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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ
Του Γιώργου Νούτσου

Αγαπητες Γρεβενιωτισσες, αγαπητοι Γρεβενιωτες,

Φιλες και φιλοι συνδημοτες,

Με ιδιαιτερη χαρα και μεγαλη αισιοδοξια σας καλοσοριζω στην σημερινη μας
εκδηλωση. Χαρα και αισιοδοξια είναι τα συναισθηματα που με διακατεχουν.Κι είναι
αποτελεσμα της τοσο ζεστης και τοσο μαζικης παρουσιας σας, σημερα, εδώ, στο ξεκινημα
αυτης της νεας Πανγρεβενιωτικης προσπαθειας, που ερχεται ν αγκαλιασει με τη δυναμη
του καινουργιου, του δυναμικου, του εντιμου και ελπιδοφορου ολες τις Γρεβενιωτισες κι
ολους τους Γρεβενιωτες.

Δυο είναι οι λογοι για τους οποιους βρισκομαστε σημερα εδώ. Ο ενας είναι να
κηρυξουμε την εναρξη αυτου του επιπονου και απαιτητικου αγωνα, παρουσιαζοντας σας το
ονομα και το εμβλημα του συνδυασμου μας κι ο άλλος να σας κανουμε
κοινωνους των αρχων και των θεσεων
, πανω στις ποιες θα πορευτουμε στη μακρα αυτή προεκλογικη περιοδο,στην προσπαθεια
που θα καταβαλουμε να πεισουμε τις Γρεβενιωτισσες και τους Γρεβενιωτες να μας
εμπιστευτουν.

Στο σημειο αυτό και πριν από οτιδηποτε άλλο επιτρεψτε μου να σας παρουσιασω οπως
ηδη προανηγγειλα, το ονομα και το εμβλημα του συνδυασμου μας, το ονομα και το εμβλημα
του συνδυασμου της νικης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ λοιπον το ονομα μας και εμβλημα μας το περιστερι

Προσπαθησαμε να χρησιμοποιησουμε λεξεις που να εκφραζουν μεσα από την εσωτερικη
τους δυναμικη, με τη μεγαλυτερη δυνατη παραστατικοτητα, αυτό που εμεις σκεφτομαστε,
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οραματιζομαστε και σχεδιαζουμε να υλοποιησουμε, με την συμμετοχη μας σ αυτό το
μεγαλο δημοκρατικο πανηγυρι, τις εκλογες για την Τοπικη Αυτοδιοικηση.

Αναγεννηση…μια λεξη που σηματοδοτει και εκφραζει το καινουργιο, το ηθικο, το
απαλλαγμενο από κάθε λογης εξαρτησεις, το καθαρο και ελπιδοφορο...

Φιλοδοξουμε με την παρουσια μας να αναγεννησουμε την ελπιδα και να δωσουμε
προοπτικη,
να
αναγεννησουμε το ενδιαφερον του πολιτη
για τα κοινα και να τον καταστησουμε ενεργο συμμετοχο
, να αναγεννησουμε αυτή τη γενικευμενη αισθηση παρεοκρατιας και ηθικης σηψης
και να στειλουμε μηνυματα αξιοκρατιας και ηθικης,
να αναγεννησουμε το σκληρο και απανθρωπο πολλες φορες προσωπο της
πολιτικης
και να το καταστησουμε φιλικο και ανθρωπινο,
να αναγεννησουμε τελος, το δημο μας, τα Γρεβενα κι όλα τα δημοτικα
διαμερισματα που τον απαρτιζουν
, με πολιτικες που Δε θα ξεχωριζουν, Δε θα μερολιπτουν, Δε θα αδικουν, αλλα αντιθετα θα
συνθετουν, θα ενωνουν και θα οδηγουν σε μια ισορροπη και αναπτυξιακη πορεια ολοκληρου
του Δημου
. Για μας είναι αδιανοητη η αναπτυξη της πολης των Γρεβενων χωρις την
παραλληλη αναπτυξη και των χωριων με τα οποια συναποτελει τον Δημο
Γρεβενων.

