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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες,

Φίλες και φίλοι,

Τελικά θα μας μείνει κουσούρι αυτή μας η συνήθεια, συχνά- πυκνά να
συναντιόμαστε και να ανταλλάσσουμε τις σκέψεις μας. Είναι όμως σίγουρα μια
συνήθεια ευχάριστη, που σε μένα τουλάχιστον θα λείψει, απ τη στιγμή που θα
σβήσουν τα φώτα αυτού του ωραίου και γεμάτου προκλήσεις αγώνα. Θέλω λοιπόν,
θερμά να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι φανερό πλέον
και στους πλέον δύσπιστους, πως ο τόπος μας διαθέτει υπέροχους ανθρώπους,
παθιασμένους για συμμετοχή αλλά και προσφορά, με όρεξη για ακόμη
μεγαλύτερους και περισσότερους αγώνες. Αναφέρομαι σε σας, που με την
παρουσία σας σήμερα εδώ, επιβεβαιώνετε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την
απόφαση σας να αγωνιστείτε με καθαρότητα και ανιδιοτέλεια για τον τόπο μας,
για τα Γρεβενά, για το μέλλον των παιδιών μας.
Είμαστε όμως κι εμείς, οι συνεργάτες μου κι εγώ, που παίρνοντας δύναμη από τη
δική σας παρουσία, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις
προϋπόθεσεις που θα μας βοηθήσουν τελικά να σταθούμε κοντά στον τόπο μας,
κοντά στους ανθρώπους του.
Είμαστε εμείς, που πιστεύουμε σε συγκεκριμένες και πάγιες αρχές. Που
πιστεύουμε στη συνέχεια και στη συνέπεια. Στην κοινωνική αλληλεγγύη. Στην
ανοικτή και ελεύθερη κοινωνία.
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Είμαστε εμείς που βγαίνουμε μπροστά σ αυτό τον αγώνα και αφουγκραζόμαστε
όλες και όλους. Τις νέες και τους νέους. Τις ώριμες και πιο παραγωγικές ηλικίες,
αλλά και τους μεγαλύτερους…τους ηλικιωμένους. Βγαίνουμε μπροστά με λόγο
ξεκάθαρο και θέσεις δεσμευτικές. Με σεβασμό στον πολίτη. Χωρίς ακρότητες και
λεονταρισμούς. Χωρίς λεκτικές ακροβασίες και εκβιαστικά διλήμματα.

Απλώνουμε τα χέρια σε όλους τους πολίτες δίπλα μας. Χωρίς να μας νοιάζει τι
ψήφισαν μέχρι χτες. Δίνουμε τα χέρια στους νέους ανθρώπους και κυνηγάμε το
αύριο. Σας καλούμε να πράξετε όλοι το ίδιο. Βάλτε σκοπό σας να αποδεικνύετε
κάθε στιγμή, πως εμείς δεν συμβιβαζόμαστε, δεν υποτασσόμαστε, δεν σκύβουμε το
κεφάλι, δεν υποκύπτουμε σε δόλιες και απατηλές μεθοδεύσεις.@

Φίλοι συνδημότες,

Με τα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία,
αυτού του δύσκολου και απαιτητικού αγώνα. Οι στόχοι που από την αρχή θέσαμε
ανέβασαν τον πήχη ψηλά. Ανέβασαν το μέτρο της δικής μας ευθύνης και ναστε
σίγουροι πως αυτό δεν μας τρομάζει. Ανέβασαν το μέτρο της δικής σας
προσδοκίας και αυτό μας προκαλεί δίπλα. Ανέβασαν τέλος, το μέτρο για καλύτερο,
ποιοτικότερο, πιο κοντά στις ανθρώπινες ανάγκες σας, αποτέλεσμα. Με τον
ιδεολογικό και προγραμματικό μας λόγο, κρατούμε ψηλά τις αξίες και τα ιδανικά
μας. Αναδεικνύουμε τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας. Ανοίγουμε καινούριους
δρόμους. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω, πως τα προβλήματα είναι κοινά για
όλους. Δεν έχουν κομματικούς χρωματισμούς. Τα μονοπάτια του χτες δεν οδηγούν
πουθενά. Αρκετά μας στοίχισαν οι διακρίσεις και οι διαχωρισμοί του χτες.
Διανύουμε μια εντελώς νέα εποχή. Έχουμε ένα όραμα για τον τόπο μας. Για την
κοινωνία μας. Για την κάθε οικογένεια, Για κάθε έναν από σας. Κι αυτό το όραμα
έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται. Ελάτε λοιπόν, να το τρέξουμε παρέα, πιασμένοι
χέρι-χέρι, με εμπιστοσύνη και σιγουριά.@

