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ΑΝΣΘΠΟΛΘΣΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ, Ε ΜΕΟ 

ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΔΘΚΣΤΩΗ 

ν θ. Παλαγηώηεο Καδάο επηρεηξώληαο λα ζηξέςεη ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο, 

έζησ θαη γηα ιίγν, ζην πξόζσπό ηνπ, από έλδεηα πξαγκαηηθώλ επηρεηξεκάησλ θαη 

αδπλακία άζθεζεο επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο, ζε έλα πξόζθαην θείκελν-δεκνζίεπκα 

αλαθέξεη πξάγκαηα πνπ, είηε απνηεινύλ επζεβείο πόζνπο ηνπ ηδίνπ είηε είλαη 

έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αγσλίαο θαη αλαζθάιεηαο ελόςεη ησλ επεξρόκελσλ 

εθινγώλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είηε θαη απνθπήκαηα ηεο θαληαζίαο ηνπ, θαη 

πάλησο ζε θακηά πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

  Σπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη όηη ε παξάηαμή κνπ «βξίζθεηαη ππό δηάιπζε θαη 

όηη ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο έληνλεο δηαθσλίεο» πεξί ηνπ πξαθηένπ. Γηα λα 

εληζρύζεη κάιηζηα ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ απηόλ αλαθέξεη όηη «ηέζζεξηο ζύκβνπινί κνπ 

δελ ςήθηζαλ ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ ησλ 580.000 Δπξώ από ην Τακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ». Ο θ. Καδάο δηαζηξέθνληαο εληειώο ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα παξαιείπεη λα αλαθέξεη όηη ςήθηζαλ όινη νη παξόληεο ζύκβνπινί 

κνπ θαη όηη ε πξόηαζε εγθξίζεθε κε απόιπηε πιεηνςεθία (κάιηζηα, ζε πξνεγνύκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζηελ επί ηεο αξρήο ςεθνθνξία γηα ηελ 

ζύλαμε δαλείνπ, ζπληάρζεθε καδί καο θαη έλαο από ηνπο δηθνύο ηνπ ζπκβνύινπο). 

Βεβαίσο, ε ακεραλία θαη ε ζύγρπζε από ηελ νπνία δηαθαηέρεηαη ν θ. Καδάο 

απνδεηθλύεηαη εύθνια, αξθεί λα ζπγθξίλεη θαλείο ηε δηακεηξηθά αληίζεηε ζηάζε πνπ 

ηεξεί ζηηο ςεθνθνξίεο, θαζώο  ηαιαληεύεηαη αλάκεζα ζηελ άξλεζε θαη ηε ζέζε, κε 

απνηέιεζκα  ην πξσί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ςεθίδεη αξλεηηθά θαη ην βξάδπ 

ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην λα παξέρεη ηε ζεηηθή ηνπ ςήθν, όπσο, γηα παξάδεηγκα, 

ζπλέβε κε ην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Φηιόδεκνο», πνπ πεξηιακβάλεη πνιύ 

ζεκαληηθά έξγα κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηνλ Γήκν καο, 

Ωο πξνο ηε ζπλνρή ηεο παξάηαμήο κνπ, ε ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα - δπζηπρώο 

γηα ηνλ ίδην - ηνλ δηαςεύδεη νηθηξά. Δδώ θαη ηέζζεξα ρξόληα ε παξάηαμή κνπ 

ιεηηνπξγώληαο κε απόιπηε ζύκπλνηα θαη πλεύκα ελόηεηαο δελ έρεη απνιέζεη θακηά 

ςεθνθνξία είηε πξόθεηηαη γηα έιαζζνλ είηε γηα κείδνλ ζέκα. Σπλερίδνπκε ην έξγν καο 

θαη ηηο πξνζπάζεηέο καο εληαηηθά θαη ρσξίο ίρλνο αιαδνλείαο, αθνύ μέξνπκε όηη ηα 

πξνβιήκαηα δελ ηειεηώλνπλ θαη όηη νη ζπκπνιίηεο καο πεξηκέλνπλ από εκάο αθόκα 

πεξηζζόηεξα, γηα λα βειηηώζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ 

ζπλζεθώλ ηεο δσήο ηνπο. Αιιά θαη σο πξνο ηε ζπγθξόηεζε ησλ ςεθνδειηίσλ, θαζώο 

καληεύεη πξνθεηηθά όηη ζα ππάξμνπλ ζηελ παξάηαμή κνπ ζεκαληηθέο απνζθηξηήζεηο, 

ζέισ λα ηνλ πξνηξέςσ θηιηθά λα κε βηάδεηαη λα θάλεη πξνβιέςεηο θαη λα είλαη 

ππνκνλεηηθόο, γηαηί  ε «δσή ζα δείμεη», όηαλ έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ, πνηνη ζα 

πιαηζηώζνπλ ηα ςεθνδέιηηά καο θαη ζε πνηα πιεπξά ζα ππάξμνπλ δηαξξνέο ή 

εληζρύζεηο... 



