
 
 
 
 
 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, 1Η Ιανουαρίου 2015  

Βρισκόμαστε σήμερα στο κατώφλι μιας νέας χρονιάς κουρασμένοι ως άνθρωποι 

και λαός από μια δύσκολη Εθνικά και οικονομικά Περίοδο που περάσαμε και περνάμε. 

 Η Πατρίδα μας, το πολυτιμότερο οικόπεδο του πλανήτη, γενέτειρα ενός Έθνους 

που χάρισε στην Ανθρωπότητα τις βάσεις του Πολιτισμού και των Επιστημών, 

δημιουργεί θαυμασμό και ζήλεια ταυτόχρονα σε χώρες και ηγεσίες, 

χωρίς το φώς του ήλιου της Ελλάδας, 

 χωρίς Ελληνικό Πολιτισμό και Ιστορία,  

χωρίς τα Ελληνικά νησιά και ακρογιάλια,  

χωρίς Παρθενώνες και Αμφίπολεις,  

χωρίς Αριστοτέληδες, Πλάτωνες και Σωκράτηδες,  

χωρίς Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς το μυαλό και την αυτοδημιουργία σύγχρονων και 
παλαιότερων Ωνάσηδων,  

χωρίς το προικισμένο πνεύμα του Σύγχρονου Έλληνα. 

 

Μπροστά σε αυτό το Πνεύμα ζήλιας και στεναχώριας που προκαλούμε διεθνώς, 

η Ελλάδα που μας απέμεινε σήμερα σκλαβωμένη από μια δεύτερη Γερμανική κατοχή 

οδηγημένη σε οικονομική κατάρρευση απειλείται απ’ όσους δίδαξε και πρόσφερε 

διαχρονικά. 

Στη Θράκη οι Τούρκοι προσπαθούν να προωθήσουν τα σχέδιά τους για 

εκτουρκισμό της. 

 Τα Σκόπια στηρίζοντας το μύθο του Έθνους τους στο Σύμβολο του Ελληνισμού το 

Μέγα Αλέξανδρο καπηλεύονται την ιστορία μας. 

  Στην Αλβανία η ιδέα της μεγάλης Αλβανίας δείχνει το μεγαλείο της ιστορικής 

αμετροέπειας. 



Και εδώ στην Ελλάδα στην Πατρίδα μας οι Έλληνες ταγοί της κοινωνίας 

αναδεικνύουν για μια ακόμα φορά τη διαχρονική εθνική μας καταστροφή τη διχόνοια, 

την ίντριγκα, τη δολοπλοκία, τον καμματοκεντρισμό, την έλλειψη κάθε έννοιας 

αξιοκρατείας και τιμιότητας στη διαχείριση του Δημοσίου πλούτου, επιβεβαιώνοντας τη 

λαϊκή ρήση «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». 

Στον αντίποδα αυτής της κατάστασης στο επίπεδο της κεντρικής εξουσίας η 

κοινωνία μας κατάκοπη και αποδυναμωμένη ηθικά και υλικά προσπαθεί να επιβιώσει 

σε πνεύμα ανασφάλειας χωρίς εμπιστοσύνη στους πολιτικούς της ταγούς και χωρίς 

ουσιαστικά να μπορούν να εναποθέσουν την επλίδα τους σ’αυτούς. 

Στο αυτονόητο ερώτημα γιατί φτάσαμε ως εδώ η απάντηση αβίαστη και απλή 

γιατί πληρώνουμε τις λάθος επιλογές μας.  

Επιλογές που μας έθισαν στην άποψη ότι ο παράνομος πλουτισμός είναι 

εξυπνάδα, η κλοπή του Κράτους εφευρετικότητα, η λαμογιά και η διαπλοκή 

ανωτερότητα. 

Επιλογές που δίδαξαν τους νέους των δεκαετιών του ’80 του ’90 και του 2000 ότι 

αξίζει μόνο να κοπιάσεις για να δημιουργήσεις αξίζει να μπείς στο σύστημα. 

