ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.1/27-01-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 15

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού
Συμβουλίου για την τοποθέτηση προσωπογραφίας στην
είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται η ΦΕΞ

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.4145/23-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
16) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βασιλούδης Ηλίας
20) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Βορίδης Δημήτριος
21) Πατσίδου Δέσποινα
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
22) Πούλιος Χρίστος
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
23) Ταρενίδης Παναγιώτη
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Καλογερής Κρίτων
25) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κολλάρος Γεώργιος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μαζαράκης Σπύρος
14) Μούρκας Χρήστος
15) Μπεκτές Σαμπρή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
8) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Νεοχωρίου
Κυριακού Θεοδόσιος
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το αριθ.πρωτ.71673/24-12-2013
διαβιβαστικό του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης το οποίο έχει ως εξής:
«Σας αποστέλλουμε τη με αριθμ.πρωτ.70730/18-12-2013 επιστολή των κ. Μουσόπουλου Θ.,
Τεφρωνίδη Τ., Χρηστίδη Δ. και Χούμα Μ, την οποία απευθύνατε στην υπηρεσίας μας και παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες.
Σας υπενθυμίζουμε σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου ακινήτου, δε
χρήζει της αρμοδιότητάς μας».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αριθμ.πρωτ.70730/18-12-2013 επιστολή
των κ. Μουσόπουλου Θ., Τεφρωνίδη Τ., Χρηστίδη Δ. και Χούμα Μ, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε, η πόλη μας όπως καλά γνωρίζετε έχει παρουσιάσει έντονη πνευματική και
πολιτιστική ζωή και παρουσία κατά τα εκατό τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε ότι ένας από τους
σημαντικότερους πνευματικούς άνδρες που γεννήθηκε στη Ξάνθη εδώ ποικιλότροπα δραστηριοποιήθηκε και

πρόσφερε ως τη τελευταία στιγμή της ζωής του, είναι αναμφίβολα ο Στέφανος Ιωαννίδης του οποίου ανάμεσα
στα άλλα τρανό δημιούργημα αποτελεί η Στέγη Πολιτισμού και ως κτίριο και ως λειτουργία. Μια ομάδα
Ξανθιωτών και φίλων του Στέφανου Ιωαννίδη από Ξάνθη Θεσσαλονίκη και Αθήνα έχουμε τη πρόθεση να
κατασκευάσουμε ιδίοις αναλώμασι και τοποθετήσουμε στην είσοδο της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου
Ξάνθης μία ανάγλυφη επιγραφή κατά το συνημμένο σχέδιο που εκπόνησε ο Τάσος Τεφρωνίδης. Κύριε
Δήμαρχε, δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος, αυτό που παρακαλούμε είναι η συναίνεση και έγκριση
κατά τα νόμιμα της πρότασής μας».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Ξυνίδη Αθανάσιο ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:
«Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα να δημιουργήσουμε έναν τοίχο που πραγματικά εκεί, στην
είσοδο στο πλάι όπως προτείνουν στο φουαγιέ, όπου εκεί μια από τις τιμές που θα πρέπει να κάνουν στα
πνευματικά της τέκνα, πνευματικά ξανατονίζω γιατί τα πολιτικά αλλιώς ελπίζω ότι θα τιμώνται στο μέλλον,
στα πνευματικά της τέκνα κάποτε ν’ αποφασίζουμε κάτι σαν κι αυτό να γίνεται για τον κάθε πνευματικό
Ξανθιώτη. Ανεξαρτήτως αν συμφωνούν ή διαφωνούν μερικοί γιατί ακούω κάποιες κραυγές τι ήταν ή τι δεν
ήταν πολιτικά ο Στέφανος Ιωαννίδης. Ο Στέφανος Ιωαννίδης άφησε βαθιά σημάδια στο πνευματικό γίγνεσθαι
της Ξάνθης με τα έργα του, με τα βιβλία του με την έρευνα που έκανε, με το πόσο συμπαραστάθηκε στα απλά
παιδιά που έμπαιναν μέσα στη βιβλιοθήκη, τους ξυπνούσε την αγάπη για τα βιβλία. Άρα είναι λοιπόν μια
καλή αρχή να την εντάξουμε σε μια τέτοια απόφαση και να είναι εκεί μέσα ο χώρος όπου εύχομαι να γεμίσει
κάποτε και να μην έχουμε άλλο χώρο να βάλουμε πνευματικά τέκνα της Ξάνθης ανάλογης σπουδαιότητας, τα
οποία θα είμαστε αναγκασμένοι να τα τιμήσουμε.», πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε: «Δε θα αναφερθώ στο
έργο του Στέφανου Ιωαννίδη όλοι το γνωρίζουμε, θα έλεγα ότι είμαι μικρός να το κρίνω. Θεωρώ όμως
αναλογιζόμενος πως τα περισσότερα χρόνια του τα πέρασε στο κτίριο που βρίσκεται στην Παλιά Ξάνθη, εκεί
που ήταν η παλιά βιβλιοθήκη, επειδή αναφερθήκατε στις δεκαετίες ΄60, ΄70, ΄80 και όπου σήμερα στεγάζεται
η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, που ήταν μαζί με άλλους δημιούργημα και του Στέφανου Ιωαννίδη,
αναλογιζόμενος και την αγάπη του για την Παλιά Πόλη της Ξάνθης της οποίας ήταν και κάτοικος, θεωρώ πως
είναι προτιμότερο να μπει η προσωπογραφία αυτή που θέλετε απέναντι από το Δημαρχείο στην είσοδο, Σπίτι
Πολιτισμού έχω την εντύπωση ότι το αναφέρει η ΦΕΞ, να μπει εκεί σε ένα πολύ επίκαιρο σημείο ώστε κι
όλοι οι επισκέπτες να το βλέπουν. Δε θεωρώ ότι είναι καταλληλότερος χώρος η Στέγη Πολιτισμού του
Δήμου, το καινούριο αυτό κτίριο δηλαδή όπου σήμερα στεγάζεται η βιβλιοθήκη, διότι πέραν των άλλων
δώσαμε το όνομα του αειμνήστου Δημάρχου του Κωνσταντίνου Μπένη. Εκεί νομίζω πως είναι ένα πάρα
πολύ καλό σημείο. Είναι στον κεντρικό δρόμο εισόδου στην Παλιά Ξάνθη στο κτίριο που βρισκόταν η
βιβλιοθήκη την οποία ουσιαστικά ίδρυσε ο Στέφανος Ιωαννίδης. Αυτή είναι η θέση μου χωρίς να θέλω να
δεσμεύσω τον οποιοδήποτε», πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία και έγινε αποδεκτή από το Σώμα.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για τη τοποθέτηση προσωπογραφίας του κ. Στέφανου Ιωαννίδη
στην είσοδο του κτιρίου όπου σήμερα στεγάζεται η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης απέναντι από το κτίριο του
πρώην Δημαρχείου.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Πούλιος
Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογερής Κρίτωνας, Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης
Αθανάσιος και Παναγιωτίδης Γρηγόρης οι οποίοι διαφώνησαν ως προς το σημείο τοποθέτησης.
………………………………………………………………………………………………................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-2-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

