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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ

Αγαπητες Γρεβενιωτισσες, αγαπητοι Γρεβενιωτες,

Φιλες και φιλοι συνδημοτες,

Θεωρω πως τα λογια δεν αρκουν, για να εκφρασω τα συναισθηματα μου. Κι είναι αυτά συν
αισθηματα χαρας
αλλα και
ικανοποιησης.
Είναι συναισθηματα
συγκινησης
αλλα και
αγωνιστικου παθους
. Συναισθηματα που πηγαζουν τοσο από την εντονη, μαζικη και ενωτικη παρουσια σας
σημερα, εδώ, οσο κι από την κοινη μας πορεια ολο αυτό το διαστημα. Αισθανομαι λοιπον την
αναγκη να σας ευχαριστησω για μια ακομη φορα από καρδιας και να σας ζητησω για το
χρονο που απομενει μεχρι τις εκλογες, να επιδειξετε ολες εκεινες τις αρετες που ειμαι
σιγουρος πως σας διακρινουν…
κι αναφερομαι στη συνεπεια, το αγωνιστικο σας παθος, την πιστη σας στον κοινο
μας στοχο, που δεν είναι άλλος από τη νικη στις εκλογες της 13ης Οκτωβριου.

Φιλες και φιλοι,

Ολο αυτό το διαστημα, μου δοθηκε η δυνατοτητα να ερθω σε επαφη με συμπολιτες μας, με
κατοικους τοπικων διαμερισματων, να συνομιλησω μαζι τους και φυσικα μεσα από αυτές τις
συναντησεις, να εισπραξω το δικο τους μηνυμα. Ένα μηνυμα που μεταφραζεται σε μια
εκδηλη αγωνια κι ένα διαχυτο αισθημα ανασφαλειας και αβεβαιοτητας.
Τοσο για το σημερα, οσο πολύ περισσοτερο για το αυριο. Ένα μηνυμα που μας κρατα σε
εγρηγορση και μας καλει να εργαστουμε μεθοδικα, με περισκεψη και συνεση. Πραγμα, που
ειλικρινα σας διαβεβαιωνω, φιλες και φιλοι, ότι πραττουμε
...
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Επικεντρο του ιδεολογικου αλλα και του προγραμματικου μας λογου είναι και θα
είναι ο ανθρωπος.

Βιωνουμε ολοι, χρονια τωρα μια καθημερινοτητα, που ολοενα γινεται και πιο αβασταχτη.
Κυρια χαρακτηριστικα της η οικονομικη δυσπραγια, η εγκαταλειψη και η αδιαφορια. Η
ελληνικη περιφερεια στεναζει. Χρονια τωρα οι πολιτες ακουνε, ανα τετραετια, μεγαλες
υποσχεσεις, που δεν εκπληρωνονται, δεσμευσεις που ακυρωνονται την τελευταια στιγμη,
ηχηρα λογια χωρις περιεχομενο.Εμεις πιστευουμε ότι οι Ελληνες πρεπει να ενωσουμε τις
προσπαθειες μας σ εκεινα τα μεγαλα που μας ενωνουν..στην εξωτερικη πολιτικη, την
Παιδεια, τη διοργανωση των Ολυμπιακων Αγωνων του 2004.
Αλλα και στην αντιμετωπιση των προβληματων των Τοπικων κοινωνιων
.

Εμεις πιστευουμε ότι η Αυτοδιοικηση σημερα δεν είναι απλα ενας θεσμος διακυβερνησης.
Είναι ο ζωτικος πολιτικος χωρος στον οποιο προωθειται ο συλλογικος χαρακτηρας της
πολιτικης αποφασης, εξασφαλιζεται η συμμετοχη των πολιτων, αναδεικνυονται τα
πραγματικα προβληματα τους, ακουγεται η φωνη τους, αναζητουνται και τελικα
προωθουνται αμεσοτερα και αποτελεσματικοτερα οι αναγκαιες λυσεις. Γιατι τα
προβληματα που αντιμετωπιζουν σημερα οι πολιτες δεν εχουν χρωμα.
Γιατι, προπαντων, εμεις που ζουμε εδώ, που ξερουμε τον τοπο μας, ξερουμε καλυτερα από
τους γραφειοκρατες της Αθηνας τις λυσεις που χρειαζονται
. Κι αυτές τις λυσεις, με επιμονη και υπομονη, με γνωση και υπευθυνοτητα, με την
ολοπλευρη δικη σας στηριξη, εμεις θα τις επιβαλλουμε.

Φιλες και φιλοι,

Στην πρωτη μας συναντηση προσπαθησα με τροπο απλο και κατανοητο να σας
παρουσιασω τις κατευθυντηριες αρχες και θεσεις μας. Τον τροπο με τον οποιο η
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ αντιλαμβανεται τη συμμετοχη της σ αυτό το μεγαλο δημοκρατικο
πανηγυρι, τις εκλογες για την τοπικη αυτοδιοικηση.Είναι πλεον καιρος, να πουμε τα
πραγματα με τ ονομα τους. Ειμαστε η αυριανη Δημοτικη Αρχη και θελουμε από τωρα να
φτιαξουμε μαζι μια συμφωνια για το πώς θα λειτουργησουμε. Θελουμε να είναι ο πολιτης
ενεργος συμμετοχος στη διαμορφωση και την εξειδικευση του προγραμματος μας. Θελουμε
να ξερουμε ποιες είναι οι εκτιμησεις, οι αποψεις και οι προτασεις σας, για τα προβληματα
γυρω μας. Θελουμε όμως να ξερετε κι εσεις ποιες είναι οι θεσεις και οι προθεσεις μας.
Εντολη εν λευκω εμεις δεν ζηταμε.
Εμεις, φιλες και φιλοι, εχουμε ξεκαθαρες αποψεις για την τοπικη αυτοδιοικηση και τον
ουσιαστικο ρολο που μπορει και πρεπει να επιτελεσει. Επιτρεψτε μου στο σημειο αυτό να
σας παρουσιασω επιγραμματικα τις συγκεκριμενες και παγιες θεσεις μας, που ως νεα
Δημοτικη αρχη με ευλαβεια θα υπεραμυνθουμε..

Η τοπικη αυτοδιοικηση δεν πασχει από ανυπαρξια θεσμικου πλαισιου, αλλα από το
γεγονος, ότι ενώ την τελευταια οκταετια εχει ψηφιστει πλειαδα νομων και εχουν εκδοθει
δεκαδες Υπουργικες αποφασεις, αυτές δυστυχως ακομη περιμενουν την εφαρμογη τους.

Η ουσιαστικη αποκεντρωση των κρατικων υπηρεσιων, η εκχωρηση αρμοδιοτητων
και προπαντων η μεταβιβαση πορων,
είναι αυτα που πραγματικα λειπουν, ώστε να μπορει η αυτοδιοικηση να ανταποκρινεται με
συνεπεια στις υποχρεωσεις της απεναντι στους πολιτες.

Είναι γνωστο, πως οι αναγκαστικες συνενωσεις του «Καποδιστρια» προκαλεσαν σε
αρκετες περιπτωσεις ρηξεις στον κοινωνικο ιστο και εντασεις, που απειλουν τη
συνοχη των τοπικων κοινωνιων. Πιστευουμε πως πρεπει να υπαρξει αμεση και εφαπαξ αρση
αυτων των αδιεξοδων με νομο ή τοπικα δημοψηφισματα.

