάτω όμως στον ίδιο άρθρο, κυρίες και κύριοι, στον νόμο 3028 και στο άρθρο 2, παράγρα-

φος 4, εδάφιο 4, κύριε Πρόεδρε, λέει «Μεταγενέστερα του 1830 έργα είτε σύνθετα του ανθρώ-

που και της φύσης, μεταγενέστερα πάλι του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και 

ομοιογενείς χώρους, τι είναι ομοιογενείς χώροι, που είναι δυνατόν να απεικονιστούν τοπογραφι-

κά και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, 

τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής και εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας». 

Όταν λέμε ιστορικής σημασίας, δηλαδή τα μνημεία είναι ιστορικής σημασίας, αλλά ο τόπος δεν 

είναι ιστορικής σημασίας; Άρα εμπίπτει στον νόμο αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Άλλα δύο λεπτά, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άρα, άρα θα μπορούσε,  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γαλάνη, παρακαλώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Περιμένω, να τελειώσει ο κύριος Γαλάνης, για να συνεχίσω,  

κ. Πρόεδρος: Έχετε τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Εντάξει, λοιπόν, άρα δηλαδή, σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο, αν το 

δούμε σε βάθος και το μελετήσουμε θα δούμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Και να πω και κά-

τι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν χαρακτηριστούν ιστορικοί τόποι θα μείνουν έτσι με 

τα κτίρια τα οποία οπωσδήποτε θα υπάρξει κάποια αναστήλωση και θα μπορούσαν να είναι και 

πόλοι έλξης. Μην ξεχνάτε ότι τις Σέρρες ο πιο πολύς κόσμος, και είναι πάρα πολύς κόσμος σε 

όλη την Ελλάδα, θα την θυμάται για τα στρατόπεδα, όπου και αν βρεθείτε, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, θα δείτε ότι λένε, εγώ υπηρέτησα στα πυροβολικά, εγώ στα πεζικά και εγώ εκεί. 

Μπορεί να είναι ακόμη, ένα ωραίο πάρκο και να είναι και ένα πάρκο το οποίο θα μπορεί να το 

επισκέπτεται ο κάθε ένας. Άρα η σημερινή απόφασή μας είναι ιστορική, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, άσχετα εάν έχει έρθει με την μορφή του κατεπείγοντος, είναι ιστορική και νομίζω ότι θα 

πρέπει να σκεφτούμε πολύ βαθιά αν θα πρέπει να είμαστε υπαίτιοι, να μην χαρακτηριστούν ως 

ιστορικοί τόποι. Εκεί λοιπόν στην εισήγηση που λέει, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, είναι αρκετά 

τα έγγραφα, εκεί που λέει στην εισήγηση ότι είναι ιστορικά μνημεία για μένα και οι τόποι που τα 

περιλαμβάνουν είναι ιστορικοί τόποι. Μπορούν να κρατηθούν, έχουμε ευθύνη έναντι των επερ-

χόμενων γενεών. Για αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να μην δεχτούμε την πρόταση του κυ-
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ρίου Δημάρχου που λέει ναι στα κτίρια, αλλά όχι ιστορικό τόπο, αλλά να ψηφίσουμε ότι είναι 

ιστορικοί τόποι. Επομένως την πρόταση του κυρίου δημάρχου την καταψηφίζουμε, διότι σας 

λέω ότι δεν συνάδει με την ιστορία των Σερρών. Έχουν πολύ μεγάλη ιστορία αυτά τα στρατόπε-

δα και του «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ, για να μην χαρα-

κτηριστεί έτσι, δεν μπορεί, ακόμη και αυτή, αυτό το οξύμωρο να υπάρχει διχογνωμία, σημαίνει 

ότι και αυτοί στην Κεντρική Μακεδονία, η εφορία, κάτι είδε στον νόμο. Ο νόμος μπορεί να το 

εντάξει, και εν πάσει περιπτώσει, να κάνουμε την προσπάθειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση 

η δική μας είναι όλο, και τα κτίρια και ο τόπος.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, έχετε τον λόγο. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Δήμαρχε, για μια ακόμη φορά καταφέρατε ένα θέμα το οποίο κατά 

πρώτο, κατά εξοχήν αυτής της περιόδου, μας έμεινε να διασπάσατε την δύναμη του δημοτικού 

συμβουλίου, αν είχατε πάρει μια ομόφωνη απόφαση και να δημιουργήσετε ένα κλίμα το οποίο 

δεν ταιριάζει με το συγκεκριμένο θέμα γιατί στην βάση του νομίζω ότι συμφωνούμε. Τι ακριβώς 

σήμερα συζητούμε; Σας άκουσα με προσοχή. Διατυπώσατε την εισήγηση της υπηρεσίας, την 

υπηρεσιακή εισήγηση. Δεν μας τεκμηριώσατε επί της ουσίας, με βάση την δική σας προσέγγιση, 

ως παράταξη, γιατί λέτε ότι το στρατόπεδο το συγκεκριμένο δεν είναι ιστορικός τόπος. Και για 

να πάμε και λίγο πιο βαθιά. Και εδώ θέλω να συγχαρώ την «Διάβαση Πεζών» για την όλη πρω-

τοβουλία. Στο μυαλό όλων μας και θα το πούμε καθαρά είναι και το συγκεκριμένο στρατόπεδο 

για το οποίο συζητούμε να αποτελέσει πρόκριμα, ούτως ώστε να αποκτήσουμε σταδιακά το σύ-

νολο των στρατοπέδων υπέρ του δήμου και της τοπικής κοινωνίας, στο σύνολό τους. Θαρρώ ότι 

αυτή η θέση ήταν κοινή θέση, και της δικής σας παράταξης. Κάποια στιγμή εσείς διαφοροποιη-

θήκατε και είπατε να κλείσουμε το «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ» με την πολεοδόμηση, την τόση 

διαφοροποιημένη σε επιφάνεια. Έρχομαι λοιπόν και πάλι στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Είναι 

σίγουρο ότι η συγκεκριμένη παράταξη σκεφτόταν να αποκτηθεί και να ξεκαθαρίσει δια παντός 

το ιδιοκτησιακό ή η εν γένει δραστηριότητα να είναι εκ προοιμίου συγκεκριμένη, να μην γίνουν 

αλλοιώσεις και βεβαίως ο ευρύτερος χώρος να μείνει υπέρ των Σερραίων. Θα κάνω την πρόβλε-

ψη ότι και αυτό έχετε εσείς στο μυαλό σας. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα έπρεπε να είχατε 

οργανώσει αυτήν την συζήτηση, σας το λέω ευθέως, πριν από την συνεδρίαση την σημερινή. 

Τότε θα μπορούσαμε όλες οι παρατάξεις, οι αρχηγοί, να δούμε ακριβώς τι ορίζουμε ως διακί-

δευμα, ως ύψιστο στόχο που τελικά θα ήταν αυτός που κινδυνεύω να πω, ο κοινός στόχος, και 

θα μπορούσατε να πάρετε μια ομόφωνη απόφαση σήμερα. Σήμερα διαβλέπω ότι δεν θα είναι 

ομόφωνη και τούτο, ο προλαλήσας ανέδειξε και η διάσταση των δύο υπηρεσιών, αλλά και ο κα-

θείς θα έλεγε ότι μπορεί με διασταλτική ερμηνεία να οριστεί ως ιστορικός τόπος, το συγκεκρι-

μένο στρατόπεδο και κατά επέκταση. Καταλήγοντας δηλαδή, θέλω να πω, και να πούμε ξεκάθα-

ρα, ότι τέτοιου είδους θέματα, κύριε Δήμαρχε, μην τα παίρνετε έτσι, τελείως, όπως είπε και ο 

Θόδωρος, πρόχειρα. Υπήρξε το προηγούμενο έγγραφο, το οποίο σας είχε δώσει το ερέθισμα. 

Θεωρώ ότι δεν έπρεπε το θέμα να έρθει με την μορφή του κατεπείγοντος. Και αν ακόμη ήρθε 

χθες, προχθές το άλλο, ξέρατε ακριβώς την φιλοσοφία της εισήγησης, το περιεχόμενο εννοώ, και 

βεβαίως θα έπρεπε να έχουμε κοινή στόχευση. Σήμερα να δεχτούμε εμείς, ως παράταξη, ότι δεν 

είναι ιστορικός τόπος, την ίδια στιγμή όμως διατυπώνουμε καθαρά και το διατυπώσαμε εδώ και 

καιρό ότι, θέλουμε στο σύνολο το στρατόπεδο, όπως θέλουμε και το επόμενο στρατόπεδο. Να 

λοιπόν, που θα μπορούσατε να δυναμώσετε πολύ τον τρόπο διεκδίκησης στην Αθήνα και δυστυ-

χώς για μια ακόμη φορά αφήσατε αυτήν την ευκαιρία. Θα πάτε με μια απόφαση, η οποία δεν θα 

είναι ομόφωνη, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα για την ύψιστη στόχευση, όπως ξαναείπα στην αρ-

χή, θα την είχατε πετύχει, και εάν πράγματι θέλατε και την άποψη της κοινωνίας και ειδικών, να 

μην μείνουμε στο γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να είχατε οργανώσει ολόκληρη συζήτηση, αν τα 

συγκεκριμένα στρατόπεδα, διότι από τους ομιλητές, μίλησαν για την ιδιαιτερότητα, και το έγ-

γραφο που μας δώσατε, μιλάει για την ιδιαιτερότητα του νομού Σερρών, της Δράμας και της 
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Καβάλας, (κάποιος τον λέει της Θεσσαλονίκης, και επαναλαμβάνει) της Θεσσαλονίκης. Αντι-

λαμβάνεστε λοιπόν, ότι εδώ παίζετε η μάχη δεν χάθηκε για να πάρουμε από τους ειδικούς αυτήν 

την επιχειρηματολογία, και αυτήν την ευκαιρία την αφήσατε. Νομίζω ότι είχατε έναν ακόμη α-

τυχή χειρισμό και εκτιμώ ότι δεν θα πάρετε ομόφωνη απόφαση και λυπάμαι ιδιαιτέρως.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης έχει τον λόγο. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Δήμαρχε πιστεύω ότι τώρα καταλάβατε ότι δεν είναι δυο δια-

φορετικά πράγματα, γιατί όταν το αναδείξαμε το θέμα, είπατε ότι συνεχίζετε κανονικά η απόφα-

ση του δημοτικού συμβουλίου με τον νόμο 2745, δεν έχει καμιά σχέση. Πολύ καλά καταλαβαί-

νετε ότι αν χαρακτηριστούν ιστορικοί τόποι παρέρχεται και η δικιά σας η απόφαση, συνεπώς δεν 

ισχύει, αυτό είναι και το βάσανό σας. Εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε δύο αρνήσεις και να ισο-

δυναμούν με μία κατάφαση. Αλλάξατε μια φορά θέση, ξανά αλλάξτε τώρα για να έρθετε στην 

ευθεία, όπως επιτάσσει το συμφέρον του δήμου. Αλλά εσείς, για άλλη μια φορά ενεργείται ως 

εντολοδόχος του Τ.ΕΘ.Α. και όχι των Σερραίων πολιτών, όπως από τον νόμο έχετε υποχρέωση. 