Αιιά ην πην εμσθξεληθό απ’ όια ζην θείκελό ηνπ είλαη όζα κνπ απνδίδεη γηα 

δήζελ «αλαθνξά ζην πξόζσπό ηνπ θαη γηα ηελ καθξά θόπσζή ηνπ ζηελ 

αληηπνιίηεπζε», ηα νπνία δελ κε αθνξνύλ αθνύ απνηεινύλ αμηνιόγεζε θαη πνιηηηθή 

εθηίκεζε ζπληάθηε ηζηνζειίδαο, ζηνλ νπνίν θαη έπξεπε λα δηακαξηπξεζεί, αλ 

αηζζάλεηαη όηη ηα γξαθόκελα εθεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Τν λα 

θαληάδεηαη όκσο όηη ν Γήκαξρνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ ρεηξαγσγεί θαη θαηεπζύλεη 

έληππα θαη ηζηνζειίδεο ηεο Πηεξίαο είλαη όρη απιώο αλππόζηαην θαη κεησηηθό γηα ην 

θύξνο ηεο Τνπηθήο Γεκνζηνγξαθίαο κα θπξίσο πξντόλ λνζεξήο θαληαζίσζεο πνπ δελ 

επηδέρεηαη ινγηθή εμήγεζε παξά απαηηεί επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε. 

 Όια απηά πνπ κνπ πξνζάπηεη ζπληζηνύλ απιώο κηα θαθόηερλε πξνζπάζεηα 

θαιιηέξγεηαο ςεπδώλ επηθνηλσληαθώλ εληππώζεσλ πνπ δελ πείζνπλ θαλέλαλ, αθνύ 

ηα αληηθξνύεη ε ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ αλαηξέπεη ζνθηζηηθά ηερλάζκαηα θαη 

επηβάιιεη ηελ αδηάςεπζηε αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ. Αλ απνηεινύζαλ έζησ έλα είδνο 

ζηνηρεηώδνπο θξηηηθήο, ζα ηε ζεσξνύζα θαινδερνύκελε γηαηί κπνξεί λα ζπληειέζεη 

ζηε βειηίσζή καο, αθνύ θαλείο δελ είλαη αιάζεηνο.  

Δκείο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απνκέλεη κε αίζζεκα επζύλεο ζπλερίδνπκε 

ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα ηηο νπνίεο ζα θξηζνύκε όηαλ έξζεη ε ώξα ηεο θξίζηκεο 

επηινγήο. Καη είκαζηε βέβαηνη όηη νη ζπλδεκόηεο καο ζα αλαγλσξίζνπλ απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο αμηνινγώληαο έλα έξγν ηεο ηάμεο ησλ 25 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ Δπξώ, 

γηα κηθξά θαη κεγάια έξγα ζηηο δηάθνξεο ηνπηθέο θνηλόηεηεο. Δίλαη έξγα πνπ 

αθνξνύλ κηα πιεζώξα παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ύδξεπζεο θαη ηεο 

άξδεπζεο, ζηελ αξηηόηεξε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ θαη ησλ 

απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ, ζηελ αγξνηηθή νδνπνηία, ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

δεκνηηθώλ θηεξίσλ, ζηελ αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ βξεθηθώλ θαη παηδηθώλ ζηαζκώλ, ζηε 

δεκηνπξγία αζθαιώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ παηδηθώλ ραξώλ, ζηελ έληαμε ηνπ δήκνπ καο 

ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα επαίζζεηεο θαη εππαζείο νκάδεο, ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο, ζηελ ελδνδεκνηηθή νδνπνηία θαη 

ζηνλ ειεθηξνθσηηζκό δξόκσλ θαη, ηέινο, ζην νηθνλνκηθό λνηθνθύξεκα ηνπ Γήκνπ 

καο, αθνύ θαηαθέξακε λα κεηώζνπκε ην ρξένο πνπ παξαιάβακε θαηά 80%, δειαδή 

από 3.800.000 ζε 650.000 Δπξώ. 

Δκείο θ. Καδά πηζηεύνπκε όηη από απηά ζα θξηζνύκε θαη όρη από ην γεγνλόο 

όηη εζείο είζηε «κόληκνο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο Κνιηλδξνύ», δήισζε ζηελ 

νπνία πθέξπεη θαη κηα κνξθή ξαηζηζηηθήο αληίιεςεο αιιά θαη έλα απαξραησκέλν 

ζηεξεόηππν ηνπηθηζκνύ πνπ δε ζπλάδεη κε ηηο ζύγρξνλεο αλνηρηέο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο θαη αληηιήςεηο!  

                                                      Εσάγγελος Λαγδάρης 


