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Απολογισμός Δράσεων Δημοτικής κίνησης 

από 14/10/2011 έως Μάρτιο 2012. 
 
Ο 1 ½ χρόνος περίπου που πέρασε από την προηγούμενη Γενική μας συνέλευση, 
ήταν ένας χρόνος γεμάτος από γεγονότα και ανακατατάξεις σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο.  
Στην δημοτική κίνηση επιδιώξαμε, τόσο εντός του δημοτικού συμβουλίου, όσο και 
εκτός αυτού να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, σοβαρότητα και 
μεθοδικότητα τις παρεμβάσεις μας. Στόχος μας, όπως αυτός προσδιορίστηκε από 
την ίδρυση της Κίνησης, η ουσία και όχι ο εντυπωσιασμός, η ενδυνάμωση της 
συλλογικότητας, η συμμετοχικότητα και η δημοκρατία, η κοινωνική ευαισθησία και 
ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη. Στην βάση αυτών των αρχών κινηθήκαμε και 
αυτήν την περίοδο. 
 
 Στην Γενική Συνέλευση στις 14/10/2011, ορίστηκε 15μελής συντονιστική επιτροπή, 
η οποία είχε και την ευθύνη για την πορεία της Κίνησης αυτήν την περίοδο.  
 
Η Συντονιστική συνεδρίαζε τακτικά μια φορά τον μήνα, ενώ με απόφασή της 
συνεδρίαζε έκτακτα μια μέρα πριν από κάθε δημοτικό συμβούλιο ώστε να συζητά 
τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου και να αποφασίζει την θέση που θα 
εκφράζαμε μέσω του δημοτικού μας συμβούλου  στο δημοτικό συμβούλιο. Για 
ιδιαίτερα  και σημαντικά ζητήματα που προέκυπταν  η συντονιστική επιτροπή 
συνεδρίαζε εκτάκτως ώστε να συζητηθούν  τα θέματα διεξοδικά και με συναίνεση 
να καταλήξουμε σε μια θέση.  Η συντονιστική επιτροπή λάμβανε αποφάσεις για τα 
λοιπά θέματα της κίνησης, όπως εκδηλώσεις, οικονομικά, συνδρομές, κ.λ.π.  
 
Επίσης καταφέραμε να αναβαθμίσουμε το στέκι μας και πρόσφατα έγινε 
ανακαίνιση του χώρου, με λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Επιδίωξή μας να 
συνεχίσει να είναι χώρος συνεύρεσης και εκδηλώσεων.  
 
 
Δημοτικό Συμβούλιο 
 
Στην περίοδο αυτή από τον Οκτ του 2011 έως και σήμερα, εκτιμώ πως έχουμε να 
επιδείξουμε μια σημαντική πολιτική παρέμβαση με την δουλειά μας στο δημοτικό 
συμβούλιο. 



Καταρχήν να αναφέρω πως επιδίωξή μας ήταν και παραμένει η ουσιαστική, 
προγραμματική και πολιτική τοποθέτηση επί των θεμάτων και όχι η ανέξοδη κριτική 
και η εντυπωσιολαγνεία. Υιοθετήσαμε πρακτικές πολιτικής συμπεριφοράς που δεν 
υποβάθμιζαν τα θεσμικά όργανα, ακόμα και όταν ασκούσαμε σκληρή κριτική, δεν 
καταφύγαμε ποτέ σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, στηρίξαμε επιλογές της 
δημοτικής αρχής, όταν κρίναμε πως ήταν για το καλό του δήμου, δεν ασκήσαμε 
ποτέ στείρα κριτική που απλά θα στόχευε στην απαξίωση του ‘αντιπάλου’.  
  
Επίσης, εκτός από την κριτική επιδιώξαμε να έχουμε και μια σαφή πολιτική 
προτάσεων και παρεμβάσεων εντός του δημοτικού συμβουλίου. 
 