Προσπαθησαμε τελος, με το εμβλημα μας, το περιστερι και με τη χρωματικη του
αναπαρασταση να εκφρασουμε δυο πραγματα
..απ τη μια την αγνοτητα των προθεσεων, την καθαροτητα των θεσεων και το
ακηδεμονευτο της προσπαθειας μας
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κι απ την άλλη το
ανοιγμα μας στην κοινωνια και στις πολιτικες της εκφρασεις,
όπως αυτές αποτυπωνονται στον τοπο μας, εγκαινιαζοντας από σημερα ανοιχτους
διαυλους επικοινωνιας. Στοχος μας, η στηριξη της προσπαθειας μας απ ολες εκεινες τις
κοινωνικες και πολιτικες δυναμεις που αντιλαμβανονται, ότι η
ανατροπη απαιτει συμπορευση.

Φιλες και φιλοι,

Περασε κιολας ενας μηνας από τη στιγμη που η ΝΔ ανακοινωσε πως θα στηριξει την
υποψηφιοτητα μου ως υποψηφιου Δημαρχου Γρεβενων. Μια αποφαση που με τιμα και με
συγκινει ιδιαιτερα
, τοσο γιατι μεσα απ αυτή αντικατοπτριζεται η εμπιστοσυνη μιας μεγαλης παραταξης και
κατ επεκταση ενός ολοκληρου κοσμου στο προσωπο μου, οσο και γιατι μου δινεται ετσι η
δυνατοτητα να συμβαλλω κι εγω με την παρουσια ,με τις προτασεις και τη διαθεση μου για
προσφορα, στο να βρεθουν και να δοθουν επιτελους
σοβαρες και αποτελεσματικες λυσεις
στα προβληματα που ο Δημος μας αντιμετωπιζει.

Εχω συνειδηση ότι η ευθυνη που αναλαμβανω είναι μεγαλη. Πιστευω όμως πως
ακολουθωντας την οδο της
συνεσης, της λογικης, των ανοικτων θυρων και της μετριοπαθειας, στοιχεια τα
οποια ετσι κι αλλιως θεωρω ότι απολυτα με εκφραζουν
και εχοντας τη συμπαρασταση ολων σας, θα καταφερω τελικα να ανταποκριθω με επιτυχια
στο δυσκολο αυτό εγχειρημα.

Τα προβληματα που τα Γρεβενα αντιμετωπιζουν είναι μεγαλα και δυσκολα. Ακομη
μεγαλυτερη όμως είναι η προκληση που πηγαζει από αυτά.
Μια προκληση που μας καλει να συστρατευτουμε, να ενωσουμε τις δυναμεις μας και να
πρωτοπορησουμε στο να κανουμε το Δημο μας ένα δημο συγχρονο και ανθρωπινο.

Τα Γρεβενα, φιλες και φιλοι, μας ενωνουν ολους. Στεκονται πανω από κομματικες και
ιδιοτελεις προσωπικες λογικες
. Μονο με την δημιουργικη και συνθετικη παρουσια ολων μας θα καταστει τελικα δυνατο να
αλλαξουμε τη μοιρα μας, να προσθεσουμε κι όχι να αφαιρεσουμε, να δωσουμε τελικα
οντοτητα σ αυτό που ολοι θελουμε και οραματιζομαστε.
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Τα προβληματα αλλα και οι κινδυνοι που αντιμετωπιζει σημερα ο πολιτης δεν
εχουν χρωμα . Οφειλουμε, πια, να το ενστερνιστουμε αυτό και να το εκπεμψουμε
ο αιωνα να
εμπρακτα, με τη συμπεριφορα μας.Και δεν είναι δυνατον στον 21
υπαρχουν εξουσιες, εθνικες ή τοπικες, που να χωριζουν και να ξεχωριζουν τους πολιτες
αναλογα με τις ιδεολογικες τους καταβολες.

