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Φίλεσ και Φίλοι, 

Από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ για τθν 

ςυγκλονιςτικι ςασ παρουςία. 

τισ 26 Μαΐου, καλείςτε όλοι εςείσ να εκλζξετε τθ νζα δθμοτικι 

Αρχι, ςτθν οποία κα εμπιςτευκείτε τισ τφχεσ του Διμου μασ για τα 

επόμενα τζςςερα  χρόνια. 

Θα αναδείξετε τον άνκρωπο που πιςτεφετε ότι μπορεί να μπει 

μπροςτά, και να οδθγιςει με αςφάλεια, τον Διμο Ορχομενοφ ςτο 

δρόμο τθσ προκοπισ και τθσ προόδου.  

το διάςτθμα που πζραςε υπιρξαν ςτιγμζσ ζνταςθσ ακόμα και 

ανελζθτου και άδικου πολζμου εναντίον μου και εναντίον κάποιων 

ςυνεργατϊν μου. Τπιρξαν όμωσ και ευκαιρίεσ για τθν παρουςίαςθ 

των δεςμεφςεϊν μασ για το μζλλον του τόπου μασ, ςτθ βάςθ ενόσ 

ςυγκροτθμζνου προγράμματοσ.  

Ενόσ προγράμματοσ που ζχει γίνει βάςει πραγματικϊν δεδομζνων, 

μιλϊντασ για ζργα που ξζρουμε ότι μποροφν να υλοποιθκοφν, για 

ζργα που χρειάηονται περιςςότερθ προςπάκεια.  
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Γιατί τα προβλιματα είναι πολλά και χρειάηονται ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ, αποτελεςματικζσ λφςεισ και όχι μόνο ςτείρα 

αντιπολιτευτικι κριτικι. 

Σο νζο μασ όραμα για τον Διμο Ορχομενοφ,  πρζπει να αναδείξει το 

ςφγχρονο πρόςωπο του Διμου μασ, ςυνεκτιμϊντασ όμωσ 

παραμζτρουσ όπωσ θ ιςτορία του, θ κοινωνικι ςυνοχι του, ο 

πολιτιςμόσ του. 

Εμείσ ωσ ςυνδυαςμόσ, αυτό μποροφμε να το εγγυθκοφμε.  

Γιατί, είμαςτε οι μόνοι που ςτθριηόμαςτε ςτθν εμπειρία του Χτεσ 

και ςτο όραμα του Αφριο. 

Ο Διμοσ Ορχομενοφ – τρίτοσ ςε ζκταςθ Διμοσ τθσ Π.Ε. Βοιωτίασ και 

τζταρτοσ ςε πλθκυςμό – παραμζνει ζνασ κρίςιμοσ  κρίκοσ ανάμεςα 

ςτουσ 6 ςυνολικά Διμουσ τθσ Βοιωτίασ, ζνασ Διμοσ που ενϊνει το 

κζντρο του Νομοφ μασ με τα δφο μεγαλφτερα αςτικά κζντρα, πάνω 

ςτον οδικό κεντρικό άξονα τθσ χϊρασ, με τθν μεγαλφτερθ 

καλλιεργιςιμθ επιφάνεια του κωπαϊδικοφ πεδίου.  

Ζνασ Διμοσ που ζχει ςτθν επικράτειά του μια μοναδικι Βιομθχανία, 

τθν ΛΑΡΚΟ,  με τα πολλαπλά οφζλθ τθσ - ςτθν τοπικι μασ κοινωνία 

και οικονομία. 

OΔιμοσ Ορχομενοφ με τισ δφο Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, Ορχομενοφ και 

Ακραιφνίασ, είναι και πρζπει να παραμείνει ζνασ Διμοσ χωρίσ 

διοικθτικζσ ανιςότθτεσ. 

Ο υνδυαςμόσ μασ «υνζπεια & Πράξθ», κζτει τουσ παρακάτω 

κφριουσ άξονεσ: 

τθν Κακθμερινότθτα, ο Διμοσ πρζπει να είναι το ςπίτι του πολίτθ 
και οι υπθρεςίεσ ζτοιμεσ να τον εξυπθρετιςουν. Η ςχζςθ Διμου και 
πολίτθ δεν μπορεί να διζπεται από αντιπαλότθτεσ.  
τον πιο ευαίςκθτο τομζα του Διμου, θ πραγματικότθτα είναι μία:  
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-Χωρίσ προςωπικό που να καλφπτει όλεσ τισ πάγιεσ και διαρκείσ 
ανάγκεσ του Διμου Ορχομενοφ, οι ελλείψεισ ςτθν κακθμερινότθτα 
δεν κα πάψουν ποτζ να είναι φανερζσ. 
 
Προςωπικά διαχειρίςτθκα  - με υπερβάλλοντα ηιλο για πολλοφσ – 
τον τομζα αυτό και ζηθςα ςτθν πράξθ τισ δυνατότθτεσ αλλά και τισ 
αδυναμίεσ του Διμου μασ. 
 
