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 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ  

ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014 

Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι  

Μετϊ τη χθεςινό ςυζότηςη ςτο Δημοτικό μασ Συμβούλιο του 

Τεχνικού Προγρϊμματοσ του 2014,  

ςυζητούμε ςόμερα τον Προώπολογιςμό για τη χρονιϊ που μασ 

ϋρχεται.  

Όπωσ ανϋφερα και χθεσ, ςε αυτϊ τα δύο ςχϋδια,  

αποτυπώνεται ξεκϊθαρα η ςτρατηγικό τησ Διούκηςησ μασ 

για την επόμενη χρονιϊ.  

Καθώσ και οι ϊξονεσ και προτεραιότητεσ τησ δημοτικόσ πολιτικόσ 

που θα ακολουθόςουμε. 

Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι. 

Με τον προώπολογιςμό του 2014 επιλϋγουμε για μια ακόμη φορϊ  

το δρόμο τησ ευθύνησ,  

τησ ςυνϋπειασ,  

τησ αποτελεςματικότητασ.  

Εξακολουθούμε να υπηρετούμε την πρώτη προτεραιότητα που 

ϋχουμε θϋςει, 
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όςον αφορϊ τη διαχεύριςη των οικονομικών μασ,  

που δεν εύναι ϊλλη από μια ςυνεχό εφαρμογό μιασ πολιτικόσ 

οικονομικόσ εξυγύανςησ. 

Και οικονομικό εξυγύανςη ςημαύνει καταρχόν απαλλαγό του Δόμου 

Αμαρουςύου από το βϊροσ των χρεών του παρελθόντοσ. 

Αλλϊ και εφαρμογό μιασ πολιτικόσ που θα μασ επιτρϋψει να μην 

εύναι ελλειμματικό η οικονομικό χρόςη κϊθε χρονιϊσ. 

Αποτελεύ υποχρϋωςη των Δόμων, με βϊςη το νϋο θεςμικό πλαύςιο , 

να εμφανύζουν τουλϊχιςτον ιςοςκελιςμϋνουσ προώπολογιςμούσ, αν 

όχι πλεοναςματικούσ. 

Και για να ανταποκριθούμε ωσ Δόμοσ ςε αυτό την υποχρϋωςη, 

ϋπρεπε καταρχόν να αντιμετωπύςουμε τισ οφειλϋσ και τα χρϋη του 

παρελθόντοσ. 

Τα χρϋη αυτϊ, που μεταφϋρονταν ςτουσ προώπολογιςμούσ μασ από 

χρόνο ςε χρόνο, όταν η αιτύα που εύχαμε ελλειμματικϋσ χρόςεισ. 

Το Πρόγραμμα Οικονομικόσ Εξυγύανςησ που υιοθετόςαμε , 

προϋβλεπε ότι ο Δόμοσ μασ θα πετύχαινε να το ςτόχο του 

ιςοςκελιςμϋνου προώπολογιςμού το 2017. 

Εμεύσ όμωσ, 

 θα πετύχουμε το ςτόχο αυτό το 2014,  

τρύα χρόνια νωρύτερα. 
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Δηλαδό, ο προώπολογιςμόσ του 2014 θα εύναι ο πρώτοσ 

ιςοςκελιςμϋνοσ προώπολογιςμόσ του Δόμου Αμαρουςύου  

Εύμαςτε τρύα χρόνια μπροςτϊ από το ςτόχο που ϋχουμε θϋςει. 

 

Και πετυχαύνουμε το ςτόχο μασ νωρύτερα από ότι εύχαμε 

προβλϋψει,  

γιατύ εφαρμόςαμε με ςυνϋπεια από το 2009, 

με ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο, 

 μια πολιτικό νοικοκυρϋματοσ. 

Αφού πετύχαμε την κρύςιμη διετύα 2007-2008  

να αποτρϋψουμε την οικονομικό κατϊρρευςη του Δόμου  

από τη βαριϊ κληρονομιϊ των εκατοντϊδων εκατομμυρύων ευρώ, 

ςτη ςυνϋχεια εφαρμόςαμε το ςχϋδιο αυτό. 

Μειώςαμε τον αριθμό των Νομικών Προςώπων του Δόμου, 

από 23 ςε 3. 

Προχωρόςαμε ςε περιςτολό των δαπανών. 