Θέλω σε αυτό το σημείο να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ενώ έχετε στα χέρια σας λοιπόν, από 

τον Νοέμβριο αυτό το έγγραφο δεν φροντίσατε, ούτε καν να ενημερώσετε το Υπουργείο Πολιτι-

σμού, ούτως ώστε να γνωρίζουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε και ε-

σείς να έρχεται το θέμα προς συζήτηση και να αναφέρετε στην εισήγηση του Υπουργείου Πολι-

τισμού ως ιδιοκτησία του Τ.ΕΘ.Α. σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό αποτελεί σαφή παράβαση κα-

θήκοντος. Και δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς, όταν κάνατε την προσφυγή σας κατά της 514/2008 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που πέρασε ο κύριος Βλάχος, τον κατηγορούσατε για πα-

ράβαση καθήκοντος, διότι έβαλε επιχειρήματα στο Υπουργείο Άμυνας να χαρακτηριστεί η ιδιο-

κτησία του στρατοπέδου. Και λέγατε ότι αυτό δεν συνάδει, είναι σε πλήρη αντίθεση, συγκεκρι-

μένα, με το άρθρο 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπου λέει συγκεκριμένα «Οι δήμοι 

και οι κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε εί-

δους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό, εσείς το λέγατε αυτό. Όχι μόνο δεν φρο-

ντίσατε, λοιπόν να αντικρούσετε αυτές τις αυθαίρετες ερμηνείες, αλλά, και σας το είπα πολλές 

φορές, θα θυμούνται και οι άλλοι, που κάναμε συναντήσεις μέσα, άτυπες, μας τα λέτε και εσείς, 

σας έλεγα ότι δεν έχετε επιχειρήματα στο Υπουργείο, για να λέει αύριο, μεθαύριο ότι είναι δικό 

του, εκτός αν ήταν ηθελημένες αυτές οι άστοχες ενέργειες. Ποιες είναι αυτές; Πρώτον, αποδε-

χτήκατε την παραχώρηση του «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» από το Τ.ΕΘ.Α. κατά χρήση, έπρεπε να τους το 

πετάξετε στα μούτρα και να λέτε ότι εμείς δεν δεχόμαστε κατά χρήση κάτι το οποίο είναι ιδιο-

κτησίας μας. Δεύτερον, ζητήσατε έγκριση, επίσης από το Τ.ΕΘ.Α. για την δημιουργία του μου-

σείου Ξενάκη. Αυτά χρησιμοποίησε σήμερα στην εισήγηση. Είπε ο κύριος δήμαρχος αυτά, άρα 

ισχύει αυτό, είπε ο κύριος δήμαρχος αυτά, τους δώσατε πατήματα να το κάνουν δικό τους. Ανα-

φέρετε επίσης, κατά επανάληψη, ότι επειδή το Τ.ΕΘ.Α. ή όποιος άλλος δεν έκανε προσφυγή κα-

τά του δήμου, άρα το στρατόπεδο δεν είναι ιδιοκτησίας του δήμου, αυτό βεβαίως συμβαίνει, για 

όλα τα ακίνητα συμβαίνει, μπορεί κάποιος για κάθε ακίνητο να κάνει μια προσφυγή. Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε και από την στιγμή που έχεις εσύ χαρτιά από το κτηματολόγιο, δεν 

είναι δικό σου. Αυτό όμως το επιχείρημα χρησιμοποιεί μέσα. Γιατί εσείς τους είπατε και είναι 

συγκεκριμένα, σε συνέντευξη τύπου του κυρίου Αγγελίδη, είπε αυτά, άρα δεν είναι του δήμου. 

Αντί επίσης να συστρατευτείτε, έστω σήμερα, στην προσπάθεια που κάνουμε, ως «Διάβαση Πε-

ζών», για τον χαρακτηρισμό όπως και οι προλαλήσαντες είπαν, των στρατοπέδων ως ιστορικών 

τόπων, γιατί είναι μοναδικός τρόπος να παραμείνουν αναλλοίωτα και να προσφύγουμε σε ανα-

παλαιώσεις ή κάποιες παρεμβάσεις ήπιες, όπως ο νόμος ορίζει, σεις διαστρεβλώνετε τον νόμο. 

Και συγκεκριμένα, το είπατε πολλές φορές και στον αέρα. Λέτε, εσείς μας το δώσατε, είναι το 

ΦΕΚ αυτό, το ΦΕΚ αυτό, λοιπόν, στο άρθρο 2, παράγραφος δ αναφέρει τι είναι ιστορικός τόπος, 

σεις βγαίνετε έξω στον αέρα και λέτε ότι αν δεν έγιναν εξαίρετες πράξεις δεν είναι ιστορικός 

τόπος. Δείτε λοιπόν τι είναι ιστορικός τόπος. «Ως ιστορικοί τόποι νοούνται, παράγραφος δ, είτε 

εκτάσεις στην ξηρά, είτε στην θάλασσα, είτε στις λίμνες ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν και 

υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων», μόνο αυ-
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τό λέτε εσείς. Από κάτω τι έχει; «Ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι 

περιέχουν μνημεία, μεταγενέστερα του 1830», τώρα θα έχουμε 13 μνημεία, θα έχουμε 13 μνη-

μεία!, με την εισήγηση. «Είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης είναι μεταγενέστερα 

του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους», το λέει εδώ και στην 

εισήγηση, αυτοί αντιφαίνουν μεταξύ τους, η εισήγηση του κεντρικού συμβουλίου, λέει ότι απο-

τελεί, παρουσιάζει εξαιρετική συνοχή και ομοιογένεια, λέει εδώ ο ίδιος ο εισηγητής, γεγονός 

που το καθιστά αναντικατάστατο δείγμα στρατιωτικής εγκατάστασης των τελευταίων χρόνων 

της Οθωμανικής διοίκησης, ο ίδιος ο εισηγητής, ο κάτω διαφωνεί, λέει ότι είναι αναντικατάστα-

το, συνεπώς κολλάει ακριβώς εδώ. «τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώ-

ρους που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά». 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, άλλα δύο λεπτά σ τη διάθεσή σας. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Άλλα δύο λεπτά, ευχαριστώ. «Και των οποίων επιβάλλεται η προστα-

σία, κοιτάξτε τώρα όρους, δεν είπε τίποτα ο κύριος δήμαρχος από αυτά, της λαογραφικής, αρ-

χαιολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτε-

χνικής ή επιστημονικής σημασίας τους».Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, μπορούμε να τα 

αναγνωρίσουμε. Σεις αποδέχεστε επίσης, αν δεν τον υπαγορεύσατε κιόλας, την γνώμη της διεύ-

θυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, άλλωστε το διατυπώσατε και δημοσίως, το ξαναείπα, 

ότι ως ιστορικοί τόποι μόνο αυτό το πρώτο, και εγώ ρωτώ, είναι δυνατόν να μην επικαλεστείτε 

το δεύτερο κομμάτι εκεί που μας επιτρέπει ότι σε ιστορικά μνημεία του 1830 και μετά μπορεί να 

χαρακτηριστούν; Αλλά είπαμε, δεν θέλετε να το δείτε, γιατί η άποψή σας είναι από την μεριά 

του Τ.ΕΘ.Α. για αυτό και κάνετε το παν για να μην κερδίσει ο δήμος. Λέτε για ιστορικός τόπος, 

για ιστορικούς τόπους εγώ ξέρω ότι δίπλα στον Ορφέα, εκεί ένα κομμάτι είναι ιστορικός τόπος, 

για πείτε μου ποια μάχη έγινε εκεί, κύριε δήμαρχε, και χαρακτηρίσθηκε ιστορικός τόπος; Και 

δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί κοτζάμ στρατόπεδο 125 στρεμμάτων; Εκεί σε ένα τετραγωνικό τι 

έγινε; Είναι χαρακτηρισμένος και το παραδέχεται επίσης ο εισηγητής από κάτω, ότι έχουμε όλο 

και όλο επτά κτίρια, επτά τόπους, κτίρια χαρακτηρισμένα και έναν ιστορικό τόπο, και επίσης και 

δημιουργήσατε κάποια στιγμή, ότι αν χαρακτηρισθούν ιστορικοί τόποι αυτά τα στρατόπεδα δεν 

θα μπορούν να κτίσουν οι περίοικοι. Αυτό είναι ψέμα, μόνο μέσα στον χώρο του στρατοπέδου, ο 

χώρος εκεί και αν ήσασταν τόσο ευαίσθητος δεν θα φτιάχνατε το ίδιο, αυτό που λέτε στον Λευ-

κώνα και εκεί οι άνθρωποι αγωνίζονται 20 χρόνια για να κάνουν την επέκταση και εσείς τους 

απαγορεύετε, ενώ έχουν αγοράσει με τιμές οικοπέδου, τις μετατρέπετε σε χωράφια, διακόπτο-

ντας,   

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, κύριε Κοτρώνη 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ταιριάζουν, μην κάνετε έτσι το χέρι, ταιριάζουν μια χαρά ταιριάζουν.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ευχαριστώ, ναι ολοκλήρωσα.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου, έχετε τον λόγο 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Δεν θέλω να πω πολλά γιατί, νομίζω 

κ. Πρόεδρος: Το μικρόφωνό σας, κύριε Κοτρώνη, σβήστε το σας παρακαλώ. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Δεν θέλω να πω πολλά γιατί, νομίζω ότι θα επαναληφθώ, και θα πω 

πράγματα που είπανε. Θα πω αυτά που έχω σημειωμένα από την αρχή. Πρώτον ότι πρέπει να 

είμαστε παρά πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Γιατί πραγματικά στην σελίδα δύο της εισήγησης 

φαίνετε ότι στηρίχτηκαν στα λόγια του δημάρχου για να αποδείξουν και να παραδεχτούν ότι εί-

ναι ιδιοκτησία του Τ.ΕΘ.Α. το στρατόπεδο. Το άλλο σφάλμα που παρατηρούμε και νομίζω ότι 

το βλέπουμε όλοι, και για αυτό έχουν ευθύνες γενικότερα μέσα στην εισήγηση, το γεγονός ότι 

σπάσαμε το ενιαίο των στρατοπέδων και αυτό ήταν λάθος και το φωνάζαμε από την αρχή. Μην 

σπάμε το ενιαίο των στρατοπέδων είναι λάθος. Παρόλα αυτά, και μέσα στην εισήγηση, μπορού-

με να βγάλουμε το εξής, ότι ιστορικός τόπος είναι και το «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» και παραδέχεται, 

η εισήγηση το παραδέχεται, όταν μιλάει για τον ταγματάρχη Σχοινά, λέει ότι, αναφέρεται μόνο 

για το 1885 για έναν μικρό στρατώνα βορειοδυτικά και εννοεί το «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ», άρα 
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λοιπόν να χρήση για ιστορικός τόπος και το «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ». Δηλαδή μέσα από όλα αυτά 

τα λάθη που γίνανε. Που γίνανε κυρίως από την μεριά σας, γιατί εμείς φωνάζαμε ότι είναι λάθη 

και μην τα κάνετε αυτά, μην σπάτε το ενιαίο, μην παραδέχεστε ότι θέλουμε να το πάρουμε κατά 

