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Συμπολίτισσες και συμπολίτες, 

Η «Νέα Τρίπολη» και εγώ σας ευχαριστούμε από καρδιάς 
για την παρουσία σας απόψε, εδώ,  στο κέντρο της 
Τρίπολης. 

Σ’ αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, που μας γεμίζει ελπίδα, 
αλλά και μεγάλη ευθύνη. 

Σήμερα,μόλις δύο ημέρες πριν από τις πιο κρίσιμες 

εκλογές, τις εκλογές που θα κρίνουν το μέλλον του Δήμου 
Τρίπολης όχι για τα επόμενα τεσσεράμισι χρόνια, αλλά για 
τις επόμενες δεκαετίες. 

Ενώπιον της κάλπης την Κυριακή, όλοι μας θα 

θυμηθούμε ποιος μίλησε ΓΙΑ έργα και ποιος μίλησε 

ΜΕ έργα.  

Ποιος έφερε το παλιό και το ξεπερασμένο και ποιος 

μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια πραγματικής θητείας 

απογείωσε το Δήμο Τρίπολης, με εκατοντάδες έργα στην 
πόλη και στα χωριά. 

Αλλά θα θυμηθούμε και σε ποιανού το πλευρό στάθηκαν 
εκείνοι που σήμερα μιλούν για το νέο και το άφθαρτο, 
εκείνοι που παρουσιάζονται αγνοί και αμόλυντοι στα 
αυτοδιοικητικά. 

Κι ας  έχουν παρουσία εικοσαετίας και έργο ελάχιστο. 

Εκείνοι, φίλες και φίλοι, μιλούν για το καινούριο, 
υπόσχονται την ανανέωση, ενώ στήριξαν την παράταξη 
που έριξε τον Δήμο στην αφάνεια, την κακοδιαχείριση 
καιτην απραξία για πέντε χρόνια. 

Στήριξαν την ανικανότητα, την αδιαφάνεια και τη μιζέρια.  
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Έβαλαν το χεράκι τους για να διασυρθεί η Τρίπολη στα 
κανάλια ως πόλη αφιλόξενη, απολίτιστη, ακυβέρνητη. 

Η πόλη της Επανάστασης του 1821, ο τόπος με τις 
χιλιετίες ιστορίας, κατάντησε να τον κουβεντιάζουν και να 
τον χλευάζουν για τα αδέσποτα,  τις λακκούβες, για τη 
μηδενική του ανάπτυξη. 

Αυτοί που παρουσιάζονται σήμερα με παρθενικό μανδύα, 
που νίπτουν τας χείρας τους όταν δέχονται κριτική, αυτοί 
οι αφελείς αθώοι, αρνούνται ότι έκαναν λάθος όταν 
στήριξαν τη νυν δημοτική αρχή. 

Αρνούνται πεισματικά σαν τα μικρά παιδιά να το 
αναγνωρίσουν, να αναλάβουν την ευθύνη. 

Το λάθος τους εκείνο, το πλήρωσε ο τόπος μας, ο 

Δήμος μας  ακριβά! 

Δεν θα επιτρέψουμε να κάνουν νέα λάθη εκείνοι που 
έβαλαν πλάτη στην ανικανότητα, το ψέμα,την 
κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. 

Αυτοί που ενώ επικαλούνται κατά κόρον το ηθικό 
αρνούνται να δώσουν πειστικές απαντήσεις όταν τίθενται 
ερωτήματα και παρουσιάζονται γεγονότα  που 
αμφισβητούν ακόμα και το νόμιμο. 

Δεν θα τους αφήσουμε να δώσουν το τελειωτικό 

χτύπημα σε αυτή την πόλη. 

Σε όλους αυτούς, ήρθε η ώρα να πούμε «φτάνει πια!». 

Η Τρίπολη δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. 

Δεν χρειάζεται δοκιμές, αλλά ανθρώπους 

δοκιμασμένους! 
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Φίλες και φίλοι,  

Σας ζητώ να αναλογιστείτε ότι εμείς, μέσα σε μόλις 
δυόμισι χρόνια πραγματικής θητείας, υλοποιήσαμε 428 
έργα και απορροφήσαμε 50 εκατ. ευρώ. 