Η καθιερωση θεσμων αμεσης δημοκρατιας, όπως το δημοψηφισμα, για σπουδαιες
τοπικες υποθεσεις θα αποτελεσει για μας αμεση προτεραιοτητα. Πιστευουμε ότι είναι
απαιτηση της κοινωνιας και της νεας εποχης η καθιερωση θεσμων αμεσης δημοκρατιας,
ώστε να εχει ο πολιτης την πρωτη και τελευταια λεξη για τα ζητηματα που τον αφορουν
αμεσα.

Πιστευουμε ότι πρεπει να υπαρξει αλλαγη του εκλογικου νομου που αφορα την Τοπικη
Αυτοδιοικηση
, ώστε οι Δημαρχοι να εκλεγονται από τη
πρωτη Κυριακη, μ ένα συστημα που να εξασφαλιζει αντιπροσωπευτικο και βιωσιμο σχημα
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διοικησης. Θελουμε την φωνη των πολιτων στην πιο γνησια εκφραση της.

Θα επιμεινουμε στη διασφαλιση της οικονομικης βιωσιμοτητας των ΟΤΑ, με γενναια
αυξηση των τακτικων εσοδων τους από τον προυπολογισμο. Είναι αυτονοητο, πως ισχυρη
τοπικη αυτοδιοικηση, σημαινει πρωτα απ όλα οικονομικα ανεξαρτητη τοπικη
αυτοδιοικηση.Για το σκοπο αυτό θεωρουμε αναγκαια τη θεσπιση ενός νεου συστηματος
κατανομης των Κεντρικων Αυτοτελων Πορων, το οποιο θα εξασφαλιζει τον αναπτυξιακο
χαρακτηρα των ΟΤΑ και τη δικαιη κατανομη των πορων.

Κρινουμε απαραιτητο να δοθει φορολογικη εξουσια στους ΟΤΑ, στο πλαισιο μιας
ριζικης αναθεωρησης του φορολογικου συστηματος. Με δυο όμως αναγκαιες προυποθεσεις:
Αφενος να μην υπαρξει καμμια περαιτερω φορολογικη επιβαρυνση στον πολιτη και
αφετερου η ρυθμιση αυτή να είναι προιον διαλογου με ολους εμας, που θα κληθουμε αυριο
με τη δικη σας στηριξη να εκπροσωπησουμε τις τοπικες κοινωνιες.

Για μας αποτελει προτεραιοτητα εθνικης ταξης η υλοποιηση του στοχου για αναδειξη της
αισθητικης της πολης και του χωριου, για προστασια του περιβαλλοντος, του
φυσικου πλουτου και της πολιτισμικης κληρονομιας μας.
Και στην κατευθυνση αυτή ο ρολος της τοπικης αυτοδιοικησης μπορει και πρεπει να είναι
καθοριστικος.

Τελος, θεωρουμε αναγκαια την ιδρυση Εθνικης Σχολης Τοπικης Αυτοδιοικησης, με
πρωτο σταδιο αμεσης εφαρμογης, την οργανωση εξειδικευμενων επιμορφωτικων
προγραμματων και δρασεων.

Φιλες και φιλοι,

Η νεα εποχη επιβαλλει τη δομικη μετεξελιξη του κρατους. Απαιτει μεταφορα αρμοδιοτητων
προς τη βαση, πιο κοντα στον πολιτη. Θελει την τοπικη αυτοδιοικηση να μετεχει ενεργα
στην αναπτυξιακη διαδικασια συμβαλλοντας ετσι στην πραγματικη οικονομικη και κοινωνικη
συγκλιση και στη γεφυρωση του κοινωνικου και οικονομικου χασματος, που δυστυχως
μεγενθυνθηκε κατά την τελευταια οκταετια. Πιστευουμε ότι η ισχυρη Τ.Α. αποτελει
προυποθεση για την ενισχυση της ποιοτητας της Δημοκρατιας.
Δημιουργει έναν ισχυρο μοχλο περιορισμου των εξαρτησεων της κεντρικης εξουσιας από
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εξωθεσμικους παραγοντες και οργανωμενα συμφεροντα. Παρεχει προστασια στον πολιτη
απεναντι στην αυθαιρεσια της Διοικησης. Πιστευουμε, τελος, ότι η αναβαθμιση της Α
αποτελει τον αναγκαιο ορο για να διαμορφωθει μια
νεα σχεση μεταξυ πολιτη και πολιτικης.
Η Τ.Α. δυναμωνει τη φωνη του πολιτη. Τον φερνει κοντα στους μηχανισμους ληψης
αποφασεων. Προωθει τη συνενοηση και τη συνενωση προσπαθειων σε κοινους σκοπους. Η
ενισχυση της Α αποτελει απαιτηση της κοινωνιας και της νεας εποχης.
Εμεις αυτά πιστευουμε, αυτά προτεινουμε, αυτά θα παλεψουμε να υλοποιησουμε.

Ας ερθουμε λοιπον τωρα, φιλες και φιλοι, να δουμε πως η σημερινη δημοτικη αρχη
διαχειριστηκε την εξουσια που οι Γρεβενιωτες της εμπιστευτηκαν . Σταθηκε αξια της
εμπιστοσυνης τους; Σεβαστηκε τους πολιτες; Διαχειριστηκε την εξουσια με
διαφανεια και αισθημα δικαιου; Λειτουργησε με αποκεντρωτικη λογικη; Παλεψε για
να βελτιωσει την καθημερινοτητα σας; Αναβαθμισε τη λειτουργια των Τοπικων
Συμβουλιων; Σταθηκε ισοτιμα απεναντι στα Τοπικα Διαμερισματα;
Θα επιχειρησω μεσα από την κριτικη μου τοποθετηση να σας περασω την διαφορετικη μας
αποψη. Να σας καταθεσω τις προτασεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ για τα
άλλα
Γρεβενα
. Αυτά που εμεις, με το παθος που μας διακρινει για τον τοπο μας και τους
ανθρωπους του, οραματιζομαστε να δημιουργησουμε
.