χρήση ένα πράγμα που είναι δικό μας, γίνανε αυτά τα λάθη από την μεριά σας. Ακόμη και μετά 

από αυτά τα λάθη, είναι μια ύστατη ευκαιρία για να κερδίσουμε τα στρατόπεδα, εμείς θα συνεχί-

ζουμε να λέμε ενιαία, για όλους τους Σερραίους. Μην συνεχίζετε να κάνετε το ίδιο λάθος. Ξέρε-

τε ότι είναι λάθος και δεν κάνετε πίσω και απορούμε γιατί δεν κάνετε πίσω. Άντε για το «ΕΜ-

ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ» να πούμε ότι το καταλάβαμε, που δεν το καταλάβαμε ακόμη, αλλά να συ-

νεχίσουμε να κάνουμε τα λάθη και για τα εναπομείναντα στρατόπεδα; Αυτά είναι εγκλήματα, 

νομίζω, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Υπάρχει βέβαια, το εξής δίλημμα, το να χαρακτηριστεί 

ιστορικός τόπος το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως καμία 

παρέμβαση που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αύριο τους Σερραίους που θα το χρησιμοποιή-

σουν και δεν μιλάμε για τσιμεντοποίηση, δεν μιλάμε για κτίσιμο. Έναν ιστορικό τόπο πρέπει να 

τον σεβαστείς, σαν ιστορικό τόπο. Και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε μετά να κάνουμε κάποιες 

δραστηριότητες, δηλαδή, αν μπορούν να γίνουν κάποιες δραστηριότητες, διάβασα για το άρθρο 

13, αλλά μιλάει για αυτά που είναι εκτός οικισμού. Δεν ξέρω αν και σε αυτά που είναι εντός οι-

κισμού, δεν το είδα κάπου στον νόμο να το προβλέπει, να μην πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. 

Αλλά αν μη τι άλλο να τα διεκδικήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε έτσι, όπως θέλουμε εμείς, 

είναι μια τελευταία ευκαιρία και νομίζω πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Και μπορούμε να εί-

μαστε όλοι μαζί. Έστω, την τελευταία στιγμή σε αυτήν την απόφαση, αν μη τι άλλο για το συμ-

φέρον των Σερραίων δημοτών, γιατί εδώ αρχίζουμε πλέον να πιστεύουμε άλλα. Ότι αν δεν χα-

ρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος μπορούσε να θεωρήσουμε ότι αύριο, γιατί αυτές τις καρέκλες 

που τις έχουμε δεν τις αγοράσαμε, τις δανειστήκατε. Αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Και να χα-

ρακτηριστεί ιστορικός τόπος, αύριο μπορεί να οικοδοποιηθεί το συγκεκριμένο στρατόπεδο, και 

το άλλο στρατόπεδο, αφήνουμε κενά. Αυτά τα κενά δεν πρέπει να τα αφήσουμε, πρέπει να τα 

καλύψουμε τώρα, είναι πολιτικές αποφάσεις και πρέπει να παρθούν. Νομίζω ότι δεν θα κάνουμε 

άλλα λάθη και θα συνεχίσουμε με μια εισήγηση που θα λέει ότι τα στρατόπεδα μας ανήκουν, για 

μας είναι ιστορικοί τόποι και θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε προς το συμφέρον των Σερραίων 

δημοτών, έτσι όπως μόνον εμείς ξέρουμε και κανένας δεν θα μας υποδείξει. Με αυτήν την θέση 

πρέπει να κατεβούμε κάτω και να διεκδικήσουμε. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Και εγώ για τον χρόνο σας. Κύριε Γκότση, έχετε τον λόγο. Δεν πειράζει, δίνουμε 

σε σας τον λόγο, τρία λεπτά.  

Γκότσης Ηλίας: Ένα λεπτό, συνάδελφοι, εγώ δεν έχω πεισθεί από τον κύριο Δήμαρχο, γιατί να 

μην χαρακτηρισθεί ιστορικός τόπος. Δηλαδή, αν είχε επιχειρήματα να μου πει, ένα, δύο τρία, 

απλώς δεν έγινε καμιά μάχη, δεν έγινε τίποτε εκεί, αλλά τα άλλα επιχειρήματα είναι πιο δυνατά. 

Ότι μέσα υπάρχουν 13 κτίρια τα οποία θα τα διατηρήσουμε μνημεία, αυτά δεν πρέπει να τα δια-

τηρήσουμε για τον χώρο, αυτά είναι κτισμένα μέσα σε έναν χώρο, είναι δυνατόν δηλαδή, να λέ-

με ότι το επάνω είναι μνημείο, ενώ αυτό το οποίο, η βάση δεν είναι μνημείο; Πάνω που είναι 

κτισμένα τα κτίρια; Και μετά είναι ένας άλλος λόγος και τελειώνω, ότι πολύ φοβάμαι με την α-

πόφαση του δημάρχου, με την πρόταση μάλλον του δημάρχου, μήπως εγκυμονούνται κίνδυνοι, 

όπως είπε και η κυρία Σαραντίδου, η οικοδοποίηση του στρατοπέδου, ενώ εάν θα χαρακτηρισθεί 

όλο σαν ιστορικός τόπος και αυτά μνημεία, θα γίνει ένα πολιτιστικό πάρκο εκεί, θα γίνει ένας 

πόλος έλξης που θα μπορεί να έρχονται εκδρομείς, παιδιά από διάφορα σχολεία και λοιπά, εν 

πάσει περιπτώσει, να δώσουμε μια πνοή σε αυτήν την πόλη μια που δεν έχουμε ούτε θάλασσα, 

ούτε τουρισμό και ούτε τον λαϊλιά που λέμε, τον έχουμε τόσο νεκρό, που δεν έχουμε την προσέ-

λευση σαν προορισμό ξένων πολιτών. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Στεργίου, τρία λεπτά και σε σας, κύριε Στεργίου.  

Στεργίου Νικόλαος: Κύριε πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αλλά επί 13 μήνες κάθε φορά 

που αναφέρετε ένα ζήτημα και έχει ιστορική αναφορά στα χρόνια της τουρκοκρατίας, προσωπι-

κά δεχόμαστε προσβολή από ορισμένους δημοτικούς συμβούλους και νομίζω προς όλους μας. 
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Εγώ πιστεύω, και δεν έχω αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός μέλους του συμβουλίου, κα-

νενός, και δεν επιτρέπω, σε κανέναν όμως, να αμφισβητήσει και τον δικό μου πατριωτισμό. Τα 

ιστορικά γεγονότα και η ιστορία έχει καταγράψει, τι ήταν αυτοί τότε, σε ποιον ανήκαν και πως 

γίνονται τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τιμητές ή υπέρ πατριώτες ή εθνικό σωτήρες. Αυτό είναι 

άλλων υπόθεση. (διακόπτεται από τον κ. Αναστασιάδη) Θέλω να πω κάτι και τελειώνοντας, κύ-

ριε Αναστασιάδη, είστε εκτός, είστε εκτός της αίθουσας αποχωρήσατε. (ακούγονται φωνές από 

τον κ. Αναστασιάδη και χτύποι κουδουνιού). Κύριε Αναστασιάδη αποχωρήσατε. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, είστε εκτός αίθουσας.  

Στεργίου Νικόλαος: Ζητώ επί 13 μήνες, (πάλι διακοπές από τον κ. Αναστασιάδη) 

κ. Πρόεδρος: Είστε εκτός αίθουσας. Περάστε έξω, εσείς μόνος είπατε ότι βγαίνω από την αί-

θουσα.  

Στεργίου Νικόλαος: Δεν πιστεύω,  

κ. Πρόεδρος: Διακόπτεται συνάδελφο την ώρα της τοποθέτησής του. (ακούγονται αδιευκρίνι-

στες φωνές από τον κ. Αναστασιάδη). Κανένα δικαίωμα δεν έχετε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: (Χωρίς να έχει τον λόγο, φωνάζει δυνατά). ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.  

Στεργίου Νικόλαος: Λοιπόν,  

κ. Πρόεδρος: Ντροπή δική σας και περάστε εκεί που ήσασταν. Σας παρακαλώ πολύ.  

Στεργίου Νικόλαος: Πιστεύω ότι εδώ μέσα δεν υπάρχουν ραγιάδες και πατριώτες. Υπάρχουν 

μόνο πατριώτες, και θέλω να τονίσω κάτι, ότι εάν μπούμε στην λογική αυτών, οι οποίοι θέλουν 

να υπερασπιστούν τάχα τον πατριωτισμό, δίνουν τα ίδια δικαιώματα και στους αντιπάλους μας, 

και σε όλους τους αντιπάλους μας, να γκρεμίσουν τα ιστορικά μνημεία εκείνα. Γιατί εκεί που 

βρίσκονται σήμερα υπό την τουρκική κατοχή, είναι το τουρκικό κράτος, υπάρχουν μνημεία ι-

στορικά από αρχαιοτάτων χρόνων και πρέπει τελικά, αν θέλουμε να βάζουμε, το να είμαστε πα-

τριώτες, να ξέρουμε πως μιλάμε και πως σκεφτόμαστε. Το να διατηρήσουμε ένα κτίσμα που έγι-

νε στην διάρκεια της κατοχής της Ελλάδος από τους τούρκους τα 400 χρόνια, δεν είναι έγκλημα, 

δεν είναι έγκλημα. Δυστυχώς, και δεν πρέπει να πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Γιατί τότε θα 

έπρεπε, με την ίδια λογική, να αναζητήσουμε κύριε πρόεδρε και μία αίθουσα του δημοτικού 

συμβουλίου για να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο, γιατί αυτό πρέπει να το γκρεμίσουμε. Και αυ-

τό, γιατί είναι κτισμένο επί τουρκοκρατίας. Έλεος. (ακούγονται πάλι φωνές από τον κ. Αναστα-

σιάδη, λέγοντας επανειλημμένα το «κύριε πρόεδρε»). Έλεος, και αν επανέλθουν ορισμένοι το 

ποιοι είναι πατριώτες, ή ποιοι αγωνίστηκαν για την πατρίδα επιφυλάσσομαι να απαντήσω, γιατί 

το παίζουν πολλοί εδώ μέσα πατριώτες και δεν δέχομαι, και ζητώ κύριε πρόεδρε, να προστατεύ-

σετε και εμένα προσωπικά, αλλά και όλους τους συναδέλφους κάθε φορά που συζητείται τοπω-

νύμιο εδώ πέρα με αυτήν την προσβλητική συμπεριφορά. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Στεργίου. Ακούγονται και πάλι αδιευκρίνιστες φω-

νές από τον κ. Αναστασιάδη). Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ομιλήσετε. Είστε εκτός αιθούσης! 

Μόνος σας θέσατε τον εαυτό σας, αποχωρήσατε από το θέμα, ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!!! ΠΕΡΑΣΤΕ 

ΕΞΩ. Περάστε έξω, είστε έξω. (Επικρατεί πανδαιμόνιο και αδιευκρίνιστες φωνές, χτύποι κου-

δουνιού). Ακούτε τι λέω; Ακούτε τι σας είπα! (Ξανά αδιευκρίνιστες φωνές από τον κ. Αναστα-

σιάδη). Κύριε Αναστασιάδη, επιτέλους θα συμμαζευτείτε ποτέ; Περάστε έξω, είστε έξω, Περά-

στε έξω, είστε έξω, Περάστε έξω, είστε έξω, δεν έχετε δικαίωμα να είστε εντός αιθούσης.  

