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Η εισαγωγική ομιλία του Υποψήφιου Δημάρχου Καστοριάς, Γιάννη Κορεντσίδη 
στην παρουσίαση Βασικών Αρχών & Θέσεων του Συνδυασμού “ώρα για δουλειά” 

 
Έπειτα από την “Ανακοίνωση της Υποψηφιότητας” και την “Παρουσίαση Ονόματος 
και Λογότυπου του Συνδυασμού” κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα ουσίας. 
 
Παρουσιάζουμε το Σχέδιο με τις Βασικές Αρχές και Θέσεις του Συνδυασμού μας, 
στην αταλάντευτη πορεία που έχουμε χαράξει, προσεκτικά και μεθοδικά, για τη νέα 
διοίκηση του Δήμου Καστοριάς. 
 
Ξεδιπλώνουμε και καταθέτουμε επιγραμματικά και συνοπτικά τις προτεραιότητες 
τους στόχους μας, τις επιλογές μας για το μέλλον του τόπου μας.   
 
Επιλέγουμε να το κάνουμε έγκαιρα , ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και το χρόνο 
σε όλους τους συνδημότες μας, να γίνει αντιληπτή και κατανοητή η σκέψη μας,               
η νοοτροπία μας και το πεδίο δράσης μας. 
 
Όπως τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, καλούμε κάθε συμπολίτη μας, κάθε φορέα, 
κάθε θεσμικό παράγοντα να συμπορευθεί σ’ αυτή τη προσπάθεια  
 
Θέλουμε να χτίσουμε μία ανόθευτη σχέση εμπιστοσύνης με όλους. 
Να βάλουμε όλες τις δυνάμεις του τόπου σ’ ένα τραπέζι.  
Θα το δοκιμάσουμε, θα το προσπαθήσουμε, θα το επιδιώξουμε. 
 
Η Καστοριά σήμερα βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. 
 
Η απουσία στρατηγικής και στόχων, η έλλειψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και 
κατασκευής έργων υποδομής, σε συνδυασμό με το γενικότερο πολιτικοοικονομικό 
περιβάλλον, έχουν οδηγήσει τον τόπο μας σε οικονομικό μαρασμό, σε όξυνση των 
κοινωνικών προβλημάτων, σε διάβρωση των αξιών και αρχών, αλλά και παθητική 
αποδοχή των πάντων. 
 
Επιπροσθέτως, ανούσιες αντιπαραθέσεις και προσωπικές συγκρούσεις έχουν 
εγκλωβίσει τις όποιες καλοπροαίρετες προσπάθειες και δε βοηθούν στην ποιοτική 
αναβάθμιση που εμείς θέλουμε και που ο τόπος έχει ανάγκη. 
 
Για εμάς, ο Δήμος Καστοριάς είναι ένας “γίγαντας”.  
Με πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και τεράστιες δυνατότητες. 
Έχουμε στα χέρια μας έναν “κοιμώμενο γίγαντα”, που ήρθε η ώρα να τον 
ξυπνήσουμε. 
 
Δεν έχουμε σκοπό να μηδενίσουμε το έργο και την προσφορά κανενός. Όλες οι 
προηγούμενες δημοτικές αρχές ότι μπορέσανε να δώσουν, με το παραδοσιακό 
μοντέλο διοίκησης, το δώσανε.  
Μπορούσαν να δώσουν περισσότερα; Εμείς λέμε “ΝΑΙ”. 
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Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα. Να κάνουμε μια νέα αρχή. Να ανοίξουμε έναν 
νέο κύκλο. 
 
Με πρόσωπα που θέλουν και μπορούν να σηματοδοτήσουν αυτή την επανεκκίνηση 
του Δήμου μας για την πολυπόθητη αναγέννηση του τόπου μας.  
 
Με άριστη γνώση όλων των ζητημάτων, μικρών και μεγάλων, αλλά και με μεγάλη 
διάθεση για δουλειά.  
 