Επαναδιαπραγματευτόκαμε τα δϊνεια που εύχαν ςυναφθεύ από το 

παρελθόν ,  

μειώνοντασ την οφειλό ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ , 
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με όφελοσ πολλϊ εκατομμύρια ευρώ για το Δόμο, 

όπωσ ϋγινε ςτην περύπτωςη του δανεύου τησ BEARN STEARNS. 

Η επιμηκύνοντασ την διϊρκεια αποπληρωμόσ των δανεύων,  

ςε βϊθοσ 25ετύασ, αφού μασ δόθηκε αυτό η δυνατότητα. 

Με τα χρόματα που εξοικονομόςαμε  

από τη μεύωςη των ποςών που καταβϊλλουμε ςε ετόςια βϊςη για 

τόκουσ και χρεολύςια, 

από τα χρόματα που διεκδικόςαμε και πόραμε από το Υπουργεύο 

Εςωτερικών για πληρωμό ληξιπρόθεςμων ,  

ύψουσ 19,5 εκατομμυρύων ευρώ, 

από δικϊ μασ χρόματα που μασ ϋμειναν ςτο ταμεύο χϊρη ςτην 

περιςτολό των δαπανών μασ, 

πετύχαμε ςε διϊςτημα ελϊχιςτων ετών, 

 να αποπληρώςουμε οφειλϋσ δεκϊδεσ εκατομμυρύων. 

Ο πύνακασ οφειλών του Δόμου μασ το 2007 ϋφτανε τα 60 

εκατομμύρια ευρώ. 

Με τη ςταδιακό αποπληρωμό όλα αυτϊ τα χρόνια και το 

νοικοκύρεμα που κϊναμε, 

το 2014 ο πύνακασ οφειλών μασ θα εύναι μόλισ 4 εκατομμύρια ευρώ. 
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Δηλαδό ϋνα ποςό απολύτωσ διαχειρύςιμο, 

γεγονόσ που θα μασ επιτρϋψει να ιςοςκελύςουμε τον 

προώπολογιςμό τησ επόμενησ χρόνιϊσ. 

Και θϋλω να ςασ υπενθυμύςω ϋνα ςτοιχεύο που εύχε προκύψει από 

τη ςυζότηςη του Ιςολογιςμού του 2011. 

Εύχαμε επιςημϊνει τότε, 

 πωσ αν το αποτϋλεςμα χρόςησ τησ χρονιϊσ εκεύνησ εύχε 

αποτυπωθεύ με τα ςτοιχεύα προ αποςβϋςεων και τόκων ,  

τότε ο ιςολογιςμόσ θα όταν πλεοναςματικόσ.  

 

Στοιχεύο που αποδεικνύει ότι από το 2010 ο Δόμοσ μασ βαδύζει ςτο 

ςωςτό δρόμο,  

όςον αφορϊ την οικονομικό διαχεύριςη του.  

Και επιβεβαιώνεται η ορθό πορεύα μασ  

και κατϊ την κατϊρτιςη των ςτοιχεύων που αφορούν τον 

προώπολογιςμό του 2014. 

 

Ένα ϊλλο ςτοιχεύο που αποδεικνύει ότι ο Δόμοσ μασ εύναι ςε ςωςτό 

δρόμο, 

εύναι οι χρηματοοικονομικού δεύκτεσ του προώπολογιςμού του 2014. 

 

Εύναι ο δεύκτησ τησ αυτονομύασ,  

που αποτυπώνει τη ςχϋςη μεταξύ ςυνολικών εςόδων προσ τακτικϊ 

ϋςοδα. 
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Όςο πιο υψηλόσ εύναι αυτόσ ο δεύκτησ, τόςο πιο αυτόνομοσ εύναι 

οικονομικϊ ο Δόμοσ. 

Στην περύπτωςη μασ,  

ο δεύκτησ αυτονομύασ όταν ςτον προώπολογιςμό του 2013, 29,60%. 

Και ςτον προώπολογιςμό του 2014 θα εύναι 36,7% 

 

Άλλοσ ςημαντικόσ δεύκτησ, εύναι αυτόσ τησ  ανεξαρτηςύασ. 

Εύναι ο δεύκτησ που αποτυπώνει τη ςχϋςη ςυνολικών εξόδων με 

ύδιων εςόδων. 

Και ςτην περύπτωςη αυτό, όςο πιο υψηλόσ εύναι αυτόσ ο δεύκτησ, 

τόςο πιο οικονομικϊ ανεξϊρτητοσ εύναι ο Δόμοσ. 

