Σπλέληεπμε ηνπ Γεκάξρνπ Καηζαξηαλήο Ζιία Σηακέινπ ζηελ
εθεκεξίδα ΕΩ2 θαη ηνλ δεκνζηνγξάθν Λάκπξν Πνιύδν:
Τέζζεξα ρξφληα ζεηεία ζπκπιεξψλεη ζηελ Καηζαξηαλή ε Λατθή Σπζπείξσζε. Με απηή ηελ αθνξκή
δεηήζακε απφ ην Γήκαξρν, Ηιία Σηακέιν, κηα γεληθή ηνπνζέηεζε επί ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ζπληειεζηεί
απηήλ ηελ πεξίνδν, αιιά θαη επί ησλ ηξερφλησλ δεηεκάησλ ηεο πφιεο.
1. Γήκαξρε λα μεθηλήζνπκε κε ην γεγνλφο φηη ζε κηα πξάγκαηη καδηθή ζπγθέληξσζε αλαθνηλψζεθε
φηη είζηε μαλά επηθεθαιήο κε ην ςεθνδέιηην ηεο Λατθήο Σπζπείξσζεο κε ην νπνίν θαη
εθιερηήθαηε δήκαξρνο ην 2014.
ηηο 5 Ννέκβξε ζηελ εθδήισζε ησλ Κνκκαηηθώλ Οξγαλώζεσλ κε ζέκα "Ζ δξάζε ηνπ ΚΚΔ ζηε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ιανύ ζηελ πάιε ηνπ γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ζύγρξνλεο αλάγθεο ηνπ" έγηλε επίζεκα θαη ε αλαθήξπμε κνπ σο επηθεθαιήο γηα ηηο επόκελεο
εθινγέο. Δκείο θύξηε Πνιύδν ππεξεηνύκε ην ιαό θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Απηό έθαλα θαη απηά ηα
ηέζζεξα ρξόληα σο Γήκαξρνο, απηό ζα ππεξεηήζσ θαη ηώξα μαλά σο επηθεθαιήο ηεο Λατθήο
πζπείξσζεο Καηζαξηαλήο. Κη απηή καο ε ζέζε είλαη πνπ κε έθαλε Γήκαξρν όισλ ησλ
Καηζαξηαλησηώλ, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο. Γη’ απηό θαη ην έξγν καο
ζηεξίδεηαη από επξύηεξα ηκήκαηα ηνπ ιανύ, πνπ κπνξεί θαη λα αλήθνπλ ζε άιινλ πνιηηηθό ρώξν,
αιιά βιέπνπλ ην βαζηθό: όηη δελ θάλνπκε βήκα πίζσ από όια όζα δηθαηνύηαη ν ιαόο ηεο
Καηζαξηαλήο. Αγσληδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα ην πην κηθξό σο ην πην κεγάιν. Κη απηό ζα
ζπλερίζνπκε λα πξάηηνπκε. Με βάζε απηό ζα δεηήζνπκε ηελ ςήθν ηνπ Καηζαξηαληώηε θαη ηεο
Καηζαξηαληώηηζζαο ζηηο επεξρόκελεο Γεκνηηθέο Δθινγέο γηα λα καο εθιέμεη θαη πάιη Γεκνηηθή
Αξρή.