Κύριε Μηλίδη, αποχώρησε ο συνάδελφος και είναι μέλος της παράταξής σας. (Ενώ λέει αυτά 

ξανά ακούγονται αδιευκρίνιστες φωνές από τον κ. Αναστασιάδη)  

Μηλίδης Θεόδωρος: Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε πρόεδρος,  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ  

Μηλίδης Θεόδωρος: Εσείς είστε πρόεδρος, εγώ είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου; 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ περάστε έξω. (Ξανά αδιευκρίνιστες φωνές από τον κ. Αναστασιά-

δη). ΠΕΡΑΣΤΕ ΕΞΩ!!! Εφόσον φύγατε από την καρέκλα, περάστε έξω.  

Λοιπόν, δεν έχετε δικαίωμα λόγου, αυτήν την στιγμή. Κανένα ψήφο, δεν έχετε δικαίωμα να ψη-

φίσετε. Να κάνετε ένσταση, αν θέλετε.  
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μπαίνουμε σε δευτερολογία. Ποιος θέλει να δευτερολογήσει. Ο 

κύριος Μηλίδης, ο κύριος .., συγνώμη, θέλετε να μιλήσετε κύριε Δήμαρχε; Παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μηλίδη, συμφωνείτε με την συμπεριφορά του 

δημοτικού σας συμβούλου που διαρκώς δημιουργεί πρόβλημα στην αίθουσα εδώ και στην λει-

τουργία του Δημοτικού Συμβουλίου; Συμφωνείτε με τους χαρακτηρισμούς που εκτοξεύει κάθε 

λίγο, όπως και σήμερα; Αυτήν την ερώτηση ήθελα να σας κάνω.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Δήμαρχε δεν συμφωνώ για πολλών ειδών συμπεριφορές εδώ μέσα 

και βέβαια δεν θέλω να μειώσω κανέναν, κανέναν για τον πατριωτισμό που είπε ο κύριος Στερ-

γίου. Δεν συζητάμε αυτό το θέμα αυτή την στιγμή, άλλο είναι το θέμα συζητήσεως, εν πάσει πε-

ριπτώσει, ναι σας λέω ότι δεν συμφωνώ με κανενός ανάρμοστες συμπεριφορές, τις οποίες όμως, 

κύριε δήμαρχε, θα σας αποδείξω ότι γίνονται και από άλλα μέλη εδώ μέσα και θα δείτε την από-

δειξη αυτή και να δούμε ποια θα είναι η δική σας συμπεριφορά. Γιατί προηγουμένως, κάποιος 

της δικής σας παράταξης έλεγε πέτα τον έξω. Αν και αυτή είναι συμπεριφορά και την αποδέχε-

στε να που την πείτε. Είναι καταγεγραμμένο, κυρία, θα ζητήσω πρακτικά, απομαγνητοφώνηση. 

Δεν συμφωνώ με τέτοιες συμπεριφορές για κανέναν, για κανέναν, αλλά και κάποιοι της δικής 

σας παράταξης βγάλτον έξω λένε, έναν άνθρωπο που ήταν 30 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, για 

οποιανδήποτε συμπεριφορά.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη πρέπει να προχωρήσουμε,  

κ. Δήμαρχος: Θα προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 

της παράταξής σας σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και να σιω-

πάτε εσείς! Να μην λέτε τίποτε! (ακούγονται πάλι αδιευκρίνιστες φωνές του κ. Αναστασιάδη). 

Τίποτε να μην λέτε! Κοιτάξτε και τώρα ακόμη πως συμπεριφέρεται! Λοιπόν, όταν κάποιο μέλος, 

κύριε Πρόεδρε, της δικής μου παράταξης πάει να πάρει τον λόγο αμέσως εγώ ο ίδιος παρεμβαί-

νω και λέω σταμάτα μην μιλάς. Δεν προλαβαίνει να πει ούτε μία κουβέντα, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ 

ΑΚΟΥΣΑ ΝΑ ΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 

ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ποτέ, λοιπόν, έχετε μεγάλη ευθύνη για το 

χάος που δημιουργείται στην λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς έχετε μεγάλη ευθύ-

νη! Τεράστια ευθύνη. (χτύποι κουδουνιού). Τεράστια ευθύνη και δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυ-

χώς, δυστυχώς η εικόνα που βγαίνει εξαιτίας σας προς τα έξω δεν είναι καθόλου θετική. Εξαιτί-

ας σας, ευθύνεστε εσείς! Αν έχετε διαφορετική άποψη τραβήξτε μια κόκκινη γραμμή επιτέλους, 

αν έχετε,  

Μηλίδης Θεόδωρος: (χτύποι κουδουνιού). Το σημερινό θέμα, κύριε Δήμαρχε,  

κ. Δήμαρχος: Στο σημερινό θέμα θα έρθουμε, βεβαίως, δεν είναι δυνατόν ένα θέμα, δεν είναι 

δυνατόν, τα θέματα,  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ αφήστε τον Δήμαρχο να τελειώσει. 

κ. Δήμαρχος: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, αν συγκεντρώσουμε τον χρόνο, να διαρ-

κούν δύο ώρες και οι διακοπές από τον συγκεκριμένο κύριο να είναι τρεις ώρες! Έλεος, επιτέ-

λους, δηλαδή. Έλεος, έλεος και την ευθύνη (ξανά ακούγονται αδιευκρίνιστες φωνές από τον κ. 

Αναστασιάδη) την ευθύνη, την ευθύνη την έχετε, κύριε Μηλίδη εσείς! Την ευθύνη την έχετε, 

κύριε Μηλίδη εσείς! (επικρατεί μεγάλη ταραχή και φωνασκίες) Την ευθύνη, την ευθύνη, την 

ευθύνη, την ευθύνη την έχετε, κύριε Μηλίδη εσείς! 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη είστε εκτός αιθούσης!  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, κύριε Μηλίδη την ευθύνη αποκλειστικά την έχετε εσείς! Γελάτε, και τώ-

ρα ακόμη γελάτε! Δεν έχετε την τόλμη να τον θέσετε στην θέση του. Έτσι, βεβαίως. (χτύποι 

κουδουνιού) 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν,  

κ. Δήμαρχος: (επικρατεί έντονος αναβρασμός και ακούγεται διάφορες αδιευκρίνιστες φωνές, 

πότε από τον κ. Μηλίδη, πότε από τον κ. Πρόεδρο) Επί τετραετίες ταλαιπωρεί ολόκλήρο το Δη-

μοτικό Συμβούλιο  

κ. Πρόεδρος: Πρέπει να λήξει το θέμα εδώ. 
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κ. Δήμαρχος: Επί τετραετίες ταλαιπωρεί ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο συγκεκριμένος 

κύριος ταλαιπωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο επί τετραετίες. Εγώ αν είχα τέτοιο δημοτικό σύμ-

βουλο, κύριε Μηλίδη, θα τον έβγαζα την άλλη στιγμή έξω! Θα τον πετούσα από την παράταξη!  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, επί του θέματος, παρακαλώ πολύ. Αρκετά μας έχει απασχολήσει 

το συγκεκριμένο μέλος! Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Έλεος!  

κ. Δήμαρχος: Και δεν μπορεί να κατηγορείται ολόκληρο Δημοτικό συμβούλιο εξαιτίας ενός α-

τόμου, και ο επικεφαλής του να χαχανίζει! (χτύποι κουδουνιού) 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ποιος χαχανίζει;  

κ. Δήμαρχος: Εσείς!  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. 

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως, γελούσατε.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού), σας παρακαλώ! 

κ. Δήμαρχος: (χτύποι κουδουνιού) Χα, χα, χα και γελούσατε!  

Μηλίδης Θεόδωρος: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  

κ. Δήμαρχος: Γελούσατε!  

Μηλίδης Θεόδωρος: Σας παρακαλώ, όλα έχουν ένα όριο, εγώ γελούσα; 

κ. Δήμαρχος: Ναι εσείς, προηγουμένως.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, τι συμπεριφορά είναι αυτή, να ανακαλέ-

σει! 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, θέλετε να επαναλάβετε! 

κ. Δήμαρχος: Δεν ανακαλώ τίποτε! Να ανακαλέσει ο δικός σας σύμβουλος.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Έχω κάνει σύμβουλος τόσα χρόνια, είτε δημοτικός, είτε νομαρχιακός. Δεν 

έχω χαχανίσει ποτέ! Παρακαλώ να ανακαλέσει! 

κ. Δήμαρχος: Να ανακαλέσω εγώ!  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, αυτός που πρέπει να ανακαλέσει για την συμπεριφορά του συγκε-

κριμένου κυρίου, του κυρίου Αναστασιάδη, είστε εσείς και η παράταξή σας!  

Μηλίδης Θεόδωρος: Να ανακαλέσω εγώ! 

κ. Πρόεδρος: Να ανακαλέσετε για την συμπεριφορά του. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Να ανακαλέσω εγώ! 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, α, έτσι το λέμε τώρα, αρκετά τον χαϊδέψαμε. Αποκάλεσε ραγιάδες τους 

δημοτικούς συμβούλους, μιλάτε για ανάκληση άλλου! (ακούγονται αδιευκρίνιστες φωνές από 

πολλά μέλη του Σώματος)  

Η παράταξή σας με τον συγκεκριμένο σύμβουλο δημιουργεί ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!! Σας έχω καλέσει 

και κατ΄ ιδίαν, επιτέλους πάρτε θέση!!!  

Μηλίδης Θεόδωρος: Έχω πάρει θέση. Τι άλλο να κάνω δηλαδή;  

κ. Πρόεδρος: Η θέση σας είναι ΤΙΠΟΤΕ!!!. ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ!!! 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, τηρείστε τον κανονισμό.  

κ. Πρόεδρος: Τηρώ τον κανονισμό και βλέπετε την κατάντια! 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ακούστε να δείτε, είμαι υπερήφανος για τον συνδυασμό μου. Το καταλά-

βατε;  

κ. Πρόεδρος: Όχι για το μέλος του συνδυασμού σας.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά που 

λέει ο κύριος Δήμαρχος να τα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη.  

κ. Πρόεδρος: Δέκα λεπτά διάλειμμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι.  

(γίνεται 10λεπτος διακοπή και επανέρχεται η συνεδρίαση) 

κ. Πρόεδρος: Ένα ταπεινό συγνώμη από την πλευρά μου, αν και άλλος ο υπαίτιος και το γνωρί-

ζετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πάρα πολύ καλά για την φασαρία αυτή και την διακοπή του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος ζητά ταπεινά συγνώμη από όλο το Σώμα.  

Και συνεχίζουμε, παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο στην πρωτολογία των συναδέλφων. 

