
Φίλες και φίλοι

Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην αποψινή μας εκδήλωση.

Σήμερα στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα: Όλοι μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα Χανιά της 
επόμενης μέρας.

Ο Δήμος Χανίων, μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο μέλλον, μόνο αν το χτίσουμε συνεργατικά, 
στο πλαίσιο και της φιλοσοφίας του «Κλεισθένη».

Οι ανάγκες άλλωστε των καιρών, επιβάλλουν θεσμικές συμπορεύσεις.

Επιβάλλουν συγκλίσεις προγραμμάτων και παρατάξεων

Σε όλη την αυτοδιοικητική μου πορεία, προτάσσω το εμείς αντί το εγώ.

Και παραμένω σταθερή στις θέσεις μου.

Είναι καιρός να μάθουμε να λειτουργούμε αυτοδιοικητικά και συνεργατικά, αν θέλουμε 
πραγματικά να πάει ο τόπος μας μπροστά.

Να λειτουργούμε ως ομάδες και όχι ως μονάδες.

Ο δήμαρχος οφείλει να είναι δήμαρχος όλων των δημοτών.

Οφείλει να συμπορεύεται και να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες, με τα στελέχη του, με 
όλους τους δημοτικούς συμβούλους , με την κοινωνία.

Γνώμονας πρέπει να είναι η καταγραφή και ανεύρεση λύσεων, μέσα από πραγματικό 
διάλογο και συζήτηση των προβλημάτων, έξω και πέρα από πολιτικές οριοθετήσεις ή 
άλλες προτιμήσεις.

Ο Δήμος Χανίων, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη έγινε ένας μεγάλος και εύρωστος 
Δήμος, χωρίς όμως ακόμα, να έχουν αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητες ανάπτυξης του.

Οι περιαστικοί δήμοι, οι άνθρωποι των περιοχών αυτών, πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν 
ισόνομο ρόλο μέσα στον μεγάλο αυτό δήμο.
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Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην μέχρι σήμερα αυτοδιοικητική πορεία μου, για όσα 
μου έχουν προσφέρει οι άνθρωποι γύρω μου.

Αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό, αξίες που προσπαθώ σε κάθε περίπτωση να ανταποδώσω.

Οι τέσσερις δημοτικές μου θητείες, από τον Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι σήμερα, οι 
θέσεις τις οποίες υπηρέτησα με ευθύνη τόσο στον Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου όσο και 
στον Δήμο Χανίων ως αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, σηματοδοτούν το 
συνεχές ενδιαφέρον μου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ταυτόχρονα σηματοδοτούν και το όραμά μου: Να οδηγήσουμε μαζί τον Δήμο Χανίων πιο 
ψηλά, εκεί που του αξίζει.

Να αγωνιστούμε για την επίλυση των προβλημάτων, της καθημερινότητας και μη.

Να συνεχίσουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση των υποδομών και έργων που θα δώσουν 
ανάπτυξη και προοπτική. Έργα που έχει ανάγκη η κάθε περιοχή και θα αναδείξουν κάθε τι 
που κάνει τον Δήμο μας ιδιαίτερο.



Όπως προανέφερα, είναι καιρός να μάθουμε να λειτουργούμε αυτοδιοικητικά και 
συνεργατικά, αν θέλουμε πραγματικά να πάει ο τόπος μας μπροστά.

Ο Δήμος μας, είναι ένας τόπος ιδιαίτερα προικισμένος με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
και φυσική ομορφιά, που του δίνουν ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι δυνατότητες αυτές έμειναν αναξιοποίητες.

Απουσίαζε η συνεργασία μεταξύ της ομάδας της Δημοτικής αρχής γιατί λειτουργούσαν ως 
μονάδες και όχι σαν ομάδα, απουσίαζε ο διάλογος με την κοινωνία αλλά και τις δημοτικές 
παρατάξεις.

Δυστυχώς τη θητεία του κ. Βάμβουκα στον Δήμο Χανίων τη χαρακτηρίζουν πέντε χρόνια 
αδράνειας, έλλειψης οράματος και σχεδιασμού.

