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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                      Ιερισσός, 04/08/2016 
 

 
 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

 

 

Ψεύδη και ανακρίβειες, για τη συγκάλυψη του φαινομένου των ρωγματώσεων 

στην Τ. Κ. Στρατονίκης 

 
  

Με ιδιαίτερη κατάπληξη πληροφορηθήκαμε την Παρασκευή 29/07/2016 την ενέργεια του 

Προέδρου Τ.Κ. Στρατονίκης να αναρτήσει κείμενο σε ιστολόγια του Νομού, επιχειρώντας να 

αποπροσανατολίσει τους κατοίκους της Στρατονίκης και τους δημότες του Δήμου μας, σε σχέση με το 

πολύ σοβαρό φαινόμενο που εξελίσσεται στον οικισμό και το οποίο μετά την Κοινή Σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε,  την 22/07/2016, στην έδρα της Επιθεώρησης Μεταλλείων Β.Ελλάδος, με την 

συμμετοχή όλων των συναρμόδιων επί του θέματος Υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου 

Αριστοτέλη, αρχίζει επιτέλους να μπαίνει σε πλαίσιο σοβαρής διερεύνησης και ολοκληρωμένης 

προσπάθειας επίλυσής του. Κρίνουμε σκόπιμο επομένως να τοποθετηθούμε δημοσίως, προς διάλυση των 

όποιων ψευδών εντυπώσεων. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στρατονίκης, που με περισσή ευαισθησία υπερασπίζεται τον θεσμό των 

λαϊκών συνελεύσεων, ως «ύψιστη  Δημοκρατική διαδικασία ενημέρωσης των κατοίκων του κάθε χωριού», 

δεν πράττει όμως το ίδιο και με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του, καθώς, όπως προκύπτει από 

έρευνα του αρχείου του Δήμου μας, το Τοπικό Συμβούλιο Στρατονίκης συνεδρίασε - από το Σεπτέμβριο 

του 2014 που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Δημοτική Αρχή- τρείς φορές εντός του έτους 2014, έξι 

φορές εντός του έτους 2015 και μόλις μία φορά το έτος 2016, (μέχρι τις 31/05/2016), αντί της μίας φοράς 

το μήνα που προβλέπεται από τον Νόμο. Είναι δε τόσο απαρέγκλιτος ο σεβασμός στους θεσμούς και τις 

δημοκρατικές διαδικασίες από τον κ. Πρόεδρο, που τα Πρακτικά των Τοπικών Συμβουλίων, οι 

συνεδριάσεις των οποίων οφείλουν να είναι δημόσιες και να αποτελούν σημείο ενημέρωσης και διαλόγου 

των πολιτών, έχουν να κοινοποιηθούν στον κ. Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να 

λάβουν γνώση και να προχωρήσουν σε ενδεχόμενες ενέργειες, από το τέλος του 2014. 
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Ιδιαίτερα για το θέμα των ρωγματώσεων, που εμφανίζονται σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσια 

και ιδιωτικά κτίρια του οικισμού Στρατονίκης και μετά από έρευνα στο αρχείο του Δήμου μας, έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

α. Οι έγγραφες καταγγελίες δημοτών προς το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για το 

συγκεκριμένο φαινόμενο ξεκινούν από το 2011, καταγγέλλοντας σοβαρότατα προβλήματα ρωγματώσεων 

σε οικίες της Στρατονίκης, με κύρια διαστήματα εμφάνισης τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2008 και 

Φεβρουάριο-Μάρτιο 2010. Οι καταγγελίες συνεχίζουν να εμφανίζονται και ανώνυμα στα μέσα του 2013, 

έχοντας αυτή τη φορά αποδέκτες τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη, ενώ 

κοινοποιούνται και στην Επιθεώρηση Μεταλλείων, περιγράφοντας ζημιές σε συγκεκριμένα σπίτια του 

