ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λήξη της σχολικής χρονιάς
με θεατρικό παιχνίδι
Πρόεδρος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών: Χρυσούλα Ανδρεάδου
Αντιπρόεδρος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών: Ελίζα Αναστασιάδου

Το θερμότερο χειροκρότημα όλων
των παρευρισκόμενων απέσπασαν
οι λιλιπούτειοι… ηθοποιοί του
δεύτερου παιδικού σταθμού του
Δήμου Ωραιοκάστρου.
Για τη λήξη του σχολικού έτους το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα παιδιά όλων των τμημάτων του συγκεκριμένου σταθμού προετοίμασαν τη θεατρική παράσταση «Ο Μορμόλης», την οποία και παρουσίασαν στις 23 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του 2ου
Γυμνασίου Ωραιοκάστρου.
Το κείμενο βασίστηκε στο θεατρικό έργο «Μορμόλης» του
Ράινερ Χάχφελντ, σε μετάφραση του Παναγιώτη Σκουφή. Η
μουσική ήταν του Γιάννη Σπανού και οι στίχοι της Εύας Κυριαζή. Το έργο διασκευάστηκε
για τις ανάγκες της παράστασης, σύμφωνα με τις δυνατότητες των μικρών ηθοποιών.
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Προγράμματα άθλησης
και αναψυχής
σε παραλίες της Χαλκιδικής
για μικρούς και μεγάλους
Υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού: Πέτρος Αταμιάν, Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)
Προγράμματα άθλησης και αναψυχής, τα
οποία απευθύνονται στους πολίτες κάθε
ηλικίας, υλοποιεί και αυτό το καλοκαίρι ο
Δήμος Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για τα δημοφιλή μεταξύ μικρών και μεγάλων
προγράμματα «Παιδί και θάλασσα»
και «Μπάνια στην τρίτη ηλικία».
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων
αυτών διοργανώνονται καθημερι-

νές εξορμήσεις από τις 5 Ιουλίου στην παραλία των
Φλογητών. Εκεί, με τη συνοδεία και την επίβλεψη
γυμναστών με ειδική εκπαίδευση στην κολύμβηση
και στη ναυαγοσωστική μικροί και μεγάλοι θα απολαμβάνουν το μπάνιο τους μέχρι και τις 30 Ιουλίου.
Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 9.00 το πρωί από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, ενώ η επιστροφή έχει οριστεί για τις 2.00 το
μεσημέρι στο ίδιο σημείο.

«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Τα σχολεία τελείωσαν,
η δημιουργική απασχόληση αρχίζει
Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας: Αστέριος Μπάτος

Περίπου διακόσια παιδάκια
παρακολουθούν φέτος το πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης των μικρών
μαθητών κατά τη διάρκεια των θερινών
διακοπών των σχολείων.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα, το οποίο έχει καθιερώσει τα
τελευταία χρόνια ο Δήμος Ωραιοκάστρου,
προσφέροντας «ανάσα» στους
εργαζόμενους γονείς που στερούνται άλλων
επιλογών για τη φύλαξη των παιδιών τους
κατά τις ώρες της εργασίας τους.
Και τα ίδια τα παιδιά, όμως, περνούν τον χρόνο τους πολύ
ευχάριστα και συγχρόνως εξαιρετικά δημιουργικά, καθώς απασχολούνται σε μια σειρά δραστηριότητες, που
ξεκινούν από το παιχνίδι και φθάνουν στη ζωγραφική,
στη μουσική, στον χορό, στο θέατρο ή και σε ξεναγήσεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά εργαζόμενων μητέρων που είναι δημότισσες Ωραιοκάστρου, ηλικίας από
πέντε έως δώδεκα ετών.
Η εφαρμογή του θα διαρκέσει έως και τις 27 Αυγούστου,
ενώ τα παιδιά παρακολουθούν τα τμήματα φύλαξης και
δημιουργικής απασχόλησης καθημερινά από τις 7.00 το
πρωί έως και τις 4.00 μετά το μεσημέρι.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη
να κερδίσουμε το στοίχημα
του Καλλικράτη»
Το μικρό χωριό, όπως θυμούνται το Ωραιόκαστρο οι
παλαιότεροι κάτοικοί του, μετεξελίχθηκε πλέον σε μια
σύγχρονη και δυναμική πόλη, η οποία επιλέγεται κάθε
χρόνο ως τόπος μόνιμης κατοικίας από χιλιάδες νέες
οικογένειες που προέρχονται από κάθε γωνιά όχι μόνο της
ευρύτερης Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της χώρας.
Για τα έργα και τις δράσεις που άλλαξαν ριζικά τη
φυσιογνωμία της πόλης μιλά ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Νικόλαος Μπάτος, ο οποίος προσδιορίζει και τους νέους
αναπτυξιακούς στόχους που θα πρέπει να τεθούν για την
ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου
«Καλλικράτης».

