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Συνδημότισσες και συνδημότες 

Φίλες και φίλοι 

 

Μαζευτήκαμε απόψε εδώ στη πλατεία στο Λιβαδερό για να γιορτάσουμε το 

τέλος μιας προσπάθειας, ενός καλού αγώνα του οποίου το αποτέλεσμα 

γνωρίζουμε σήμερα και δεν είναι άλλο από τη νίκη μας το βράδυ της 

Κυριακής.  

Μιας νίκης που θα σημάνει την απαρχή μιας νέας ακόμη πιο δύσκολης και 

επίπονης προσπάθειας για αλλαγή ρότας στο δήμο μας. 

Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε, και είμαι σίγουρος, γιατί σας έχω 

μαζί μου, όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε, αλλά και όλους όσους, για 

δικούς τους λόγους, δεν συμπαρατάσσονται  μαζί μας, αλλά παρόλ’ αυτά 

ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον, αυτούς που πιστεύουν ότι η επομένη 

μέρα των εκλογών θα είναι διάφανη, ηλιόλουστη και καθαρή, χωρίς τα 

σύννεφα του παρελθόντος. 

Ξεκινήσαμε πολύ καιρό πριν με εφαλτήριο και αφορμή την απαράδεκτη 

κατάσταση του δήμου. Μερικοί φίλοι αρχικά αποφασίσαμε να 

δημιουργήσουμε την ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ , έναν ιστοχώρο στον οποίο θα 

μπορούσε να συμμετέχει ο καθένας και να καταθέτει την άποψή του και τις 

ιδέες του για την έξοδο από την αυτοδιοικητική κρίση που βιώναμε.  

Την προσπάθεια αυτή πλαισίωσαν και πολλοί άνθρωποι, είτε αυτοί 

καλέστηκαν, είτε προσφέρθηκαν αυτοβούλως, που οι γνώσεις τους και οι 

σπουδές  τους προσέθεταν ένα επιπλέον επιστημονικό κύρος και 

επέκτειναν κατά πολύ το εύρος των απόψεων, των ιδεών και των 

προτάσεών μας.  

Άλλωστε για να προσεγγίσει μια κοινωνία τα οράματά της απαιτείται 

σοβαρός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός και συστηματικός 

προγραμματισμός. Απαιτούνται υπομονή, επιμονή και συνεργασία με άτομα 

που γνωρίζουν, που δημιουργούν, που τολμούν και σκέφτονται μπροστά 

από την εποχή τους. 

Ναι, είναι οι γνωστοί «επιστήμονες»,  για τους οποίους τόσο 

λοιδορηθήκαμε, αλλά τελικά, αποκτώντας σιγά-σιγά και μεις την όποια 

πολιτική πείρα, καταλάβαμε ότι τα έχει αυτά το πολιτικό παιχνίδι, και όχι 

μόνο, άλλωστε όλοι γνωρίζουμε την … «κοντή» αλεπού που δεν τα φτάνει.  

Τελικά η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ μετά από πολλές συζητήσεις, συναντήσεις, 

προτάσεις και διεργασίες μετεξελίχθηκε σε πολιτική αυτοδιοικητική κίνηση. 

Κάπως έτσι βρισκόμαστε απόψε εδώ! 

Τι θέλω να πω με όλ’ αυτά(;): 
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Ότι δεν είδαμε φως και μπήκαμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε μια άσχημη 

κατάσταση για να αναδειχθούμε, αλλά δουλέψαμε,  προσπαθήσαμε πολύ 

όλο το προηγούμενο διάστημα και είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι να 

κάνουμε πράξη τα πιστεύω μας, να ηγηθούμε της προσπάθειας ανάνηψης, 

να κάνουμε το χρέος μας σε αυτό τον τόπο με διαφάνεια, υπευθυνότητα 

και με στόχευση πάντοτε στην ποιότητα της ζωής και στην ευημερία του 

συνόλου των κατοίκων ολόκληρου του Δήμου Σερβίων. 

Πιστεύουμε σε έναν κόσμο, όπου η ευζωία, η συμμετοχή, η καινοτομία και 

η δημιουργικότητα αποτελούν βασικές κοινωνικές δομές.  

Πιστεύουμε πως η εντιμότητα, η αλληλεγγύη, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, 

το να νοιάζεσαι για τον συνάνθρωπο, για τον διπλανό σου είναι 

πρωταρχικές αξίες ζωής. 

