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ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Νιώθω ανάμεικτα συναισθήματα την ώρα αυτή. Καταλαβαίνετε πιστεύω, πως μετά από μια
περίοδο 4 χρόνων, γεμάτη από καινούργιες εμπειρίες, ευθύνες, επαφές με τους
περισσότερους συμπολίτες μας και τα πράγματά τους, δημιουργίας αλλά και δυσκολιών,
δεν είναι εύκολο για κάποιον να πει, πως νιώθει, που εγκαταλείπει μια θέση ευθύνης, όπως
αυτή του Δημάρχου, γυρίζοντας σελίδα.

4 χρόνια πριν, ξεκινούσαμε κι εμείς τότε, με την εντολή σχεδόν του 60% των συμπολιτών
μας, να βοηθήσουμε την καθημερινότητα τους, να βελτιώσουμε τις υποδομές τους, να
στεριώσουμε την κοινωνική συνευθύνη, να δημιουργήσουμε τις προυποθέσεις για μια
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στον αγώνα αυτό δεν νιώσαμε μόνοι. Έχοντας τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας
των συμπολιτών μας, ξεδιπλώσαμε χρόνο με το χρόνο τις πολιτικές μας, θέτοντας
προτεραιότητες και βάζοντας συγκεκριμένους στόχους. Παράλληλα, αρχίσαμε την
ωρίμανση μεγάλων παρεμβάσεων, που θα έκαναν την διαφορά, οδηγώντας το Δήμο μας
στην κορυφή ανάμεσα σε κείνους που επιδίωκαν την αειφορία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τον Πολιτισμό. Πολλά απ
όσα θέσαμε τότε ως στόχο, έγιναν πράξη.
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Βελτιώθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών, εκσυγχρονίστηκαν οι δομές τους, επιβεβαιώθηκε η
επάρκεια της λειτουργίας τους, στηρίχθηκαν οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι
Τρίτη ηλικία, οι πολύτεκνοι και τα Ατομα με αναπηρία, καταβλήθηκε προσπάθεια να
βελτιωθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, μέσα από την εντατικοποίηση των
προσπαθειών και την προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, στηρίχθηκε ο Πολιτισμός, με πληθώρα δράσεων, ενώ ταυτόχρονα
προχωρήσαμε σε έργα συντήρησης αλλά και κατασκευής νέων, στην Παιδεία και τον
Αθλητισμό.

Από τα γεγονότα που πιστεύω πως σημάδεψαν αυτή τη Δημοτική Αρχή στον τομέα του
Πολιτισμού, θα ήθελα να σημειώσω τέσσερα...
- Την ανακήρυξη της πόλης μας σε «Πόλη του Μανιταριού», καθιστώντας σε ελάχιστο
χρόνο τον Γαστρονομικό Πολιτισμό πόλο εξωστρέφειας και ανάπτυξης για τον τόπο μας,
- Την ολοκλήρωση και την ιδιαίτερα πετυχημένη μέχρι σήμερα λειτουργία του Κέντρου
Πολιτισμού, που πραγματικά έδωσε άλλη διάσταση στη δυνατότητα της πολιτιστικής μας
έκφρασης
- Την ωρίμανση και κατάθεση στο ΕΣΠΑ της πρότασης μας για τη δημιουργία του
Λαογραφικού Μουσείου-Δημοτικής Πινακοθήκης στα Γρεβενά και τέλος
- Την Αναπαλαίωση του Ρολογιού

Στο κομμάτι των υποδομών τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά καταβλήθηκε προσπάθεια
και έγινε σημαντικό έργο. Δε θα μπω με λεπτομέρειες σε αυτό, εξάλλου με επάρκεια
δόθηκαν στοιχεία κ λεπτομέρειες στον Απολογισμό της Τριετίας, στη μεγάλη εκείνη
θεματική εκδήλωση, περίπου ένα χρόνο πριν.

Αν υπάρχει κάτι που οφείλω να τονίσω εδώ είναι η ολοκλήρωση και αποδοτική λειτουργία
των Νέων Δημοτικών Σφαγείων. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, είναι ίσως τα μοναδικά
δημοτικά σφαγεία, που από τη λειτουργία τους προκύπτει θετικό πρόσημο και σ αυτό έχουν
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συμβάλλει συγκεκριμένοι άνθρωποι, τους οποίους και δημόσια θέλω για μια ακόμα φορά να
συγχαρώ και να ευχαριστήσω.

