Καλαμάτα: Πρόσκληση για ένωση
δυνάμεων από τον Βασιλόπουλο
Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος
αιφνιδιάζει προτείνοντας έναν συγκεκριμένο τρόπο διοίκησης
του δήμου με τη συμμετοχή των επικεφαλής των παρατάξεων που
θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ! Σχολίασε πάντως και
τη στήριξη που του προσφέρει η Νέα Δημοκρατία, όπως και τη
μεγάλη πιθανότητα νίκης του συνδυασμού του…
Χαρακτηριστικά ο κύριος Βασιλόπουλος δηλώνει για την ανοιχτή
πρόσκληση που απηύθυνε για ένωση δυνάμεων: “Η ανοικτή
πρόσκληση για συνεργασία, μια πρόσκληση δημόσια, μακριά από
διαπραγματεύσεις και υποψίες συναλλαγής, απευθύνεται προς
όλες και όλους. Είναι πρόσκληση σύνθεσης και συναίνεσης,
πάνω στις προγραμματικές θέσεις που παρουσιάσαμε, με διάθεση
να αποδεχτούμε προτάσεις και απόψεις που θα μπορούσαν να τις
βελτιώσουν.
Ασφαλώς με ανθρώπους που έχουμε δώσει στο παρελθόν κοινούς
αγώνες, στην αυτοδιοίκηση, την πολιτική δράση, την κοινωνία,
υπάρχει μια καλύτερη βάση πάνω στην οποία μπορεί να
οικοδομηθεί συνεργασία. Την ίδια στιγμή, όμως, συγκλίσεις
μπορεί να υπάρξουν και θέλουμε να υπάρξουν. Με όλες και
όλους όσους θέλουν ο δήμος μας να επιταχύνει την πορεία του
και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του αύριο”.
Και συμπλήρωσε: ” Τη δεύτερη Κυριακή πρέπει να ενώσουμε
δυνάμεις, γιατί λάβαμε ένα σαφέστατο μήνυμα, ένα μήνυμα της
πρώτης Κυριακής που αποκωδικοποιείται ότι θα πρέπει να
προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο μπροστά, για να αποκτήσουμε
το δικαίωμα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας.
Οι επαφές για συνεργασίες είχαν προηγηθεί και πριν τις
εκλογές. Και προφανώς την επόμενη μέρα των εκλογών θα
συνεχιστούν. Εμείς κάναμε μια ανοιχτή ξεκάθαρη πρόσκληση για

ένωση δυνάμεων και την αποτυπώσαμε σ’ έναν συγκεκριμένο
τρόπο διοίκησης του δήμου. Και περιμένουμε να ανταποκριθούν
όσοι το επιθυμούν θετικά.
Προτείνουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο διοίκησης του δήμου.
Είναι ο δήμαρχος που προφανώς η θέση του είναι
αδιαμφισβήτητη και χωρίς εκπτώσεις και δίπλα από το δήμαρχο
πρέπει να συγκροτηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα
χαράσσει την αναπτυξιακή πορεία του δήμου. Σε αυτήν θα
μετέχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων που θέλουν να ενώσουν
δυνάμεις για να διοικηθεί ο δήμος, μαζί με τους
αντιδημάρχους και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επιτροπή αυτή θα χαράσσει την πορεία και στα σημαντικά και
στα θέματα καθημερινότητας. Σύμφωνα με τις έδρες που
κατέλαβε η κάθε παράταξη, με τους υποψηφίους που έχει
εκλέξει, με τις ικανότητές τους, θα αναλάβουν και τις
ανάλογες θέσεις ευθύνης στη διοίκηση του δήμου” .
Στο ερώτημα για το σημαντικό προβάδισμα των 7,25 μονάδων που
έχει, επισημαίνει: “Είναι ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα που
έχουμε την πρώτη Κυριακή αδιαμφισβήτητα. Όμως, αν δεν
δουλέψουμε και δεν συνεχίσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας,
δεν θα καταφέρουμε τίποτα στο τέλος. Πρέπει να τρέξουμε και
να συνεχίσουμε δυναμικά. Το προβάδισμά μας δίνει μια
παράσταση νίκης”.
Για τη στήριξη της Ν.Δ. δήλωσε: ” Όταν ένα μεγάλο κόμμα σού
δίνει στήριξη, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς μέχρι τώρα
πορευτήκαμε χωρίς στήριξη και καταφέραμε ό,τι έχουμε
καταφέρει. Όταν έρχεται και η Ν.Δ. και σου παρέχει τη
στήριξή της, την αποδεχόμαστε και την θεωρούμε πολύ
σημαντική” .
Για το τι είναι αυτό που τον διαφοροποιεί από τον κ.
Κοσμόπουλο, επισημαίνει: “Πρώτα απ’ όλα το πρόγραμμά μας.
Ενα πρόγραμμα πλήρες, ρεαλιστικό, απολύτως εφαρμόσιμο.
Διαφορετική όμως είναι και η αντίληψή μου για τη συμμετοχή