«Αισθάνομαι ευτυχής όσο και υπερήφανος, διότι μπορώ να αντικρίζω
όλους τους συμπολίτες μου στα μάτια, καθώς έχω τιμήσει τις σαφείς
εντολές που αυτοί έδωσαν στη Δημοτική μας Αρχή στο ακέραιο», τονίζει
ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος. Η φωτογραφία προέρχεται
από την τελετή ορκωμοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Επιχειρώντας έναν μίνι απολογισμό της
μέχρι τώρα θητείας σας, καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, ποια θεωρείτε ως
τα σημαντικότερα έργα που έχετε υλοποιήσει στο Ωραιόκαστρο;
«Ως Δήμαρχος Ωραιοκάστρου αισθάνομαι ευτυχής όσο και υπερήφανος, διότι
μπορώ πράγματι να αντικρίζω όλους τους
συμπολίτες μου στα μάτια, καθώς έχω τιμήσει τις σαφείς εντολές που αυτοί έδωσαν στη Δημοτική μας Αρχή στο ακέραιο.
Έχοντας επί σειρά ετών την ευθύνη για
τη διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου,
οι άξιοι συνεργάτες μου κι εγώ προσωπικά αποδείξαμε ότι εργαζόμαστε μεθοδικά, διεκδικητικά και αποτελεσματικά, καθώς επιτύχαμε με τη συμπαράσταση και την ενεργό συμμετοχή των
συμπολιτών μας να μεταμορφώσουμε
το μικρό χωριό που παραλάβαμε σε μια
σύγχρονη πόλη, η οποία σε τίποτε δεν
έχει να ζηλέψει -ούτε στο επίπεδο των
υποδομών ούτε στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών- τους κατά πολύ μεγαλύτερους Δήμους του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός
ότι τα τελευταία χρόνια το Ωραιόκαστρο επιλέγεται ως τόπος μόνιμης κατοικίας από χιλιάδες νέες οικογένειες,
οι οποίες προέρχονται από κάθε γωνιά
όχι μόνο της ευρύτερης Θεσσαλονίκης,
αλλά και ολόκληρης της χώρας.
Το Ωραιόκαστρο, πλέον, διαθέτει σύγχρονες, άνετες και απολύτως ασφαλείς
συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη και το δίκτυο της Εγνατίας Οδού, καθώς επιτύχαμε τη διαπλάτυνση του κεντρικού
δρόμου και την κατασκευή ανισόπεδου
κόμβου μετά από την αερογέφυρα της
Λαγκαδά, προσφέροντας ‘ανάσα’ σε δεκάδες χιλιάδες οδηγών.
Κάτω από τις πιεστικές διεκδικήσεις
μας, το Ωραιόκαστρο απέκτησε πλέον
το δικό του Αστυνομικό Τμήμα, τη δική
του οργανωμένη υπηρεσία Δημοτικής
Αστυνομίας κι ένα πλήρως οργανωμένο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Εσχάτως παραδώσαμε στη χρήση των
συμπολιτών μας το σύγχρονο διοικητή-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΟΣ
Το δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο
του Παλαιοκάστρου είναι ένα από τα δεκάδες έργα
που υλοποιήθηκαν στον ευαίσθητο τομέα
της σχολικής στέγης