Όραμά μας είναι να κάνουμε τον Δήμο Σερβίων έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό 

δήμο, στον οποίο οι δημότες του, θα κατοικούν, θα εργάζονται, θα 

δημιουργούν, θα ψυχαγωγούνται σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, θα 

βιώνουν μία εύκολη καθημερινότητα. 

Σε αυτή μας την προσπάθεια σας θέλουμε συνοδοιπόρους ΟΛΟΥΣ, γιατί 

πιστεύουμε στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, πιστεύουμε ότι μπορεί 

και πρέπει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα δώσουν πνοή στις 

τοπικές κοινωνίες. 

Με κανόνα μας αυτό το πιστεύω αντιμετωπίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση 

- ως ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο συμμετοχής, πρωτοβουλιών και 

δράσεων 

- Αποκρούουμε πολιτικές πρακτικές και συμπεριφορές που αναπαράγουν σε 

τοπικό επίπεδο ένα πελατειακό σύστημα διοίκησης. 

- Επιδιώκουμε ορθολογική αναδιάρθρωση δομών και διαδικασιών με χρήση 

νέων τεχνολογιών, για την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών, για την οργανική στήριξη κανόνων και δομών ελέγχου 

νομιμότητας, διαφάνειας, ισονομίας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης 

και τη συστηματική καταπολέμηση και αποδόμηση του πελατειακού 

παράγοντα στη λήψη των αποφάσεων. 

Είναι χρέος μας και πρωταρχική υποχρέωση με την ανάληψη της διοίκησης 

του Δήμου να ανταποκριθούμε θετικά στη δικαιολογημένη απαίτηση του 

κάθε πολίτη για καλύτερη ζωή, για ποιότητα παντού. 

Το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω γιατί το πιστεύω ακράδαντα, άλλωστε είναι το  

σύνθημά μας: ΓΙΝΕΤΑΙ! 

Θα ξεκινήσουμε από την καρδιά του προβλήματος, μία από τις βασικές 

ελλείψεις και δυσλειτουργίες των τελευταίων χρόνων: από τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 
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Μια διοίκηση στην οποία άμεσα θα πρέπει να αποκατασταθεί η 

δημοκρατική της λειτουργία.  

Το πρώτο πράγμα, αναγκαίο και βασικό είναι η κατάρτιση του σχεδίου 

οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου. Πρέπει πρώτα να συμμαζέψουμε, να 

βάλουμε τάξη στο χάος. 

Δεν ανακαλύψαμε εμείς τη δημοκρατία, δεν περηφανευόμαστε ότι κάνουμε 

τομές και εισάγουμε νέους κανόνες, οι κανόνες υπάρχουν, απλά πρέπει να 

λειτουργήσουν, απλά θα πρέπει να γίνει κτήμα μας, να θεωρείται 

αυτονόητη και μη διαπραγματεύσιμη η δημοκρατικά αναβαθμισμένη 

λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, όπως το δημοτικό 

συμβούλιο, τα κοινοτικά, τα διοικητικά  συμβούλια των νομικών 

προσώπων, οι επιτροπές. 

Η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών για θέματα που τους αφορούν 

είναι «εκ των ων ουκ άνευ» για μας και θα τα εφαρμόσουμε. Πως; 

Με την υποχρεωτική ηλεκτρονική ανάρτηση στον ιστοχώρο του Δήμου 

όλων των πράξεων και αποφάσεων των αυτοδιοίκητων οργάνων για την 

ενίσχυση της διαφάνειας. 

Με την υποχρεωτική on–line μετάδοση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων 

καθώς και όλων των επιτροπών του Δήμου (Οικονομική επιτροπή, 

ποιότητας Ζωής, επιτροπή διαβούλευσης). 

Με τη σύνταξη και δημοσιοποίηση ενοποιημένου οικονομικού 

προϋπολογισμού, για κάθε έτος. 

Με την ίδρυση ανεξάρτητου οργάνου ελέγχου για την εξασφάλιση της 

νομιμότητας και της διαφάνειας των οικονομικών. 

Με ανοιχτή πρόσκληση σε επαγγελματίες για την προμήθεια προϊόντων  και 

υπηρεσιών, ώστε να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία και ύποπτες 

προτιμήσεις. 

Με διασύνδεση και ειλικρινή συνεργασία με όλους τους φορείς της 

περιοχής, τους επαγγελματικούς συλλόγους για την αντιμετώπιση από 

κοινού, θεμάτων κοινωνικής πολιτικής. 

