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Θέμα: Βάζοντας τα …… πράγματα στη θέση τους 

 

   Παρακολουθώντας την συνέντευξη του κυρίου Σταυρογιάννη σε τηλεοπτικό 
σταθμό παρατηρήσαμε μία τάση υποβάθμισης του έργου μας και απαξίωσης 
της παρουσίας μας στο Δήμο Λαμιέων.  
Ασφαλώς κανείς ποτέ δεν έλυσε όλα τα προβλήματα του κάθε δήμου αφού 
προφανώς οι ανάγκες εξελίσσονται μαζί με την ίδια τη ζωή, όπως και κανείς 
δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έκανε λάθη και παραλείψεις, όμως εμείς 
αισθανόμαστε υπερήφανοι για μια σειρά έργων δράσεων και ενεργειών που 
βελτίωσαν πραγματικά τη ζωή των δημοτών μας:  
   1. Για τον εκσυγχρονισμό και την σωστή διαχείριση που είχε ως αποτέλεσμα 
να αφήσουμε ταμειακά διαθέσιμα 11.5 εκατομμύρια ευρώ στον Δήμο και 5 
εκατομμύρια αποθεματικό στη ΔΕΥΑΛ. 
Αυτό έγινε συστηματικά χωρίς καμία αύξηση τελών, αντίθετα με συνεχείς 
μειώσεις τελών αλλά με στρατηγική, όπως αυτή της στέγασης όλων των 
υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ακούσαμε τον κύριο Σταυρογιάννη να λέει ότι διπλασίασε τα ταμειακά 
διαθέσιμα και εύλογα αναρωτιέται οποιοσδήποτε καλόπιστος με ποιον τρόπο? 
Μήπως επειδή δεν έκανε έργα για να τα ξοδέψει, επειδή εκτός από τα 
πολιτιστικά δεν ξόδεψε χρήματα για παραγωγή έργου. Άλλωστε, με δεδομένη 
την μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων όσο και να στύψεις τους δημότες 
όσα και χρωστούμενα να διεκδικήσεις δεν διπλασιάζονται τα ταμειακά 
διαθέσιμα. 
Αρέσκεται να λέει ότι συμμάζεψε το Δήμο. Ποιόν Δήμο αυτόν που του άφησε 
11.5 εκατομμύρια αποθεματικά, η αυτόν που δέχθηκε επίσημα από τον τότε 