Προκαταβολικα σας επισημαινω, ότι ο λογος μας δεν θα είναι στειρος, μονολιθικος και
απολιτικος. Το εχω ξαναπει, το επαναλαμβανω και τωρα… Θα αναγνωρισουμε με
καθαροτητα και ειλικρινεια, όλα εκεινα που εγιναν ή ξεκινησαν να γινονται από την
προηγουμενη Δημοτικη Αρχη. Θα επιβραβευσουμε τις θετικες τους ενεργειες. Θα
συνεχισουμε το ημιτελες εργο τους. Θα επικροτησουμε τις σωστες τους αποφασεις… Γιατι;
Γιατι πιστευουμε στην συνεχεια που πρεπει να διεπει το παραγομενο δημοτικο εργο..Απ την
άλλη, φιλες και φιλοι, αποτελει υποχρεωση μας να διαφοροποιηθουμε απ όλα εκεινα που
εγιναν και που κατά την ταπεινη μας γνωμη, αντι να προσθεσουν αφαιρεσαν. Ο κριτικος και
συναμα προγραμματικος μας λογος χωριζεται σε επιμερους ενοτητες, που αφορουν
συγκεκριμενες πτυχες της ζωης μας στα Γρεβενα. Θα μιλησουμε λοιπον για το Ηθος και
το Υφος της Εξουσιας που ασκησε η προηγουμενη Δημοτικη αρχη, την
Καθημερινοτητα και την ποιοτητα ζωης του πολιτη, τις Υποδομες, τον Πολιτισμο,
την κοινωνικη διασταση της πολιτικης μας, την Παιδεια, την Κοινωνια της
Πληροφοριας, τον Αθλητισμο, τις σχεσεις Δημοτικης Αρχης και Τοπικων
Διαμερισματων και τελος το αναπτυξιακο μας οραμα και τον τροπο υλοποιησης
του.
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Θεωρω ότι το μεγαλυτερο προβλημα, που η σημερινη Δημοτικη Αρχη αντιμετωπιζει, εχει να
κανει με τον τροπο που διαχειριστηκε την εξουσια. Η καθημερινη μας ενασχοληση με
πραγματα απλα, η διαχειριση της εξουσιας που οι πολιτες μας εμπιστευονται, η
εκμεταλλευση των δυνατοτητων και η αξιοποιηση των ευκαιριων που η εξουσια μας
παρεχει, αποτελουν πολλες φορες τον καθρεφτη, μεσα στον οποιο αντικατοπτριζεται
η ηθικη μας υποσταση, η δημοκρατικη μας διαθεση, το ανανεωτικο μας πνευμα..
Στοιχεια τα οποια δυστυχως παντελως ελλειψαν κατά τη διαρκεια της προηγουμενης
τετραετιας. Και αν στην απουσια αυτων των χαρακτηριστικων προσθεσω και την
εμπρακτως μονιμη..
επαγγελια του αλαθητου
…εκ μερους του κ.Δημαρχου, τοτε τα πραγματα γινονται ακομη πιο σοβαρα, γιατι αυτή, αν
μη τι άλλο δειχνει βαθυτατη πολιτικη και προσωπικη ανασφαλεια. Κι αυτό ειναι ότι πιο
επικινδυνο,
γιατι καλλιεργει την αλαζονια, δημιουργει την αισθηση της επαρσης.
Χαρακτηριστικα που δεν συναδουν με τοπικο εστω ηγετη του 21
ου

αιωνα.

Τα παραδειγματα πολλα που ερχονται να επιβεβαιωσουν αυτές μας τις διαπιστωσεις…

Ένα απλο εκπαιδευτικο ταξιδι του προγραμματος της Γ.Γ.Ν.Γ του υπουργειου Πολιτισμου
«ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», σταθηκε αρκετο για να φανουν όλα οσα μεχρι τοτε ο κ.
Δημαρχος και οι συνεργατες του φροντιζαν με επιμελεια να κρυβουν…και αναφερομαι στον
καιροσκοπισμο, το ιδιο συμφερον, τη λογικη της παρεας. Κι όλα αυτά για ένα απλο ταξιδι,
που προοριζονταν κατά βαση για τις νεες και τους νεους των Γρεβενων, που δυσκολα ισως
θα τους δοθει ξανα αυτή η δυνατοτητα.Εκει λοιπον ο κ. Δημαρχος και οι συν αυτω
λειτουργησαν χωρις συνεση, χωρις περισκεψη, χωρις αισθημα δικαιου, χωρις τελος
την απαραιτητη για ένα ηγετη ευθυκρισια και ηθικη διαστρωματωση
.
Ηταν αραγε τοσο μεγαλο το δελεαρ, τοσο μεγαλη η προκληση, που δε μπορεσαν να
αντισταθουν? Κι αν τοσο ευκολα παρασυρονται από τα απλα και ταπεινα, από αυτές τις
τοσο ευκολα σ αυτους βατες μικροχαρες και μικροαπολαυσεις, τοτε ευλογα ο καθενας
μπορει να αναρωτηθει τι θα μπορουσε να συμβει με τα σπουδαια και τα σημαντικα.

Το φυλλαδιο «εσυ προτεινεις, μαζι αποφασιζουμε» σιγουρα το γνωριζετε. Ένα
ερωτηματολογιο που τυπωθηκε με δαπανες του Δημου και ρωτουσε τους δημοτες πως
ιεραρχουν τα προβληματα τους. Μια κινηση προφανως ενταγμενη κι αυτή στους
προεκλογικους τους σχεδιασμους. Στοχος… να αποτειναξουν από πανω τους
το προσωπειο της αδιαφοριας και της υπεροπτικης συμπεριφορας
, που επι τρισημιση χρονια φορουσαν, υιοθετωντας τωρα την τακτικη
του ισοτιμου συνομιλητη και δημοκρατη διαχειριστη της εξουσι
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ας.

Δεν γνωριζω ποσους επεισαν μ αυτή τους την κινηση. Ξερω ομως πως οι Γρεβενιωτες
εχουν μνημη ισχυρη. Εχουν νου και κριση κι ότι μπορουν και ξεχωριζουν την υποκρισια από
το πραγματικο ενδιαφερον. Κι αν θεωρησουν ότι καποιοι υποτιμουν την νοημοσυνη τους,
ξερουν υποδειγματικα να τιμωρουν τους υποκριτες.

Ζουμε, φιλες και φιλοι, ηδη στον παλμο της προεκλογικης περιοδου. Μιας περιοδου που
λογικο ειναι να επηρεαζει τη συμπεριφορα ολων οσων σημερα διεκδικουμε τη στηριξη σας.
Όμως σκεφτειτε… Μηπως ο τροπος που λειτουργει καποιος προεκλογικα, δειχνει
τελικα ποιος πραγματικα είναι, πως πραγματικα σκεφτεται
; Το
να εκμεταλλευεσαι με τροπο ανιερο τις ανθρωπινες αναγκες των πολιτων, με ακρατες
υποσχεσεις, ταζοντας διορισμους, μεταθεσεις και δεν ξερω κι εγω τι άλλο, αξιοποιωντας με
τροπο τουλαχιστον προκλητικο τις δυνατοτητες που σου παρεχει η εξουσια, θεωρω ότι
είναι δειγμα μικροψυχης πολιτικης στασης, δειγμα υποκρισιας, δειγμα καθεστωτικης
συνειδησης και αντιδημοκρατικης νοοτροπιας.Και σαν να μην εφταναν όλα αυτά, ηρθε και
το κερασακι να συμπληρωσει την τουρτα. Εδώ και εναμιση μηνα, φιλες και φιλοι, και το λεω
με πικρια, ζητησα με εγγραφες αιτησεις μου, τοσο από τον κ. Δημαρχο, οσο και από τις
Δημοτικες επιχειρησεις, να μου δωσουν αντιγραφα των αποφασεων της Δημαρχιακης
Επιτροπης και των Δ.Σ. των Δημοτικων επιχειρησεων, ώστε να μας δοθει η δυνατοτητα να
ενημερωθουμε για τον τροπο με τον οποιο τα εν λογω οργανα λειτουργησαν.Με εκπληξη
όμως, διαπιστωσαμε την απολυτη αρνηση του κ. Δημαρχου να ανταποκριθει σ αυτό μας το
αιτημα. Κι επειδη, όπως λεει και ο λαος μας “καθαρος ουρανος αστραπες δε φοβαται”,
ευλογα μας γεννηθηκαν αποριες και ερωτηματικα..

Αν δεν εχεις να κρυψεις κατι, τοτε επιδιωκεις τη διαφανεια.

Αν δεν φοβασαι τον πολιτικο αντιλογο, τοτε δινεις την ευκαιρια στον αντιπαλο
σου να ενημερωθει.

Αν διακατεχεσαι από αισθημα δικαιου, τοτε δεν μονοπωλεις τα πλεονεκτηματα
που η εξουσια σου παρεχει.