Πιο αναλυτικά στο διάστημα αυτό έγιναν: 
 
 Περίπου 38 δημοτικά συμβούλια. 

 
 

 Αναλυτικά οι παρεμβάσεις μας (επιστολές – ερωτήσεις): 
 27-11-2011 ερώτηση προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την 

αντιμετώπιση των άσχημων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 
ημερών 

 28-11-2011 ερώτηση για λήψη στοιχείων σχετικά με τα εκμισθωμένα 
κτήρια του δήμου 

 28-12-2011 κατάθεση επιστολής προς τον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου με προτάσεις μας για την καλύτερη λειτουργία του 
δημοτικού συμβουλίου 

 4-1-2012 κατάθεση πρότασης για τον αστικό λαχανόκηπο, η οποία 
συζητήθηκε και έγινε αποδεκτή από το δημοτικό συμβούλιο 

 2-3-2012 ερώτηση σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης του 
Επισκοπείου Κοζάνης 

 10-5-2012 ερώτηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον δημοτικό 
κήπο και το υπαίθριο θέατρο 

 30-5-2012 έγγραφο προς την ΔΕΥΑΚ για την λήψη οικονομικών 
στοιχείων (το έγγραφο δεν απαντήθηκε ποτέ) 

 1-6-2012 έγγραφο για ενημέρωση σχετικά με τις άδειες στάθμευσης 
ΜΜΕ στην Κοζάνη 

 11-9-2012 Ενημέρωση - συζήτηση στην οικονομική επιτροπή σχετικά 
με ασυμφωνία επί των μηνιαίων δελτίων πορείας του 
προϋπολογισμού 

 8-10-2012 Ερώτηση για την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Αστική 
Διαχείριση Α.Ε της συγκριτικής αξιολόγησης και προσαρμογής  του 
χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού, με τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό του νέου Δήμου Κοζάνης 

 8-10-2012 ερώτηση σχετικά με τα ακίνητα του δήμου Κοζάνης, τα 
οποία νοικιάζονται 

 19-11-2012 ενημέρωση σχετικά με την προσφυγή  της μητρόπολης 
Σερβίων και Κοζάνης στην δικαιοσύνη έναντι του δήμου Κοζάνης 

 28-1-2013 έγγραφο στον αντιδήμαρχο κ. Τζέλλο για την λήψη 
στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία του δήμου Κοζάνης 

 28-1-2013 επιστολή προς τον δήμαρχο σχετικά με την λειτουργία 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 



 29-1-2013 επιστολή προς τρεις αντιδημάρχους σχετικά με 
πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή του 
Σιόποτου 

  Επιστολές σχετικά με τα οικονομικά του δήμου 
 15-6-2011 Ερώτηση σχετικά με την  ασυμφωνία στα στοιχεία 

που αποστέλλονται στο ΥΠΕΣ μέσω των μηνιαίων δελτίων για 
την πορεία του προϋπολογισμού. 

 2-7-2012 Επιστολή σχετικά με ερώτησή μου στις 15/6/2012,  
αναφορικά με   ασυμφωνία  στοιχείων για την πορεία του 
προϋπολογισμού  που αποστέλλονται στο ΥΠΕΣ μέσω των 
μηνιαίων δελτίων. 

 7-8-2012 Διευκρινίσεις σχετικά με ασυμφωνία οικονομικών 
στοιχείων για την πορεία του προϋπολογισμού που 
αποστέλλονται στο ΥΠΕΣ μέσω μηνιαίων δελτίων. 

 30-9-2012 επιστολή προς Υπουργείο Οικονομικών και Σώμα 
επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης: Αίτηση για διενέργεια 
ελέγχου στην οικονομική υπηρεσία του δήμου Κοζάνης. 

 28-1-2013 επιστολή προς Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης σχετικά με την αίτησή μας για διενέργεια 
διαχειριστικού ελέγχου στον δήμο Κοζάνης. 

