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ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φίλες και φίλοι,

Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Μια παρουσία έντονη και
μαχητική. Μια παρουσία που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη σας για τον τόπο
μας, την αγάπη σας για τα Γρεβενά, την αγάπη σας για τους συντοπίτες σας, τους φίλους
και συγγενείς σας. Είστε κομμάτι δικό μας, σας νιώθουμε κοντά μας, μας αγγίζει το
ενδιαφέρον σας και σας το ανταποδίδουμε. Στόχος μας είναι, να γυρίσουμε σελίδα. Να
αφήσουμε πίσω μας τη μιζέρια, την αδιαφάνεια, τις μειωμένες προσδοκίες, τη λογική των
λίγων και της αναξιοκρατίας και να κοιτάξουμε μπροστά. Μαζί με σας, δίνουμε τη μάχη.
Μαζί με σας στις 15 του Οκτώβρη θ αρχίσουμε να γράφουμε μια νέα σελίδα για τα Γρεβενά,
με φαντασία, με όραμα, με πρωτοτυπία, αλλά κυρίως με αποτελεσματικότητα. Και πάλι
από καρδιάς σας ευχαριστώ.@

Φίλες και φίλοι,

Μία μόλις εβδομάδα πριν από τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης, βρισκόμαστε εδώ για να σας
πούμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε να πορευτούμε τα χρόνια που ακολουθούν. Η
Δημοτική Αναγέννηση, οι συνεργάτες μου κι εγώ, πιστοί στις βασικές αρχές και αξίες, από
τις οποίες από το ξεκίνημά μας διαπνεόμαστε, δώσαμε τα χρόνια που πέρασαν έναν
σκληρό αλλά συνεπή αγώνα για το καλό του τόπου μας και των συνδημοτών μας. Στηρίξαμε
αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής που κρίναμε πως θα ήταν επωφελείς και χρήσιμες για τον
τόπο κι ας ξέραμε πως πίσω τους υποκρύπτονταν ιδιοτέλεια και καιροσκοπισμός.

Βρεθήκαμε απέναντι από άλλες, που μόνο το ίδιο συμφέρον ή το συμφέρον της παρέας
εξυπηρετούσαν και που κάθε άλλο παρά συνέβαλαν σε μια δίκαιη και επ ωφελεία όλων
συνέχεια. Ότι κι αν κάναμε όμως , ένα πράγμα είχαμε στο μυαλό μας…το συμφέρον των
πολλών και το καλό του τόπου. Αυτή μας την πορεία συνεχίζουμε και τώρα. Επιδιώκουμε
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μέσα από την παρουσία μας να δώσουμε ελπίδα στον πολίτη, να τονώσουμε το ενδιαφέρον
του για τα κοινά, να τον καταστήσουμε πολίτη ενεργό, πολίτη χρήσιμο στην πολιτική
διαδικασία, μια διαδικασία που παλεύουμε να την κάνουμε πιο φιλική και πιο ανθρώπινη.
Επιδιώκουμε επιπλέον, να αναγεννήσουμε το Δήμο μας, τα Γρεβενά κι όλα τα δημοτικά
διαμερίσματα που τον απαρτίζουν
, με πολιτικές που δε θα ξεχωρίζουν, δε θα μεροληπτούν, δε θα αδικούν, αλλά αντίθετα θα
συνθέτουν, θα ενώνουν και θα οδηγούν σε μια ισόρροπη και αναπτυξιακή πορεία ολόκληρου
του Δήμου.

Φίλες και φίλοι,

Τόσο οι συνεργάτες μου, όσο κι εγώ έχουμε συνείδηση ότι η ευθύνη που
αναλαμβάνουμε είναι μεγάλη. Πιστεύουμε όμως πως ακολουθώντας την οδό της σύνεση
ς, της λογικής, των ανοικτών θυρών και της μετριοπάθειας,
και έχοντας τη συμπαράσταση όλων σας, θα καταφέρουμε τελικά να ανταποκριθούμε με
επιτυχία στο δύσκολο αυτό εγχείρημα.Αν υπάρχει ένα
κεντρικό μήνυμα
, που σήμερα θέλω να σας περάσω, είναι ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ απευθύνεται με
τις ιδέες της και τις αρχές της στο σύνολο της Γρεβενιωτικης κοινωνίας
. Θέλουμε όλους τους πολίτες κοντά μας, δίπλα μας. Τα χαρακώματα και οι
διαχωριστικές γραμμές ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Ξεπερνάμε κόμματα και
ιδεολογίες. Ενώνουμε δυνάμεις και παλεύουμε για ένα και μόνο στόχο…για τα
Γρεβενά του μέλλοντος, για τα Γρεβενά των παιδιών μας.
@