στα κοινά. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι ενεργός
πολίτης. Πίστευα και πιστεύω ότι ένας δήμαρχος πρέπει να
νοιάζεται για την πόλη και τους δημότες, να δίνει
πραγματικές λύσεις στα προβλήματα, να υπηρετεί το δήμο και
όχι την προσωπική του ατζέντα.
Στην επαγγελματική μου ζωή έμαθα να μετατρέπω τα σχέδια σε
έργο χειροπιαστό. Με αυτά τα εφόδια, με αυτές τις αρχές, με
αυτή την αντίληψη, αποδέχτηκα την τιμή να είμαι πρώτος
μεταξύ ίσων στη “Δημιουργική Πρωτοβουλία” και ζητώ την
εμπιστοσύνη και την ψήφο των δημοτών”.
Για το αν είναι «φθαρμένα υλικά», όπως ακούγεται τελευταία
και αν τελικά αποτελούν συνέχεια της δημοτική αρχής ή κάτι
καινούργιο, απαντά: “Το τι είναι και τι εκπροσωπεί κάθε ένας
αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Λυπάμαι πολύ αν πράγματι
ο κ. Κοσμόπουλος χρησιμοποιεί ή αφήνει να χρησιμοποιείται
διχαστικός λόγος. Είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη διχασμού που
συνιστά το «παλιότερο» παλιό στην πολιτική ζωή.
Η “Δημιουργική Πρωτοβουλία” είναι μία καινούργια παράταξη,
που προέκυψε από την πλειοψηφία των στελεχών της σημερινής
δημοτικής αρχής. Θα μπορούσα να πω ότι αποτελούμε μετεξέλιξη
της δημοτικής αρχής. Αξιοποιούμε το μεγάλο έργο των
προηγούμενων χρόνων και καινοτομούμε, όπου χρειάζεται, ώστε
οι κάτοικοι να μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε ένα
περιβάλλον ελκυστικό και ανθρώπινο, στο οποίο θα
αποτυπώνεται έντονα η νέα σύγχρονη αντίληψη για την πόλη και
τις κοινότητες του δήμου μας”.

Ανακοίνωση στήριξης του Θαν.
Βασιλόπουλου
από
τη
Νέα
Δημοκρατία !
Την υποψηφιότητα του Θανάση Βασιλόπουλου για
τον Δήμο Καλαμάτας στηρίζει και επισήμως η Νέα
Δημοκρατία, μετά το πέρας του πρώτου γύρου των
Δημοτικών εκλογών !
Εμείς θεωρούμε αυτή τη στήριξη ένα αρνητικό γεγονός που
πιθανότατα θα δώσει τη νίκη-κόντρα σε έναν πιο άξιο
αντίπαλο- σε έναν υποψήφιο που έχει ως μοναδικό του προσόν
το ότι είναι ο συνεχιστής του συστήματος και τον μηχανισμών
του Παναγιώτη Νίκα στον δήμο της πόλης μας.
Δυστυχώς η “εκσυγχρονιστική” Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη
καταφεύγει για μια ακόμη φορά στον παλαιοκομματισμό και την
κομματοκρατία και αυτή τη φορά το κάνει εις βάρος της πόλης
μας !

Αναλυτικά η ανακοίνωση, που υπογράφει η πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Μεσσηνίας Νατασσα Κυριακοπούλου αναφέρει:

“Η Νέα Δημοκρατία τηρώντας τη δέσμευση του προέδρου της
Κυριάκου Μητσοτάκη, όσον αφορά το β΄ γύρο των δημοτικών
εκλογών, στο Δήμο Καλαμάτας στηρίζει τον υποψήφιο Δήμαρχο
Θανάση Βασιλόπουλο επικεφαλής του συνδυασμού Δημιουργική
Πρωτοβουλία για το Δήμο Καλαμάτας”.
Εμείς πάντως στα”αιρετικά” δίνουμε “ψήφο εμπιστοσύνης” στον
Κοσμόπουλο καθώς τον θεωρούμε πιο άξιο και ρίχνουμε “μαύρο’
στον παλαιοκομματισμό.

