Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Λευκάδας Κων/νου ∆ρακονταειδή
Συµπολίτισσες και συµπολίτες του Καστού, του Καλάµου και της Λευκάδας.
Βρισκόµαστε ως χώρα, σε µια πολύ δύσκολη καµπή της ιστορίας µας. Είµαστε βυθισµένοι σε µια βαθειά
κρίση οικονοµική και κοινωνική που εξελίσσεται σε ανθρωπιστική. Είναι µια κρίση η οποία µας
επιβλήθηκε. Η ελληνική κοινωνία δέχεται µια ολοµέτωπη επίθεση όχι µόνο στο οικονοµικό επίπεδο αλλά και
µια επίθεση εναντίον των κατακτήσεων δεκαετιών, µια επίθεση στα δηµοκρατικά δικαιώµατα, µια επίθεση τελικά
στην ίδια τη ζωή µας που διαλύεται.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο µάτι αυτού του κυκλώνα. ∆έχεται κι αυτή συνεχή χτυπήµατα, στα
πλαίσια µιας πολιτικής που στόχο έχει την αφυδάτωσή της και την ουσιαστική κατάργηση των λαϊκών
χαρακτηριστικών της, µετατρέποντάς την σε γραφειοκρατικό εργαλείο διαχείρισης των πολιτικών της
κεντρικής εξουσίας.
Οι στιγµές όµως δεν είναι µόνο δύσκολες, είναι ταυτόχρονα ιστορικές, γιατί επιβάλλεται αυτή η
σηµερινή αυτοδιοικητική (και όχι µόνο) πραγµατικότητα ν’ αλλάξει!
Έχουµε γνώση των δυσκολιών του εγχειρήµατος. Ξέρουµε καλά ότι το φορτίο στην πλάτη µας είναι
βαρύ και η ευθύνη µεγάλη. Σε αυτήν όµως την πρόκληση θέλουµε να απαντήσουµε θετικά µε χαµόγελο και
αισιοδοξία, υποσχόµενοι να εργαστούµε σκληρά και µε σεµνότητα. Έχουµε καθήκον λοιπόν να
µετατρέψουµε τις τεράστιες δυσκολίες, σε ελπίδα και προοπτική.
Ως νέα δηµοτική αρχή θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε για άλλη µια φορά ότι δεν βλέπουµε τον ∆ήµο ως λάφυρο
ή ως φέουδο που καταλάβαµε µε έφοδο, ούτε έχουµε ιδιοκτησιακό σύνδροµο. Με την θέληση των πολιτών
είµαστε οι «ενοικιαστές» του. Πραγµατικοί ιδιοκτήτες, είναι οι πολίτες, γι’ αυτό και η πόρτα του ∆ηµαρχείου θα
είναι πάντα ανοικτή για όλους.
Θέλουµε επίσης να καταστίσουµε σαφές ότι δεν θα πολιτευτούµε µε στόχο πως θα επανεκλεγούµε την
πενταετία 2019-2024, προσπαθώντας να τα έχουµε καλά µε όλους. Κάτι τέτοιο εκτός του ότι δείχνει
αµετροέπεια, είναι και πολιτικά καταδικαστέο, γιατί ανακυκλώνει λογικές του παρελθόντος και φυσικά
αυτονοήτως δεν είναι στην πολιτική µας κουλτούρα. Αν µε κάτι θέλουµε να τα έχουµε καλά, είναι µε το
δηµόσιο συµφέρον.
Για εµάς η ∆ιοίκηση του ∆ήµου έχει πολλαπλή σηµασία. ∆εν αφορά την ικανοποίηση κάποιου
αυτάρεσκου εγωισµού ή κοµµατικού πατριωτισµού, αλλά το να µπορέσουµε να δώσουµε νόηµα και
περιεχόµενο σε θεσµούς και πολιτικές πρακτικές που θα είναι βασικοί µοχλοί για την έξοδο από την
κρίση, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη και την κοινωνική προκοπή.
Θεωρούµε ότι η ετυµηγορία των συµπολιτών µας είναι η αφετηρία και όχι ο τερµατισµός, µιας
µαραθώνιας διαδροµής που στοχεύει στην αναθεώρηση, πριν από όλα, του τρόπου άσκησης εξουσίας.
Σε µια κοινωνία ισοπεδωµένη, που το µοντέλο της επόµενης µέρας είναι καθοριστικό, θέλουµε να
δεσµευθούµε ότι δεν θα ακολουθήσουµε τις διαδροµές του παρελθόντος που έφτασαν την κοινωνία σε
οικονοµική χρεοκοπία αλλά και χρεοκοπία αξιακού και ηθικού προτύπου.
