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Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας στην τελετή ορκωμοσίας
της Δημοτικής Αρχής της νέας περιόδου.
Για όλους εμάς που αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια του Δήμου Έδεσσας η
σημερινή  ημέρα σηματοδοτεί  ένα καινούργιο  ξεκίνημα και  ταυτόχρονα τη
συνέχιση  της  προσπάθειας  που  ξεκινήσαμε  πριν  3,5  χρόνια.  Καινούργιο
ξεκίνημα  διότι  ξεκινάμε  με  νέα  δύναμη,  τεράστια  ψυχικά  αποθέματα  και
όρεξη  για  δουλειά,  ενώ παράλληλα στόχος  μας  είναι  να  συνεχίσουμε  τη
δουλειά που ξεκινήσαμε με βελτιωμένους όρους, καθώς η εμπειρία αυτών
των ετών πιστεύω ότι μας κάνει καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς.
Ήταν  τον  Ιανουάριο  του  2011  που  ξεκίνησε  αυτό  το  ωραίο  ταξίδι  του
«Καλλικρατικού»  Δήμου  Έδεσσας,  του  οποίου  είχα  την  τύχη  να  είμαι  ο
πρώτος  Δήμαρχος.  Ένα ταξίδι  με  πολλές προκλήσεις,  πολύ περισσότερες
δυσκολίες,  αλλά  και  σημαντικές  στιγμές  που  μας  δίνουν  δύναμη  να
συνεχίσουμε…
Έχω μιλήσει για τα σημαντικότερα επιτεύγματα αυτής της περιόδου… για τα
έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, για τις παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη
ζωή των πολιτών, για την προσπάθεια που έχουμε κάνει με τον έλεγχο των
οικονομικών…
Γι’  αυτό  που  δεν  έχω  μιλήσει  είναι  ο  καθημερινός  αγώνας  όλων  όσων
συμμετέχουν σ’ αυτή την προσπάθεια, η αγωνία τους να προσφέρουν έτσι
ώστε  να  πάμε  τον  τόπο  ένα  βήμα  πιο  μπροστά…  Δεν  είναι  εύκολο  να
περιγράψεις  τα  βλέμματα  με  την  αγωνία  να  βρούμε  τρόπους  μέσα  στην
οικονομική  κρίση  να  βελτιώσουμε  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου.  Είναι  ακόμη
δυσκολότερο  να δώσεις  το  στίγμα της καθημερινής  προσπάθειας  και  την
ολοένα  καλύτερη  παροχή  υπηρεσιών  στους  δημότες  και  σίγουρα  είναι
αδύνατο να  περιγράψεις  τα συναισθήματα χαράς  όταν  εξασφαλίζονται  οι
οικονομικοί πόροι και ένα σημαντικό έργο ξεκινά…
Πάνω απ’ όλα νοιώθω αδυναμία να περιγράψω τη μεγαλοσύνη των στιγμών
της  γόνιμης  συνεργασίας  που  δημιουργεί  σημαντικά  αποτελέσματα  και
παράγει λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών. Στιγμές που ζήσαμε με τους
αιρετούς κυρίως συνεργάτες μου, αλλά και τα στελέχη του Δήμου μέσα στην
καθημερινή μας προσπάθεια, τις οποίες θα θυμόμαστε για πάντα.
Θεωρώ ότι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της αυτοδιοικητικής οικογένειας
είναι ότι συνέχισε την πορεία της χωρίς φαμφάρες και μεγαλοσχημα λόγια.
Προσπαθήσαμε να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει με σεμνότητα,
σκληρή δουλειά και προσήλωση. Είμαι περήφανος που από τη μια μεριά δεν
χάσαμε το στόχο μας που είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και η βελτίωση της
ζωής  των πολιτών και  από την άλλη δεν χάσαμε την ψυχή μας,  αν μου
επιτρέπεται  αυτή η έκφραση.  Θέλω να πω ότι  σταθήκαμε πάντοτε  κοντά
στον πολίτη, οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοιχτές, είχαμε πάντοτε τη διάθεση
να ακούσουμε…
Ο Δήμαρχος είναι υπηρέτης του λαού και όχι άρχοντας. Το ίδιο ισχύει και για
τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και όλους όσοι ασχολούνται
με τα κοινά του τόπου μας. Αυτό είχα και αυτό θέλω να έχω πάντα στο
μυαλό μου. 
Φυσικά, ως Δήμαρχος,  είμαι  έτοιμος να λάβω και σκληρές αποφάσεις αν
αυτές είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Δεν πρόκειται να δεχτώ
από  κανέναν  να  μειώσει  το  κύρος  του  θεσμού  ή  να  αμφισβητήσει  τις



προθέσεις μας, όμως ήμουν, είμαι και θέλω να παραμείνω ο Τάκης, με τους
πολλούς φίλους και την καλή διάθεση για όλους, έτοιμος να συμπαρασταθώ
και να βοηθήσω τον κάθε πολίτη στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Έτσι θέλω να πορευτώ, όχι μόνο στη νέα θητεία αλλά για όλη μου τη ζωή.
Στη θητεία που πέρασε είχαμε πρωτόγνωρες αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση και
τη  Δημόσια  Διοίκηση.  Για  πρώτη  φορά  τις  τελευταίες  δεκαετίες  θέσεις
εργασίας  εργαζομένων  στον  δημόσιο  τομέα  μπήκαν  στο  στόχαστρο.
