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Θεσσαλονίκη, 03/092020 

 

 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 

 

Προς:  Τον κ. Υπουργό Εξωτερικών 

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κλειστό Γυμναστήριο στο Δροσερό Ξάνθης αλλάζει χρήση;» 

 

 

Κυρία και κύριοι Υπουργοί, 

 

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου, της 4ης Ιουνίου 2020, καθώς και από 

πληροφορίες που προέρχονται από Ρομά, του οικισμού Δροσερού Ξάνθης, κάποιος φαίνεται να 

ενδιαφέρεται για την αγορά του αθλητικού κέντρου (κλειστό γυμναστήριο), που βρίσκεται στον 

οικισμό του Δροσερού Ξάνθης και είχε κατασκευαστεί, πριν αρκετά χρόνια, από μεγάλη τεχνική 

εταιρία Έλληνα επιχειρηματία. Το συγκεκριμένο κτίσμα πολλαπλών αθλητικών δράσεων είχε 

κτισθεί, για να παρέχει στα παιδιά του οικισμού αθλητική διέξοδο και νέα ενδιαφέροντα, 

προκειμένου να επέλθει κάποιος εκσυγχρονισμός στον οικισμό, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο 

αστικό πληθυσμό της Ξάνθης. Εντούτοις, το άνω κτήριο εγκαταλείφθηκε, παρά τις φιλότιμες και 

άοκνες προσπάθειες τοπικού Συλλόγου Γυναικών, ο οποίος, εναγωνίως, επιζητούσε τρόπο 

αξιοποίησής του, προς όφελος των κατοίκων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, φημολογείται αλλά 

και τοπικές πληροφορίες διατείνονται ότι, επιχειρηματίας πρόκειται να πλειοδοτήσει για την 

εξαγορά του κτίσματος, με σκοπό την αλλαγή της χρήσης του. Οι ανησυχίες εντείνονται στον 

τοπικό πληθυσμό, γνωρίζοντας ότι, τα δυνητικά πρόσωπα, που θα πλειοδοτήσουν, δεν έχουν 

κανένα εισόδημα -έχοντας προέλευση από τον οικισμό. Αναρωτιούνται οι κάτοικοι της περιοχής, 

από ποια πηγή προέρχεται το κεφάλαιο, το οποίο θα επενδυθεί. Συμπληρωματικά, η ανησυχία 

γίνεται εντονότερη με το σκεπτικό ότι, ίσως τα κεφάλαια να προέρχονται από τράπεζα τουρκικών 

συμφερόντων, με κρυφή πρόθεση, το Τουρκικό Προξενείο, παρεμβαίνοντας, να μετατρέψει το εν 

λόγω κτίσμα σε άτυπο τζαμί, στο οποίο, θα λαμβάνουν χώρα μουσουλμανικής φύσεως εκδηλώσεις 

ή άλλες τελετουργίες μουσουλμανικής θρησκείας. 

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω 

 

 

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

 

1. Τι γνωρίζει η Δημοτική Αρχή Ξάνθης σχετικά με την επικείμενη ως άνω συναλλαγή 

(δυνητικοί πλειοδότες, πηγές προέλευσης κεφαλαίων προς πλειοδότηση, αλλαγή χρήσης 

κτίσματος κλπ); 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9241

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/9/2020



 

 

 

2. Ποια η επήρεια του Τουρκικού Προξενείου στους κατοίκους του Δροσερού Ξάνθης και με 

ποιο τρόπο αυτή εμπλέκεται στα της παρούσας; 

 

3. Γνωρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τι είδους επενδύσεις εμπλέκονται στην 

ως άνω εξαγορά και πώς τυχόν κατανέμονται ενδεχόμενα επενδυτικά κεφάλαια του 

παραρτήματος της Τράπεζας τουρκικών συμφερόντων Ξάνθης στο Δροσερό Ξάνθης και 

ευρύτερα, στη Θράκη; 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Κυριάκος Βελόπουλος 




