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Του Γιώργου Νούτσου

Ο συνδυασμός μας «ΓΡΕΒΕΝΑ – ΔΗΜΟΣ Για Όλους», έδωσε λίγες μέρες πριν στην
δημοσιότητα τον Προγραμματικό του Λόγο. Το Δεσμευτικό πλαίσιο Αρχών αλλά και
Προτάξεων, με βάση τα οποία θα λειτουργήσουμε, εφόσον οι πολίτες μας δώσουν την
εντολή να αναλάβουμε την διοίκηση του Δήμου Γρεβενών τα χρόνια που ακολουθούν. Ένα
δωδεκασέλιδο Συμβόλαιο Τιμής, που συνυπογράφουμε με κάθε πολίτη χωριστά και
προδιαγράφει με σαφήνεια την ιεράρχηση των στόχων που έχουμε θέσει και που η επίτευξή
τους θα αποτελέσει την εμμονική σπουδή κάθε μας πολιτικής.
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Προς διευκόλυνση κάθε αναγνώστη, θα επιχειρήσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται, μια
κωδικοποίηση του Προγράμματός μας, ώστε να μπορέσει ο καθένας να αντιληφθεί, πως δεν
πρόκειται απλά για μια σειρά από συνθήματα, που σκόρπια ρίχτηκαν στον αέρα, αλλά για
το αποτέλεσμα μιας κοπιαστικής και εμπεριστατωμένης δουλειάς των μελών και του
επικεφαλής του συνδυασμού μας, που έρχεται και προδιαγράφει με σαφήνεια το νέο
ξεκίνημα που φιλοδοξούμε να κάνουμε για τα Γρεβενά της ελπίδας και της αισιοδοξίας.

Διακηρύσσουμε σαν κορωνίδα των πολιτικών μας αναλλοίωτες αρχές. Η ισονομία, η
αντικειμενικότητα, η αίσθηση δικαίου και η χρηστή διαχείριση πρυτανεύουν στις επιλογές
μας. Η καθημερινότητα του πολίτη αποτελεί πρότεραιότητά μας, γιατί βαθιά πιστεύουμε,
πως δικαιούται να απαιτεί και ο Δημοτική Αρχή υποχρεούται να του εξασφαλίζει, μια ήσυχη,
ευχάριστη, καθαρή, ποιοτική και πολιτισμένη ζωή.

Προδιαγράφουμε τα μέσα και τον τρόπο, που θα καταφέρουμε τα παραπάνω, που δεν είναι
άλλος, από την επένδυση, από την μια στον ίδιο τον άνθρωπο κι από την άλλη, στις
σύγχρονες υποδομές που ο τόπος μας έχει ανάγκη.

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση των Αστικών Αναπλάσεων στην πόλη
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και στα χωριά. Φωτίζουμε πληρέστερα στις κεντρικές οδούς αλλά και τις σκοτεινές
γειτονιές της πόλης μας. Προτρέπουμε και συνεισφέρουμε σε μια πόλη καθαρή, με
συνείδηση οικολογική με εμμονή στις πολιτικές της ανακύκλωσης. Δημιουργούμε και με
συνέπεια συντηρούμε χώρους πρασίνου, πάρκα, χώρους περιπάτου και παιδικές χαρές,
συμβάλλοντας στην αποφόρτιση και την σωματική και ψυχική ευεξία των συμπολιτών μας.

Πολιτισμός και ποιότητα ζωής αποτελούν μια αδιαχώριστη ενότητα κι έχουμε χρέος
αξιοποιώντας την ιστορία, τον πολιτισμό μας, αλλά και τις μοναδικές δεξιότητες των
ανθρώπων μας, να υλοποιούμε πολιτικές που αναβαθμίζουν τα πρότυπα της ψυχικής μας
και πνευματικής μας καλλιέργειας και παρέχουν γνώση, συντηρώντας τους δεσμούς μας με
τις τέχνες και τον πλούσιο πολιτισμό μας.

Στα πλαίσια αυτά, η δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου, της Δημοτικής Πινακοθήκης,
του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μουσείου Μανιταριού, όπως και η κτιριακή
ανακατασκευή του κτιρίου του Ιδρύματος Λαδά, η συντήρηση του Κέντρου Πολιτισμού, η
Ανάπλαση του Υπαίθριου Θεάτρου στο Καστρακι και η ολοκλήρωση της όψης του
Δημαρχιακού Μεγάρου αποτελούν στόχους αδιαπραγμάτευτους, αξιοποιώντας την
ετοιμότητα των μελετών που ήδη για τα περισσότερα υπάρχουν στις υπηρεσίες του Δήμου
μας.