 
 

 16-1-2012 Συζήτηση και αποδοχή από το δημοτικό συμβούλιο της πρότασής μας: 
Χρηματοδότικά εργαλεία – Αντισταθμιστικά οφέλη από τη ΔΕΗ (για τη χρήση 
φυσικών πόρων) με στόχο τη χρηματοδότηση της μεταλιγνιτικής περιόδου. 

 22-1-2012 Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση του 
απολογισμού του έτους 2011 για την ασυμφωνία στο ταμείο του δήμου 
Κοζάνης και για την αίτησή μας προς το ΥΠΕΣ για διαχειριστικό έλεγχο στην 
οικονομική υπηρεσία. 

 28-5-2012 Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του θέματος : Λειτουργία 
Δημοτικού Κήπου και Δημοτικού Υπαίθριου Θεάτρου 

 28-5-2012 Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του ερωτήματός μας : Ανάληψη 
από δικηγόρους – μέλη του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, υποθέσεων που 
στρέφονται κατά του δήμου. 

 
 
  

 Δελτία Τύπου: 
Συνολικά εκδόθηκαν 50 περίπου δελτία τύπου, τα οποία αφορούσαν στα 
παρακάτω θέματα: 

1. Οικονομική διαχείριση δήμου Κοζάνης  
2. Περιβαλλοντικά Ζητήματα (Περιβαλλοντικά επεισόδια, 

Χρηματοδοτικά εργαλεία, ρέματα, κ.λ.π) 
3. Εκδηλώσεις – Δράσεις δήμου (προβολές, ημερίδες, δράσεις, κ.λ.π) 
4. Δημοτικά Συμβούλια. 
5. Καταγγελίες (Δικήγοροι – Δημ. Σύμβουλοι, Τραπεζοκαθίσματα, 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 
6. Διάφορα Θέματα (Ειδικό σχολείο, Αιμοδοσία Χρυσής Αυγής, 

Επισκοπείο κ.λ.π) 
7. Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ 



 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Ποιότητας ζωής  
 
Από τις 1/1/2011 είμαι μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η συγκεκριμένη 
επιτροπή έχει ως αρμοδιότητες επί ζητημάτων, περιβάλλοντος, χωροταξίας και 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Από την αρχή επιδιώξαμε να αναδείξουμε το θέμα των κοινόχρηστων χώρων. 
Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ αναδείξαμε την ανεπάρκεια της 
δημοτικής αρχής να επιβάλει την τήρηση της νομοθεσίας και να διαφυλάξει την 
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε πολλούς δημόσιους χώρους. 
Τέλος, το καλοκαίρι του 2012, καταθέσαμε ολοκληρωμένη αναφορά στην 
εισαγγελία Κοζάνης με την οποία καταγγέλλουμε την μη σύννομη λειτουργία 
της επιτροπής ποιότητας ζωής, αλλά και την σκόπιμη επιλογή της δημοτικής 
αρχής, που για μας υποκρύπτονται πελατειακές σκοπιμότητες, να επιδεικνύει 
ανοχή στα περισσότερα φαινόμενα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων και 
ελεύθερων χώρων. 
Στις 28/1/2013 στείλαμε επιστολή στον δήμαρχο Κοζάνης και πρόεδρο της 
επιτροπής να συγκαλέσει άμεσα την επιτροπή δεδομένου πως έχει να 
συνεδριάσει πάρα πολύ καιρό (ίσως από τον Σεπτέμβριο) ώστε να συζητηθούν 
διάφορα θέματα που εκκρεμούν, όπως το θέμα του επισκοπείου, των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΕΝΗ 
Φίλες και φίλοι καλησπέρα 
Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην 3η Γενική συνέλευση της Δημοτικής Κίνησης 

‘Κοζάνη-τόπος να ζεις’ 

Πριν από 3 σχεδόν χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε το εγχείρημα για τη δημιουργία 