τθ νζα περίοδο που ανοίγεται μπροςτά μασ , ευελπιςτϊ ότι οι 
προβλεπόμενεσ κζςεισ – όπωσ προςφάτωσ ηθτικθκε από τθν 
κυβζρνθςθ- να καλυφκοφν – να μθν μείνουν κενζσ, τόςο ςε 
διοικθτικό επίπεδο, όςο και ςε τεχνικό και εργατικό δυναμικό. 
Όςον αφορά τθν κακαριότθτα ι το φωτιςμό και άλλα ηθτιματα που 
ζχουν να κάνουν με τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν, δεν κα 
αρνθκϊ ότι ζγιναν και κα γίνονται αςτοχίεσ, αλλά δεν κα 
παραλείψω και τθν προςωπικι μασ ςυμμετοχι. 
Η κακαριότθτα τθσ πόλθσ μασ είναι ηιτθμα που μασ αφορά όλουσ. 
Οφείλουμε να ευαιςκθτοποιθκοφμε ωσ ςφνολο, αλλά και ο κακζνασ 
μασ χωριςτά για να διατθριςουμε τθν πόλθ μασ κακαρι και για να 
δϊςουμε ςτον  Ορχομενό τθν εικόνα που όλοι κζλουμε. Σο 
ςθμαντικότερο βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ τιρθςθ 
οριςμζνων εφκολων και απλϊν κανόνων που αρκοφν για να κάνουν 
τθ διαφορά. 

Η υιοκζτθςθ τθσ κετικισ περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ κα 
πρζπει να μασ αγγίηει όλουσ ανεξαιρζτωσ. Μερικζσ απλζσ, 
κακθμερινζσ κινιςεισ μποροφν να κάνουν τθ διαφορά. Για 
παράδειγμα, αν διαχωρίηουμε τα ανακυκλϊςιμα υλικά και τα 
αποκζτουμε ςτουσ μπλε κάδουσ, βοθκάμε όχι μόνο ςτθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ αλλά και ςτθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν και 
οικονομικϊν πόρων. τθ ςυνζχεια, αν απορρίπτουμε τα 
μικροαντικείμενά μασ ςτουσ κάδουσ και όχι κάτω ςτο δρόμο, θ 
πόλθ μασ γίνεται αμζςωσ κακαρότερθ. Επίςθσ, απορρίπτοντασ τα 
ςκουπίδια μασ μζςα ςτουσ κάδουσ, βελτιϊνουμε τθν εικόνα τθσ 
πόλθσ μασ, εμποδίηουμε τισ δυςάρεςτεσ οςμζσ και γιατί όχι 
ςυνειςφζρουμε και ςτθν ομαλι κυκλοφορία πεηϊν και αυτοκινιτων. 
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Θ προςπάκεια για μια κακαρι και περιβαλλοντικά φιλικι πόλθ 
δεν πρζπει να ςταματάει ποτζ. 

Οφείλουμε ωσ πολίτεσ να αναλάβουμε τθν προςωπικι μασ ευκφνθ, 
χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι ο Διμοσ δεν οφείλει να προςφζρει τισ 
ανταποδοτικζσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ που πρζπει. 
 
Σο Αποχετευτικό, είναι ζνα φιλόδοξο ζργο που περιμζνουμε όλοι, 
με περιβαλλοντικι και κοινωνικι αξία.  Η ολοκλιρωςθ του 
περιφερειακοφ δικτφου ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Ορχομενοφ και του 
Κζντρου Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΚΕΛ) είναι γεγονόσ. Ζχουμε ςε 
εξζλιξθ τισ εργαςίεσ  ςυντιρθςθσ του κεντρικοφ αγωγοφ ςτθ Δ.Κ. 
Ορχομενοφ, ζργο που κα ολοκλθρϊςει τον ςχεδιαςμό και κα μασ 
επιτρζψει τθν λειτουργία του ζργου. Η νζα Δθμοτικι Αρχι κα 
δθμοπρατιςει και κα ξεκινιςει τθν επζκταςθ του Δικτφου ςτα 
Δθμοτικά Διαμερίςματα του Αγίου Δθμθτρίου και του Διονφςου και 
παράλλθλα κα ξεκινιςει τθν υλοποίθςθ, ςταδιακά των ςυνδζςεων 
ξεκινϊντασ από τθν ζδρα του Διμου μασ.  
 
Σα Σζλθ, είναι ίςωσ το πιο άμεςο, ςοβαρό κζμα, κακϊσ τόςο θ 
είςπραξθ των τελϊν, όςο και εν γζνει θ διαχείριςθ τουσ, πόςο 
μάλλον θ μείωςι τουσ, αποτζλεςε και αποτελεί ηιτθμα που 
«ςθκϊνει πολφ κουβζντα». Οι δθμότεσ κζλουν να πλθρϊνουν  και  
να ειςπράττουν υπθρεςίεσ, όχι όλοι, αλλά οι περιςςότεροι αυτό 
κζλουν. Ο Διμοσ κζλει ςυνεπείσ δθμότεσ, προκειμζνου αυτό που 
προχπολογίηει, ςτο τζλοσ αυτό να ιςοςκελίηει.  
Ωσ Δθμοτικι Αρχι ζχει πλζον ξεκακαριςτεί ότι τα τζλθ κα ζχουν μια 
ενιαία λογικι, για όλουσ.  
Με μια λζξθ «δικαιοςφνθ» ςτθν απόδοςθ και ςτθν είςπραξθ των 
τελϊν. 
  
