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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ ∆ΟΠΑΠ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

  Την 1η Μαρτίου 2017 συµπληρώθηκαν 30 µήνες από την ηµέρα που αναλάβαµε τη 

διοίκηση του ∆ήµου Ραφήνας - Πικερµίου. ∆υόµιση δύσκολα χρόνια, κατά τη διάρκεια των 

οποίων κληθήκαµε να λειτουργήσουµε σε συνθήκες οικονοµικής ύφεσης. Ενεργήσαµε 

αποφασιστικά για να φέρουµε εις πέρας µια σειρά από έργα και δράσεις, να 

δροµολογήσουµε παρεµβάσεις και να διαχειριστούµε την καθηµερινότητα των δηµοτών µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Ο ∆ΟΠΑΠ (∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος), του 

οποίου είχα την τιµή να ηγηθώ, ξεκίνησε την πορεία του µε στόχο την «προστιθέµενη αξία» 

προς τους δηµότες, ώστε να συµβάλει από κοινού στη βελτίωση και αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής των δηµοτών και κατοίκων στους τοµείς του πολιτισµού, του αθλητισµού και 

του περιβάλλοντος. Η αµέριστη υποστήριξη του ∆ήµου, η άριστη συνεργασία µε τους 

συλλόγους και φορείς του ∆ήµου µας, η προαγωγή του εθελοντισµού, αλλά και το 

ακούραστο προσωπικό του Οργανισµού ήταν οι κινητήριες δυνάµεις του ∆ΟΠΑΠ.

Εµπλουτίσαµε το συνολικό πρόγραµµα µας µε νέες αξιόλογες δράσεις, ενώ χτίσαµε και 

βελτιώσαµε τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες. Υλοποιήσαµε και σηµαντικές νέες 

απαραίτητες επενδύσεις που χρειαζόταν ο ∆ήµος.

  Ήταν προτεραιότητα του Οργανισµού µας να συνεργαστούµε στενά και να εµπνεύσουµε 

ιδιώτες, συλλόγους και φορείς ώστε στηρίζοντας τους µέσω οµαδικής συνεργασίας να 

αναδείξουν ακόµη περισσότερο τις δηµιουργικές δράσεις τους προς όφελος των δηµοτών µας 

σε πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαντολλογικές θεµατικές ενότητες.

   Συνολικά στους 30 µήνες υλοποιήθηκαν 185 διαφορετικές εκδηλώσεις του ∆ΟΠΑΠ σε 

όλους τους τοµείς ευθύνης του.

Ο πολιτισµός δεν κληρονοµείται, κατακτάται.
                        André Malraux, Γάλλος συγγραφέας

Γιώργος Δουβίτσας
τέως Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.



«Στον Παράδεισο θα ακούω».
Ήταν τα τελευταία του λόγια του Μπετόβεν, ο οποίος ως γνωστόν ήταν κουφός

Ludwig van Beethoven (Γερµανός συνθέτης), 1770-1827

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στον Πολιτισµό αλλάξαµε ριζικά τις προτεραιότητες, µε στόχο την ανάδειξη της 
δηµιουργικότητας του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού δυναµικού των δηµοτών, 
αξιοποιώντας όλους τους πολιτιστικούς χώρους, κλειστούς και ανοιχτούς, του ∆ήµου. 
Επιδιώξαµε να µην αλλάξουµε το υπάρχον πολιτιστικό δυναµικό, αλλά αντίθετα να το 
ενισχύσουµε αλλά και να το µεγεθύνουµε  συνολικά, µε νέες στοχευµένες δραστηριότητες. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κύριος στόχος µας ήταν η ανάδειξη του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της Βιβλιοθήκης και της 
Παιδικής Bιβλιοθήκης ως πολιτιστικού βραχίονα της πόλης, µε συνεργασία µε την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώροι της Βιβλιοθήκης έγιναν σηµείο 
τακτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: 

 ∆ράσεις για την ποίηση

 Παρουσιάσεις βιβλίων

 Αφιερώµατα σε έλληνες λογοτέχνες και ποιητές

 Επιµορφωτικοί κύκλοι και παρουσιάσεις µε θέµατα ενδιαφέροντος για το ευρύ κοινό

 Βιβλιοδιαγωνισµοί

 Αφηγήσεις παραµυθιών

 ∆ραστηριότητες για παιδιά

Επιπλέον, είχαµε την τιµή και τη χαρά να φιλοξενήσουµε διακεκριµένους ποιητές και 
συγγραφείς, όπως οι Τίτος Πατρίκιος και Θανάσης Βαλτινός (Πρόεδρος Ακαδηµίας 
Αθηνών).

