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Στις 7 Νοεμβρίου θα κληθούμε όλοι να αναδείξουμε τους εκπρόσωπους μας στο νέο Δήμο
Βισαλτίας.
Η σημερινή συγκυρία, που βρίσκει τη χώρα μας σε μια βαθιά οικονομική και πολιτική κρίση,
αναδεικνύει όλες τις στρεβλές και νοσηρές καταστάσεις που εξέθρεψε το πολιτικό μας
σύστημα, του λαϊκισμού, των πελατειακών πρακτικών, της αδιαφάνειας, της
αναποτελεσματικότητας, καταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να
απορρίπτουν συνολικά και να αποστασιοποιούνται από όλους τους πολιτικούς θεσμούς....

Ως Δημοτική Ανανεωτική Κίνηση, οχτώ χρόνια τώρα, πορευτήκαμε με γνώμονα την
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ενάντια σε ρουσφετολογικές τακτικές και σε
κατεστημένες νοοτροπίες που στο επίκεντρό τους είχαν τον κομματάρχη και όχι τον απλό
πολίτη. Έχοντας σύμμαχο όλους εσάς, προσπαθήσαμε να ανασυντάξουμε έναν οργανισμό
που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, συγκρουστήκαμε με τακτικές και συμπεριφορές που
δεν εξυπηρετούσαν τους πολλούς και μας πήγαιναν πίσω, αξιώσαμε με την δική σας
συνδρομή να φέρουμε σε μια κοινωνία που φυλλορροούσε την ανανέωση.

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διπλή πρόκληση : από τη μια καλούμαστε να
λειτουργήσουμε στο πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης που φέρνει το
Νομοσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και από την άλλη να βρούμε το θάρρος να συνεχίσουμε το
δύσκολο δρόμο της σύγκρουσης με πολιτικές νοοτροπίες που ευθύνονται για την
υποβάθμιση της περιοχής μας. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή, οφείλουμε να
παρέμβουμε και να διαμορφώσουμε όλοι μαζί μια νέα πρόταση για τη
ΒΙΣΑΛΤΙΑ που μας ενώνει
, βάζοντας στο περιθώριο τους επαγγελματίες πολιτικούς και προτάσσοντας
τις αξίες της τήρησης του δικαίου, της υπεράσπισης του συλλογικού συμφέροντος και
σύναμμα της διεύρυνσης των οριζόντων της τοπικής μας κοινωνίας μέσα απ’ τη κατάθεση
προτάσεων που μπορούν να συμβάλλουν σε μια πραγματική μεταρρύθμιση.
Η σημερινή
συγκυρία,
είναι χωρίς αμφιβολία ανησυχητική και σε κάποιο βαθμό πρωτόγνωρη, αυτό όμως δεν
πρέπει να γίνει απειλή αλλά ευκαιρία για ένα νέο πρότυπο λειτουργίας του θεσμού της
Τοπικής αυτοδιοίκησης που να προωθεί
τη διαφάνεια, να καταπολεμά τη διαφθορά και κυρίως να μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη
στους πολίτες.

Ο νέος Δήμος Βισαλτίας , είναι για εμάς μια πρόκληση, για τούτο και είναι μεγάλη τιμή για
μένα να ηγηθώ στις εκλογές του Νοέμβρη, μιας συλλογικής προσπάθειας που στόχο έχει να
κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προκειμένου να καταστήσουμε την Βισαλτία ένα
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σύγχρονο ισχυρό Δήμο, άξιο συνομιλητή των κέντρων εξουσίας, μαχητικό διεκδικητή πόρων
και δράσεων για ανάπτυξη και τόνωση της υπαίθρου.

Στη διαδρομή αυτή, σας θέλουμε συμμέτοχους, συνδιαμορφωτές μιας αξιόπιστης πρότασης
για την Βισαλτία που μας ενώνει!
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