τθν Αςτυνόμευςθ, ευελπιςτοφμε ότι ο ςχεδιαςμόσ για μετακίνθςθ 
του Αςτυνομικοφ Σμιματοσ Ορχομενοφ δεν κα μείνει ςτα χαρτιά. 
Αναμζνουμε το «πράςινο φωσ» από το Τπουργείο Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν για αποδζςμευςθ τθσ υπόλοιπθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 
του πρϊθν Οργανιςμοφ Κωπαΐδασ ςτο ςυγκρότθμα των Πζτρινων 
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και ςτθν άμεςθ υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Δ για μεταφορά του 
Α.Σ. Ορχομενοφ ςτο νζο αυτό χϊρο. 

Ο Διμοσ Ορχομενοφ διακζτει μια αξιόλογθ ακίνθτθ περιουςία με 
ζμφαςθ ςτθν αγροτικι γθ.  Ζχουμε πρόταςθ για επαναξιολόγθςθ και 
των όρων αλλά και τθσ χριςθσ – απόδοςθσ αυτισ τθσ περιουςίασ. 
 
Αναφορικά με τα Αγροτικά δίκτυα και τισ υποδομζσ, ο Διμοσ 
Ορχομενοφ εξακολουκεί να κζτει ςε προτεραιότθτα κάκε τι που 
μπορεί να εκςυγχρονίςει τθν ςθμερινι αγροτικι παραγωγι. Είμαςτε 
ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ζχουμε ιδθ πάρει το «πράςινο φωσ» για 
τθν επζκταςθ του κλειςτοφ Δικτφου άρδευςθσ ςτο υπόλοιπο τμιμα 
του Κτιματοσ Ορχομενοφ, με χρθματοδότθςθ φψουσ 5.000.000 
ευρϊ. Ζχουμε ολοκλθρϊςει τον αναδαςμό Αγίου Δθμθτρίου-
Μαυρόγειασ και ζχουμε προγραμματίςει τθν περαιτζρω βελτίωςθ 
των υποδομϊν του όπωσ και τθν ζνταξι του ςε κλειςτό ςφςτθμα 
άρδευςθσ.  

Ζτςι, ςχεδόν όλθ θ περιοχι που αρδεφεται από το Διμο Ορχομενοφ, 
κα αποκτιςει ςιγά-ςιγά μια ενιαία ςτρατθγικι με κλειςτά 
κυκλϊματα αλλά και με τιμολόγθςθ κατ’ επζκταςθ.  

τον τομζα τθσ αγροτικισ οδοποιίασ και τθσ βελτίωςθσ των 
γεφυριϊν, των καναλιϊν και όλων εν γζνει τον υποδομϊν ςτα 
κτιματα που εποπτεφονται από τον Διμο μασ, είμαςτε ςε ςτενι 
ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια αξιοποιϊντασ τισ προγραμματικζσ 
ςυμβάςεισ που αγγίηουν τισ 800.000 ευρϊ. Επιμείναμε για τθν 
αςφαλι ςφνδεςθ, μζςω Κωπαΐδασ, του Διμου Ορχομενοφ με το 
Διμο Αλιάρτου, ζργο που ιδθ εκτελείται και κα ζχουμε και νζεσ 
ευκαιρίεσ για τθν ακόμθ μεγαλφτερθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των 
αγροτϊν μασ. 

Όςο για τα αγροτικά, πιςτζψτε με-Κανείσ δεν μπορεί να μασ πείςει 
πωσ νοιάηονται για εμάσ, περιςςότερο από εμάσ! 
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Σο πρόγραμμά μασ για το Φυςικό περιβάλλον, δίνει απόλυτθ 

προτεραιότθτα ςτθν περιοχι των Πθγϊν των Χαρίτων, προζκταςθ 

του Αρχαιολογικοφ Πάρκου αλλά και μια περιοχι Natura, με τισ 

ανάλογεσ δεςμεφςεισ ςτον τομζα των παρεμβάςεων.  

Ο Διμοσ Ορχομενοφ οφείλει να δϊςει κι εκεί οριςτικι λφςθ, με 

ςυγκεκριμζνθ προγραμματικι ςφμβαςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Π.Ε. 

Βοιωτίασ για να εξαςφαλίςει διαχρονικι λφςθ όςον αφορά τθν 

ςυντιρθςι τουσ. 

Περιβαλλοντικζσ εκδθλϊςεισ με πρωταγωνίςτρια τθν φθμιςμζνθ 

Πζςτροφα του Ορχομενοφ, οφείλουν να ξαναηωντανζψουν! 