2. Αο πάκε ιίγν Γήκαξρε ζηελ γεληθή πνιηηηθή. Αθνχκε ηελ θπβέξλεζε θαηξφ ηψξα λα κηιά γηα ηε
κεγάιε έμνδν απφ ηα κλεκφληα, γηα ηελ αλάπηπμε πνπ έξρεηαη ζηελ ρψξα καο. Πψο απηά
θαίλνληαη ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, ζηνπο Γήκνπο;

Παξά ηα κεγάια ιόγηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηηο δηαθεξύμεηο ηεο, ε πξαγκαηηθόηεηα απνδεηθλύεη όηη ε
θπβέξλεζε ζπλερίδεη ζηελ ίδηα αληηιατθή ξόηα. Έρνπκε κία πνιηηηθή πνπ ηζαθίδεη ζηελ θπξηνιεμία
όια ηα δηθαηώκαηα ηνπ ιανύ. Μηζζνί θαη κεξνθάκαηα πείλαο, ζπληάμεηο πεηζνθνκκέλεο, αλεξγία ζε
δπζζεώξεηα ύςε, δνπιεηά ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα, θνηλσληθέο παξνρέο αλύπαξθηεο. Κη όινη απηνί
είλαη νη άλζξσπνη πνπ κέλνπλ ζηηο πόιεηο, πνπ κέλνπλ θαη ζηελ Καηζαξηαλή. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή ε
θπβέξλεζε δηαηεξεί ζην αθέξαην όινπο ηνπο κλεκνληαθνύο λόκνπο. Γηα πνηα αλάπηπμε επνκέλσο
κηιάκε, όηαλ έρεηο έλαλ ιαό ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα;
Ζ πνιηηηθή απηή έξρεηαη λα πεξάζεη θαη κέζα από ηνπο Γήκνπο. Ζ ινγηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνπο
Γήκνπ είλαη κία: απηή ηεο θνξνιεζηείαο. Γη’ απηό θαη έρεη δηαηεξήζεη ηε κείσζε ηεο θξαηηθήο
ρξεκαηνδόηεζεο θαηά 65% θαη πξνρώξεζε θαη ζε άιιεο, πεηά ζηελ θπξηνιεμία λέεο αξκνδηόηεηεο
ζηνπο δήκνπο, ρσξίο ρξεκαηνδόηεζε ή ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, πξνσζεί ηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζε
όιεο ηηο ππεξεζίεο, αληηθαζηζηά ην κόληκν πξνζσπηθό κε θάζε είδνο εξγαζηαθή ζρέζε. Με ηηο λέεο
κεηαξξπζκίζεηο, όπσο είδακε θαη κε ηνλ Κιεηζζέλε, βαζαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ην αληηιατθό
πιαίζην. Παξαρσξνύλ κε ιεζηξηθνύο όξνπο ηε δεκνηηθή πεξηνπζία ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ
ηνπξηζκνύ, ηεο ελέξγεηαο, ηεο βηνκεραλίαο. Δπεθηείλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο Γήκνπο λα
ζηήζνπλ κπίδλεο θαη ζπκπξάμεηο κε ηδηώηεο, ζηε βάζε ηνπ θέξδνπο πνπ βγαίλεη από ηελ ηνπηθή
θνξνινγία, ηελ αληαπνδνηηθόηεηα. Ζ βαζηθή πεγή εζόδσλ ησλ Γήκσλ ζα είλαη ηα ηνπηθά έζνδα.
Γεκηνπξγνύλ έλα αζθπθηηθό πιαίζην ειέγρνπ ώζηε απαξέγθιηηα λα θηλνύληαη ζηνπο ζηόρνπο θαη ηηο
δεζκεύζεηο ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο.
Δκείο ην έρνπκε θάλεη θαζαξό θαη απηό εθαξκόζακε: δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα γίλνπκε άιιν
έλα βάξνο ζηηο πιάηεο ηνπ ιανύ. Έρεη πιεξώζεη αξθεηά ηελ θξίζε ηνπο! Γε ζα πιεξώζεη θαη
ηελ αλάπηπμή ηνπο!