της ως το αντίπαλο δέος στα δημοτικά πράγματα , οι περισσότεροι πίστευαν ότι η 

διάρκειά της θα ήταν μικρή και θα περιοριζόταν στον προεκλογικό αγώνα και 

στην πιθανή παρουσία της στο δημοτικό συμβούλιο. Τους διαψεύσαμε όμως 

κάνοντας συνεχώς αισθητή την  παρουσία μας με συνέπεια λόγων και έργων. Η 

Κίνηση συνέχισε να υπάρχει και μετεκλογικά και μάλιστα με έναν τρόπο 

ιδιαίτερα δημιουργικό. Προεκλογικά είχαμε ως στόχους και να εκπροσωπηθούμε 

στο δήμο, αλλά και να έχουμε συνεχή παρουσία στην κοινωνία, να 

ευαισθητοποιήσουμε τους συνδημότες μας, να παράγουμε έναν άλλο πολιτισμό 

στην πολιτική με συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες. Τους στόχους 

αυτούς τους κατακτήσαμε και συνεχίζουμε να τους υπηρετούμε με συνέπεια.  Στα 

3 περίπου χρόνια από τη γέννηση της Κίνησης ωριμάσαμε, γίναμε  

αναγνωρίσιμοι,  εισπράξαμε και συνεχίζουμε να εισπράττουμε παραδοχή και 

εμπιστοσύνη. Μεγαλώσαμε και σε αριθμό, αλλά και σε ποιότητα δράσεων και 

παρεμβάσεων. Σ’ αυτές τις δράσεις θα ήθελα να αναφερθώ όχι  από τη γέννηση 

της Κίνησης γιατί  είναι πάμπολλες. Άλλωστε αναφερθήκαμε σ’ αυτές στην 

προηγούμενη ΓΣ  Θα περιοριστώ σ’ αυτές που κάναμε από την τελευταία Γενική 

συνέλευση, το Νοέμβριο του 2011 έως και σήμερα, ο αριθμός των οποίων  είναι 

αξιοσέβαστος.  
Εκδηλώσεις και  άλλες παρεμβάσεις με χρονολογική σειρά: 
 
 Δεκ 2011. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2011 για ενίσχυση του κοινωνικού 

παντοπωλείου και σε είδος και με χρήματα 
 29-12-2011, Μουσική Βραδιά με τους Blues Bone Band για την οικονομική 

στήριξη της ‘Άρσις’ 
 
 17-10-2011 Παρουσίαση του Βιβλίου ‘Τα αίτια της παρακμής της 

σύγχρονης Ελλάδας’ από την Τάσα Σιόμου 
 2-12-2011 Παρουσίαση της Ποιητικής Συλλογής του ντόπιου νέου ποιητή 

Βασ. Καλόγηρου 
 16-12-2011 Βραδιά αφιερωμένη στον Παπαδιαμάντη παρουσίαση από  την 

Αλίκη Παχίνη 
  28-12-2011 Ομιλία και Βίντεο για  το έργο Ελλήνων ιατρών στην Αφρική από  

την γιατρό Αλεξάνδρα Κότσο, η οποία συμμετέχει σε μια ομάδα εθελοντών 
γιατρών στην Αφρική.  
 14-1-2012 Κοπή Πίτας με ποιητική βραδιά. Παρουσίαση ανέκδοτων 

ποιημάτων του συντοπίτη μας Ανδρέα Τσακιρίδη 
 8-2-2012 παρουσίαση του Βιβλίου Logicomix από τον Γιώργο 

Κωνσταντινίδη 
1-3-2012 Λειτουργία Ιατρείου και Φαρμακείου κοινωνικής αλληλεγγύης με 
πρωτοστάτη τη Δημοτική Κίνηση και εθελοντές από τη Δημοτική Κίνηση, 
από τον Ιατρικό σύλλογο, το φαρμακευτικό σύλλογο, τους Εθελοντές 
Αιμοδότες, την Άρσις και τον Ερυθρό Σταυρό 