Βιώνουμε όλοι, χρόνια τώρα στα Γρεβενά μια καθημερινότητα, που ολοένα γίνεται και πιο
δύσκολη. Μεροληπτικές πολιτικές, επιλεκτική ανάπτυξη, πληθυσμιακή αιμορραγία,
δημογραφική γήρανση. Αποτέλεσμα της εγκατάλειψης και της αδιαφορίας, αποτέλεσμα
των αναποτελεσματικών πολιτικών, αυτών που χρόνια τώρα χειρίζονται τις τύχες του
τόπου. Η Περιφέρεια του Δήμου στενάζει. Οι παρυφές της πόλης στενάζουν κι αυτές.
Χρόνια τώρα οι πολίτες ακούνε, κάθε τετραετία, μεγάλες υποσχέσεις, που δεν
εκπληρώνονται, δεσμεύσεις που ακυρώνονται την τελευταία στιγμή, ηχηρά λόγια χωρίς
περιεχόμενο.Εμείς πιστεύουμε στην Αυτοδιοίκηση και στον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να
επιτελέσει. Θεωρούμε την Αυτοδιοίκηση σαν τον ζωτικό εκείνο πολιτικό χώρο στον οποίο
προωθείται ο συλλογικός χαρακτήρας της πολιτικής απόφασης, εξασφαλίζεται η
συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα τους, ακούγεται η
φωνή τους, αναζητούνται και τελικά προωθούνται αμεσότερα και αποτελεσματικότερα οι
αναγκαίες λύσεις.
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Είναι η Τ.Α και η αναβάθμισή της, που βοηθά στο να διαμορφωθεί μια νέα σχέση μεταξύ
πολίτη και πολιτικής.
Η Τ.Α. δυναμώνει τη φωνή του πολίτη. Τον φέρνει κοντά στους μηχανισμούς λήψης
αποφάσεων. Προωθεί τη συνεννόηση και τη συνένωση προσπαθειών σε κοινούς σκοπούς. Η
ενίσχυση της Α αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας και της νέας εποχής.
Εμείς, λειτουργοί αλλά και λάτρεις της αυτοδιοίκησης, πιστοί στις δυνατότητές
της, σ αυτά πιστεύουμε, σ αυτά στοχεύουμε, αυτά προτείνουμε, γι αυτά μαζί με
σας θα δώσουμε τη μάχη. @

Αγαπητοί συνδημότες,

Η νέα εποχή επιβάλλει τη δομική μετεξέλιξη του κράτους. Απαιτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων
προς τη βάση, πιο κοντά στον πολίτη. Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση να μετέχει ενεργά
στην αναπτυξιακή διαδικασία συμβάλλοντας έτσι στην πραγματική οικονομική και κοινωνική
σύγκλιση και στη γεφύρωση του κοινωνικού και οικονομικού χάσματος, που δυστυχώς
μεγεθύνθηκε τα τελευταία χρόνια.Με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που λίγο καιρό
πριν ψηφίστηκε, της δίνεται πλέον η δυνατότητα να αναλάβει το ρόλο που πραγματικά της
αναλογεί. Με ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, με αρμοδιότητες, αλλά και σημαντικά αυξημένους
πόρους σε σχέση με το παρελθόν, καλείται να ανατρέψει τη σημερινή νοσηρή κατάσταση
και να οδηγήσει την Ελληνική περιφέρεια σε δρόμους πραγματικής ανάπτυξης και
προοπτικής. Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, η πρόβλεψη του δημοψηφίσματος, η
υλοποίηση της δέσμευσης του 42% από την πρώτη Κυριακή, η θέσπιση του αναπτυξιακού
προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων και κυρίως του Προέδρου,
δίνουν πνοή στην αυτοδιοίκηση και την καθιστούν πυλώνα της ισόρροπης και ισότιμης
ανάπτυξης της Ελληνικής περιφέρειας.

Εμείς, θιασώτες της αυτοδιοίκησης και των δυνατοτήτων της, είμαστε
αποφασισμένοι, στηριγμένοι σ αυτές τις αναλλοίωτες αρχές και αξίες, να κάνουμε
τη μεγάλη ανατροπή. Να παλέψουμε για τα δίκαια και απραγματοποίητα αιτήματα
των συνδημοτών μας. Να βοηθήσουμε τον τόπο μας να πάει με αξιώσεις μπροστά.
Να κάνουμε πράξη όλες τις δεσμεύσεις μας, που σήμερα και στην αίθουσα αυτή
αναλαμβάνουμε. Παράλληλα όμως, δεν πιστεύουμε μόνο στην Αυτοδιοίκηση, πιστεύουμε
και στους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε στις γνώσεις, στην εμπειρία και στον δυναμισμό
τους. Και τους εμπιστευόμαστε
. Πιστεύουμε στην ικανότητά μας να
αναζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Λύσεις, που, με επιμονή και υπομονή, με
γνώση και υπευθυνότητα, με την ολόπλευρη δική σας στήριξη, εμείς θα τις
επιβάλλουμε. @
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Φίλες και φίλοι,