Το Ωραιόκαστρο απέκτησε πλέον μια οργανωμένη
υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία αναπτύσσει πολύπλευρο
έργο στην κατεύθυνση της διατήρησης της τάξης, αλλά και της
προστασίας του πολίτη. Για τον ίδιο σκοπό, εξάλλου, επετεύχθη,
μετά από τις πιεστικές διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής, και η
λειτουργία στο Ωραιόκαστρο αυτοδύναμου Αστυνομικού Τμήματος

ριο ‘Ιωάννης Καποδίστριας’, το οποίο
στεγάζει μεταξύ των άλλων δημοτική
βιβλιοθήκη, γραφεία κοινωνικής πρόνοιας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
χώρους ιατρείων και εργοθεραπείας,
αλλά και το ΚΑΠΗ του Ωραιοκάστρου.
Πολύ άμεσα, μάλιστα, το δικό της κτίριο διοίκησης, το οποίο αποφασίστηκε
να ονομαστεί ‘Παύλος Μελάς’, πρόκειται να αποκτήσει και η περιοχή του Παλαιοκάστρου, ώστε να αναβαθμιστεί
έτι περαιτέρω το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών αποκεντρωμένα σε
όλες τις γειτονιές της πόλης.
Για να ανταποκριθούμε στις ραγδαία
αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της
σχολικής στέγης, κατασκευάσαμε δεκάδες νέα σχολεία και αξιοποιούμε
συγχρόνως όλες τις δυνατότητες που
διανοίγονται τόσο μέσω της συνεργασίας με τη Νομαρχία και τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων όσο και μέσω των μεγάλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για να δημιουργήσουμε στο Ωραιόκαστρο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον
έξι επιπλέον διδακτήρια.
Το δημοτικό κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών αποτελεί την κορωνίδα των έργων που υλοποιήσαμε στον
τομέα των αθλητικών υποδομών, στον
οποίο εντάσσονται ακόμη το κλειστό
δημοτικό γυμναστήριο ‘Κονταξοπούλειο’, τα γήπεδα αντισφαίρισης και 5Χ5
που κατασκευάσαμε στον ίδιο χώρο, το
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου και τα

μικρότερα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου που διαμορφώσαμε σε διάφορες περιοχές της πόλης, προσφέροντας
διεξόδους κυρίως προς τη νέα γενιά.
Κορυφαία αναπτυξιακή παρέμβαση,
άλλωστε, αποτελεί η επέκταση του
σχεδίου πόλης κατά 4.217 στρέμματα,
την οποία προωθούμε με επίκεντρο
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Τα μεγάλα αυτά έργα που υλοποιήσαμε
σε συνδυασμό με εκατοντάδες άλλες
παρεμβάσεις μικρότερης ίσως εμβέλειας, αλλά εξίσου μεγάλης σημασίας για
την καθημερινότητα του πολίτη αναδεικνύουν το Ωραιόκαστρο σε μια πόλη ανθρώπινη, σύγχρονη και λειτουργική».
Ποιες ήταν οι δράσεις που αναπτύξατε
κατά τα χρόνια που βρίσκεστε στο τιμόνι του Δήμου Ωραιοκάστρου για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την
προστασία του περιβάλλοντος;
«Η προστασία και η αναβάθμιση του
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζούμε
εμείς και κυρίως τα παιδιά μας, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή του
αγώνα και των δράσεών μας.
Η αγάπη μας για το πράσινο και το περιβάλλον αποδεικνύεται από τα δεκάδες
νέα πάρκα που έχουμε διαμορφώσει σε
κάθε γωνιά του Ωραιοκάστρου, από τις
δράσεις προστασίας του περιαστικού
δάσους και του δημοτικού αλσυλλίου
της Γαλήνης, τις οποίες αναπτύσσουμε,