Από την άλλη, σκοπός µας δεν είναι η διαχείριση των αδιεξόδων που µας έχουν οδηγήσει, αλλά η
δηµιουργία πολυποίκιλων δράσεων που θα απορρέουν από ένα συνεκτικό σχέδιο και θα εµπνέονται από ένα
κοινό όραµα.
Το όραµα ενός ∆ήµου που στη βάση αξιών λειτουργεί συµµετοχικά, αµεσοδηµοκρατικά, µε όρους
διαφάνειας, ισονοµίας, εντιµότητας, αξιοπρέπειας και πολιτικής ηθικής.
Ενός ∆ήµου σύγχρονου, ανοικτού και κοινωνικά αλληλέγγυου.
Ενός ∆ήµου που θα ασχολείται όσο πιο πολύ µπορεί µε τα «µικρά και καθηµερινά» προβλήµατα των
πολιτών.
Ενός ∆ήµου που υπερασπίζεται τα δηµόσια αγαθά και θα βάζει στο επίκεντρό του την παιδεία, τον
πολιτισµό, την ιστορικότητά µας, ως Επτανήσιοι και Λευκαδίτες.
Ενός ∆ήµου που θέτει στο σχεδιασµό του την ανάπτυξη του τόπου, µε στόχο τις ανάγκες των
πολλών και όχι των ολίγων. Οδηγός µας σε αυτήν την αναπτυξιακή προοπτική, είναι οι αρχές της
αξιοβίωτης ανάπτυξης που πριν και πέρα από όλα σέβεται το περιβάλλον και τις παραδόσεις του
τόπου.
Όλα αυτά για να µπορέσουν να υλοποιηθούν απαιτούν, εκτός από τη δικιά µας πολιτική βούληση, και τη
δικιά σας συµµετοχή, τη συµµετοχή δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών.

Θέλουµε µε τη δική σας βοήθεια, ν’ αλλάξουµε τη Λευκάδα, τον Κάλαµο, τον Καστό.
Θέλουµε να αποδείξουµε στην πράξη ότι µπορεί να ανθίσει η συµµετοχή και η δηµοκρατία. Γιατί καµιά
αλλαγή δεν µπορεί να γίνει για εσάς, χωρίς εσάς. Θέλουµε να κτίσουµε πάνω στις σχέσεις ειλικρίνειας και
αλληλοσεβασµού που δηµιουργήσαµε µαζί σας όλα αυτά τα χρόνια.
Απλώνουµε το χέρι της συνεργασίας σε όλους, αιρετούς, εργαζόµενους στο ∆ήµο και πολίτες. ∆εν
µας ενδιαφέρουν οι προεκλογικές απόψεις του καθένα ούτε το κριτήριο µας είναι τι ψήφισε ο καθένας. Αυτό που
µας ενδιαφέρει, είναι η πράξη του σήµερα και του αύριο.
∆εν ξεχνάµε ότι οι πολίτες µας έστειλαν εδώ για να αλλάξουµε τα πράγµατα. Άρα αυτό που µας
ενδιαφέρει είναι η δράση, µε ένα και µοναδικό στόχο, τη προκοπή του ∆ήµου µας και βεβαίως της
πατρίδας µας.
Αυτή είναι η πρόκληση και ταυτόχρονα πρόσκληση για όλους, αιρετούς και πολίτες.
Αυτό είναι το στοίχηµα για µας που µε τη συµβολή της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, µπορούµε να
κερδίσουµε.
Στις δύσκολες καµπές της ιστορίας µας, ως λαός, τις συντριπτικά περισσότερες φορές σταθήκαµε στο ύψος
των περιστάσεων. Αυτό είναι το δίδαγµα της ιστορίας που πρέπει να κρατήσουµε. Φέτος το 2014, γιορτάζουµε
τα 150 χρόνια της ένωσης των Επτανήσων µε την Ελλάδα. Η τότε ριζοσπαστικοποίηση και ο αγώνας της
πλειοψηφίας των Επτανησίων έφερε αυτό το αποτέλεσµα. Σήµερα περισσότερο από ποτέ, έχουµε ανάγκη
από µια νέα πνοή ριζοσπαστικοποίησης της κοινωνίας.
Με αυτές τις σκέψεις, θέλω αφ’ ενός να ευχαριστήσω από καρδιάς, όλους τους συµπολίτες -σες για την
εµπιστοσύνη που µας έδειξαν, αφ’ ετέρου να ευχηθώ σε όλες και όλους τους νεοεκλεγµένους υγεία,
δύναµη, αγωνιστική διάθεση, χρήσιµη και δηµιουργική θητεία.
Να ‘στε όλοι καλά και να χαµογελάτε όσο µπορείτε περισσότερο, γιατί η ζωή µας είναι δύσκολη,
αλλά είναι και όµορφη κι ο τόπος µας ευλογηµένος. Ας µην το ξεχνάµε.