Σαν αυριανή δημοτική αρχή, θέλω να σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Θέλω από τώρα να
φτιάξουμε μαζί μια συμφωνία για το πώς θα λειτουργήσουμε. Θέλω να ξέρουμε ποιες είναι
οι εκτιμήσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις σας, για τα προβλήματα γύρω μας. Θέλω όμως
να ξέρετε κι εσείς, ποιες είναι οι θέσεις και οι προθέσεις μας. Επιστέψτε μου όμως πριν, να
ρίξουμε μια ματιά, γρήγορα και επιγραμματικά, αν θέλετε, και να δούμε πως η απερχόμενη
δημοτική αρχή διαχειρίστηκε τα Δημοτικά πράγματα την τετραετία, που σε λίγο μας
εγκαταλείπει. Σεβάστηκε τους πολίτες; Διαχειρίστηκε την εξουσία με διαφάνεια και
αίσθημα δικαίου; Λειτούργησε με αποκεντρωτική λογική; Πάλεψε για να βελτιώσει
την καθημερινότητα τους; Αναβάθμισε τη λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων;
Στάθηκε ισότιμα απέναντι στα Τοπικά Διαμερίσματα; εξάλειψε το διαχωρισμό των
πολιτών σε πατρικίους και πληβείους; σε παιδιά ενός ανώτερου κι ενός
κατώτερου θεού;

Προκαταβολικά σας επισημαίνω, ότι ο λόγος μας δεν θα είναι στείρος, μονολιθικός και
απολίτικος. Το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω και τώρα… Αναγνωρίζουμε όλα εκείνα που
έγιναν ή ξεκίνησαν να γίνονται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Επιβραβεύουμε τις
θετικές τους ενέργειες. Συνεχίζουμε το ημιτελές έργο τους. Επικροτούμε τις σωστές τους
αποφάσεις… κι όλα αυτά, γιατί, απλά, για το καλό του τόπου, πιστεύουμε στην συνέχεια,
που πρέπει να διέπει το παραγόμενο δημοτικό έργο.

Απ την άλλη, φίλες και φίλοι, διαφοροποιούμε τη θέση μας απ όλα εκείνα που έγιναν και
που κατά την ταπεινή μας γνώμη, αντί να προσθέσουν, αφαίρεσαν.

Διαφωνούμε λοιπόν με την αλαζονεία και την έπαρση , που επιδείχτηκαν και
εξακολουθούν ακόμη και τώρα να επιδεικνύονται. Διαφωνούμε με την
αδιαφάνεια
και τις
σκοτεινές μεθόδους,
που σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν, για να ανατεθεί ένα έργο ή μια μελέτη.
Διαφωνούμε με την
επιλεκτική στήριξη
συνδημοτών μας και την
πλήρη απαξίωση
άλλων, που απλά τύχαινε να μην είναι οι αρεστοί της σημερινής δημοτικής αρχής.
Διαφωνούμε με τον
άκρατο συγκεντρωτισμό
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και την
προσβλητική συμπεριφορά
του απερχόμενου Δημάρχου, που δε δίστασε όλα αυτά τα χρόνια να υποτιμήσει και
κατάφωρα να θίξει με τη συμπεριφορά και τα λόγια του όχι μόνο το Δημοτικό συμβούλιο,
αλλά και συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, που σε μεγάλο βαθμό συνέβαλαν στην
εκλογή του. Διαφωνούμε με την
προχειρότητα
και την
τσαπατσουλιά
με την οποία πολλά έργα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν. Πολλά τα παραδείγματα που θα
μπορούσα να αναφέρω με πιο χαρακτηριστικό αυτό του Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων. Διέθεσαν κομμάτι γης για την κατασκευή του σταθμού, την κυριότητα του
οποίου, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, αμφισβητούσε και διεκδικούσε συνδημότης μας.
Αποτέλεσμα, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση να αναγνωριστεί η κυριότητα του
συνδημότη μας σε αυτό, να μην προχωρήσει κατ επέκταση η κατασκευή του, να χαθούν
περίπου 100.000 ευρώ και να είμαστε σήμερα η μοναδική πόλη και ο μοναδικός νομός στη
Δυτ. Μακεδονία, που να μη διαθέτουμε ακόμη Σταθμό Μεταφόρτωσης. Διαφωνούμε τέλος,
με την
προκλητική προεκλογική
συμπεριφορά του απερχόμενου Δημάρχου, που στο βωμό της επανεκλογής του έχει
θυσιάσει και τα τελευταία ψήγματα αξιοπρέπειας, σοβαρότητας, σεβασμού και κυρίως
ηθικής, που του είχαν απομείνει. Επιλεκτικές τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις,
υδροδοτήσεις, ηλεκτροδοτήσεις, τοιχία, τσαλακώνουν και βαραίνουν τη συμπεριφορά του.
Χειρότερο όμως, όλων, είναι το γεγονός, ότι παραπλανώντας και εξαγοράζοντας
κυριολεκτικά συνδημότες μας, πρώτα, κατορθώνει έστω και την ύστατη ώρα να χτίσει ένα
συνδυασμό ανάγκης και κατά δεύτερον προσπαθεί να προσποριστεί ψήφους, για να
διασωθεί έτσι από την διαφαινόμενη εκλογική συντριβή. Οι διορισμοί πάνε σύννεφο. Οι
υποσχέσεις για ακόμα περισσότερους διορισμούς έχουν αγγίξει κόκκινο. Έχει στηθεί μια
βιομηχανία παραγωγής συμβάσεων για κάθε γούστο. Δίμηνες, τετράμηνες, προφορικές,
άτυπες ή επίσημες, πολλές πάντως απ αυτές, ψεύτικες και απατηλές. Και στο μέσο, ο
ταλαίπωρος πολίτης, που ανήμπορος να αντιδράσει άλλες φορές υποκύπτει, άλλες φορές
προσποιείται πως υποκύπτει κι άλλες φορές αντιδρά, γνωρίζοντας πως για μια ακόμα
φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται και η κοροϊδία πάει σύννεφο.

