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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ    Αριθμ. Πρωτ. 2959 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Γραφείο Δημάρχου 

Καραολή & Δημητρίου 38Α 

Σ.Κ. 19002 

Σηλ. 2132030709 

Fax:  2106646188 

Ε-mail: paiania_mayor@ paiania.gr 

 

Κύριε Κοντογεώργο,  

 

Με δημοσίευμά σας στον ιστότοπο www.dimotisnews.gr την Σρίτη 16 

Φεβρουαρίου και με τίτλο «Ομολογία παταγώδους αποτυχίας της Διοίκησης Μάδη: 

«Δεν έχουμε αλάτι να ρίξουμε στον Δήμο Παιανίας....» παρασύρεστε – εκτιμώ- από 

μια ανακρίβεια και αναπαράγετε μια αναλήθεια.  

Ουδέποτε έγινε από μέρους μου η δήλωση την οποία δημοσιεύσατε επικαλούμενος 

έναν τίτλο στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.  

Εκπλήσσει δυσάρεστα το γεγονός ότι υιοθετήσατε τον τίτλο αυτό δίχως να κάνετε το 

αυτονόητο: να διασταυρώσετε την πληροφορία καλώντας εμένα ή τους συνεργάτες 

μου. Εκπλήσσει ακόμα περισσότερο το γεγονός πως αναπαράγετε ένα λάθος ωσάν το 

έχετε ακούσει εσείς προσωπικά.  

Κύριε Κοντογεώργο,  

σας αποστέλλω το βίντεο ώστε να αποκαταστήσετε την αλήθεια απολογούμενος και 

στους αναγνώστες σας τους οποίους παρασύρατε. Εκτιμώ ότι αυτό έγινε χωρίς 

σκοπιμότητα, γεγονός που θα επιβεβαιώσετε όχι μόνο με δημοσίευμα 

αποκατάστασης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνετε και την επιστολή μου αλλά κυρίως 

κοινοποιώντας το όπως ακριβώς και το αρχικό – ψευδές-δημοσίευμα.  

Όσον αφορά την κατάσταση στον Δήμο Παιανίας σας ενημερώνω πως ήδη από το 

απόγευμα της Σρίτης το σύνολο των κεντρικών οδών ήταν προσβάσιμοι ενώ μέχρι το 

Προς:  

κ. Κοντογεώργο Ιωάννη 
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μεσημέρι της Σετάρτης είχαν διανοιχθεί σχεδόν το σύνολο των οδών ακόμα και σε 

δύσκολα προσβάσιμα σημεία, γεγονός που επιβεβαιώνει και η ανακοίνωση του 

υλλόγου Αργιθέας.  

Επάρκεια αλατιού υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας ενώ επιπλέον 

ποσότητα εξασφαλίστηκε το πρωί της Σρίτης 16 Φεβρουαρίου 2021. 

Με την παρούσα ευκαιρία, να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εθελοντές, τους 

υπαλλήλους του δήμου, την Πολιτική Προστασία, τους συνεργάτες μου, που για 

μέρες βρίσκονταν στους δρόμους  παρεμβαίνοντας ουσιαστικά όπου υπήρξε ανάγκη.  

 

Με εκτίμηση  

 

Ισίδωρος Μάδης 

Δήμαρχος Παιανίας 

 

 

Ολόκληρο το βίντεο με τη δήλωση 
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