3. Να δνχκε θαη «ηα ηνπ νίθνπ» ζαο Γήκαξρε. Σηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ γηα ην 2019, είπαηε φηη παξά φιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο ππάξρεη νηθνλνκηθφ ζπκκάδεκα
ηνπ Γήκνπ. Πξνζπάζεηα πνπ ηελ αλαγλσξίδνπλ φιεο νη παξαηάμεηο. Πψο έγηλε;
Δκείο ζην Γήκν καο θύξηε Πνιύδν είρακε λα αληηκεησπίζνπκε, πέξα από ηα απνηειέζκαηα ηεο
αληηιατθήο πνιηηηθήο, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθώλ επηινγώλ θαη ηεο θαθήο δηαρείξηζεο
πξνεγνύκελσλ δεκνηηθώλ αξρώλ. Σηελ θπξηνιεμία ν δήκνο ήηαλ πξαθηηθά ζε πηώρεπζε. Σα
ζπλνιηθά ρξέε ηνπ Γήκνπ ζε δάλεηα, νθεηιέο ζε εξγαδνκέλνπο από πξνεγνύκελα έηε, πξνκεζεπηώλ,
πξώελ ΓΔΚΟ θιπ μεπεξλνύζαλ ηα 6.5 εθαηνκκύξηα. Οπζηαζηηθά γηα λα καο θαηαιαβαίλεη θαη ν
θόζκνο, ηα έζνδα ήηαλ κηθξόηεξα από ηα έμνδα. Καηαβάιακε κεγάιε πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο,
ρσξίο λα επηβαξύλνπκε ηνπο θαηνίθνπο καο κε επηπιένλ ραξάηζηα. Πιένλ έρνπκε θαηνξζώζεη
ζήκεξα ν Γήκνο καο λα έρεη εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο θαη λα απνπιεξώλεη θαλνληθά ηηο δόζεηο ησλ
δαλείσλ (600.000επξώ εηεζίσο), δίλνληάο καο ηε δπλαηόηεηα λα πξνρσξάκε κηα ζεηξά από
παξεκβάζεηο αλαγθαίεο γηα ην ιαό ηεο Καηζαξηαλήο.
4. Αο παξακείλνπκε ιίγν αθφκα ζηελ ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Ο Αληηδήκαξρνο
Σίκνο Πνιπρξνλάθεο, ζηελ εηζεγεηηθή ηνπ νκηιία ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζην θνηλσληθφ ηνκέα θαη
ζηα κέηξα πνπ έρεηε ιάβεη. Τη δηαθνξεηηθφ έρεηε θάλεη;
Γώζακε πξνηεξαηόηεηα θαη ηδηαίηεξν βάξνο λα ζηεξίμνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ δνπλ πην
έληνλα ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γη’ απηό θαη εμαληιήζακε θάζε δπλαηόηεηα ζε κέηξα

ζηήξημεο θαη αλαθνύθηζήο ηνπ. Από ηελ ζηηγκή πνπ αλαιάβακε δελ έγηλε θακία αύμεζε ζηα
δεκνηηθά ηέιε, ελώ από ην 2017 πξνρσξήζακε ζε πιήξε απαιιαγή θαη κεηώζεηο γηα ηηο
πνιύηεθεο-ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα ΑκεΑ, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηνπο καθξνρξόληα
άλεξγνπο ηεο πόιεο καο. Δμαζθαιίζακε δσξεάλ πξόζβαζε ησλ νηθνγελεηώλ ζηνπο παηδηθνύο
ζηαζκνύο κε εηζόδεκα θάησ από 25.000επξώ. Αλαβαζκίζακε ηηο δνκέο ζηήξημεο ησλ πην εππαζώλ
νκάδσλ, ην θνηλσληθό θαξκαθείν, παληνπσιείν θαη ζπζζίηην, δνκέο πνπ ιπκαηλόηαλ ΜΚΟ
πινπηίδνληαο από ηα «πξνγξάκκαηα θηώρεηαο». Λεηηνπξγνύκε Λατθό Φξνληηζηήξην ηα ηειεπηαία
δύν ρξόληα κε ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά θαζεγεηώλ κε δεθάδεο καζεηέο από ηελ πόιε καο, ώζηε
θαλέλαο καζεηήο λα κε κείλεη ρσξίο ζηήξημε ζηε κάρε πνπ δίλεη γηα ηε κόξθσζή ηνπ.
