"Δήμαρχε, ποιο είναι το
μεγαλύτερό σου έργο;"
22/Μαϊ/2019 00:05

Του Δημήτρη Παπαστεργίου
Συνηθίζεταιστις συνεντεύξεις να με ρωτούν: "Δήμαρχε, ποιο είναι το μεγαλύτερό σου έργο; Τι
θεωρείς σημαντικότερο;".
Κανονικάθα έπρεπε να πω: την απογείωση του Μύλου των Ξωτικών, τα 75.00.000€ που φέραμε
στα Τρίκαλα μέσω ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων, τις υποδομές στα χωριά, τις ανακατασκευές
αθλητικών υποδομών, τις αποχετεύσεις και την ύδρευση, την αγροτική οδοποιία…
Όμωςθεωρώ ότι η καλύτερη απάντηση είναι όσα έκανε η τρικαλινή κοινωνία: Την αλλαγή της
νοοτροπίας μας. Είναι το πλέον ελπιδοφόρο, χωρίς κόστος, το σημαντικότερο, ουσιαστικότερο και
με μεγάλη υποθήκη για το μέλλον. Δείξαμε το πρόσωπο της κοινωνίας που ήταν ευγενική, δεκτική,
φιλόξενη, πρόσχαρη. Που σκέφτεται να δράσει, που δρα, που ενεργοποιεί τις δυνάμεις της. Που
δεν περιμένει από άλλους, που δεν μένει στον καταγγελτικό λόγο, που δημιουργεί: στα σχολεία,
στους συλλόγους, στα ωδεία, στις γειτονιές, στα χωριά.
Κλασικότεροπαράδειγμα, το κάπνισμα. Στα Τρίκαλα εφαρμόσαμε (τι παράδοξο!) τον νόμο, με τη
συνεργασία όλων, κυριολεκτικά: οι φορείς και οι πολίτες, η ιατρική κοινότητα, οι εθελοντές, οι
ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, η κοινωνία, αποφάσισαν ότι η υγεία μας είναι ο πλέον
πολύτιμος "σύντροφός" μας. Και έτσι δράσαμε συλλογικά, με πειθώ, με συνέργειες. Αυτή η πόλη
μάς αξίζει, αυτός ο Δήμος μάς ταιριάζει.
Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε την ανάπτυξη, μέσα από συγκεκριμένα βήματα:
- Βάλαμε τάξη, νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά
- Μειώσαμε το χρέος κατά 18 εκατ. €

- Αποκτήσαμε ξανά πρόσωπο στην αγορά
- Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο
- Ανοιχτήκαμε στην Ελλάδα και τον κόσμο! Συνεργαστήκαμε με 986 φορείς (Πόλεις, Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακούς Φορείς, Διεθνείς ΜΚΟ κ.α.) στην υποβολή προτάσεων
Αλλάδεν μένουμε σε αυτά. Καταγράφουμε τις δυνατότητές μας, σχεδιάζουμε και οργανώνουμε για
το μέλλον
Βασικόςμας πυλώνας, με στόχο να μείνουν οι νέοι επιστήμονες και γενικότερα η παραγωγική
ηλικία στον τόπο μας, είναι η αγροδιατροφή και οι συνέργειες με αυτή.
Υλοποιούμε:
1. Σχέδιο "Ασκληπιός: στα Ίχνη του Μύθου του…", με πέντε πόλους:
Α. Ενίσχυση τοπικών φαρμακευτικών προϊόντων (μελισσόχορτο, άγριο τριαντάφυλλο, μπιτούνι,
ρίγανη)
Β. Εκπαίδευση νέων αγροτών μέσω του προγράμματος "Νέα γεωργία για τη νέα γενιά",
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τις
επιστημονικές εξειδικεύσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση του Rutgers University
Γ. Τεχνολογία Smart Farming
Δ. Δημιουργία Ψηφιακού Ασκληπιείου
Ε. Εναλλακτικές διαδρομές "Στα ίχνη του Ασκληπιού"
2. Ιαματικός Πόρος Ριζώματος
Οπλέον πλούσιος σε υδρόθειο ιαματικός πόρος στη χώρα, αναγνωρίστηκε, πιστοποιήθηκε,
μελετήθηκε, συζητήθηκε με την τοπική κοινωνία. Εκπονήσαμε μελέτη για τον τρόπο αξιοποίησής
του μέσα από τρία διαφορετικά σενάρια (κατασκευή - λειτουργία από τον Δήμο, κατασκευή από
Δήμο με παραχώρηση λειτουργίας, ΣΔΙΤ). Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του τρόπου λειτουργίας, με
βάση τα οικονομικά στοιχεία και τις ανάγκες της κοινωνίας μέσω διαβούλευσης.
3. Μύλος των Ξωτικών
Τομεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στη χώρα με 1.200.00 επισκέψεις το 2018 είναι η
βάση ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος, της ιστορίας και του πολιτισμού των Τρικάλων.
Η διαδρομή Τρίκαλα, Ρίζωμα, Μετέωρα, Κόζιακας εξελίσσεται στον βασικό πόλο έλξης τουριστών
για τον νομό, συνδυάζοντας: Ιστορία, Θρησκεία, Γεωλογία, Μουσική, Εναλλακτικό Τουρισμό,
Αγροδιατροφή, Τεχνολογία, Άθληση.
4. Smart Trikala
Κάθεένα από αυτά τα projects συνδέονται με την πιο ελπιδοφόρα πρωτοβουλία μας, το Smart

Trikala. Το Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό, τα προγράμματα ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ELVITEN) και
χρήσης αυτόνομων λεωφορείων μέσω 5G (AVINT), το σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών "20000",
συστήματα για παρακολούθηση αντλιοστασίων λυμάτων, αγωγών ύδρευσης, πιλοτικά
προγράμματα για στάθμευση, κάδους απορριμμάτων, κατανάλωση ενέργειας, δείχνουν τον δρόμο
για τη χρήση της τεχνολογίας υπέρ των πολιτών
Πιστεύωακράδαντα πως οι νέες διοικήσεις των Δήμων πρέπει να αλλάξουν στόχευση.
Προφανώςθα ασχοληθούμε με την καθημερινότητα βρίσκοντας της γρηγορότερες, αποδοτικότερες
και αποτελεσματικότερες λύσεις, αλλά πλέον πρέπει να περάσουμε στο παρασύνθημα.
Ναασχοληθούμε ενεργά και με την ανάπτυξη των περιοχών μας.
Έχουμελόγο, πρέπει να αποκτήσουμε και ρόλο!
* Ο κ. Παπαστεργίου είναι Δήμαρχος Τρικκαίων
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