 11/3/2012, Ημερίδα για την διαχείριση απορριμμάτων στην Δυτ. 
Μακεδονίας με καλεσμένους εκπροσώπους της ΔΙΑΔΥΜΑ, τον Φίλιππο 



Κυρκίτσο από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και τον Σταύρο 
Αργυρόπουλο από την Λακωνική Βιοενεργειακή 

 
 15-3-2012 Συζήτηση για το καταναλωτικό κίνημα με τον Γιάννη θεοφύλακτο, 

πρόεδρο  του…. Κοζάνης 
 3-4-2012 Συζήτηση  για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του δήμου με 

εισηγητή τον Κώστα Δεσποτίδη. 
 14-4-2012 καθαρίσαμε το υπαίθριο θέατρο και το άλσος πάνω και κάτω απ’ 

αυτό  στο πλαίσιο της παγκόσμιας   δράσης let’s do it Καθαρίζουμε τον 
πλανήτη 

 26-4-2012 Για 2η χρονιά Ακτιβιστική Δράση για τα Πυρηνικά στην πλατεία της 
Πόλης με αφορμή την ημέρα μνήμης του Τσερνομπίλ και της Φουκοσίμα 

 Απρίλιος –Μάιος 2012 Περιποίηση πλατείας Γιολδάση και φύτεμα 
λουλουδιών 

 Μαϊος 2012 Εκδήλωση αφιέρωμα στην Γκρεκάνικη Μουσική  με τον Σάκη 
Κουκουμπέση 

 21-6-12 ημέρα  θερινής ισημερίας και ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, Εκδήλωση  
για 2η χρονιά στο υπαίθριο θέατρο με τίτλο Θερινή μουσική Πολυφωνία με 
την συμμετοχή χορωδιών του δήμου και θέμα «Από το παραδοσιακό στο 
έντεχνο τραγούδι». 

 30 -6-2012 Πάρτι για τα 2α γενέθλια της Κίνησης στην πλατεία Γιολδάση  με 
μουσική από τους Ν Διάφα και Δ Γιαννόπουλο 

 Οκτώβριος 2012 Προβολή ντοκιμαντέρ  στον Άγιο Δημήτριο σε συνεργασία με 
τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο 

  
 Φθινόπωρο 2012 συνεντεύξεις με συνδημότες μας για ένα λεύκωμα  (ιδέα 

του Π. Δημόπουλου) που θα αφορά στην Κοζάνη διαχρονικά ως 
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές και το οποίο  πιστεύουμε πως θα 
είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου στα 100+1 χρόνια  ελεύθερης 
Κοζάνης 

 23/11/2012, Εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στο Κοβεντάρειο με 
προσκεκλημένους τους Νίκο Χρυσόγελο, Βασίλη Μπέλλη και Dirk Knapen 
Συνδιαοργάνωση με το ΕΒΕ 

 Νοέμβριος 2012 Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του στεκιού μας 
 

 26-11-2012 Εκδήλωση με τίτλο ‘Παραμύθια μόνο για μεγάλους’ με το Σάκη 
Κουκουμπέση 

 
 Δεκέμβριος 2012 Πρώτη συνάντηση για το project imagine the city Φαντάσου 

την πόλη με πρωτοβουλία της Δημ Κίνησης και σύσταση μιας πρώτης ομάδας 
που θα εργαστεί πάνω σ’ αυτό. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που έχει ήδη 
υλοποιηθεί σε άλλες πόλεις με πρωτοβουλία ομάδων ενεργών πολιτών και 
αφορά σε αρχιτεκτονικές μελέτες , αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις, στο 
οποίο μπορεί να συμμετάσχουν συλλογικότητες, αλλά και μεμονωμένα 
άτομα.  