Στην περύπτωςη μασ,  

ο δεύκτησ ανεξαρτηςύασ όταν ςτον προώπολογιςμό του 2013, 33,91%. 

Και ςτον προώπολογιςμό του 2014 θα εύναι 66,95%, δηλαδό 

διπλϊςιοσ. 

 

Θα ςασ αναφϋρω για να μην ςασ κουρϊςω ϋναν ακόμη 

αριθμοδεύκτη ,  

που αποδεικνύει ότι βριςκόμαςτε ςε τροχιϊ εξυγύανςησ. 

Εύναι ο δεύκτησ αποπληρωμόσ δανειακών υποχρεώςεων. 

Εύναι ο δεύκτησ που αποτυπώνει τη ςχϋςη ςυνολικών τακτικών 

εςόδων με πληρωμό τοκοχρεωλυςύων.  

 

Όςο πιο χαμηλόσ εύναι αυτόσ ο δεύκτησ,  

τόςο πιο οικονομικϊ ιςχυρόσ εύναι ο Δόμοσ,  

αφού δεν εύναι αναγκαςμϋνοσ να πληρώνει μεγϊλο μϋροσ των 

εςόδων του για τοκοχρεολύςια. 
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Στην περύπτωςη μασ,  

ο δεύκτησ αυτόσ όταν ςτον προώπολογιςμό του 2013, 19,71%. 

Και ςτον προώπολογιςμό του 2014 θα εύναι 13,31%, δηλαδό 

ςημαντικϊ χαμηλότεροσ. 

 

Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι 

Λυπϊμαι αν ςασ κούραςα παραθϋτοντασ τόςα πολλϊ αριθμητικϊ 

ςτοιχεύα,  

αλλϊ θεωρώ ότι όταν χρόςιμο,  

γιατύ όθελα όλοι να γνωρύζουν την προςπϊθεια που ϋχει γύνει, 

 προκειμϋνου να μπει επιτϋλουσ τϋλοσ ςτο φαύλο κύκλο των χρεών 

και δανεύων,  

που υπονόμευαν τα τελευταύα χρόνια το μϋλλον και την 

αναπτυξιακό προοπτικό του Δόμου μασ. 

Και θϋλω να επιςημϊνω για μια ακόμη φορϊ να επιςημϊνω πωσ όλη 

αυτό η προςπϊθεια νοικοκυρϋματοσ ϋγινε χωρύσ να καταργηθεύ 

καμύα υπηρεςύα,  

χωρύσ να υποβαθμιςτεύ η ποιότητα των υπηρεςιών που 

προςφϋρουμε, 

χωρύσ να επιβαρυνθούν οι δημότεσ μασ. 
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Σε μια περύοδο που μειώθηκε και εξακολουθεύ να μειώνεται 

κατακόρυφα η κρατικό χρηματοδότηςη. 

Μόνον οι ΚΑΠ ϋχουν μειωθεύ την τελευταύα διετύα 30%, 

και 70% τα τελευταύα 4 χρόνια. 

Η ΣΑΤΑ ,που εύναι χρόματα τησ Πολιτεύασ για ϋργα  

μειώνεται για το 2014 ςε 252.000 ευρώ, από 534.000 που όταν το 

2013. 

Δηλαδό μεύωςη 55%. 

Σε ϋναν μόνο χρόνο. 

Η αποτελεςματικότητα και η διαφϊνεια ςτον τρόπο που 

διοικόςαμε και ςυνεχύζουμε να διοικούμε,  

αποτυπώνεται ξεκϊθαρα ςτισ εκθϋςεισ αποτελεςμϊτων ελϋγχου 

του Γενικού λογιςτηρύου του Κρϊτουσ,  

οι οπούεσ εύναι ιδιαύτερα εγκωμιαςτικϋσ για το Δόμο μασ.  

Όλα αυτϊ τα ςτοιχεύα που ανϋφερα,  αποδεικνύουν  το μϋγεθοσ τησ 

προςπϊθειασ μασ.  

Αλλϊ το ςημαντικότερο όμωσ εύναι πωσ η προςπϊθεια αυτό ϋχει 

όφελοσ για την πόλη και τουσ πολύτεσ. 

Δεν ικανοποιούμε απλϊ με την πολιτικό μασ λογιςτικούσ ςτόχουσ. 