Δρόμοι συντηρημένοι, αγροτικές οδοποιίες, πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες και
αγροτικές εκμεταλλεύσεις και στήριξη του πρωτογενούς τομέα σε κάθε επίπεδο,
αποτελούν επίσης βασική μας προτεραιότητα. Συνεργαζόμαστε στενά με τους φορείς των
επαγγελματιών του Δήμου μας, συγκροτούμε το Συμβούλιο των Επαγγελματικών Φορέων
και συντονίζουμε από κοινού τις πρωτοβουλίες που ο τόπος μας και οι επαγγελματίες έχουν
ανάγκη.
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Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλης που καρκινοβατεί δεκαετίες τώρα, αποτελεί μείζονα
προτεραιότητα. Η Μετεγκατάσταση των Σεισμοπλήκτων Οικισμών στα Πατώματα και η
Ολοκλήρωση των Εργατικών Κατοικιών στην Κυρακαλή επίσης. Η αξιοποίηση του πλούσιου
αποθέματος των δασών μας και η παραγωγή βιοενεργειακών φυτών, για την παραγωγή
βιομάζας και την κατασκευή δικτύου Τηλεθέρμανσης, επικουρικά με την αξιοποίηση του
Φυσικού Αερίου, είναι κάποιοι ακόμα απαιτητικοί και γεμάτοι προκλήσεις στόχοι που
οφείλουμε να διεκδικησουμε.

Παιδεία και Αθλητισμός. Η μεγαλύτερη ίσως ευθύνη κάθε Δημοτικής Αρχής, μπροστά στις
νέες και στους νέους μας, με αθλητικές και σχολικές υποδομές, που αδιατάρακτα θα
λειτουργούν όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, καθαρό και
ασφαλές. Με αυτό το σκεπτικό αναβαθμίζεται η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου,
του Κλειστού Γυμναστηρίου και του Δημοτικού Σταδίου των Γρεβενών, ενώ δημιουργούνται
αθλητικές υποδομές στα πιο ζωντανά χωριά του Καλλικρατικού Δήμου Γρεβενών.

Στόχος όλων τα παραπάνω επιμέρους πολιτικών δεν είναι άλλος, από το να μπορέσουμε να
συγκρατήσουμε τους ανθρώπους μας και ιδίως τους νέους μας, στον τόπο τους.
Δημιουργούμε λοιπόν συνθήκες Ανάπτυξης, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και
αξιοποιώντας το παντελώς ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο της Αειφορίας και της
Εναλλακτικότητας, που η μοναδική φυσιογνωμία του Τόπου μας, προσφέρει.

Φύση μοναδική και περιζήτητη για Εναλλακτικές Αναπτυξιακές Δράσεις, με τα ποτάμια μας
, τις περιπατητικές διαδρομές, τα παρθένα δάση, την αξιοποίηση του μοναδικού Γεωλογικού
μας πλούτου να αποτελούν το θεμέλιο κάθε μας αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.
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Το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, που μπορεί να καταστεί ο κορυφαίος χειμερινός
Τουριστικός προορισμός, αν ξαναπιστέψουμε και επενδύσουμε σ αυτόν.

Ένας Πολιτισμός που αναδεικνύει εμφατικά τις ρίζες μας και περιμένει να τον
αξιοποιήσουμε δημιουργικά, με τα Πέτρινα γεφύρια, τις Βυζαντινές Εκκλησιές, τα
Αρχαιολογικα ευρήματα στο Καστρί και την πλούσια Πολιτισμική και Λαογραφική μας
παράδοση.

Το Αστρονομικό Εκπαιδευτικό Πάρκο του Όρλιακα, στο όριο του Εθνικού Δρυμού της Βάλια
Καλντα και του Γεωπάρκου της Τηθύος, που μπορούν να αποτελέσουν τις ατμομηχανές της
αναπτυξιακής μας ανάτασης.

Αστείρευτος ο κατάλογος του πλούσιου τοπικού μας αποθέματος για να εξαντληθεί στα
πλαίσια ενός άρθρου. Ενδεικτικός όμως της δυναμικής ενός τόπου, που αν την
εκμεταλλευτούμε δημιουργικά, είναι βέβαιο, πως οι μίζερες και αδιέξοδες σημερινές
καταστάσεις, θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν.

Θα μπορούσα να γράφω χωρίς τελειωμό. Δεν θέλω όμως να κουράσω. Θεωρώ όμως πως
μέσα στις λίγες αυτές αράδες, κατάφερα να δώσω το στίγμα και τη δημιουργική
φιλοσοφία, που διαπνέει από άκρου σε άκρον τον Προγραμματικό μας λόγο.
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Σας καλώ για μια ακόμα φορά, να τον αγκαλιάσετε και να «βασανίσετε» τις δεσμεύσεις
μας, αναγνωρίζοντας σε κάθε μας λέξη την διάθεση του συνδυασμού μας, όλων όσων τον
απαρτίζουμε και του επικεφαλής μας, να διαθέσουμε εαυτούς τα χρόνια που ακολουθούν
για να τιμήσουμε μέχρι κεραίας τις γραφές του, τιμώντας πρωτίστως τον ίδιο μας το τόπο
και τους ανθρώπους του…!
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