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Σχέδιο ομιλίας για εγκαίνια Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού  

στο Σωρό 

 

Φίλες και φίλοι 
 

Αγαπητοί κάτοικοι της περιοχής του Σωρού 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, ως Δήμαρχος βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να 

εγκαινιάζω έναν ακόμη νέο δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό. 

 

Τον 3ο  που εγκαινιάζουμε σε έναν ουσιαστικά χρόνο θητείας, μετά τους παιδικούς 

σταθμούς της Αριστοτέλους και του Στούντιο Άλφα. 

 

Ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εγκαινιάσουμε έναν ακόμη νέο παιδικό σταθμό , 

στη γειτονιά της Νέας Λέσβου. 

 

Με το νέο αυτό σταθμό, ο οποίος θα ξεκινήσει να λειτουργεί άμεσα, ενισχύουμε 

κατακόρυφα τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες της πόλης μας.  

 

Και ιδιαίτερα στις εργαζόμενες οικογένειες του Αμαρουσίου.   

 

Θα ήθελα να τονίσω ότι η ολοκλήρωση του σταθμού που σήμερα εγκαινιάζουμε, 

είναι μόλις ένα από τα έργα που υλοποιεί η Δημοτική μας Αρχή στην περιοχή του 

Σωρού.  

 

Αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για μια γειτονιά του Αμαρουσίου τόσο 

κοντά στο κέντρο της πόλης,  αλλά ουσιαστικά ξεχασμένη όλα τα προηγούμενα 

χρόνια από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Αμαρουσίου, με πολλά και 

συσσωρευμένα προβλήματα. 

 

Στην περιοχή του Σωρού η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει ή 

προγραμματίζει μια σειρά από σημαντικά έργα και παρεμβάσεις. 

 

Θα αναφέρω ως πιο χαρακτηριστικά: 

 

• Τα έργα διάνοιξης νέων δρόμων και ασφαλτόστρωσης ήδη υφιστάμενων. 

Γιατί η σημερινή κατάσταση των δρόμων είναι απαράδεκτη.  
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• Τη σύνδεση δεκάδων νοικοκυριών με το δίκτυο αποχέτευσης. Γιατί 

θεωρούμε απαράδεκτο το 2008 να υπάρχουν ακόμη στο Μαρούσι 

νοικοκυριά που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο αποχέτευσης, να κτίζονται 

σπίτια αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και να μην μπορούν αυτά να 

συνδεθούν με την αποχέτευση. 

 

• Προχωρήσαμε στην ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού ορισμένων δρόμων 

του Σωρού με νέα φωτιστικά σώματα, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, 

ώστε και οι κάτοικοι να αισθάνονται πιο ασφαλείς αλλά και η αισθητική της 

περιοχής να αναβαθμιστεί. Και σύντομα θα επεκταθεί το πρόγραμμα και σε 

άλλους δρόμους. 

 

• Προχωράμε στον προγραμματισμό, σε συνεργασία με τη Νομαρχία, έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την 

περιοχή σας, ιδιαίτερα τους μήνες του χειμώνα. 

 

• Κάνουμε πράξη την οριοθέτηση του ρέματος Σαπφούς. 

 

• Ξεκινά η κατασκευή πεζοδρομίων που θα καθιστούν την κυκλοφορία των 

πεζών κατοίκων του Σωρού περισσότερο άνετη και ασφαλή. 

 

• Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ένταξη στο σχέδιο πόλης της 

περιοχής, η οποία θα δώσει λύσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν 

αφενός με την αξιοποίηση των περιουσιών σας, κι αφετέρου με τη 

δημιουργία νέων χώρων πρασίνου. 

 

• Ενώ και στο ζήτημα της απομάκρυνσης του αμαξοστασίου του Δήμου 

δρομολογούμε μόνιμη λύση, διεκδικώντας από την Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου την κατάλληλη έκταση, εκτός του κεντρικού οικιστικού ιστού, 

όπου θα μεταφέρουμε εκεί τα οχήματα και την υπηρεσία καθαριότητας του 

Δήμου μας. 