 

 

Δεν είμαστε παντογνώστες. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Χρειαζόμαστε τη 

συμμετοχή σας, χρειαζόμαστε την παρέμβαση των πολιτών, γι’ αυτό θα 

προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης 

Προβλημάτων.  
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Αυτή η υπηρεσία θα δίνει πάσης φύσης πληροφορίες σχετικά με την πόλη 

και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος, θα απαντά σε απορίες και 

ερωτήματα των δημοτών, θα δέχεται και θα σημειώνει υποδείξεις τις οποίες 

θα διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα του Δήμου. 

Θα λαμβάνει και θα καταγράφει όλα τα προβλήματα ή αιτήματα του δημότη 

και τα θα τα προωθεί για άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση 

τους. 

Θα παρακολουθεί το χειρισμό τους και θα πληροφορεί το δημότη για τα 

αποτελέσματα. 

Θα ενημερώνει για τα έργα που πραγματοποιούνται στον Δήμο. 

Το Κέντρο Διαχείρισης Προβλημάτων στόχο θα έχει τη διαρκή βελτίωση της 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη συνολική 

ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των κατοίκων όλου του Δήμου. 

Η καινοτομία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι δημότες θα μπορούν είτε με 

επί τόπου επίσκεψη είτε, είτε μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής, είτε 

μέσω e-mail και τέλος μέσα από ειδική εφαρμογή για έξυπνα κινητά, να 

επικοινωνούν και να λαμβάνουν ενημέρωση για το θέμα τους. 

Έτσι με απλά βήματα ο Δήμος όχι μόνο θα ενημερώνεται άμεσα για τα 

προβλήματα των δημοτών, αλλά –και το κυριότερο- θα είναι υπόλογος για 

τυχόν μη επίλυσή τους.  

Ο Δήμος δεν είναι μία απρόσωπη δημόσια υπηρεσία, έχει πρόσωπο: είστε 

εσείς, θα είμαστε και μεις, αλλά είναι και οι εργαζόμενοί του, αυτοί που με 

την πολιτική καθοδήγησή μας θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα και το όραμά 

μας, έτσι: θα προχωρήσουμε ΑΜΕΣΑ στην απογραφή και αξιολόγηση  του 

προσωπικού του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων, με  σκοπό  την 

ορθότερη κατανομή  και αξιοποίησή του, την αναγκαία αναδιοργάνωση του 

εσωστρεφούς και συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης και τη μετεξέλιξή 

του σε ένα σύγχρονο, φιλικό, αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα 

διοίκησης, στην υπηρεσία των πολιτών. 

 

 

Στην εποχή μας θεωρούμε αδιανόητο και εντέλλει καταστροφικό ένας 

δήμος να μην έχει παρουσία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και να μην είναι 

ενημερωμένος για τα ευρωπαϊκά θέματα. 

Την εξωστρέφεια αυτή λοιπόν θα εφαρμόσουμε με την ίδρυση γραφείου 

ευρωπαϊκών υποθέσεων, μια υπηρεσία συντονισμού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού για τον εντοπισμό και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που να ενδιαφέρουν το Δήμο. 
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Ζούμε σε μία προικισμένη με φυσικό κάλλος περιοχή. Μια τοποθεσία 

πλούσια σε δάση, η οποία, δυστυχώς, είναι απροστάτευτη από τον κίνδυνο 

φυσικών καταστροφών, γι’ αυτό θα ιδρύσουμε τμήμα Πολιτικής προστασίας 

με αναπτυγμένο σχέδιο λειτουργίας και δράσης. 

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι δήμοι καλούνται να παίξουν ένα ρόλο 

συμπληρωματικό σε αυτό της Περιφέρειας. Γεννάται λογικά το ερώτημα 

κατά πόσο ο ρόλος αυτός είναι αρκετός ή θα πρέπει να εντατικοποιηθεί, ως 

προς την αποτελεσματικότητα του ή πιθανόν να αναβαθμιστεί και νομικά 

έτσι ώστε να προσφέρει καλύτερη προστασία στους δημότες και στο 

φυσικό περιβάλλον. 

Εμείς θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, γι’ αυτό θα επανεξετάσουμε και 

θα εκσυγχρονίσουμε το όποιο υφιστάμενο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, το 

οποίο μάλιστα θα είναι στη διάθεση κάθε πολίτη μέσω της ιστοσελίδας του 

Δήμου. Μέσα από αυτό, όλοι θα μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια που 

πρέπει να πάνε και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, 

πλημμύρας, καύσωνα ή άλλης φυσικής απειλής. 