Αν, τελος, μεσα σου εννοιες όπως πολιτικη ηθικη και δημοκρατικη συνειδηση
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βρισκουν χωρο να σταθουν, τοτε αυτό οφειλεις εμπρακτα να το αποδεικνυεις.

Ένα τελευταιο, αλλα εξισου σημαντικο γεγονος, θεωρω οτι είναι ο
υπερσυγκεντρωτισμος
,
που ο σημερινος Δημαρχος επιδεικνυει. Καταγραφεται ως ο πλεον υπερσυγκεντρωτικος,
από οσους εχουν μεχρι σημερα διατελεσει δημαρχοι Γρεβενων. Διοτι περα από Δημαρχος
είναι ταυτοχρονα
Προεδρος ΤΕΔΚ, Προεδρος ΔΕΥΑΓ, Προεδρος ΚΑΠΗ.
Ευλογες λοιπον και παλι οι αποριες…

Είναι απλα εξουσιομανης ή μηπως θεωρει τους Δημοτικους του συμβουλους λιγοτερο
ικανους;

Κατατασσει τους συμβουλους του σε ικανους και λιγοτερο ικανους, οπου καποιοι
χρηζονται για 4 ολοκληρα χρονια και καποιοι παραπεμπονται στον κεαδα;

Εμπιστευεται μονο στενα συγγενικα του προσωπα για συνεργατες και απαξιωνει
τους υπολοιπους;

Θελησα, αγαπητες φιλες και αγαπητοι φιλοι, με οσα ανεφερα παραπανω, να καταδειξω
στασεις και συμπεριφορες με τις οποιες εμεις καθετα διαφωνουμε και τις οποιες θα
επιχειρησουμε να αλλαξουμε μεσα από τη δικη μας προταση. Μια προταση που
επικεντρωνεται σε τρεις λεξεις κλειδια…Διαφανεια-Δικαιοσυνη-Σεβασμος στον
πολιτη.

Διαφανεια-Δικαιοσυνη

Κάθε μας ενεργεια, ειτε προκειται για δημοπρατηση ή αναθεση εργου ή μελετης, ειτε για
προσληψη προσωπικου, ειτε για προμηθεια υλικων αγαθων, ειτε τελος για οτιδηποτε εχει
να κανει με τη διαχειριση των δημοτικων πραγματων θα εκτελειται σε συνθηκες απολυτης
διαφανειας. Ειμαστε αποφασισμενοι να απορριψουμε τον κομματισμο, τον
καιροσκοπισμο και την ιδιοτελεια από τις αποφασεις μας
. Είναι το
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ελαχιστο που μπορουμε να κανουμε, αν θελουμε να αποκαταστησουμε με τον πολιτη
σχεσεις αμοιβαιοτητας και εμπιστοσυνης.Η αδιαφανεια και η αδικια είναι οι βασικοτερες
παραμετροι που ωθουν τον πολιτη μακρια από την πολιτικη.
Εμεις όμως φιλες και φιλοι, πιστευουμε στον ενεργο πολιτη και στις δυνατοτητες
του, τον θελουμε κοντα μας και πιστευουμε ότι μ αυτή μας την πολιτικη θα τον
εχουμε κοντα μας.

Σεβασμος στον πολιτη

Πιστευουμε πως τοσο ο Δημαρχος και οι Δημοτικοι συμβουλοι, οσο και οι Δημοτικες
υπηρεσιες οφειλουν να σεβονται τον πολιτη. Αυτόν εκπροσωπουν, γι αυτόν υπαρχουν κι
από αυτόν τελος, επιλεγονται για τις θεσεις και τα αξιωματα τα οποια κατεχουν. Σεβασμος
λοιπον σημαινει ζεστη και ανθρωπινη συμπεριφορα. Σημαινει υπομονη και ενδιαφερον.
Σημαινει
αμεση ανταποκριση στο προβλημα του.
Σημαινει
αντικειμενικοτητα και δικαιοσυνη.
Σημαινει
ενδιαφερον για την καθημερινοτητα του
. Ειμαστε διατεθειμενοι όλα αυτά να τα πραγματοποιησουμε. Ειμαστε υποχρεωμενοι να τα
υλοποιησουμε
. Χωρις ιδιαιτερη προσπαθεια, γιατι πανω από όλα πιστευουμε στον ανθρωπο
.

Διαχυση εξουσιων

Προθεση μας είναι να υπαρξει πληρης επιμερισμος των θεσεων εξουσιας. Θα
λειτουργησουμε με αποκεντρωτικη λογικη και θα εμπιστευτουμε τους ανθρωπους μας. Θα
δωσουμε στους περισσοτερους, αν όχι σε ολους τη δυνατοτητα ενεργα να προσφερουν.
Θεσεις αντιδημαρχων και προεδρων δημοτικων επιχειρησεων και Επιτροπων θα
ανακυκλωθουν στη διαρκεια της τετραετιας με στοχο να δημιουργησουμε υποδομη
στελεχιακου δυναμικου σε επιπεδο αυτοδιοικησης.

Απογραφη σε υπηρεσιες και ταμεια Δημου
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Χωρις διαθεση ρενβανσισμου και αντεκδικησης θα φροντισουμε να απογραψουμε την
κατασταση την οποια θα παραλαβουμε. Όχι για να ποινικοποιησουμε την πολιτικη μας
ζωη, ουτε για να ξεκινησουμε δικαστικους αγωνες
. Απλα για να μαθουμε τι παραλαμβανουμε, που βρισκομαστε και να ενημερωσουμε για όλα
αυτά τους Δημοτες μας. Συνθημα μας
«τιποτα δε θα μεινει κρυφο, τιποτα δε θα περασει αδιερευνητο»

Αγαπητες Γρεβενιωτισσες, αγαπητοι Γρεβενιωτες,

Πιστευω πως με οσα μεχρι τωρα σας ειπα, σας εδωσα το δικο μας στιγμα και την προθεση
μας να φτιαξουμε ένα Δημο πανω απ όλα πιο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ. Επιτρεψτε μου, τωρα, να γυρισω
σελιδα και να σταθω σε κεινα τα μικρα ή μεγαλα, που συνθετουν την καθημερινοτητα μας
. Να σταθω στα αγχη και στις αγωνιες σας, στις μικροχαρες και τις μικροαπολαυσεις, που
δινουν όμως χρωμα και ομορφια στη ζωη μας.

Η λαικη αγορα, η εμποροπανηγυρις, το κυκλοφοριακο και το προβλημα σταθμευσης, η
καθαριοτητα, τα προβληματα των επαγγελματικων ομαδων μπαινουν και στο δικο μας
προγραμματικο μικροσκοπιο.

