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Είναι πραγματικά
συνάντηση!

μεγαλειώδης

η

σημερινή

μας

Εδώ, στην καρδιά της Τρίπολης!
Από εδώ στέλνουμε το μήνυμα της μεγάλης νίκης!
Φίλες και φίλοι,
Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας, συγκλονιστική
παρουσία!
Σας ευχαριστώ
υποδοχή!

θερμά,

για

αυτήν

τη

συγκινητική

Με τιμά ιδιαίτερα που είστε απόψε εδώ!
Η δική σας παρουσία…
Η δική σας προσπάθεια…
Η δική σας πίστη…
Με γεμίζουν δύναμη!
Γιατί ξέρω ότι όλους μας ενώνει ένα πράγμα.
Η αγάπη μας για τον τόπο μας, το Δήμο μας, την
Τρίπολη.
Συμπολίτισσες και συμπολίτες ,
Σας ευχαριστώ που και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί.
Ένας αγώνας που ξεκίνησε το 2011, όταν γεννήθηκε ο
πρώτος Καλλικρατικός Δήμος Τρίπολης.
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Ήταν τότε, που οι δημότες της Τρίπολης, του Βαλτετσίου,
του Κορυθίου, του Λεβιδίου, της Μαντινείας, της
Σκιρίτιδας, της Τεγέας, του Φαλάνθου μας εμπιστεύτηκαν
τη διοίκηση του πρώτου Καλλικρατικού Δήμου
Τρίπολης, ενός νέου, πρωτόγνωρου για τα ελληνικά
δεδομένα, εγχειρήματος στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Σε μια εποχή που συσσώρευε προβλήματα του χθες και
επιφύλασσε καινούργιους κινδύνους για το μέλλον…. μας
εμπιστευτήκατε.
…να πορευτούμε μαζί στο μέλλον, να χαράξουμε από
κοινού την πορεία του τόπου μας.
Μια πορεία που ήταν γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες,
αλλά που σημαδεύτηκε από σπουδαίες αλλαγές.
Μια πορεία που τη χαράξαμε και τη διανύσαμε μαζί. Ο
καθένας από το δικό του μετερίζι.

Μια πορεία που συνεχίζεται και που οφείλουμε
να τη συνεχίσουμε, για μια Νέα Τρίπολη, όπως
την ονειρευόμαστε.
Όπως την θέλουμε.
Για εμάς και τα παιδιά μας!
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Φίλες και φίλοι,
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής αποτελούν ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι για την πορεία του τόπου μας.
Η χώρα μας ταλανίζεται ακόμα από την οικονομική κρίση
που έχει προεκτάσεις κοινωνικές και ανθρωπιστικές.
Ο Καλλικράτης βρίσκεται πλέον σε πλήρη ανάπτυξη,
έχοντας τεθεί σε εφαρμογή από το 2011.
Και τα δύο αυτά δεδομένα αποτελούν από μόνα τους
τεράστια πρόκληση, που συνοδεύεται και από το βάρος
της ευθύνης που αναλαμβάνει ο καθένας μας
προσωπικά, αλλά και συνολικά σαν κοινωνία.
Με τα δεδομένα αυτά, καλούμαστε να αποφασίσουμε
ποιος θα οδηγήσει το Δήμο μας την επόμενη 5ετία, ποιος
θα προετοιμάσει το έδαφος, ώστε τα παιδιά μας να
ζήσουν σε μια καλύτερη κοινωνία.
Πώς θα τους προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον, πώς
θα καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να μείνουν
στον τόπο μας;
Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω.
Η ατμομηχανή της Τρίπολης έχει πάρει μπροστά και δεν
μπορεί να σταματήσει.
Φίλες και φίλοι,
Το παρελθόν το ζήσαμε. Και μείναμε στάσιμοι.
Όμως τώρα, προχωράμε μπροστά.
Με αποφασιστικότητα.
Σταθερά.
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Σίγουρα.
Μετά από 3,5 σχεδόν χρόνια, είμαι υπερήφανος για το
έργο που έχουμε να επιδείξουμε.
Με στρατηγική, προγραμματισμό, μεθοδικότητα,
διαφάνεια και σκληρή δουλειά, πραγματοποιήσαμε
σημαντικό, αλλά κυρίως μετρήσιμο ΕΡΓΟ.
Φέραμε απτά αποτελέσματα, τα οποία βλέπουν και ζουν
καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες.
Σήμερα, μπορώ να σας κοιτάω στα μάτια και να σας
μιλώ για ένα προεκλογικό πρόγραμμα το 2010, που στο
σύνολό του έχει τηρηθεί.
Ένα πρόγραμμα για το οποίο δεσμευτήκαμε και
υλοποιήσαμε μέσα σε μειωμένη θητεία, σε
πολλαπλάσιο δήμο και με ελάχιστη χρηματοδότηση
από το κράτος και φυσικά χωρίς να πάρουμε ούτε ένα
ευρώ δάνειο.
Αυτές οι νέες παράμετροι δίνουν ακόμα μεγαλύτερη
αξία στην προσπάθεια που έχει καταβληθεί, αλλά
παράλληλα, αφήνουν παρακαταθήκη για ακόμα
μεγαλύτερο αγώνα.
Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο
ΕΡΓΟ των τελευταίων 30 ετών για την Τρίπολη και τα
χωριά της.
Ποτέ άλλοτε η Τρίπολη δεν ανέπτυξε μια τέτοια
δυναμική.
Και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες όλων.
Για αυτό να είστε υπερήφανοι.
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Βέβαια, αυτό προκαλεί σε κάποιους πανικό, που τον
εκφράζουν με φωνές αγωνίας και απελπισίας.
Δίνουν
απλόχερα
εξωπραγματικές
συνοδευόμενες από ασάφεια θέσεων.