Περνϊντασ ςτο μεγάλο κομμάτι του Πολιτιςμοφ, κυρίαρχο ηιτθμα 
για αυτι τθν 5ετία ιταν θ ολοκλιρωςθ των μελετϊν του 
Αρχαιολογικοφ Πάρκου Ορχομενοφ και θ χρθματοδότθςι τουσ 
μζςα από τουσ πόρουσ του ΕΠΑ τθσ Περιφζρειάσ τερεάσ Ελλάδασ. 
Διανφουμε το δεφτερο καλοκαίρι τθσ εκτζλεςθσ του ζργου τθσ α` 
φάςθσ – δθλαδι, τθσ ενοποίθςθσ των κλαςςικϊν αρχαιοτιτων του 
Ορχομενοφ και τθσ αναςτιλωςθσ του Αρχαίου Θεάτρου, ζργο 
χρθματοδότθςθσ περίπου 2.000.000 ευρϊ. Επίςθσ, αναμζνουμε τθν 
εγκατάςταςθ μειοδότθ για τθν πεηοδρόμθςθ τθσ Μινφου, με 
800.000 ευρϊ και τθσ υπογειοποίθςθσ  του δικτφου τθσ ΔΕΗ με 
άλλεσ 400.000 ευρϊ (β’ φάςθ). Ακόμθ,  από το πρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων  τθν 5ετία  2014- 2019 χρθματοδοτικθκε θ 
εφαρμογι του Γενικοφ Ρυμοτομικοφ για τθν περιοχι τθσ κριποφσ 
με ποςό 1.600.000, το οποίο περιλαμβάνει παρζμβαςθ – αςτικζσ 
αναπλάςεισ ςε μια κατοικθμζνθ  περιοχι περίπου 75.000 
ςτεμμάτων. 
Σο Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενοφ κα τελειϊςει με τθν 
αναςτιλωςθ των κελιϊν τθσ Παναγίασ τθσ κριποφσ, ζργο περίπου 
650.000 ευρϊ και ανάλογου ποςοφ για τθν διαμόρφωςθ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ αρχαιότερθσ εκκλθςίασ τθσ Νότιασ 
Ελλάδασ. 
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Επιπλζον, θ Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ ζχει ιδθ ςυνάψει 
προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με τθν ΕΦΑ Βοιωτίασ και το Τπουργείο 
Πολιτιςμοφ για τθν αποκατάςταςθ – αναςτιλωςθ του Σροπαίου του 
φλλα ςτο Δ.Δ. Πφργου κακϊσ και τθν ολοκλιρωςθ των αναςκαφϊν 
ςτθν Ακρόπολθ του Γλα ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ακραιφνίασ. 
Θζλω, επίςθσ, να αναφζρω ότι ο Διμοσ Ορχομενοφ ζχει 
χρθματοδοτιςει τθ μελζτθ για τθν αποκατάςταςθ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου του παλιοφ Ιεροφ Ναοφ Αγίου Γεωργίου 
Ακραιφνίου. 
Ο Διμοσ Ορχομενοφ, είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ που 

ακοφει ςτο όνομα «Οιδίπουσ Πολιτιςτικι Διαδρομι» από τθν 

Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ, με τον Ορχομενό να είναι πάνω ςτο 

κφριο άξονα προβολισ και ανάδειξθσ μζςω των κθςαυρϊν του 

(Ερζτρια – Ορχομενόσ – Δελφοί). 

Η περιοχι μασ τϊρα μπαίνει με αποφαςιςτικότθτα ςτον τουριςτικό 

χάρτθ, γι’ αυτό και θ ευκφνθ τθσ νζασ Δθμοτικισ Αρχισ είναι πολφ 

μεγάλθ. Ο κεματικόσ, ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, αρχίηουν και 

διαμορφϊνουν μια ςτακερι ροι επιςκεπτϊν που καλοφμαςτε να 

τουσ φιλοξενιςουμε, να τουσ ικανοποιιςουμε, να τουσ 

ευχαριςτιςουμε για να μασ ξανά επιςκεφτοφν.  

το πλαίςιο αυτό, και προκειμζνου να προβάλλουμε όχι μόνο τον 

προοριςμό αλλά και τουσ επαγγελματίεσ του, κα δθμιουργιςουμε 

μια διαδικτυακι βάςθ όπου κάκε Δθμότθσ  κα μπορεί, κάτω από τθν 

ομπρζλα του Διμου, να διαφθμίςει τισ υπθρεςίεσ του εντελϊσ 

δωρεάν.  

Με τον τρόπο αυτό κα κακιερϊςουμε μια «γζφυρα» επικοινωνίασ 

με τουσ επιςκζπτεσ, τα Μζςα Ενθμζρωςθσ και τουσ ταξιδιωτικοφσ 

πράκτορεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, επιτυγχάνοντασ 

μεγαλφτερθ προβολι για το Διμο μασ. Θα ενθμερωκοφν όλοι οι 

επαγγελματίεσ του τόπου μασ για τον τρόπο χριςθσ τθσ 
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διαδικτυακισ αυτισ βάςθσ με ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν 

ανάρτθςθ του πλθροφοριακοφ υλικοφ των επιχειριςεϊν τουσ. 

  
Ο ακλθτιςμόσ ξεκινάει από το ςχολείο και από τθ γειτονιά. Σο 

ακλθτικό πνεφμα καλλιεργείται από τισ μικρζσ θλικίεσ, από τα 

γυμναςτιρια των ςχολείων και από τουσ χϊρουσ άκλθςθσ που 

βρίςκονται κοντά ςτο ςπίτι και ςτουσ χϊρουσ μάκθςθσ. 

Ο Διμοσ Ορχομενοφ πρζπει να δθμιουργιςει ζνα ευρφτατο δίκτυο 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που προορίηονται για τθ ςωματικι 
άςκθςθ και τθ ψυχαγωγία των μικρϊν και των μεγάλων κατοίκων 
τθσ πόλθσ. 

Σο Κλειςτό Γυμναςτιριο του Ορχομενοφ «Ολυμπιονίκθσ 
Αςϊπιχοσ» αποτελεί ζνα τζτοιο ζργο και είναι ευλογία για τον τόπο 
μασ που ζνα τζτοιο κζντρο Ακλθτιςμοφ βρίςκεται μζςα ςτθν πόλθ 
μασ και κυρίωσ κοντά ςτα ςχολεία μασ. 

