
Η ∆ύναμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την οποία θα γίνουν εκλογές στις 18 ∆εκεμβρίου 
αποτελεί το σπουδαιότερο θεσμό που μαζί με το Κράτος υπηρετεί, πρέπει να 
υπηρετεί το πολίτη. Έχει μεγάλες ευθύνες και διαθέτει πελώριες προοπτικές. 
Είναι δύναμη που πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο. Να αναβαθμιστεί ο 
ρόλος της και να διευρυνθεί το πεδίο των αρμοδιοτήτων της.  
 
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με τη σωστή λειτουργία των οργάνων της, με 
ευφάνταστο προγραμματισμό και όραμα και προπαντός με εργατικότητα, 
ευσυνειδησία και συνέπεια λύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας του 
∆ημότη και βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής του. 
 
Το περιβάλλον, η καθαριότητα, ο εξωραϊσμός, ο πολιτισμός, η κοινωνική πρόνοια, η υγιής 
απασχόλησης των νέων αλλά και όλων των ηλικιών με τη δημιουργία των κατάλληλων χώρων και 
εκδηλώσεων είναι τομείς στους οποίους ο ∆ήμος έχει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο. 
 
Το επιχείρημα της έλλειψης πόρων που συνήθως προβάλλεται μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με την εξεύρεση πόρων από την Ευρώπη, η οποία υποστηρίζει ένθερμα την τοπική αυτοδιοίκηση και 
την αποκέντρωση αλλά και με το σωστό οικονομικό σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων 
εκτός της φορολογίας. 
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πιο κοντά στο πολίτη. Για αυτήν ο δημότης είναι οικείος. 
Είναι για το λόγο αυτό που απαιτεί από τους τοπικούς άρχοντες άμεσες λύσεις, παράκαμψη της 
γραφειοκρατίας, φιλικότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό στην αξιοπρέπεια του. 
 
Όσοι στις επικείμενες εκλογές θα ζητήσουμε την ψήφο των δημοτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι δεν είναι για να καταλάβουμε αξίωμα, αλλά για να εκτελέσουμε μια διακονία, τη 
διακονία του ∆ημότη προσωπικά και του ∆ήμου γενικότερα. 
Και αυτό όχι με ακρότητες, άγονες αντιπαραθέσεις και αχρείαστες αντιπαλότητες αλλά με πνεύμα 
συνεργασίας, ευθύτητας και ακεραιότητα. 
 
Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα στο ρόλο και την αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Έχει τη δύναμη να μεγαλουργήσει αρκεί αυτοί που την υπηρετούν να διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα, το ζήλο, τον ενθουσιασμό και τη διάθεση να αναλώσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του 
κοινωνικού συνόλου. 
 
Στις 18 ∆εκεμβρίου θα κληθεί ο λαός να προβληματιστεί, να αξιολογήσει και να αποφασίσει. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στα χέρια του. 
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