οικισμού. Παρ’ ότι ο σημερινός Πρόεδρος του οικισμού ήταν μέλος του τότε δημοτικού Συμβουλίου 

Αριστοτέλη, οι καταγγελίες αυτές δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση και δεν συνεπάγονται καμία 

ουσιαστική ενέργεια (εκτός από την τοποθέτηση του Προέδρου σε κάποιο ΔΣ), μέχρι τις      30-12-2013, 

οπότε και η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος διαβίβασε στο Δήμο Αριστοτέλη, Τμήμα Πολεοδομίας, 

αναφορά-καταγγελία που περιήλθε σε γνώση της και αφορούσε μια πλειάδα σπιτιών στον οικισμό 

Στρατονίκης, προκειμένου να προβούν σε ενέργειες. Μόνον τότε, δηλαδή δυόμισι χρόνια μετά από την 

πρώτη καταγγελία και παρ’ ότι όπως υποκριτικά οι ίδιοι ισχυρίζονται «η αγωνία τους ήταν  και είναι, να 

αναδειχθούν τα πραγματικά αίτια του φαινομένου ώστε να  αντιμετωπιστούν  με τον καλύτερο και 

αποτελεσματικότερο τρόπο από την Πολιτεία και τον Δήμο», προέβη η προηγούμενη δημοτική αρχή σε 

συγκεκριμένες ενέργειες, δηλαδή εδόθη εντολή  στις  23-01-2014, στην Τεχνική Υπηρεσία  και ΟΧΙ την 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ως καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου), κατόπιν ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ, να διενεργήσει αυτοψία στον οικισμό Στρατονίκης. Η τεχνική έκθεση αυτής της αυτοψίας, 

διαβιβάστηκε την ίδια μέρα για ενέργειες από το γραφείο του πρώην Δημάρχου, κ. Πάχτα, στο ΙΓΜΕ, την 

ΕΠΙΤΗΡΩ και την μεταλλευτική Εταιρεία. Ακολούθησε  η αυτοψία επί τόπου του οικισμού στις 06-02-2014, 

από την Επιθεώρηση Μεταλλείων και το ΙΓΜΕ και παρόλ’ αυτά εστάλη υπενθύμιση ενεργειών στις 14-08-

2014, ωσάν να μην το γνώριζε ο Δήμος, λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής 

και αναλάβει τα καθήκοντά της η παρούσα.  Να σημειωθεί ότι αυτή η πρώτη Τεχνική Έκθεση αυτοψίας 

είχε μόνο εξωτερική καταγραφή του φαινομένου, χωρίς καμία διερεύνηση αιτιών ή πρόταση 

συγκεκριμένων μέτρων αποκατάστασης. ΑΥΤΗ ήταν και η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ενέργεια της προηγούμενης 

Δημοτικής Αρχής, δυόμισι ολόκληρα χρόνια έπειτα από την πρώτη έγγραφη και ενυπόγραφη 

καταγγελία για το  φαινόμενο, και ενώ το πρόβλημα συνέχιζε να εξελίσσεται χωρίς λήψη οποιουδήποτε 

μέτρου, για την οποία είναι ιδιαίτερα περήφανος ο σημερινός Πρόεδρος του χωριού και ο σημερινός 

αρχηγός της Αντιπολίτευσης του Δήμου μας. 

 β. Η νέα Δημοτική Αρχή, με Δήμαρχο τον κ. Μίχο, ανέλαβε τα καθήκοντά της στις               01-09-

2014. Το θέμα των ρωγματώσεων στον οικισμό της Στρατονίκης, βάσει του προεκλογικού της 

προγράμματος θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή ως ύψιστης προτεραιότητας. Αρχικά ζητήθηκε 

συνάντηση και ενημέρωση από τον σημερινό Πρόεδρο του χωριού, τον κ. Μαρκογιαννάκη, για τις 