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Ήταν επιβεβληµένη η αναβάθµιση της Φιλαρµονικής ως πολιτιστικού βραχίονα του ∆ήµου, µε 
σαφή έµφαση στον σκοπό της και την περαιτέρω εξέλιξή της στη µουσική παιδεία και την 
πολιτιστική διάδοση. Η επιτυχηµένη διαφηµιστική καµπάνια «Η Φιλαρµονική πάει… 
σχολείο» είχε ως αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση των εγγραφών νέων παιδιών και ενηλίκων σε 
70 το 2015, όταν µέχρι το 2014 οι εγγραφές ανά έτος ήταν 4-7. Οι εγγραφές συνεχίστηκαν µε 
αµείωτο ενδιαφέρον και το 2016. Η ραγδαία άνοδος της Φιλαρµονικής απαίτησε υποστήριξη σε:

 Nέες κτιριακές εγκαταστάσεις

 Νέα οργανωτική λειτουργία:

    Oρισµό Εφόρου Φιλαρµονικής

    Συνεργασία µε τέσσερις νέους δασκάλους οργάνων

 Νέα υλικοτεχνική υποδοµή:

    Νέες στολές της µπάντας (η τελευταία αλλαγή εµφανίσεων είχε γίνει το 2001)

    Αναβάθµιση οργάνων λόγω παλαιότητας

 Νέα φωτοτυπικά µηχανήµατα & ηλεκτρονικοί υπολογιστές

 ∆ηµιουργία νέων τµηµάτων της Φιλαρµονικής:

    Τµήµα προετοιµασίας για το Μουσικό Γυµνάσιο µε επιτυχίες εισαγωγής µαθητών 
σε µουσικά σχολεία

    Τµήµα JUNIORS µουσικής προπαιδείας.



Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι οµιλούσα ζωγραφική.

Σιµωνίδης ο Κείος, 556 π.Χ.-469 π.Χ., Έλληνας λυρικός ποιητής.

ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά µια σειρά πολιτιστικών και επιµορφωτικών κύκλων 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τους δηµότες µας που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό, µε στόχο 
τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες του ∆ήµου µας. Tους αναφέρουµε συνοπτικά: 

 Σεµινάριο φωτογραφίας «Φωτογραφικά Ταξίδια» 

 «Συναντήσεις µε την Τέχνη» – µηνιαίες εικαστικές συναντήσεις 

 Σεµινάρια λογοτεχνικής γραφής – «Η Αφήγηση σε ∆ώδεκα Βήµατα» & 

«Η Αφήγηση σε µια Στιγµή»

 Σεµινάριο θεατρικής γραφής

 Εργαστήρι σύγχρονου ψηφιδωτού

 «Κόκκινη κλωστή δεµένη... στην Παιδική Βιβλιοθήκη» – αφήγηση παραµυθιών 

 Εκπαιδευτική ροµποτική για τους µικρούς µας φίλους.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Πραγµατοποιήθηκε σειρά θεµατικών συναυλιών, µε κυριότερες:

 Aφιερωµατικού χαρακτήρα (στους Χατζηδάκη, Καζαντζίδη, Ξηλούρη κλπ.)

 Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, µε αφιλοκερδή προσφορά των συντελεστών, για την 
ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του ∆ήµου µας

 Εορταστικού χαρακτήρα, αφιερωµένες π.χ. στην Παγκόσµια Ηµέρα Χορού, την 
Πρωτοµαγιά κλπ.

 Καλλιτεχνικού χαρακτήρα, όπως το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και το Φεγγάρι του 
Ιουλίου.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ

Σε συνεργασία µε συλλόγους και ιδιώτες πραγµατοποιήθηκαν σειρά περιηγήσεων σε 
πολιτιστικά και ιστορικά σηµεία εντός και εκτός ∆ήµου. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: 

 «Στα ίχνη των Λιγνιτωρύχων της ∆ιασταύρωσης»

 «Γνωρίζοντας τον Βαλανάρη και τους νερόµυλους»

 Περιήγηση στο Οχυρό της Ραφήνας

 «Γνωρίζουµε τις παραλίες της Ραφήνας»

 Ξενάγηση στο Λαύριο, το Θορικό, την Καµάριζα



Χρειάζεται µια τεράστια ποσότητα Ιστορίας για να δηµιουργηθεί έστω και µια µικρή ποσότητα Παράδοσης.

