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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩN
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Γρεβενών Νούτσος Γεώργιος καθώς και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Βλάχος Οδυσσέας, Ασλανίδου Δέσποινα, Λόλας Ιωάάννης,
Καραλιόλιος Παναγιώτης, Γκέκας Δημήτριος, Τσιαβταρίδης Θεοδόσιος, Τεντόγλου
Λεωνίδας και οι Πρόεδροι Τ.Δ.. Τσίπης Σιδέρης και Βαρσάμης Χρήστος, με έντονο και
απόλυτο τρόπο καταδικάζουν απερίφραστα τα θλιβερά και βίαια επεισόδια, που συνέβησαν
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του θέματος “Σταθμός
Μεταφόρτωσης Απορριμάτων”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο ναός της τοπικής μας Δημοκρατίας, ο χώρος όπου μέσα από
εποικοδομητικό διάλογο και διαλεκτικές αντιπαραθέσεις σχεδιάζεται, αναλύεται,
αποφασίζεται και τέλος υλοποιείται η πολιτική ανάπτυξης του τόπου και η διασφάλιση των
συμφερόντων των πολιτών. Οποιαδήποτε λοιπόν, συμπεριφορά, που διασαλεύει αυτή τη
λειτουργία, που παρακωλύει την τάξη και καταλύει τη Δημοκρατία, απ όπου κι αν
προέρχεται είναι απόλυτα καταδικαστέα. Οι εντάσεις των στιγμών, οι λεκτικές διαφωνίες,
οι έντονες αντιπαραθέσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δικαιολογία για ύβρεις,
οχλαγωγία και πολύ περισσότερο για χειροδικία και τραμπουκισμό.

Απ την άλλη, ευθύνη όλων μας είναι να αποφύγουμε αναφορές που οξύνουν, ισοπεδώνουν,
αδικούν, αμαυρώνουν και πολύ περισσότερο προκαλούν το περί δικαίου αίσθημα των
πολιτών και τις δημοκρατικές τους ευαισθησίες. Η δημοκρατική ευαισθησία δεν είναι
αποκλειστικό προνόμιο κανενός. Η μονόπλευρη όμως αντίληψη γεγονότων και η σκόπιμα
επιλεκτική, με ιστορικές μάλιστα αναδρομές, αναφορά τους, αν μη τι άλλο θέτουν τελικά
σε ίδια μοίρα θύματα και θύτες.

Τόσο ο ίδιος, όσο και οι αναφερόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα υπερασπιστούμε με πείσμα
και αποφασιστικότητα την εύρυθμη, δημοκρατική και ανοιχτή στους πολίτες, λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα διασφαλίσουμε την ποιότητα του πολιτικού λόγου και τον
πολιτικό μας πολιτισμό. Θα απομονώσουμε ότι ακραίο και μονολιθικό. Θα ασκήσουμε,
τέλος, το αντιπολιτευτικό μας έργο, με σύνεση, σοβαρότητα και εποικοδομητική παραγωγή
πολιτικής, προάγοντας πάνω και πρώτα απ όλα τα συμφέροντα του τόπου μας και των
πολιτών.

Γεώργιος Ν. Νούτσος
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Επικεφαλής της Μειοψηφίας

Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών
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