Συνεχίστε.  
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κ. Δήμαρχος: Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για να μπει το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νε-

οτέρων Μνημείων ήρθε χθες στον δήμο Σερρών με το έγγραφο της Διεύθυνσης Νεότερης και 

Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία. Η εισήγηση που θα 

πάει στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων είναι της Διεύθυνσης Νεότερης και Σύγχρο-

νης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, δεν είναι της Εφορίας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μα-

κεδονίας. Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή και πάνω στην ολοκλήρωση αυτής της διαδι-

κασίας, μόλις μας ήρθε το έγγραφο, αμέσως το εισάγουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως 

ιδιοκτήτης ο δήμος Σερρών. Εδώ ακούγονται πολλά, καταρχήν δίνετε η αίσθηση ότι λέμε εμείς 

ως αντιπολίτευση είναι σωστό και τίποτε άλλο, και ότι εμείς είμαστε οι ευπατρίδες και όλοι οι 

άλλοι δεν ξέρω τι είμαστε. Ο καθένας έχει την άποψή του και την γνώμη του. Εγώ σέβομαι την 

άποψή σας και ποτέ δεν εκφράστηκα με αυτόν τον τρόπο. Εγκλήματα, προδοσίες, ξέρω εγώ, τι 

άλλοι χαρακτηρισμοί ακούστηκαν. Αναλογίζεστε εάν εγώ εκτόξευα τέτοιους χαρακτηρισμούς τι 

θα γινόταν; Ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Σεβαστή. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Και 

απαιτώ, άσχετα εάν διαφωνεί κάποιος, να σέβεται και την άποψη την δική μας. Όχι η δική μας η 

άποψη είναι καλή ή συμφωνείτε ή διαφορετικά δεν ξέρω που θα σας κατατάξομε. Λοιπόν, είπα 

και στην πρώτη μου τοποθέτηση θεωρούμε βάση αυτά που λέει ο νόμος ότι δεν συντρέχει κανέ-

νας λόγος να χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». Διότι και 

είπα, αναφέρεστε μόνο σε ένα, τα είπα όλα ότι λέει ο νόμος. Είπα ότι δεν έχουν γίνει ούτε μυθι-

κά, ούτε ιστορικά γεγονότα, ούτε μνημεία ιδιαίτερα υπάρχουν εκεί, ούτε σύνθετα έργα του αν-

θρώπου και της φύσης. Αυτή είναι η άποψή μας. Διαφορετική άποψη έχετε, όμως δεν είναι δυ-

νατόν να μην λέτε αυτά που έχω πει. Έτσι τα είπα και στην αρχή. Δεν είπα μόνο για μυθικά και 

ιστορικά γεγονότα. Και για τα μνημεία αναφέρθηκα και για τα σύνθετα έργα της φύσης και του 

ανθρώπου αναφέρθηκα.  

Λοιπόν, και εάν το πάμε έτσι, αν το πάμε έτσι, δηλαδή και με τόση μεγάλη ευκολία χαρακτηρί-

ζουμε κάποιους τόπους ως ιστορικούς, η έννοια πλέον των όρων και η σημασία τους χάνεται. 

Διότι η μισή πόλη πρέπει να χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος! Γιατί να μην χαρακτηριστεί παρα-

καλώ ιστορικός τόπος ο συνοικισμός «Ευαγγελίστρια»; Έγιναν μάχες εκεί. Του καπετάν Μη-

τρούση με τους τούρκους. Τον κυνηγούσαν στα στενά επί μέρες, έγιναν μάχες, τον σκότωσαν. 

Ιστορικός τόπος όλη η «Ευαγγελίστρια». Έτσι δεν είναι; Ιστορικός τόπος και απέναντι από το 

πρώτο γυμνάσιο, γιατί; Γιατί απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο υπήρχε παλαιότερα μονοκατοικί-

α, ο Καραμανλής έμεινε μέσα εκεί, στην μονοκατοικία αυτή, έτσι, πέρασε τα μαθητικά του χρό-

νια εκεί, ιστορικός τόπος! Με τόση μεγάλη ευκολία, η πυρίκαυστη ζώνη, ιστορικός τόπος. Με 

τόση μεγάλη ευκολία δηλαδή θα χαρακτηρίζουμε ιστορικούς τόπους τον κάθε τόπο. Μα θα χά-

σουν την σημασία τους και την έννοιά τους όλοι οι όροι! Δεν θα μπορούμε να τους ξεχωρίζουμε. 

Να χαρακτηρίσεις ιστορικό τόπο το Ρούπελ ναι, έγιναν μάχες εκεί. Να χαρακτηρίσουμε ιστορικό 

τόπο την Σαλαμίνα, ναι, τις Θερμοπύλες, ναι, και κάτω εάν σκάψουμε θα βρείτε διάφορα ευρή-

ματα. Ναι αυτούς τους τόπους, ε, για όνομα του Θεού! Ο καταυλισμός των στρατιωτών ιστορι-

κός τόπος; Υπήρξε κάτι το ιδιαίτερο ιστορικό γεγονός; Ή σύνθετο έργο της φύσης και του αν-

θρώπου στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»; Αν έγινε κάτι, υπάρχει κάτι το ξεχωριστό, ναι. Βε-

βαίως! Τώρα, να ερχόμαστε μόνο για να κωλυσιεργούμε ή να μην θέλουμε να γίνει τίποτε, όχι, 

εμείς αυτό, ούτε το κάναμε, όταν ήμασταν αντιπολίτευση, ούτε φυσικά θα το κάνουμε τώρα. Θα 

προχωρήσουμε κάποια πράγματα. Αυτά τα στρατόπεδα, αυτά τα στρατόπεδα, το είπαμε πολλές 

φορές, τα κτίρια που έχουν θα χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς και οι ελεύθεροι χώ-

ροι για χώροι πρασίνου. Τελεία – παύλα. Δεν πρόκειται να οικοδοποιηθεί τίποτε, τίποτε άλλο, 

πλην της πολεοδόμησης των 45 στρεμμάτων στο στρατόπεδο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ» και 

εδώ έρχομαι να πω για μία ακόμη φορά, την επιτυχία του Σερραϊκού λαού, τεράστια επιτυχία 

είναι. Και οφείλετε και σε εσάς, το γεγονός ότι, σε σύνολο τριών στρατοπέδων, συνολικής έκτα-

σης 345 στρεμμάτων τα 45 στρέμματα θα πάνε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα 300 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ θα αποδοθούν για χώρους πρασίνου και κοι-

νωφελείς σκοπούς στους πολίτες αυτής της πόλης. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία όλων.  
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Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, μα δεν συζητάμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι ξεκάθαρο για μας 

αυτό. Και όταν πήραμε την απόφαση είπαμε ότι είναι δικό μας, και μέσα η εισήγηση λέει την 

δική μου δήλωση, αναφέρει ότι λέω, ότι το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» ότι είναι καταγε-

γραμμένο στο Εθνικό Κτηματολόγιο, και ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να αποκρύψουμε το γεγο-

νός ότι ο στρατός έχει δικαίωμα μέχρι το 2019 να κάνει προσφυγή, καλά είναι ψέματα αυτά! Δεν 

τα ξέρουμε, δηλαδή με μικρά παιδάκια έχουμε να κάνουμε; Δεν ξέρει ο στρατός ότι έχει δικαίω-

μα να κάνει προσφυγή μέχρι το 2019 και ότι αν κάνει προσφυγή θα τραβήξει αυτή η ιστορία σε 

μάκρος. Ούτε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων αύριο θα ασχοληθεί με το ιδιοκτη-

σιακό καθεστώς. Αυτό είναι ξεχωριστό θέμα, δεν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Θα ασχοληθούν 

με τον χαρακτηρισμό των κτιρίων και ολόκληρου του στρατοπέδου. Και σας λέω ότι αν, αν ε-

μείς δεν πρέπει, κατά την άποψή μας, να χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος, αλλά αν χαρακτηρι-

ζόταν θα έβρισκαν πραγματικά τον μπελά τους και οι γύρω συνοικίες. Θα έμπαιναν σε ειδική 

κατηγορία προστατευτικής ζώνης. Και τι εννοώ, δεν εννοώ ότι δεν θα μπορούσαν να χτίσουν, 

αλλά για οποιανδήποτε παρέμβαση, οποιανδήποτε ανοικοδόμηση ήθελαν να κάνουν θα έπρεπε 

να πηγαίνουν και να παίρνουν άδειες από τα Υπουργεία και τα λοιπά. Αυτό είναι σίγουρο, είναι 

σιγουρότατο.  

Δεν νομίζω ότι σπάσαμε το ενιαίο. Μα εσείς συμφωνείτε μεταξύ σας; Έχετε διαφορετικές από-

ψεις. Άλλοι λέτε από εσάς όλα τα στρατόπεδα να πάνε στο δήμο και άλλοι όχι να βάλουμε ένα 

από το «ΚΛΕΙΣΑΡΗ» και να το ανταλλάξουμε. Τι γίνεται; Και δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, 

πρέπει όλοι να συμφωνούμε για ένα θέμα; Επαναλαμβάνω και πάλι, σεβαστές είναι οι απόψεις 

σας. Έχουμε, όμως και εμείς την δική μας άποψη.  

Λοιπόν, την άποψή μας την κατέθεσα, την πρότασή μας και επαναλαμβάνω την προτείνω στο 

Σώμα να ψηφιστεί αυτή η πρόταση, διότι την θεωρώ πολύ λογική και προς το συμφέρον του δή-

μου και των δημοτών.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δευτερολογία. Για όσους πρωτολόγησαν, μόνον, 

μόνον, όσοι πρωτολόγησαν έχουν δικαίωμα δευτερολογίας, ούτως ή άλλως. Κύριε Γκότση, πρω-

τολογήσατε, ωραία, ο κύριος Μηλίδης, ποιος άλλος, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κοτρώνης, 

άλλος, ο κύριος Γκότσης, αυτοί. Πάμε με σας, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Άκουσα με προσοχή την απάντηση επί της πρωτολογίας του κυρίου δη-

μάρχου, πιστεύω ότι εμμένει στην απόφασή του καθαρά για εγωιστικούς λόγους. Δεν με έπεισε 

με την επιχειρηματολογία του ότι θα μπορούσε και μπορεί, δίνει την δυνατότητα ο νόμος σε αυ-

τό το εδάφιο 4 της παραγράφου του νόμου, ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος, και 

θέτω και ένα ερώτημα. Ποιο είναι το κακό άμα χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος; Κανένα, διό-

τι, ούτε παρεμβάσεις ιδιαίτερες θα γίνουν πλην των κτιρίων τα οποία ήδη με την πρόταση χαρα-

κτηρίζονται ως μνημεία, αλλά και δεν κατανοούμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τους πέριξ. Ό-

πως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το στρατόπεδο περικλείεται από δρόμους και δεν έχει κανένα 

πρόβλημα να γίνει οποιανδήποτε παρέμβαση πέραν του στρατοπέδου. Άρα λοιπόν, αυτό που λέ-

ει δεν ευσταθή. Νομίζω ότι το θέμα ήταν πολύ σοβαρό, θα έπρεπε να λάβει μέρος και η επιτροπή 

διαβούλευσης, την οποία δεν μπορούμε να την επικαλούμαστε μόνο όταν μας βολεύει. Νομίζω 

ότι για αυτό το θέμα είχε λόγο και η επιτροπή διαβούλευσης και τελικά όλος ο Σερραϊκός λαός. 

