Ολόκληρη η ομιλία του Δήμαρχου Αλμωπίας Χρήστου Μπάτση από την τελετή
ορκωμοσίας.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που είστε απόψε εδώ μαζί μας. Η
στιγμή αυτή της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου Αλμωπίας, είναι πολύ
σημαντική για όλους εμάς και για μένα προσωπικά. Τη σημασία της φανερώνει, η
παρουσία απόψε εδώ, όχι μόνο σημαντικών προσωπικοτήτων της τοπικής μας κοινωνίας,
αλλά κυρίως η παρουσία καθεμιάς και καθενός από εσάς ξεχωριστά. Η αποψινή στιγμή της
ορκωμοσίας είναι η αρχή για σκληρή δουλειά, ανανέωση και αλλαγή. Αλλαγή ουσιαστική,
αλλαγή προσώπων, ιδεών και κυρίως νοοτροπίας. Αλλαγή που ξεκίνησε με το ηχηρό
μήνυμα της 26ης Μαΐου και της 2ης Ιουνίου.
Εμείς λάβαμε το μήνυμα, το μήνυμα που στείλατε εσείς ο κυρίαρχος λαός, εσείς
δώσατε τη νίκη, εσείς δείξατε τον δρόμο, εσείς αποδείξατε τον νικητή των εκλογών, εμείς
είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε την λαϊκή ετυμηγορία.
Γνωρίζουμε πολύ καλά τι έχουμε πετύχει, γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλετε, τι ζητάτε, ποια
είναι τα προβλήματα του τόπου. Γνωρίζουμε επίσης το βάρος και το μέγεθος της νίκης.
Πιστεύω πως όλοι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο αποτέλεσμα θα σταθούν σ’
αυτό που επιβάλλει και ο καινούργιος νόμος, να δουλέψουμε όλοι μαζί με κοινό σκοπό και
στόχο τη επίλυση όσων περισσότερων προβλημάτων μπορούμε. Φυσικά δεν είναι μόνο τα
προβλήματα, είναι η ανάπτυξη, η καθημερινότητα, η γενική αναβάθμιση του αστικού ιστού
της Αριδαίας, είναι ο αθλητισμός, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Είναι τομείς όπου πρέπει
να ασχοληθούμε για να πάμε αυτόν τον τόπο μπροστά. Να τον πάμε ψηλά, ενωμένοι όλοι
γι αυτό που ήρθαμε σήμερα εδώ να κάνουμε. Να ορκιστούμε και να δεσμευτούμε ενώπιων
σας.
Πολίτες της Αλμωπίας, όλοι εδώ ζούμε. Σε μία Αλμωπία η οποία δεν της λείπει
τίποτα. Από μόνη της είναι όμορφη. Έχουμε τα πάντα. Εύφορη γη, ωραίο κλίμα, αρκετά
νερά, όμορφα μέρη, πλούσια πολιτιστική παράδοση, πολύ ωραία δάση, μονοπάτια,
εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακά χωριά, μα πάνω απ’ όλα όμορφους
ανθρώπους. Αυτά όμως μας τα έδωσε ο θεός.
Εμείς σαν νέα διοίκηση έχουμε στόχο να παντρέψουμε τομείς από αυτά που
προανέφερα.

Την εύφορη γη με τα νερά.
Το ωραίο κλίμα με τα ωραία δάση.
Τα όμορφα μέρη με τα μονοπάτια, τις εκκλησίες, τους αρχαιολογικούς χώρους και
όλα αυτά με εσάς τους όμορφους κατοίκους της Αλμωπίας.
Σήμερα είμαστε εδώ χάρη σε εσάς και της εμπιστοσύνης σας. Αυτή η εμπιστοσύνη
είναι και η μεγάλη δύναμη του νέου δημοτικού μας συμβουλίου. Και σε αυτό το σημείο
θέλω να συγχαρώ όλα μέλη που εκλέχτηκαν, ιδιαιτέρως αυτούς που εκλέχτηκαν για πρώτη
φορά και να τους ευχηθώ καλή δύναμη για την συνέχεια.