Φίλες και φίλοι,
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Είχαμε την ευκαιρία, όλο αυτό το διάστημα να ανοίξουμε έναν ανοικτό και ειλικρινή
διάλογο μαζί σας. Κλείσαμε ήδη έναν πρώτο κύκλο επισκέψεων στα Δημοτικά
Διαμερίσματα, μέσα από τον οποίο συλλέξαμε, με την δική σας μεγάλη
ομολογουμένως συνδρομή, τις απόψεις, τους προβληματισμούς, τις προτάσεις σας.
Ο διάλογος που εγκαινιάσαμε μαζί σας, ήταν πιστεύουμε ανοικτός, ελεύθερος και
απροκάλυπτος. Ένας διάλογος που σε καμία περίπτωση δεν προσωποποιήθηκε…κι
αυτό γιατί ο στόχος, τόσο ο δικός μας, όσο και ο δικός σας, ήταν κοινός. Κι ήταν
αυτός το ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, σε όλες τις Γρεβενιωτισσες και όλους τους
Γρεβενιωτες.Αν επιχειρούσα να κωδικοποιήσω τα αποτελέσματα αυτού του
διαλόγου, θα κατέληγα σε συγκεκριμένες επιταγές του εκλογικού σώματος, προς
όλους εμάς, που σήμερα διεκδικούμε την ψήφο και στήριξη του. Τι θέλουν λοιπόν οι
ψηφοφόροι;

¨

Απαιτούν περισσότερη δημοκρατία

¨

Απαιτούν δυναμική συλλογικότητα

¨

Απαιτούν αποτελεσματικότητα στις δράσεις μας.

¨

Απαιτούν ενεργοποίηση του συνόλου των δυνάμεων μας

¨
Απαιτούν συμμετοχή της λαϊκής βάσης στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων,
των ιεραρχήσεων και των κρίσιμων αποφάσεων μας

¨
Απαιτούν καινούριους δρόμους για τους ικανούς και τους καταξιωμένους στις
τοπικές κοινωνίες και στους χώρους δουλειάς.

¨
Απαιτούν έμπρακτη ενθάρρυνση της ενεργοποίησης του πολίτη και ειδικότερα
της νέας γενιάς στα κοινά.
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¨

Απαιτούν ένταση στην παραγωγή του Δημοτικού έργου.

¨
Απαιτούν αποτελεσματική και άδολη παρουσία δίπλα στον πολίτη, άσχετα με
το τι ψήφισε.

¨
Απαιτούν, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας, αξιοκρατία, διαφάνεια
και ευκαιρίες για όλους.

¨
Απαιτούν, την αμφίδρομη σχέση Δημοτικής Αρχής και Δημοτικών
Διαμερισμάτων, κέντρου και περιφέρειας.

¨
Απαιτούν τέλος, την εναλλαγή των προσώπων, που θα κληθούν να
διαχειριστούν τις υποθέσεις τους τα χρόνια που ακολουθούν.

Θεωρώ, ότι το μήνυμα, έτσι όπως το εισπράξαμε, είναι συγκλονιστικό. Για δυο
λόγους. Πρώτον γιατί καταγράφει τα αυτονόητα, τα οποία όμως, αυτοί που μέχρι
σήμερα χειρίζονται τις τύχες του τόπου, προφανώς δεν μπόρεσαν να τα
αντιληφθούν και δεύτερον γιατί αυτό το μήνυμα συμπίπτει απόλυτα με τις δικές
μας αρχές. Αυτές που και στην Ιδρυτική Διακήρυξη μας καταθέσαμε και έκαναν
λόγο για δικαιοσύνη, αξιοκρατία, συλλογικότητα, σεβασμό, αποκεντρωτική λογική.