Ο χειρισμός μέχρι τώρα, του κυρίου δημάρχου, δυστυχώς ήταν ατυχής και τελικά άστοχος. Νο-

μίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση, αν είχε προηγηθεί η κατάλ-

ληλη ζύμωση, είμαι βέβαιος ότι θα υπήρχε αυτή η απόφαση, γιατί όλοι τα θέλουν τα στρατόπε-

δα, ενιαία και αναλλοίωτα, να παραδοθούν στην γενιά μας, στις επόμενες γενιές. Έχουμε ευθύ-

νη, πολύ σωστά είπε η κυρία Σαραντίδου, δεν θα ήμαστε εδώ μόνιμοι θα έρθουν κάποιοι άλλοι.  

Θα πω μια κουβέντα μόνο για το σκεπτικό, για να επαναλάβω στις κυρίες και κυρίους συναδέλ-

φους, τι ακριβώς. Το σκεπτικό της απόφασης της Διεύθυνσης πλέον Νεότερης και Σύγχρονης 

Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς δείτε λοιπόν στο β, στην εισήγησή της, στην απόφασή της, λέει 

ότι όσον αφορά, και τα λοιπά, για να μην κουράζω, ανηγέρθηκαν μετά από το 1830, από την Ελ-

ληνική διοίκηση, λόγω της εν γένει ιστορικής σημασίας τους, καθώς καταδεικνύουν τις αλλαγές 
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που πραγματοποιήθηκαν στην οργάνωση των στρατοπέδων της μετά οθωμανικής περιόδου στην 

Ελληνική διοίκηση. Άρα δηλαδή, αναφέρει τον λόγο της ιστορικής σημασίας που μπορεί να ε-

μπίπτει στον νόμο, στην παράγραφο, το αναφέρει σαφώς και κατηγορηματικώς, οι ίδιοι, στην 

εισήγησή τους. Αυτή η Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Άρα 

λοιπόν, εδώ υπάρχει μια πραγματικά αντίφαση. Από την μια το αναφέρει ως ιστορικό, και μετά 

λέμε ότι δεν είναι ιστορικό.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι. Για αυτό λοιπόν, νομίζω και την ύστατη στιγμή, την ύστατη στιγμή, 

θα πρέπει ο κύριος δήμαρχος να αναθεωρήσει την άποψή του, να πάμε με μια απόφαση ώστε να 

χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος για το οποίο πραγματικά και οι επόμενες γενιές θα μας ευ-

γνωμονούν. Στο κάτω – κάτω σε αυτά τα θέματα ιδιαίτερα των στρατοπέδων όλοι είμαστε σύμ-

φωνα για την ιδέα, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλαξε. Το αν ήρθε χθες το έγγραφο από την τε-

λευταία, από την διεύθυνση νεότερης, νομίζω ότι υπήρχε το έναυσμα και υπήρχαν και έγγραφα 

με τα οποία θα μπορούσε να είχε γίνει αυτή η συζήτηση. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια αντίφαση Ε-

πιμένω ότι στη δευτερολογία του κυρίου δημάρχου δεν είδα ποια είναι τελικά, που στηρίζετε 

αυτή η πρότασή του, ή εν πάσει περιπτώσει, ποιες θα είναι οι δυσμενείς περιπτώσεις… 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε επανάληψη, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν κάνω επανάληψη, κύριε πρόεδρε, αυτή την πρόταση τώρα τη διάβα-

ζα, λοιπόν, δεν ξέρω ποια θα ήταν η επίπτωση, νομίζω καμία. Διότι θα έχει γίνει ένα πάρκο και 

θα μπορούσε ένα έχει και μια αυξημένη επισκεψημότητα. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, εμείς δεν 

ψηφίζουμε την πρόταση του κυρίου, της δημοτικής αρχής και η δική μας πρόταση είναι και λέμε 

ναι και στις δύο παραγράφους, ναι και στον χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου το «ΠΑΠΑ-

ΛΟΥΚΑ» Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Φωτιάδης, κύριε Φωτιάδη τρία λεπτά.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε να απαντήσουμε κατά την δική 

μας προσέγγιση, σε δύο ερωτήματα, και βεβαίως εάν δεν απαντήθηκαν ή εάν προέκυψαν στην 

αίθουσα κάποιος φταίει. Πιο είναι το πρώτο ερώτημα; Έγιναν γεγονότα τέτοια στο συγκεκριμέ-

νο στρατόπεδο, θα ρωτήσει κανείς, ούτως ώστε να έχουμε την δυνατότητα να εισηγηθούμε τον 

συγκεκριμένο χώρο, ως ιστορικό τόπο ή δεν έγιναν τέτοια γεγονότα; Ποιος μπορεί, κύριε Πρόε-

δρε, να μας το διασφαλίσει; Έγινε η αναγκαία διερεύνηση από πλευράς δημοτικής αρχής, έγινε 

δηλαδή αυτή η έρευνα; Και ποιο θα ήταν αυτό το όργανο το οποίο θα είχε διασφαλίσει. Αυτές οι 

φερόμενες ως πληροφορίες τις οποίες κατά περίπτωση που λέει ο καθένας; Ή θεωρείται ότι ται-

ριάζει, με όλον τον σεβασμό που έχω στον θεσμό, ο δήμαρχος να μας εξηγεί τι είναι ιστορικός 

τόπος και ότι άλλο ανάφερε; Αυτό μόνο λέει ο νόμος ότι είναι ιστορικός τόπος; Γιατί μας δώσα-

τε εσείς και το ΦΕΚ. Έγιναν λοιπόν, ή δεν έγιναν; Και είμαι σίγουρος ότι δεν απαντήθηκε και 

είναι αυτό κενό στην σκέψη όλων. 

Το δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πρόβλημα, γιατί χρησιμοποίησε ο δήμαρχος και 

αυτό, ως κινδυνολογία, για τους περίοικους, ως προς τους όρους δόμησης ή συντήρησης των 

κτιρίων τους, ή δεν υπάρχει πρόβλημα; Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως εγώ ρώτησα, σε 

όσον χρόνο είχα, τότε γιατί το χρησιμοποιεί ο κύριος δήμαρχος, ως κινδυνολογία; Και αν πραγ-

ματικά αυτό το ερώτημα έμεινε στο μυαλό σας, γιατί δεν ήρθε εδώ ένας υπηρεσιακός να μας ε-

ξηγήσει; Για ψήλου πήδημα φέρνουμε υπηρεσιακούς, διότι αυτό δεν είναι αστείο, καθόλου α-

στείο δεν είναι. Εάν πράγματι φέρει, έχει υποχρέωση για τους περίοικους είναι πολύ μεγάλο το 

θέμα. Τεράστιος. Δεν νομίζετε ότι έπρεπε να φέρετε εδώ μπροστά, ζωντανά έναν υπηρεσιακό να 

μας το διευκρινίσει με αναφορές και αναγωγές; Και αυτό δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε, διό-

τι ο κύριος δήμαρχος, σε τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι καταστρέφονται δεν μπορούν να κτί-

σουν, τώρα μας λέει ότι κτίζουν. Εγώ διαβάζοντας τον νόμο και όπως είπα στον λίγο χρόνο που 

είχα ρώτησα και είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι από όλα ισχύει; Δεν θα έπρεπε εδώ να υ-

πάρχει υπηρεσιακός παράγοντας και να μας διευκρινίσει; Διότι αν δημιουργήσουμε με μία από-
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φαση, ένα καθεστώς, τότε πραγματικά θα αφήσουμε κληρονομιά, συγκεκριμένα εδώ πρέπει να 

μιλάμε. 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Φωτιάδη. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κλείνοντας, θα κλείσω με το ερώτημα, μας συμφέρει να πάρουμε αυτήν 

την απόφαση; Διότι θα μπορούσαμε, κύριε δήμαρχε, να ο κοινός στόχος, διότι προσπαθήσατε να 

δημιουργήσετε, δήθεν, την εντύπωση ότι εμείς διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε καθόλου, και εσείς 

κάποτε συμφωνήσατε με μας, ότι τα στρατόπεδα, όλα τα στρατόπεδα πρέπει να έρθουν στην κυ-

ριότητα των Σερραίων. Μας συμφέρει να χαρακτηρίσουμε το στρατόπεδο ως ιστορικό τόπο, ή 

δεν μας συμφέρει; Εδώ μιλούμε καθαρά για την σκοπιμότητα, δεν μαλώσαμε, κύριε Πρόεδρε, 

εδώ ξεκάθαρα, ο στόχος είναι κοινός. Κοινός είναι ο στόχος. Εγώ λέω η σκοπιμότητα μήπως θα 

έπρεπε να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί και να ομολογήσουμε, εάν δηλαδή με τον χαρακτηρι-

σμό ότι είναι ιστορικός τόπος κλείδωναν όλα υπέρ του δήμου τα θέματα και δεν δημιουργούσα-

με κανένα πρόβλημα, μήπως έπρεπε να έρθει έτσι η εισήγηση και να τελειώνουμε και δεν θα 

είχαμε καμία περιπέτεια, ούτε θα είχε δημιουργηθεί αυτή η εικόνα. Με αιφνιδιάσατε σήμερα με 

την ένταση. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κύριος Κοτρώνης. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Είπε ο κύριος δήμαρχος ότι, είναι ιδιοκτησία δήμου το «ΠΑΠΑ-

ΛΟΥΚΑ», γιατί δέχεται τότε την εισήγηση; Η εισήγηση δεν λέει ότι είναι ιδιοκτησία του δήμου 

και έχει την δυνατότητα να κάνει το Τ.ΕΘ.Α. ένσταση, Εδώ λέει, χαρακτηρισμός, θέμα, εισήγη-

ση , τάδε, τάδε, ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α. Εδώ το λέει, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε; Δεύτερον, η Ε-

φορία Νεοτέρων Μνημείων που ήρθε εδώ και πρότεινε πακέτο, ένα, δύο, τρία, ήρθε εδώ και έ-

κανε δέκα αυτοψίες, οι άλλοι από κάτω του Κεντρικού Συμβουλίου τα ξέρουν πιο καλά, και έ-

βγαλαν με τα κιάλια από κει συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αυτό; Γιατί δεν κάνουν μια σύ-

σκεψη. Είπε επίσης ο κύριος δήμαρχος, εγώ ποτέ δεν είπα, τα είπα όλα. Ανακρίβεια πλήρης. Και 

στο debate που κάναμε σε τοπικό κανάλι με την ευκαιρία του ενός έτους διακυβέρνησης από την 

δημοτική αρχή είπε μόνον το πρώτο, προς επιβεβαίωση τούτου είναι και η εισήγηση του κυρίου 

Πολυράβα εδώ που απευθύνεται στον δήμαρχο. Λέει, συμφωνούμε με αυτό όσον και με τον μη 

χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» διότι δεν υπάρ-

χουν ενδείξεις ότι αποτέλεσε, τον χώρο εξαιρετικών ιστορικών γεγονότων, παράγραφος δ του 

άρθρου 2, του νόμου 3028 του δύο. Σταματάει δεν τα αναφέρει τα άλλα. Κινδυνολογήσατε για 

τις παρεμβάσεις, συμφωνώ με τον κύριο Φωτιάδη, είχατε πει παλιά, χωρίς να ξέρετε τίποτε, 