Ωστόσο η εμπιστοσύνη που μας δείξατε και μας αναδείξατε σε αυτή τη θέση, είναι
για εμάς και η μεγαλύτερη ευθύνη. Χρέος μας είναι να προχωρήσουμε χωρίς καμία
παρέκκλιση από τις δεσμεύσεις, τις θέσεις και το πρόγραμμά μας. Η νέα δημοτική αρχή και
εγώ προσωπικά είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ κάθε μέρα της θητείας μας που τώρα
ξεκινάει για όλους τους δημότες της Αλμωπίας. Είτε μας ψήφισαν είτε όχι. Θα είμαστε εδώ
για όλους τους δημότες, για όλους τους επαγγελματίες που πασχίζουν να ορθοποδήσουν
την εποχή της κρίσης, για όλους τους ανθρώπους της αγροτιάς που επιβιώνουν με το μόχθο
τους, τους κτηνοτρόφους, για τη νεολαία μας που αγωνιά για το μέλλον, για τους
ηλικιωμένους, για τους νέους γονείς. Θα είμαστε εδώ, πάνω από τα προβλήματα, δίπλα
στις δυσκολίες, μαζί στην καθημερινότητα, με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά, με χαμηλά το
κεφάλι, με ήθος, συνέπεια, προσήλωση στους στόχους και προπάντων σκληρή δουλειά.
Από αριθμητική λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Το θέμα όμως είναι η ειλικρινή
διάθεση για προσφορά στον τόπο. Εγώ σαν Δήμαρχος θα είμαι δίπλα στον τόπο και τα
προβλήματα του, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους συνεργάτες μου. Το ίδιο νομίζω πρέπει
να κάνουν όσοι εκλέχθηκαν με πρώτους τους επικεφαλής. Να σταθούν δίπλα στο Δήμαρχο,
σεβόμενοι το εκλογικό αποτέλεσμα. Παζάρια και πόστα για μένα είναι άγνωστες λέξεις.
Έτσι λοιπόν, με ειλικρινή διάθεση, όρεξη για δουλειά και επικοινωνία με τους πολίτες
νομίζω θα είναι η πετυχημένη συνταγή της νέας διοίκησης του δήμου, με πρωτεργάτη
εμένα.
Όρεξη για δουλεία λοιπόν.
Να ξέρετε κάτι. Θα είμαι αυστηρός με τον τεμπέλη και θα επιβραβεύω τον καλό
εργαζόμενο. Τα κακώς κείμενα που υπάρχουν αυτή την στιγμή και το κακό που έκαναν οι

εκλογές στις επιχειρήσεις του Δήμου τελειώνει εδώ. Δεν θέλω μόνο να είμαι αρεστός, αλλά
και δίκαιος.
Δίκαιος με τον πολίτη.
Δίκαιος με τον εργαζόμενο.
Δίκαιος με τον συνεργάτη.
Με ξέρετε και σας ξέρω και γι αυτό με εμπιστευτήκατε. Έτσι έχω σκοπό να κινηθώ
και να διοικήσω.
Δεν διοικώ όμως μόνος μου. Θα χρειαστώ δίπλα μου τις διοικήσεις και διευθύνσεις
του Δήμου, έτσι ώστε να γίνει καλύτερος προγραμματισμός και διαχείριση όλων των
υπαλλήλων μας.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα πιστεύω ότι θα φανεί το αποτέλεσμα των αλλαγών
που θα γίνουν. Αλλαγές που θα έχουν στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του εργαζομένου
σύμφωνα με την επαγγελματική τους κατάρτιση.
Ο Δήμος είναι μία φυσική συνέχεια. Ανήκει σε όλους μας. Εμείς πρέπει όλοι μαζί να
δούμε πως θα τον ανεβάσουμε πιο ψηλά.
Συνδημότες και συνδημότισσες, για να φτάσω σήμερα εδώ, δεν έφτασα μόνος μου.
Έφτασα μαζί με την ομάδα μου. Μία ομάδα διαφορετικών ανθρώπων και ανήσυχων για τον
τόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με εμπιστευτήκατε, θέλω να σας ευχαριστήσω που
είστε δίπλα μου. Και οι 41 έχουμε νικήσει. Και οι 41 θα διοικήσουμε. Αν κάποιος στο μυαλό
του κάνει αναγραμματισμό το 41 γίνεται 14. Αλλά αυτό εμάς δεν μας απασχολεί. Ελπίζω να
μην απασχολεί κάποιους άλλους.