 

 

Άλλη μία προτεραιότητά στην οποία θα χρειασθούμε την έμπρακτη στήριξή 

σας είναι η θέσπιση Δικτύου Εθελοντών 

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής. 

Αποτελεί πλέον αυτονόητη πραγματικότητα στις εξελιγμένες κοινωνίες του 

κόσμου. 

Είναι εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς, όπου το άτομο, χωρίς το 

κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, από τη βασική του ανάγκη για 

αλληλεγγύη, προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για έναν κοινωφελή 

σκοπό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή 

φορέα. 

Ο εθελοντισμός ως ιδέα, έχει ηθική αξία και οφείλουμε όχι μόνο να τον 

ενστερνιστούμε εμείς οι ίδιοι, αλλά να τον καλλιεργήσουμε και να τον 

διαδώσουμε, κυρίως στους νέους συμπολίτες μας. 

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, με τις ιδιαίτερα σκληρές οικονομικές 

και κοινωνικές καταστάσεις που όλοι ζούμε, η προσπάθεια προσφοράς στο 

κοινωνικό σύνολο, αποτελεί ίσως τον μοναδικό συνδετικό κρίκο της 

διατήρησης της κοινωνικής μας συνοχής. 

Σκοπός του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Σερβίων προτείνεται να είναι η 

παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία,η αλληλεγγύη, η 

προστασία της δημόσιας υγείας, η πολιτική προστασία,η προστασία του 
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περιβάλλοντος, ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, οι υπηρεσίες σε άτομα 

με ειδικές ανάγκες, η ενημέρωση των δημοτών σχετικά με προγράμματα 

που εφαρμόζει ο Δήμος. Αυτοί είναι μερικοί από τους τομείς που μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί το δίκτυο εθελοντών. Αυτή η λίστα μπορεί να 

εμπλουτιστεί και με δικές σας προτάσεις και φυσικά αναλόγως των 

αναγκών που μπορούν να προκύψουν κατά καιρούς. 

 

 

Σας μίλησα στην αρχή για την ποιότητα της ζωής μας και όταν μιλάμε για 

ποιότητα ζωής το πρώτο που έρχεται στο μυαλό όλων μας –χωρίς παρόλ’ 

αυτά να είναι το πρωταρχικό- είναι η καθαριότητα, το καθαρό περιβάλλον 

διαβίωσης και εργασίας.  

Αντικρίζοντας καθημερινά μια απαράδεκτη κατάσταση θεωρώ ότι 

απαιτούνται άμεσα ειδικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

σε θέματα περιβάλλοντος. 

Αυτή την απελπιστική κατάσταση πρέπει να την αναστρέψουμε. Είναι 

αδιανόητο να βλέπουμε τους δρόμους, τις γειτονιές, τα δημόσια κτίρια 

πλημμυρισμένα  από απορρίμματα και να περιμένουμε από το δήμο να 

φροντίσει για τον καθαρισμό. Όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και 

να κάνουμε τρόπο ζωής μας το σεβασμό της πόλης μας. 

Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην υλοποίηση ειδικών δράσεων για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος 

Αναγκαίες δράσεις και εφικτές είναι η αύξηση του ποσοστού και του όγκου 

των ανακυκλούμενων οικιακών και δημοτικών απορριμμάτων.  

Η ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας και η εκπαίδευσή του σε νέες 

τεχνολογίες. 

Η λειτουργία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κτηνοτροφικών 

αποβλήτων. 

 

 

 

Δεν νοείται σύγχρονος δήμος χωρίς την ύπαρξη δημοτικής επιχείρησης 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Η άμεση ίδρυσή της πέρα από την 

αποδέσμευση και ελάφρυνση της οικονομικής υπηρεσίας θα διευκολύνει 

και τους πολίτες στην εξυπηρέτηση και την επίλυση των αιτημάτων τους. 
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Επίσης υπάρχει ανάγκη προώθησης ενός σχεδίου ενιαίας διαχείρισης της 

ύδρευσης σε όλο το Δήμο, για την εξασφάλιση καθαρού νερού σε όλες τις 

κοινότητες, σε όλες τις συνοικίες, σε  όλους τους πολίτες και εννοείται 

επιβεβλημένος για εμάς είναι ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου 

νερού . 