Τπάρχουν προγράμματα όπωσ : «Άκλθςθ και Γυναίκα»,  αλλά και 
«Άκλθςθ και Παιδί» , που μποροφν να φιλοξενοφνται ςτο Κλειςτό 
Γυμναςτιριο του Ορχομενοφ. Με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ 
μπορεί να παραχωρείται ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ προσ χριςθ, 
διαφυλάςςοντάσ τον ,όμωσ , ςαν κόρθ οφκαλμοφ και παραδίδοντάσ 
τον, όπωσ ακριβϊσ τον βρικαμε!  

ε όλα τα Δθμοτικά μασ διαμερίςματα κυρίαρχο άκλθμα παραμζνει 
το ποδόςφαιρο, με κάποια από τα χωριά μασ – όπωσ το Ακραίφνιο, 
το Κόκκινο, το Παφλο – να διακζτουν δυνατζσ ομάδεσ και να 
πρωταγωνιςτοφν ςτα τοπικά πρωτακλιματα.  
Ζχουμε ακόμθ ςε εξζλιξθ παρεμβάςεισ τόςο ςτο Νζο γιπεδο του 
Αγίου Δθμθτρίου, του Διονφςου, κ.α. 

Όμωσ πραγματικά κζλω να τονίςω κάτι. 

Αυτό που μασ λείπει , κυρίωσ, δεν είναι οι χϊροι Άκλθςθσ, αλλά οι 

Νζοι μασ. Οι Νζοι που πρζπει να επιςτρζψουν πίςω ςτον τόπο τουσ. 
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Σα παιδιά, ωσ αυριανοί πολίτεσ, πρζπει να βρίςκουν ςθμεία 

ταφτιςθσ ςτθν πόλθ που μεγαλϊνουν. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι μζςα 

από τθ ςυμμετοχι, τα παιδιά να αγαπιςουν τθν πόλθ τουσ και να 

αναπτφξουν αίςκθμα ευκφνθσ. 

Ο Διμοσ Ορχομενοφ πρζπει να δϊςει προτεραιότθτα ςε 

προγράμματα που προάγουν τθν ποιότθτα ηωισ των παιδιϊν, τθ 

φυςικι και πνευματικι  τουσ ανάπτυξθ, τθν αιςκθτικι τουσ αλλά και 

τθν κοινωνικι ςυμμετοχι τουσ μζςα από τεχνικά ζργα αλλά και 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ. 

ε ςχζςθ με το χολικό περιβάλλον, ςχεδόν όλα τα ςχολικά κτιρια 

του Διμου μασ αρχίηουν να «γερνοφν», παρά τισ ςυντθριςεισ των 

ςχολικϊν επιτροπϊν και των παρεμβάςεων από τουσ υλλόγουσ 

Γονζων και Κθδεμόνων. Ο υνδυαςμόσ μασ, κα δϊςει μεγάλθ 

ζμφαςθ ςτον εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν των ςχολικϊν 

μονάδων, με περαιτζρω αξιοποίθςθ του προγράμματοσ 

«Φιλόδθμοσ» και με αναηιτθςθ κι άλλων χρθματοδοτικϊν 

εργαλείων, αξιοποίθςθ κλθροδοτθμάτων, κ.α. Ήδθ, προχωράμε ςτθν 

ενεργειακι αναβάκμιςθ των δφο Γυμναςίων μασ. 

Για τισ Παιδικζσ Χαρζσ, ςτόχοσ του Διμου κα αποτελζςει θ 

ανάπλαςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των Παιδικϊν Χαρϊν μζςω του 

προγράμματοσ «Φιλόδθμοσ» αλλά και του «Πραςίνου Σαμείου»: 

 παιδικζσ χαρζσ με ειδικά όργανα και πρόςβαςθ για παιδιά με 

αναπθρία. 

 παιδικζσ χαρζσ που πρζπει  να εναρμονιςτοφν με τισ 

προδιαγραφζσ τισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και να γίνουν τόποι 

αγαπθτοί ςτα παιδιά, τα οποία μζςα από το παιχνίδι κα 

ακλοφνται, κα ψυχαγωγοφνται, κα δραςτθριοποιοφνται και 

κα κινθτοποιοφνται για άςκθςθ ςτθν φπαικρο. 
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Κι είμαςτε ςτθν  ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςουμε ότι υπάρχει 

ιδθ χρθματοδότθςθ για τθν παιδικι χαρά του Ορχομενοφ αλλά και 

8 ακόμθ χϊρων, ςτα  χωριά μασ. 

Η νεολαία όπωσ και θ Σρίτθ θλικία ςτον Διμο μασ είναι δφο 
κατθγορίεσ όπου ζχουμε πολφ δουλειά να κάνουμε. Ο Διμοσ μασ 
από τθν άλλθ δεν διακζτει χωριςτό Νομικό Πρόςωπο για τθ 
λειτουργία του ΚΑΠΗ. Για όλα αυτά, θ πρόταςθ για δθμιουργία ενόσ 
νζου Ν.Π.Δ.Δ. είναι θ πλζον απαραίτθτθ, μζςα ςτο οποίο κα 
εντάξουμε τθ λειτουργία τθσ Δθμοτικισ Φιλαρμονικισ, του 
Πολιτιςτικοφ Κζντρου Ορχομενοφ και των κοινοτιτων, κ.α. 