Απ την άλλη, ας δούμε αν θέλετε, τι επικαλούνται οι αντίπαλοί μας σ αυτή τη μάχη, για να
κερδίσουν για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη σας.

Ξεπερνώ τα θέματα χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, τα
οποία δεν αντέχουν, έτσι κι αλλιώς, σε καμία κριτική. Και πάω παρακάτω. Εκπλήρωσαν
άραγε τις δεσμεύσεις τους της προηγούμενης προεκλογικής περιόδου; ή μήπως
κατέρχονται και πάλι αναμασώντας τα ίδια χιλιοειπωμένα πράγματα; ενδεικτικά λοιπόν να
σας αναφέρω πως ούτε δημοτικό γηροκομείο κατασκεύασαν, ούτε στεγασμένα πάρκιγκ,
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ούτε σφαγεία, ούτε ανακατασκεύασαν το Δημαρχείο, ούτε ολοκλήρωσαν το Σχέδιο πόλης,
ούτε το Πνευματικό κέντρο, ούτε για την αστική ανάπλαση της πόλης, πέραν του στενού
μόνον κέντρου της, έκαναν κάτι. Αντίθετα κι ότι υπήρχε, το υποβάθμισαν, το απαξίωσαν,
το περιθωριοποίησαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το πάρκο το Μερά, οι παιδικές χαρές
στην πόλη και στα χωριά, τα δημοτικά αναψυκτήρια, ακόμη και η ίδια η Πλατεία Αιμιλιανού,
η κεντρική πλατεία των Γρεβενών. Βέβαια, γι αυτή την τελευταία έπραξαν κάτι άλλο.
Κουκούλωσαν κυριολεκτικά το πρόβλημα κι έστρωσαν τα ωραία πράσινα χαλιά τους. Μόλις
προχτές παρήγγειλαν τάπητα γκαζόν σε ρολό και άρχισαν να το στρώνουν, για να
πρασινίσει και πάλι η πλατεία και να μας κλείσουν τα μάτια. 50.000 περίπου ευρώ
πετάχτηκαν για μια μόλις βδομάδα, για να εξυπηρετήσει την προεκλογική τους βιτρίνα και
κυρίως να κρύψει τη γύμνια της ανυπαρξίας τους των τεσσάρων τελευταίων χρόνων. Κι
αυτό βέβαια, όπως καλά καταλαβαίνετε το κάνουν κυρίως για σας, τους ετεροδημότες των
Γρεβενών, που καθώς σπάνια αρκετοί από σας επισκέπτεστε την πόλη μας, δε θα
μπορέσετε έτσι να αντιληφθείτε τη μεγάλη αδιαφορία που 4 χρόνια επιδείκνυαν.
Φαρισαισμός λοιπόν, και κυρίως πανούργα μικροπολιτική συμπεριφορά.