 

 

Τι να πρωτοπεί κανείς για το φυσικό περιβάλλον στο δήμο μας. Δυο 

διαδοχικές λίμνες στις παρυφές ορεινών καταπράσινων οικοσυστημάτων. 

Η θέση των Λιμνών αυτών σηματοδοτεί και τις σχετικές αναγκαίες 

πολιτικές περιβαλλοντικής ισορροπίας, με προεκτάσεις στον  πολιτιστικό και 

στο παραγωγικό επίπεδο, αλλά και στον ίδιο τον τρόπο ζωής μας. 

Ταυτόχρονα, το μοναδικό περιβάλλον των δασωμένων ορεινών όγκων, 

συμπληρώνει ένα σπάνιο φυσικό κάλλος, πραγματική περιουσία για το 

Δήμο μας. 

Η προστασία και η ανάδειξη των οικοσυστημάτων αυτών είναι για μας 

ακόμη μία προτεραιότητα με ύψιστη σημασία και αξία, και ο σχεδιασμός 

μας περιλαμβάνει: 

Την αποτελεσματική προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των 

οικοσυστημάτων και των περιαστικών φυσικών χώρων και τοπίων. 

Την ανάδειξη και συνετή διαχείριση του ορεινού όγκου του Δήμου από τα 

Καμβούνια μέχρι τα Πιέρια. 

Τη διαμόρφωση πλαισίου φύλαξης και αξιοποίησης Δασών ιδιαίτερου 

φυσικού κάλους όπως του Καταφυγίου, της Καστανιάς, του Λιβαδερού και 

της Ελάτης. 

Την ανάπλαση προσβάσιμων σημείων της παραλίμνιας ζώνης του Δήμου 

μας, με δημιουργία μικρών πάρκων και σημείων αθλητισμού και 

δραστηριοτήτων. 

 

 

Τα παιδιά είναι το μέλλον του κάθε τόπου. Στους νέους εναποθέτουμε τις 

ελπίδες και τα όνειρά μας για το αύριο. Τα παιδιά πρέπει να στηρίξουμε 

δίνοντάς τα τα εφόδια για να συνεχίσουν και να προκόψουν. Και τα εφόδια 

αυτά είναι η παιδεία και η μόρφωση, η ανάπτυξη χαρακτήρων και η 

υποβοήθηση των δεξιοτήτων τους. 
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Σα χώρα περάσαμε από τη λαίλαπα μιας οικονομικής κρίσης που είχε 

αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ακόμη και στους πιο 

ευαίσθητους όπως είναι η Παιδεία.  

Καθήκον μας λοιπόν είναι να εντείνουμε την προσπάθειά μας για την 

ανόρθωση της, καθώς και την ανεύρεση τρόπων για τη συνεχή διασύνδεσή 

της τόσο με την κοινωνία όσο και τον πολιτισμό. 

Προγραμματικές δεσμεύσεις μας αποτελούν: 

Η συνέχιση και ένταση των προσπαθειών για τη βελτίωση των σχολικών 

μονάδων και των συμπληρωματικών υποδομών μέσα και έξω από το 

σχολείο (αίθουσες, αυλές, διαδρομές), ώστε να καταστούν πολυχώροι 

ανάπτυξης πολύπλευρων δραστηριοτήτων, ελκυστικά κέντρα  της γειτονιάς 

για τους μαθητές και για όλους μας. 

Η διάθεση των σχολικών υποδομών στην κοινωνία, τα απογεύματα και τις 

αργίες, ως φορέων πολιτισμού. 

Η δραστηριοποίηση των σχολικών επιτροπών για δράσεις πολύπλευρης 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. 

Η οργάνωση από τους ίδιους τους μαθητές μαθημάτων κυκλοφοριακής και 

αθλητικής αγωγής. 

Η συνεργασία με τουριστικούς φορείς της περιοχής, για την ανάπτυξη του 

μαθητικού τουρισμού. 

Η δημιουργία τέλος Δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών- τα λεγόμενα  ΚΔΑΠ. Σκοπός τους είναι να παρέχουν παιδαγωγικές 

δραστηριότητες ποιοτικές και δημιουργικές, ατομικές ή ομαδικές, να 

γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού, αλλά και να βοηθήσουν 

συγχρόνως και τους γονείς που εργάζονται. 

 

Επανέρχομαι για λίγο στο θέμα της δημοκρατικής λειτουργίας και της 

εκπροσώπησης στο Δήμο. 

Ο Δήμος Σερβίων δεν είναι μόνο τα Σέρβια. 