σκεφτήκατε μια κινδυνολογία την είπατε στον αέρα, τώρα τα αλλάζεται. Αλλά εγώ σας λέω πα-

ραδείγματα. Το «ΟΡΦΕΑ», ριζικά, ριζική παρέμβαση από τον πάτο. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα, 

εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα, πως θα κάνουμε παρέμβαση, στα άλλα υπάρχει. Υπάρχει και ιστορι-

κός τόπος δίπλα χαρακτηρισμένος, λέει όλα το παραμικρό θα κάνουμε; Μα αυτή είναι η μεμψη-

μερία σας, κύριε δήμαρχε, αυτή είναι που μας έφερε και διαχρονικά, αν θέλετε, όχι μόνο η δική 

σας. Σας φαίνονται πολύ, σύμφωνα με την επίσημα εισήγηση λέει 7 διατηρητέα κτίρια και ένας 

ιστορικός τόπος, στον δήμο Σερρών, ξέρετε πόσα υπάρχουν στην Βέροια; 300, ξέρετε πόσα υ-

πάρχουν Χαλκίδα 280, ξέρετε πόσα υπάρχουν σε άλλους δήμους; Χιλιάδες. Εμείς εδώ με 7 και 

έναν σας φαίνετε πολύ! Να γίνει και εκείνο, να γινόταν , γιατί να μην γινόταν. Αλλού υπάρχουν 

λέτε εκεί που ήταν ο Καραμανλής για είκοσι χρόνια, αλλά εκεί τώρα δεν μπορεί να γίνει τα ρί-

ξανε όλα, όλα τα έριξαν. Τίποτε δεν σεβάστηκαν, αυτά που έμειναν λέμε τα διατηρήσουμε. Αυ-

τά που έμειναν. Γιατί, αν δεν ήμασταν εμείς και το Κρόνιο θα γκρεμίζονταν και την Δημοτική 

αγορά προσπαθείτε, και τα στρατόπεδα, τα πάντα, λέμε αυτά που έμειναν. Κάτι το Ξενία παλιά 

και κάτι άλλα που τα γκρεμίσατε καλά κάνατε; Επίσης παρανομία, δεν την κάνατε εσείς, την 

έκανε ο κύριος Βλάχος. Πήρε εντολή από την εφορία, μην με κουνάτε το χέρι, κάντε παρατήρη-

ση, σας παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, κάντε παρατήρηση, ορίστε, τον κοιτάζετε που κουνάει το 

χέρι του!  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κάντε παρατήρηση. 
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κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, εγώ βλέπω τον δήμαρχο που γράφει και εσείς μου λέτε ότι κου-

νάει το χέρι. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Αφήστε, κύριε Παπαβασιλείου, τον είδα.  

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, σας παρακαλώ πολύ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Τι να συνεχίσω. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ συνεχίστε 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Τι να συνεχίσω. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Δεν είπε τίποτε.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ναι δεν είπε, αλλά… 

κ. Πρόεδρος: Θέλετε, κύριε Κοτρώνη να δημιουργήσετε κλίμα;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ο κύριος Βλάχος, κατά παράβαση του νόμου και της εγκυκλίου από 

την εφορία νεοτέρων μνημείων, κατεδάφισε και τον περίβολο. Είναι παράνομο. Θα δούμε τι θα 

κάνουμε.  

Το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» εκείνος ο περίβολος… 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ πολύ να σέβεστε τον χρόνο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Έχει κατεδαφιστεί ο περίβολος, κακώς! Λέτε ότι δεν κάνατε, ως αντι-

πολίτευση, κωλυσιεργούσατε. Τα πάντα κάνατε! Και για την δημοτική αγορά κατηγορούσατε, 

δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα,  

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, έχετε ξεπεράσει τον χρόνο σας, θα αναγκαστώ να σας διακόψω, 

κύριε Κοτρώνη.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ευχαριστώ πολύ, αλλά με διέκοψε ο κύριος δήμαρχος με τον περι-

φρονητικό του τρόπο δυο φορές. Δυο φορές κάνει έτσι, ααααα. 

κ. Πρόεδρος: Εντάξει δεν είπε και τίποτε, σας παρακαλώ, τώρα. Ο επόμενος, γραμματέα, ο κύ-

ριος Γκότσης. Παρακαλώ κύριε Γκότση, έχετε τον λόγο.  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι, να το δούμε λίγο πρακτικά. Εάν χαρακτηρι-

στεί ιστορικός τόπος, σύμφωνα με την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, την 

επέκταση, υπάρχει κανέναν πρόβλημα όσον αφορά πέριξ του στρατοπέδου για κτίσιμο ή θα 

πρέπει να παίρνουν άδεια αυτοί από το Υπουργείο Πολιτισμού; Το οποίο γράφει μέσα από ότι 

διάβασα τώρα. Όλα αυτά, τώρα θα φανεί λίγο τραγελαφικό αυτό, μετά από δύο ώρες συζήτηση 

να πω την πρότασή μου ότι πρέπει να το αποσύρεται το θέμα, να τελειώσω, νομίζω, και να φέρε-

ται εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, υπεύθυνα να μας πουν, κύριοι, εάν χαρακτηριστεί ιστορι-

κός τόπος θα υπάρχει αδυναμία, όσον αφορά την ανέγερση κτισμάτων εκεί στην γειτονιά για να 

κτίσουν, εάν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, κύριε δήμαρχε, νομίζω ότι όλοι, όλοι θα ψηφίσουμε την 

πρόταση την δικιά σας. Αλλά αυτήν την στιγμή δεν έχουμε κάτι το συγκεκριμένο. Ισχύει κάτι 

τέτοιο, δεν ισχύει; Και επαναλαμβάνω, μετά από δυο ώρες θα ζητήσω, ζητώ την αναβολή, και 

αν θέλετε, λοιπόν, είναι η πρότασή μου αυτή, κύριε πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Δεν προλαβαίνουμε. 

Γκότσης Ηλίας: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και όταν θα έρθει η εισήγηση τεκμηριωμένη ότι ό-

ντως υπάρχει πρόβλημα, νομίζω ότι κανένας δεν θα έχει αντίθετη άποψη. Διότι, αν είχαν αντίθε-

τη άποψη, όλοι της αντιπολίτευσης, θα τους κυνηγούσαν οι πολίτες με τις τομάτες. Βεβαίως, αυ-

τό προτείνω, να τελειώνω, να μην τρώω τον χρόνο, νομίζω ότι εάν είχατε αυτή την τεκμηρίωση 

της πρότασης, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, ολοκληρώνει το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, (χτύποι κουδουνιού), κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, αν θεωρείτε 

εγωιστικό ότι εμμένω στην πρότασή μου, τότε και εγώ εύκολα μπορώ να πω ότι και εσείς εγωι-

στικά φέρεστε και εμμένετε στην δική σας άποψη. Δηλαδή όποιος έχει άποψη και την υποστηρί-

ζει είναι θέμα εγωισμού, καλά κάνετε και υποστηρίζετε την άποψή σας. Δηλαδή, είμαστε εγωι-

στές εμείς που υποστηρίζουμε την άποψή μας και εσείς δεν είστε εγωιστές που υποστηρίζετε την 

δική σας άποψη; Καμία παρέμβαση, καμία παρέμβαση δεν θα υπάρξει για να μην χαρακτηριστεί 

ιστορικός τόπος, ούτε στα κτίρια, ούτε στον ελεύθερο χώρο των στρατοπέδων. Τα είπαμε, τα 
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ξανά είπαμε, θα τα λέμε και θα γίνει φυσικά και πράξη. Τα κτίρια θα μείνουν όπως είναι, άλλο 

αν ανακαινιστούν, λοιπόν, και πάντα με σύμφωνη γνώμη της Εφορίας Νεοτέρων Μνημείων, οι 

δε ελεύθεροι χώροι θα μείνουν χώροι πρασίνου. Μου κάνει εντύπωση που λαμβάνετε υπόψη την 

εισήγηση της Εφορίας, μόνο την εισήγηση της Εφορίας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακε-

δονίας. Την εισήγηση, την τελική εισήγηση της Διεύθυνσης Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτε-

κτονικής Κληρονομιάς, που είναι πιο υψηλό θεσμικό όργανο, από την Εφορία Νεοτέρων Μνη-

μείων και είναι η τελική εισήγηση για το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, αυτό, επει-

δή δεν σας συμφέρει, αυτή η εισήγηση, δεν την λαμβάνετε υπόψη σας. Την αποσιωπείται. Οι 

επόμενες γενεές θα μας ευγνωμονούν πράγματι, από την στιγμή που έχουμε την τόλμη να προ-

χωρήσουμε και να δώσουμε λύσεις οριστικές προς το συμφέρον του δήμου και των δημοτών. 

Και αυτή η απόφαση για τα στρατόπεδα, αλλά και ο χαρακτηρισμός, όσον αφορά ιστορικοί τό-

ποι και τα λοιπά είναι αποφάσεις για τις οποίες θα μας ευγνωμονούν οι επόμενες γενεές. Και 

βγείτε να μιλήσετε και με την κοινωνία.  

Διαβούλευση έγινε, και διαβούλευση, όταν έγινε και για τα 64 στρέμματα, σύσσωμη η κοινωνία, 

ομόφωνα είπαν προχωρήστε επιτέλους! Δώστε κάποιες λύσεις, φέρτε κάποια αποτελέσματα! 

Ακούσαμε, αφουγκραστήκαμε την φωνή της κοινωνίας. 

Αν χρειάζεται να γίνει έρευνα για το αν έγιναν ιστορικά γεγονότα, μα που ζούμε, εδώ δεν ζούμε; 

Αναφέρετε πουθενά σε κανένα βιβλίο, κάποιου ιστορικού εδώ, τοπικού μας, ότι έγινε κάποιο 

ιστορικό γεγονός στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»; Τι έρευνα να κάνουμε, δηλαδή; Ας μου 

πει κάποιος, ας φέρει όλα τα βιβλία των ιστορικών εδώ του τόπου μας και ας μας πει τι ιστορικό 

και μυθικό γεγονός διαδραματίστηκε στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». Αν κάνουμε έρευνες, 

για να κάνουμε έρευνες και να κωλυσιεργούμε με έναν και μοναδικό στόχο να μην γίνει τίποτε 

σε αυτήν την θητεία, διότι αυτός είναι ο στόχος, δυστυχώς, από ότι βλέπω. Τι να κάνουμε για να 

μην κάνει τίποτε η δημοτική αρχή; Ενστάσεις, προτάσεις διάφορες για να μπλοκάρουμε κατα-

στάσεις; Αυτό εγώ βλέπω αυτήν την στιγμή, μέχρι τώρα τουλάχιστον.  

