
Καλημέρα 

Όπως γνωρίζετε σε λίγους μήνες έχουμε δημοτικές εκλογές. Προσεχώς λοιπόν θα αρχίσουν να 

καταφτάνουν και στα μέρη μας υποψήφιοι σωτήρες, με και χωρίς εισαγωγικά, υποσχόμενοι ως συνήθως 

τα πάντα στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν την ψήφο μας. Για να είναι η επόμενη δημαρχιακή 

θητεία χρήσιμη και παραγωγική και για την περιοχή μας έχω μία πρόταση. 

Επειδή όλοι οι κάτοικοι και  τα προβλήματα του χώρου μας γνωρίζουμε και προτάσεις και ιδέες έχουμε 

για την καλυτέρευση της καθημερινότητας μας αλλά λείπει η συστηματική καταγραφή και προβολή τους, 

πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα ο καθένας μας να καταγράψει αυτά που πιστεύει για τα προηγούμενα 

και να τα στείλει σε μια ομάδα επεξεργασίας που θα συγκροτηθεί εθελοντικά από κατοίκους η οποία θα 

ομαδοποιήσει και ιεραρχήσει τις προτάσεις αυτές. 

Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής θα παρουσιαστεί σε μια μαζική συγκέντρωση των κατοίκων 

προκειμένου να λάβει το "πράσινο φως" με τις κατάλληλες  τροποποιήσεις-βελτιώσεις που θα κριθούν 

σκόπιμες. 

Το τελικό αποτέλεσμα θα δοθεί γραπτά σ όλους τους υποψήφιους συνδυασμούς με την απαίτηση να 

τοποθετηθούν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο καθένα από τα ζητήματα που τίθενται. 

Μ αυτή τη μεθόδευση πετυχαίνουμε δύο πράγματα, το πρώτο είναι ότι όλοι οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν 

τα θέματα που μας απασχολούν και δεν θα μπορούν αργότερα να επικαλεσθούν άγνοια και το δεύτερο 

ότι οι απαντήσεις τους θα αποτελέσουν και δέσμευση καθώς και αξιόπιστο κριτήριο για τις επιλογές μας 

στη κάλπη. 

Θα ήθελα τις απόψεις σας για την πρόταση αυτή καθώς επίσης, αν την βρίσκετε ενδιαφέρουσα, να την 

επικοινωνήσετε και σε άλλους κατοίκους,γιατί δυστυχώς διαθέτω περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων. 

Εφόσον η ιδέα προχωρήσει δηλώνω εξ αρχής εθελοντής πλαισίωσης της ομάδας που προαναφέρθηκε. 

  

ΜΦΧ 

Τάκης Κουρής 

  

ΥΓ Επειδή οι καιροί είναι πονηροί και εύλογα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί αν κρύβονται σκοπιμότητες 

πίσω απ αυτήν την πρόταση θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ενδιαφέρομαι και δεν πρόκειται να είμαι 

υποψήφιος σε καμιά από τις δημοτικές παρατάξεις.     


