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ΤΡΙΠΟΛΗ  ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

 

Οι δημοτικές εκλογές έχουν μπει στη ζωή μας θέλουμε δε θέλουμε. Υποψηφιότητες , 

δημοσιότητες , χαιρετισμοί, διαπληκτισμοί. Το ερώτημα όμως παραμένει αναπάντητο. Τι προσδοκά ο 

πολίτης από τους υποψηφίους και τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για εκείνον. 

Κατά τη γνώμη μου και ως προέκταση και της παράταξης που εκπροσωπώ, η διοίκηση μιας 

πόλης στηρίζεται σε δυο μεγάλους πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη σωστή και όχι την ως τώρα 

άναρχη, ιεράρχηση των προβλημάτων του πολίτη και την άμεση αντιμετώπιση τους. Ο δεύτερος είναι η 

σωστή επιλογή προσώπων –συνεργατών από το Δήμαρχο για την υλοποίηση  νέων στρατηγικών 

δράσεων –αναβάθμισης του Δήμου. 

 

Στο πρώτο πυλώνα  χρειάζονται άμεσες και καίριες λύσεις γιατί η μαγεία έχει από καιρό 

παρακμάσει. Οι λύσεις αυτές πρέπει να ληφθούν συνεργικά  με όλες τις παρατάξεις παρούσες και με 

όλους τους αρμόδιους φορείς. Για παράδειγμα στο κύριο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Η 

δημιουργία ενδιαιτήματος ήταν δική μας πρόταση. Μιλήσαμε για θέσπιση δημοτικού  κτηνιάτρου ως 

συμβούλου του Δημάρχου για να επιτηρεί το πρόγραμμα της στείρωσης , του εμβολιασμού και της 

τοποθέτησης μικρό-τσιπ. Ενεργοποίηση των επιτροπών επίβλεψης ζώων και συνεργασία με τις 

φιλοζωικές  οργανώσεις για προγράμματα υιοθεσίας συνεπικουρία του Δήμου. Για να μη μακρηγορώ σε 

όλα τα προβλήματα που ο πολίτης προτάσσει υπάρχουν συγκεκριμένες , δύσκολα υλοποιήσιμες ίσως 

αλλά εφικτές και όχι αδύνατες λύσεις. 

 

Αφού μπουν σε μια πορεία τα προβλήματα δημιουργούμε το δεύτερο πυλώνα της ανάπτυξης και 

αναβάθμισης. ΘΕΣΜΙΚΑ  στηρίζουμε την αναβάθμιση του Δημοτικού συμβουλίου με λόγο και 

ανάπτυξη θεμάτων από όλους τους δημοτικούς συμβούλους ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ποιος και 

γιατί τους εκπροσωπεί. ΠΑΙΔΕΙΑ στηρίζουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς την ασφαλή 

στέγαση και αναδιαμόρφωση όπου χρειάζεται των σχολικών κτηρίων. Δημιουργία δράσεων όπως για 

παράδειγμα ρητορικοί αγώνες  για μαθητές λυκείου , διαγωνισμός έκθεσης για μαθητές γυμνασίου και 

δημοτικού, εκθέσεις ζωγραφικής από  παιδιά  του νηπιαγωγείου με την χορηγία του  Δήμου. Κοινωνικά 

φροντιστήρια για τους αδύναμους και μη προνομιούχους μαθητές. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στήριξη του 

τρίπτυχου πολιτισμός-παράδοση- επιχειρηματικότητα. Διαμόρφωση ενός δικτύου σε συνεργασία με 

τους γνωρίζοντες  που θα στηρίζεται στον πολιτισμό(μουσεία ιδρύματα βιβλιοθήκες αρχαιολογικοί 

χώροι)  την παράδοση (π.χ τοπικές γεύσεις, προαγωγή τοπικών προϊόντων κ.α.) με στόχο την ενίσχυση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ διαμόρφωση προγράμματος με τίτλο ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση των πνευμόνων πρασίνου της πόλης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τους γειτονικούς Δήμους για δημιουργία κοινών δράσεων απέναντι στα μεγάλα 

προβλήματα αλλά και πολιτισμικών διοργανώσεων (φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, αθλητικών 

δραστηριοτήτων κ.α.) 

 



  

 

Γραφείο Παράταξης | Δ. Τ. Σεχιώτη 38-40, Τρίπολη 221 00 | Τ. 2710 223823, 225351 | Φ. 2710 241485 

Εκλογικό Κέντρο | Δ. Πλ. Αγίου Βασιλείου 36,  Τρίπολη 22100  | Τ. 2710 225170, 222452 

Ε. tsiamo@otenet.gr | www.allazoumetadedomena.gr 

 

 

 

Η παράταξη “ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ” με επικεφαλής τον Νίκο 

Τσιαμούλο, μπορεί να εγγυηθεί αυτούς τους πυλώνες σταθερότητας και ανάπτυξης που  ενδεικτικά και 

περιληπτικά αναλύθηκαν παραπάνω. Όσο αφορά την προσωπική μου εμπλοκή  με τα κοινά  οφείλω να 

ομολογήσω ότι μόνο δυσκολίες και άγχος μου προσθέτει στο δύσκολο επαγγελματικό δρόμο που 

ευτυχώς ή δυστυχώς έχω διαλέξει. Η εκλογική επιτυχία δεν είναι για μένα αυτοσκοπός αλλά εγγύηση 

για συγκεκριμένες δράσεις και λύσεις. 

 

ΔΕΝ  γίνεται να είσαι υποψήφιος Δήμαρχος ή Δημοτικός σύμβουλος από το υστέρημα σου, 

γιατί θα είσαι αποτυχημένος είτε εκλεγείς είτε όχι. Μόνο από το πλεόνασμα σου μπορείς να πετύχεις 

στο Δήμο και το Δημοτικό συμβούλιο γιατί η διοίκηση θέλει πλεόνασμα ψυχής ,θάρρους και 

έκφρασης. 

 

 

Με τιμή 

 

Παρασκευάς Νίκου 

Παθολόγος Λοιμωξιολόγος 

Παναρκαδικό Νοσοκομείο 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΛΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 