υποσχέσεις,

Όλα γίνονται στο «πόδι», αφού φαίνεται ότι και η
απόφαση για τη συμμετοχή τους στις εκλογές, μάλλον
βασίστηκε στην προσωπική τους ματαιοδοξία.

Συνδημότισσες και συνδημότες,
Η σημερινή μέρα είναι ιστορική.
Βρισκόμαστε στην αρχή του πεζοδρομημένου κέντρου
της Τρίπολης που οδηγεί στην πλατεία Άρεως, δίπλα
στην ολοκαίνουρια πλατεία Πετρινού.
Ενός έργου που όχι μόνο άλλαξε την εικόνα της Τρίπολης,
αλλά της άλλαξε την πορεία της στην ιστορία.
Η Τρίπολη απέκτησε ταυτότητα και μπήκε στο χάρτη
των ελκυστικών προορισμών.
Κάποιοι προσπαθούν να μας πουν ότι απλά υλοποιήσαμε
τις μελέτες τους.
Αυτό τους βολεύει. Αυτό θέλουν να πιστεύουν.
Εμείς δεν θα τους χαλάσουμε το όνειρο.
Αλλά η πραγματικότητα
υλοποιήσαμε.

είναι

ότι

εμείς

το
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Με τις δικές μας προσπάθειες, αλλά πάνω από όλα με
τη δική μας βούληση χρηματοδοτήθηκε και
υλοποιήθηκε αυτό το έργο.
Συγκεκριμένα:
Πλατεία Πετρινού
Προϋπολογισμός 1.470.000€
Ημερομηνία ένταξης στο ΕΣΠΑ 15.05.2011
Πεζόδρομοι
Προϋπολογισμός 1.450.000€
Ημερομηνία ένταξης στο ΕΣΠΑ 01.08.2011
Πλατεία Άρεως
B’ Φάση: Προϋπολογισμός 1.370.000€. Ημερομηνία
ένταξης στο ΕΣΠΑ 21.08.2012
Ολοκλήρωση A’ φάσης: Προϋπολογισμός 615.000€.
Ημερομηνία ένταξης στο ΕΣΠΑ 19.07.2013
Ακούμε σήμερα διάφορους να λένε ότι κάναμε το
αυτονόητο.
Μα καλά; Για αυτούς δεν ήταν αυτονόητο;
Διετέλεσαν στελέχη παρατάξεων που διοίκησαν το Δήμο.
Κατείχαν θέσεις κλειδιά σε χρυσές εποχές.
Και τι έκαναν;
Το απόλυτο τίποτα.
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Ένιωθαν παντοδύναμοι
«μαγαζάκι» τους.