Λαικη αγορα

Η σημερινη Δημοτικη αρχη μολις συμπληρωσε 2 χρονια θητειας, θεωρησε σκοπιμο να
δημοσιευσει ένα αναλυτικο οδηγο, περιγραφοντας τα μεχρι τοτε επιτευγματα της.
Αναφερομενη λοιπον στην αποσυμφορηση του κεντρου της πολης με τη μετακινηση της
Λαικης αγορας, εγραφε: «με μια γενναια πολιτικη αποφαση, χωρις να υπολογιζει το
πολιτικο κοστος, το δημοτικο συμβουλιο απομακρυνε τη λαικη αγορα σ ένα νέο χωρο, το
ιδιο λειτουργικο
».Τωρα, λιγους μονο μηνες πριν τις δημοτικες
εκλογες αποφασισε να επαναφερει εκ νεου τη λαικη αγορα στο κεντρο, μεταθετοντας όμως
την ευθυνη της μεταφορας στη νεα δημοτικη αρχη, μια και αυτή προβλεπεται να γινει από
1/1/2003.Τι εγινε και αλλαξαν τελικα γνωμη? Το πιθανοτερο είναι ότι επαψαν πλεον να είναι
τοσο γενναιοι, μπρος την διαφαινομενη εκλογικη τους ηττα. Προτιμησαν να φανουν
λιγοτερο γενναιοι, αρκει να μεγιστοποιησουν την πιθανοτητα αποφυγης της εκλογικης τους
συντριβης.Εμεις κατανοουμε απολυτα την αναγκαιοτητα να ερθει η λαικη αγορα στη φυσικη
της θεση, που δεν είναι άλλη από το κεντρο της πολης. Λανθασμενοι χειρισμοι της
σημερινης Δημοτ. Αρχης, που εχουν να κανουν με την-λιαν επιεικως-ατυχή και απαραδεκτη
διαμορφωση της πλατειας Λαχαναγορας, καθιστουν το εγχειρημα εξαιρετικα δυσκολο.
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Η μεταφορα της σε κεντρικο δρομο της πολης θα αποτελεσει για μας επειγουσα
προτεραιοτητα
. Όμως δε θα σταματησουμε εκει. Στοχος μας είναι να εξευρεθει
μια μονιμη και λειτουργικη θεση,
που και τη διενεργεια της λαικης απροσκοπτα θα εξυπηρετει και την κινηση μεσα στην πολη
δε θα δυσχεραινει.Κι όλα αυτά βεβαια, σε αγαστη, συνεχη και ειλικρινη συνεργασια με ολους
εκεινους που θα μπορουσαν να συμβαλλουν σημαντικα με τις προτασεις τους στη
διαμορφωση της τελικης μας αποφασης και αναφερομαι στο συλλογο εμπορων, στο
Τεχνικο επιμελητηριο, στις τεχνικες υπηρεσιες του Δημου, στο Συνδεσμο εργοληπτων κλπ.

Λυσεις που προκρινονται στο σχεδιασμο μας και θα αποτελεσουν αμεση στοχευση μας,
είναι η επανεξεταση και στη συνεχεια η αλλαγη χρησης των οικοπεδων, όπως αυτή
αποτυπωθηκε στο εγκριθεν σχεδιο πολης και η αξιοποιηση χωρων όπως
η παραποταμια ζωνη και το οικοπεδο της Εθνικης τραπεζας.

Ανακατασκευη της Πλατειας Λαχαναγορας. Δημιουργια τριοροφου υπογειου παρκιγκ και
εκμεταλευση του από μια νεα Δημοτικη επιχειρηση που θα δημιουργηθει για το σκοπο αυτό.
Κατασκευη νεας πλατειας, με ένα σχεδιασμο που θα εξυπηρετει διττο στοχο…τοσο αυτόν
της αρμονικης συνυπαρξης με την ιστορια και την παραδοση του τοπου, οσο και αυτόν της
απροσκοπτης, κάθε βδομαδα, λειτουργιας της λαικης αγορας.

Εμποροπανηγυρης

Ένα στοιχειο αρρηκτα συνδεδεμενο με την ιστορια, την παραδοση και τον πολιτισμο αυτου
του τοπου, Ο «Αχιλλης», καταργηθηκε με αποφαση της Δημοτικης αρχης. Κατω από την
πιεση επαγγελματιων της πολης μας και με μια επιχειρηματολογια, που αν μη τι άλλο
αποδεικνυεται αδυνατη σε πολλα σημεια της.Την καταργηση της εμποροπανηγυρης, όμως,
φιλες και φιλοι, ακολουθησαν εντονες αντιδρασεις συμπολιτων μας. Σαν επακολουθο αυτων
των αντιδρασεων και για να καλυφθει το κενο το οποιο φανηκε να δημιουργειται,
εκδηλωθηκε στη συνεχεια εντονο ενδιαφερον από τουλαχιστον ένα ιδιωτη και δυο
περιφερειακους δημους να αναλαβουν αυτοι τη διοργανωση αντιστοιχων
εμποροπανηγυρεων, ακυρωνοντας ετσι στην ουσια τους λογους, για τους οποιους αυτή
καταργηθηκε.Μετα από όλα αυτά, ένα από τα πρωτα πραγματα που θα κανουμε με την
αναληψη των καθηκοντων μας, θα είναι να καλεσουμε σε ένα ουσιαστικο διαλογο τον
Εμπορικο συλλογο.
Επιζητωντας τη συζευξη και τη
συνεννοηση
, για ένα
θεμα που αφορα χωρις διαθεση υπερβολης το συνολο των πολιτων. Ειμαι βεβαιος, πως
μεσα από μια τετοια διαδικασια, θα μπορεσουμε να διαμορφωσουμε, με τη συμφωνη γνωμη-
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και προσεξτε το αυτόΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ
, ένα νέο πλαισιο λειτουργιας ενός θεσμου, που θα προαγει με τους κανονες που θα τον
διεπουν,
τοσο τα επαγγελματικα και κατ επεκταση οικονομικα συμφεροντα των
επαγγελματιων του Δημου μας, οσο και τη συνεχιση ενός θεσμου, αρρηκτα
συνδεδεμενου με την ιστορικη και πολιτισμικη μας συνεχεια, με συγχρονη όμως
μορφη και εντονο τοπικιστικο ενδιαφερον
. Επειδη πιστευουμε ότι το θεμα αυτό αγγιζει ευαισθητες χορδες των κατοικων του δημου
μας και ιδιαιτερα αυτων που κατοικουν στα Τοπικα Διαμερισματα, θα φροντισουμε να
ενισχυσουμε τη νεα μας πρωτοβουλια, με τη διενεργεια καποιου ειδους δημοψηφισματος, το
αποτελεσμα του οποιου και θα λαβουμε σοβαρα υποψην. Θα αποδειξουμε ετσι εμπρακτα,
ότι ξερουμε να σεβομαστε τον πολιτη και τις επιλογες του.

Κυκλοφοριακο/Θεσεις σταθμευσης

Ένα από τα πλεον επιβαρυντικα δεδομενα για την ανεπαρκεια της σημερινης Δημοτικης
αρχης, είναι η αναποτελεσματικοτητα της στην αντιμετωπιση του κυκλοφοριακου και των
θεσεων σταθμευσης.Η σημαντικη καθυστερηση της λεγομενης περιφερειακης οδου, σε
συνδυασμο με την μεγενθυση των πεζοδρομιων, δημιουργησαν ένα εκρηκτικο προβλημα.
Που? Σε μια πολη μολις δεκα πεντε χιλιαδων κατοικων. Συμφωνουμε στο να διευκολυνουμε
την κινηση των πεζων, όχι όμως δημιουργωντας εντονοτερα προβληματα από αυτά που
παμε να επιλυσουμε. Κάθε μας ενεργεια πιθανως να εχει σοβαροτερες επιπτωσεις και
παρενεργειες, τις οποιες οφειλουμε να προβλεψουμε και να αντιμετωπισουμε.

Η δημιουργια χωρων σταθμευσης αποτελει αμεση προτεραιοτητα μας.
Προτεινουμε λοιπον:

- Συνταξη νεας κυκλοφοριακης μελετης που θα λαμβανει
υποψη της ολες τις
αλλαγες οι οποιες συντελεστηκαν και που ειχαν σαν αποτελεσμα η υπαρχουσα
κυκλοφοριακη μελετη να καταστει κατ ουσιαν ανενεργη.