Μζςω του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςμοφ και Άκλθςθσ Διμου Ορχομενοφ και 
τθσ ανάλογθσ χρθματοδότθςισ του, ο Διμοσ Ορχομενοφ κα μπορεί 
με τον κατάλλθλο προγραμματιςμό να οργανϊςει αρχικά τον τομζα 
τθσ άκλθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ ομάδεσ του τόπου μασ.  τον 
τομζα του Πολιτιςμοφ – όπου κι εκεί ζχουμε πολφ μεγάλθ δράςθ και 
παράδοςθ– κεωρϊ ότι κυρίαρχο ιταν και είναι το κζμα τθσ 
χρθματοδότθςθσ, κακϊσ διάκεςθ για προςφορά υπάρχει 
απεριόριςτθ.  Οι εκελοντζσ μασ, τα μζλθ των υλλόγων μασ δίνουν 
ότι ομορφότερο ζχουν ςχεδιάςει για εμάσ  και πραγματικά 
προςφζρουν ςτισ τοπικζσ μασ κοινωνίεσ.  

 
Κι όςο κι αν ςασ κοφραςα, όλα αυτά τα ανζφερα γιατί κάποια είναι 

ζργα που προζρχονται από τθν προθγοφμενθ Δθμοτικι Αρχι, ςτθν 

οποία και ιμουν μζροσ.  

Σα μιςά από όλα τα παραπάνω ζργα τα μθδζνιςαν: 

Θ «Κυρία» ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΘΘ, και τα άλλα μιςά Ο «Κφριοσ» ΣΩΡΑ.  

Εκτόσ κι αν, με το να τα μθδενίηουν όλα, κελιςουν μετά να ςασ τα 

παρουςιάςουν ωσ Νζα!  

ιμερα, δεν κα τουσ κάνω αυτιν τθν χάρθ! Γιατί ςιμερα, τα είπαμε 

όλα! 
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Και ξζρετε ότι αυτά που λζμε τα εννοοφμε. Γιατί δεν κελιςαμε ποτζ 

να ςασ παραπλανιςουμε. Δεν υποςχεκικαμε το ανζφικτο. Δεν 

δεςμευκικαμε για το φανταςτικό. Πατάμε, όπωσ και εςείσ, γερά ςτθ 

γθ και ξζρουμε να κτίηουμε το αφριο με κεμζλιο τθν γνϊςθ, τθ 

ςφνεςθ και τθν ςωςτι ςτόχευςθ, τον ςωςτό προςανατολιςμό.  

Γιατί μεγαλφτερθ ςθμαςία ζχει να κοιτάηεισ τουσ ανκρϊπουσ ςτα 

μάτια, πρόςωπο με πρόςωπο, να αποκακιςτάσ μια νζα ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ και επικοινωνίασ μαηί τουσ, γιατί οι πολίτεσ κζλουν να 

πιςτζψουν ότι ζχουν απζναντί τουσ, ανκρϊπουσ ικανοφσ για τα 

δφςκολα.  

Γιατί αυτό είναι το μεγάλο κζμα. Να ξζρει ο πολίτθσ ότι ζχει επιλζξει 

μια ομάδα ανκρϊπων και ζναν διμαρχο που τθν κρίςιμθ ςτιγμι, τθ 

ςτιγμι του μεγάλου διλιμματοσ, κα δϊςει μια απάντθςθ υπεφκυνθ, 

μια απάντθςθ εφαρμόςιμθ, μια απάντθςθ που να εκφράηει το 

γενικό ςυμφζρον του Διμου Ορχομενοφ.  

Και αυτόσ ο δφςκολοσ δρόμοσ περπατείται μόνο όταν παντρεφεςαι 

τθν αλικεια και χωρίηεισ από το ψζμα. 

υνδθμότεσ και ςυνδθμότιςςεσ,  

Αποφαςίςαμε να κάνουμε μαηί ςασ ζνα νζο ξεκίνθμα. ασ κζλουμε 

όλουσ κοντά μασ. Χωρίσ καμία διάκριςθ. Χωρίσ κανζναν διαχωριςμό. 

Είναι για μασ προχπόκεςθ για τθν επιτυχία μασ. Σο πραγματικό 

δίλλθμα ςιμερα είναι εάν κα ςυνεχίςουμε τθν απαξίωςθ των 

πάντων, ι κα χτίςουμε πάνω ςτα κετικά. Να ηωντανζψουμε αξίεσ 

όπωσ τθσ λογοδοςίασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ 

ςτθ διοίκθςθ.  

Οι δικζσ μασ κζςεισ είναι ξεκάκαρεσ. Λφςεισ ςτα προβλιματα του 

Σόπου δεν δίνει θ άγονθ καταγγελία, δεν δίνει θ άςκθςθ 

Αντιπολίτευςθσ για τθν Αντιπολίτευςθ, δεν δίνει θ ιςοπζδωςθ. Οι 



12 
 

λφςεισ απαιτοφν ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. Απαιτοφν τόλμθ. Απαιτοφν 

ανάλθψθ ευκφνθσ, για να γίνουν οι μεταρρυκμίςεισ που ζχει ανάγκθ 

ο τόποσ μασ. Οι ανταγωνιςμοί δεν αφοροφν το μζλλον των πολιτϊν. 