Ο Δήμος Σερβίων είναι και το Λιβαδερό, το Μικρόβαλτο, η Ελάτη, είναι το 

Τρανόβαλτο, είναι τα Καμβούνια. 

Όλοι ίσοι, όλοι μαζί στα προβλήματα, όλοι μαζί στις λύσεις και τα οφέλη. 

Τα Σέρβια, τα Καμβούνια και το Λιβαδερό και όλα τα χωριά μας οι 

Δημοτικές δηλαδή και τοπικές κοινότητες που ολοκληρώνουν και 

ισχυροποιούν την ταυτότητα αυτού του Δήμου, είναι αναγκαίο να 
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ενισχυθούν και να διατηρήσουν την ιστορικότητα, τα χαρακτηριστικά και 

την αυτονομίας τους. 

Πρόθεση και απόφασή  μας είναι να επανεξετάσουμε από την αρχή πολλές 

από τις προβλέψεις της νομοθεσίας και να εφαρμόσουμε διαδικασίες που 

θα εξασφαλίζουν ισόρροπη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων. 

Βασική μας στόχευση είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των Συμβουλίων 

των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ώστε να παίζουν κύριο ρόλο στην 

επίλυση των τοπικών προβλημάτων. 

Και γι’ αυτό προτείνουμε: 

Την ολοκληρωτική αλλαγή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 

Τη δίκαιη κατανομή των δημοτικών κονδυλίων και ισότιμη συμμετοχή στο 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. 

Την ψηφιακή ενοποίηση των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. 

Την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα με αντικειμενική αδυναμία 

προσπέλασης στις υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος σαν το δικό μας με τέτοια γεωγραφική 

έκταση και τέτοιες αποστάσεις μεταξύ των οικισμών να διοικείται μόνο από 

τα Σέρβια. Το είδαμε πως λειτούργησε, νιώσαμε την παταγώδη αποτυχία 

και πιο πολύ βέβαια νιώσατε εσείς την εγκατάλειψη και την απομόνωση. 

Αυτό θα σταματήσει, δεν είστε δημότες δεύτερης κατηγορίας.  

Θα προχωρήσουμε στην άμεση μεταφορά αρμοδιοτήτων στους προέδρους 

των Συμβουλίων για επίλυση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης 

των δημοτών τοπικά. 

Θα εφαρμοσθεί αυστηρά η υποχρέωση των υπηρεσιών του Δήμου να 

απαντούν στα αιτήματα και τις αποφάσεις των Τοπικών συμβουλίων. 

Θα θεσμοθετήσουμε την εξαμηνιαίας ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέματα Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, παρουσία των 

προέδρων τους. 

Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου θα περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα ποσά και έργα για κάθε μία Δημοτική και Τοπική Κοινότητα 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες που η ίδια θα καθορίζει. 
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Για τα σημαντικά θέματα οι περιφερειακοί Αντιδήμαρχοι θα παρίστανται 

υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών 

Κοινοτήτων.  

 

Στην επίσκεψή μας πριν μερικές μόλις ημέρες, συζητήσαμε μαζί σας και 

καταγράψαμε τα άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας, καθώς και άλλα 

θέματα που χρήζουν μελέτης και έρευνας για την επίλυσή τους. 

Δεν θα σας κουράσω απαριθμώντας τα, ούτε έχω σκοπό να σας υποσχεθώ 

θαύματα της επόμενης μέρας, αλλά αυτό για το οποίο μπορώ να δεσμευθώ 

είναι ότι θα ασχοληθούμε με ευαισθησία και ενσυναίσθηση της υποχρέωσης 

που έχουμε απέναντί σας.  

Γκρινιάζουμε όλοι ότι το κράτος έχει παρατήσει τα χωριά στη μοίρα τους 

και έχουμε δίκιο, αλλά ποιος μπορεί να δικαιολογήσει έναν δήμο, έναν 

δήμαρχο ότι κάνει κάτι τέτοιο σε συνδημότες του;   

   

 

Φίλες και φίλοι, Αγαπητοί συνδημότες της πρώην Κοινότητας Λιβαδερού 

 

Δεν σας κρύβω ότι διαπνεόμαστε από σχέδια και ιδέες. 

Είναι πολλά αυτά που ονειρευτήκαμε και σχεδιάσαμε για το δήμο μας, για 

όλους μας. 

Τίποτε όμως από όλα αυτά –σας διαβεβαιώνω- δεν είναι ανεδαφικό, δεν 

είναι ουτοπικό.  