Φίλες Γρεβενιώτισσες, φίλοι Γρεβενιωτες,

Όλο αυτό το διάστημα γινόμαστε μάρτυρες συμπεριφορών, μεθοδεύσεων,
τακτικισμών και πράξεων, που τελικά παντελώς μειώνουν, υποβιβάζουν και γιατί
όχι, εξαφανίζουν και διασύρουν έννοιες όπως δημοκρατία, διαφάνεια και πολιτική
ηθική.Τα μέσα που χρησιμοποιούνται γνωστά…Προσεγγίζουν, υπογράφουν
συμβάσεις, υπόσχονται διορισμούς με τη δέσμευση, πως θα υλοποιηθούν αμέσως
μετά τις εκλογές κι ας είναι γνωστό, πως διορισμοί δεν μπορούν πλέον να γίνουν
παρά μόνο από τη νεα Δημοτική Αρχη, που θα προκύψει στις 15 του Οκτώβρη,
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επιλεκτικά τσιμεντοστρώνουν δρόμους, κατασκευάζουν τοιχεία, ηλεκτροδοτούν ή
υδροδοτούν συνδημότες μας που για 4 και πλέον χρόνια τους είχαν ξεχάσει,
προειδοποιούν για τη μη ανανέωση συμβάσεων εργασίας, όσων ήδη εργάζονται στο
Δήμο, δόλια, επισημαίνοντας, ότι δήθεν αν εμείς έρθουμε στα πράγματα, θα
ξεκινήσουμε έναν αγώνα εκκαθάρισης, απολύοντας τους μη αρεστούς σε μας.
θα μπορούσε βέβαια, οποιοσδήποτε, κάλιστα να ισχυριστεί, πως όλα τα παραπάνω
συμβαίνουν. Πως είναι συνηθισμένα πράγματα στα εκλογικά παιχνίδια. Και
συμφωνώ σ αυτό. Δεν παύουν όμως αυτές οι τακτικές να καταγράφουν νοοτροπίες
και συμπεριφορές πολιτικά και ηθικά απαράδεκτες, αποκρουστικές,
καταδικασμένες στη συνείδηση κάθε πολίτη. Εκείνου του πολίτη που απεχθάνεται
καταστάσεις νοσηρές, καταστάσεις που στρεβλώνουν τελικά και παραποιούν τη
λαϊκή βούληση και κυριαρχία. Και τέτοιοι πολίτες είστε εσείς, είναι η σιωπηλή μάζα
των απλών ανθρώπων, που ξέρουν να στέλνουν, όταν έρθει η δική τους ώρα, το
δικό τους μήνυμα. Μήνυμα απόρριψης, μήνυμα καταδίκης τέτοιων απαράδεκτων
συμπεριφορών και όσων τις μετέρχονται.
Μ αυτή τους τη συμπεριφορά βέβαια, τρία πράγματα επιδιώκουν… Επιδιώκουν
πρώτα απ όλα, να αλλοιώσουν την πραγματική σας βούληση και να υφαρπάξουν
την ψήφο σας. Επιδίωξαν κατά δεύτερον, να πείσουν κάποιους από σας να
αποσύρεται την υποψηφιότητα σας από το δικό μας ψηφοδέλτιο και τρίτον και
κυριότερο, να πείσουν κάποιους άλλους, να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο το δικό
τους.

Δυστυχώς όμως γι αυτούς, τίποτα από τα τρία δεν φαίνεται τελικά να
καταφέρνουν.

Εμεις, νιώθουμε και το ξερουμε καλά, πως έχουμε κοντά μας τη συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτών. Έχουμε εδώ και ένα μήνα καταρτίσει και παρουσιάσει
στους συνδημότες μας τον συνδυασμό μας. Ένα συνδυασμό νίκης και προοπτικής.
Ένα συνδυασμό αποτελούμενο από υπέροχους ανθρώπους, μαχητές αλλά και
σίγουρους νικητές της αναμέτρησης που πλησιάζει. Ενα συνδυασμό, που αύριο στις
12 θα καταθέσουμε και επίσημα στο Πρωτοδικείο, όταν τέλος, αυτοί ακόμα
αγωνιούν και παιδεύονται για την κατάθεση, έστω και οριακή, του δικού τους
συνδυασμού. Θεωρούν φαίνεται ότι έχουν απέναντι τους άβουλα όντα, που εύκολα
μπορούν να παρασυρθούν κι όχι πολίτες ενεργούς, με νου και ανεπτυγμένη
πολιτική κρίση. Περίτρανα λοιπόν τους αποδεικνύετε με τη στάση και τη
συμπεριφορά σας πως και νου διαθέτετε και ώριμη πολιτική κρίση, γι αυτό και
είστε αποφασισμένοι να αλλάξετε σελίδα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές.@

Φίλες και φίλοι,
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Με αφορμή τα όσα πιο πριν σας είπα, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω συγκεκριμένη
συμπεριφορά. Μη πτοείστε από αυτές τις μεθοδεύσεις. Αντισταθείτε στις
πρακτικές που υποβιβάζουν τους θεσμούς. Καταγγείλτε με θάρρος και ένταση
εκείνους και εκείνα που σας υποτιμούν και σας υποβιβάζουν. Αποδείξτε ότι είστε
πολίτες που αξίζετε σεβασμό και αντικειμενική μεταχείριση. Επενδύστε πάνω μας
για να ανατρέψουμε μια για πάντα αυτή τη φθαρμένη, γκρίζα, όζουσα κατάσταση.
Βάλτε τέρμα στο ηθικό τους έλλειμμα και στον πολιτικό καιροσκοπισμό τους. Όλα
αυτά είναι πράγματα, τα οποία, εμείς, ξεκάθαρα δεσμευόμαστε πως θα
ανατρέψουμε. Είναι καιρός, επιτέλους, να αποκατασταθεί το κύρος της πολιτικής
και των πολιτικών. Είναι καιρός να στραφεί και πάλι ο πολίτης στην πολιτική.
Εμείς έτσι σκεφτόμαστε την παρουσία μας. Γι αυτές μας τις ιδέες ζητάμε τη
ομόθυμη και ολόπλευρη στήριξη σας.@

