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Η πορεία της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας προς τις εκλογές της 26ης Μαΐου 

 

 Κυρίες και Κύριοι, 

 Σας καλωσορίζομε στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στην εκδήλωση, 

με την οποία ξεκινούμε την πορεία προς τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου. 

Βρισκόμαστε όπως πάντα σε δημοτική αίθουσα, όπως ταιριάζει σε μια δημοτική 

παράταξη. Είναι η αγαπημένη μας αίθουσα, αφού εδώ πραγματοποιήσαμε τις 34 

από τις 36 ομιλίες, που οργανώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. 

Η υποψηφιότητα που παρουσιάζομε σήμερα δεν είναι η συνήθης 

περίπτωση ενός προβεβλημένου πολίτη, που δηλώνει υποψήφιος Δήμαρχος και 

καλεί τους συμπολίτες του να ton ακολουθήσουν. Πρόκειται για την 

υποψηφιότητα ενός μέλους μιας παράταξης με ιστορία 25 ετών, η οποία επιλέγει 

όχι τον αρχηγό αλλά τον πρώτο μεταξύ ίσων.   

  Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία δεν συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές του 

2014, επειδή δεν υπήρξε πλειοψηφία υπέρ της συνεργασίας με κάποιον από τους 

συνδυασμούς, ούτε ο χρόνος για την προετοιμασία αυτόνομης συμμετοχής, 

συνέχισε όμως να κάνει προτάσεις για σημαντικά θέματα της πόλης και να 

οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Έχοντας συμμετάσχει σ’ όλη την πορεία των 25 χρόνων της Ηράκλειας 

Πρωτοβουλίας, έχω την πεποίθηση, και πιστεύω ότι πολλοί συμπολίτες συμφωνούν, 

ότι αυτή η παράταξη είναι χρήσιμη για τον Δήμο Ηρακλείου. 

Η συμμετοχή μου, επομένως, σ’ αυτές τις δημοτικές εκλογές, θα πρέπει να 

νοηθεί ως η προσπάθεια να συμβάλω, ώστε η Ηράκλεια Πρωτοβουλία να πάρει τη 

θέση, που της αξίζει στον Δήμο Ηρακλείου.   

Για την πορεία μας προς την 26η Μαΐου έχομε ξεκαθαρίσει τα εξής: 

- Η αυτόνομη συμμετοχή στις εκλογές είναι απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης και είναι αδιαπραγμάτευτη. 

- Στόχος μας είναι ο 2ος γύρος και η Δημαρχία. 

- Αν δεν είμαστε μεταξύ των δύο πρώτων, δεν θα υποδείξομε σε κανέναν, 

ούτε καν στα μέλη του ψηφοδελτίου ή της Συντονιστικής Επιτροπής, πόσο 

μάλλον στους ψηφοφόρους μας, τι θα ψηφίσουν στον 2ο γύρο. Δεν έχομε να 

κάνομε με υποτακτικούς αλλά με ελεύθερα σκεπτόμενους συμπολίτες. 

- Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να κάνομε καμία συνάντηση και καμία 

διαπραγμάτευση προ της ολοκλήρωσης και του δεύτερου γύρου των 

εκλογών. 



- Αν δεν είμαστε εμείς η δημοτική αρχή, θα αποφασίσομε όλοι μαζί, αν θα 

προχωρήσομε σε συνεργασία με τον εκλεγμένο Δήμαρχο ή αν θα 

παραμείνομε στην μειοψηφία. 

- Οι όποιες διαπραγματεύσεις θα γίνουν στο φως της ημέρας και επί των 

προγραμματικών θέσεων. 

- Από όποια θέση και αν βρεθούμε, θα επιδιώξομε να υλοποιήσομε όσα 

προτείνομε στο πρόγραμμά μας.  

- Είτε είμαστε στη συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση θα ψηφίζομε ό,τι 

θεωρούμε σωστό και θα καταψηφίζομε ό,τι κρίνομε πως βλάπτει την πόλη. 

Στην μακρά θητεία μας στα κοινά αποδείξαμε τα πρώτα χρόνια ότι μπορούμε 

να κάνομε εποικοδομητική αντιπολίτευση, τα επόμενα ότι μπορούμε να 

συνεργαστούμε παραγωγικά και, κατά τις τελευταίες εκλογές, ότι, όταν οι συνθήκες 

το επιβάλλουν, μπορούμε να πάμε και στο σπίτι μας, καθώς δεν είμαστε 

προσκολλημένοι στις καρέκλες μας. 

Ακούω σκωπτικά σχόλια για το πρωτόγνωρο πλήθος των υποψηφίων 

Δημάρχων και θέλω να πω ότι κανείς δεν είναι τυχαίος, όλοι έχουν γνώσεις και 

εμπειρία και θα συμβάλουν, πιστεύω, με ιδέες που θα είναι χρήσιμες για την πόλη. 

