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«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ∆ράσει (Εφηµερίδα
Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ιλίου)»
Μάρτιος 2007
1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ∆ήµου µας και τι θα
κάνετε για τη λύση του;
Η προσοχή µας επικεντρώνεται στην επίλυση του συνόλου, κατά το δυνατόν, των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος µας. Ο σχεδιασµός µας είναι πολύπλευρος και έχει
στόχο τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του δηµιουργικού έργου που συντελέστηκε τα
τελευταία χρόνια στην πόλη µας, αλλά και την πραγµατοποίηση ενός µεγάλου άλµατος στην
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Οι ενέργειές µας, από την πρώτη κιόλας στιγµή της ανάληψης των καθηκόντων µας, είναι
χαρακτηριστικά δείγµατα γραφής της πολιτικής που θα ασκήσει η νέα ∆ηµοτική Αρχή, µε
όπλα της τη διεκδικητική φωνή, την ενωτική διάθεση, τις διαφανείς διαδικασίες και τον
κοινωνικό έλεγχο των αποφάσεων.
Πρωταρχικοί µας στόχοι είναι η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής µέριµνας, η πολιτιστική
ανάπτυξη της πόλης µας, η επέκταση των αθλητικών υποδοµών, η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοτικών υπηρεσιών, η
αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, η αντιπληµµυρική θωράκιση και η καθαριότητα της πόλης
µας.
Ταυτόχρονα, σκοπεύουµε να επαναφέρουµε στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων
σηµαντικά ζητήµατα, όπως η επέκταση του δικτύου του Μετρό στο Ίλιον, η κάλυψη των δύο
τµηµάτων της Φλέβας και του Ρουβίκωνα, η ολοκλήρωση της επέκτασης της λεωφόρου
Θηβών και η αποµάκρυνση της χωµατερής.

2. Τι θα κάνετε για τον τοµέα της παιδείας και τα σχολεία της πόλης µας;
Ο τοµέας της παιδείας οφείλει να χαίρει της ιδιαίτερης προσοχής µας και για αυτό θα
καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για τη διαµόρφωση ακόµα πιο ανθρώπινων συνθηκών στα
σχολεία του ∆ήµου µας, τα οποία αδιαµφισβήτητα συνιστούν σηµαντικές πηγές γνώσης και
πολιτισµού.
Με τις συστηµατικές ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής, των µαζικών φορέων και των κατοίκων
της πόλης µας έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα σηµαντικοί στόχοι στον τοµέα της παιδείας,
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όπως για παράδειγµα η λειτουργία όλων των σχολείων του ∆ήµου σε πρωινή βάρδια.
Πρόθεσή µας είναι να συνεχίσουµε και στο µέλλον µε τον ίδιο ζήλο τις προσπάθειες για την
επίτευξη ακόµα περισσότερων και σηµαντικότερων στόχων στον τοµέα αυτό, πάντα σε
συνεργασία µε το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα από τα πρωταρχικά µας
µελήµατα είναι η ολοκλήρωση του έργου των σχολικών κτιριακών υποδοµών, µε έµφαση
στην προαγωγή της αισθητικής των σχολικών χώρων.
Με δεδοµένο ότι το Σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισµός, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται και
δηµιουργεί, θα στηρίξουµε και στο µέλλον µε όλες µας τις δυνάµεις, όπως ακριβώς έχει γίνει
και µέχρι σήµερα, όλες τις σχολικές πρωτοβουλίες, δηµοσιογραφικές, πολιτιστικές και
αθλητικές, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία και µε άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
θα αγωνιστούµε για την αναβάθµιση της δηµόσιας δωρεάν παιδείας και την αύξηση των
πόρων που προορίζονται για τον εξοπλισµό, τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών
κτιρίων.

3. Που θεωρείτε ότι θα πρέπει να καταβάλλονται τα µεγαλύτερα κονδύλια του
δήµου και γιατί;
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιµετωπίζουν τα τελευταία χρόνια µεγάλα οικονοµικά
προβλήµατα, από την άρνηση όλων των κυβερνήσεων µέχρι σήµερα να αποδώσουν στους
∆ήµους τους οφειλόµενους πόρους, όπως ορίζεται από τους νόµους και το σύνταγµα .
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κονδύλια για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν υπεξαιρεθεί από
την κεντρική διοίκηση την τελευταία 15ετία ξεπερνούν τα 3,5 δις. €., µε αποτέλεσµα η
ανάθεση στους δήµους πολλών νέων αρµοδιοτήτων, όπως η λειτουργία παιδικών σταθµών, η
υλοποίηση προγραµµάτων πρόνοιας, η συντήρηση των σχολείων κλπ, να µην συνοδεύεται
από το σύνολο των πόρων που προβλέπει ο συνταγµατικός χάρτης.
Είναι εποµένως προφανές ότι θα µπορούσαµε να ενισχύσουµε σηµαντικά όλα τα
προγράµµατά µας, αν µας αποδίδονταν τα κονδύλια που µας ανήκουν. Παρά το γεγονός,
όµως, ότι τα οικονοµικά πλαίσια είναι ιδιαίτερα στενά, ο προϋπολογισµός του 2007 ψηφίστηκε
χωρίς να χρειαστεί να γίνει περικοπή κονδυλίων στους τοµείς που ο ∆ήµος αναπτύσσει
πολύπλευρη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

