
Ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
Ένα θερµό και εκ βαθέων ευχαριστώ επιθυµώ να εκφράσω προς όλους 
τους συνδηµότες µου της Μέσα Γειτονιάς που µε τίµησαν µε τη ψήφο τους 
στις ∆ηµοτικές Εκλογές του ∆εκεµβρίου και µου έδωσαν την ευκαιρία να 
εισέλθω για πρώτη φορά σε νεαρή µάλιστα ηλικία στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Τους διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια και θα 
διαθέσω όλες µου τις δυνάµεις για να µη διαψεύσω τις προσδοκίες τους 
και να φανώ αντάξιος της εµπιστοσύνης που µου έδειξαν. 
Η προσωπική επαφή και γνωριµία µε πολλούς από αυτούς ήταν για µένα 
ανεπανάληπτη εµπειρία και εσωτερικός πλουτισµός. 
 
Τρέφω ιδιαίτερη εκτίµηση και δίδω µεγάλη σηµασία στο θεσµό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 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 
απασχόληση 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 αύξηση της χορηγίας του Κράτους, 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. 
 
Θεωρώ την είσοδο µου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μέσα Γειτονιάς ως ένα στάδιο προσωπικού 
αγώνα για όλους τους συνδηµότες µου και σαν µοναδική για µένα ευκαιρία συµµετοχής στην 
προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναβάθµιση του ∆ήµου µας και την επίλυση των 
προσωπικών προβληµάτων και δυσκολιών του κάθε ∆ηµότη. 
 
Εκφράζω και πάλι σε όλους τις θερµές και ειλικρινείς ευχαριστίες µου. 
 
 
 
 
 
Μάριος Ολύµπιος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆Η.ΚΟ. Μέσα Γειτονιάς 