Henry James, 1843-1916, Αµερικανός συγγραφέας

ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ

Ανάδειξη χορωδιών και των χορωδιών συλλόγων του ∆ήµου µας, µέσω δραστηριοτήτων σε 
διάφορα σηµεία του ∆ήµου µας, έδωσαν άλλο χρώµα στην καθηµερινότητά µας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ανάδειξη και αξιοποίηση του νέου Πνευµατικού Κέντρου, µέσω εκθέσεων ζωγραφικής, 
γλυπτικής και φωτογραφίας των δηµοτών-καλλιτεχνών µας.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Ιδιαίτερη έµφαση και υποστήριξη:

• Στις θεατρικές ανάγκες της νεαρής πολιτιστικής οµάδας «Τα παιδιά του Βουνού» για 
τις παραστάσεις της ενηλίκων της, αλλά της παιδικής βιωµατικής οµάδας εκπαίδευσής τους. 
Άξια συγχαρητηρίων η τριακονταετής προσφορά τους.

• Στην οργάνωση και αναβάθµιση των θεατρικών παραστάσεων του καλοκαιριού

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Σε συνεργασία µε φορείς και συλλόγους υλοποιήθηκαν µεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις µε 
έµφαση στην πολιτιστική κληρονοµιά και παράδοση του τόπου µας. Ενδεικτικά:

• «Παραδοσιακό Αντάµωµα»

• «Χρυσοστόµεια» – εκδηλώσεις µνήµης για τον τριγλιανό εθνοµάρτυρα Χρυσόστοµο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υλοποιήθηκε σειρά προτάσεων του ∆ΟΠΑΠ προς τη σχολική κοινότητα, µε την αµέριστη 
συµπαράσταση των καθηγητών και δασκάλων του συνόλου των σχολείων του ∆ήµου µας, 
όπως:

• «Γίνοµαι βιβλιοθηκονόµος»

• Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στο 
Πλάσι Μαραθώνα

• «Ραφήνα-Πικέρµι: γνωρίζω τον τόπο µου»

• Ενηµέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα STEM & Εκπαιδευτικής Ροµποτικής

• Παρουσιάσεις για τη ζωή και το έργο του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου

• Εκπαιδευτικές δράσεις στη Μόνιµη Πινακοθήκη και την εκάστοτε εικαστική έκθεση 
του Πνευµατικού Κέντρου 

• ∆ράσεις για την Ηµέρα του Περιβάλλοντος µε συνεργασίες φορέων και συλλόγων

• Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης της οικολογικής συνείδησης των 
µικρών και µεγάλων φίλων µας στη Βιβλιοθήκη

• Θεµατική έκθεση φωτογραφίας «Άγρια φύση Ραφήνας-Πικερµίου» για παιδιά 
δηµοτικού και γυµνασίου, µε στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε σχέση µε τα πουλιά, τα 
φυτά, τα φυσικά τοπία (χερσαία και θαλάσσια).



Όπου υπάρχει άµιλλα, υπάρχει και νίκη.

Aριστοτέλης, 384 π.Χ. -  322 π.Χ., Έλληνας φιλόσοφος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και έµφαση στον αθλητισµό και την καλλιέργεια του αθλητικού 
πνεύµατος, πέραν των υπαρχόντων, προτάθηκαν νέα προγράµµατα και υλοποιήθηκαν νέες 
δραστηριότητες έχοντας ως γνώµονα το συµφέρον των δηµοτών µας, αλλά και σε συνεργασία 
µε συλλόγους και φορείς:

 Αθλητικά κοινωνικά προγράµµατα µε στόχο την πρώτη γνωριµία παιδιών µε αθλητικά 
αγωνίσµατα και την περαιτέρω ένταξη των παιδιών σε συλλογικό επίπεδο, σε µια σειρά 
αθληµάτων και σε συνεργασία µε τους αθλητικούς συλλόγους.