και

θεωρούσαν

το

Δήμο

Τα ίδια έρχονται να μας πουν και σήμερα.
Το απόλυτο τίποτα.
Αντέγραψαν άρον άρον όσα έχουμε ήδη κάνει και μας τα
παρουσιάζουν για πρόγραμμα.
Εμείς τι λέμε;
Μια λέξη.
ΕΡΓΟ!
Μεγάλο, ουσιαστικό, μετρήσιμο.
Και ξεκινήσαμε από εδώ που σήμερα βρισκόμαστε.
Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά.
Ό,τι και να λένε. Ό,τι και να πιστεύουν.
ΕΜΕΙΣ αλλάξαμε την Τρίπολη. Και δεν σταματάμε.
Το ίδιο ξεκίνησε σε κάθε γειτονιά της πόλης, σε κάθε
χωριό, για να μπορεί ο τόπος όχι μόνο να κρατήσει τους
ανθρώπους μας, αλλά να ξαναφέρει πίσω και αυτούς
που οι συνθήκες της ζωής τους έδιωξαν μακριά του.
Υποσχεθήκαμε μια ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ και την είδαμε να
γεννιέται.
Υποσχόμαστε ότι θα αγωνιστούμε και στην επόμενη
5ετία με όλες μας τις δυνάμεις να μεγαλώσει.
Και αποδείξαμε ότι μπορούμε.
Μια ΤΡΙΠΟΛΗ μακριά από γκρίνιες και μουρμούρες.
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Μακριά από τη μιζέρια.
Αυτή τη μιζέρια που μας άφησε δεκαετίες πίσω.
Σήμερα, οι ίδιες νοοτροπίες του χθες, έρχονται να
υποσχεθούν την Τρίπολη του αύριο.
Μα ποιον προσπαθούν να ξεγελάσουν;
Θεωρούν ότι ο κόσμος ξεχνά ;
Η Τρίπολη δεν ξαναγυρίζει στο παρελθόν.
Η Τρίπολη άλλαξε. Η Τρίπολη αλλάζει.
Με εμάς. Με εσάς. Με όλους μαζί.
Ανοίξαμε το Δήμο στους πολίτες και μαζί αλλάζουμε την
Τρίπολη.
Μαζί σχεδιάσαμε. Μαζί υλοποιήσαμε.
Αυτό κάναμε όλα αυτά
συνεχίσουμε να κάνουμε.

τα

χρόνια.

Αυτό

θα

Ο Δήμος ανήκει σε όλους τους Δημότες και τους
υπηρετεί.
ΔΕΝ θέλουμε έναν Δήμο που κοιτάζει στο χθες για να
πορευτεί στο αύριο.
Θέλουμε έναν Δήμο που κοιτάζει το σήμερα και
καλπάζει στο μέλλον.
Με τομές.
Με πρωτοβουλίες.
Με συγκεκριμένους στόχους.
Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε.
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Για αυτό την Κυριακή ψηφίζουμε ικανούς, άξιους, αυτούς
που αποδεδειγμένα μπορούν να τα καταφέρουν.
Ψηφίζουμε την πιο δυνατή ομάδα που μπορεί να κερδίσει
το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας.
Και εμείς αποδείξαμε ότι και θέλουμε και μπορούμε.
Φίλες και φίλοι,
 Την τελευταία 3ετία πραγματοποιήσαμε τομές στη
διοίκηση και την οργάνωση του Δήμου.
 Αλλάξαμε ριζικά το κέντρο της πόλης της Τρίπολης.
 Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά και θέσαμε τις βάσεις
για την ανάπτυξη.
 Προσφέραμε μέτρα - «ανάσα» στους τοπικούς
επιχειρηματίες, ώστε όχι μόνο να συνεχίσουν να
λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και να
προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξή τους.
 Αναπτύξαμε το μεγαλύτερο δίκτυο
Δομών στην ιστορία του Δήμου.