ενέργειες που είχαν γίνει έως τότε, και το ενδεχόμενο υλικό αυτοψιών που ως μέλος της Επιτροπής του 
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περιβαλλοντικού όρου δ.1.39 είχε συλλέξει και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Στη συνάντηση αυτή έγινε 

γνωστό ότι ο κ.Μαρκογιαννάκης, με τη θεσμική ιδιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος 

του Δήμου στην ΕΠΙΤΗΡΩ και πρόσφατα Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου είχε γίνει δέκτης μεγάλου 

αριθμού καταγγελιών από Δημότες και είχε προχωρήσει στη σύνταξη πλήρους και αναλυτικού καταλόγου 

ιδιοκτησιών που παρουσίαζαν εμφανή προβλήματα στον οικισμό. Όταν του ζητήθηκε επανειλημμένα να 

καταθέσει το υλικό αυτό στο Δήμο, για να προγραμματιστούν οι επόμενες ενέργειες, αρνήθηκε 

κατηγορηματικά να συνεργαστεί, καλώντας τον νέο Δήμαρχο να συντάξει νέα κατάσταση, με ευθύνη του 

Δήμου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ η αυθαίρετη δράση του κ.Προέδρου, καθώς δεν δημοσιοποιεί 

καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση του με βάση την θεσμική του ιδιότητα, και απεμπολεί την 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ που έχει να διαβιβάσει το όποιο υλικό στον κ.Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου προς 

ενημέρωση και τυχόν ενέργειες. Παράλληλα, οι πολίτες παραπλανούνται με αυτόν τον τρόπο, καθώς 

έχουν την εντύπωση ότι οι ανησυχίες τους έχουν κατατεθεί στον αρμόδιο φορέα και θα τύχουν της 

δέουσας διερεύνησης και προσοχής.  

Η νέα Δημοτική Αρχή, συνειδητοποιώντας την παρελκυστική τακτική του κ. Προέδρου, έστειλε στις 

23-12-2014, τις Υπηρεσίες του Δήμου, την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία, να διενεργήσουν νέα 

αυτοψία στον οικισμό Στρατονίκης, ενώ ταυτόχρονα αναζητήθηκε η τύχη του εγγράφου που έστω και 

καθυστερημένα έστειλε σε Υπηρεσίες και την μεταλλευτική Εταιρεία η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. 

Μόνο τότε και σε απάντηση του εγγράφου αυτού, ενημερώθηκε η νέα Δημοτική Αρχή ότι προς 

διερεύνηση της από 23-01-2014 Έκθεσης αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, έγινε αυτοψία στις       

06-02-2014 από το ΙΓΜΕ και την ΕΠΙΤΗΡΩ, παρουσία του  κ. Μαρκογιαννάκη, το πρακτικό της οποίας 

αυτοψίας κοινοποιήθηκε μόλις στις 13-01-2015 στη νέα Δημοτική Αρχή και σύμφωνα με το οποίο έγιναν 

προτάσεις για λεπτομερή χαρτογράφηση, παροχή τοπογραφικών διαγραμμάτων των υπόγειων εργασιών, 

χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση του φαινομένου, έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ 

εκρήξεων και ρωγματώσεων και για αποκατάσταση και πύκνωση των «μαρτύρων» (σημάδια σε 

χαρακτηριστικά σημεία που μετρούν την εξέλιξη του φαινομένου). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η από 29-12-2014 Έκθεση νέας αυτοψίας των Υπηρεσιών του Δήμου 

για πρώτη φορά καταγράφει περιστατικά που μπορεί να επιδρούν στις κατασκευές, όπως μαρτυρίες 

κατοίκων για καθημερινές υπόγειες εκρήξεις λόγω εργασιών στο Μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, ενώ 

επιχειρείται και μια προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών του φαινομένου. Προτείνεται για το σκοπό 

αυτό η διενέργεια εμπεριστατωμένης εδαφοτεχνικής μελέτης, ενώ κρίνεται άμεσος και επιτακτικός ο 

έλεγχος αυτός «από το γεγονός της λειτουργίας του μεταλλείου της περιοχής που αυξάνει αισθητά την 

πιθανότητα μεγέθυνσης των εντοπισμένων βλαβών και μόνιμων παραμορφώσεων και μετακινήσεων του 

εδάφους θεμελίωσης των κατασκευών, λόγω των υπόγειων στοών που έχουν διανοιχτεί και εξακολουθούν 

να επεκτείνονται εντός και πλησίον του οικισμού.» 