 «Αραφήνειος ∆ρόµος» – θεσµοθέτηση του µεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος του 
∆ήµου µας

 Η οργάνωση και υλοποίηση του πρωταθλήµατος ορεινής ποδηλασίας στο Οχυρό 
Ραφήνας

  Handball & 1ο Street Handball του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου

 Ξιφασκία

 Ποδοσφαιρικό camp

 Τα πρώτα δείγµατα στίβου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ∆ιώνης

 Αφιερωµατικές παρουσιάσεις αθλητικού συµβολισµού (πχ, 120 χρόνια Ολυµπιακοί 
Αγώνες, 1896-2016)

 Οργάνωση φιλικών ποδοσφαιρικών αγώνων σε συνεργασία µε την UNISEF µε έσοδα 
υπέρ του ιερού σκοπού της οργάνωσης υπό τον τίτλο ‘Παίζουµε µπάλα µε την UNISEF’

 Μεγάλης κλίµακας διοργανώσεις στο κλειστό Γυµναστήριο Ραφήνας αγώνων πολλών 
εθνικών και ευρωπαϊκών οµοσπονδιών σε διαφορετικά αθλήµατα, όπως οι πανευρωπαϊκοί 
αγώνες Tae Soo Do.

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΑΡΑΦΗΝ

Υλοποιήθηκε µετά από χρόνια η επανέκδοση του δηµοτικού περιοδικού «ΑΡΑΦΗΝ», µε νέο 
σχεδιασµό, ενδιαφέροντα θέµατα, ρεπορτάζ, άρθρα, αφιερώµατα.

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Με την υποστήριξη του ∆ήµου πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα υποδοµής:

• Παιδική χαρά Κολυµβητηρίου Ραφήνας: έγινε ολική ανακατασκευή και πιστοποίηση 
της υψηλής επισκεψιµότητας παιδικής χαράς του Κολυµβητηρίου Ραφήνας

• ∆ιώνη: κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου µε συνθετικό χλοοτάπητα

• Φιλαρµονική: ολική ανακατασκευή του νέου κτιρίου της Φιλαρµονικής µας, ώστε να 
καλύψει τις νέες ανάγκες για την αναβάθµιση της µουσικής παιδείας στην πόλη µας.

• Κολυµβητήριο Ραφήνας: αλλαγή µεµβράνης και εξοπλισµού για ορθολογικότερη 
λειτουργία της πισίνας.



Η Τέχνη είναι το υψηλότερο µέσο που βοηθεί τους ανθρώπους να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. 
Τίποτε δεν µας ενώνει καλύτερα από µια κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση.

Γιώργος Σεφέρης, 1900 – 1971, Έλληνας ποιητής 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Οργανισµός προέβη σε πολεοδοµικές τακτοποιήσεις, νοµιµοποιήσεις, εκτεταµένες 
επισκευές, διορθώσεις, αποπερατώσεις βαψιµάτων, αντικαταστάσεις πυλώνων φωτισµού και 
κεντρικών πινάκων καταµερισµού φορτίων, ανανεώσεις µηχανολογικού εξοπλισµού, 
σωληνώσεων και κάλυψη λοιπών αναγκών των αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων 
ευθύνης ∆ΟΠΑΠ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μπορούσαµε να συµπεριλάβουµε αρκετά ακόµη στον απολογισµό των πρώτων 30 µηνών. 
Συµπεριλάβαµε τα πιο σηµαντικά και ταυτόχρονα εκείνα που έδωσαν το στίγµα της πολιτικής 
του ∆ΟΠΑΠ.

Η διοίκηση του Οργανισµού του πρώτου µισού της θητείας της δηµοτικής αρχής, από 
επιλογή και αισθητική προσέγγιση στον δηµόσιο βίο, προτιµήσαµε να είναι αθόρυβη και µε 
καθηµερινό αγώνα να είναι και αποτελεσµατική προς όφελος των δηµοτών.

Το έργο αυτό επετεύχθη χάρη στο ακούραστο προσωπικό, στην ποιότητα των συνεργατών µας 
και τη στήριξη των δηµοτών, παρότι οι στόχοι που είχαµε θέσει ήταν υψηλοί. 

Τα καταφέραµε όλοι µαζί. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΟΥΒΙΤΣΑΣ

τέως Πρόεδρος ∆ΟΠΑΠ 
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