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ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΤΠΟΦΗΦΘΟΣΗΣΑ
για τον Δήμο ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ - ΜΕΘΑΝΧΝ

Αγαπεηέο Σπλδεκόηηζζεο θαη αγαπεηνί Σπλδεκόηεο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο
– Μεζάλσλ.
Με ζεβαζκό θαη απόιπηε πξνζήισζε ζην ζεζκό ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηελ δύλακε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αλαθνηλώλσ ηελ
ππνςεθηόηεηά κνπ γηα ηε ζέζε ηνπ Δεκάξρνπ ζηνλ Δήκν Τξνηδελίαο Μεζάλσλ ζηηο επεξρόκελεο δεκνηηθέο εθινγέο.
Σηελ απόθαζή κνπ απηή νδεγήζεθα κε πιήξε ζπλαίζζεζε επζύλεο θαη
γλώζε ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο θαη ηεο αδηάθνπεο πξνζπάζεηαο πνπ
απαηηείηαη.
Πηζηεύσ αθξάδαληα όηη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ είλαη ρώξνο γηα
εθπιήξσζε πξνζσπηθώλ θηινδνμηώλ θαη πξνβνιήο. Αληίζεηα, είλαη
ρώξνο δηαξθνύο έληηκνπ αγώλα κε θξηηήξην ηελ πξνζθνξά ζην
ζπλάλζξσπν θαη ηνλ ηόπν καο πνπ όινη αγαπάκε.
Είκαη απνθαζηζκέλνο, καδί κε όινπο εζάο, λα αιιάμνπκε απηόλ ηνλ ηόπν
θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ βηώζηκν θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν Δήκν,
έμσ θαη πάλσ από θνκκαηηθέο ηαπηόηεηεο θαη ζηείξεο πξνθαηαιήςεηο.
Καιώ όινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ Δήκνπ καο λα κεηαηξαπνύλ από
παξαηεξεηέο θαη θξηηέο ζε ελεξγνύο πνιίηεο. Ελσκέλνη λα αθήζνπκε
πίζσ όια όζα καο θξαηνύλ ζηάζηκνπο θαη αδξαλείο.
Δελ ζέινπκε θαη δελ αληέρνπκε άιιεο ρακέλεο επθαηξίεο.
Η Δεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα ππεξεηεί ηνπο πνιίηεο θαη όρη ην αληίζεην.
Καηά ζπλέπεηα, πξσηαξρηθόο καο ζηόρνο είλαη όρη απιώο ε βειηίσζε ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο ησλ δεκνηώλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο
Παηδείαο, ηεο Υγείαο θαη ηεο Παξνρήο Υπεξεζηώλ γεληθόηεξα, αιιά
θπξίσο ε εμαζθάιηζε πξαγκαηηθήο πνηόηεηαο ζηελ δσή καο, θάηη πνπ
αλακθίβνια κέρξη ηώξα δελ ην έρνπκε απνιαύζεη.

Με απόιπην ζεβαζκό ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε Τνπηθήο καο Κνηλσλίαο
μερσξηζηά, ζηελ πνηθηινκνξθία ηνπ θπζηθνύ καο πεξηβάιινληνο θαη ζην
πινύζην ηζηνξηθό, ζξεζθεπηηθό θαη πνιηηηζηηθό απόζεκα ηνπ ηόπνπ καο,
κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο καο.
Μέζα από ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία αλαιπηηθά
ζα πεξηγξάςνπκε ζην πξόγξακκά καο, έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα
νηθνδνκήζνπκε έλα λέν αύξην.
Απηό είλαη ην όξακά καο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ην ζέηνπκε ππό
δηαπξαγκάηεπζε.
Με απόιπηε δηαθάλεηα, δηαξθή έιεγρν ησλ πεπξαγκέλσλ καο,
θαηλνηόκεο ηδέεο θαη καθξηά από ηδησηηθά ή ηδηνηειή ζπκθέξνληα, θαιώ
όιεο θαη όινπο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε
δσή θαη ην κέιινλ πνπ καο αλήθεη.
Οινθιεξώλνληαο ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζε κηα κεζηή θξάζε πνπ
δηαηππώζεθε πξηλ από πνιινύο αηώλεο θαη ηελ νπνία -θαηά ηελ γλώκε
κνπ- πξέπεη όινη λα ζθεθζνύκε ππεύζπλα θαη ζνβαξά.
«Μελέτησε το παρελθόν αν θες να ορίσεις το μέλλον».
Με απηέο ηηο ζθέςεηο σο γλώκνλα, απνθάζηζα λα δηεθδηθήζσ ηελ ζέζε
ηνπ Δεκάξρνπ, ζέζε επζύλεο θαη πξνζθνξάο ζην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ
ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ.
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