
 
 

 

 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σχολική στέγη: Στόχος η λύση των προβλημάτων και όχι η θεραπεία της επιλεκτικής 

αμνησίας των εκπροσώπων του παρελθόντος 

Ξεπερασμένη από την κοινωνία και την πραγματικότητα, η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης 

- που κατά τη διαβεβαίωση του επικεφαλής της αποτελεί ως σύνολο τη συνέχεια της 

προηγούμενης διοίκησης - μοιάζει να θεωρεί την παρέλευση ενός έτους ως... περίοδο 

παραγραφής των ευθυνών της και επιλέγει να αντιπολιτεύεται με ένα μίγμα  από 

ερασιτεχνικές απόπειρες δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων, επιλεκτικής αμνησίας και 

ιδεοληπτικής εμμονής. 

 

Στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις της παράταξης του κ. Τσακνή, είναι εμφανής η επιλεκτική 

αμνησία της θλιβερής οικονομικής κατάστασης που κληροδότησε ως προηγούμενη διοίκηση στη 

σημερινή, αλλά και της εξίσου θλιβερής κατάστασης των σχολικών υποδομών του Δήμου 

Αριστοτέλη, που άφησε πίσω της. Η ερασιτεχνική -και εκ του πονηρού- απόπειρα 

δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων,  είναι εμφανής στον ισχυρισμό ότι η συνδρομή της 

«Ελληνικός Χρυσός» για μέρος αναγκαίων εργασιών βελτίωσης σχολικών υποδομών «περιήλθε 

σε γνώση της αντιπολίτευσης» γενικώς και αορίστως, με έντεχνη απόκρυψη του γεγονότος, ότι 

έλαβε γνώση χάρη στην Δημοτική Αρχή με πλήρη διαφάνεια στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

 

Σε ότι αφορά στην ιδεοληπτική εμμονή του κ. Τσακνή στο θέμα περί «δωρεών» της «Ελληνικός 

Χρυσός» ξεκαθαρίζεται για μια ακόμα φορά πως αντί να κάνουν τα παιδιά μας μάθημα σε σχολεία 

με σάπιες στέγες και χωρίς καυστήρες πετρελαίου που άφησε πίσω του ο πρώην αντιδήμαρχος 

οικονομικών όταν χάριζε στην εταιρεία εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσε να αξιοποιήσει, η 

σημερινή Διοίκηση μένει προσηλωμένη στην τήρηση της σαφέστατης προεκλογικής 

δέσμευσης του Δημάρχου Στέλιου Βαλιάνου, η οποία κρίθηκε και εγκρίθηκε από τη 

συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας: «όποιος αντλεί πλούτο από τη γη του 

Αριστοτέλη θα αποδίδει πλούτο στην κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη». Αυτό επιλέγει η 

Δημοτική Αρχή και θα επιμένει να το διεκδικεί με απόλυτη διαφάνεια και εν γνώσει όλων. 

 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη έχει εγκαλέσει Εταιρεία και Δημόσιο με στόχο να ενταχθεί στην 

υπό διαπραγμάτευση σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικού Χρυσού -

μεταξύ άλλων όρων περιβαλλοντικών και εργασιακών- η απόδοση αντισταθμιστικών 

οφελών μετρήσιμων σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από την «Ελληνικός Χρυσός» στον 

Δήμο Αριστοτέλη, ως συμβατική δέσμευση της Εταιρείας έναντι της τοπικής κοινωνίας.  Η 

παράταξη του κ. Τσακνή, έχει κάθε δικαίωμα, όταν το ύψος αυτών των αντισταθμιστικών 

οφελών οριστικοποιηθεί, συμβασιοποιηθεί με την υπογραφή του Ελληνικού Δημοσίου, να την 

κατακρίνει και όταν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να την απορρίψει και να την 

καταψηφίσει, επιμένοντας να κάνει το καλύτερο δώρο στην «Ελληνικός Χρυσός». Η Δημοτική 

Αρχή δεν θα ακολουθήσει αυτή τη νοοτροπία. 