Φίλες και φίλοι, Αγαπητές Γρεβενιωτισσες, αγαπητοί Γρεβενιωτες,

Μέλημα μας είναι, με τη συμμετοχή μας να δώσουμε αξία και να προβάλλουμε
έννοιες όπως δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, αξιοσύνη και αξιοκρατία. Για να το
πράξουμε όμως αυτό ζητάμε και τη δική σας βοήθεια. Τη δική σας έμπρακτη
παρουσία και προσφορά. Περιμένουμε να μεταφέρετε, ελεύθερα και απροκάλυπτα
τις σκέψεις, τις εισηγήσεις και τις προτάσεις σας. Όσο τολμηρές και αν είναι. Όσο
προωθημένες κι αν μοιάζουν. Απόφαση μας είναι να αποτελέσουμε μια Δημοτική
Αρχή, που θα μπορεί να ανταποκρίνεται με περισσότερη αποτελεσματικότητα,
στις εξειδικευμένες ανάγκες της νέας εποχής και τις αυξημένες απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας. Στην υλοποίηση της απόφασης μας αυτής, η δική σας
συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θέλουμε την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ σας. Θέλουμε
να προχωρήσουμε όλες και όλοι μαζί. Να μετουσιώσουμε το όραμα που έχουμε για
τον τόπο μας σε ζωντανή, απτή πραγματικότητα. Να φέρουμε ξανά αισιοδοξία
στους πολλούς. Να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία με συνοχή, αλληλεγγύη και
περισσότερη ανθρωπιά. Να δώσουμε την ευκαιρία στις νέες και στους νέους να
μείνουν στα Γρεβενά. Να στήσουν εδώ τα νοικοκυριά τους. Να ζωντανέψουμε τον
τόπο μας.
Την
εμπιστοσύνη όμως δεν αρκεί μόνο να τη ζητάς, πρέπει και να τη δίνεις…μόνο έτσι
αποκτά νόημα, όταν αμφίδρομα λειτουργεί. Εμείς, εμπιστευόμαστε τους πολίτες
και το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Απ τη άλλη όμως εμπιστευόμαστε και τους
συνεργάτες μας. Εξάλλου γι αυτό επιλέξαμε να διαβούμε μαζί αυτό το δύσκολο
αλλά συνάμα γεμάτο προκλήσεις δρόμο. Έτσι, διαχέουμε τις εξουσίες, δίνοντας σε
όλους τη δυνατότητα να προσφέρουν. Δεν υπάρχει για μας η μονοκρατορία του
ενός. Δεν υπάρχουν για μας ισόβιοι αντιδήμαρχοι. Δεν είμαστε εξουσιομανείς. Δεν
εμπιστευόμαστε μερικούς μόνο, απαξιώνοντας τους υπόλοιπους. Με εμπιστοσύνη
και καθαρή σχέση προχωρούμε ν αλλάξουμε τα Γρεβενά.@
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Φίλες και φίλοι,

