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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ “ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”
Παρά την επιθυμία μου, να βρίσκομαι σήμερα εδώ, λόγοι έκτακτοι και μη προβλέψιμοι, με
αναγκάζουν δυστυχώς να απουσιάζω.

Παρ όλα αυτά, θεωρώ υποχρέωσή μου, τιμώντας και αναδεικνύοντας έτσι, ως ιδιαίτερα
σημαντική αυτή την επιχειρηματική πρωτοβουλία, να σας εκφράσω μερικές μου σκέψεις.

Με το Γιώργο τον Πιπέργια εδώ και πολύ καιρό είχαμε συζητήσει τη πιθανότητα
κατασκευής ενός τέτοιου έργου. Θυμάμαι μάλιστα τότε, όταν μου περιέγραφε το όραμα του
αυτό, να έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο παθιασμένο στην ιδέα, αποφασισμένο για την
πραγματοποίησή της και βέβαια, απόλυτα πεπεισμένο, ότι αυτό το εγχείρημα θα γίνει και
θα πετύχει.

Να λοιπόν, που λίγο καιρό μετά, το ίδιο πάθος εξακολουθεί να ισχύει. Να λοιπόν, που η
απόφαση γίνεται πράξη και η επιτυχία πιστεύω πως θεωρείται μονόδρομος. Η πόλη μας, ο
Δήμος μας, ο Νομός μας, έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους παρεμβάσεις, που έρχονται και
κάνουν πράξη αυτό, που όλοι μας έχουμε θέσει ως πρώτιστη προτεραιότητα στους
σχεδιασμούς μας…να καταστήσουμε τα Γρεβενά έναν τόπο φιλικό, ευχάριστο, αξιοπρεπή
και κυρίως πολιτισμένο σε όλες του τις εκφάνσεις.

Μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η ποιοτική διαβίωση του πολίτη. Σ αυτό το μεγάλο
στοίχημα έρχεται και προσθέτει και τη δική του συνεισφορά, το ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, μέσα
από μια αξιέπαινη επιχειρηματική πρωτοβουλία, απόλυτα διακριτή απ όλες τις άλλες, με
άριστες προδιαγραφές κατασκευής και ιδανικές συνθήκες κατοπινής λειτουργίας.
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Νομίζω και θέλω να κλείσω μ αυτό, πως όσοι καταφέρουν να στεγάσουν τα όνειρα και τη
ζωή τους σ ένα τέτοιο χώρο θα είναι οι τυχεροί της υπόθεσης. Εκφράζω την απόλυτη
αισιοδοξία μου για την επιτυχία του εγχειρήματος και εύχομαι προς την κατεύθυνση αυτή να
δούμε να αναλαμβάνονται κι άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Έχουμε έναν υπέροχο τόπο, που περιμένει να τον αναδείξουμε, να τον αξιοποιήσουμε, να
τον κάνουμε κομμάτι της ζωής μας.

Εύχομαι και πάλι καλή δύναμη, ευόδωση στόχων και πάντα επιτυχίες.

Με εκτίμηση

Γιώργος Νούτσος

Δήμαρχος Γρεβενών
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