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1. Πρόσφατα

εισηγηθήκατε

τη

µη

περαιτέρω

συµµετοχή

των

εκπροσώπων του ∆ήµου στο ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης». Για ποιο λόγο;
Η

ανυπαρξία

κρατικής

χρηµατοδότησης

-παρά

τις

αντίθετες

διαβεβαιώσεις του κ. Γ. Σουφλιά, Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, στη συνάντηση
που είχαµε µαζί µε τους ∆ηµάρχους Καµατερού και Αγίων Αναργύρων
και τον Πρόεδρο του ΑΣ∆Α- καθιστά πλέον αδύνατο για το Φορέα
∆ιαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης
Τρίτσης» να διαχειριστεί την καθηµερινότητα του πάρκου, µε
αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σταδιακά σε µία κατάσταση µη
αναστρέψιµη.
Πιστεύουµε ότι η σηµερινή, υπολειτουργούσα ∆ιοίκηση του Φορέα
παρεµποδίζει το έργο που θα µπορούσαν να επιτελέσουν οι ίδιοι οι
∆ήµοι και ο ΑΣ∆Α, κάνοντας άµεσα, καίριες παρεµβάσεις για την
ανατροπή της σηµερινής απαράδεκτης κατάστασης του Πάρκου και για
αυτόν ακριβώς το λόγο δεν κρίνουµε πλέον σκόπιµη τη συµµετοχή
εκπροσώπων του ∆ήµου µας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιό του.

2. Καποδίστριας ΙΙ. Ποια είναι η θέση σας;
Το ζητούµενο στη σχεδιαζόµενη διοικητική αυτή µεταρρύθµιση είναι να
εκπονηθεί

ένα

σχέδιο

για

τη

ριζική

αποκέντρωση

και

το

µετασχηµατισµό όχι µόνο της Αυτοδιοίκησης, αλλά και του κράτους,

έτσι ώστε να έχουµε ισχυρή και αναβαθµισµένη Αυτοδιοίκηση, µε ένα
επιτελικό κράτος που θα αποκεντρώνει εξουσίες και αρµοδιότητες
κεντρικά και γραφειοκρατικά ασκούµενες, εξασφαλίζοντας παράλληλα
τους αντίστοιχους πόρους. Πρωταρχικός στόχος της διοικητικής
µεταρρύθµισης δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι µια απλή
χωροταξική αναδιάταξη, αλλά, η ανάδειξη λιγότερων και ισχυρότερων
∆ήµων σε όλη την Ελλάδα, δοµών Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης Β’
Βαθµού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αιρετών Περιφερειαρχών,
φορολογικής αποκέντρωσης, ριζικής αναδιανοµής της πολιτικής και
οικονοµικής εξουσίας υπέρ της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης,
βιώσιµων και ανταγωνιστικών µεγαλουπόλεων και περιφερειακής
ανάπτυξης ως εθνικής προτεραιότητας.

3. Είστε από τους λίγους ∆ηµάρχους που έχετε προσωπικό µπλογκ
επικοινωνίας µε τους ∆ηµότες. Ποιας αποδοχής έχει τύχει µέχρι
σήµερα;
Η ανταπόκριση των δηµοτών έχει πραγµατικά ξεπεράσει κάθε
προσδοκία:

επιδεικνύουν

αµείωτο

ενδιαφέρον

για

όσα

διαδραµατίζονται ή πρέπει να γίνουν στο ∆ήµο, θίγοντας ζητήµατα
µείζονος σηµασίας για όλους τους πολίτες και επισηµαίνοντας
προβλήµατα καθηµερινότητας.
Με το blog έχει ανοίξει µια γραµµή διαλόγου µε τους πολίτες, η οποία
επιτρέπει αµφίδροµη ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα
που αφορούν την πόλη και τον τρόπο διοίκησης του ∆ήµου.
Παρακολουθώ καθηµερινά και λαµβάνω σοβαρά υπόψη µου τις
προτάσεις, τις απόψεις και τις κριτικές των επισκεπτών, ενώ απαντώ ο
ίδιος προσωπικά, καθώς έχω εγώ τη διαχείριση του blog και όχι οι
συνεργάτες µου.
4. Υπάρχουν φωνές διαµαρτυρίας για τα «Ίλια 2008» σχετικά µε το πόσο
στοίχισαν και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Τι έχετε να απαντήσετε;
Τα “Ίλια”, οι ετήσιες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που
πραγµατοποιούνται στην πόλη µας, αποτελούν πλέον ένα θεσµό, ο

οποίος επειδή είναι αφιερωµένος στην ερασιτεχνική δηµιουργία των
δηµοτών τυγχάνει της αθρόας αποδοχής τους. ∆εν µπορούµε να
αγνοήσουµε το γεγονός ότι στα Ίλια συµµετέχουν κάθε χρόνο, εκτός
από τα επιµορφωτικά προγράµµατα του Πολιτιστικού Κέντρου και τα
αθλητικά προγράµµατα του ∆ηµοτικού Αθλητικού Οργανισµού, και όλα
τα σχολεία της πόλης, αλλά και όλοι οι τοπικοί σύλλογοι και φορείς.