Εμείς, φίλες και φίλοι, διαφωνούμε με αυτές τις λογικές και τις καταγγέλλουμε.
Προειδοποιούμε μάλιστα όλους όσοι εμπλέκονται, πως, σαν επόμενη δημοτική αρχή δεν
πρόκειται να αναγνωρίσουμε ούτε προφορικές αναθέσεις έργων, ούτε αδιαφανείς
προμήθειες υλικών, ούτε στημένες διαδικασίες με ότι κι αν αυτό συνεπάγεται. Θα
διασφαλίσουμε τη νομιμότητα, αλλά πολύ περισσότερο θα διασφαλίσουμε το καλώς
εννοούμενο συμφέρον των πολλών, έναντι των λίγων. Η μικροπολιτική έχει τα όριά της
κι όλοι εμείς σήμερα εδώ, είμαστε αποφασισμένοι μια για πάντα, να δώσουμε
οριστικό τέλος σ αυτό το υποβαθμισμένο θέατρο σκιών.@

Αγαπητές και αγαπητοί συνδημότες,

Φίλες και φίλοι,

Θα προσπαθήσω στη συνέχεια, επιγραμματικά, να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο
εμείς στοχεύουμε να λειτουργήσουμε και θα σας παρουσιάσω τις βασικές προγραμματικές
μας θέσεις για όλα εκείνα, που θάπρεπε κατά τη γνώμη μας να αποτελούν βασική
προτεραιότητα κάθε δημοτικής αρχής. Θα αποφύγω όμως τον πειρασμό της
λεπτομερειακής ανάλυσης, επιλέγοντας να σας αναφέρω τις σημαντικότερες μόνο από τις
δεσμεύσεις μας, μιας και στο σύνολό τους, με επάρκεια περιγράφονται στο προγραμματικό
μας φυλλάδιο, που ήδη σας έχει μοιραστεί.Θάθελα εδώ να σας ενημερώσω, πως διατέθηκαν
πολλές ώρες και δούλεψαν πολλοί φίλοι και συνεργάτες, έμπειροι οι περισσότεροι αλλά και
τεχνοκράτες, εκπροσωπώντας αν θέλετε, όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις
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επαγγελματικές τάξεις, για να στηθεί αυτό το φυλλάδιο, για να συγκροτηθεί ο
προγραμματικός μας λόγος.Καταβάλουμε προσπάθεια, ώστε οι δεσμεύσεις που
αναλαμβάνουμε να είναι απτές, ρεαλιστικές και η υλοποίησή τους εφικτή. Δεν έχουμε όμως,
όπως ο απερχόμενος Δήμαρχος διατείνεται, κανένα μαγικό ραβδάκι, ούτε φιλοδοξούμε να
σας πείσουμε πως όλα όσα υποσχόμαστε, θα γίνουν την επομένη των εκλογών. Έχουμε
όμως κάτι άλλο…είμαστε μια δυνατή ομάδα, ακούραστων, έμπειρων, φιλόδοξων φίλων και
συνεργατών, που με την εξειδικευμένη μας γνώση, τη μεγάλη διάθεση μας για προσφορά,
την αγάπη μας για τον τόπο και την καλπάζουσα φαντασία μας, σίγουρα θα καταφέρουμε
να ανταποκριθούμε με επιτυχία στο μεγάλο αυτό στοίχημα.Έχουμε όμως και κάτι
άλλο…στενούς δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης με την κεντρική διοίκηση, σχέσεις
συνεργασίας και κατανόησης με τον βουλευτή του νομού μας και υφυπουργό κο Χρήστο
Φώλια, διαύλους επικοινωνίας με όλα εκείνα τα κέντρα, που θα μας διευκολύνουν στη
δουλειά μας, θα μας βοηθήσουν στους στόχους μας, θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα
μας.Έχουμε τέλος, κι όλους εσάς, που ακούραστοι, παθιασμένοι, διψασμένοι για μια
καλύτερη συνέχεια, για ένα καλύτερο, πιο φωτεινό μέλλον για τον αγαπημένο μας τόπο,
στηρίζετε την προσπάθεια μας, μας περιβάλλετε με την αγάπη σας, μας ενισχύετε με την
εμπιστοσύνη σας.Τι παραπάνω νομίζετε, πως χρειάζεται να προσθέσουμε στη συνταγή,
φίλες και φίλοι, για να πετύχουμε; Τίποτα απολύτως. Γι αυτό και είμαστε σίγουροι για το
αποτέλεσμα. Γι αυτό και είμαστε σίγουροι πως θα κερδίσουμε τις εκλογές. Γι αυτό και
είμαστε σίγουροι, πως μαζί με σας θα καταφέρουμε τελικά να βοηθήσουμε τον
τόπο μας, να γυρίσουμε σελίδα.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Εξειδικεύοντας κάποια από τα σημεία του προγραμματικού μας λόγου, επιτρέψτε μου να
σας παρουσιάσω που στοχεύει η σκέψη μας και πως αυτό το στόχο, θα καταφέρουμε να τον
υλοποιήσουμε. Εμείς, λοιπόν, έχουμε μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Μιλάμε
για διοίκηση με ήθος και ποιότητα συμπεριφορών, δίνοντας έμφαση στο σεβασμό
προς το δημότη
, στις φανερές και δίκαιες διαδικασίες, στον
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών. Δίνοντας έμφαση στην πρόθεση
μας
να
φτιάξουμε ένα Δήμο πάνω απ όλα πιο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ.