Σας ζητώ να θυμηθείτε ότι η ανάπλαση της πλατείας 
Άρεως, η πεζοδρόμηση του κέντρου, η αντικατάσταση του 
αγωγού ύδρευσης, η δημιουργία τριών νέων σχολείων 
είναι έργα που υλοποιήσαμε σε μικρό χρονικό διάστημα 
και έβαλαν την Τρίπολη στο χάρτη των σύγχρονων 
πόλεων. 

Αντίθετα, σε τεσσεράμισι χρόνια, η τωρινή δημοτική αρχή 
παρουσίασε έργο μόλις 1 εκατ. ευρώ. 

Και ερωτώ: Υπάρχει σύγκριση; 

Ερωτώ: Ποιος τίμησε την εμπιστοσύνη σας και ποιος 
την αγνόησε; 

Ποιος δούλεψε για το Δήμο και ποιος δούλεψε για τον 
εαυτό του; 

Ποιος έχει ολοκληρωμένο έργο και ποιος ψάχνει 
ακόμα τη λύση στο τσεπάκι; 

Η αλήθεια είναι αμείλικτη για όλους. 

Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα όλοι έχουν παρελθόν. 

Αλλά δεν έχουν όλοι να παρουσιάσουν έργο. 

Μόνο υποσχέσεις, σχέδια επί χάρτου, κούφια λόγια 

και δικαιολογίες. 
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Η νυν δημοτική αρχή και η αυλή της, κρύφτηκε πολλές 
φορές πίσω από την πολυπλοκότητα των νόμων και την 
οικονομική δυσπραγία για να καλύψει τη ανικανότητά 

της. 

Λες και όταν αναλάβαμε εμείς, η κάνουλα της 
χρηματοδότησης ήταν ανοιχτή και οι νόμοι απλοί. 

Όχι, κυρίες και κύριοι.  

Εμείς ήμασταν και είμαστε ικανοί!  

Γι’ αυτό και είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας! 

Πράξεις και έργα, λοιπόν, έχει να δει η Τρίπολη από τότε 
που απρόσμενα ανακόπηκε η δική μας πορεία. 

Σας ζητούμε να μας δώσετε τη δύναμη να 
ολοκληρώσουμε το έργο μας.  

Ξεκινάμε  με πέντε άμεσες δράσεις: 

• Εκτεταμένη συντήρηση αστικής και αγροτικής 
οδοποιίας. 

• Άμεση εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης και 
επανέναρξη της λειτουργίας της ελεγχόμενης 
στάθμευσης.  

• Αποκατάσταση και βελτίωση της οδοσήμανσης 
και του φωτισμού.  

• Εντατικοποίηση της συστηματικής  διαχείρισης 
των αδέσποτων.  

• Επαναλειτουργία της ΚΕΔΗΤ. 

Δεν χρειάζεται φίλες και φίλοι πάνω από τρεις τέσσερις για 
να επανέλθει ο Δήμος στην κανονικότητα. 

Γιατί – για παράδειγμα - είναι εμφανές ότι η συντήρηση και 
αποκατάσταση των ασφαλτοταπήτων που τώρα - στο 
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παρά πέντε των εκλογών – γίνεται και δεν θα πάρει πάνω 
από δυο – τρεις μήνες μπορούσε να είχε υλοποιηθεί πριν 
ένα, δυο, τρία, τέσσερα χρόνια. 

Και δεν μπορεί η επιστροφή στην κανονικότητα να είναι 
μοναδικός και κυρίαρχος στόχος Παράταξης που 
φιλοδοξεί να διοικήσει το Δήμο. 

Δεν μπορεί κάποιοι να αναμασάνε όλα αυτά που εμείς 
δημιουργήσαμε - στη μικρότερηθητεία δημοτικής αρχής - 
παρουσιάζοντάς τα ως όραμα και πρόγραμμα τετραετίας. 

Γιατί τότε απλά σας ζητούν την ψήφο σας για να 
ξαναφτιάξουν  μέχρι το 2023 ότι ήδη υπήρχε το 2014. 

Και φυσικά αποτελεί θράσος κάποιοι παραποιώντας 
εκθέσεις ελέγχων και διαστρεβλώνοντας ακόμα και 
δικαστικά έγγραφα να επιχειρούν συμψηφισμούς με το 
μεγάλο σκάνδαλο στην ΚΕΔΗΤ. 