Ταυτόχρονα, στις 05-03-2015, ο Δήμος προσπαθώντας να διερευνήσει τις συμβατικές 

υποχρεώσεις της μεταλλευτικής Εταιρείας καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, προς 
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υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, έστειλε σχετικό έγγραφο προς την μεταλλευτική εταιρεία, το οποίο 

δεν απαντήθηκε ποτέ. 

Παράλληλα, στις 30-03-2015, η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη, 

υλοποιώντας την προεκλογική τους δέσμευσή για διερεύνηση του φαινομένου από ανεξάρτητο Φορέα, 

ενέκριναν με την με αριθμό 98/2015 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου, τη σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης με το ΑΠΘ για την εκπόνηση της «Μελέτης διερεύνησης του φαινομένου των επιφανειακών 

διαρρήξεων στην περιοχή της Τ.Κ. Στρατονίκης του Δήμου Αριστοτέλη» και ψήφισαν σχετική πίστωση 

41.000 ευρώ. Η σύμβαση τελικά δεν υλοποιήθηκε εντός του 2015, λόγω αδυναμίας του Πανεπιστημιακού 

Φορέα να ανταποκριθεί. 

γ. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2015 (Ιούνιος – Ιούλιος), ο Δήμος έγινε δέκτης 

ατομικών καταγγελιών από δημότες, οι οποίοι αναφέρουν επιδείνωση του φαινομένου των ρωγματώσεων 

στον οικισμό και καταθέτουν την έντονη ανησυχία τους για τις ιδιοκτησίες τους και την ασφάλεια των 

οικιών τους.  

Ταυτόχρονα, στις 19-06-2015, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 

ενημερώθηκε από την Προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Στρατονίκης – Σταγείρων ότι την ίδια ημέρα 

έλαβε χώρα αιφνίδια επίσκεψη στο σχολείο από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος, 

συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Στρατονίκης, για να παρατηρήσουν την κατάσταση του 

διδακτηρίου. Για την επίσκεψη αυτή ούτε ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ούτε οι 

Υπηρεσίες ή το Γραφείο Δημάρχου έλαβαν πρότερη έγγραφη ενημέρωση. Σε συνέχεια τον παραπάνω, 

στις 22-06-2015, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ζήτησε από την 

Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη την άμεση επιθεώρηση του πέτρινου διδακτηρίου, που στεγάζει τη 

σχολική Κοινότητα Σταγείρων - Στρατονίκης. Πράγματι, στις 14-08-2015, το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου 

Αριστοτέλη κοινοποιεί στο Γραφείο Δημάρχου την από 12-08-2015 Έκθεση Επικινδύνου Κατασκευής του 

Δημοτικού Σχολείου Στρατονίκης, διατάσσοντας την εκκένωση του κτιρίου και την απαγόρευση διέλευσης 

ατόμων πλησίον αυτού. Ενεργώντας άμεσα, λόγω και της επερχόμενης νέας σχολικής χρονιάς ήδη από τις 

18-08-2015, ο Δήμος προχώρησε σε επείγουσες ενέργειες συντήρησης του αδιάθετου κτιρίου του πρώην 

Γυμνασίου Στρατονίκης, που είχαν ως αποτέλεσμα στις 14-09-2015 η νέα σχολική χρονιά να βρει τη 

Σχολική Κοινότητα Σταγείρων Στρατονίκης στο νέο της κτίριο. Το θέμα της επικινδυνότητας του σχολείου 