Αν υπαρχει ένα κεντρικο μηνυμα, που σημερα θελω να σας περασω, είναι ότι η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ απευθυνεται με τις ιδεες της και τις αρχες της στο συνολο της
Γρεβενιωτικης κοινωνιας
. Πιστευουμε, δεν υπαρχει
κανεις που εκ προοιμιου δεν μπορει να ερθει κοντα μας.
Είναι στο χερι μας και αποτελει δικη μας ευθυνη να τον φερουμε κοντα μας.Δεν υπαρχουν
πλεον χαρακωματα και διαχωριστικες γραμμες.Αυτό είναι το μηνυμα. Μενει όμως να το
συμπληρωσουμε με συμπεριφορες που να πειθουν καθημερινα, ότι ενωνουμε δυναμεις και
προσπαθειες στην αντιμετωπιση των κοινων προβληματων ολων ανεξαιρετως των πολιτων.

Φιλες και φιλοι,

Δεν προκειται σημερα να προχωρησω σε λεπτομερειακη παρουσιαση των
προγραμματικων μας θεσεων. Όμως με υπευθυνοτητα, σοβαροτητα και κυριως
ρεαλισμο
θα σταθουμε απεναντι στα προβληματα
που τα Γρεβενα αντιμετωπιζουν,θα αναζητησουμε λυσεις και θα επεξεργαστουμε τις
προτασεις μας. Και σ αυτή μας την προσπαθεια σας θελουμε ολους μαζι μας.

Από αυριο κιολας θα ξεκινησουμε σειρα επαφων μ ολους τους τοπικους φορεις,
παραγοντες, συλλογους και θα ζητησουμε τη βοηθεια τους
. Καταγραφοντας τους προβληματισμους τους και τις προτασεις τους. Θα
αποκαταστησουμε γραμμη επικοινωνιας με τον ανωνυμο πολιτη, ώστε να δοθει στον καθενα
η δυνατοτητα της αμεσης παρεμβασης και επικοινωνιας. Συντομα θα δοθουν στη
δημοσιοτητα τα ονοματα των υπευθυνων καθως και οι αριθμοι τηλεφωνων στους οποιους ο
καθενας θα μπορει να απευθυνεται, για να καταθεσει προβληματα και να προτεινει λυσεις.
Τελος, πολύ συντομα θα υπαρχει στη διαθεση σας και κυριως στη διαθεση της νεωτερης
γενιας
η ιστοσελιδα
του συνδυασμου μας, απ οπου ο καθενας θα μπορει να αντλει πληροφοριες για τον
συνδυασμο, τα προσωπα, τις προτασεις, την προεκλογικη μας δραση.
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Αν υπαρχει κατι που θελω ιδιαιτερα να τονισω είναι το εξης..Για μας ο Δημος Γρεβενων
είναι κατι που συνεχως εξελισσεται.
Δεν στεκουμε κοντοφθαλμα στο κοντινο και απωτερο παρελθον. Δεν ξεχωριζουμε καλες και
κακιες περιοδους. Δεν φιλτραρουμε την κριτικη μας διαθεση με κριτηρια κομματισμου και
ιδεολογικης ασυμφωνιας. Στο Δημο Γρεβενων υπαρχει παρελθον και είναι γνωστο, υπαρχει
παρον και το ζουμε, αλλα βασικα και κυρια υπαρχει μελλον. Εμεις εκει στοχευουμε και γι
αυτό θα δουλεψουμε.