Κοινωνικών

 Δημιουργήσαμε σημαντικότατες δομές και υποδομές
στον τομέα της παιδείας.
 Αναδείξαμε το Μαλλιαροπούλειο θέατρο και το κτίριο
Τσιχριτζή, με τη λειτουργία τους ως κέντρων
πολιτισμού.
 Επενδύσαμε στις αθλητικές εγκαταστάσεις και
υποδομές.
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 Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην ανάδειξη και στην
αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, έτσι ώστε να
γίνει η Τρίπολη πραγματικός προορισμός.
 Στηρίξαμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα.
 Αξιοποιήσαμε
τη
μοναδική
ουσιαστικά
πηγή
χρηματοδότησης, το ΕΣΠΑ, στο οποίο έχουμε εντάξει
έργα προϋπολογισμού πάνω από 50.000.000€.
 Πραγματοποιήσαμε δεκάδες έργα υποδομής και άλλες
μικρότερες εργασίες που φτάνουν περίπου τα
5.500.000€ μόνο από τη ΣΑΤΑ, ενώ αυτά που
αναλογούσαν
στις
Δημοτικές
Ενότητες
δεν
ξεπερνούσαν τα 3.500.000€.
 Στηρίξαμε την τοπική οικονομία με δράσεις, έργα
και υπηρεσίες.
 Βασιστήκαμε και σε νέα πρόσωπα, με φρέσκιες
ιδέες, με όρεξη για δουλειά, με πίστη σε αυτό που
κάνουν, στους ανθρώπους που αγωνίζονται για μια Νέα
Τρίπολη.
 Συνεργαστήκαμε άψογα με όλα τα στελέχη,
ανεξάρτητα από ποιον φορέα – Καποδιστριακό Δήμο,
Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση,
Κρατική
περιφέρειαπροέρχονταν.
Σήμερα, ο Δήμος Τρίπολης έχει τα εχέγγυα να
αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται
μπροστά του και να πορευτεί την επόμενη κρίσιμη 5ετία.
Οχυρωμένος και δυνατός.
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Και θα γίνει ακόμα πιο δυνατός με τα μεγάλα έργα που
στόχος είναι να υλοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή το τέλος
του 2015.
Δεσμευόμαστε για 5 μεγάλα έργα μέχρι το 2015,
προϋπολογισμού περίπου 30.000.000€, αποτέλεσμα της
συστηματικής δουλειάς που έχει προηγηθεί.
1ο
Ολοκλήρωση της Περιφερειακής Οδού Τρίπολης με
προϋπολογισμό 17.150.000 ευρώ
2ο
Ανάπλαση
της
πλατείας
Αγίου
προϋπολογισμό 1.710.000 ευρώ

Βασιλείου

με

3ο
Αποκατάσταση και διαμόρφωση διατηρητέου κτηρίου
Μαντζουνείου
με προϋπολογισμό 2.094.000 ευρώ
4ο
Αντικατάσταση
δικτύων
ύδρευσης
από
αμίαντο
του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων
Μεθυδρίου
με
προϋπολογισμό 6.200.000 ευρώ
5ο
Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου
με σκοπό τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
του κόστους λειτουργίας και την εξοικονόμηση ενέργειας
με προϋπολογισμό 1.834.571,19 ευρώ, μέσω του
χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA
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Σχεδιάζουμε την πορεία του Δήμου σε σταθερή τροχιά.
Με πρόγραμμα, με συγκεκριμένες προτάσεις.
Έχουμε σηκώσει τα μανίκια και δουλεύουμε για την
επόμενη μέρα, για μια Νέα Τρίπολη, με όραμα, σχέδιο
και στρατηγική.
Ο Καλλικρατικός Δήμος θέλει εμπειρία και γνώση. Εμείς
την έχουμε.
Θέτουμε τις βάσεις για την επόμενη 10ετία.
Φίλες και φίλοι,
Στόχος μας είναι η συνέχιση των ενεργειών εκείνων που
θα διατηρήσουν τα κεκτημένα των τελευταίων ετών..
Και αυτή τη δυναμική πρέπει να την αξιοποιήσουμε
και να την ενισχύσουμε.
Αυτή τη δυναμική θα την επιτύχουμε αναπτύσσοντας 5
βασικούς άξονες.
5 πυλώνες που αποτελούν το όχημα για την έξοδο από
την κρίση, τη βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
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1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
– Ολοκληρώνουμε το χωροταξικό σχεδιασμό
καποδιστριακού δημού και της πόλης της Τρίπολης