Είναι γνωστό, πως το μέλλον δεν κερδίζεται από κοινωνίες και ηγεσίες που
τρέχουν πίσω από τα γεγονότα. Κι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο, στην σύγχρονη
εποχή της παγκοσμιότητας, της νέας οικονομίας και της κοινωνίας της
πληροφορίας. Η φυγή προς τα εμπρός είναι βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση
της νέας εποχής.. Τώρα περισσότερο από ποτέ, υποχρεούμαστε να παίρνουμε
αποφάσεις, εκτιμώντας αυτά που έρχονται, κι όχι υπολογίζοντας εκείνα που
φεύγουν, τώρα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, οι τοπικές κοινωνίες έχουν χρέος να
επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα, στους νέους ανθρώπους. Μόνο έτσι
μπορούν να κερδίσουν την εποχή που έρχεται. Και εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Κουράστηκε η Γρεβενιωτικη κοινωνία από την υποκρισία. Βαρέθηκε να διαπιστώνει
την ίδια ασυνέπεια λόγων και έργων. Κι αυτό –πιστεύω - ισχύει πιο πολύ για τις
νέες και τους νέους του Δήμου μας. Εμείς τους νιώθουμε και τους καταλαβαίνουμε.
Όταν η πραγματικότητα είναι τόσο βαριά, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις βαραίνουν
ακόμη πιο πολύ. Μια μόνο λέξη θαθελα να προσθέσω εδώ. Μια κρίσιμη λέξη, και η
λέξη αυτή είναι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Αυτή είναι η απάντηση. Η φυγή δεν ταιριάζει σε
ενεργούς και συνειδητοποιημένους πολίτες, όπως είστε εσείς. Η αποστασιοποίηση
δεν είναι λύση. Το αντίθετο χρειαζόμαστε. Ακόμη πιο μαζική συμμετοχή της νέας
γενιάς στην πολιτική διαδικασία. Ακόμη πιο δυναμική συμμετοχή στα κοινά.
Μίλησα πριν για 2 έννοιες, που για μας έχουν ιδιαίτερη άξια. Μίλησα για
εμπιστοσύνη και για συμμετοχή. Θέλουμε να βρούμε τον τρόπο, που θα
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να συμμετέχουν. Που θα τους δώσει το κίνητρο για
άμεση παρουσία και συνεισφορά σε όλα εκείνα τα σημαντικά που γίνονται ή
πρόκειται να γίνουν.

Αποφασίσαμε λοιπόν να προτάξουμε στον σχεδιασμό μας την δημιουργία τριών
νέων άτυπων θεσμών, μέσω των οποίων θα αντιπροσωπεύονται και θα εκφέρουν
άποψη αντίστοιχοι κοινωνικοί χώροι. Κι αναφέρομαι στους επαγγελματίες, τους
αγρότες και τέλος τους νέους του τόπου μας.

Δημιουργούμε λοιπόν πρώτο, το Συμβούλιο των Επαγγελματιών. Ένα άτυπο αλλά
πολύ ουσιαστικό όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των
επαγγελματικών ομάδων του Δήμου μας. Επιδίωξη μας είναι με τη δημιουργία
αυτού του οργάνου να εγκαταστήσουμε μια οδό αμφίδρομης επικοινωνίας με ένα
μεγάλο κομμάτι της Γρεβενιώτικης κοινωνίας. Καμία σοβαρή απόφαση, που θα
αφορά άμεσα ή έμμεσα το σύνολο των πολιτών, δε θα λαμβάνεται, αν πρώτα δεν
συνεδριάσει και δεν ακουστούν οι απόψεις όσων θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο
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αυτό. Ο συμβουλευτικός του ρόλος, ρόλος απόλυτα ουσιαστικός, θα μας βοηθήσει
σημαντικά στη λήψη αποφάσεων, που θα συνθέτουν, θα ενώνουν, θα λειτουργούν
ευεργετικά για τη πλειοψηφία των πολιτών.

Δεύτερον, συστήνουμε το Γραφείο του Αγρότη. Μια ομάδα δράσης, που θα
συναποτελείται από τον εκπρόσωπο της Ένωσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών
καθώς επίσης και από τους εκπροσώπους των Συνεταιρισμών κάθε τοπικού
Διαμερίσματος. Θέλουμε με τη δημιουργία αυτού του γραφείου, να αναδείξουμε το
πραγματικό μας ενδιαφέρον για τους αγρότες και τα προβλήματα τους.
Επιδιώκοντας μέσα από τη λειτουργία του, να βρούμε τρόπους, να μεθοδεύσουμε
κινήσεις που θα συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση και επίλυση των σοβαρών
προβλημάτων τους.

Και τρίτον, προχωρούμε στη σύσταση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας. Με ένα τρόπο που θα δίνει βήμα και λόγο στους νέους ανθρώπους. Μ ένα
τρόπο που θα τους βοηθά να καταθέτουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για
όλα όσα λαμβάνουν χώρα στο Δήμο μας. Μ ένα τρόπο που θα τους καθιστά
ισότιμους συνομιλητές μας σε θέματα που κύρια τους αφορούν.