Το σκάνδαλο που έριξε στα βράχια μια Δημοτική 
Επιχείρηση στερώντας πολύτιμες υπηρεσίες από 
ευαίσθητες ηλικιακά ομάδες όπως βρέφη, νήπια και 
ηλικιωμένοι. 

Και επειδή υπάρχει επιτέλους – μετά από τέσσερα χρόνια 
– πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών 
Δημόσιας Διοίκησης που αναδεικνύει σε όλο τους το 

«μεγαλείο» τους τρόπους αλλά και τα ποσά που 
αφαίρεσαν από το ταμείο της ΚΕΔΗΤ ας αρχίσουν να 
ετοιμάζουν τις απολογίες τους. 

Και αυτοί που παρέμειναν στην σημερινή Δημοτική 

Αρχή και αυτοί που πήραν μεταγραφή… 

Απλά για την ιστορία – και επειδή ο έλεγχος έγινε και για 
τη δική μας θητεία - σας πληροφορώ ότι - σύμφωνα με το 
πόρισμα - δεν αναζητούνται όχι μόνο ποινικές και 



[6]	
	

δημοσιονομικές αλλά ούτε καν πειθαρχικές ευθύνες για 

εμένα και τον τότε Πρόεδρο κ. Κοκκινάκο. 

 

 

Φίλες και φίλοι  

Δυστυχώς υποχρεώθηκα να αναφερθώ σε θέματα που 
δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικής 
συζήτησης. 

Κάποιοι όμως επέλεξαν - όπως και το 2014 - να 
εξαπολύσουν οχετό ψευδών κατηγοριών και ειδήσεων 
αδυνατώντας να αντιπαραθέσουν προτάσεις, πρόγραμμα, 
επιχειρήματα. 

Και επειδή δεν είναι δυνατό να ασχολούμαστε μονίμως με 
τα κόμπλεξ και τις εμμονές αυτών που πάντα κάποιοι τους 
χρησιμοποιούν για να καλύψουν την δική τους αδυναμία 
αντιπαράθεσης με επιχειρήματα σταματώ εδώ. 

Φίλες και Φίλοι 

Τη Δευτέρα ξεκινάμε βάζοντας 12 + 1 στόχους για πάμε το 
Δήμο Τρίπολης ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. 

Στόχους που τους πετυχαίνουμε μέσα από δεκάδες 
πρωτοβουλίες και δράσεις του αναπτύσσουμε. 

1. Άμεση επανεκκίνηση του Δήμου με επιστροφή 
όχι απλώς στην κανονικότητα αλλά στη νέα 
ψηφιακή εποχή. 

 
2. Ο πρωτογενής  τομέας πρωταγωνιστής στη 

μετάβαση του Δήμου στη νέα εποχή  

3. Πόλη και οικισμοί φιλικοί και προσιτοί στον 

πολίτη.  



[7]	
	

4. Δήμος / ανθρώπινος για τους δημότες / 

ελκυστικός στους επισκέπτες 

5. Δήμος περιβαλλοντικά ευαίσθητος / οικονομικά 

εύρωστος 

6. Ενίσχυση της τοπικής  επιχείρησης /  νέες θέσεις 

εργασίας.  

7. Το δημόσιο σχολείο μαζί με την κοινωνία  

8. το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κέντρο του 

κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι του 

Δήμου. 

9. Παροχή ποιοτικών δυνατοτήτων άθλησης σε 

όλους τους νέους του Δήμου  /  ενίσχυση των 

υποδομών για την καλλιέργεια πρωταθλητισμού  

10. Δήμος ισχυρός οικονομικά / ευαίσθητος 

κοινωνικά  

11. Ανάδειξη και βελτίωση του τουριστικού 

προϊόντος / αύξηση επισκεψιμότητας.  

12. Η επαναφορά της τέχνης και του πολιτισμού 

στην καθημερινή εμπειρία των δημοτών, η 

αποκατάσταση της χαμένης αισθητικής της 
πόλης και η προσέλκυση πολιτιστικού 

τουρισμού. 

Μέσα από αυτό το σχεδιασμό σε συνεργασία με όλους, 
Εκκλησία, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς, 
εκπαιδευτικό κόσμο,  ολόκληρη την κοινωνία 
αναστρέφουμε την πορεία του τόπου μας. 