από τα ολοκληρωμένα προγράμματα
ανακύκλωσης που εφαρμόζουμε, αλλά
και από τον υπερδραστήριο Σύλλογο
Εθελοντών για την Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής,
τον οποίο συγκροτήσαμε, καθιστώντας
χιλιάδες συμπολίτες μας συμμέτοχους
σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
Το έργο, όμως, για το οποίο καμαρώνουμε περισσότερο από ότι για οποιοδήποτε άλλο, είναι αυτό της δημιουργίας μιας
όασης δροσιάς στη θέση της παλιάς χωματερής του Ωραιοκάστρου. Πρόκειται
για μια τεράστια έκταση εξήντα και πλέον στρεμμάτων, την οποία αναδείξαμε
σε έναν μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, ο
οποίος ξεχωρίζει για το απαράμιλλο
κάλλος του, αλλά και για τις τεράστιες
δυνατότητες αναψυχής και ξεκούρασης
που προσφέρει στους επισκέπτες του. Η
περιοχή της λίμνης του Ωραιοκάστρου
αποτελεί πλέον πόλο έλξης όχι μόνο για
τους κατοίκους της πόλης μας, αλλά και
για εκατοντάδες οικογένειες από ολόκληρο τον Νομό Θεσσαλονίκης».
Ποιες κοινωνικές παροχές προσφέρετε
στους πολίτες του Ωραιοκάστρου;
«Στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής
πολιτικής έχουμε αναπτύξει πράγματι
ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, το οποίο
απευθύνεται στους πολίτες κάθε ηλικίας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που αυτοί έχουν.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΟΣ
Οι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου εξυπηρετούνται
άμεσα και αποτελεσματικά από τις δημοτικές
υπηρεσίες και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών,
το οποίο λειτουργεί στη συμβολή των οδών
Θεσσαλονίκης και Υψηλάντου.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής Ωραιοκάστρου είναι
κατά το προσεχές διάστημα να δημιουργηθεί
κι ένα δεύτερο ΚΕΠ στην περιοχή του Παλαιοκάστρου

Δεδομένου ότι διανύουμε μια περίοδο
γενικευμένης οικονομικής κρίσης, ποιες
είναι οι πρωτοβουλίες που αναλάβατε
για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς του
Ωραιοκάστρου;

Στο πλαίσιο των πλούσιων κοινωνικών δράσεων που αναπτύσσει,
ο Δήμος Ωραιοκάστρου θεμελίωσε στενή συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό
«ActionAid» για την εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας

Ενδεικτικά μόνο θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το Ωραιόκαστρο διαθέτει μια
από τις αρτιότερα οργανωμένες δημοτικές τράπεζες αίματος, ενώ πρωτοπορώντας σε πανελλήνιο επίπεδο προχωρήσαμε στη δημιουργία εθελοντικών
ομάδων δοτών μυελού των οστών και
δωρητών οργάνων σώματος.
Παράλληλα, λειτουργούμε Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων και Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, γραφείο ευρέσεως εργασίας, αλλά και Σχολές Γονέων,
ενώ αποτελούμε ένα από τα πλέον δραστήρια μέλη του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγείας και διοργανώνουμε σε τακτικότατα χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκδηλώσεις για μια σειρά θεμάτων που
αφορούν κυρίως στον ευαίσθητο τομέα
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Υποστηρίζουμε στην πράξη την εργαζόμενη μητέρα μέσα από το δίκτυο των
δημοτικών παιδικών σταθμών, αλλά

και μέσα από το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών, που λειτουργούμε εδώ και χρόνια.
Εξάλλου, ειδικά για τη θερινή περίοδο,
κατά την οποία τα σχολεία είναι κλειστά, υλοποιούμε πρόγραμμα φύλαξης
και απασχόλησης των παιδιών, ώστε
να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους
γονείς, οι οποίοι είναι ξέγνοιαστοι,
όταν κατά τις ώρες της εργασίας τους
τα παιδιά τους βρίσκονται στα σίγουρα
χέρια του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Επιβεβαιώνοντας στην πράξη το ζωηρό
κοινωνικό ενδιαφέρον μας, επί σειρά
ετών διατηρούμε σταθερά τα δημοτικά
τέλη, ενώ για τις ευαίσθητες ομάδες
του πληθυσμού έχουμε θεσπίσει και
γενναίες μειώσεις της τάξης του 50%.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται
πράγματι στο πλευρό όλων ανεξαρτήτως των πολιτών του, υποστηρίζοντάς
τους με κάθε πρόσφορο μέσο».