Αφοροφν μόνο τουσ ανταγωνιηόμενουσ. Εμείσ επιδιϊκουμε να 

κρικοφμε ςτο πεδίο του ζργου. 

Ζχουμε μια ςτρατθγικι 

 – για μια Κοινωνία που παράγει και προοδεφει. 

 – για μια Κοινωνία, ςτθν οποία ο κακζνασ κα ζχει τελικά ίςεσ 

ευκαιρίεσ για γνϊςθ, για δθμιουργία, για δουλειά. 

 – για μια Κοινωνία ςτθν οποία ο πολίτθσ κα ζχει τθν ευκαιρία να 

επενδφςει, να δουλζψει, να βελτιϊςει τθ ηωι του. 

 Ζτςι από τθν επαφριο των εκλογϊν μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ μου, κα 

είμαςτε ςε διαρκι ςφγκρουςθ με τα πραγματικά προβλιματα. 

Αφινουμε πίςω το χκεσ. Προχωροφμε, με αιςιοδοξία, ςτο αφριο. 

ίγουροι για τθν πολιτικι μασ. Βζβαιοι για το μζλλον του τόπου. 

Φίλεσ και φίλοι, 

Ο «Κλειςκζνθσ» δίνει περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ ςτισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ, για να διαχειριςτοφν τα του οίκου τουσ. Η αυτοδιοικθτικι 

μασ εμπειρία, ςτθν περίπτωςθ αυτι, αποτελεί και τθν εγγφθςθ ότι 

κα κάνουμε χριςθ αυτϊν των ευκαιριϊν και δυνατοτιτων προσ 

όφελοσ όλων των κατοίκων, αλλά και του κακενόσ χωριςτά. 

Απαιτοφνται πρακτικζσ λφςεισ που πρζπει να δοκοφν με ταχφτθτα. 

Οι παρεκκλίςεισ, οι κακυςτεριςεισ και θ ζλλειψθ 

αποφαςιςτικότθτασ ςτθ λιψθ των αποφάςεων μπορεί να αποβοφν 

καταςτροφικζσ για τον τόπο μασ.  
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Η ςφνκεςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου φζρνει, πράγματι, τθν 

ανανζωςθ ςε πρόςωπα, ιδζεσ και θλικίεσ που ιταν ζνα από τα 

βαςικά αιτιματα του Διμου μασ.  

Διατθρεί όμωσ ταυτόχρονα, ζνα ςθμαντικό κεφάλαιο από τθν 

εμπειρία των παλαιότερων, που είναι πάντα χριςιμθ για τθν ςωςτι 

διοίκθςθ ενόσ τόπου.  

Δεν ζχω ςκοπό να κρφβομαι πίςω από τα λάκθ, οφτε να καμαρϊνω 

μόνοσ μου μπροςτά ςε κάκε επιτυχία. Η ευκφνθ μου ωσ Δθμάρχου 

κα είναι ατομικι και θ επιτυχία ςυλλογικι. Θα επιδιϊξω τθν 

ςυνεννόθςθ και τθν ςυλλογικότθτα. Όλοι, χωρίσ αμφιβολία, 

κζλουμε το καλό του τόπου  μασ. Όλοι, λοιπόν, με πρϊτο εμζνα τον 

ίδιο, ζχουμε χρζοσ απζναντι ςτον πολίτθ να βρίςκουμε πεδίο 

ςυνεννόθςθσ. Προςωπικά, δεςμεφομαι να λειτουργιςω με τθ 

λογικι τθσ ςφνκεςθσ των απόψεων ςτθ βάςθ όμωσ του 

προγράμματοσ που ζχουμε εκπονιςει. Μαηί κα παίρνουμε τισ 

αποφάςεισ.  

Φίλεσ και Φίλοι,  

Θζλω να απευκφνω κάλεςμα προσ όλουσ τουσ Δθμότεσ. 

Τθν αλλαγι κα τθν κάνουμε μόνο αν τθν κάνουμε μαηί.  

Ποτζ δεν είπαμε ότι ο δρόμοσ είναι εφκολοσ.  

Αλλά κα τον περπατιςουμε μαηί. 

Μια κοινωνία αλλάηει μόνο όταν όλοι μαηί προςπακοφμε. 

Ιςτορία μπορεί να γράψει ο κακζνασ από το μετερίηι του. Αρκεί να 

δουλζψουμε μαηί. Όλοι μαηί, και μόνο μαηί.  

Με δεκάδεσ «εγϊ» που δουλεφουν για το «εμείσ». 
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ΜΑΗΙ ΜΕ:  