Σήμερα σταθερές του πρόσφατου παρελθόντος – που 
έφερναν εισόδημα και  στήριζαν την ανάπτυξη αυτού 
του τόπου - δεν υφίστανται. 
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Αφού : 

Ø Τα λιγνιτωρυχεία και οι περισσότερες μονάδες της 
Μεγαλόπολης δεν ανήκουν πια στη ΔΕΗ. 

Ø Τα Αστυνομικά τμήματα της περιφέρειας του Δήμου 
έκλεισαν.  

Ø Τα στρατόπεδα του Στρατού Ξηράς δεν υποδέχονται 
πλέον νεοσυλλέκτους. 

Ø Πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου έφυγαν από την 
Τρίπολη. 

Ø Μεγάλες μονάδες στην Βιομηχανική Περιοχή 
έκλεισαν. 

Και δυστυχώς σαν αντιστάθμισμα δεν δίνεται καν η 
κατά προτεραιότητα υλοποίηση του έργου της 
παροχής Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

Αφού το Φυσικό Αέριο πάει σε 18 πόλεις τριών 
Περιφερειών της χώρας αλλά σε καμιά της 
Περιφέρειάς μας. 

 

Γι’ αυτό επαναφέρουμε το σχεδιασμό μας για την 
άμεση δημιουργία δικτύου τηλεθέρμανσης που θα 
μειώσει το κόστος θέρμανσης κατά τουλάχιστον 40%. 

Γι’ αυτό ξαναμειώνουμε τα δημοτικά τέλη, όπως 
κάναμε και το 2011. 

Γι’ αυτό ενσωματώνουμε τον ΦΠΑ 24% στο ειδικό 
τέλος 80% της ΔΕΑΥΤ 

Σχεδιάζουμε λοιπόν ένα νέο ευέλικτο και  
λειτουργικόαναπτυξιακό μοντέλο για την επόμενη μέρα. 

Για να αναπληρώσουμε το χαμένο εισόδημα. 
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Για να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό 
εργαλείο για το Δήμο, τις επιχειρήσεις, τους δημότες. 

Παρεμβαίνουμε σε συνεργασία με τους Ευρωβουλευτές 
μας  στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 που 
ξεκινάει άμεσα προτείνοντας δράσεις που θα δώσουν 
γρήγορα αποτελέσματα για την αναστροφή της αρνητικής 
πορείας της περιοχής μας. 

Δημιουργούμε γραφείο υποστήριξης των Επενδυτών.  

Συγκροτούμε μόνιμη επιτροπής συνεργασίας 
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου και Δήμου Τρίπολης. 

Φίλες και φίλοι 

Η απόφασή μας, το 2013, να υποβάλει ο Δήμος Τρίπολης 
υποψηφιότητα για την ανάληψη του θεσμού «Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Πολιτισμού 2021» και η ενδεχόμενη επιτυχής 
έκβασή της, θα καθιστούσε τον Δήμο Τρίπολης εκ  
προοιμίου κεντρικό σημείο αναφοράς για τη 
διακοσιετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης.  

Δυστυχώς μετέπειτα επιλογές οδήγησαν στο γνωστό 
ατυχές για την Τρίπολη αποτέλεσμα.  

 

Όμως ο Δήμος Τρίπολης έχει ιερή υποχρέωση να είναι 
πρωταγωνιστής στην κορυφαία στιγμή της Επετείου των 
200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.  

Αυτός είναι και ο   +1  μεγάλος στόχος μας 

Για τον λόγο αυτό προχωρούμε σε ανοικτή διαβούλευση 
και υποβολή προτάσεων για τον τρόπο και τον χαρακτήρα 
των δράσεων που δεν πρέπει επ’ ουδενί να περιοριστούν 
μόνο σε πανηγυρικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. 
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Ενδεικτικά προτείνουµε: / Ανάδειξη των δρόµων της 
Επανάστασης / Σήµανση της διαδροµής των τειχών της 
Τριπολιτσάς / Ίδρυση Μουσείου του Αγώνα. / Ανάδειξη όλων 
των γλυπτών των πρωταγωνιστών της Επανάστασης / 
Δηµιουργία επισκέψιµου χώρου φύλαξης των οστών του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. / Ίδρυση ινστιτούτου µελέτης των 
γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης / Κινητοποίηση των 
όπου γης Αρκάδων δηµιουργώνγια τη συµµετοχή τους, µε 
έργα και προτάσεις, στις δράσεις και εκδηλώσεις της 
διακοσιετηρίδας. / Στήριξη και ενθάρρυνση των πολιτιστικών 
συλλόγων για ενεργή συµµετοχή στην πρωτοβουλία.. / 
Δηµιουργία ψηφιακού ολογράµµατος του Αρχιστράτηγου της 
Επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 

Αγαπητοί μου συμπολίτες, 

Έχετε δει, έχετε διαβάσει, έχετε ενημερωθεί πια για τα 
προγράμματα όλων των υποψηφίων. 