Απ την άλλη δεν ειμαστε μηδενιστες. Αναγνωριζουμε το καλο και χρησιμο για τον
τοπο, απ οπου κι αν προερχεται. Πιστευουμε στην ανιδιοτελεια και το πραγματικο
ενδιαφερον αρκετων απ οσους σημερα ασκουν εξουσια. Όμως απ την
άλλη και το τονιζω αυτό για να μη παρεξηγηθω, θα ειμαστε ανηλεεις, θα ασκησουμε
αυστηρη κριτικη και θα καταγγειλουμε στις Γρεβενιωτισσες και στους Γρεβενιωτες
πολιτικα αναρμοστες, επιβλαλεις και προκλητικες συμπεριφορες. Φαινομενα
κομματικου ρεμβανσισμου, φαινομενα αλαζονικης συμπεριφορας, φαινομενα
αντιδημοκρατικης νοοτροπιας και πιθανως ιδιοτελους επιληψιμης πρακτικης δεν
προκειται να γινουν από εμας αποδεκτα.
Τοσο αυτά οσο και οι φυσικοι τους φορεις, που με τις πραξεις η τις παραλειψεις τους
προκαλεσαν το κοινο αισθημα ή ζημιωσαν τα Γρεβενα θα στιγματισθουν με τον πιο
κατηγορηματικο τροπο.

Επιτρεψτε μου στο σημειο αυτό να γινω περισσοτερο συγκεκριμενος. Ξερουμε ότι ο
αγωνας που θα δωσουμε είναι δυσκολος.

Εμεις θα καταθεσουμε στους δημοτες το οραμα μας για τα Γρεβενα και το μελλον τους.
Με λογο καθαρο και εντιμο
. Καταγραφοντας την δυσαρεστη πραγματικοτητα και προτεινοντας λυσεις. Χωρις
ωραιοποιησεις, χωρις εξιδανεικευσεις, χωρις ατελεσφορες και φαυλες υποσχεσεις.
Θελουμε, φιλες και φιλοι, και μετα τις εκλογες να σας κοιταμε στα ματια.

Οι αλλοι μαλλον διαλεξαν να ακολουθησουν διαφορετικη οδο. Αυτην της μικροπολιτικης
, της ανιερης εκμεταλευσης των ανθρωπινων αναγκων των πολιτων, των ακρατων
υποσχεσεων, της πληρους, αλλα ταυτοχρονα ανισομερους και ανηθικης
αξιοποιησης των δυνατοτητων που η εξουσια τους παρεχει.
Και τι σημαινει αυτό..ότι εχουν απλωσει τα διχτυα τους τοσο στην πολη οσο και στα
δημοτικα διαμερισματα ταζοντας κυριολεκτικα λαγους με πετραχειλια. Λες και παιζουν με
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την προσωπικη τους περιουσια κι όχι την περιουσια ολων των δημοτων. Λες και
κουμανταρουν τη δικη τους επιχειρηση κι όχι τον πλουτο το δικο σας.
Ψαρευουν σε θολα νερα δειχνοντας μια ιδιαιτερη προτιμησηση σε εκεινα τα ψαρια
που μεχρι σημερα τους προκαλουσαν ιδεολογικη αλλεργια.
Προσεγγιζουν μ αλλα λογια με φανερη διαθεση εμπαιγμου και εξωφθαλμη ιδιοτελεια
φιλους και υποστηρικτες μας. Υποτιμωντας προφανως τη νοημοσυνη τους.
Αποτελεσμα…να ταζουν διορισμους, μεταθεσεις, αντιδημαρχιες και δεν ξερω τι άλλο, με
στοχο… μερικες ψηφους παραπανω
. Κι αν δεν είναι όλα αυτά δειγματα πανικου, δειγματα υποκρισιας, δειγματα
αντιδημοκρατικης νοοτροπιας και πρακτικης, δειγματα καθεστωτικης συνειδησης,
τοτε στ αληθεια αναρωτιεμαι τι άλλο θα μπορουσε να είναι. Σιγουρα παντως
προκειται για καταλοιπα των εκσυγχρονιστικων ιδεολογικων τους καταβολων. Για
μικρογραφια των οσων κατά κορον σημερα, με αποκλειστικα κυβερνητικη ευθυνη,
συμβαινουν στην Ελληνικη κοινωνια..Για απωλεια τελος, της τοσο απαραιτητης
ψυχραιμιας τους, μπρος στη διαφαινομενη εκλογικη τους ηττα.