Σεβασμός λοιπόν, Διαφάνεια, Αποκεντρωτική λογική, κόντρα στην αλαζονεία, την
αδιαφάνεια και τον επιλεκτικό συγκεντρωτισμό.

Αγαπητές Γρεβενιώτισσες, αγαπητοί Γρεβενιώτες,
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Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε βαρύγδουπα οράματα, να βλέπουμε
υπερτονισμένους τίτλους, να μας περιγράφουν αν θέλετε, όλοι αυτοί που διεκδικούν την
ψήφο και στήριξή μας, μια μελλοντική πραγματικότητα, που από μόνη της, έτσι όπως
εκφράζεται, φαντάζει απρόσιτη και απραγματοποίητη. Κι όλα αυτά, για να μπορέσουν να
σας τραβήξουν κοντά τους και φυσικά να υφαρπάξουν την ψήφο σας. Εμείς λειτουργούμε
διαφορετικά. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη και προτάσσουμε σαν όραμά μας, κάτι πολύ
πιο απλό και ρεαλιστικό. Με λέξεις απλές, με σκέψεις γήινες, με εκφράσεις καθημερινές,
θέλουμε να σας δείξουμε το δρόμο που οδηγεί σε αποτελέσματα απτά και δίνει λύσεις σε
προβλήματα καθημερινά. Πιστεύω πως διερμηνεύουμε έτσι, με τον καλύτερο τρόπο, τη
σκέψη του καθένα από σας, που τι τέλος πάντων περισσότερο αποζητά από μια Δημοτική
Αρχή, παρά δυο μόνο πράγματα…Πρώτον, έντιμη και διάφανη διαχείριση με στόχο την
αναπτυξιακή ανάταση του Δήμου και δεύτερον, μια πιο όμορφη και απροβλημάτιστη
καθημερινότητα.

Αυτό λοιπόν είναι φίλες και φίλοι, και το δικό μας απτό και ρεαλιστικό όραμα.Ένα όραμα
που έχει στενή σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες τις αυτοδιοίκησης. Ένα όραμα, που
αφού το πραγματοποιήσουμε, θα φέρει επιτέλους το χαμόγελο στα χείλη όλων μας και θα
ζωντανέψει την ΕΛΠΙΔΑ και την ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ για μια καλύτερη και ποιοτικότερη
συνέχεια.

Όραμα μας είναι λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα Δήμο με σαφή χαρακτηριστικά και
συγκεκριμένη ταυτότητα,
με σ
τόχο
την ισόρροπη Ανάπτυξη της Πόλης και των Τοπικών Διαμερισμάτων και
εργαλεία
την έμπνευση, τη γνώση και την πρωτοτυπία. Διαχείριση με ήθος, με σύνεση και παροχή
ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες χωρίς διαχωρισμούς και επιλεκτικές
πολιτικές.Θέλουμε μια Δημοτική Αρχή που θα υλοποιεί όσα υπόσχεται, που θα τολμά και θα
συγκρούεται όταν το κοινό συμφέρον το επιβάλλει, που θα έχει τον Άνθρωπο στο επίκεντρο
της ανάπτυξης και θα θέτει τα Έργα στην εξυπηρέτηση του Πολίτη.Θέλουμε ένα Δήμαρχο,
που θα προτάσσει το συλλογικό στο ατομικό συμφέρον, θα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα
όλων των πολιτών, και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα τους με σεβασμό, φιλικότητα και
ενδιαφέρον. Θέλουμε ένα Δήμαρχο, που θα σέβεται και θα τιμά το θεσμό της
Αυτοδιοίκησης, το Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του και κυρίως τους συνεργάτες του.

Θέλουμε, τέλος, να οργανώσουμε το Δήμο Γρεβενών, με τρόπο, που θα αναδεικνύει την
ενδογενή δυναμική και το φυσικό του πλούτο. Που θα δίνει σε όλους, ίσες ευκαιρίες
απασχόλησης και δυνατότητες προσφοράς. Που θα αποτελεί τον πυρήνα της συσπείρωσης
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των νέων, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για δημιουργικότητα, κοινωνική συμμετοχή και υγιή
ψυχαγωγία. Που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους σε όλα τα πεδία της
καθημερινής ζωής: καθαρή και νοικοκυρεμένη πόλη, εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων, δυνατότητα στάθμευσης, περιποιημένοι χώροι αναψυχής και πάρκα,
λειτουργικές παιδικές χαρές χωρίς παγίδες και κινδύνους, αποτελεσματική και γρήγορη
εξυπηρέτηση, σύγχρονες υποδομές, φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.Πράγματα απλά,
τόσο αναγκαία όμως, για τους δικούς σας ανθρώπους, για τα παιδιά μας, για όλους εμάς,
που επιμένουμε με πείσμα να ζούμε και να δημιουργούμε στα Γρεβενά.