υπουργό εσωτερικών Γρηγοράκο συγχαρητήρια για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών; 
   2. ΑΝΑΠΛΑΣΑΜΕ από το μηδέν όλο το κέντρο της Λαμίας που κάναμε 
εκτεταμένη ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ στο ιστορικό κέντρο αλλάζοντας τη λειτουργία 
και την όψη της πόλης, εμείς είμαστε που δρομολογήσαμε τα MINI BUS. 
   3. Επαίρεται ο κύριος Σταυρογιάννης για το στέγαστρο στο ΔΑΚ το οποίο 
κατάφερε να κατασκευάσει τέσσερα χρόνια μετά, επιβαρύνοντας τους 
δημότες με το κόστος του και για το οποίο ΕΙΧΑΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ και τα 
χρήματα από την Κυβέρνηση και για το οποίο υπήρχε προμελέτη, αλλά δεν 
αναφέρεται καθόλου στο βίντεο που πριν μερικές μέρες ανήρτησε ο κύριος        
Στασινός και δείχνει το Κλειστό Γυμναστήριο (Χαλκιοπούλειο) το κόσμημα της 
πόλης, να τρέχει από την βροχή σαν σουρωτήρι. 
   Επαίρεται για το στρώσιμο της τελικής επιφάνειας του ταρτάν στην 
Καμαρίτσα μετά από τρία χρόνια, ενώ υπήρχε χρηματοδότηση και ενώ ήταν 
έτοιμη από ΕΜΑΣ όλη η υποδομή, τα πάντα, εκτός από την τελική επάλειψη 
με το πλαστικό. 
Δεν κατανοούμε γιατί συνεχίζει να λέει ότι όταν μοίραζαν λεφτά για τα 
αθλητικά εμείς είχαμε ομπρέλα ενώ ο Βόλος έφτιαξε το πανθεσσαλικό κ.λ.π. 
Για μια ακόμη φορά θα ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ότι Ολυμπιακά στάδια έφτιαξαν σε 
όσα λιμάνια της χώρας δεν είχαν τέτοια στάδια, λιμάνια της χώρας που τα 
χαρακτήρισαν πύλες εισόδου (Ηράκλειο Πάτρα Ηγουμενίτσα Βόλος 
Θεσσαλονίκη Πειραιάς). Αυτό ήταν στη συμφωνία της ανάληψης των 
Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Σε όλους τους άλλους Δήμους της χώρας, 
έδωσαν χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004, από το οποίο 
Η ΛΑΜΙΑ πήρε το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ από όλες τις πόλεις της Στερεάς 
Ελλάδος. 
   Ο κύριος Σταυρογιάννης βρήκε από μας 10 γήπεδα με χλοοτάπητα σε 
άριστη κατάσταση και όλα αυτά τα χρόνια τα εγκατέλειψε και μετατράπηκαν 
σε λασποχώραφα. Ας θυμηθούμε το γήπεδο Λιανοκλαδίου που ήταν χωράφι 
για τρία χρόνια και άλλα. 
    Ξεκινήσαμε το Κλειστό κολυμβητήριο Λαμίας, στα θεμέλια τα δικά μας η 
Περιφέρεια που το χρηματοδοτεί θα το κατασκευάσει, και βέβαια εύλογα 
αναρωτιόμαστε γιατί ο κύριος Σταυρογιάννης ως βουλευτής δεν παρενέβαινε 
τότε για να μην διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου, ή για να μπορεί να πει 
κι αυτός ως βουλευτής ότι σε κάποια χρηματοδότηση της Λαμίας ¨συνέβαλα 
και εγώ¨ μιας και δημόσια στήριζε τον Δήμαρχο και την δημοτική αρχή με τα 
καλύτερα λόγια. 
Ξεχνάει όταν αναφέρεται στην αθλητική υποδομή ότι κατασκευάσαμε εκτός 
από τα γήπεδα, 5χ5 στην Αλατόστρατα (το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση), 
5χ5 στο Σταυρό ότι κατασκευάσαμε Κλειστό Γυμναστήριο στην Ανθέων, 
τέσσερα νέα γήπεδα τένις, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ότι 
κατασκευάσαμε τον ολυμπιακών προδιαγραφών φωτισμό και περίφραξη στο 
ΔΑΚ Λαμίας. 
   4. Αν μιλάμε για δημιουργία υποδομών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
μιας περιοχής τότε ΕΜΕΙΣ μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, γιατί με την 
αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου της Λαμίας, 
έχουμε Δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ισόρροπης, συντεταγμένης 