Δεν εχουν αντιληφθει, φαινεται, ότι οι Γρεβενιωτες εχουν και νου και κριση. Ότι
μπορουν και ξεχωριζουν την υποκρισια από το πραγματικο ενδιαφερον. Ότι δεν
θελουν να υποτιμουν καποιοι τη νοημοσυνη τους. Κι ότι τελικα ξερουν να τιμωρουν
τους υποκριτες.

Φιλες και φιλοι,

Θεωρουμε τη μαχη των Δημοτικων εκλογων του Οκτωβριου, μια ακρως πολιτικη
μαχη. Αυτό είναι σαφες, γιατι πρωτα απ όλα, αυτές οι εκλογες αφορουν ολοκληρη την
Ελληνικη Επικρατεια και σ αυτές μετεχει το συνολο του εκλογικου σωματος.. Αλλα και
γιατι, από τις εκλογες αυτές κρινονται μειζονα πολιτικα ζητηματα, με κυριαρχα
, το
ρολο και τη θεση της Αυτοδιοικησης σημερα και στο μελλον, το μοντελο
διακυβερνησης του τοπου, τον τροπο με τον οποιο λειτουργει το κρατος
. Δινεται λοιπον, αυτή η πολιτικη μαχη κι εδώ, σε μας, για την πολη και το δημο.Με
κριτηρια, ποιο είναι το πιο καταλληλο προσωπο για Δημαρχος. Με ποιο προγραμμα δρασης.
Με ποιο επιτελειο. Με ποιες δυναμεις στηριξεως. Με ποιο οραμα για τους Γρεβενιωτες και
τα Γρεβενα.

Και σ αυτή τη μαχη δε μιλαμε ουτε για συγκρουση, ουτε πολύ περισσοτερο για
μετωπικη συγκρουση. Μιλαμε για αντιδικια με ηθος. Εμεις ετσι αντιλαμβανομαστε
αυτή τη μαχη. Θελουμε να επιβαλλουμε την μετριοπαθεια στην πολιτικη
αντιπαραθεση. Αυτό θεωρουμε ότι είναι δημοκρατια. Όλα τα αλλα είναι
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συγκρουσιακες λογικες, ξεπερασμενες και καταδικασμενες τοσο από την ιστορια,
οσο και από την τοπικη μας κοινωνια.

Σε ραδιοφωνικη του συνεντευξη ο νυν Δημαρχος, όταν ρωτηθηκε από τον
δημοσιογραφο να κρινει την υποψηφιοτητα μου, μιλησε για
αντιπαλους,διαχωριζοντας τους Γρεβενιωτες εξ αρχης σε μας και τους αλλους,
υπονοοντας προφανως τους καλους που αγαπουν και ενδιαφερονται για τα
Γρεβενα και τους κακους που μονο δεινα μπορουν να επιφερουν…

Εμεις φιλες και φιλοι, εχουμε μια άλλη λογικη, που λεει το εξης…Σ αυτό το
παιχνιδι δεν υπαρχουν αντιπαλοι. Υπαρχουν συνδιεκδικητες που μαχονται με το
παρελθον τους, τις σκεψεις και τις προτασεις τους, τις στενες ή ευρυτερες
αντιληψεις τους να πεισουν ότι είναι ικανοι να διαχειριστουν τα προβληματα του
τοπου. Γρεβενιωτες που να μην αγαπουν τα Γρεβενα θεωρω ότι δεν υπαρχουν.
Γρεβενιωτες όμως λιγοτερο ή περισσοτερο εξαρτωμενοι, λιγοτερο ή περισσοτερο
αλαζονες και εγωιστες, με μεγαλυτερες ή μικροτερες δυνατοτητες, φαντασια ή
δυναμισμο, σιγουρα υπαρχουν και γι αυτά τους τα χαρακτηριστικα ασφαλως
οφειλουν και πρεπει να κριθουν. Αντιπαλοι για μας είναι μονο τα προβληματα του
τοπου. Δυο κοσμοι λοιπον, δυο λογικες..στο χερι σας είναι να επιλεξετε.