Φίλες και φίλοι,

Θεωρώ πως θα ήταν παράλειψη μας, αν σήμερα δεν κάναμε αναφορά και σ έναν
άλλο τομέα δράσης μιας Δημοτικής Αρχής, που ειλικρινά, πιστέψτε με, πιστεύω
πως είναι από τους πιο σημαντικούς. Αναφέρομαι στην κοινωνική διάσταση της
πολιτικής μας και στη σχέση μας μ εκείνους τους συνανθρώπους μας, που
περισσότερο απ όλους έχουν την ανάγκη μας. Άτομα με ειδικές δεξιότητες,
υπερήλικες, πολύτεκνοι αλλά και τρίτεκνοι αποκτούν υπόσταση στον
προγραμματικό μας λόγο και ιεραρχούνται ψηλά στις προτεραιότητες μας. Όλα
αυτά τα χρόνια, από τη θέση της αντιπολίτευσης του Δήμου, σταθήκαμε δίπλα
τους, στηρίξαμε τα δίκαια αιτήματά τους, πιέσαμε τη Δημοτική Αρχή για
αποφάσεις που θα συνέβαλαν στην άμβλυνση των προβλημάτων τους και τη
διευκόλυνση της καθημερινότητας τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπαγωγή των ατόμων με ειδικές ανάγκες
στο νόμο Παυλόπουλου και η πολυπόθητη μονιμοποίηση τους… που για να
συντελεστεί λειτουργήσαμε όχι μόνο θεσμικά, στηρίζοντας ομόφωνα κάθε σχετική
απόφαση, αλλά και εξωθεσμικά, ασκώντας κάθε δυνατή πίεση, ώστε να υπάρξει
ένα αίσιο και θετικό αποτέλεσμα, όπως τελικά και υπήρξε.
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Ανάλογη στάση μας υπήρξε και για τους μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας,
τους υπερήλικες συνδημότες μας, που πριν λίγες μέρες είχα τη χαρά και την τιμή
να τους επισκεφτώ, στον ίδιο δυστυχώς απαράδεκτο και παραμελημένο χώρο,
που και πριν 4 χρόνια τους είχα επισκεφτεί, και να συζητήσω για μια ακόμα φορά
μαζί τους τα προβλήματα που τους απασχολούν.Ένα μόνο θέλω να σας πω. Είμαστε
μαζί τους, νιώθουμε την πίκρα και την απογοήτευσή τους, κατανοούμε την αγωνία
τους να μεταφερθούν κάποια στιγμή σ ένα περισσότερο ανθρώπινο χώρο, στο
χώρο που καιρό τώρα τους έχουν υποσχεθεί. Δεν σταματάμε όμως εκεί.
Παράλληλα, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός ακόμα ΚΑΠΗ στην πιο παλιά και
παραμελημένη περιοχή της πόλης μας, το ξεχασμένο Βαρόσι, γιατί κι εκεί
υπάρχουν συμπολίτες μας που νιώθουν την ανάγκη κάπου να μαζευτούν, με
κάποιους να μιλήσουν, δημιουργικά, αν θέλετε, να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο
τους.
Τα ίδια βέβαια, ισχύουν και
για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους συμπολίτες μας, των οποίων τις ανάγκες
κατανοούμε και στηρίζουμε. Ήδη προγραμματίζουμε τις επόμενες μέρες να τους
επισκεφτούμε και να ανταλλάξουμε μαζί τους χρήσιμες σκέψεις, που θα μας
βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό μας με συγκεκριμένες δράσεις, που
και θα τους ανακουφίσουν και θα αποτελέσουν ταυτόχρονα, έμπρακτη αναγνώριση
του τόσο σημαντικού ρόλου που επιτελούν…ρόλου, τόσο με τοπικά όσο και με
εθνικά χαρακτηριστικά και καταλαβαίνετε πολύ καλά όλοι, πως αυτό που λέω μόνο
υπερβολή δεν είναι.
Προστίθε
ται λοιπόν έτσι στο παζλ και η τρίτη σημαντική λέξη, που απόλυτα περιγράφει, το
πώς εμείς σκοπεύουμε να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τους πολίτες.. και η
λέξη αυτή, είναι… ΑΝΘΡΩΠΙΑ.

Σχεδιάζουμε μια Δημοτική Αρχή, που θα αντιμετωπίζει τον πολίτη με ζεστή και
ανθρώπινη συμπεριφορά. Με υπομονή και ενδιαφέρον. Με αντικειμενικότητα και
δικαιοσύνη. Σε τέλεια αντίθεση με την επερχόμενη δημοτική αρχή, που το μόνο το
οποίο επέδειξε στη διάρκεια της θητείας της ήταν αλαζονεία, εμπάθεια και
αυταρχισμό.Σχεδιάζουμε μια Δημοτική Αρχή, που θα λειτουργεί με διαφάνεια και
αίσθημα δικαίου σε όλες της τις δραστηριότητες. Είμαστε αποφασισμένοι να
απορρίψουμε τον κομματισμό, τον καιροσκοπισμό και την ιδιοτέλεια από τις
αποφάσεις μας. Ο ενεργός πολίτης, είναι χρήσιμος πολίτης. Εμείς αυτόν τον
πολίτη τον θέλουμε κοντά μας και είμαστε σίγουροι πως αν επιδείξουμε όλα τα
παραπάνω θα καταφέρουμε να τον φέρουμε κοντά μας.