θνπόο καο είλαη λα ηνλ ζηεξίμνπκε, λα παηήζεη θαη πάιη ζηα πόδηα ηνπ, λα δηώμεη ηε κνηξνιαηξία
θαη λα κπεη ν ίδηνο κπξνζηά ζηνλ αγώλα λα δηεθδηθήζεη όια όζα ηνπ έρνπλ πάξεη. Να παιέςεη γηα ηε
δσή πνπ ηνπ αμίδεη. Γηαηί ην όξακά καο είλαη κηα πόιε ρσξίο θηώρεηα, αλεξγία, ρσξίο
εμαξηήζεηο, κε ην ιαό λα απνιακβάλεη όια όζα δηθαηνύηαη.
5. Κχξηε Σηακέιν, αθνχζακε απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο λα ιέλε φηη έρεηε
εθηειέζεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη έξγσλ πνπ είρε αλάγθε ε Καηζαξηαλή θαη πνπ ρξφληα είραλ
λα δνπλ λα πινπνηνχληαη ζηελ πφιε. Βέβαηα, αθνχζακε θαη ηε Σπλεξγαζία Πνιηηψλ λα ζαο
θαηεγνξεί φηη φια απηά δελ ηα θάλεηε κε ίδηα έζνδα, αιιά κε ρξήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο.
Από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ αλαιάβακε θύξηε Πνιύδν θηλεζήθακε κε ζρέδην θαη όξακα λα
πινπνηήζνπκε όζα έρεη αλάγθε ν Καηζαξηαληώηεο γηα λα δεη ζε κηα ζύγρξνλε πόιε, αληάμηα ηεο
ηζηνξίαο ηεο θαη ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ηνπ. Γηακνξθώζακε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή
Τπεξεζία έλα νινθιεξσκέλν ηερληθό πξόγξακκα θαη κε δηαξθείο παξεκβάζεηο θαη πηέζεηο πξνο
θάζε αξκόδην θνξέα, άξρηζαλ λα πινπνηνύληαη ζεηξά έξγσλ.
Παιέςακε λα ιπζνύλ δεηήκαηα πνπ απαζρνινύζαλ ηελ πόιε θαη λα νινθιεξσζνύλ έξγα.
Δλδεηθηηθά: ε νινθιήξσζε ηνπ Βηνθιηκαηηθνύ Παηδηθνύ Σηαζκνύ, ε δεκηνπξγία λέαο αίζνπζαο
ζηνλ παηδηθό ζηαζκό ζην ΠΗΚΠΑ, ε θαηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ησλ παηδηθώλ ραξώλ ηνπ
Γήκνπ, ε πξώηε θάζε αζθαιηόζηξσζεο ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, ε αλαβάζκηζε ηνπ
πξάζηλνπ ζην πάξθν ηνπ Σθνπεπηεξίνπ, νη παξεκβάζεηο ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο πνπ μεπεξλνύλ
ην 1 εθ επξώ, ε δεκηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ ΔΑΜηθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ
Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο, ζεηξά αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ ζην γήπεδν Μ.
Κξεηηθόπνπινο θαζώο θαη ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην Γ. Μειηζζελόο. Απηήλ ηε ζηηγκή
πινπνηείηαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη πην αλαγθαία έξγα ζηελ Καηζαξηαλή: ε νινθιήξσζε ηνπ
δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθάζαξησλ, ιύλνληαο έλα από ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ
καο. Σν επόκελν δηάζηεκα μεθηλά ε β θάζε ηεο αζθαιηόζηξσζεο. Έρεη αλαδεηρζεί ν κεηνδόηεο
γηα ηηο κειέηεο αλάδεημεο ηνπ Σθνπεπηεξίνπ ύςνπο 200.000επξώ, ππνγξάθηεθε ε ζύκβαζε γηα
ηε δεκηνπξγία ηνπ ΚΖΦΖ έξγν ύςνπο 2 εθ επξώ θαη ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα νινθιεξσζεί ε
αλάδεημε αλάδνρνπ γηα ηνλ νδνθσηηζκό κε ζύγρξνλα ζώκαηα Led ύςνπο 1.600.000επξώ.