 Δεκ 2012 Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Μπαζάρ  με χειροποίητα 
αντικείμενα και γλυκά και την συμμετοχή χορωδιών της περιοχής για 
ενίσχυση ανέργων του δήμου μας  

 Ιανουάριος 2013 Κοπή βασιλόπιτας και μουσική βραδιά με τους Σάκη 
Κουκουμπέση-Βασίλη Γκούμα και Νίκο Πόζογλου 



 Ιανουάριος 2013 Συνάντηση με το  ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Πετρανών 
και πρότασή μας για πιθανές κοινές δράσεις 

 Φεβρουάριος 2013 Προβολή ντοκιμαντέρ  στην Άνω Κώμη 
 22-3-2013  Διάλεξη του ψυχίατρου ψυχοδραματιστή Αντώνη Λιοδάκη με θέμα  

‘η οικονομική κρίση εσα απόό την οπτική του ψυχοδράματος  
 
 2-4 2013 Έκδοση του πρώτου Φύλλου της εφημερίδας μας με το όνομα 

Σκάφανδρο 
 4-4-2013 Εκδήλωση με θέμα Ιδεολογίες και ιδεοληψίες για μια ανεξάρτητη 

τοπική αυτοδιοίκηση με τους Π. Δημόπουλο, Γ. Τζιουρά και Κ. Κυρατσού 
  
Επίσης 
 Προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ  στο στέκι και την πλατεία Γιολδάση καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου 
 
Επόμενες κοντινές δράσεις μας 
Απρίλιος 2013 Let’s do it Καθαρίζουμε τον πλανήτη 
Και  Αντι-πυρηνική δράση   
Ιούνιος 2013 3ήμερη Οικογιορτή   
    
Συμπεράσματα 

Δεν έλειψαν και τα λάθη, όπως επίσης δεν έλειψαν και αδυναμίες όλη αυτήν την 
περίοδο.  
Ακούστηκε και η άποψη ότι δε λειτουργήσαμε  ως πολιτική Κίνηση , αλλά 
περισσότερο ως πολιτιστικός σύλλογος. 
Όμως για μας πολιτική δεν είναι μόνο η τέχνη της διακυβέρνησης και της 
οικονομίας Οι ανθρώπινες ανάγκες δεν είναι μόνο οικονομικές. Είναι και ηθικές και 
κοινωνικές και συναισθηματικές και περιβαλλοντικές.  
Για μας  η πολιτική είναι η επανανθρωποποίηση της καθημερινής ζωής.  
Για μας πολιτική είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων, μεταξύ των 
ομάδων, η βελτίωση των σχέσεων με το περιβάλλον.  
Για μας πολιτική είναι ο εθελοντισμός, η υπέρβαση του καναπέ και της αδιαφορίας, 
η θέση ότι εμείς αποφασίζουμε  για μας και πράττουμε ανάλογα  
Μ’ αυτή την έννοια θελήσαμε να δώσουμε με τις δράσεις μας στην πολιτική μια 
άλλη προοπτική. 
Στηρίξαμε την αλληλεγγύη εναντίον  της εξατομίκευσης και του διαχωρισμού των 
ανθρώπων, στηρίξαμε την γνωριμία με τις ρίζες εναντίον της ανωνυμίας, στηρίξαμε 
την συμβίωση διαφορετικών απόψεων εναντίον της υποβάθμισης της ποιότητας 
ζωής, στηρίξαμε την ισότιμη συλλογικότητα  εναντίον της ανευθυνότητας και του 
εγωκεντρισμού  
Με  τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας απελευθερώσαμε την αχρησιμοποίητη 
δύναμη των καλών θελήσεων και ευνοήσαμε τις πράξεις αλληλεγγύης.  
Με τις δράσεις μας  δώσαμε  νόημα στην ποιότητα της καθημερινότητας. Γιατί για 
μας  η ποιότητα ζωής δεν είναι μόνο υλική ευημερία. Είναι ποιότητα στην 
επικοινωνία με τον άλλον. Ποιότητα ζωής  είναι η εγκαρδιότητα , το μοίρασμα και η 
συμμετοχή στις χαρές, στις λύπες και στις απολαύσεις. Ποιότητα ζωής είναι ο 
σεβασμός του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος 
Μέσα από τις δράσεις θελήσαμε να επανεξετάσουμε τον κόσμο μας σε συνάρτηση  
με τον σημαντικότερο πολιτικό σκοπό που έγκειται στο να γίνουμε πολιτικά και 
πολιτισμένα όντα. 