Φίλες και φίλοι,
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Οι εκλογές της 15 ης του Οκτώβρη πλησιάζουν. Καθημερινά γίνεστε δέκτες πολλών
και αντικρουόμενων μηνυμάτων. Των δικών μας, που ανάγλυφα σας παρουσιάζουν
την εικόνα του αύριο μέσα από την υλοποίηση του προγράμματός μας και των
άλλων, που αναφέρονται στο παρελθόν και προσπαθούν να ωραιοποιήσουν
καταστάσεις, να αμβλύνουν αντιθέσεις, να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, να
διαμορφώσουν τέλος, μια εικόνα ειδυλλιακή για τον τόπο και τα προβλήματα του.
Η αναφορά μου σε όσα ο απερχόμενος Δήμαρχος, μόλις προχτές έκανε και είπε,
θα είναι σύντομη και επιγραμματική.
Θέλω να χαιρετίσω την έστω και καθυστερημένη ανακοίνωση των ονομάτων των
υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού του. Είναι θετικό, το ότι
επιτέλους αποκτήσαμε αντίπαλο. Είναι θετικό, το ότι το παιχνίδι μοιαζει να
αποκτά πλέον μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι θετικό, το ότι δίνεται επιτέλους η
δυνατότητα στον πολίτη, αντικειμενικά, να αξιολογήσει, να συγκρίνει και να
αποφασίσει. Κι αυτή τη σύγκριση όχι μονο δεν τη φοβόμαστε, αλλα αντίθετα με
πάθος την επιδιώκουμε@

Οσον αφορά το Δήμαρχο, επιτέψτε μου μερικές σκέψεις μόνο…

Στο προχτεσινό του παραλήρημα, στην ένταση του λόγου του, στις προσωπικές του
επιθέσεις, στην θλιβερή του εικόνα, απαντώ με αισθήματα συμπάθειας και
κατανόησης. Δεν θάθελα νάμαι τη θέση του. Είναι σίγουρα επώδυνο να
προαναγγέλλεις την παρουσίαση του συνδυασμού σου και εσπευσμένα μια μέρα
μετά, να την ακυρώνεις, χρησιμοποιώντας μάλιστα αστείες δικαιολογίες. Είναι
επώδυνο να προσπαθείς να καταρτίσεις έναν αξιοπρεπή συνδυασμό, λίγες μόνο
μέρες πριν τη ληκτική ημερομηνία, με τρόπο και μεθόδους γνωστές σε όλους και το
αποτέλεσμα να μην είναι το αναμενόμενο. Είναι πολύ περισσότερο επώδυνο όμως,
να ανακοινώνεις ονόματα τα οποία ποτέ δεν συναίνεσαν, και να αναγκάζεσαι στη
συνέχεια κατω από την δικαιολογημένη πίεση τους, να τα αποσύρεις. Τι δείχνουν
φίλες και φίλοι, όλα αυτά; Έκδηλη αγωνία, πεσμένο ηθικό, πρακτική αδυναμία να
ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις έστω ανάγκες ενός προεκλογικού αγώνα, να
πείσει και να συνθέσει…και δεν μιλώ για σύνθεση και συστράτευση κομματική ή
ιδεολογική. Μιλώ για σύνθεση και συστράτευση της ίδιας της κοινωνίας, που
απαλλαγμένη πλέον από στερεότυπα και καταβολές του παρελθόντος, μπορεί,
κρίνει και ελεύθερα αξιολογεί συμπεριφορές, ηθική, αποτέλεσμα. Μια κρίση που
την επιζητούμε και είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τη θετική της έκβαση.
Εσείς όμως, είστε άνθρωποι που σκέφτεστε. Που κουβαλάτε πάνω σας την
εμπειρία της τετραετίας που πέρασε. Που νιώθετε πως τελικά τα πράγματα δεν
είναι τόσο ευχάριστα, όσο κάποιοι προσπαθούν να σας τα παρουσιάσουν. Που
αντιλαμβάνεστε τον εμπαιγμό, αλλά και την δόλια ψηφοθηρική πολιτική των
τελευταίων μηνών, με την οποία κάποιοι προσπαθούν να σας παρασύρουν.
Έχετε λοιπόν άποψη για όσα συμβαίνουν και όσα πρόκειται να συμβούν. Σαν
γνήσιοι, σαν πραγματικοί δημοκράτες, αντιδράτε στη Λουδοβίκεια λογική του
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«μετά από μένα η καταστροφή» που δυστυχώς ο απερχόμενος Δήμαρχος
επανειλημμένα επικαλείται και ζητάτε την αλλαγή σελίδας.
Πιστεύετε ακράδαντα στην φθορά που ο χρόνος και η διαχείριση της εξουσίας
επιφέρει…φθορά στα πρόσωπα, φθορά στη σκέψη, φθορά στη φαντασία, φθορά
στη διάθεση για προσφορά, φθορά τέλος στην ηθική και τις τόσο αναγκαίες
προεκτάσεις της. Κι όταν όλα τα παραπάνω φθείρονται, αναρωτιέμαι και
αναρωτιέστε, τι τελικά απομένει περισσότερο, παρά στείρα σκέψη, κούραση,
ολιγωρία, στασιμότητα, αλαζονεία και ευάλωτες συνειδήσεις.
Να λοιπόν, γιατί, φίλες και φίλοι, είστε τόσο καθαρά και τόσο δυνατά μαζί μας. Να
γιατί πιστεύετε στο καινούργιο που η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εκφράζει. Να γιατί
είστε διατεθειμένοι όλοι μαζί να παλέψουμε για τα άλλα Γρεβενά.