Παλέψαμε για να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας και η προσπάθεια αυτή
είχε θετικότατα αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά το σημερινό μου μήνυμα προς
τους εργαζόμενους είναι ότι κανείς δεν πρέπει να επαναπαυθεί και κανείς
δεν πρέπει να κρυφτεί πίσω από την ταμπέλα του «δημοσίου υπαλλήλου»,
σεβόμενος πρώτα απ’ όλα την εργασία του, που στους δύσκολους καιρούς
που ζούμε από «δικαίωμα» έχει καταντήσει «προνόμιο». Γι’ αυτό το λόγο
θέλω να εφιστήσω την προσοχή των εργαζομένων στην καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών και την καλύτερη δυνατή μεταξύ μας συνεργασία
για την παραγωγή του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος.
Μία ακόμη σημαντική αναφορά που θέλω να κάνω είναι για τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης.  Με  τη  δύναμη  που  τους  δίνει  η  φύση  της  δημοσιότητας
ανέδειξαν τα προβλήματα, αλλά και στήριξαν πολλές από τις προσπάθειες
που  κάναμε,  ειδικά  στις  διεκδικήσεις.  Θεωρώ  ότι  με  καλόπιστη  κριτική
προσφέρουν  σημαντικό  έργο  στο  κοινωνικό  σύνολο  και  τους  θεωρώ
συμμάχους μας στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται να πάμε τον τόπο ένα
βήμα πιο μπροστά.
Τέλος,  θέλω  να  τονίσω  την   άριστη  μέχρι  τώρα  συνεργασία  με  τους
Βουλευτές και τους Δημάρχους του Νομού, που εύχομαι να συνεχιστεί για το
καλό του τόπου.
Φίλες και φίλοι,
αυτή η  πενταετία  θα αποτελεί  συνέχεια  της  προηγούμενης θητείας,  αλλά
πιστεύω ότι θα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
Είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέρος της θητείας που τελείωσε αναλώθηκε
στις εξεύρεση λύσεων για τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που είχε ο
Δήμος Έδεσσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ ήρθαν
τον  τελευταίο  1,5  χρόνο  της  θητείας  που  πέρασε,  αφού  είχαν  ήδη
δρομολογηθεί οι λύσεις για το δυσθεώρητο χρέος του Δήμου Έδεσσας. Μόνο
τότε μπορέσαμε να απεμπλακούμε από τη συνεχή προσπάθεια να επιλύσουμε
τα οικονομικά προβλήματα, που θεωρώ το σημαντικότερο μειονέκτημα σε
έναν οργανισμό. 
Παρ’  όλα  αυτά  σε  συνθήκες  οικονομικής  κρίσης  και  κατάρρευσης  των
εσόδων καταφέραμε να διαχειριστούμε με σωφροσύνη τα ελάχιστα κονδύλια
που είχαμε. Όχι μόνο έχουμε μία σταθερή λειτουργία, αλλά καταφέραμε να
αποπληρώσουμε τις οικονομικές υποχρεώσεις που κληρονομήσαμε.
Σήμερα ο Δήμος Έδεσσας δεν χρωστάει!
Αυτό  είναι  το  σημαντικό  στοιχείο  που  μπορώ  να  πω  ότι  θα  αποτελέσει
εφαλτήριο για τη μετέπειτα πορεία μας. Γιατί στη νέα πενταετή θητεία που
ακολουθεί απαλλαγμένοι από τα βαρίδια του παρελθόντος θα αφήσουμε το
στίγμα μας με σημαντικές αλλαγές, με έμφαση στον παραγωγικό ιστό της
κοινωνίας και πάντα με την ίδια ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα που
σήμερα είναι περισσότερα από ποτέ άλλοτε!
Στα  θέματα  της  διαχείρισης  των  οικονομικών  θα  συνεχίσουμε  όπως
ξεκινήσαμε,  με  διάφανη  και  χρηστή  διαχείριση.  Προσωπικά  δεν  είμαι



διατεθειμένος να επιτρέψω σε κανέναν, σε όποια θέση κι αν βρίσκεται, να
στιγματίσει τη θητεία μας με την παραμικρή σκιά. 
Ζητώ  από  όλους  προσήλωση  στους  στόχους  που  θέσαμε  για  να
πραγματοποιήσουμε μία δυναμική αυτοδιοικητική πορεία.
Μία πορεία στην οποία  θα παραμείνουμε συνεπείς  σε  όσα αναφερθήκαμε
στην παρουσίαση του σχεδιασμού μας για τη νέα θητεία.
Με  ριζικές  αλλαγές  στο  τουριστικό  προϊόν  της  περιοχής,  που  θα
αναμορφωθεί με ανταποδοτικό όφελος έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα
να  παρέχουμε  καλύτερες  υπηρεσίες  στους  επισκέπτες  μας  και  να  τους
ενημερώνουμε για το σύνολο των επισκέψιμων σημείων του τόπου μας.
Με  σημαντικές  παρεμβάσεις  στον  αγροτικό  τομέα,  για  τη  στήριξη  της
ατμομηχανής  της  τοπικής  οικονομίας,  τόσο  στις  υποδομές  όσο  και  στην
προώθηση των προϊόντων.
Με ριζικές αλλαγές στην καθαριότητα, που θα εξασφαλίσουν πόρους για το
Δήμο και θα βελτιώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την υπηρεσία καθαριότητας.
Με  συνέχιση  της  προσπάθειας  να  διατηρηθούν  και  να  βελτιωθούν  οι
κοινωνικές δομές, που βοηθούν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.
Με συνεχή διάλογο με τους πολίτες,  γιατί  το σημαντικότερο στην τοπική
αυτοδιοίκηση είναι να μην κλειστείς στο γραφείο σου αλλά να έχεις ανοιχτά
τα μάτια και τα αυτιά σου στην κοινωνία.
Και  πάνω απ’  όλα με την ίδια  διάθεση για  σκληρή δουλειά  και  την  ίδια
αγάπη για τον τόπο και τους πολίτες του.
Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους!