Άφησα για το τέλος την επιγραμματική αναφορά μου σε μεγάλα έργα, που είτε έχουν
ολοκληρωθεί, είτε έχουν δημοπρατηθεί και ξεκίνησε η κατασκευή τους, είτε έχουν ωριμάσει
μελετητικά, περιμένοντας την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
-

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης πόλης Γρεβενών 12.300.000
Επέκταση και εκσυγχρονισμός των Νεκροταφείων 1.200.000
Ανάπλαση πάρκου Μερά 1.000.000
Ανάπλαση Δημοτικού Μεγάρου
Η αγορά του οικοπέδου της Εθνικής Τράπεζας 2.000.000
Η κατασκευή 7 μικρών βιολογικών καθαρισμών 3.200.000

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ…
-

Οικιστικές αναπλάσεις
Αντιπλ/κή προστασία και ανάπλαση Γρεβενίτη, Δοξανίτη
Πνευματικό Σύστημα Αποκομιδής Απορριμμάτων
Ανάπλαση Υπαίθριου Θεάτρου στο Καστράκι

Φίλες κ φίλοι,

Μέσα σ αυτή την πορεία θεωρώ πως όντως έγιναν πολλά. Δεν έγιναν δυστυχώς όλα.
Υπήρξαν περιπτώσεις που παλέψαμε να πείσουμε κ δεν τα καταφέραμε. Που χρειάστηκε να
συγκρουστούμε, να παραβλέψουμε το πολιτικό κόστος και γιατί όχι να χαλάσουμε
καρδιές.Κι όλα αυτά σε μια συγκυρία δύσκολη και απαιτητική για την Αυτοδιοίκηση. Ήταν –
και θέλω να το σημειώσετε αυτό – οι μόνες Δημοτικές Αρχές τα τελευταία χρόνια, που
μέσα σ αυτή την αρνητική συγκυρία, είχαν να αντιπαλέψουν την παντελή ανυπαρξία
Ευρωπαικών Προγραμμάτων, την ασυνεπή οικονομική πολιτική της Κεντρικής Διοίκησης
προς την Αυτοδιοίκηση και την παρακράτηση σημαντικών πόρων και τέλος την έλευση από
το καλοκαίρι ήδη του 2009 της μεγάλης Εθνικής αλλά και Παγκόσμιας οικονομικής και
δημοσιονομικής κρίσης.Να γιατί επιμένω να λέω, πως τελικά, παρ όλες αυτές τις
αντιξοότητες, πιστεύω πως με αξιοπρέπεια, με σύνεση, αλλά και με πολύ πολύ δουλειά,
καταφέραμε να αφήσουμε σημαντική παρακαταθήκη σε οργάνωση, κουλτούρα, χειροπιαστό
έργο και ώριμες μελέτες, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το ξεκίνημα του

3/7

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2010 00:00

δημιουργικού έργου της νέας Δημοτικής Αρχής.

Ότι παράλληλα αφήνουμε και προβλήματα; Φυσικά. Δεν το αρνούμαι. Και δεν θα μπορούσε
να γίνει διαφορετικά. Μόνο που αυτά τα προβλήματα, είναι κύρια, συνάρτηση της δύσκολης
συγκυρίας που περάσαμε και περνάμε και που βέβαια δεν αφορούν μόνο στο Δήμο
Γρεβενών, αλλά σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Εξάλλου κάποια στιγμή κι εμείς στο
παρελθόν παραλάβαμε προβλήματα από τους προκατόχους μας και κληθήκαμε να τα
διαχειριστούμε. Κι αυτό κάναμε, συνεχίζοντας πολιτικές με τις οποίες συμφωνούσαμε,
αναγνωρίζοντας οφειλές που είχαν βάση, δικαιώνοντας συμπολίτες μας που αδικήθηκαν.
Στο δικό μας λεξιλόγιο, δεν υπήρξε η φράση «καμμένη γη», που συνήθως πολύ
χρησιμοποιούν, παρά μόνο συνέπεια και πολύ δουλειά.

