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Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι· 

 

πικαλοῦμαι τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασία τοῦ 
πολιοῦχου μας Ἁγίου Νικολάου σὲ σᾶς προσωπικά, στοὺς ἀρχηγοὺς 

ὅλων τῶν δημοτικῶν παρατάξεων καὶ τοὺς ἐκλεγμένους συνεργάτες σας 
ποὺ θὰ συγκροτήσετε τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοῦ Δήμου τῆς πόλεώς 
μας καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας καθ’ ὅλη τὴ 
διάρκεια τῆς δημαρχιακῆς θητείας σας. 

 

Ἡ πόλη μας, ὅπως φαίνεται πιὰ καθαρά, βρίσκεται στὴν πιὸ κρίσιμη 
καμπὴ τῆς ἱστορίας της καὶ στὴν πιὸ καθοριστική, γιὰ τὸ μέλλον της. 
Ἀπὸ μιὰ μικρή, ἐπαρχιώτικη, ἀκριτικὴ πόλη, μὲ μηδενικὴ 
παρεμβατικότητα στὸ εὑρύτερο γίγνεσθαι, μὲ τὸ χέρι σὲ ἐπαίτιδα στάση 
ἁπλωμένο, ἐπὶ 10ετίες μετὰ τὴν μεταπολίτευση, ἔφτασε σήμερα νὰ 
εἶναι καὶ νὰ θεωρεῖται ἰσχυρὸ διαπραγματευτικὸ χαρτὶ σὲ συζητήσεις 
ἡγετῶν περὶ τὰ γεωπολιτικὰ τῆς περιοχῆς. Στὰ βόρεια τῆς πόλεως θὰ 
ῤέουν μέσα στοὺς ἀγωγοὺς τὰ συμφέρονται πολλῶν κρατῶν καὶ οἱ 
στρόφιγγές τους θὰ εἶναι αἰτία ἀνάπτυξης ἢ καὶ ἀνάφλεξης γιὰ τὴν 
περιοχή μας. Στὰ ἀνατολικὰ τῆς πόλεως θὰ διέρχονται οἱ σχηματισμοὶ 
ξένων στρατῶν καὶ στὰ νότια, στὶς ὄμορφες παραλίες μας, θὰ σκάζουν 
τὰ παφλάζοντα κύμματα τοῦ Καστελόριζου. 

 

Ὅλα αὐτά δὲν εὑρίσκονται πρὸ τῶν πυλῶν, ἀλλὰ ἐντὸς τῶν πυλῶν θὰ 
γίνουν εἴτε μ’ ἐμᾶς, εἴτε ἐρήμην μας ἀπὸ τὸ 2021. Γι’ αὐτὸ καὶ 
χρειάζεται νὰ μᾶς βροῦν πανέτοιμους, ὥστε νὰ μὴν εἴμαστε θεατές, 
ἀλλὰ πρωταγωνιστὲς τῶν τεκταινομένων, γιατὶ ὄχι καὶ χειριστές τους. 

 

Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἑνότητα ὅλων μας καὶ ἡ συνεργασία προκειμένου 
νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ κοινὸς στόχος ποὺ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς μας 
καὶ ὁ ρυθμιστικὸς ρόλος τῆς πόλης μας ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν πολιτῶν της. 

Ἐ 



Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸ προεκλογικὸ κλῖμα ψύχρανε καὶ πόλωσε τοὺς 
πολίτες καὶ εἶναι ἐξάπαντος ἀνάγκη νὰ θεραπευθεῖ ἀμέσως. Οἱ πολίτες  
σᾶς θέλουμε ὅλους, ὄχι ἁπλῶς ἐργαζομένους, ἀλλὰ συνεργαζομένους 
γιὰ τὸν κοινὸ σκοπό. Μπορεῖ νὰ διαφέρει ἡ ὁπτικὴ γωνία ἀπὸ τὴν ὁποία 
ὁ καθένας σας βλέπει αὐτὸν τὸν κοινὸ σκοπό, ὅμως ἡ ἀπόκλιση τῶν 
διαφορῶν πρέπει νὰ εἶναι μικρή. Ὁ διάλογος, ἡ συναίνεση καὶ ἡ 
συνεργασία μεταξὺ τῶν Παρατάξεων καὶ τῶν Δημοτικῶν Συμβούλων, 
εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη ποὺ δὲν ἐπιδέχεται ἀναβολή. Γιὰ τὰ μεγάλα 
θέματα τοῦ τόπου μας, θέλουμε ὄχι ἁπλῶς τυπικὲς ἀποφάσεις τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἀλλὰ ὁμόφωνες ἀποφάσεις! 

 
«Ιn necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas». 

Στὰ ἀναγκαῖα ἑνότης, στὰ διφορούμενα ἐλευθερία, σὲ ὅλα ἀγάπη. 
 

Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, ὁ Ἐπίσκοπός σας, ξεχάστε ὅσα «οὐ φωνητά» 
ἀκούστηκαν πρὶν τὶς ἐκλογὲς καὶ σπίλωσαν, ἀπομείωσαν ἢ εὐτέλισαν 
τὸν λεγόμενο πολιτικὸ πολιτισμό. Ἀπελευθερωθεῖτε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς 
δημοσιογραφίας ποὺ ἀπομυζᾶ τὴν ἰκμάδα τῆς δημοκρατίας καὶ τότε 
ζητεῖστε ἀπὸ ὅλους μας νὰ ἐργασθοῦμε ὑπὸ τὴν καθοδήγησή σας, ὥστε 
οἱ πολίτες νὰ κερδαίνουν, ἡ πόλη μας νὰ μεγαλύνεται καὶ τὸ ὄνομά σας 
νὰ γραφτεῖ ὄχι ἁπλᾶ στοὺς διαχειριστὲς τῶν δημοτικῶν πραγμάτων, 
ἀλλὰ στοὺς ἀναμορφωτὲς τῆς νέας Ἑλλάδος ποὺ θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν 
περιοχή μας νὰ πραγματώνεται μὲ κάθε τρόπο, οὔτως ἢ ἄλλως. 

 

Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο κ. Δήμαρχε, θὰ ἐξάρω δημόσια τὴν ἄριστη θεσμικὴ 
συνεργασία, ἀλλὰ καὶ προσωπικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχα ὡς 
μητροπολίτης μὲ τὸν προκάτοχό σας κ. Εὐάγγελο Λαμπάκη σὲ πολλὰ 
ἐπίπεδα.  
 

Γιὰ μένα ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ λαοῦ εἶναι τιμητέος μέχρι τὴν τελευταία ἡμέρα 
τῆς θητείας του γιὰ ὅσα ἐπιτελεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τῶν πολιτῶν. Καὶ ἡ 
σχέση μου μαζί του ἀρχίζει ὡς θεσμικὴ καὶ φιλοδοξεῖ νὰ ἀνελιχθεῖ μέχρι 
καὶ φιλική. Κάτι ποὺ ἔγινε μὲ τὸν κ. Λαμπάκη καὶ τὸν εὐχαριστῶ γι’ 
αὐτό, γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Καταστρώσαμε μαζί, μεγάλες καὶ κοινὲς  
πρωτοβουλίες γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Ἀλεξανδρούπολης, κάποιες 



ἀπ’αὐτὲς εἶναι γνωστές, οἱ περισσότερες ὄχι. Θὰ τὰ θέσω ὅλα ὑπόψη 
σας ἀναλυτικά, ὥστε νὰ συμβάλλετε στὴν ἐπίτευξή τους μὲ τὴν 
προσωπική σας πλέον σφραγίδα. 
 

Τώρα ἐσεῖς, Δήμαρχε κ. Ζαμπούκη ἔχετε τὶς εὐχὲς ὅλων μας γιὰ νὰ 
πετύχετε καὶ ὑπερακοντίσετε. Τεράστια προβλήματα τοῦ τόπου μας, 
ὅπως τὸ δημογραφικὸ καὶ τὸ brain drain, περιμένουν τὴ δική σας 
προσωπική πυγμὴ καὶ πρωτοβουλία. Καὶ ὅλοι μας εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ 
συστράτευση σὲ ἐνιαία ἔκφραση καὶ διεκδίκηση. Ὁ κοινὸς 
προγραμματισμὸς ἐκδηλώσεων τὸ 2020 γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν 
ἐνσωμάτωση τῆς Ἀλεξανδρούπολης στὸν ἐθνικὸ κορμό, δὲν πρέπει νὰ 
εἶναι ἁπλῶς ἐπετεικοῦ χαρακτῆρα, ἀλλὰ προβληματισμοῦ καὶ 
προγραμματισμοῦ γιὰ τὴν ἑπόμενη ἑκατονταετία. 
  
Γι’ αὐτό, οἱ ἐλπίδες ὅλων μας στὸ πρόσωπό σας καὶ στὸ ἔργο σας ποὺ 
πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ πετύχει, εἶναι βαρειὰ εὐθύνη. Θὰ εἴμαστε ὅλοι 
δίπλα σας. Ὅποιος γιὰ τὰ θέματα τῆς πόλης μας δὲν συμπαραταχθεῖ  
δίπλα σας, θὰ εἶναι ἀπέναντι στὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ στὸ μέλλον της. 
Ἕνα τόσο ρευστὸ καὶ εὔθραυστο μέλλον ποὺ δὲν σηκώνει μήτε 
πειραματισμούς, μήτε καθυστερήσεις. 

 

Ἡ Παναγία ἡ Τριφώτισσα καὶ ὁ πολιοῦχος μας Ἅγιος Νικόλαος νὰ σᾶς 
εὐλογοῦν καὶ νὰ σᾶς ἐμπνέουν στὴν ἐπιτέλεση τοῦ δημαρχιακοῦ ἔργου 
σας τὸ ὁποῖος εὔχομαι, προσεύχομαι καὶ ἐλπίζω νὰ εἶναι ὅ,τι καλύτερο 
γιὰ τὴν πόλη μας καὶ τὴν περιοχή μας. 