Πξνρσξνύλ ην επόκελν δηάζηεκα ε αλαθαηαζθεπή θαη ησλ ππόινηπσλ παηδηθώλ ραξώλ ζηελ
πόιε, θαζώο θαη ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηελ Θενιόγνπ αιιά θαη παξεκβάζεηο ζηελ νδό
Καξακνιέγθνπ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Λάβακε κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζαξηόηεηαο ηεο
πόιεο καο. Παξαιάβακε έλαλ ζηόιν 15εηίαο, κε ειάρηζην πξνζσπηθό, αθνύ απαγνξεύνληαη νη
κόληκεο πξνζιήςεηο. Απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε κέζα ζε απηά ηα ρξόληα αλαλεώζακε ηα

2/3 ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθύθισζεο, ελώ πιένλ αλαβαζκίδνπκε θαη ηνλ ζηόιν κε
ηελ πξνκήζεηα λένπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Πξόζθαηα παξαιάβακε ηνλ θιαδνθάγν θαη ην
JCB θαη ζύληνκα ζα παξαιάβνπκε ην λέν απνξξηκκαηνθόξν, θνξηεγό θαη ζθνύπα. Βαζηθή καο
όκσο δηεθδίθεζε παξακέλεη ε πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο
γηα λα κπνξνύλ λα θαιύπηνληαη επαξθώο νη αλάγθεο ηεο πόιεο. Γελ κπνξεί νη δήκνη λα ιεηηνπξγνύλ
κε ειάρηζην πξνζσπηθό θαη ε θπβέξλεζε λα ζθπξίδεη αδηάθνξα ή ε απάληεζε λα είλαη απμήζηε ηα
δεκνηηθά ηέιε γηα λα πξνζιάβεηε πξνζσπηθό. Απηό είλαη θνξντδία.
Σαπηόρξνλα, πξνρσξήζακε θαη ζε πην κηθξέο παξεκβάζεηο ζηελ πόιε κε ίδηα έζνδα όπσο νη
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην θιεηζηό γήπεδν Γ. Μειηζζελόο, ηελ αλακόξθσζε ζηα Ξύιηλα, ηηο
παξεκβάζεηο ζηε Ρεδαηζηνύ θ.ά.. Όια απηά ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ησλ θαηνίθσλ,
αιιά κε δηαξθή δηεθδίθεζε θαη αγώλα γηα λα δνζεί ε αλαγθαία ρξεκαηνδόηεζε. Έηζη έρνπκε
θαηαθέξεη λα θηηάμνπκε πιένλ ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο καο θαη λα κπνξνύκε λα ζρεδηάδνπκε
θαη λα πινπνηνύκε ζεηξά απαξαίηεησλ έξγσλ. Κη απηή ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη δύζθνιν λα κελ
αλαγλσξηζηεί αθόκα θαη από δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο, όπσο είπαηε θη εζείο.
Πξνθαλώο, αλ ε θπβεξλεηηθή παξάηαμε πλεξγαζία Πνιηηώλ δε καο θιεξνλνκνύζε, από ηα 8
ρξόληα πνπ ήηαλ δηνίθεζε ζην Γήκν, κε ππέξνγθα ρξέε, ζα ήηαλ θαη γηα εκάο πνιύ πην εύθνιν λα
πξνρσξήζνπκε όια απηά πνπ κε δηαξθή αγώλα πινπνηήζακε ηα ηέζζεξα απηά ρξόληα. Αλ ηώξα, γηα
λα θάλνπκε έξγα από δηθά καο έζνδα ζέιεη ε θπβεξλεηηθή παξάηαμε λα ραξαηζώζνπκε ην ιαό, λα
ην πεη θαζαξά. Δκείο δε ζα θνξνιεζηεύζνπκε ην ιαό όπσο θάλεη ε θπβέξλεζή ηνπο. Όζνλ αθνξά
ηα έξγα από ηελ Πεξηθέξεηα, ελνριείηαη κάιινλ ε θπβεξλεηηθή παξάηαμε, πνπ παξά ηα εκπόδηα θαη
ηηο δπζθνιίεο, εκείο θαηαθέξλνπκε θαη ηα πινπνηνύκε. Καη αο ηελ ελεκεξώζνπκε όηη ηα έξγα είηε
είλαη από ην Γήκν, είηε από ηελ Πεξηθέξεηα, είηε από ην θεληξηθό θξάηνο, γίλνληαη κε ρξήκαηα ηνπ
ιανύ! Σα έρεη πιεξώζεη όια απηά ν Καηζαξηαληώηεο, δελ ηνπ ηα ράξηζε θαλείο!