4. Πιστεύετε ότι θα µπορέσετε να πραγµατοποιήσετε τις εξαγγελίες σας µέσα στις
τετραετία;
Οι προεκλογικές µας εξαγγελίες αποτελούν δεσµεύσεις προς τους πολίτες του Ιλίου και θα
υλοποιηθούν από τη νέα ∆ηµοτική Αρχή. Είµαστε αποφασισµένοι, µε προσεκτικά µελετηµένο

σχεδιασµό, να επιτύχουµε τους προγραµµατικούς µας στόχους και να βάλουµε την
αναπτυξιακή µας σφραγίδα στα δηµοτικά δρώµενα του Ιλίου.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να υπογραµµίσω κάτι πολύ σηµαντικό. Στις εκλογές του
περασµένου Οκτωβρίου ούτε ζητήσαµε ούτε και λάβαµε λευκή επιταγή από τους δηµότες.
∆ηλώσαµε την πίστη µας σ’ ένα νέο µοντέλο διοίκησης που στηρίζεται στη συµµετοχή των
δηµοτών, τον κοινωνικό έλεγχο, την αποκέντρωση, τη διαβούλευση, τη συναπόφαση και τη
λογοδοσία και ως εκ τούτου δεσµευόµαστε ότι οι δηµότες δεν θα έχουν λόγο µόνο την ηµέρα
των εκλογών, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να µας κρίνουν καθηµερινά και να αποφασίζουν και
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οι ίδιοι, µε δηµοψηφίσµατα, για σοβαρά δηµοτικά θέµατα.

5. Θα θέλαµε να µας γνωρίσετε πότε θα τεθεί σε λειτουργία το πρόγραµµα
ανακύκλωσης και αν θα τοποθετηθούν ανάλογοι κάδοι στα σχολεία;
Έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή αυτή την περίοδο στο ∆ήµο πρόγραµµα ανακύκλωσης συσκευών
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (µεγάλες και µικρές ηλεκτρικές συσκευές, ψυγεία
και συσκευές κλιµατισµού, εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, φωτιστικά είδη,
λαµπτήρες κλπ).
Τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, αντί να καταλήγουν ανεξέλεγκτα στις
χωµατερές και να µολύνουν το περιβάλλον ή να τα εκµεταλλεύονται διάφοροι γυρολόγοι,
µπορούν µε πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης να ανακυκλωθούν και να φανούν χρήσιµα. Η
διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή: καταρχήν συγκεντρώνεται ο «άχρηστος» εξοπλισµός
από την Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου σε κοντέϊνερ και στη συνέχεια παίρνει το δρόµο
για την ανακύκλωσή του.
Παράλληλα, σύντοµα θα τεθεί σε εφαρµογή και ένα ακόµα πρόγραµµα ανακύκλωσης, σε
συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης Α.Ε.», το οποίο έχει ήδη
εγκριθεί από τις 15 Φεβρουαρίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στα

πλαίσια

του

προγράµµατος

αυτού,

οι

δηµότες

θα

εφοδιαστούν

µε

ειδικές,

επαναχρησιµοποιήσιµες τσάντες για να συλλέγουν µπουκάλια, µεταλλικά κουτιά και χαρτικά
είδη, τα οποία θα αδειάζουν στους εκατοντάδες κάδους ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν
και σε άλλα επιλεγµένα σηµεία της πόλης, αλλά και έξω από τα σχολεία.
Για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα θέµατα της
ανακύκλωσης, αλλά και γενικότερα γύρω από ζητήµατα που αφορούν στο περιβάλλον, θα
πραγµατοποιηθεί διαφηµιστική εκστρατεία, η οποία θα περιλαµβάνει και ειδικές εκδηλώσεις
και διανοµή εκτύπωση σχετικών φυλλαδίων.
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6. Γνωρίζετε ότι µετά από καταγγελία αποµακρύνθηκαν τα ¨σαµαράκια¨ από την
Ανδρ. Παπανδρέου στο ύψος του σχολείου µας. Ποια η θέση σας στο πρόβληµα και
τι θα γίνει µε την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία που βρίσκονται σε δρόµους
ταχείας κυκλοφορίας;
Τα ¨σαµαράκια¨ έχουν κριθεί παράνοµα, µε δικαστικές αποφάσεις, και γι’ αυτό αφαιρούνται
από το δρόµο µετά από οποιαδήποτε καταγγελία.
Το πρόβληµα της ασφαλούς διέλευσης των µαθητών, κυρίως από δρόµους ταχείας
κυκλοφορίας, είναι πράγµατι πολύ σοβαρό και αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή από τη
∆ηµοτική Αρχή.
Μία από τις λύσεις που µελετά o ∆ήµος είναι η καθιέρωση του σχολικού τροχονόµου,
ιδιαίτερα σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας, που εγκυµονούν πολλούς κινδύνους για την
ασφάλεια των παιδιών.