του

– Επεκτείνουμε το χωροταξικό σχέδιο σε ολόκληρη την
έκταση του καλλικρατικού δήμου
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
– Αξιοποιούμε τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου για
φτηνή και φιλική στο περιβάλλον ενέργεια.
– Αναπτύσσουμε δίκτυο τηλεθέρμανσης στην Τρίπολη, για
μείωση του κόστους θέρμανσης, αλλά και χρήση στον
πρωτογενή τομέα.
– Υλοποιούμε σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
– Συστήνουμε Γραφείο Σχεδιασμού Και Υλοποίησης
Έργων και Δράσεωντου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ)
– Υλοποιούμε το σχέδιο πολυ-ταμειακής πολυ-τομεακής
τοπικής
αναπτυξιακής
στρατηγικής
«Μαντινειακό
Οροπέδιο 2014-2020» με τη χρήση του νέου
χρηματοδοτικού εργαλείου Community Lead Local
Development,
με στόχο την κοινωνική και χωρική
συνοχή σε ολόκληρη την έκταση του Καλλικρατικού
Δήμου.
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4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
– Διεκδικούμε για το Δήμο Τρίπολης τον τίτλο της
Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2021
– Δημιουργούμε Μουσείο Πόλης
– Κατασκευάζουμε Κοινωνικό Πολυχώρο και Στέγη
Πολιτισμού.
– Εξαγοράζουμε και αξιοποιούμε με πιστώσεις του
Πράσινου
ταμείου,
τη
Βίλλας
Τουρκοβασίλη

5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
–
Στηρίζουμε
την
κοινωνική
οικονομία
και
επιχειρηματικότητα μέσω και της ίδρυσης Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Για να μην μείνει κανείς
χωρίς δουλειά.
– Δημιουργούμε «Φάρους» κοινωνικής μέριμνας και
κοινωνικής ένταξης
– Θεσμοθετούμε άμεσα τη Χάρτα των Δικαιωμάτων του
Δημότη
- Ενισχύουμε το θεσμό της Επιτροπής διαβούλευσης.
Δίνουμε λόγο στην κοινωνία και φέρνουμε τον πολίτη
πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων
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Φίλες και φίλοι,
Με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα θα πορευτούμε τα
επόμενα χρόνια.
Ο Καλλικρατικός Δήμος θέλει εμπειρία και γνώση.
Εμείς την έχουμε.
Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που φαίνεται να μην έχουν
καταλάβει τίποτα από ό,τι συμβαίνει γύρω μας, στην ίδια
την κοινωνία.
Συμπεριφέρονται σαν να σταμάτησε ο χρόνος το 2004, το
2005, το 2006… Ζουν ακόμα στα χρόνια της πλασματικής,
όπως αποδείχθηκε, ευημερίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι ….