 



 
 

 

 

Τέλος, και σε ό,τι αφορά στο θέμα της σχολικής στέγης: Στο πλαίσιο του δημόσιου απολογισμού 

του χρόνου που πέρασε και ο οποίος προετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί σύντομα με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας, λόγω των περιορισμών που προκαλεί η πανδημία, ανατρέποντας τον αρχικό 

σχεδιασμό για μια μεγάλη ανοιχτή δημόσια εκδήλωση, θα έχουν όλοι την ευκαιρία να δουν την 

πραγματικότητα για το «πριν» και το «μετά» της σχολικής στέγης στον Δήμο Αριστοτέλη. 

 

Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για πρώτη 

φορά υπό τη νέα διοίκηση, ο Δήμος Αριστοτέλη και οι δύο σχολικές επιτροπές ολοκλήρωσαν ή 

δρομολόγησαν και υλοποιούν άμεσα- με συνδυασμό ιδίων πόρων του Δήμου, πόρων που 

διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών και πόρων που προέρχονται από συνδρομή της 

«Ελληνικός Χρυσός»- μεγάλης κλίμακας οικοδομικές εργασίες συντήρησης σχολικών 

συγκροτημάτων, οι οποίες είχαν παραμείνει για χρόνια ανεκτέλεστες, σε εκτεταμένες εργασίες 

αισθητικής αναβάθμισης και βελτίωσης της ασφάλειας των προαύλιων χώρων, κ.α. 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

• Η αντικατάσταση των εγκαταστάσεων υγιεινής και της αποχέτευσης στο ΓΕΛ Ιερισσού. 

• Η επισκευή τμημάτων της στέγης και η ενίσχυση μόνωσης στο 1ο Δημ. Σχολείο Ιερισσού. 

• Η αντικατάσταση των διαβρωμένων σωλήνων στο λεβητοστάσιο του ιδίου σχολείου. 

• Η αποκατάσταση του συστήματος αποχέτευσης στο 2ο δημοτικό σχολείο Ιερισσού. 

• Η ενίσχυση της μόνωσης της στέγης στο 2ο Νηπιαγωγείο Ιερισσού. 

• Η επισκευή της σκεπής του Γυμνασίου Αρναίας σάπιζε επί χρόνια χωρίς καμία μέριμνα και 

υποχώρησε μετά από έντονη βροχόπτωση, ευτυχώς σε ώρα που ήταν κλειστά τα σχολεία. 

• Η αντικατάσταση των καυστήρων του ιδίου Γυμνασίου, που εκκρεμούσε από το 2011! 

• Η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, η συντήρηση και η αντικατάσταση κουφωμάτων, στο 

Δημοτικό Σχολείο Αρναίας. 

• Η αντικατάσταση ξύλινων υποστυλωμάτων στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Στρατωνίου.  

• Οι επιδιορθώσεις στην τοιχοποιία της βορινής πλευράς του Γυμνασίου Στρατωνίου 

• Η προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 
κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης. 

• Η αντικατάσταση του καμένου καυστήρα στο Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου. 

• Επισκευή στέγης (λόγω θεομηνίας) και νέα θερμοπρόσοψη στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ρόδων. 

• Οι επισκευές και αναβαθμίσεις εσωτερικών  και εξωτερικών χώρων (ελαιοχρωματισμοί, 

κουφώματα, κιγκλιδώματα, πόρτες, χώροι άθλησης, κ.α.) στα σχολικά κτίρια των κοινοτήτων 

Αμμουλιανής, Βαρβάρας, Μεγάλης Παναγίας, Ολυμπιάδας, Σταγείρων, Στρατονίκης, Στανού, 

Παλαιοχωρίου, Ουρανούπολης, Νέων Ρόδων... 

 

Όλα τα παραπάνω ανεξάρτητα από τον εν εξελίξει διαγωνισμό ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Ιερισσού.  

 

Αναλυτικές λεπτομέρειες και περισσότερες φωτογραφίες λίαν συντόμως, στο πλαίσιο του 

δημόσιου απολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής παραμένει η 

λύση των προβλημάτων του τόπου και της κοινωνίας. Όχι η θεραπεία της επιλεκτικής αμνησίας 

των εκπροσώπων του παρελθόντος. 

Από το Γραφείο Τύπου 