Αγαπητές Γρεβενιώτισσες, αγαπητοί Γρεβενιώτες,

Εύλογα μετά απ όλα αυτά γεννάται το ερώτημα, πως θα καταφέρουμε όσα παραπάνω
αναφέρθηκαν, να τα κάνουμε πράξη. Η απάντηση είναι στο φυλλάδιο που κρατάτε στα
χέρια σας. Όλοι οι τομείς δράσης, που οφείλουν να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος
για κάθε δημοτική αρχή, περνούν από το δικό μας προγραμματικό μικροσκόπιο.Τρόπος
διοίκησης, ποιοτική καθημερινότητα του πολίτη, υποδομές και περιβάλλον, ανάπτυξη του
αστικού και αγροτικού τομέα, η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, τα κοινωνικά θέματα,
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η σχέση τη Διοίκησης του Δήμου με τα τοπικά
Διαμερίσματα αποτελούν τα πεδία, μέσα από τα οποία, με συγκεκριμένες δράσεις
προσεγγίζουμε και κάνουμε πράξη το όραμα μας.

Έτσι λοιπόν, εξανθρωπίζουμε τη λειτουργία του Δήμου. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μια
από τις οποίες είναι και η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης, δίνουμε οριστική
λύση στο πρόβλημα της στάθμευσης. Με την κατασκευή του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
και την αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας,
δημιουργούμε συνθήκες πολιτισμένης και υγιεινής διαβίωσης. Παράλληλα εκσυγχρονίζουμε
και οργανώνουμε τη λειτουργία της
Εμποροπανήγυρις
και βοηθάμε τους Γρεβενιώτες παραγωγούς και εμπόρους να αναδείξουν και να προωθήσουν
τα τοπικά προϊόντα, μέσα από τη δημιουργία
μόνιμων εγκαταστάσεων προβολής και διάθεσής τους.

Προχωρούμε στην υλοποίηση του Σχεδίου Πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες
συμπολίτες μας να δημιουργήσουν το δικό τους σπιτικό, με τρόπο που να σέβεται το
περιβάλλον και να αναδεικνύει την ομορφιά του τόπου μας. Παράλληλα αναλαμβάνονται
δράσεις για
ανάδειξη και αξιοποίηση
φυσικών καλλονών, όπως το Καστράκι και ο Βενέτικος ποταμός

9 / 12

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2006 00:00

. Ολοκληρώνεται και λειτουργεί ο
Βιολογικός καθαρισμός,
ενώ μπαίνει μπροστά η υλοποίηση του στόχου για την εφαρμογή της
Τηλεθέρμανσης
για θέρμανση και ζεστό νερό, που θα αποφέρει μείωση του κόστους για τον πολίτη της
τάξης του 30%. Εκσυγχρονίζουμε τις εγκατελειμένες παιδικές χαρές, δημιουργούμε νέες,
ανακατασκευάζουμε τα υπάρχοντα πάρκα και προχωρούμε τη διαδικασία για την κατασκευή
εκκλησιών εκεί όπου η ύπαρξη τους κρίνεται επιτακτική. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάπτυξη του αστικού τομέα με υλοποίηση πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας και
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το ίδιο βέβαια πράττουμε και για την ενίσχυση του
αγροτικού τομέα, την προσφορά του οποίου στην ανάπτυξη του τόπου μας, οφείλουμε όλοι
να αναγνωρίσουμε.

Παιδεία και πολιτισμός αποτελούν για μας πρώτιστη προτεραιότητα. Με την ολοκλήρωση
του Πνευματικού Κέντρου, απελευθερώνονται οι πνευματικές και πολιτιστικές δυνάμεις του
τόπου, αποκτούν στέγη και αναπτύσσουν τη πολυσχιδή δράση τους. Το Σινέ-Μανάκεια, το
θεατρικό εργαστήρι και η Δημοτική Θεατρική σκηνη που δημιουργούνται συμβάλλουν τα
μέγιστα στην πνευματική και καλλιτεχνική μας αφύπνιση.

Δεν θα μπορούσε βέβαια ο αθλητισμός να μείνει έξω από το σχεδιασμό μας.
Ολοκληρώνουμε τα ημιτελή γήπεδα και κατασκευάζουμε άλλα εκεί όπου δεν υπάρχουν.
Προχωρούμε με βήματα σταθερά στην υλοποίηση του μεγάλου στόχου για τη δημιουργία του
Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού καθώς επίσης και για τη δημιουργία αναρριχητικής
πίστας.

Στηρίζουμε πολύπλευρα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τους νέους, τους
υπερήλικες, τα άτομα με ειδικές δεξιότητες, τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.