- Δημιουργια 2 ου περιφερειακου δρομου με την υλοποιηση της πραξης εφαρμογης του
σχεδιου πολης για επιπλεον αποσυμφορηση της πολης.
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- Με την εκτιμηση των απαιτουμενων χωρων σταθμευσης, όπως αυτή θα προκυψει από τη
νεα κυκλοφοριακη μελετη, θα προχωρησουμε στην εξευρεση και εκμεταλλευση των
πλεον καταλληλων χωρων για τη δημιουργια χωρων σταθμευσης (π.χ. οικοπεδο Εθνικης,
οικοπεδο αστυνομιας).

- Θα λαβουμε ειδικη μεριμνα για τη σταθμευση των φορτηγων και των τουριστικων
λεωφορειων, μεσα από τη δημιουργια χωρων σταθμευσης στις παρυφες της πολης
και δημιουργιας ειδικων χωρων αποβιβασης και επιβιβασης στο κεντρο της πολης.

- Επισης προτεινουμε την αποτελεσματικοτερη επεκταση, εφαρμογη και αστυνομευση των
ελεγχομενων χωρων σταθμευσης και τελος την πληρεστερη σημανση της πολης και
τοποθετηση κατοπτρων στα επικινδυνα σημεια.

Καθαριοτητα-Χωματερη

Παρα τις φιλοτιμες προσπαθειες της Δημοτικης αρχης, προβληματα που εχουν να κανουν
με την καθαριοτητα εξακολουθουν να υπαρχουν.

- Το κυκλοφοριακο που συνδεεται αμεσα με την αποκομμιδη των απορριματων και το
πλυσιμο των δρομων κατά τη διαρκεια της ημερας, δεν λυθηκε γιατι δεν υλοποιηθηκε η
προεκλογικη δεσμευση του κ. Δημαρχου για νυχτερινη αποκομμιδη των απορριματων.

Τα Δημοτικα δαμερισματα παραμεληθηκαν, ενώ η υδροφορα του Δημου για το
πλυσιμο των δρομων τους, μολις τωρα, λιγους μονο μηνες πριν τις εκλογες, εκανε την
εμφανιση της.

- Η υπαρξη της χωματερης και ο τροπος λειτουργιας της συντελουν σε μεγαλο βαθμο στην
υποβαθμιση της ποιοτητας ζωης των κατοικων. Παραλληλα αυξανεται δραματικα ο κινδυνος
σε βαρος της υγειας τους, εξαιτιας των εξαιρετικα επικινδυνων ρυπων (τοξινων), που
παραγονται από την καυση των σκουπιδιων. Εμεις προτεινουμε την…
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-

Αναδιαρθρωση του τροπου αποκομιδης και τη νυχτερινη αποκομμιδη απορριματωνΠρομηθεια ειδικων μηχανηματων για την καθαριοτητα των πεζοδρομιων και του
πεζοδρομου.

Προμηθεια μηχανοκινητων μεσων (μηχανακια) για την αναβαθμιση των
προσφερομενων υπηρεσιων και του ρολου των υπαλληλων καθαριοτητας καθως και την
ταχυτητα ολοκληρωσης του επιτελουμενου εργου.

Διαθεση των ως ανω μηχανηματων και μηχανοκινητων μεσων και στη υπηρεσια των
Δημοτικων Διαμερισματων.

-

Εφαρμογη συστηματος ψεκασμου πεζοδρομιων.

Επιταχυνση των διαδικασιων για την καταργηση της χωματερης και προωθηση των
απορριματων για υγειονομικη ταφη στον συμφωνηθεντα χωρο, μεσω ΔΙΑΔΥΜΑ.

Επισημανση και καθαρισμος οσων παρανομων χωματερων λειτουργουν στα ορια του
Δημου. Επιβολη αυστηρων ποινων σε οσους συνειδητα και κατ εξακολουθηση ρυπαινουν.

Προβληματα επαγγελματικων ομαδων

Είναι αληθεια πως ζουμε σε ένα πανεμορφο τοπο. Έναν τοπο που προικιστηκε από το Θεο,
αλλα δυστυχως λησμονηθηκε από τους ανθρωπους. Έναν τοπο με εντονα αναπτυξιακα και
κατ επεκταση οικονομικα προβληματα. Έναν τοπο που γερναει καθημερινα, μια και οι νεοι
τον εγκαταλειπουν, αναζητωντας αλλου την τυχη τους.Απ την άλλη όμως, αγαπητες φιλες
και αγαπητοι φιλοι, δεν πρεπει να παραβλεπουμε, ότι σ αυτόν εδώ τον τοπο υπαρχουν
ακομη ανθρωποι με πιστη και ελπιδα. Που ριζωσαν εδώ και αγωνιζονται, παρ ολες τις
αντιξοοτητες , να επιβιωσουν. Που νιωθουν περισσοτερο τωρα από ποτε την αναγκη καπου
να στηριχτουν.Εμεις, ως νεα Δημοτικη Αρχη, κατηγορηματικα δηλωνουμε πως θα σταθουμε
διπλα τους. Γιατι τους θελουμε στις επαλξεις. Γιατι αναγνωριζουμε τις δυσκολιες του
αγωνα τους. Γιατι χρειαζονται τη βοηθεια και στηριξη μας.
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Ολο αυτο τον καιρο, ειχα την ευκαιρια να συνομιλησω με τους εκπροσωπους των
κρεοπωλων και οπωροπωλων, όπως και με τους εκπροσωπους των ιδιοκτητων καφετεριων
και ειδων εστιασης. Διαπιστωσα δυο πραγματα…απ τη μια την ανυπαρξια
οποιασδηποτε τελικα ουσιαστικης επικοινωνιας
με την σημερινη Δημοτικη Αρχη κι απ την άλλη
τη διαθεση των καταστηματαρχων να συμβαλλουν στη λυση των υπαρχοντων
προβληματων, μεσα από μια διαδικασια διαλογου και συνενοησης.
Εμεις, πανω σ αυτά τα πλαισια θα κινηθουμε, αγαπητες φιλες και αγαπητοι φιλοι. Θα
σταθουμε με ευθυνη και ρεαλισμο απεναντι τους και θα ξεκινησουμε ειλικρινη διαλογο.
Αναδεικνυοντας μεσα απ αυτόν, τοσο τα δικαιωματα οσο και τις υποχρεωσεις τους.
Ικανοποιωντας τελικα αυτά που δικαιουνται και ζητωντας τους να σεβαστουν τις δικες τους
υποχρωσεις. Προβληματα όπως αυτά των καταστηματων του Δημαρχιακου κτιριου, του
φορου 2% και των Τελων χρησης Δημοτικων χωρων για καφετεριες και εστιατορια, θα
μπουν στο τραπεζι ενός ουσιαστικου διαλογου.

Γραμμη δημοτη

Ένα άλλο θεμα που ιδιαιτερα μας απασχολει φιλες και φιλοι, είναι να δωσουμε τη
δυνατοτητα στον πολιτη να επικοινωνει και να εξυπηρετειται από τις υπηρεσιες του Δημου
με τροπο γρηγορο και ποιοτικο, συμβαλλοντας ετσι στη βελτιωση της καθημερινοτητας του.
Αυτό θα το καταφερουμε με τη δημιουργια της Γραμμης του Δημοτη.Με τη δημιουργια
αυτης της υπηρεσιας, στοχευουμε να εκσυγχρονισουμε και να αναβαθμισουμε τον τροπο
επικοινωνιας του Δημοτη με το Δημο. Η Γραμμη του Δημοτη θα λειτουργει σε 24 ωρη βαση
και θα καλυπτει ολες τις βασικες αναγκες ενημερωσης και εξυπηρετησης του δημοτη.