Δεν τους ενώνουν οι αλλαγές.
Τους ενώνουν οι εκλογές.
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
Οι εξελίξεις τρέχουν, οι ανάγκες αυξάνονται, οι
απαιτήσεις μεγαλώνουν και κάποιοι είναι κολλημένοι στο
χθες.
Λένε ότι μας άφησαν 6.500.000 €.
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Τώρα τελευταία τα ανέβασαν σε 8.500.000 €.
Ο δικός τους ισολογισμός του 2010 τους διαψεύδει
πανηγυρικά.
Η καθαρή θέση του Δήμου ήταν μόνο 26.000 €.
Τα υπόλοιπα απλά τα χρωστούσαν.
Άλλωστε πλήρωναν όποτε ήθελαν, αν ήθελαν και
όποιον ήθελαν.
Κάποιοι άλλοι λένε ότι έχουν λύσεις για τα πάντα.
2 μέρες πριν από τις εκλογές… ακόμα περιμένουμε να τις
ακούσουμε.
Είναι δυνατόν έτσι να μας οδηγήσουν στο αύριο;
Η απάντηση είναι προφανής και αυτονόητη. ΟΧΙ.
Η στάση τους δείχνει συμπεριφορές περασμένης εποχής.
Αυτές οι συμπεριφορές μας έφτασαν στη σημερινή
κατάσταση σαν κοινωνία.
Φέρονται απαξιωτικά και προκλητικά με ευφυολογήματα,
μεγαλοστομίες, εξυπνάδες.
Αυτοί που για μια έμμισθη θέση αντάλλασαν ύβρεις και
απειλές ακόμα και σε δημόσιους χώρους.
Μιλάνε με ευκολία για σκάνδαλα, μοιράζονται στα blogs τις
εξυπνάδες τους, κοκορεύονται στα καφενεία.
Ξαφνικά, ευαισθητοποιήθηκαν και για τα παγκάκια της
πλατείας Πετρινού, φουσκώνοντας κάθε φορά ακόμα
περισσότερο την πραγματική τους τιμή.
Ποιοί;
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Κάποιοι που «κατά λάθος;» δήλωσαν ότι έχουν σπίτι με
μηδέν τετραγωνικά, με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν
δημοτικά τέλη από το 2007.
Και μετά κόπτονται για νομιμότητα και ηθική…
Αυτή είναι η πολιτική που θέλουν να ακολουθήσουν;
Προφανώς ναι!
Γιατί δεν έχουν όραμα, σχεδιασμό.
Δεν έχουν κανένα πλάνο για την επόμενη μέρα.
Απλά κάνουν φασαρία, δεν τους ενδιαφέρει η ουσία.
Λυπάμαι, αλλά σε αυτόν τον κατήφορο δεν μπορούμε να
τους ακολουθήσουμε.
Εμείς πάμε μπροστά. Μαζί με όλους τους δημότες.
Είμαστε η εγγύηση για τη σταθερή πορεία του Δήμου.
Είμαστε
το
μοναδικό
σημείο
αναφοράς
στην
καθημερινότητα του κάθε δημότη, τα τελευταία χρόνια.
Δίνουμε όραμα.
Δίνουμε πίστη.
Δίνουμε σιγουριά.
Είμαστε δίπλα στον κάθε δημότη.
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Φίλες και φίλοι,
Στην προσπάθεια αυτή έχουμε και πάλι την πιο δυνατή
ομάδα.
Ο συνδυασμός μας έχει το πιο ποιοτικό ψηφοδέλτιο.
Με ανθρώπους που γνωρίζουν.
Που θέλουν και μπορούν.
Που μαζί πορευτήκαμε από την αρχή του Καλλικράτη.
Αλλά και με ανθρώπους που πίστεψαν στο έργο μας, στο
όραμά μας και επέλεξαν να συ-στρατευτούν μαζί μας.
Είναι άνθρωποι, που μας στήριξαν, που μας
εμπιστεύτηκαν, που συνεργαστήκαμε και που σήμερα
έρχονται να πλαισιώσουν την ομάδα μας, ως επιστέγασμα
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.
Η συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή είναι
καθοριστική και κάνει το ψηφοδέλτιό μας, ψηφοδέλτιο
ακόμα μεγαλύτερης νίκης!
Σε μια δύσκολη περίοδο, είμαστε όλοι μαζί εδώ, για να
συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.
Το μεγάλο μας ΕΡΓΟ!
Τους ευχαριστώ όλους μαζί και κάθε έναν χωριστά.
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Κυρίες και κύριοι,
Η ανάπτυξη δεν θα έρθει με ευχολόγια, με γενικόλογες
ιδέες ή με αντιγραφή των προτάσεων των άλλων.
Η ανάπτυξη θα έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις,
ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες.
Με στοχευμένες δράσεις.
Με προγραμματισμό.
Αυτό κάναμε όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Μαζί καταφέραμε αυτά που σήμερα ανέφερα.
Με ομαδική δουλειά.
Με συμμετοχή.
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Φίλες και φίλοι,
Με αίσθημα ευθύνης διαχειριστήκαμε τις τύχες του
πρώτου Καλλικρατικού Δήμου, στη δίνη της μεγαλύτερης
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, που γνώρισε
μεταπολεμικά ο τόπος, δημιουργώντας τη βάση για μια
Νέα Τρίπολη.
Για ένα Δήμο Μεγάλο και Σύγχρονο.
Έχουμε όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα.
Η Τρίπολη αυτά τα 3,5 χρόνια άλλαξε!
Η επόμενη πενταετία είναι ακόμα πιο κρίσιμη.
Με αυτές τις σκέψεις…
με το χέρι στην καρδιά…
με το βλέμμα στο μέλλον…
μα πάνω από όλα με αγάπη για τον τόπο μας…
σας καλώ να προχωρήσουμε μαζί και την επόμενη
5ετία….

Γιατί η Τρίπολη το αξίζει!
Γιατί η Τρίπολη το θέλει!
Γιατί η Νέα Τρίπολη μπορεί!
Όλοι μαζί μπορούμε.
ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΜΕ ΠΙΣΩ.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
Σας ευχαριστώ!