Kaι έτσι φτάσαμε να υφιστάμεθα την Γερμανική Τρόϊκα για να μας διδάξει τα 

αυτονόητα να πληρώνουμε τους φόρους μας, να μην κλέβουμε, να εργαζόμεθα, 

αποστολή που μια Ελληνική “Τρόϊκα” θα έπρεπε να έχει μόνιμα αναλάβει. 

Σε αυτό το πνεύμα κράτους και κοινωνίας ο Δήμος μας στίγμα αισιοδοξίας 

φορέα Διοίκησης, παλεύει  να στηρίξει τοπικά και ευρύτερα αρχές, αξίες, καθαρότητα, 

διαφάνεια, εργατικότητα, λιτότητα στην εξουσία, σεβασμό στον άνθρωπο και στον 

πολίτη που υπηρετεί, τα αυτονόητα δηλαδή που έγιναν ζητούμενα. 

Δυνατότεροι ηθικά από την ευρεία στήριξή σας στις εκλογές του Μαϊου που 

πέρασε, εμπειρότεροι στη διακυβέρνηση του καλλικρατικού σχήματος έχοντας 

εγκαταστήσει νέο πνεύμα Διοίκησης με Δίκαιο, Παράδειγμα, Ανθρωπιά και τίποτα στην 

τύχη, έχοντας νοικοκυρέψει το Δήμο στα διοικητικά και οικονομικά, σήμερα πάμε μαζί 

μπροστά για τη στήριξη της κοινωνίας κόντρα στην οικονομική και ηθική λαίλαπα που 

περνάει. Την ανάπτυξη των πόλεών μας και τη συντήρηση των υποδομών της όπως 

αξίζει σε ένα Δήμο που έχει ευθύνη το βουνό που χάρισε στην ανθρωπότητα το 

σύμβολο της Δημοκρατίας τον Παρθενώνα. 



 

Ήδη από το Σεπτέμβριο στη Δ.Κ.Μελισσίων. 

- Κατασκευάζεται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της οδού Σουκάκου (στον 

Παλιάγιαννη)     

- Γίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση δύο (2) σχολείων (2ου Δημοτικού σχολείου και 

1ου Γυμνασίου) της Δ.Κ.Μελισσίων. 

- Κατασκευάζεται ο πεζόδρομος της οδού Ροδώνης. 

- Ολοκληρώνεται η νομιμοποίηση και ο ηλεκτροφωτισμός του κοιμητηρίου των 

Μελισσίων. 

- Ολοκληρώνεται η ένταξη στο σχέδιο 3ης – 4ης γειτονιάς. 

- Ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. με βάση το 0.8 συντελεστή δόμησης 

στις παλιές συνοικίες της Δ.Κ. Μελισσίων. 

Προωθούνται τα έργα: 

- Ανάπλασης της Πόντου – Ψαθά 

- Ενεργειακής αναβάθμισης των Σχολικών και ΑΘλητικών Εγκαταστάσεων  

- Εξωραϊσμού – Ανάπλασης των πεζοδρομίων των κεντρικών δρομολογίων της 

πόλης 

- Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις  

- Αναβάθμιση παιδικών χαρών (που θα χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο 

με το ποσό των 200.000 ευρώ) 

Στη Δ.Κ. Ν.Πεντέλης 

- Διετέθησαν τα 154.000 ευρώ για την αλλαγή του δαπέδου στο κλειστό 

Γυμναστήριο. 

- Διεκδικούμε από τη νέα Περιφερειάρχη τα χρήματα για τη μεταφορά των 

πυλώνων υπερυψηλής τάσης. 

- Πετύχαμε την απαλλαγή του δασικού του γηπέδου με νομοθετική ρύθμιση. 



- Βρίσκεται στην τελική φάση η ένταξη στο σχέδιο της περιοχής 25ης Μαρτίου. 

- Κάνουμε έρευνα για νέο κτίριο ΚΑΠΗ. 

- Συντάσσουμε μελέτη για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (που θα 

χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 200.000 ευρώ). 

Στη Δ.Κ. Πεντέλης 

- Θεμελιώσαμε τα σχολεία και το κλειστό γυμναστήριο στο 122 Ο.Τ. της περιοχής 

Καλλιθέας. 