Η δικη μας αντιληψη για τα πραγματα στο πεδιο της Τοπικης Αυτοδιοικησης,
απορριπτει τα φαινομενα διαφθορας τα οποια εκδηλωνονται από τη διαπλοκη των
σχεσεων μικρων ή μεγαλων συμφεροντων με τους αιρετους εκπροσωπους
. Αυτή θεωρουμε ότι είναι η νεα απειλη κάθε μη ανεπτυγμενης πολιτικα κοινωνιας,
στην οποια ο δημοσιος ελεγχος είναι ατελης και η αδιαφανεια αποτελει συνηθη
πρακτικη.
Μπορει να μοιαζει ρομαντικη υποθεση η επικληση της ηθικης και του δημοσιου ηθους σε μια
περιοδο κυνισμου και μανιας ακοπου πλουτισμου, αλλα για μας, για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δεν νοειται ασκηση οποιασδηποτε μορφης εξουσιας χωρις να υπηρετει αρχες
και να αντιπροσωπευει αξιες
. Διαφανεια λοιπον, σε ολες μας στις κινησεις, στο σχεδιασμο, τη δρομολογηση, και
πολυ περισσοτερο στην υλοποιηση των αποφασεων μας.Γνωμονας για μας το
συμφερον και μονο αυτό, της Γρεβενιωτικης κοινωνιας
.

Σ αυτή μας την προσπαθεια σας θελουμε ολους μαζι μας. Λεμε ναι λοιπον στις
κοινωνικες συμμαχιες.Επιδιωκουμε τη συνεργασια με ολους εκεινους που
συμμεριζονται τις ανησυχιες μας και εμπιστευονται το οραμα μας.
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Οι θεσεις και οι κατευθυντηριες αρχες μας είναι σαφεις και κρυσταλλινες. Τις οριοθετω
λοιπον δεσμευτικα, με λεξεις οπως εμπιστοσυνη, ισοτιμια, συνεργασια,
αποτελεσματικοτητα, διαφανεια.
Πιστευουμε σε
μια ανεξαρτητη και αδεσμευτη αυτοδιοικηση, που αντλει αμεσα τη δυναμη και την εξουσια
της από το λαο, από τους πολιτες, απ ολους εσας.

Στο σημειο αυτό θαθελα να αναφερθω σε δυο θεματα, που σιγουρα προκαλουν
ιδιαιτερο και ευλογο ενδιαφερον…τα ονοματα και το προγραμμα του συδυασμου
μας.

Οσον αφορα την καταρτιση του συνδυασμου μας, αυτό που θελω να σας μεταφερω
είναι ότι βρισκομαστε σ ένα πολύ καλο δρομο. Με ιδιαιτερη ικανοποιηση διαπιστωνω την
ομοθυμια των συνδημοτων μας
τοσο στην πολη οσο και στα δημοτικα διαμερισματα, να στηριξουν την προσπαθεια μας.
Πρυτανευει επιτελους η λογικη του εμεις κι όχι του εγω.
Ξεπερνιουνται δυσκολιες και προβληματα του παρελθοντος. Παυουν πλεον να υπαρχουν οι
λογοι που χωρισαν και διχασαν και επικρατει πνευμα συσπειρωσης, αμιλλας και βουλησης
για κοινη πορεια..κι όλα αυτά μπρος στη βεβαιη, όπως όλα δειχνουν επικρατηση μας στις
εκλογες του Οκτωβριου.