Ένα μόνο θέλω να σας πω. Ότι και να κάναμε, το κάναμε γιατί πραγματικά πιστεύαμε πως
αυτό θα ωφελούσε τον τόπο μας κ την προοπτική του. Αν μέσα σ αυτή την πορεία,
κάποιους στενοχωρέσαμε, αν κάποιους αδικήσαμε, αν σε κάτι δεν τα καταφέραμε τόσο
καλά, έστω και τώρα, θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας. Μια πορεία λοιπόν με
προβλήματα αλλά και λύσεις. Με ευχάριστες αλλά και δύσκολες στιγμές. Με συγκρούσεις,
αλλά και συναινέσεις. Όμως φίλοι μου, αυτό που σίγουρα μένει στα θετικά όλης αυτής της
πορείας, είναι οι σχέσεις ζωής που δημιουργήθηκαν με φίλους και συνεργάτες, αλλά και με
άγνωστους μέχρι τότε συμπολίτες μας, που η κοινή μας πορεία, τα κοινά μας προβλήματα,
κυρίως όμως οι κοινές προσπάθειες για να τα ξεπεράσουμε, μας έφεραν πολύ κοντά.

Το μέλλον του τόπου αυτού δεν παύει να με προβληματίζει και να με κινητοποιεί. Το ότι
τελειώνει μια θητεία, επειδή έτσι στη φάση αυτή επέλεξα, δε σημαίνει πως απαρνιέμαι την
μεγάλη μου αγάπη, την πολιτική, που θεωρώ, πως είναι για μένα, όχι μόνο τρόπος
έκφρασης, όχι μόνο τρόπος ζωής, αλλά κυρίως τρόπος προσφοράς και δημιουργίας. Αυτό
το μεγάλο αγώνα λοιπόν δεν τον σταματάμε εδώ. Τον συνεχίζουμε το διάστημα που θα
ακολουθήσει, με καθαρή συνείδηση, με πνεύμα συνεργασίας, με διάθεση αλληλεγγύης. Θα
τον συνεχίσουμε μαζί, βάζοντας καινούργιους στόχους και δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για νέους, ακόμα πιο πετυχημένους και κυρίως νικηφόρους αγώνες.

Φίλε Δήμαρχε του νέου Καλλικρατικού Δήμου Γρεβενών, αγαπητέ Δημοσθένη,

Όσα πριν περιέγραψα, αναφερόμενος στις δυσκολίες που εμείς αντιμετωπίσαμε, ισχύουν
και σήμερα και ίσως πολύ περισσότερο. Μπορεί οι νέες Δημοτικές Αρχές να έχουν στα
χέρια τους προς αξιοποίηση το ΕΣΠΑ, όμως η τραγική οικονομική συγκυρία απ τη μια και η
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παύση πληρωμών, που ουσιαστικά έχει κηρύξει η Κεντρική Διοίκηση, σε συνδυασμό με τη
νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και το τεράστιο μέγεθος του νέου Δήμου
Γρεβενών απ την άλλη, καθιστούν το εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο. Όμως εγώ, όπως κι
όλοι μας στην αίθουσα αυτή σε εμπιστευόμαστε. Είμαι βέβαιος, πως με οδηγό την εμπειρία
που απέκτησες τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, την πετυχημένη παρουσία σου σαν
Νομάρχης και την βοήθεια των εκλεκτών συνεργατών σου, παλιών και νέων, θα τα πάτε
περίφημα.

Φίλε Δημοσθένη, φίλες και φίλοι,

Επέτρεψε μου, πριν κλείσω την τοποθέτησή μου και μ αυτή μια οκταετή παρουσία μου στην
Αυτοδιοίκηση και για να μη γίνει αυτή η εκδήλωση μια ακόμα τυπική συνάθροιση, χωρίς
ουσιαστικό περιεχόμενο, να μοιραστώ μαζί σου, αλλά και μαζί με όλους, μερικές ακόμα,
θεωρώ χρήσιμες σκέψεις μου. Με αφορμή όλα όσα λέγονται σε δημόσιες τοποθετήσεις και
γράφονται σε επίσημα έγγραφα, το τελευταίο διάστημα από τις εκλογές και μετά και που
αφορούν στους συναινούμενους Καποδιστριακούς Δήμους ή στις υπάρχουσες Δημοτικές
επιχειρήσεις, θα παρακαλούσα να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Και μιλώ καλοπροαίρετα.
Όταν για παράδειγμα γίνεται λόγος, πως προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής θα είναι
η «εξυγίανση» των πάντων, εύλογα δημιουργείται στους πολίτες η εντύπωση πως τα πάντα
είναι «άρρωστα» ή διεφθαρμένα. Αυτό, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι
γενικευμένο, άρα ισοπεδωτικό, γι αυτό και άδικο.