 

Φίλες και φίλοι 

 

Όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα είναι μερικά από όσα κάνουμε για τη γειτονιά 

του Σωρού.  
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Είναι το σχέδιο μας για να γίνει ο Σωρός μια πραγματικά όμορφη και 

ανθρώπινη γειτονιά του Αμαρουσίου. 

 

Και το σχέδιο μας αυτό θα είχε υλοποιηθεί γρηγορότερα, αν δεν είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε τα χρέη και τα βάρη του παρελθόντος. 

 

Τώρα όμως που μπήκε το νερό στο αυλάκι και μπορώ να σας πω με σιγουριά 

ότι ο Δήμος μας μπήκε σταθερά σε τροχιά νοικοκυρέματος των οικονομικών του,  

 

θα προχωρήσουμε με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς.  

 

 

Θέλω να τονίσω ότι για μένα προσωπικά αλλά και για τους συνεργάτες μου, 

αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα να μην υπάρχουν στο Μαρούσι γειτονιές 

δύο ταχυτήτων.  

 

Η αξιοπρεπής διαβίωση, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής , η αισθητική 

αναβάθμιση των γειτονιών του Αμαρουσίου, η αύξηση της αξίας της γης,  

βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της πολιτικής μας.  

 

Θέλουμε με την πολιτική μας να μην αισθάνεται κανένας Μαρουσιώτης και 

καμία Μαρουσιώτισσα ότι η γειτονιά τους είναι παραμελημένη.  

 

Φίλες και φίλοι 

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ως σύγχρονος Δήμος που διαθέτει ανθρώπινο πρόσωπο και 

υλοποιεί με συνέπεια μια κοινωνική πολιτική που έχει στο επίκεντρο της τον 

άνθρωπο και ιδιαίτερα αυτούς που μας έχουν ανάγκη , εγκαινιάζει έναν ακόμη 

σύγχρονο παιδικό σταθμό. 

 

Ο νέος Σταθμός όμως δεν είναι μόνο τα κτίρια. 

 

Ψυχή της νέας μας κοινωνικής δομής θα είναι οι άνθρωποι που θα το 

στελεχώσουν. 

 

Το επιστημονικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι που θα φροντίζουν καθημερινά τα 

παιδιά μας. 
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Φίλες και φίλοι. 

 

Τη νέα χρονιά ο Δήμος Αμαρουσίου θα λειτουργήσει 12 δημοτικούς 

βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 

Στους σταθμούς αυτούς θα φιλοξενηθούν περίπου 1000 παιδιά από 

οικογένειες της πόλης μας. 

 

Οι σταθμοί μας θα είναι επαρκώς στελεχωμένοι με το κατάλληλο επιστημονικό, 

διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.  

 

Και θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με σημαντικά χαμηλό κόστος,  

 

προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό το εισόδημα εκατοντάδων οικογενειών της 

πόλης σε μια δύσκολη χρονικά οικονομική συγκυρία.  

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κάθε εργαζόμενης οικογένειας 

και ιδιαίτερα κάθε εργαζόμενης μητέρας αυτής της πόλης,  

 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που κάνουν τη ζωή τους καλύτερη και ευκολότερη. 

 

Δημιουργούμε νέους σταθμούς, αναβαθμίζουμε υφιστάμενους, κρατάμε χαμηλά τα 

τροφεία. 

 

Αλλά πάνω από όλα επενδύουμε σε δομές και υποδομές που αφορούν το μέλλον 

της πόλης μας. Τα παιδιά μας. 

 

Και αναδεικνύουμε με έργο όπως το σημερινό που εγκαινιάζουμε την κοινωνική 

διάσταση της πολιτικής μας.  

 

Στόχος μας είναι κάθε γειτονιά του Αμαρουσίου να έχει το δικό της παιδικό 

σταθμό.  

 

 

Όσον αφορά τους κατοίκους του Σωρού, κλείνοντας,  

 

θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι η Δημοτική Αρχή προωθεί με συνέπεια ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και δράσεων στη γειτονιά σας,  
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που όταν ολοκληρωθεί,   

 

θα κάνει καλύτερη την ποιότητα ζωής όλων σας  

 

και θα αναβαθμίσει κατακόρυφα την αξία της γης σας. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 