Και φυσικά, αποκαθιστούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα ξεχασμένα
τοπικά διαμερίσματα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες για ισόρροπη με την πόλη ανάπτυξη και
προοπτική.

Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, με λίγα μόνο λόγια, πως το απτό και ρεαλιστικό μας όραμα
μετουσιώνεται σε πράξη. Να πως σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το Δήμο μας, να πως
σχεδιάζουμε να γυρίσουμε σελίδα, ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις, που
θα δώσουν ώθηση πραγματική στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των

10 / 12

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2006 00:00

Γρεβενών, θα σταματήσουν την πληθυσμιακή και δημογραφική αιμορραγία και θα τονώσουν
τη πίστη και την ελπίδα, πως τα χρόνια που ακολουθούν θάναι καλύτερα για όλους.

Φίλες Γρεβενιωτισσες, φίλοι Γρεβενιωτες,

Θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ σε όλα τα παραπάνω, θέλοντας να καταδείξω ότι η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ είναι εδώ…με σκέψεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Με διάθεση
για πρόσφορα. Με πρόθεση να βοηθήσει στο να αναγεννηθούν τα Γρεβενά.Με συγκροτημένο
όραμα και συστηματική προσπάθεια, έχοντας στο κέντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο,
με αυτοπεποιθεση και σιγουριά, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε άλματα προόδου,
πραγματικού εκσυγχρονισμού και ουσιαστικής ανάπτυξης.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς, καταθέτουμε, σήμερα, εδώ, σε σας, το όραμα μας για τα Γρεβενά και το μέλλον
τους.
Με λόγο καθαρό και έντιμο. Καταγράφοντας την δυσάρεστη πραγματικότητα
και προτείνοντας λύσεις. Χωρίς ωραιοποιήσεις, χωρίς εξιδανικεύσεις, χωρίς ατελέσφορες
και φαύλες υποσχέσεις.Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και στις δυνατότητες τους… μα
πάνω απ όλα πιστεύουμε σε σας. Που ζείτε εδώ, αλλά που η ψυχή και η καρδιά σας είναι
εκεί, στα ξεχσμένα Γρεβενά. Πιστεύουμε στις νέες και στους νέους…και ζητάμε τη βοήθεια
σας.Ξέρουμε πως όλα όσα επαγγελλόμαστε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν από τη μια στιγμή
στην άλλη. Δεν έχουμε αυταπάτες. Είναι όμως η ώρα να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Μαζί με
όλους εσάς. Μαζί με την κοινωνία. Μια κοινωνία την οποία ακούμε και σεβόμαστε.. Μια
κοινωνία που κανείς δεν μπορεί να διχάσει, γιατί την ενώνουν τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες
ανάγκες, οι ίδιες αγωνίες για το αύριο.Εμείς στέλνουμε σήμερα το δικό μας μήνυμα.
Και είναι αυτό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.
Πέρα από διχαστικούς λόγους, διχαστικές συμπεριφορές, ανεξέλεγκτους φανατισμούς.

Φίλες Γρεβενιωτισσες, φίλοι Γρεβενιωτες,

Οι εκλογές της 15 ης του Οκτώβρη δεν είναι μακριά. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να φτιάξουμε
τον Δήμο που εμείς θέλουμε. Ένα Δήμο ανοικτό στους δημότες, με διάφανη λειτουργία και
σεβασμό στον πολίτη, με αποκεντρωτική λογική, με έμφαση στα προβλήματα της
καθημερινότητας και την ποιότητα ζωής, με κοινωνική ευαισθησία και ανθρωπιά, με
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σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, με πολίτες που θα μπορούν μέσα
από το αναπτυξιακό μας όραμα να ελπίζουν και να αισιοδοξούν.Έχουμε λοιπόν τον τρόπο,
έχουμε την όρεξη, έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία, έχουμε τους ανθρώπους για να
κάνουμε πράξη αυτά που σας είπαμε. Έχουμε όμως, κι όλους εσάς, που μας περιβάλλετε με
την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας. Νιώθουμε λοιπόν δυνατοί, πολιτικά δυνατοί…είμαστε η
επόμενη Δημοτική αρχή και έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων
μας απέναντι στον τόπο, απέναντι σ όλους τους Γρεβενιωτες.Προχωρούμε, λοιπόν, όλες
και όλοι μαζί, για να διώξουμε το γκρίζο που σκιάζει τον τόπο μας. Να μετουσιώσουμε το
όραμα μας γι αυτό τον τόπο σε πραγματικότητα απτή σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια,
σε καθ έναν από σας. Να εξασφαλίσουμε δικαίωμα συμμετοχής στην ελπίδα σε όλες τις
Γρεβενιωτισσες και όλους τους Γρεβενιωτες.

Φίλες και φίλοι,

Με εμπιστοσύνη προχωράμε μαζί

Σας ευχαριστώ
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