Για τον προγραμματικο μας λογο ξεκινησαμε μια πολύ σοβαρη προσπαθεια να
συλλεξουμε πληροφοριες, να αξιολογησουμε την υπαρχουσα κατασταση, να
προσδιορησουμε της προτεραιοτητες μας. Προς την κατευθυνση αυτή εχουμε συστησει μια
ειδικη γραμματεια, την
Γραμματεια
Προγραμματικου λογου
,
όπως την ονομασαμε. Αυτή αποτελειται από δεκα εμπειρους και καταρτισμενους
συμπολιτες μας. Δημοτικους Συμβουλους, τεχνοκρατες,εκπροσωπους επαγγελματικων
φορεων. Μια Γραμματεια που κατά περιπτωση θα συνεπικουρειται και από ατομα που θα
κρινεται ότι μπορουν να συνεισφερουν με την εξειδικευμενη τους γνωση. Εκτιμαμε πως το
αργοτερο μεχρι τελος Ιουλιου θα εχει ολοκληρωσει το εργο της. Και
τοτε με θεσεις επεξεργασμενες και προτασεις πληρεις και εμπεριστατωμενες
θα ξεκινησουμε την ενημερωση των συνδημοτων μας
. Στοχος μας ενας και μονος…να πεισουμε ότι ειμαστε καλυτεροι, ότι μπορουμε
περισσοτερα, ότι ποναμε και πασχιζουμε για τον τοπο και τους ανθρωπους του.

Φιλες και φιλοι συνδημοτες,
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Ο δρομος που ανοιγεται μπροστα μας ειναι δυσκολος και μακρυς. Επιτρεψτε μου στο
σημειο αυτό να σας δωσω το στιγμα του πολιτη που θεωρουμε πως πρεπει να μας
συντρεξει στην δυσκολη προσπαθεια μας. Χρειαζομαστε λοιπον μαζι μας, όπως επισης
πιστευουμε πως κι αυτος μας χρειαζεται, αυτόν τον πολιτη που νιωθει ζωντανο κυτταρο
της κοινωνιας, που εχει εντονη μεσα του τη διαθεση για συμμετοχη και συνεισφορα. Τον
πολιτη που επιδιωκει να βελτιωσει την ατομικη του θεση, σ ένα νέο περιβαλλον, οικονομικα
ανεπτυγμενο, κοινωνικα δικαιο, πολιτικα δημοκρατικο. Τον πολιτη που ασκει κριτικο λογο
στα δρωμενα. Που συμμετεχει και ελεγχει.Που αντιστεκεται στον συγκεντρωτισμο, τις
πολωτικες συγκρουσεις, τις διακρισεις και τους διαχωρισμούς.

Παλευουμε ολες και ολοι μαζι για την κοινωνια των πολιτων. Είναι η κοινωνια που
δεν υποτασεται στα στραβα και τα αναποδα, τις καθεστωτικες πρακτικες, τις μιζερες
αντιληψεις και νοοτροπιες. Η κοινωνια στην οποια οι πολιτες δεν προσδοκουν παθητικα,
αλλα ελπιζουν, αποφασιζουν, πιεζουν, διεκδικουν, συμμετεχουν, προσφεροντας σ ολους
τους Γρεβενιωτες και τα Γρεβενα αυτά που μπορουν για την προοδο και την ευημερια τους.
Είναι μια κοινωνια τελος, με συνοχη, αλληλεγγυη και ανθρωπια.

Φιλες και φιλοι,

Αυτος είναι ο δρομος στον οποιο βρισκομαστε και τον οποιο θα επιδιωξουμε να διαβουμε,
πιασμενοι χερι-χερι με οσους θεωρουν καθηκον τους να στοιχιστουν σ αυτές τις αξιες και σ
αυτές τις αρχες.

Με ηθος, εντιμοτητα, ειλικρινεια, καθαρο πολιτικο λογο, ανιδειοτελεια , διαφανεια και
τελος με βαθια επιγνωση της ευθυνης που αναλαμβανουμε ξεκιναμε και σας καλουμε να
συστρατευτειτε μαζι μας.
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