6. Τέινο Γήκαξρε λα ζαο ηζηγθιήζσ ιίγν: ε επηθεθαιήο ηεο Σπλεξγαζίαο Πνιηηψλ ζηελ πξψηε
ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε εμαπέιπζε επίζεζε ζηελ Γεκνηηθή Αξρή ηεο Λατθήο
Σπζπείξσζεο. Τη ηεο απαληάηε;
Κύξηε Πνιύδν ην δήηεκα δελ είλαη ε επίζεζε πνπ καο έθαλε, αιιά όηη ε επηθεθαιήο ηεο
θπβεξλεηηθήο παξάηαμεο ζηελ Καηζαξηαλή έλησζε ηελ αλάγθε ζηελ νκηιία ηεο πξώηα θαη θύξηα λα
ππεξαζπηζηεί ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ, εθζεηάδνληαο ην αληηιατθό ηεο έξγν πνπ
ηζαθίδεη ηηο γπλαίθεο, ηε λενιαία, όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο.
Πξνθαλώο, γηα λα ην θαηαθέξεη απηό αμηνπνίεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ θόκκαηόο ηεο. Μέζα ζε απηά ε δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο ή ε απόθξπςε ηεο.
Γηαηί πξάγκαηη είλαη δύζθνιν λα πηζηέςεη θάπνηνο όηη αγλνεί ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ή
αγλνεί ηνπο λόκνπο πνπ ε δηθηά ηεο θπβέξλεζε έρεη επηβάιεη ζηνπο δήκνπο θαη εκπνδίδνπλ ζεηξά
κέηξσλ ππέξ ηνπ ιανύ.
Απνθιείεηαη λα αγλνεί ην γεγνλόο όηη ε δηθηά ηεο θπβέξλεζε ζπλερίδεη ηελ απαγόξεπζε
πξνζιήςεσλ ζηνπο Γήκνπο. Μόλν σο θπβεξλεηηθή αιαδνλεία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην γεγνλόο
όηη ππνηηκά θαη δηαζηξεβιώλεη ηελ εηθόλα ηεο πόιεο γηα ηελ νπνία εξγάδνληαη θαζεκεξηλά,
θαηαβάιινληαο κεγάιε πξνζπάζεηα, δεθάδεο εξγαδόκελνη ζην Γήκν καο. Βέβαηα, μέραζε λα πεη γηα

ηα ηεξάζηηα ρξέε ηεο παξάηαμήο ηεο πνπ θόξησζε ζηηο πιάηεο ησλ Καηζαξηαλσηώλ θαη ηα
απνπιεξώλεη ζήκεξα ε Λατθή πζπείξσζε.
Μηιά ηώξα γηα αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο θαη εύθνια μερλά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ
γηα λα αιινηώζνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ Μνπζείνπ θαη ηελ πνιεκηθή πνπ άζθεζαλ ελαληίνλ ηνπ. Θέιεη
λα αγλνεί εζθεκκέλα ηελ ηεξάζηηα απήρεζε πνπ έρεη ην Μνπζείν ΔΑΜηθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο κε
πάλσ από 30.000 επηζθέπηεο ηα 2,5 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ. θνπόο ηνπο είλαη λα ηα πξνζαξκόζνπλ
όια ζηα θπβεξλεηηθά κέηξα γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο. Σελ πνιηηηθή ηεο ππνηαγήο
ηνπ θόζκνπ θαη ησλ κεησκέλσλ αλαγθώλ. Δκείο απηό δελ ην θάλνπκε! Δκείο ζέινπκε ην ιαό
κπξνζηάξε λα δηεθδηθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ. Καη ζε απηόλ ηνλ δξόκν ζπλερίδνπκε.