έμεινε να κριθεί σε δεύτερο χρόνο, καθώς κατατέθηκε εμπρόθεσμα ένσταση του Δημάρχου Αριστοτέλη, 

κατά της αρχικής έκθεσης της Πολεοδομίας και ανατέθηκε σε υπάλληλο του Δήμου η σύνταξη 

Αναθεωρητικής Έκθεσης για τις περαιτέρω ενέργειες. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο η αντίφαση λόγων 

και προθέσεων του κ. Πρόεδρου, καθώς ενώ είναι γνωστό ότι η μοναδικότητα της Στρατονίκης έγκειται 

στα υπεδάφια φαινόμενα που εξελίσσονται στον οικισμό, ο Πρόεδρος προτείνει επιφανειακές 

μικροβελτιώσεις κατ’ αντιστοιχία άλλων σχολείων σε άλλους οικισμούς του Δήμου, προκειμένου να δοθεί 

σε λειτουργία το πέτρινο διδακτήριο. 

δ. Τέλος, και αφού όλες οι προηγούμενες ενέργειες δεν τελεσφόρησαν, ο Δήμος πήρε πλέον την 

πρωτοβουλία να απευθυνθεί κεντρικά στο Υπουργείο και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες που διαθέτουν 
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εξειδικευμένη τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό (ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ, Επιθεώρηση Μεταλλείων), 

προκειμένου να σχεδιαστεί μια σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη του φαινομένου, που θα εξηγεί τα αίτια και 

θα προτείνει λύσεις για την ασφάλεια των κατασκευών και των κατοίκων. Πράγματι, στις 30-03-2016, ο 

Δήμος έστειλε έγγραφο στο Γραφείο του κ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινοποίηση στην 

Επιθεώρηση Μεταλλείων, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους στη διερεύνηση του θέματος. 

Ακολούθησε η από 04-04-2016 αυτοψία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Β. Ελλάδος στον οικισμό και το από 

12-05-2016, έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, κοινοποιούμενο στο 

Δήμο, όπου διατυπώνεται για πρώτη φορά η παρατήρηση ότι το φαινόμενο των ρωγματώσεων βρίσκεται 

σε εξέλιξη και φαίνεται να επιδεινώνεται. Στη συνέχεια, στις 07-06-2016, ο Δήμος στέλνει εκ νέου 

επιστολή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το Υπουργείο ζητώντας την επίσπευση των ενεργειών, 

προς την πλευρά όχι πλέον των απλών καταγραφών και διαπιστώσεων, αλλά της εμπράγματης 

τεκμηρίωσης και επίλυσης του προβλήματος. 

Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, στις 12-07-2016, η Επιθεώρηση Μεταλλείων κάλεσε σε Κοινή 

σύσκεψη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την Παρασκευή 22-07-2016. Στη σύσκεψη γίνεται -για πρώτη 

φορά- από όλους τους παρισταμένους η διαπίστωση ότι το φαινόμενο των ρωγματώσεων είναι σε εξέλιξη 

και φαίνεται να επιδεινώνεται και ότι θα πρέπει να διερευνηθούν τόσο τα αίτια, όσο και να προχωρήσουν 

άμεσα μελέτες από ανεξάρτητους φορείς, που θα προτείνουν αιτιολογημένες προτάσεις επεμβάσεων για 

την ασφάλεια των κατασκευών και του περιβάλλοντος χώρου. Ταυτόχρονα, τέθηκε για πρώτη φορά και το 

θέμα των συμβατικών υποχρεώσεων της μεταλλευτικής εταιρείας στην αποκατάσταση του δομημένου 

περιβάλλοντος του οικισμού Στρατονίκης, δημόσιου – κοινόχρηστου και ιδιωτικού (δρόμοι, πλατείες, 

ιδιοκτησίες).   