Όλοι δίνουν επιλογές στο εκλογικό σώμα. Σκεφτείτε το αντίθετο, να είχαμε έναν 

μόνο υποψήφιο ή δύο μονομάχους. 

Και όσον μας αφορά, δεν πιστεύω να αμφισβητεί κάποιος το δικαίωμα σε μια 

παράταξη, αφοσιωμένη επί ένα τέταρτο του αιώνος στον Δήμο Ηρακλείου και μόνο, 

να συμμετέχει με δικό της ψηφοδέλτιο στις δημοτικές εκλογές.   

Η απλή αναλογική είναι ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα με τα μειονεκτήματά 

του. Δεν φοβάμαι ακυβερνησία για το Ηράκλειο. Μπορούμε να συνεννοηθούμε  υπό 

μία προϋπόθεση: ότι δεν θα δηλητηριάσομε τις σχέσεις μας με χτυπήματα κάτω από 

τη μέση. Ας φροντίσομε να εκλεγούμε προβάλλοντας το πρόγραμμα και τα 

προσόντα μας, όχι προσπαθώντας ν’ αποδείξομε ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι. 

 

Επιλογή από τις προγραμματικές θέσεις της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας 

 Τον καιρό της κρίσης οι προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής 

αλλάζουν. Προέχει η κοινωνική πολιτική, μάχη κατά της ανεργίας, της φτώχιας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού. Καταπολεμούμε την ανεργία με έργα και 

ενισχύομε τις δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 

 Για να προσεγγίσομε τον στόχο να καταστεί το Ηράκλειο Κέντρο 

Πολιτισμού, Επιστήμης & Οικονομίας, απαιτείται να ικανοποιηθούν 

επιμέρους προϋποθέσεις. Η πρώτη από αυτές είναι να επιλυθούν αυτά που 

θεωρούνται απλά και καθημερινά αλλά επηρεάζουν καίρια την εικόνα της 

πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών. Για να γίνει η πόλη 

μας κέντρο Μεσογειακής εμβέλειας, πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι καθαρή, να 

έχει περιποιημένο το πράσινο,  καλής ποιότητας οδοστρώματα και πεζοδρόμια, 



που όχι μόνο θα έχουν ράμπες αναπήρων και διαβάσεις τυφλών αλλά και θα τις 

διατηρεί ελεύθερες. 

Στηρίξαμε ως παράταξη αλλά και προσωπικά ως αντιδήμαρχος 

πολεοδομίας τη μελέτη της Αγίας Τριάδας. Στηρίζομε τη μελέτη της 

υπόλοιπης παλιάς πόλης με κάποιες παρατηρήσεις. Επιθυμούμε να 

συγκρατήσομε τους μόνιμους κατοίκους εντός των τειχών, κάνοντάς τους 

καλύτερη τη ζωή. Ένα από τα στοιχεία είναι η μέριμνα για τη δωρεάν στάθμευσή 

τους.  

Επιθυμούμε τα τείχη να ενταχθούν στη ζωή της πόλης. Μας ενδιαφέρει ν’ 

αποκτήσει σταδιακά ο Δήμος Ηρακλείου τους 4 ενετικούς ναούς του κέντρου 

της πόλης (Αγ. Ιωάννης ο Βαπτιστής, Αγ. Ονούφριος, Αγ. Αναστασία, Αγ. 

Γεώργιος), τα κτήρια του Λυκείου «ο Κοραής» και τον χώρο έναντι του 

αγάλματος του Βενιζέλου, για να ενώσει το πάρκο Γεωργιάδη με την πλατεία 

Ελευθερίας και να διασώσει το Ηρώον, κτίσμα με ιστορική και αρχιτεκτονική 

αξία. Οι αξίες των ακινήτων θα καθορισθούν, όπως ο Νόμος ορίζει, από τα 

δικαστήρια, ώστε να μην αδικηθεί κανείς. 

Για τις αστικές περιοχές εκτός τειχών και της Νέας Αλικαρνασσού έχει 

τεράστια σημασία η ύπαρξη σχεδίου πόλης. Όπου έχουν ολοκληρωθεί οι 

πολεοδομικές μελέτες, μπορούν να εκδοθούν άδειες δόμησης, να χτιστούν 

οικοδομές και να εκτελεστούν έργα υποδομής. Θα διεκδικήσομε απλούστευση 

των διαδικασιών έγκρισης των πολεοδομικών μελετών και αποκέντρωση των 

Υπηρεσιών, που τις ελέγχουν. Στοχεύομε σε έργα σ’ όλες τις συνοικίες ύδρευση 

– αποχέτευση, οδοποιία,  σχολικά κτήρια, χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές. 

Ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει να στηρίξει τους γεωργικούς οικισμούς της 

υπαίθρου με αγροτική οδοποιία αλλά και χώρους και τρόπους προβολής των 

γεωργικών προϊόντων. Οφείλει επίσης να μεριμνήσει, όπως κάνει για τις αστικές 

περιοχές, για αναπλάσεις, οδοποιία, χώρους στάθμευσης. Και εδώ απαιτούνται 

δίκτυα ύδρευσης –αποχέτευσης και βέβαια βιολογικοί καθαρισμοί, για να 

προστατευθεί το περιβάλλον και να καθαρίσουν οι ποταμοί.   

Στόχος στην ύδρευση η συνεχής ροή, στην αποχέτευση η σταδιακή 

εξάλειψη των βόθρων. Αξιοποίηση νερών Αλμυρού. Συνέχιση της 

αντικατάστασης των δικτύων & υδρομέτρων.  

Έργα υποδομής: Διεκδίκηση ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου για τον 

ΒΟΑΚ, το ίδιο για τους κάθετους άξονες. 

Υπέρ της κατασκευής Μαρίνας στο Παγκρήτιο Στάδιο. 

Ανανέωση της Πλατείας Ελευθερίας.  

Η κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλι φαίνεται να είναι οριστική. 

Ανεξαρτήτως της άποψης, που μπορεί να έχει κανείς γι’ αυτό, οφείλομε να 

προετοιμάσομε επειγόντως την πρόταση για τη μελλοντική αξιοποίηση των 

χώρων του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», που απελευθερώνονται.   



Μεγάλο το πρόβλημα της συντήρησης των υφιστάμενων  σχολικών 

κτηρίων. Απαιτείται γενναία ενίσχυση, οργάνωση και χρηματοδότηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία διάκειται φιλικά προς τα ζώα. Έχει συγκροτήσει 

ομάδα με το όνομα «Γρύπας», που επεξεργάζεται προτάσεις για το θέμα των 

αδέσποτων. 
Η πόλη και οι οικισμοί της υπαίθρου πρέπει να οχυρωθούν έναντι 

θεομηνιών. Για την αντιπλημμυρική προστασία πρέπει να κατασκευαστούν 

φράγματα στον Γιόφυρο και στον Ξεροπόταμο. Για την αντισεισμική προστασία 

οφείλομε να μεριμνήσομε για διάνοιξη οδών διαφυγής, οργάνωση υπαίθριων 

χώρων προσωρινής παραμονής, αντιμετώπιση των ετοιμορρόπων.  

Επωφελής η συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κρήτης. 

Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία έχει αποδείξει την αγάπη της για τον πολιτισμό 

με τις διαλέξεις, τις συναυλίες, τις εκδόσεις, ακόμα και τις βεγγέρες, που έχει 

πραγματοποιήσει.  

Να δοθούν στον άξιο Καλλιτεχνικό Διευθυντή, κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη, οι 

δυνατότητες να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του για το Πολιτιστικό Κέντρο. Η 

Βικελαία να ενισχυθεί με προσωπικό, που θα διαδεχθεί τα άξια στελέχη, που 

σήμερα είναι κοντά στη συνταξιοδότηση.    

Συνεχίζομε τις δράσεις μας ακόμα και λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Το 

επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα θα μιλήσει ο κ. Μύρων 

Μιχαηλίδης με θέμα : Επίθεση Πολιτισμού. Το μεθεπόμενο Σάββατο θα έχομε 

ομιλία της κ. Ειρήνης Βασιλάκη με θέμα: Εκλογές και προστασία προσωπικών 

δεδομένων.   

 

Επίλογος 

Θέλω να κλείσω αυτή την ομιλία με μια αισιόδοξη παρατήρηση: 

Αξιωθήκαμε, όλοι εμείς, να ζήσομε την σχεδόν ταυτόχρονη υλοποίηση δύο 

οραμάτων δεκαετιών: την υπερχείλιση του φράγματος Αποσελέμη και την 

πρώτη συναυλία στη μεγάλη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. 

Θέλω ν’ αποτίσω φόρο τιμής σ’ όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίησή 

τους και εύχομαι να αξιωθούμε την υλοποίηση και άλλων οραμάτων προσεχώς.  

Ελπίζομε όχι μόνο στην ψήφο σας αλλά και στη στήριξη και συμμετοχή 

σας στην ιστορική, σταθερή, πραγματικά ανεξάρτητη και ανιδιοτελή Ηράκλεια 

Πρωτοβουλία. Το μόνο προσόν που απαιτείται για τη συμμετοχή στην Ηράκλεια 

Πρωτοβουλία είναι η αγάπη για την πόλη. Δεν ρωτάμε φύλο, ηλικία, επάγγελμα 

και προπαντός δεν ρωτάμε τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές. 