Μακριϊ από μασ ο ρόλοσ του λογιςτό. 
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Για μασ πύςω από τα θετικϊ νούμερα του προώπολογιςμού 

κρύβονται ϊνθρωποι. 

Εύναι οι ςυμπολύτεσ μασ που ωφελούνται από τισ πολιτικϋσ μασ. 

Σασ το εύπα και χθεσ,  

το επαναλαμβϊνω και ςόμερα  

γιατύ πιςτεύω πολύ ςτην ανθρωποκεντρικό διϊςταςη τησ πολιτικόσ 

μασ. 

Για μασ πετυχημϋνη εύναι η προςπϊθεια που κϊνουμε,  

όταν βλϋπουμε ικανοποιημϋνεσ τισ οικογϋνειεσ των εκατοντϊδων 

παιδιών που φιλοξενούμε ςτουσ παιδικούσ μασ ςταθμούσ. 

Θεωρούμε ότι πετύχαμε  

όταν διαςφαλύζουμε μϋςα από τον προώπολογιςμό του 2014  

ότι και τη χρονιϊ που ϋρχεται  

θα επωφεληθούν ακόμη περιςςότερεσ από τισ 1.648 οικογϋνειεσ 

που επωφελόθηκαν το 2013  

από τισ απαλλαγϋσ ό μειώςεισ κατϊ 50% ςτα δημοτικϊ τϋλη. 

 

Εύμαςτε περόφανοι γιατύ μϋςα ςε δύο χρόνια, 

2013 και 2014, 
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μειώνουμε τα δημοτικϊ τϋλη για νοικοκυριϊ και επιχειρόςεισ τησ 

πόλησ μασ κατϊ 20%. 

Εύναι η μεγαλύτερη μεύωςη που ϋγινε ποτϋ ςτο Μαρούςι, 

και η μεύωςη αυτό εύναι η ϋμπρακτη ςτόριξη που παρϋχουμε ωσ 

Δημοτικό Αρχό, 

ςε αυτό τη δύςκολη οικονομικό ςυγκυρύα, ςε  όλουσ. 

 

Ο Δόμοσ Αμαρουςύου θα ςτηρύξει με τον προώπολογιςμό του 

και το 2014,  

αυτούσ που ϋχουν ανϊγκη. 

 

Με πρϊξεισ  

κι όχι με λόγια και κούφιεσ υποςχϋςεισ. 

 

Με υπευθυνότητα και όχι με λαώκύςτικεσ κορώνεσ  

Θα εξακολουθόςουμε και τη χρονιϊ που ϋρχεται να παρϋχουμε 

πρότυπεσ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ  

ςτισ δεκϊδεσ οικογϋνειεσ τησ πόλησ μασ που ςτηρύζουν ακόμη και 

την καθημερινό τουσ επιβύωςη, 

 ςτισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ του Δόμου μασ,  

που ϋχουν απλώςει ϋνα αποτελεςματικό Δύκτυ προςταςύασ ςε όλο 

το Μαρούςι. 
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Μϋςα από το Κοινωνικό μασ Παντοπωλεύο,  

το Δημοτικό Πολυιατρεύο,  

το Κοινωνικό Φαρμακεύο,  

τη Γωνιϊ Αγϊπησ και Αλληλεγγύησ,  

το Πρόγραμμα Βοόθεια ςτο Σπύτι.  

Με τα Προγρϊμματα Πρόληψησ Υγεύασ, τουσ Δωρεϊν εμβολιαςμούσ 

και Εξετϊςεισ-. 

Με το Κϋντρο Ψυχοκοινωνικόσ Υποςτόριξησ,  

το Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ παιδιών και νϋων με 

αναπηρύα-  

το Κϋντρο Ημϋρασ νόςου Αλτςχϊιμερ- 

Στο Δόμο Αμαρουςύου, λειτουργούν πρότυπεσ κοινωνικϋσ δομϋσ και 

υπηρεςύεσ. 

 Εύμαςτε περόφανοι γιατύ ϋχουμε καταφϋρει ωσ Δόμοσ ςε αυτό τη 

δύςκολη ςυγκυρύα,  

να εύμαςτε δύπλα ςτον ςυμπολύτη μασ  

που ϋχει ανϊγκη από ϋνα φϊρμακο, από ϋνα γιατρό, από ϋνα ζεςτό 

ρούχο, από ϋνα πιϊτο ζεςτό φαγητό.  