Πέντε χρόνια αναξιοποίητων ευκαιριών για ανάπτυξη του τόπου μας , με ελλιπή σχεδίαση 
έργων υποδομών, με τα προβλήματα της καθημερινότητας και μη να αυξάνονται και η 
ανάπτυξη των περιαστικών Δήμων, να παραμένει στο περιθώριο.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Δήμος είναι το σπίτι μας, ότι ένας Δήμος, είναι όλοι οι 
άνθρωποί του, και σε αυτούς έχουμε διάθεση να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, 
με διάλογο, συνεργασία, όραμα και σωστό προγραμματισμό.
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

Ο Γρηγόρης Αρχοντάκης ανέπτυξε τις βασικές προτάσεις του προγράμματός μας. 
Προσωπικά, έχω αναφερθεί μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, στις απόψεις μου για 
θέματα που αφορούν την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, το πράσινο, τα αδέσποτα, την 
ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και γενικά όλα τα προβλήματα του Δήμου.

Πρόσφατα σε δύο ταξίδια μου στον Δήμο Νεάπολης Συκεών και στα Τρίκαλα, είχα την 
ευκαιρία να δω από κοντά και να συζητήσω με τους Δημάρχους τις δράσεις τους σε 
θέματα κοινωνικής πολιτικής αλλά και στην χρήση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες.

Σήμερα, επιτρέψτε μου να σταθώ ιδιαίτερα στην κοινωνική πολιτική.

Οι Δήμοι άλλωστε αποτελούν τον πρώτο δέκτη των κοινωνικών προβλημάτων και πρέπει 
να βρίσκονται κοντά στους πολίτες, από την πρώτη στιγμή με τους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, μέχρι και τα γεράματα τους, με τα ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο σπίτι.

Πρέπει να βρίσκονται κοντά στα άτομα με ιδιαιτερότητες. Με δράσεις και ενέργειες 
οφείλουν να βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ισότιμα
με όλους.

Μία Δημοτική Αρχή οφείλει να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο.

Γι΄ αυτό, η άσκηση μίας εξειδικευμένης κοινωνικής πολιτικής, μέσα και από την γυναικεία 
ματιά που κάνει πάντα την διαφορά, αποτελεί δέσμευση απέναντι στους συνδημότες μας.

Οι προτάσεις μας:

• Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αναπηρία και δράσεις για
τα ΑμεΑ με την οργάνωση δομών κοινωνικής ένταξης.



• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την ίδρυση Δημοτικού Ιατρείου και Δημοτικού 
Φαρμακείου,
• Τράπεζα Αίματος και δίκτυα εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ανάπτυξη του ρόλου της, με παροχή 
υπηρεσιών στα σπίτια.
• Ενεργοποίηση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας μέσα από δράσεις πολιτισμού.
• Συνεργασία με την εκκλησία και άλλους φορείς για ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων.
• Έργα προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια και στους κοινόχρηστους χώρους.

Ανά Δημοτική Ενότητα:

• Ένα σύγχρονο σύστημα παιδικής μέριμνας και στήριξης της οικογένειας, με παιδικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
• Ενίσχυση – επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ και των Κ Α Π Η και 
επαναφορά της συνταγογράφησης.
• Επέκταση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
• Δημιουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων.

Αγαπητοί φίλοι,

Με οδηγό την εμπειρία μας και τη βούλησή μας για την επίλυση των προβλημάτων του 
τόπου μας, θα συμπορευτούμε όλοι μαζί, σε μία πορεία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του.

Ο άνθρωπος και τα προβλήματά του ήταν άλλωστε πάντα στις προτεραιότητές μου. 
Γνωρίζω καλά ότι η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας.

Πρέπει συνεχώς να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο
και στην αυτοδιοίκηση. Σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, επιζητώ πάντα τον διάλογο από 
όποια θέση, είμαι πάντα παρούσα και πάντα κοντά του.

Όπως το αποδεικνύει και η πορεία μου στην Αυτοδιοίκηση, από θέσεις ευθύνης ή στην 
αντιπολίτευση.

Όμως ταυτόχρονα είμαι πάντα ανοικτή σε ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων.

Σε όλους εμάς, σε όλους τους Χανιώτες, χρωστάμε ένα καλύτερο Δήμο. Έναν Δήμο που 
κοιτάζει μπροστά.

Η ποιότητα του ψηφοδελτίου μας, η εμπειρία μας, μας οι γνώσεις μας, μας δίνουν τη 
δυνατότητα να επιλύσουμε τα μικρά και μεγάλα θέματα του Δήμου.

Ο Γρηγόρης Αρχοντάκης έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα, που μπορούν να μας ενώσουν.

Προχωράμε μπροστά. Συμπορευόμαστε, συλλειτουργούμε, συναποφασίζουμε.

Για έναν Δήμο που θα έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο. Αυτόν που ζει, εργάζεται και 
μεγαλώνει τα παιδιά του σε κάθε γωνιά του.

Μαζί, για τα Χανιά της επόμενης μέρας.