«Τα περισσότερα από τετρακόσια καταστήματα που λειτουργούν σήμερα
στο Ωραιόκαστρο προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες για όλα τα βαλάντια
και για όλες τις προτιμήσεις.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πληθώρα
και κυρίως η υψηλή ποιότητα των
προσφερόμενων ειδών, σε συνδυασμό
ασφαλώς με την ανταγωνιστικότητα στις
τιμές, καθιστούν την τοπική αγορά την
καταλληλότερη και εξυπνότερη επιλογή για τα ψώνια κάθε καταναλωτή.
Δίχως αμφιβολία η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη και δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού ούτε ασφαλώς και αδράνειας.
Αμέσως μόλις είχαμε τα πρώτα δείγματα της οικονομικής κρίσης που θα ακολουθούσε, στον Δήμο Ωραιοκάστρου
ξεκινήσαμε μια μεγάλη διαφημιστική
καμπάνια, υπό τον γενικό τίτλο ‘αγοραΖΟΥΜΕ στο Ωραιόκαστρο’, προβάλλοντας τα τοπικά μας καταστήματα με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα από τις σελίδες του δημοτικού μας περιοδικού, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο.
Στον Δήμο Ωραιοκάστρου, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες εμπόρων και καταναλωτών, καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να υποστηρίζουμε
στην πράξη τη λειτουργία και την ανάπτυξη της τοπικής μας αγοράς.
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Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα
του «Καλλικράτη» αποτέλεσαν
το αντικείμενο ημερίδας
της Τοπικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης,
την οποία ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
υπηρετεί από τη θέση του Αντιπροέδρου

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε μια σειρά παρεμβάσεων, όπως η ανάπλαση
της κεντρικής λεωφόρου Δημοκρατίας, η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αλλά και η δημιουργία
πάρκινγκ και νόμιμων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, ώστε να
διευκολύνονται οι καταναλωτές που
επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια τους
στην τοπική μας αγορά.
Καθώς, όμως, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες για τη στήριξη της τοπικής
αγοράς πρέπει να είναι συνεχείς και
αδιάκοπες, προχωρούμε και σε νέες
πρωτοβουλίες.
Ήδη δημοσιεύσαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου έναν αναλυτικό κατάλογο με όλα τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην πόλη, ενώ
αυτή την περίοδο απευθυνόμαστε με
σχετικές επιστολές μας προς κάθε κάτοικο του Ωραιοκάστρου ξεχωριστά, προτρέποντας όλο τον κόσμο να προτιμά για
τις αγορές του τα τοπικά καταστήματα.
Άλλωστε, αποτελεί κοινή πεποίθηση
ότι μόνον επιδεικνύοντας συλλογικότητα και αλληλεγγύη μπορούμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης».
Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα από τα
πιο διαδεδομένα μέσα ενημέρωσης του
πολίτη. Στον Δήμο Ωραιοκάστρου έχετε
αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών;
«Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει πράγματι
αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες

που διανοίγονται μέσα από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και έχει αναδείξει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση
του πολίτη σε καθημερινή πρακτική.
Μέσω του προγράμματος ‘Κοινωνία της
Πληροφορίας’ προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας πλήρως οργανωμένης ηλεκτρονικής πύλης, στην οποία παρουσιάζεται το πανόραμα των δράσεων
που αναπτύσσονται στην πόλη.
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου, η οποία έχει καταχωριστεί στη διεύθυνση www.oraiokastro.gr, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις υπηρεσίες
που προσφέρονται σε όλους τους τομείς παραγωγής δημοτικού έργου,
όπως για παράδειγμα στην παιδεία,
στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην
κοινωνική πολιτική, κ.ά.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι ότι στο Ωραιόκαστρο εφαρμόσαμε
από την πρώτη στιγμή τη διαδικασία
της ανάρτησης όλων των πράξεων της
δημόσιας διοίκησης στο διαδίκτυο, η
οποία μόλις εσχάτως περιβλήθηκε τον
τύπο υπουργικής απόφασης.
Στην κατεύθυνση αυτή προχωρούμε
από την πρώτη στιγμή που θέσαμε σε
λειτουργία την ιστοσελίδα μας στη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
όλων των προκηρύξεων που αφορούν
είτε σε προσλήψεις προσωπικού είτε
σε αναθέσεις έργων, καθώς επιθυμούμε όλες οι πράξεις μας να βρίσκονται
ανά πάσα στιγμή στο φως και υπό την
κρίση των συμπολιτών μας.

Εξάλλου, οι αρχές της διαφάνειας και
της σωστής πληροφόρησης κάθε πολίτη είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτες».
Θεωρείτε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας έχετε κάνει λάθη ή παραλείψεις;
«Είμαι πραγματικά ο τελευταίος άνθρωπος που θα διεκδικούσε το αλάθητο. Αποτελεί, άλλωστε, κοινή πεποίθηση ότι λάθη και παραλείψεις κάνουν
αυτοί που δουλεύουν. Όταν έχεις την
ευθύνη για τη Διοίκηση ενός Δήμου, είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο κάτι να
σου διαφύγει. Το βασικό είναι τα λάθη
να μην γίνονται από πρόθεση και, μόλις
τα διαπιστώσεις, να κάνεις ό,τι περνάει
από το χέρι σου αφενός για να τα διορθώσεις και αφετέρου για να μην τα
επαναλάβεις στο μέλλον».
Το σχέδιο «Καλλικράτης» επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό
χάρτη. Ποιες είναι οι προτεραιότητες
που έχετε θέσει μετά από τη δημιουργία του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου, στον οποίο συμμετέχουν ακόμη
η Καλλιθέα και η Μυγδονία;
«Είναι γεγονός ότι το σχέδιο ‘Καλλικράτης’, το οποίο αποτελεί πλέον νόμο του
κράτους, διαμορφώνει ένα εντελώς
καινούριο τοπίο συνολικά για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση και φυσικά
για το Ωραιόκαστρο, την Καλλιθέα και
τη Μυγδονία, που καλούνται να συναπαρτίσουν ως ισότιμα μέλη τον διευρυμένο Δήμο Ωραιοκάστρου.
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Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο ρόλος
των τοπικών κοινωνιών μέσα στον διευρυμένο Δήμο Ωραιοκάστρου που συγκροτείται στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της κυβέρνησης;

Το σύγχρονο κτίριο διοίκησης «Ιωάννης Καποδίστριας» στεγάζει μεταξύ των άλλων
δημοτική βιβλιοθήκη, γραφεία κοινωνικής πρόνοιας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
χώρους ιατρείων και εργοθεραπείας, αλλά και το ΚΑΠΗ του Ωραιοκάστρου. Ένα σύγχρονο
διοικητήριο, το οποίο αποφασίστηκε να ονομαστεί «Παύλος Μελάς» πρόκειται να
αποκτήσει πολύ άμεσα και η περιοχή του Παλαιοκάστρου, ώστε να αναβαθμιστεί περαιτέρω
το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών αποκεντρωμένα σε όλες τις γειτονιές της πόλης.