- Προωθούμε την κατασκευή από την ΕΥΔΑΠ του αντλιοστασίου και του αγωγού Φ 

040 στην οδό Ιάσωνος  

- Εγκαινιάσαμε το κτίριο Πρόνοιας και Αλληλεγγύης της Δ.Κ. και τη μεταφορά του 

ΚΑΠΗ στο νέο κτίριο. 

- Προωθούμε την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου του κέντρου Πρόνοιας 

της Δ.Κ. Πεντέλης σε ιστορικό κήπο. 

- Πετύχαμε με τροπολογία την ένταξη στο σχέδιο όλων των ιδιοκτησιών του 

Σχεδίου της αναθεώρησης των Γεωργοκτηνοτρόφων  

- Πετύχαμε με τροπολογία στο Νομοσχέδιο «Πράξεις Εισφορών σε γη και χρήμα – 

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» και άλλες διατάξεις του, απαλλαγή από το δασικό 

των εντός σχεδίου Γ.Π.Σ. ιδιοκτησιών. 

- Προωθούμε τη σύσταση Συλλόγου «Πεντέλη – Παρθενώνας – Λονδίνο» για 

πολιτιστικούς και άλλους σκοπούς. 

- Προωθούμε ενέργειες πώλησης του οικοπέδου του Δήμου για την ολοκλήρωση 

του Ναού του Αγίου Σεραφείμ – Προφήτη Ηλία. 

- Νομιμοποιήσαμε τα κοιμητήρια Πεντέλης – Νταού Πεντέλης και την 

ηλεκτροδότησή τους. 

 

 

 



 

Αγαπητοί Συμπολίτες,  

Μπροστά σε μια ακόμα νέα, δύσκολη και σκοτεινή χρονιά που ξεκινάει σήμερα 

με μια κοινωνία κουρασμένη ηθικά και οικονομικά ο Δήμος μας, ο Δήμος Πεντέλης – 

Μελισσίων είναι και θα είναι για όλους μας προσφυγή και στήριγμα. 

Με πνεύμα Ενότητας και Αλτρουϊσμού, με Εργατικότητα, Δίκαιο, Τιμιότητα, 

Διαφάνεια, Ανιδιοτέλεια και με Λιτότητα  στην Εξουσία, είμαστε εδώ στις Δημοτικές 

Κοινότητες Μελισσίων – Νέας Πεντέλης και Πεντέλης μόνο για να δώσουμε. 

 Ευχαριστώ γιατί το πνεύμα αυτό στηρίζουν με κόπο χωρίς ευρώ οι συνάδελφοί μου 

αιρετοί οι οποίοι βιώνοντας μια καταστατική θέση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης που 

απαξιώνει τα στελέχη της και καταργεί την αναξαρτησία και το αυτοδιοίκητο, παλεύουν 

για τον τόπο και τους πολίτες του. 

 Ευχαριστώ τους εργαζόμενους του Δήμου γιατί πασχίζουν καθημερινά και σε ώρες 

εκτός ωραρίου οι περισσότεροι για να κρατήσουν το Δήμο όρθιο, ζωντανό και υπεύθυνο 

για την αποστολή του. 

Ευχαριστώ το Εθελοντικό Κλιμάκιο του Δήμου για την προσφορά και ανθρωπιά που 

υλοποίησε τη χρονιά που πέρασε  με πεντακόσια (500) κατά μέσο όρο δέματα μηνιαία 

σε οικογένειες συμπολιτών μας καθώς και για το συνεχή του αγώνα πυροπροστασίας – 

πυρασφάλειας και αντιμετώπισης των χιονοπτώσεων. 

Ευχαριστώ τους πολλούς χορηγούς που μέσω του εθελοντικού μας κλιμακίου στηρίζουν 

τον αγώνα ανθρωπιάς που δίνουμε. 

Ευχαριστώ όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που δίνετε προσωπικά στην 20ετή 

αυτοδιοικητική μου διαδρομή και στα στα στελέχη του Συνδυασμού μου, δεν κάνετε 

λάθος, στόχος μας η ανιδιοτελής προσφορά μας για τον τόπο. 

Ενωμένοι μπορούμε! 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης 