ανάπτυξης, ολόκληρου του Δήμου της Λαμίας, αφού το Γ.Π.Σ. είναι το 
ευαγγέλιο, το τοπικό Σύνταγμα της χωροταξικής ανάπτυξης μιας περιοχής. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σ’ αυτό το ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ έχουν 
θεσμοθετηθεί 480 στρέμματα για τη δημιουργία campus του Πανεπιστημίου. 
Είμαστε στον πέμπτο χρόνο της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής, είδε 
κανένας κάποια νέα ένταξη στο σχέδιο; Είδε κανείς κάποια νέα πολεοδόμηση; 
Κάποια διαμόρφωση; 
   5. Αισθανόμαστε πραγματικά ικανοποίηση για τις υποδομές που αφήσαμε 
στον τόπο μας, όπως: 
νέος βιολογικός καθαρισμός Υπάτης Λιανοκλαδίου 
Επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Λαμίας 
Νέος αγωγός ύδρευσης από το Γοργοπόταμο που λύνει το πρόβλημα του 
δήμου για τα επόμενα 70 χρόνια 
Ολοκλήρωση της αποχέτευσης της πόλης της Λαμίας και αποχέτευση σε 
δημοτικά διαμερίσματα 
Το πολιτιστικό κτίριο της οδού Λεωνίδου 
Το νέο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου 
Το πρώτο Δημόσιο βιοκλιματικό Ενεργειακά αυτόνομο κτίριο της Ελλάδας το 
μέγαρο της ΔΕΥΑΛ 
Τη ριζική ανακαίνιση του χειμερινού δημοτικού θεάτρου 
Τη δημοπράτηση της ανακαίνισης του θερινού δημοτικού θεάτρου στο οποίο 
ο κύριος Σταυρογιάννης έκανε εγκαίνια χωρίς καν να το αποπερατώσει, 
βάζοντας αντί για καρέκλες φελιζόλ στον εξώστη του. 
Το Καινοτομικό μουσείο των Θερμοπυλών 
Τους ποδηλατόδρομους της Λαμίας 
Τον περιφερειακό Παγκράτι -νοσοκομείο 
Την ανάπλαση και το πάρκο στο στρατόπεδο Τσαλτάκη 
Το δημαρχείο στην πλατεία Ελευθερίας και το νέο Δημαρχείο στο νοσοκομείο 
Λαμίας 
   6. Αλήθεια πως μπορεί κάποιος να επαίρεται ότι βελτίωσε την καθαριότητα 
όταν ομολογεί ότι το κράτος του έδωσε 800 περιστασιακούς εργαζόμενους για 
κοινωνική εργασία και τελικά πώς προγραμματίζει το μέλλον; Όταν χάνει 11 
εκατομμύρια από δημοπρατημένο από ΕΜΑΣ έργο αποκατάστασης του ΧΥΤΑ 
Λαμίας; Όταν με τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ενώ η αποκομιδή 
στοίχιζε 15€ τον τόνο, σήμερα στοιχίζει 24€ τον τόνο και το σπουδαιότερο 
ενώ μέχρι χθες για το Δήμο της Λαμίας στοίχιζε ΜΗΔΕΝ και εισέπραττε 
μάλιστα από τους άλλους δήμους τώρα πληρώνει κι αυτός στον ΦΟΔΣΑ 
Στερεάς Ελλάδος. 
   Αν δεν είχε βρει έτοιμη την μελέτη της ανατολικής εισόδου από ΕΜΑΣ πόσα 
χρόνια θα έκανε να το ολοκληρώσει; Γιατί τα δύο χρόνια που κράτησε η 
κατασκευή του, ήταν πολλά για ένα τέτοιο έργο με χρηματοδότηση μάλιστα 
από την Περιφέρεια. 
Αν στην οδό Μπιζανίου δεν είχαν ολοκληρωθεί από ΕΜΑΣ οι χρονοβόρες 
απαλλοτριώσεις των σπιτιών και δεν είχαν υλοποιηθεί οι διανοίξεις θα γινόταν 
ποτέ το έργο; 
   Όλα αυτά τα αναφέρουμε γιατί δεν μπορεί να μηδενίζεται το έργο των 
προηγούμενων για να φανεί ως κάτι το έργο των επόμενων. 



Βέβαια εύλογα κάποιος θα παρατηρήσει ότι εμείς ήμασταν αρκετά χρόνια στο 
τιμόνι του Δήμου, και ασφαλώς αυτό είναι αληθές, όμως είναι εξίσου αληθές 
ότι κάθε τετραετία αφήναμε και μία σειρά σημαντικών έργων, τα οποία ο 
πολιτικός πολιτισμός και μόνο επιβάλλει τουλάχιστον να αναφέρονται και να 
αναγνωρίζονται γιατί στο τέλος τέλος αυτή είναι η ανταμοιβή όσων έχουν την 
φιλοδοξία να ασχοληθούν με τα κοινά. 
   Ευτυχώς παρά τις ¨ταπεινές¨ προσπάθειες απαξίωσης του έργου της 
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, τα έργα, είτε βρίσκονται κάτω από το 
έδαφος είτε πάνω από το έδαφος, είναι εδώ και τα χαίρονται οι πολίτες του 
Δήμου Λαμιέων. 
 

 

Για την Κοινωνική Συμμαχία 

 

Γεώργιος Ν. Κοτρωνιάς 

 