Αυτό το χρονικό διάστημα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη στελέχωση του 
Συνδυασμού μας και την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. 
 
Δημιουργούμε μία πραγματική κυψέλη εργατικότητας και ομαδικότητας. 
Ένα πολυπληθές αλλά πολύ καλά δεμένο μωσαϊκό ανθρώπων. 
Το μόνο μας πρόβλημα είναι η επιλογή των ικανότερων από αυτούς που μας ζητούν 
να μας πλαισιώσουν. 
Δικός μας στόχος να διαλέξουμε τους καλύτερους.  
Ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω και μακριά από κομματικές ταμπέλες. 
 
Όλο τo προσεχές διάστημα θα επιδιώξουμε να ενεργοποιήσουμε όλες τις υγιείς 
και δημιουργικές δυνάμεις.  
 
Μόνο έτσι θα δώσουμε την απαραίτητη ώθηση. 

• Με αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία. 

• Με σχέδιο συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και ρεαλιστικών στόχων. 

• Με δυναμικές διεκδικήσεις και πρακτικές λύσεις. 
Όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε.   
 
 
Στην αφετηρία αυτής της προσπάθειας, καταθέτουμε  
10 Βασικές Αρχές, 60 προτεραιότητες, έναν στόχο και μία υπόσχεση. 
 
 
 
Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα βασιστούμε για να διαμορφώσουμε και να 
ξεδιπλώσουμε ολοκληρωμένο το σχέδιό μας.  
 
Είμαστε σε διαρκή επαφή με όλους τους φορείς και κάθε αρμόδιο θεσμικό 
παράγοντα.  
 
Επισκεπτόμαστε τα δημοτικά διαμερίσματα και καταγράφουμε όλα τα προβλήματα 
και τα ζητήματα των περιοχών.  
 
Συζητάμε με όλους από κοντά.  
Σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πλατεία, σε κάθε καφενείο. 
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Γνωρίζουμε καλά ότι θα μας πούνε «ήρθαν κι άλλοι».  
Όμως για εμάς αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. 
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε.  
Να πείσουμε ότι εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. 
Που τους ξεχνάνε την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών. 
 
Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεχώς δίπλα τους.  
Να βρισκόμαστε καθημερινά κοντά στους ανθρώπους και στα ζητήματα που τους 
απασχολούν. 
 
Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την μάχη των ανέξοδων υποσχέσεων στον 
καθημερινό αγώνα της ευθύνης και της δουλειάς.  
 
Πρέπει να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε μια σύγχρονη νοοτροπία 
διαδραστικής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους συνδημότες μας.  
 
Θέλουμε να κάνουμε ξανά την τοπική αυτοδιοίκηση και τον Δήμο, τον πιο φιλικό 
θεσμό προς τον πολίτη. 
 
Βάζουμε τις βάσεις και τα θεμέλια για μια περίοδο που θα αλλάξει το τοπίο και θα 
ενώσει όλους τους πολίτες, με στόχο να καθορίσουμε και να διαμορφώσουμε όλοι 
μαζί το μέλλον του τόπου μας. 
 
Δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω τις δεκαετίες που χάθηκαν.  
Μπορούμε όμως και πρέπει να εκμεταλλευθούμε κάθε ευκαιρία.  
 
Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να κάνει ο Δήμος και η ευρύτερη 
περιοχή νέα άλματα προόδου και ανάπτυξης.  
 
Αυτή την ανάγκη, να μπει ο Δήμος μας σε μια νέα ελπιδοφόρα τροχιά, προόδου 
και ανάπτυξης, έρχεται να εκφράσει ο Συνδυασμός μας.  
 
Ο στόχος ένας: να δημιουργήσουμε το Brand Name Καστοριά και να ανεβάσουμε 
τον τόπο μας ψηλά. 
 
Η υπόσχεση μία: σηκώνουμε τα μανίκια και … ώρα για δουλειά…  