το Μαρούςι, κανεύσ δεν θα εύναι μόνοσ.  

Αυτό εύναι η δϋςμευςό μου. 
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Θα εξακολουθόςουμε και το 2014 να εύμαςτε κοντϊ ςε αυτούσ που 

μασ χρειϊζονται. 

Θα εύμαςτε ςτο πλευρό των ςυμπολιτών μασ που μασ μεγϊλωςαν 

και ςτουσ οπούουσ χρωςτϊμε την ύδια τη ζωό μασ. 

Το ΚΑΠΗ του Δόμου μασ θα αποτελϋςει και την χρονιϊ που μασ 

ϋρχεται κυψϋλη δημιουργικόσ απαςχόληςησ και αναψυχόσ  

Θα ςτηρύξουμε και το 2014 την εργαζόμενη μητϋρα, 

με το δύκτυο των 13 Δημοτικών Παιδικών μασ Σταθμών, 

που όδη λειτουργούν φιλοξενώντασ 800 παιδιϊ 

αλλϊ και τον ϋναν ακόμη που ετοιμαζόμαςτε να καταςκευϊςουμε 

ςτο Ψαλύδι. 

Θα εξακολουθόςουμε και την επόμενη χρονιϊ να προςφϋρουμε 

ςτην πόλη ϋργα. 

Σε όλη την πόλη, ςε κϊθε γειτονιϊ. 

Ανϋφερα χθεσ, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ του τεχνικού μασ 

προγρϊμματοσ,  

τισ προτεραιότητεσ αλλϊ και τισ διεκδικόςεισ μασ. 

Το 2014 θα εύναι για την πόλη μασ, 

παρϊ τα περιοριςμϋνεσ οικονομικϋσ δυνατότητεσ του Δόμου,  

χρονιϊ ϋργων. 
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Η χρηματοδότηςη των τεχνικών ϋργων ςτο Δόμο Αμαρουςύου το 

2014  

θα γύνει  κυρύωσ μϋςω πόρων από εθνικϊ προγρϊμματα, 

που όπωσ όλοι γνωρύζουν πια μπορούμε να τα διεκδικούμε 

αποτελεςματικϊ και να τα αξιοποιούμε προσ όφελοσ όλων. 

Θα αξιοποιόςουμε τα χρόματα των ςυμπολιτών μασ για να 

κρατόςουμε την πόλη καθαρό. 

Η μεύωςη των δημοτικών τελών ςε καμύα περύπτωςη δεν πρόκειται 

να επιφϋρει μεύωςη ςτην ποιότητα των παρεχόμενων από πλευρϊσ 

Δόμου υπηρεςιών. 

Για το ςκοπό αυτό θα αξιοποιόςουμε το εργαλεύο των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., 

προκειμϋνου να ενιςχύςουμε με περιςςότερο προςωπικό τη 

ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα. 

Το προςωπικό των ΚΟΙΝΣΕΠ,  

μαζύ με το μόνιμο προςωπικό του Δόμου μασ  

που εργϊζεται κϊτω από πολύ δύςκολεσ ςυνθόκεσ ςτην υπηρεςύα 

Καθαριότητασ, 

με φιλότιμο κι εργατικότητα και παρϊ τισ ακρωτηριαςτικϋσ 

περικοπϋσ ςτουσ μιςθούσ του, 

θα μπουν μπροςτϊ ςτη μϊχη για ϋνα Καθαρό Μαρούςι και το 2014. 
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Τη χρονιϊ που μασ ϋρχεται θα εξακολουθόςουμε να παρϋχουμε 

ςτουσ κατούκουσ και επιςκϋπτεσ τησ πόλησ μασ το δύκτυο τησ 

Δημοτικόσ μασ Συγκοινωνύασ. 

Αλλϊ το 2014 θα εύναι η χρονιϊ που η Δημοτικό Συγκοινωνύα θα δει 

να ανανεώνεται επιτϋλουσ, 

 μϋροσ του ςτόλου των λεωφορεύων τησ. 

Έχουμε εξαςφαλύςει μϋςα από δωρεϋσ την ανανϋωςη αυτό,  

χωρύσ να χρειαςτεύ να επιβαρύνουμε ούτε ϋνα ευρώ τουσ 

ςυμπολύτεσ μασ. 