Θεωρητικά όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουμε τι χρειάζεται η 
πόλη.  

Όταν, όμως, τεθεί το ερώτημα «ποιος μπορεί να κάνει 
έργο», εκεί η «Νέα Τρίπολη» κάνει τη διαφορά. Διότι 
έχουμε αποδείξει με έργα τη δυναμική μας. 

Η «Νέα Τρίπολη» είναι δοκιμασμένη στα δύσκολα. 

 Και τα δυσκολότερα βρίσκονται μπροστά μας. 

Γιατί στους καιρούς που διανύουμε, πρέπει να 
διεκδικήσουμε προγράμματα, πρέπει να διεκδικήσουμε 
χρήματα, πρέπει να χτυπήσουμε πόρτες με έτοιμο σχέδιο, 
με βιώσιμες προτάσεις. 

Φίλες και φίλοι, 
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Το αποψινό μας κάλεσμα να στηρίξετε τη «Νέα 

Τρίπολη» είναι μια γιορτή ελπίδας. 

Από την επομένη των εκλογών, όμως, όταν θα μας έχετε 
τιμήσει με την εμπιστοσύνη σας, θα σας απευθύνουμε 
προσκλητήριο για σκληρή δουλειά. 

Δεν την φοβόμαστε τη δουλειά! 

Θα πούμε μαζί το μεγάλο «ναι» στις προκλήσεις! 

Θα πούμε μαζί το μεγάλο «ναι» στην αλλαγή σελίδας! 

Θα αγωνιστούμε μαζί για να φτιάξουμε έναν Δήμο-
πρότυπο, έναν Δήμο διαρκώς αναπτυσσόμενο, με 
προοπτική στο μέλλον. 

Με εφαλτήριο το παρελθόν των έργων μας και των 
πράξεών μας! 

 

Αγαπητοί μου συμπολίτες, 

Η «Νέα Τρίπολη» σας δίνει το χέρι για να κάνουμε μια 
τίμια συμφωνία συνεργασίας.  

Και σας δίνουμε τον λόγο μας –η αξία του έχει αποδειχθεί 
με τα έργα μας- ότι θα είμαστε μπροστά στον αγώνα 
για να φτιάξουμε μαζί μια πόλη για την οποία θα είμαστε 

υπερήφανοι! 

Από σήμερα, από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, με όλες 
μας τις δυνάμεις, ξεκινάμε για να πάμε την Τρίπολη 

Ξανά Μπροστά! 

Για να δώσουμε στη νέα γενιά λόγους να μείνει στον 

τόπο της! 
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Για να πείσουμε τη χώρα, την Ευρώπη, τον κόσμο ότι 

η Αρκαδία είναι και σήμερα κοιτίδα του πολιτισμού! 

Για να ζήσουμε σε μια πόλη με κοινωνική συνοχή, με 

σύγχρονες υποδομές, με λειτουργική διοίκηση, με 

προοπτική για το μέλλον. 

Έχουμε αξιοπιστία, έχουμε τη δύναμη, την πείρα και 

τη γνώση για να κάνουμε τον σχεδιασμό μας πράξη! 

Από σήμερα, ονειρευόμαστε και πραγματοποιούμε! 

Από σήμερα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε! 

Από σήμερα, δείχνουμε με πράξεις την αγάπη μας 

στον τόπο μας, την Τρίπολη και τα χωριά μας! 

Από σήμερα ξεκινάμε. 

Η παράταξή μας δεν είναι εδώ  για να διχάσει, αλλά 

για να ενώσει.  

Είναι εδώ για όλους τους πολίτες, για όλους τους 

δημότες της πόλης  και των χωριών μας.  

Είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε μαζί Ξανά 

Μπροστά! 

Από σήμερα όλοι μαζί πάμετην Τρίπολη Ξανά 

Μπροστά! 

 

 

 

 