Εμείς έχουμε τη διάθεση να δουλέψουμε, έχουμε την όρεξη να τα 

πετύχουμε, γιατί ξέρουμε ότι ΓΙΝΕΤΑΙ! 

Η επίτευξη λοιπόν αυτών των στόχων συνοψίζεται σε δύο λέξεις: την 

Ανάπτυξη και την Ευημερία. 

Πως θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους;  

Στηριζόμενοι φυσικά στα πλεονεκτήματά μας, σε αναπτυξιακούς τομείς που 

ήδη διαθέτουμε και μένουν ανεκμετάλλευτοι και ανενεργοί και που 

σημειωτέον μεγάλο μέρος τους μπορεί να προέλθει από το Λιβαδερό. 

Ο πρώτος αναπτυξιακός πυλώνας για την περιοχή μας, είναι ο 

Αγροτοδιατροφικός τομέας. 
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Ο αγροδιατροφικός τομέας περιλαμβάνεται στους 5 κλάδους με τον 

υψηλότερο πολλαπλασιαστή στην ελληνική οικονομία και αποτελεί το 

κλειδί για την ανάπτυξη, καθώς μπορεί να υποστηρίξει την αύξηση της 

απασχόλησης, τις επενδύσεις, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία 

εισοδήματος. 

Ακόμη και σήμερα, που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα μεγάλα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αγροδιατροφικού τομέα, η συμμετοχή 

του στην οικονομία είναι υψηλή υπερβαίνοντας το 3% του ελληνικού ΑΕΠ, 

ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι στρατηγική 

επιλογή μας. Πιστεύουμε στην αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής 

και πρωτογενούς μεταποίησης, εστιάζοντας στον εξορθολογισμό της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας, στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. 

Τελικός στόχος μας είναι η παραγωγή επώνυμων αγροδιατροφικών 

προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, διεθνώς ανταγωνιστικών από 

σύγχρονες και βιώσιμες σε βάθος χρόνου γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

 

Λίγο πριν αναφέρθηκα στο φυσικό κάλλος της περιοχής μας, στη μοναδική 

φύση της, στη λίμνη, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μας. 

Εδώ λοιπόν εντοπίζουμε τον δεύτερο αναπτυξιακό τομέα: Στον τουρισμό. 

Ο τουρισμός πρέπει πλέον να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό 

της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής κάθε πολιτικού οργανισμού και 

ειδικά σε τοπικό επίπεδο. 

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη βασίζεται 

σε µη εντατικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες, θέτοντας την ποιότητα 

ως προτεραιότητα έναντι της ποσότητας. 

Στην περιοχή μας είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων αξόνων τουρισμού, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο 

Στρατηγικό Σχέδιο του ΕΟΤ και αυτές είναι ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο 

τουρισμός για τη φύση και τις δραστηριότητες και ο αθλητικός τουρισμός. 

 

Για να προχωρήσουμε όμως σε τέτοιου είδους τουριστική ανάπτυξη θα 

πρέπει να δημιουργηθούν οι βασικές προϋποθέσεις που δεν είναι άλλες 

από: 

Τη Βελτίωση των μεταφορικών και των τουριστικών υποδομών και στο 

οδικό δίκτυο και τις λοιπές υποστηρικτικές δομές. 
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Την Ανάδειξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας και εστιασμένη και 

στοχευμένη προβολή του Δήμου μέσω ολοκληρωμένων δράσεων αλλά και 

των τοπικών προϊόντων. 

Στην εποχή μας πρέπει να παίζουμε με σύγχρονους όρους, να 

χρησιμοποιούμε καινοτόμα εργαλεία και να παρακολουθούμε συνεχώς τις 

τάσεις και τις επερχόμενες αλλαγές στον πλανήτη. Με οχήματα τον 

πολιτισμό και τον τουρισμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε την 

προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας. 

Το ζητούμενο σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες είναι η αρμονική συνύπαρξη 

τουρισμού και πολιτισμού με ταυτόχρονη ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς κάθε τόπου. 

Τη δημιουργία και προώθηση επιλεγμένων πακέτων εμπειριών για την 

ιστορία, τις φυσικές ομορφιές αλλά και τις δραστηριότητες, που θα 

μπορούσε κάποιος να ζήσει ερχόμενος στον τόπο μας, σε συνεργασία με 

εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού του εσωτερικού και του εξωτερικού, με 

bloggers και με ανθρώπους που είναι σε θέση να επηρεάσουν 

συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών. 