τθν ΕΛΕΝΘ ΚΟΤΡΑ-ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΟΤ 

τον ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΒΕΛΑΩΡΑ 

τθν ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΒΟΤΣΑ-ΠΑΝΟΤ 

τον ΛΟΤΚΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΣΘ 

τθν ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΚΑΡΑΣΙΩΛΘ 

τον ΓΙΑΝΝΘ ΚΟΚΚΙΝΟ 

τον ΚΩΣΑ ΚΟΣΙΚΟΝΑ  

τθν ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΑΝΘ  

τθν ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ  

τον ΛΟΤΚΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ 

τον ΘΛΙΑ ΠΑΝΟΤΘ 

τθν ΕΙΡΘΝΘ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ  

τον ΠΤΡΟΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 

τθν ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ 

τον ΧΑΡΘ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

τον ΛΟΤΚΑ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ 

τθν ΟΦΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

τον ΑΡΘ ΡΑΜΑΝΣΑΝΘ 

τθν ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΤΛΟΤ-ΜΑΤΡΟΔΘΜΟΤ 

τθν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕΦΑΣΟΤ 

τον ΘΩΜΑ ΩΛΘΝΑΡΑΙΟ 

τθν ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΑΚΜΑΚΘ 

τον ΓΙΩΡΓΟ ΣΗΑΒΑΡΑ 

τθν ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΣΗΙΜΑ 

τον ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΣΑΠΡΑ 

τθν ΣΑΙΑ ΤΠΕΡΘΦΑΝΟΤ-ΠΑΠΟΤΣΘ 

τον ΘΤΜΙΟ ΦΕΡΓΑΔΙΩΣΘ 

τον ΧΡΘΣΟ ΦΛΩΚΑΣΟΤΛΑ  
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ΑΠΟ ΣΘΝ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ  

 

Και ΜΑΗΙ ΜΕ: 

τονΑΓΓΕΛΟΑΘΑΝΑΙΟΤ  

τον ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΔΡΙΣΟ 

τθν ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣΘ 

τθν ΓΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  

τον ΘΑΝΑΘ ΠΟΣΑΜΙΑ 

τον ΓΙΑΝΝΘΡΑΜΠΕΣΑ 

τον ΔΘΜΘΣΡΘ ΦΑΛΑΡΘ 

τον ΓΙΑΝΝΘΦΟΤΡΣΑΚΑ 

τον ΓΙΩΡΓΟΨΤΧΟΤΛΑ 

ΑΠΟ ΣΘΝ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑ! 

 

ΜΑΗΙ ΜΕ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΜΑ ΣΟΝ ΔΙΟΝΤΟ: 

τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΕΛΕΝΣΗΑ  

τον ΑΝΔΡΕΑ ΒΕΛΕΝΣΗΑ  

τθν ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ 

τθν ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΠΟΤΡΛΟΤ 

τον ΠΑΝΑΓΙΩΣΘΣΑΚΜΑΚΘ 
 

ΜΑΗΙ ΜΕ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΜΑ ΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: 

Σθν ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ  

τον ΒΑΙΛΘΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ 

τον ΠΤΡΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ  

τθν ΜΑΡΙΑΜΠΡΑΪΚΟΤΔΘ  

τον ΧΡΘΣΟΝΙΚΑ 
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              ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΣΟΠΙΚΑ ΜΑ! 

 

Μαηί με αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ , τουσ «δικοφσ» ςασ ανκρϊπουσ! 

ε  αυτό το νζο ξεκίνθμα, μποροφμε και κα είμαςτε μαηί. 

Ναι, κα είμαςτε μπροςτά, αλλά κζλουμε κοντά μασ όλουσ τουσ 

Δθμότεσ. Είμαςτε περιφανοι για τισ μάχεσ που δϊςαμε. Είμαςτε 

περιφανοι για τισ μάχεσ που δίνουμε. υνεχίηουμε με το ίδιο πάκοσ. 

υνεχίηουμε αποφαςιςτικά -γιατί πιςτεφουμε ςτον Διμο 

Ορχομενοφ.  

Σε ότι με αφορά προςωπικά, 

Σασ υποςχζκθκα ζναν Συνδυαςμό Ανανεωμζνο και Εμπλουτιςμζνο. 

Η προςφορά ςτον τόπο μου , είναι το πάκοσ μου και το κίνθτρό μου! 

Ο Βιοποριςμόσ, είναι το πάκοσ και το κίνθτρο κάποιων άλλων! 

Δεν ςυςτθνόμαςτε για 1θ φορά. 

Με κάποιεσ παρουςίεσ που βλζπεισ μόνο προεκλογικά-δεν ζρχονται 

οι λφςεισ! 

Και κα δοφμε, όλουσ εκείνουσ  που τθν επαφριον  των εκλογϊν κα 

εξαφανιςτοφν και κα ςυνεχίςουν να κοιτάηουν το προςωπικό τουσ 

ςυμφζρον, όπωσ ζκαναν πάντοτε άλλωςτε! 

Κι εςείσ ξζρετε ποιοι είναι αυτοί που ζκαναν επάγγελμα τθν πολιτικι 

και ποιοι είναι εκείνοι που πρόςφεραν και προςφζρουν χωρίσ 

ανταλλάγματα. 

Είμαι -και το ξζρετε- ςτθν πρϊτθ γραμμι των κοινϊν μασ αγϊνων. 

Δεν ςυμβιβάςτθκα και οφτε ςυμβιβάηομαι!  
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Συνεχίηουμε όλεσ και όλοι μαηί με επιμονι, με αποφαςιςτικότθτα, με 

μαχθτικότθτα. Πάμε λοιπόν όλεσ και όλοι μαηί. Ενωμζνοι! 

Αποφαςιςμζνοι! Αιςιόδοξοι!  

Καμία ψιφοσ χαμζνθ!  

Καμία ψιφοσ χαριςμζνθ!  

Με «Συνζπεια» πάμε να κάνουμε «Πράξθ» όςα ονειρευόμαςτε για 

τον Διμο Ορχομενοφ! 

Καλι δφναμθ και με τθ νίκθ! 

ασ ευχαριςτϊ! 