Ειδικοτερα θα δημιουργηθει μια υπηρεσια, οπου οι πολιτες θα μπορουν να καταφευγουν
τηλεφωνικα για:

Να ζητουν ενημερωση και να διατυπωνουν κάθε ειδους αιτηματα και καταγγελιες για
όλα τα θεματα του δημου, όπως καθαριοτητα, πρασινο, δημοτικη αστυνομια, φωτισμο,
κοινωνικες υπηρεσιες, εγκατελειμμενα αυτοκινητα κλπ..Τα αιτηματα αυτά θα
διεκπεραιωνονται από μια ομαδα αμεσης δρασης του Δημου, αλλιως θα μεταβιβαζονται στις
αρμοδιες υπηρεσιες για να διεκπεραιωθουν. Ταυτοχρονα ο δημοτης θα ενημερωνεται για
την πορεια διεκπεραιωσης της υποθεσης του.

15 / 26

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2002 00:00

Να ζητουν και στην υπηρεσια αυτή τηλεφωνικα πιστοποιητικα που εκδιδουν οι
δημοτικες υπηρεσιες, τα οποια και θα λαμβανουν μεσα σε τρεις μερες στο σπιτι τους με
πληρωμη μικρου παραβολου.

Να αξοιοποιουν τις υπηρεσιες του προγραμματος “Βοηθεια στο σπιτι”, που παρεχει
τη δυνατοτητα παροχης υποστηρικτικων υπηρεσιων σε ηλικιωμενους που δε μπορουν να
αυτοεξυπηρετηθουν και χρειαζονται ιδιαιτερη φροντιδα.

Να λαμβανουν πληροφοριες για θεματα του δημου, όπως πολιτιστικες και αθλητικες
εκδηλωσεις, παραστασεις, ξενοδοχεια, συγκοινωνιες, φαρμακεια, ιατρικες υπηρεσιες κλπ.

Ένα άλλο μεγαλο θεμα, που θα προσπαθησουμε να αντιμετωπισουμε μεσα απ τον
προγραμματικο μας σχεδιασμο, εχει να κανει με τα εργα υποδομης. Τοσο της πολης οσο
και των Τοπικων διαμερισματων. Με παρεμβασεις που θα διευκολυνουν ουσιαστικα τη ζωη
των πολιτων
, αλλα
ταυτοχρονα θα δημιουργουν και τις προυποθεσεις μιας αναπτυξιακης προοπτικης,
που δυστυχως παντελως ελλειψε τα τελευταια χρονια.
Συνεχιζοντας λοιπον το εργο της σημερινης δημοτικης αρχης, θα ολοκληρωσουμε ότι
ημιτελες, αλλα ταυτοχρονα θα προσθεσουμε την δικη μας προταση. Ετσι θα υπαρξει…

Ολοκληρωση του Γρεβενιτη με προσθετες παρεμβασεις για υλοποιηση της αρχικης
μελετης με σκεψεις όπως: Πρασινο, αναπλαση περιβαλλοντος χωρου, φωτισμο, πιδακες
νερου, γενικοτερο εξωραισμο ποταμου.

Υλοποιηση της μελετης Υδρευσης-Αποχετευσης συμφωνα με τις αναγκες του
Βιολογικου καθαρισμου.

-

Οικιστικη αναβαθμιση και μεσα από αυτή βελτιωση της εικονας της πολης.

Αναπλαση των εισοδων της πολης με σημαντικου μεγεθους παρεμβαση τουριστικης
αξιοποιησης και αναπλασης των χωρων.
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-

Δημιουργια νεων χωρων σταθμευσης.

-

Κατασκευη 2 ου περιφερειακου δρομου με την υλοποιηση της πραξης εφαρμογης.

Εξωραισμος των παραμελλειμενων περιοχων της πολης (Σουλιο, Τσακαλια, Κισλας,
Βαροσι, Κουρβουλο).

-

Επισπευση υλοποιησης πραξης εφαρμογης Σχεδιου Πολης.

-

Αμεση υλοποιηση Βιολογικου Καθαρισμου.

Προωθηση με ταχεις ρυθμους του θεματος μετεγκαταστασης των οικισμων στην
περιοχη ΠΑΤΩΜΑΤΑ.

Ολοκληρωση των μεταφορικων υποδομων τοσο για την ιδια την πολη των Γρεβενων,
οσο και μεταξυ πολης-δημοτικων διαμερισματων αλλα και δημοτικων διαμερισματων μεταξυ
τους.

-

Αξιοποιηση των δημοσιων ανενεργων κτιριων

Φιλες και φιλοι,

Καταλαβαινετε πολύ καλα πως ενας λαος και ένα εθνος για να διατηρησουν τις αξιες που
οι προγονοι τους, τους κληροδοτησαν, πρεπει αναμφισβητητα να φροντισουν για την ιστορ
ικη, πολιτιστικη και πολιτισμικη τους συνεχεια
. Ο πλουτος ενός τοπου για τους ανθρωπους του ξεπερνα τα ορια μιας υλιστικης και μονο
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προσεγγισης και ολοκληρωνεται με την υπαρξη δρασεων και παροχων που αφυπνιζουν
συνειδησεις, καλλιεργουν το πνευμα, διατηρουν ασβεστη την πολιτιστικη μας παραδοση.
Στοχευουμε λοιπον…

Στην πληρη αξιοποιηση του Πνευματικου κεντρου και την αναδειξη του σε κυριο
πυλωνα της πολιτιστικης και πολιτισμικης δρασης του Δημου.

Στην ουσιαστικη λειτουργια μεσω αναβαθμισης του, του μουσειου του μυλου
Μπουσιου.

-

Στην διεκδικηση για επιστροφη των Γρεβενιωτικων εκθεματων από αλλα μουσεια.

-

Στην παραχωρηση χωρου για μονιμη εκθεση και προβολη οικογενειακων συλλογών.

Σινε-Μανακεια:στη λειτουργια του στο Πνευματικο Κεντρο και στην αναβαθμιση του
τροπου λειτουργιας του.

Στη στηριξη των Πολιτιστικων Συλλογων για την αναβιωση και αναβαθμιση εθιμων
και εκδηλωσεων.

-

Στην εξευρεση χωρων στεγασης για τους Πολιτιστικους συλλογους.

-

Στην αναβαθμιση και αξιοποιηση του χωρου του θεατρου (καστρακι).

Και επειδη πολιτισμος χωρις παιδεια, φιλες και φιλοι, δεν είναι δυνατον να υπαρξει,
μεγαλο μερος του ενδιαφεροντος μας θα επικεντρωθει στη δημιουργια ολων εκεινων των
προυποθεσεων, που θα συμβαλλουν στην πληρεστερη, λειτουργικοτερη και φυσικα
ποιοτικοτερη μορφωση των παιδιων μας. Ετσι…
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Θα επιμεινουμε στη διεκδικηση και λειτουργια τμηματων ΤΕΙ και Πανεπιστημιακων
σχολων σε συνεργασια με το Πανεπιστημιο Δυτ. Μακεδονιας, ώστε οι εξαγγελθεισες
κηβερνητικες αποφασεις, να μη μεινουν για μια ακομη φορα απλες εξαγγελιες.