Οι προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά
μας με την εφαρμογή του ‘Καλλικράτη’
δημιουργούν δίχως αμφιβολία αυξημένες υποχρεώσεις για όλους μας και ιδιαίτερα για εμάς τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με απόλυτη συναίσθηση των τεράστιων
ευθυνών απέναντι στις κοινωνίες, τις
οποίες ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε,
αναλάβαμε στον Δήμο Ωραιοκάστρου
την πρωτοβουλία να καλέσουμε σε μια
ευρεία συνάντηση τους Δημάρχους της
Καλλιθέας και της Μυγδονίας, ώστε να
καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι του
διαλόγου και να συζητήσουμε διεξοδικά για μια σειρά ανοικτών ζητημάτων
που αφορούν στη λειτουργία των Δήμων
μας, αλλά κυρίως για να καταγράψουμε
ακριβώς τις αναπτυξιακές προοπτικές
που θα πρέπει να τεθούν για την ενιαία
πλέον αυτοδιοικητική μονάδα που συγκροτείται με τη συμμετοχή Ωραιοκά-

στρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας.
Κατά την άποψή μου οι αναπτυξιακές
προοπτικές προσδιορίζονται ακριβώς
από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που
προκύπτουν από τη συνένωση των περιοχών μας σε έναν μεγάλο Δήμο.
Σε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
περιλαμβάνονται ενδεικτικά η διαμόρφωση μιας ενιαίας οικιστικής περιοχής,
στην οποία οι παρεμβάσεις μας θα κινηθούν με γνώμονα τον άνθρωπο και τον
σεβασμό προς το περιβάλλον, η συγκέντρωση εκατοντάδων επιχειρήσεων σε
ένα βιοτεχνικό πάρκο, το οποίο έχουμε
χρέος να καταστήσουμε ανταγωνιστικό,
αλλά και η ενοποίηση των δασικών μας
περιοχών και η συγκρότηση ενός ενιαίου πνεύμονα πρασίνου 50.000 και πλέον στρεμμάτων, τον οποίο σχεδιάζουμε
να αξιοποιήσουμε μέσα από την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας τεράστιας εμβέλειας».

«Δίχως αμφιβολία ο ρόλος των τοπικών
κοινωνιών στην επιτυχία του εγχειρήματος του ‘Καλλικράτη’ είναι καθοριστικός και θεμελιώδης.
Είναι γεγονός ότι κάθε μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια έχει τις δυσκολίες της. Πεποίθησή μας, όμως, είναι ότι θα πρέπει να παραμερίσουμε τις
όποιες ενστάσεις ή επιφυλάξεις μας
και να πορευτούμε ενωμένοι, όλοι μαζί
σαν μια γροθιά, σε αυτή τη σύγχρονη
εποχή που άρχισε να διαμορφώνεται
για τις περιοχές μας.
Μόνον όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να
κερδίσουμε το στοίχημα του ‘Καλλικράτη’.
Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών
δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι
οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές
αποτελούν ίσως τις κρισιμότερες στην
ιστορία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κι αυτό, διότι, λόγω του μεγάλου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος του
‘Καλλικράτη’, είναι αναγκαίο περισσότερο τώρα παρά ποτέ να αναδειχθούν στην ηγεσία των νέων Δήμων
στελέχη με βαθιά γνώση των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δοκιμασμένα σε θέματα διοίκησης τόσο
ως προς τη μαχητικότητα όσο και κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητά τους, στελέχη έμπειρα, δυναμικά,
με πάθος για δουλειά, αλλά και με
φρέσκιες ιδέες, τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν την υπέρβαση, θα
μπορέσουν να συνθέσουν όλες τις
απόψεις και να ενώσουν τις τοπικές
κοινωνίες, οδηγώντας τες με βήματα
σταθερά στον δρόμο της ανάπτυξης
και της προόδου.
Στη μάχη του ‘Καλλικράτη’ δεν περισσεύει κανείς. Προσωπικά θα δώσω τον
αγώνα αυτό από όποια θέση επιλέξουν
οι πολίτες του Ωραιοκάστρου, της Καλλιθέας και της Μυγδονίας, οι οποίοι συναπαρτίζουν πλέον τον νέο Δήμο Ωραιοκάστρου, που έχει κάθε λόγο να ατενίζει το μέλλον του με αισιοδοξία».