Θελήσαμε να δώσουμε στην πολιτική μια άλλη προοπτική.  
 
Κριτική – Αδυναμίες 
 
Σαφώς και κάποιες δικές μου επιλογές στο δημοτικό συμβούλιο ή κάποιες 
τοποθετήσεις να μην ήταν και οι καλύτερες δυνατές. Συχνά, είτε λόγω έλλειψης 
εμπειρίας, είτε λόγω περιορισμένης διαβούλευσης σε κάποια θέματα στο δημοτικό 
συμβούλιο οι θέσεις μας  δεν αναδείχτηκαν, όπως θα έπρεπε.  
 
Επιπλέον  δεν καταφέραμε δυστυχώς να λειτουργήσουμε τις θεματικές ομάδες, 
όπως θα επιθυμούσαμε. Βασική ευθύνη έχουμε όλοι μας και κυρίως η Συντονιστική 
και τα μέλη της. Η λειτουργία των ομάδων θα βοηθούσε ώστε να εμβαθύνουμε 
προγραμματικά,  να βελτιώσουμε την συλλογική μας συνείδηση, να έρθουμε σε 
επαφή και με άλλα άτομα εν δυνάμει μέλη της Κίνησης. 
 
 
 
 
Επίλογος 
 
Θεωρώ πως τους 16 μήνες που πέρασαν έγινε πολύ σημαντική δουλειά και 
παρήχθη ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Καταφέραμε να αναδείξουμε ζητήματα 
τοπικής πολιτικής σημασίας, να έχουμε μια σημαντική παρουσία στα δημοτικά 
συμβούλια. Εκτιμώ πως συνεχίστηκε η καλή δουλειά που ξεκίνησε από την  πρώτη 
μας θητεία και ευελπιστώ το επόμενο διάστημα, μέχρι και τις εκλογές, σε 16 
περίπου μήνες, να είναι ακόμα πιο δημιουργικό για την δημοτική κίνηση ώστε να 
οδηγηθούμε σε αυτές με τις καλύτερες προϋποθέσεις για μας. 
Θεωρώ πως μπαίνουμε σε μια κρίσιμη περίοδο, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, 
οπότε θα πρέπει: 

 Η συμμετοχή των μελλών  να γίνει πιο βαθειά,  

 Να ολοκληρωθούμε οργανωτικά ώστε να διαφυλάξουμε καταρχήν και να 
εμβαθύνουμε έπειτα την δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία μας. 

 Να συνεχίσουμε τις πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις 
που μας δίνουν την δυνατότητα μέσω της ανάδειξης σημαντικών θεμάτων, 
να αποκτούμε μεγαλύτερη κοινωνική επιρροή και αναγνώριση. 

 Να εξειδικεύσουμε περισσότερο το πρόγραμμά μας μέσα από μια 
συμμετοχική και ανοιχτή στην κοινωνία διαδικασία  

 Να δουλέψουμε ώστε να έρθει και νέος κόσμος στην Κίνηση  

 Περισσότερα πλέον μέλη να εκπαιδευτούν σε πιο εξειδικευμένα τοπικά 
ζητήματα 

 Να μεγαλώσει η συμμετοχή μας στα δημοτικά συμβούλια,  

 Να ανοιχτούμε σε περιοχές του δήμου μας που δεν το έχουμε ακόμα κάνει. 
 
 
 
Ιωαννίδης Λευτέρης 
 
 
Δημοτική Κίνηση 
‘Κοζάνη Τόπος να ζεις’ 



 