Να ξέρετε κάτι. Είμαι πολύ περήφανος που σας έχω δίπλα μου. Που προεκλογικά
δεν λυγίσατε σε περίεργες σειρήνες που ακούγατε ή διαβάζατε καθημερινά. Που θα παν, τι
θα κάνουν, δεν μπορούν θα κάνουν πίσω, είναι υποκινούμενοι και άλλα πολλά. Εδώ όμως ο
λαός είδε, έκρινε, αποφάσισε και είπε αυτοί μπορούν, αυτοί θα κάνουν, αυτοί θα πάνε τον
τόπο μπροστά. Αυτοί θα είναι κινούμενοι γύρω από τα προβλήματα και την επίλυση τους.
Σας ευχαριστώ τον καθένα και την καθεμία.
Ως Δήμαρχος μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου, θα είμαι δίπλα σε ευπαθής
κοινωνικά ομάδες. Στόχος μου και επιθυμία είναι να μην υπάρχουν, αλλά αυτό ξέρουμε ότι
δεν γίνεται. Γίνεται όμως να προσπαθήσουμε όλοι λίγο περισσότερο.

Μην περιμένουμε στα έτοιμα.
Εμείς εδώ οι Άλμωπες, όπως προείπα δεν πρέπει να έχουμε κανονικά ούτε ένα
άνεργο. Όπως ξέρετε όλοι, υπάρχουν χρονιές, όπως η φετινή λόγου χάρη, όπου υπήρχε
πρόβλημα με τη συγκομιδή των κερασιών παράδειγμα.
Για να φανταστούμε όλοι, τι θα γινόταν αν συμμετείχαν πολίτες της περιοχής μας
στη συγκομιδή του.
Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία.
Πρέπει να αλλάξουμε πρακτικές
Πρέπει να το δούμε το θέμα στη σωστή του βάση.
Για όλα τα παραπάνω να ξέρετε έχουμε την όρεξη έτσι ώστε να οργανώσουμε μαζί
με τις υπηρεσίες γραφείο ευρέσεως εργασίας. Τα αποτελέσματα και μόνο που το ακούτε,
είστε σίγουροι ότι θα είναι θετικά γα τον τόπο. Χρειάζεται διάθεση και θετική ενέργεια.
Στο νέο δρόμο που ανοίγεται δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να είμαστε
μόνοι μας. Θέλουμε μαζί μας κάθε υγιή δύναμη που θέλει να συμβάλει και να εργαστεί για
το καλό του τόπου μας, ανεξάρτητα από παρατάξεις και διαχωρισμούς. Αφήνουμε πίσω
μας ότι μπορεί να μας έχει χωρίσει στο παρελθόν και κοιτάμε το παρόν και το μέλλον με
πνεύμα συνεργασίας, διαλλακτικότητας και διαλόγου. Κρατώντας ότι καλό έχει γίνει,
προχωράμε ενωτικά, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα και να διαμορφώσουμε μια νέα
τάξη πραγμάτων.
Συνδημότες και συνδημότισσες, εκτός από τους συνεργάτες μου που με έβλεπαν
κάθε μέρα και νύχτα, κάποιοι δεν με έβλεπαν σχεδόν καθόλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου γιατί ήξεραν, είδαν και άκουσαν. Ήξεραν ότι θα χάναμε
οικογενειακό χρόνο. Είδαν τον άνθρωπό τους να λείπει και άκουσαν ή διάβασαν ανώνυμα
και προσβλητικά σχόλια.
Και όμως εκεί, στήριγμα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους στενούς μου συνεργάτες, τους φίλους μου, τα
ανίψια μου, τους κουμπάρους μου, τα ξαδέρφια μου, τις αδερφές μου, τους γαμπρούς μου
αλλά και όλη αυτήν τη νίκη να την αφιερώσω στους γονείς μου και περισσότερο στη μάνα
μου, που είμαι σίγουρος ότι από εκεί που είναι θα είναι περήφανη για εμένα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να βάλω μια τελεία. Να μην σας κουράσω άλλο με λόγια.
Από 1ης Σεπτεμβρίου θα μιλήσουμε με έργα. Να ευχηθώ και πάλι καλή θητεία σε όλα τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ευλογία του Θεού να υπηρετήσουμε το Δήμο μας,
για το καλό του τόπου!

Να είστε καλά! Σας ευχαριστώ!

