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ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ: «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

«Δύναμη ενότητας και δημιουργίας» είναι το όνομα του συνδυασμού της Δημοτικής Κίνησης
που παρουσίασε την Κυριακή ο υποψήφιος Δήμαρχος Πρέβεζας Μιλτιάδης Κλάπας. Η ελιά
και το δελφίνι είναι το σήμα του συνδυασμού , τις βασικές αρχές του οποίου παρουσίασαν η
Έρη Λαχανά και ο Διονύσης Καλλίνικος

«Δύναμη Ενότητας και Δημιουργίας» ο νέος ανεξάρτητος συνδυασμός που θα διεκδικήσει το
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δήμο Πρέβεζας, με επικεφαλής τον κ. Μιλτιάδη Κλάπα η παρουσίαση του οποίου έγινε την
Κυριακή το πρωί στο Margarona Royal, παρουσία στελεχών, μελών και φίλων του
συνδυασμού από όλους τους χώρους.

Η ελιά και το δελφίνι είναι το σήμα του συνδυασμού που παρουσιάστηκε από την κ.
Οικονόμου ενώ η Έρη Λαχανά και ο Διονύσης Καλλίνικος παρουσίασαν τους 10
προγραμματικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η νέα παράταξη «Δύναμη
Ενότητας και Δημιουργίας» κάνοντας λόγο για έναν Δήμο με νέο παραγωγικό πρότυπο, με
βιώσιμη ανάπτυξη, με ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, με αλληλεγγύη, με νέα
οικονομική σκέψη. Έναν δήμο διεκδικητικό, με αποκεντρωμένη εξουσία, δημοκρατία ,
διαφάνεια και συμμετοχή, έναν δήμο στην υπηρεσία του δημότη.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην δημιουργία υποδομών που θα δώσουν άλλη προοπτική
στον Δήμο προαναγγέλλοντας μεταξύ άλλων την δημιουργία γραφείου αγροτικής
ανάπτυξης, τον χωροταξικό πολεοδομικό σχεδιασμό σε όλο τον Δήμο καθώς και δράσεις
που θα δώσουν έμφαση στην ποιότητα ζωής και τον άνθρωπο.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μιλτιάδης Κλάπας δεσμεύτηκε για έναν δήμο στον οποίο θα
συμμετέχουν όλοι οι πολίτες. Μίλησε για καινοτομίες και μια ανάπτυξη η οποία θα
βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. «Χρειαζόμαστε νέα πολιτικά
υποκείμενα στην αυτοδιοίκηση, νέα σχήματα που θα προκύπτουν μέσα από τις ίδιες τις
διεργασίες της κοινωνίας και όχι από κινήσεις κορυφής ή συμφωνίες «κάτω από το
τραπέζι» είπε ο Κλάπας, σημειώνοντας πως ο ενωτικός και ανεξάρτητος χαρακτήρας της
Παράταξής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τη στηρίζουν πολίτες και στελέχη της
τοπικής κοινωνίας, που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Αναφερόμενος στη σημερινή δημοτική αρχή ο υποψήφιος δήμαρχος είπε χαρακτηριστικά
πως επικαλούμενη διαρκώς το άλλοθι της οικονομικής δυσχέρειας του Δήμου, έχασε
πλήρως τον έλεγχο της διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων στη λειτουργία της
πόλης.

«Η σημερινή δημοτική αρχή περισσότερο εκτέθηκε στα μάτια των πολιτών από την απραξία
και το συντηρητισμό της, παρά από τη δραματική περικοπή των κρατικών πόρων» τόνισε
και τη χαρακτήρισε κατώτερη των περιστάσεων, ενώ δεν απέφυγε να δώσει και απάντηση
για το γιατί επέλεξε να «επιστρέψει» στο πολιτικό γίγνεσθαι της περιοχής, σημειώνοντας
πως ουσιαστικά ποτέ δεν αποχώρησε.
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«Οι λόγοι που με οδήγησαν να διεκδικήσω πάλι την ευθύνη του Δήμου έχουν να κάνουν με
τις νέες προκλήσεις της αυτοδιοίκησης. Κατανοώ απόλυτα τις νέες συνθήκες και πιστεύω
ότι έχω την γνώση την εμπειρία και την διάθεση να εργασθώ αποτελεσματικά σε αυτό το
νέο περιβάλλον. Μέτρησε πολύ στην απόφασή μου η αγάπη μου για τον τόπο και την
αυτοδιοίκηση. Μέσα από την βάσανο της αυτοκριτικής μου των αδυναμιών και των
παραλείψεων μου στα χρόνια της θητείας μου νομίζω ότι είμαι πιο ώριμος, πιο έτοιμος να
ανταπεξέλθω στις αυξημένες ευθύνες. Γνωρίζω ότι όλα είναι πιο δύσκολα, αντιλαμβάνομαι
την δίκαιη δυσπιστία των πολιτών απέναντι σε κάθε προσπάθεια νομίζω όμως ότι αξίζει να
προσπαθήσουμε» είπε κλείνοντας ο κ. Κλάπας απευθύνοντας κάλεσμα ενότητας, ελπίδας
και δημιουργικής ανατροπής σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του ενιαίου Δήμου
Πρέβεζας.

Μετά το τέλος της ομιλίας ο κ. Κλάπας δέχθηκε ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους για
σημαντικά θέματα (Νοσοκομείο, Μαρίνα, για το ύψος των χρεών του δήμου Πρέβεζας, τη
λαϊκή αγορά, την ανάπλαση της Κυανής Ακτής) που απασχολούν σήμερα το δήμο Πρέβεζας
και αναπτύχθηκε για αρκετή ώρα ένας γόνιμος διάλογος.

3/3