Τη Συνεργασία με φορείς πολιτισμού όπως η Εφορεία αρχαιοτήτων 

Κοζάνης για προτάσεις και από κοινού διαχείριση δράσεων στον τουρισμό 

και τον πολιτισμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους επισκέπτες σε διαδικτυακούς τόπους της 

χώρας μας, το 45% ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό. Μόνο το 15% από 

αυτούς επισκέπτεται τελικώς την Ελλάδα! Εδώ υπάρχει μία ευκαιρία! 

Η Ανάδειξη της λίμνης για δραστηριότητες και χόμπι, αλλά και για αθλητικά 

δρώμενα. 

Ο  χώρος του παλιού οικισμού της ΔΕΗ στα Ίμερα πιθανώς θα μπορούσε να 

περάσει στη διοικητική δικαιοδοσία του Δήμου, εδώ και πολλά χρόνια  

παραμένει  εντελώς αναξιοποίητος. 

Με όχημα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, με τον Δήμο να ορίζει το πλαίσιο 

λειτουργίας, θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε κέντρο αθλητικής 

προετοιμασίας και φιλοξενίας αθλητών για αθλήματα του νερού. 

Έχουμε ένα στολίδι στα Σέρβια, το Πολιτιστικό κέντρο, το οποίο θα 

μπορούσε και πρέπει να γίνει η αφετηρία για την προώθηση του 

πολιτισμού. 
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Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν ακόμη αναπτυξιακό τομέα 

που παραμένει πρακτικά ανεκμετάλλευτος και που δεν είναι άλλος από την 

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων γης. 

Πριν από 20 χρόνια στην περιοχή του Τρανοβάλτου, εδώ που βρισκόμαστε, 

δραστηριοποιούνταν πάνω από 15 επιχειρήσεις και 450 εργαζόμενοι 

απασχολούνταν με την επεξεργασία του μαρμάρου. Σήμερα έχουν 

απομείνει ελάχιστες. 

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μίας κακής εκμετάλλευσης, χωρίς κανέναν 

στρατηγικό σχεδιασμό (!) 

Ο Δήμος είναι μέτοχος στην Ανώνυμη εταιρία «Μάρμαρα Τρανοβάλτου» και 

με όχημα αυτή την εταιρία θα μπορούσε να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής 

και με χρήματα του τοπικού πόρου ανάπτυξης (που υπάρχουν και μένουν 

ανεκμετάλλευτα) θα μπορούσε να δοθεί ζωή σε όλα τα Καμβούνια. 

Εξάλλου τα ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου Τρανοβάλτου και 

οι ιδιότητές του, το έχουν καταστήσει ως ένα από τα καλύτερα μάρμαρα 

στην Ελλάδα, συγκρινόμενο ακόμη και με το πεντελικό. 

 

Συνδημότισσες και συνδημότες 

Ο τόπος μας – πιστέψτε με - έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, εφόσον 

αξιοποιηθούν σωστά τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.  

Πριν από όλα όμως τα σχέδια, τις μελέτες και τους στόχους βρίσκεται η 

πραγματική δύναμη της περιοχής, που δεν είναι άλλη από τους κατοίκους 

της.  

ΝΑΙ!, η πραγματική δύναμη είστε εσείς. Εσείς πρέπει να αναζητήσετε μέσα 

σας το δήμο που θέλετε να συνεχίσετε να ζείτε, το δήμο που θέλετε να 

κληροδοτήσετε στα παιδιά σας. 

Εσείς πρέπει να ξαναγαπήσετε τα Σέρβια, να οραματιστείτε τα ορεινά και τα 

παραλίμνια χωριά μας. 

Εσείς πρέπει να μας εμπνεύσετε, να μας καθοδηγήσετε και να μας 

στοχοθετήσετε. 

Η δική σας εμπιστοσύνη θα μας δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα 

προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Η δική σας ώθηση θα μας οδηγήσει στο αύριο. 

Η πορεία θα είναι δύσκολη. 

Η αλλαγή είναι δύσκολη. 
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Η ανάπτυξη είναι δύσκολη. 

 

Όλα είναι δύσκολα εάν δεν προσπαθήσεις. 

 

ΤΙΠΟΤΑ όμως δεν είναι ακατόρθωτο 

Γιατί 

 

Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι ! 

 

 

Ευχαριστώ! 

 

 

 

 