Φίλες Γρεβενιωτισσες, φίλοι Γρεβενιωτες,

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ κοιτάζει μπροστά. Χωρίς μαγικές λύσεις, αλλά
αντίθετα, με συγκεκριμένες σκέψεις και προτάσεις. Με συγκεκριμένο πρόγραμμα
που ήδη σας έχουμε καταθέσει - και ξέρετε καλά, πως όταν κάτι προηγείται δεν
μπορεί να αποτελεί αντιγραφή, όπως κάποιοι επικαλούνται. Αυτοί που έπονται,
αυτοί συνήθως αντιγράφουν. Στο κέντρο του προγραμματικού μας λόγου είναι ο
άνθρωπος. Είστε όλοι εσείς. Για σας αλλά και μαζί με σας θα πορευτούμε να
αλλάξουμε τα δεδομένα. Να δημιουργήσουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Μια
κοινωνία, που θα μπορεί να ελπίζει και να αισιοδοξεί. Με συγκροτημένο όραμα και
συστηματική προσπάθεια, με αυτοπεποιθεση και σιγουριά, μπορούμε να
πραγματοποιήσουμε άλματα προόδου, πραγματικού εκσυγχρονισμού, και
ουσιαστικής ανάπτυξης.
Έχουμε τον τρόπο να το
καταφέρουμε. Έχουμε τους ανθρώπους να το πετύχουμε. Το μόνο που ζητάμε είναι
και η δική σας στήριξη και βοήθεια. Θεωρούμε τη συμβολή σας περισσότερο παρά
ποτέ αναγκαία και χρησιμη. Για μας είναι ζήτημα χρέους η αποκατάσταση όσων
υποτιμήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Όσων αδικήθηκαν και ξεχάστηκαν. Είναι ζήτημα
ανθρωπιάς. Είναι ζήτημα τιμής. Είναι ζήτημα ευθύνης. Όλοι μαζί, λοιπόν, σ αυτή τη
δύσκολη μάχη. Πέρα από παραδοσιακούς ιδεολογικούς και άλλους διαχωρισμούς.
Μια μάχη που μόνο κερδοφόρα μπορεί να είναι.

Απ την άλλη - και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω αυτό - σ αυτή τη μάχη, οι
δυνατοί είμαστε εμείς. Είμαστε η επόμενη Δημοτική Αρχή και θέλουμε με την
παρουσία μας να εμπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε. Θέλουμε τα Γρεβενά να
αποκτήσουν χρώμα, να αποτινάξουν από πάνω τους το γκρίζο και θλιβερό. Να
βρουν οι νέες και οι νέοι δουλειά και τρόπο να στεριώσουν στον τόπο τους. Να
αντισταθούμε έτσι στην ερήμωση της περιφέρειας, να αντιδράσουμε στην γήρανση
του πληθυσμού.
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Είμαστε σίγουροι πως όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Προχωρούμε λοιπόν, όλες και όλοι μαζί για να κάνουμε πράξη την εναλλακτική μας
πρόταση. Για μια κοινωνία με συνοχή, με αλληλεγγύη, για μια κοινωνία με
ανθρωπιά. Μια κοινωνία απαλλαγμένη από την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και το
άγχος της καθημερινότητας. Μια κοινωνία με περισσότερο χαμόγελο στα χείλη
όλων. Μια κοινωνία στην οποία κάθε οικογένεια, κάθε νέα και νέος θα έχουν τη
δυνατότητα ισότιμα να διεκδικούν και να συμμετέχουν. Μια κοινωνία τέλος που
μόνο η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ μπορεί να εγγυηθεί.

Σας ευχαριστώ πολύ
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