Με αφορμή το μείζον θέμα των ρωγματώσεων, ο κ. Πρόεδρος βρίσκει την ευκαιρία να καταθέσει 

γραπτώς και ερωτήματα που άπτονται της καθημερινότητας του Δήμου ή και του προγραμματισμού 

έργων σε αυτόν και τα οποία πολλάκις έχουν απαντηθεί από τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους ή και από τον 

Δήμαρχο στα Δημοτικά Συμβούλια. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ο λειτουργικός περιορισμός του έργου της 

ανάπλασης στην πλατεία Αλώνι, του οικισμού Στρατονίκης για την οποία ήταν ενήμερος ο κ. Πρόεδρος 

από τον Δήμαρχο, κ. Μίχο, παραβλέποντας ότι η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη  λόγω των έκτακτων 

και επειγουσών αναγκών που είχαν προκύψει (έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας, αυξημένες δαπάνες 

καθαριότητας λόγω του εμπρησμού σε τρία απορριμματοφόρα του Δήμου), ενώ από τους πόρους που 

εξοικονομήθηκαν χρηματοδοτήθηκαν σημαντικές δράσεις για όλον τον Δήμο, αλλά και ειδικότερα για τον 

οικισμό της Στρατονίκης, όπως οι εργασίες συντήρησης του κτιρίου του πρώην Γυμνασίου Στρατονίκης, 

όπου και έγινε η μετεγκατάσταση της Σχολικής Κοινότητας Σταγείρων – Στρατονίκης, και η χρηματοδότηση 

της ωρίμανσης σημαντικών περιβαλλοντικών και αντιπλημμυρικών έργων για τον οικισμό, όπως τα έργα 

της «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ» και οι «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ», που αφορούν το 

αποχετευτικό δίκτυο και τον βιολογικό που εξυπηρετούν τα τρία χωριά και τα οποία έχουν ήδη 
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συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται, με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους, κατόπιν επίμονων ενεργειών 

της παρούσας Δημοτικής Αρχής. 

Ένα θέμα που ανακύπτει λοιπόν από την ανοικτή αυτή επιστολή του κ. Προέδρου της Τ.Κ. 

Στρατονίκης είναι το θέμα των ευθυνών του ιδίου, ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια 

εκπροσωπώντας τους κατοίκους του οικισμού σε διάφορες θέσεις ευθύνης (δημοτικός σύμβουλος, μέλος 

της ΕΠΙΤΗΡΩ, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας) χωρίς να έχει δυνατότητα να δείξει απτά αποτελέσματα 

της δραστηριότητάς του αυτής. Ιδιαίτερα σε θέματα που ταλανίζουν τον οικισμό, όπως το ζήτημα των 

ρωγματώσεων, οι δράσεις του περιορίζονται σε προφορικές τοποθετήσεις και διαμαρτυρίες ή επιστολές 

γενικού περιεχομένου, οι οποίες όχι μόνο δεν αγγίζουν την καρδιά του προβλήματος, αλλά 

αποπροσανατολίζουν κιόλας τους συνδημότες του από τα πραγματικά αίτια και το μέγεθος του 

προβλήματος, εφησυχάζοντας τους, ώστε να μην αναζητήσουν αστικές, ποινικές ή όποιες άλλες ευθύνες, 

εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν. 

Κατόπιν τούτων, θα συστήναμε στον κ. Πρόεδρο του οικισμού Στρατονίκης να σταματήσει να 

προκαλεί και να θέτει εαυτόν στην υπηρεσία μικροπολιτικών τακτικών και αλλότριων συμφερόντων προς 

τον κόσμο που τον εμπιστεύτηκε και τον εξέλεξε στη θεσμική θέση που βρίσκεται σήμερα και με αίσθημα 

ευθύνης να ενσκήψει ουσιαστικά και ειλικρινά στα προβλήματα που απασχολούν τον οικισμό, 

συνεργαζόμενος με τη Δημοτική Αρχή και το καθ’ ύλην αρμόδιο πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό του 

Δήμου, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 