Υπάρχει πρόβλημα για τους γύρω, πάτε ρωτήστε. Εγώ και στο κανάλι, δεν είπα ότι δεν μπορούν 

να κτίσουν, είπα όταν πρόκειται να κάνουν την οποιανδήποτε παρέμβαση, ασφαλώς και μπο-

ρούν να κτίσουν, λοιπόν, θα πρέπει να πάνε και να ζητάνε την άδεια της αρχαιολογίας, της εφο-

ρίας νεοτέρων μνημείων και τα λοιπά. Θα είναι τα πράγματα περιορισμένα. Θα είναι κάτω από 

αυστηρές προϋποθέσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο, σιγουρότατο και πάτε να το ρωτή-

σετε όπου θέλετε (χτύποι κουδουνιού), ότι πρέπει, λοιπόν, δεν διέκοψα κανέναν, απαιτώ, κύριε 

πρόεδρε, είμαι ο τελευταίος ομιλητής, δεν δέχομαι καμία διακοπή. 

κ. Πρόεδρος: Δεν δέχεστε διακοπή και συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Κούνησα το χέρι μου λίγο και κόντεψε να γίνει επανάσταση.  

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Δεν δέχομαι καμία παρέμβαση! Ή θα τηρείται εδώ ο κανονισμός λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου, διαφορετικά να μην κάνουμε δημοτικά συμβούλια. Λοιπόν, εγώ δεν 

είπα ότι δεν μπορούν να κτίσουν, πάτε να δείτε το βίντεο, και προηγουμένως αυτό είπα, ότι 

μπαίνουμε πλέον σε ένα καθεστώς που θα υπάρχουν προϋποθέσεις, διότι θα είναι ζώνη ειδικής 

κατηγορίας, και θα πρέπει ασφαλώς να ζητάνε και την άδεια, την έγκριση της Εφορίας Νεοτέ-

ρων Μνημείων, δεν ξέρω, της Αρχαιολογίας (χτύποι κουδουνιού) και τα λοιπά.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους, λίγο σεβασμό από όλους σας. 

Κύριε Δήμου, κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ 

κ. Δήμαρχος: Προηγουμένως, προηγουμένως, προηγουμένως. Για να δείτε τι διαστρέβλωση γί-

νετε, όταν είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, μόλις ξεκίνησα, τι είπα, ότι δεν συντρέχουν για 

μας λόγοι για να χαρακτηριστούν ιστορικοί τόποι, εγώ αυτό είπα, διότι ούτε μυθικά και ιστορικά 

γεγονότα έγιναν εκεί, ούτε ιδιαίτερα μνημεία υπάρχουν, ούτε σύνθετα έργα της φύσης και του 

ανθρώπου, αυτό το είπα εγώ. Στην τηλεόραση άλλο, στην τηλεόραση είπα μόνο για τα μυθικά 

και τα ιστορικά γεγονότα, λοιπόν, διότι δεν υπήρχε ο χρόνος για να μπορέσω να διαβάσω όλα 
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όσα έλεγε το άρθρο, εδώ όμως από την αρχή, αμφισβητείτε και αυτά; Είπα πριν από 5 λεπτά, 

μπορούν να αμφισβητηθούν αυτά; Μα τέτοια διαστρέβλωση είναι δυνατόν να γίνετε;  

Λοιπόν, ασφαλώς και δεν υπάρχει μεμψημερία και στον χαρακτηρισμό «μεμψημερία» εγώ θα 

απαντήσω ότι πολιτική με μιζέρια δεν γίνεται. Αν δεν βγούμε από την πολιτική της μιζέριας σε 

αυτόν τον τόπο δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Εμείς κατεδαφίσαμε, κατεδαφίσαμε εμείς την πό-

λη! Εμείς κατεδαφίσαμε και έγιναν πολυκατοικίες γύρω από το πρώτο γυμνάσιο, εμείς κατεδα-

φίσαμε δεν ξέρω ποια άλλα κτίρια προϋπήρχαν, εμείς παιδιά! Εμείς κύριοι, συγνώμη παιδιά, ε-

μείς κυρίες και κύριοι αυτή η δημοτική αρχή τα κατεδάφισε όλα πριν από 40 χρόνια! Γιατί αυτά 

έγιναν πριν από 30 και 40 χρόνια. Και τώρα επειδή κατεδαφίστηκαν γύρω από το πρώτο γυμνά-

σιο όλα τα σπίτια, ε τώρα τι να κηρυχθεί ιστορικός τόπος, βεβαίως και πάλι μπορεί να κηρυχθεί 

ιστορικός τόπος, όμως στην Ευαγγελίστρια δεν κατεδαφίστηκαν, γιατί να μην κηρυχθεί ιστορι-

κός τόπος. Μια χαρά μπορεί να κηρυχθεί, όλη η γειτονιά ιστορικός τόπος να κηρυχθεί. Μάχες 

έδωσε εκεί ο καπετάν Μητρούσης με τους τούρκους, και τον σκότωσαν. Ιστορικός τόπος. Η πυ-

ρίκαυστη ζώνη ιστορικός τόπος, γιατί να μην χαρακτηρισθεί! Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύ-

ριος Γκότσης που ομολογώ ότι είναι από τους ποιο υπεύθυνους δημοτικούς συμβούλους εδώ 

μέσα, και διαφωνώ όμως με αυτό που είπε, δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα στους περιοίκους και 

ένας τόπος χρειάζεται, πρέπει να κηρυχθεί ιστορικός τόπος, επειδή θα δημιουργηθεί πρόβλημα 

στους περιοίκους δεν θα το χαρακτηρίσουμε; Δηλαδή η Ακρόπολη, επειδή είχε γύρω – γύρω 

σπίτια, είχε την Πλάκα, είχε την Διονυσίου Αρεοπαγίτου και τα λοιπά δεν θα έπρεπε να χαρα-

κτηρισθεί ιστορικός τόπος η Ακρόπολη; Εκεί θίγονται, πράγματι, δεν μπορεί να κτίσει κανένας, 

όχι να κτίσει, τουβλάκι για να βάλει πρέπει να πάρει την άδεια. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αν θί-

γονται ή όχι και αυτό είναι το κριτήριο για να χαρακτηρίσουμε κάποιο τόπο ιστορικό για να α-

ναβάλουμε το θέμα, το θέμα είναι ποια είναι η άποψή μας επί του συγκεκριμένου θέματος που 

θα συζητηθεί αύριο στο Κεντρικό Συμβούλιο. Η άποψή μας ποια είναι πρέπει να χαρακτηρισθεί 

ιστορικός τόπος ή δεν πρέπει. Η δικά μας άποψη είναι ότι δεν πρέπει να χαρακτηρισθεί ιστορι-

κός τόπος, σας ανάφερα γιατί, τα κτίρια όμως, όσα από τα κτίρια, έχουν κάποια χαρακτηριστικά 

στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέα δεν έχουμε καμία, μα καμία αντίρρηση. 

Αυτήν την πρόταση την βάζω και πάλι προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω κυρίές και κύριοι συνάδελφοι ότι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε 

ψηφοφορία. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, έχω δύο προτάσεις να κάνω. Επί της διαδικασίας, είπαμε 

τα δύο πρώτα,.. 

κ. Πρόεδρος: Η πρόταση, θέλετε να ξεχωρίσουμε τις προτάσεις κύριε Μηλίδη;  

Λοιπόν, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι: «ΟΧΙ στον χαρακτηρισμό ιστορικού τόπου του 

στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», ΝΑΙ στα κτίρια τα οποία να κριθούν διατηρητέα ως μνημεία». 

Η πρότασή σας, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Εμείς λέμε: «ναι της διεύθυνσης νεοτέρων μνημείων,.. 

κ. Πρόεδρος: Είναι δύο πράγματα, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δηλαδή, «ναι για τα κτίρια, αλλά επιμένουμε να χαρακτηρισθεί το «ΠΑ-

ΠΑΛΟΥΚΑ» ιστορικός τόπος».  

κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία, σαφέστατη πρόταση, ωραία, υπάρχει τρίτη πρόταση; Όχι. 

Δύο είναι οι προτάσεις, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Παρακαλώ.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 
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Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 
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-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

Μηλίδης Θεόδωρος: Η πρόταση η δική μας. 

κ. Πρόεδρος: Μα είναι σαφέστατο, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Να μπει σε ψηφοφορία. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν,  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Όχι 

Μυστακίδης Παύλος:   Όχι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Όχι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Όχι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Όχι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Όχι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Όχι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Όχι 

Δούκας Γεώργιος:    Όχι 

Στεργίου Νικόλαος:    Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

(διακόπτεται η ψηφοφορία και τον λόγο παίρνει για διευκρινίσεις ο κ. Φωτιάδης) 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι για τα κτίρια, ναι με την διευκρίνιση όμως ότι δεν ενημερώθηκε το 

Δημοτικό Συμβούλιο με επάρκεια για τα δεδομένα τα οποία θα έχει για τους πέριξ μια τέτοια 

απόφαση. 

κ. Πρόεδρος: (δημιουργείται έντονη φασαρία, χτύποι κουδουνιού) Σας παρακαλώ, επιτέλους 

δηλαδή! 

Φωτιάδης Στέφανος: Διατυπώσατε, σας παρακαλώ;  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι, με τις διευκρινίσεις του κ. Φωτιάδη 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι, με τις διευκρινίσεις του κ. Φωτιάδη 
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Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι, με τις διευκρινίσεις του κ. Φωτιάδη 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι, με τις διευκρινίσεις του κ. Φωτιάδη 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι, με τις διευκρινίσεις του κ. Φωτιάδη 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Όχι 

Δήμου Ιωάννης:    Όχι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Όχι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Όχι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Όχι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Όχι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Όχι 

Χράπας Παντελής:    Όχι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Όχι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι, με τις διευκρινίσεις του κ. Φωτιάδη 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Όχι 

 

 Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. 
 

 

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την λήξη 

της συνεδρίασης. 

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες αποφά-

σεις:  

 

18 / 2012  Έγκριση ίδιας συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟ-

ΝΟΜΩ». 

 

19 / 2012  Λήψη απόφασης σχετικά με τον χαρακτηρισμό ή μη:  

 α) Ως μνημείων (13) κτιρίων του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και, 

 β) Ως ιστορικού τόπου του πρώην Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ».  

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                              ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

 

1) Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

2) Αναστασιάδης Αντώνιος 

3) Αποστολίδου Ραχήλ 

4) Αραμπατζής Θεόδωρος 

5) Αρναούτογλου Φωτεινή 

6) Βαλτσάνης Δημήτριος 

7) Γαλάνης Στέργιος 

8) Γάτσιος Αθανάσιος 

9) Γκότσης Ηλίας 

10) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11) Δημητρίου Ευστράτιος 

12) Δήμου Ιωάννης 

13) Δινάκης Κωνσταντίνος 

14) Δούκας Γεώργιος 

15) Δρίγκα Χρυσούλα 

16) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

17) Θεοχάρης Μιχαήλ 

18) Ίντος Δημήτριος 

19) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21) Κοτρώνης Παναγιώτης 

22) Μερετούδης Δημήτριος 

23) Μηλίδης Θεόδωρος 
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24) Μοσχολιός Ζωγράφος 

25) Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

26) Μυστακίδης Παύλος 

27) Νιζάμης Δημήτριος 

28) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

29) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

30) Σούζας Ζαχαρίας 

31) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

32) Στεργίου Νικόλαος 

33) Τατούδης Παναγιώτης 

34) Φωτιάδης Στέφανος 

35) Χασαπίδης Κων/νος 

36) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

37) Χράπας Παντελής 

38) Χρυσανθίδης Βασίλειος 