Όταν επίσης γίνεται λόγος για το γνωστό σκάνδαλο της ΔΕΥΑΓ και πιο συγκεκριμένα για
ζημία από το σκάνδαλο, άλλοτε 1.800.000 ευρώ κι άλλοτε 5.000.000 ευρώ, υπάρχει θέμα.
Δημιουργούνται ψεύτικες εντυπώσεις, γιατί ούτε το ένα, ούτε πολύ περισσότερο, το άλλο
ισχύει, γιατί μιλάμε εδώ για μια μαύρη τρύπα πάνω κάτω περίπου 800.000 ευρώ ! Εξάλλου,
θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και θέλω να το τονίσω αυτό. Το σκάνδαλο
αυτό, αυτή η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο ομιλών, το οδήγησε ένα χρόνο πριν στον
Εισαγγελέα και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κι αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε
ποτέ.

Φίλε Δημοσθένη,

Τα παραπάνω και μόνο, θεωρώ πως μου δίνουν το δικαίωμα να ζητήσω, πριν από
οποιαδήποτε δημοσιοποίηση που αφορά τη θητεία μου, να είχα την ευκαιρία να σε
ενημερώσω. Φαντάζει λογικό. Αν αυτό είχε γίνει, σίγουρα αρκετά απ όσα λέχτηκαν ή
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γράφτηκαν, θα είχαν αποφευχθεί, μη συμβάλλοντας έτι περαιτέρω, στην απαξίωση της
πολιτικής και των πολιτικών. Το κλείνω εδώ, τονίζοντας πως σε κανένα επίπεδο δεν
καταλογίζω υπολογιστική διάθεση ή πολιτική προσωπικής μου απαξίωσης. Ίσα ίσα, που
αναγνωρίζω το βάρος του καθήκοντος που καλείσαι να επιτελέσεις, το άγχος και την
αγωνία για να πετύχεις σ αυτό που όλοι εμείς σ εμπιστευτήκαμε, τη διάθεσή σου να
ωφελήσεις τον τόπο μας. Είναι σκέψεις έντιμες και καθαρές από έναν φίλο και
συναγωνιστή. Θέλω να ξέρεις πως μπορείς να υπολογίζεις στη γνώση μου, την εμπειρία μου
και τη διάθεσή μου να φανώ χρήσιμος, σε σένα και στα Γρεβενά μας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες,

Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή μου την τοποθέτησή με ευχαριστίες. Θέλω από καρδιάς να
σας ευχαριστήσω όλους. Για την βοήθεια σας, την ανοχή σας, την κατανόησή σας, την
αμέριστη όταν χρειάστηκε, συμπαράστασή σας. Θέλω, επίσης να ευχαριστήσω τους
συνεργάτες μου, που όλα αυτά τα χρόνια ανέχτηκαν την παρουσία μου, υιοθέτησαν τις
προτεραιότητές μου, πάλεψαν μαζί μου για την πραγμάτωση των στόχων που μαζί θέσαμε.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, που χωρίς τη βοήθειά τους σίγουρα δεν θα
μπορούσαμε να τα καταφέρουμε.

Φίλε Δημοσθένη,

εύχομαι από καρδιάς σε σένα και τους συνεργάτες σου να πετύχετε. Μετά τη μεγαλειώδη
εκλογική επιτυχία, μια αντάξια μεγαλειώδης και αποτελεσματική διαχείριση είναι αυτό που
έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εγώ, όπως και όλοι, σας εμπιστεύομαι. Πιστεύω πως μπορείτε.
Μαζί και με τη δική μας αμέριστη συμπαράσταση, πιστεύω πως θα καταφέρετε να
βοηθήσετε τον τόπο μας να πάει καλύτερα.

Και πάλι καλή δύναμη σε σας.

Καλή χρονιά σε όλους.
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