Το 2014 θα εξακολουθόςει επύςησ ο Δόμοσ μασ να παρϋχει πρότυπεσ 

υπηρεςύεσ και ςε πολύ προςιτό κόςτοσ  

ςε περιςςότερουσ από 9.000 πολύτεσ που ςυμμετϋχουν ςτα 

δημοτικϊ προγρϊμματα Πολιτιςμού και Αθλητιςμού του Δόμου 

Αμαρουςύου. 

Ενώ θα εύναι η χρονιϊ που ελπύζουμε ότι θα δούμε επιτϋλουσ να 

εντϊςςεται ςε πρόγραμμα χρηματοδότηςησ  

η καταςκευό του γηπϋδου ποδοςφαύρου,  

που τόςο λεύπει από την πόλη μασ.  

 

Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι 

η δικό μασ πολιτικό,  
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που αποτυπώνεται τόςο ςτον προώπολογιςμό όςο και ςτο Σεχνικό 

Πρόγραμμα του 2014,  

εύναι μια πολιτικό που ϋχει ςχεδιαςτεύ από ανθρώπουσ  

κι απευθύνεται ςε ανθρώπουσ, 

που θϋλουν να ζουν ςε μια ανθρώπινη πόλη. 

Εύναι μια πολιτικό που υπηρετεύ το ςυμφϋρον τησ πόλησ και τησ 

τοπικόσ μασ κοινωνύασ. 

Ωσ Δημοτικό Αρχό ϋχουμε αποδεύξει την ικανότητϊ μασ να 

αντιμετωπύζουμε δύςκολεσ καταςτϊςεισ.  

Φϋρνοντασ ςόμερα για ψόφιςη τον προώπολογιςμό του 2014, 

που βϊζει τισ βϊςεισ για την μόνιμη ϋξοδο του Δόμου από το φαύλο 

κύκλο των χρεών, 

ϋναν προώπολογιςμό με ϋντονο κοινωνικό προςανατολιςμό, που 

εγγυϊται τη διατόρηςη μιασ ςειρϊσ κοινωνικών υπηρεςιών και 

παροχών προσ τουσ δημότεσ μασ, 

αλλϊ και μιασ ςειρϊσ ϊλλων υπηρεςιών που τισ θεωρούμε 

απαραύτητεσ για την εύρυθμη λειτουργύα του Δόμου και τησ πόλησ. 

αποδεικνύουμε ότι ϋχουμε ςχϋδιο για να παραμεύνει ο Δόμοσ 

Αμαρουςύου ϋνασ Δόμοσ ςύγχρονοσ, με ανθρώπινο πρόςωπο. 

Δεν πρϋπει όμωσ να ξεχνϊμε ότι το 2014 εύναι χρονιϊ εκλογών. 
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Εύμαςτε αιςιόδοξοι ότι οι ςυμπολύτεσ μασ θα αξιολογόςουν θετικϊ 

την προςπϊθεια μασ. 

Θα αξιολογόςουν θετικϊ το ϋργο μασ  

και θα μασ παρϋχουν για μια ακόμη φορϊ ιςχυρό ψόφο 

εμπιςτοςύνησ ςτο ςχϋδιο ανϊπτυξησ για την επόμενη τετραετύα  

που θα τουσ παρουςιϊςουμε τουσ επόμενουσ μόνεσ. 

τισ εκλογϋσ του 2014 θα ςυγκρουςτούν δύο διαφορετικϋσ 

αντιλόψεισ. 

Από τη μια, θα εύναι οι δυνϊμεισ τησ δημιουργύασ, του ϋργου, τησ 

ομαλότητασ και τησ ςταθερότητασ.  

Από την ϊλλη , θα αντιπαρατεθούν οι εκφραςτϋσ τησ αδρϊνειασ, τησ 

απραξύασ, τησ απουςύασ ςχεδύου και ορϊματοσ, του μηδενιςμού και 

τησ αναςφϊλειασ.  

Εύμαι βϋβαιοσ ότι οι πολύτεσ του Αμαρουςύου θα κϊνουν τη ςωςτό 

επιλογό. 

Δεν θα επιτρϋψουν να πϊει η πόλη πύςω. 

Δεν θα επιλϋξουν να χαθούν όςα με κόπο δημιουργόςαμε όλα αυτϊ 

τα χρόνια. 

Σασ ευχαριςτώ. 
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