-

Θα επιδιωξουμε τη δημιουργια και λειτουργια σχολων μαθητειας ΟΑΕΔ.

Η ιδρυση και λειτουργια νεου παιδικου σταθμου και νηπιαγωγειου θα βοηθησει
σημαντικα τις εργαζομενες μητερες να επιτελεσουν το διπλο τους ρολο.

Η αναπλαση και αναβαθμιση των αυλιων χωρων των σχολειων, θα αποτελεσει
βασικη μας προτεραιοτητα. Με τη διαμορφωση χωρων πρασινου,τη δημιουργια κερκιδων,
την επιστρωση των δαπεδων, με τον εξοπλισμο των αθλητικων εγκαταστασεων, με τη
δημιουργια μικροθεατρου και εκπαιδευτικων κηπων. Κι όλα αυτά με τη χρηση υλικων
φιλικων προς το ατομο και το περιβαλλον.

-

Θα υπαρξει επαναπροσδιορισμος του ρολου του Αθλητικου σχολειου.

-

Και τελος θα επιμεινουμε στο Προγραμμα Αθλητισμος και Παιδεια.

Δε θα μπορουσαμε βεβαια, εμεις που τοσο επαγγελλομαστε τον ανθρωπο και την αναγκη
σεβασμου της υπαρξης του, να μη σταθουμε με αγαπη, συμπονοια και ιδιαιτερη προσοχη
απεναντι σ αυτους που μας χρειαζονται…κι αναφερομαι στους πολυτεκνους, τα Ατομα με
Ειδικες Αναγκες, και τους απομαχους της ζωης, τους ηλικιωμενους.Πρεπει με τη σταση μας
και τη συμπεριφορα μας να αποδειξουμε ότι ειμαστε διπλα τους, ότι νιωθουμε τις αναγκες
τους, ότι αποτελουμε μια κοινωνια αλληλεγγυης και ανθρωπιας, που είναι ετοιμη να
τους δεχτει και να τους αγκαλιασει.
Η σημερινη Δημοτικη αρχη, σε
γενικες γραμμες, εκανε βηματα προς τη σωστη κατευθυνση στο θεμα αυτό. Δικη μας
υποχρεωση είναι να συνεχισουμε και να μεγιστοποιησουμε την παρεμβαση μας,
αποδεικνυοντας ετσι εμπρακτα ότι η ανθρωπινη κοινωνια, ακομη υπαρχει. Ετσι, θα
στοχευσουμε…
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¨
Στην διατηρηση και στην προσπαθεια περαιτερω ενισχυσης του προγραμματος για
την οικονομικη ανακουφιση των πολυτεκνων, των ατομων με ειδικες αναγκες και αλλων
ευπαθων ομαδων συμπολιτων μας.

¨
Στη στενη συνεργασια με το Συλλογο ΑΜΕΑ, που θα εχει να κανει τοσο με την
υλοποιηση προγραμματων απασχολησης και καταρτισης, οσο και με την ιδρυση Ειδικων
κεντρων Επαγγελματικης Μαθητειας για ενηλικες, εξασφαλιση εργασιας και ενταξη τους
στην κοινωνια.

¨
Στην εξευρεση νεου λειτουργικου χωρου που να ικανοποιει τις αναγκες και τις
ιδιαιτεροτητες των ηλικιωμενων, σε συνενοηση με το ΔΣ του ΚΑΠΗ.

¨
Στη συνεχιση του προγραμματος “Βοηθεια στο σπιτι”, μεσα από τη στενη συνεργασια
Δημου-Νοσοκομειου και Κοινωνικης Προνοιας, για την εξυπηρετηση και την ανακουφιση
ατομων που χρηζουν ειδικης φροντιδας στα ορια του Δημου.

Φυσικα φιλες και φιλοι, δε θα μπορουσαμε να μη σταθουμε κοντα στην εποχη μας. Κοντα
στις τεραστιες δυνατοτητες, που οι νεες τεχνολογιες μας παρεχουν. Ετσι, μεσα από τις
ου ΚΠΣ θα καταβληθει
δρασεις του 3
προσπαθεια να μεταβληθει ο Δημος Γρεβενων σ ένα “ηλεκτρονικο Δημο”. Με απωτερο στοχο
τη λειτουργικη και οργανωτικη του ανασυγκροτηση, τη ταχυτητα των παρεχομενων
υπηρεσιων, τη βελτιωση της σχεσης Δημοτικης αρχης και δημοτη, την ουσιαστικη προωθηση
του τουριστικου προιοντος και των επιμερους παραμετρων του, που εχουν να κανουν με την
ιστορικη και πολιτιστικη μας κληρονομια, την προστασια του περιβαλλοντος κλπ. Για να
καταστουν δυνατα όλα τα παραπανω, θα επιδιωξουμε να υλοποιησουμε τις παρακατω
δρασεις:

Εκπαιδευση-καταρτιση των υπαλληλων ΟΤΑ καθως και ομαδων πολιτων στις
“βασικες δεξιοτητες” των Τεχνολογιων της Πληροφοριας και των Επικοινωνιων (ΤΠΕ).

Αναπτυξη εφαρμογων Γεωγραφικων Συστηματων Πληροφοριων (ΓΣΠ), τα οποια θα
παρεχουν δυνατοτητες πληροφορησης σχετικα με τα Δημοτικα τελη, διαχειρισης χωρων
αναψυχης, αποτυπωσης καταστασης δικτυων κοινης ωφελειας και δημοτ. Οδικου δικτυου,
διορθωσης βλαβων, δημογραφικης αναλυσης κλπ.
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Αξιοποιηση των δυνατοτητων των Υπηρεσιων Τηλεδιασκεψης, για την καλυψη των
αναγκων επικοινωνιας μεταξυ διαφορων φορεων και αμεσης επικοινωνιας μεταξυ Δημοτικης
Αρχης και Τοπικων Διαμερισματων.

Δημιουργια κεντρικων δικτυακων τοπων (e-Government) για την εξυπηρετηση του
πολιτη με στοχο την παροχη πληροφοριων και υπηρεσιων.

Δημιουργια συστηματος εξυπηρετησης της σχεσης Δημοτικων Υπηρεσιων και
Πολιτη, ως μεσο για αποτελεσματικοτερη μεταξυ τους επικοινωνια.

Δημιουργια “Εξυπνων Κοινοτητων”, στις οποιες θα αναπτυχθει σειρα
ολοκληρωμενων υπηρεσιων από τοπικους φορεις, που θα παρεχονται μεσα από το
διαδικτυο στους πολιτες.

Προωθηση του Τουριστικου μας Προιοντος με το σχεδιασμο και την αναπτυξη
δικτυακων τοπων και προσθετων εφαρμογων infokiosks.

Εφαρμογη δρασεων για τη διαχειρηση και προστασια του φυσικου περιβαλλοντος με
τη χρηση των Τεχνολογιων της Πληροφοριας και των Επικοινωνιων (ΤΠΕ).

Βασικη μας θεση αποτελει το ενδιαφερον μας για τους νεους ανθρωπους. Μια θεση που
αντικατοπτριζεται τοσο στην επιμονη μας σε θεματα που αφορουν τους νεους, όπως η
Παιδεια, ο Πολιτισμος, οι νεες Τεχνολογιες και ο Αθλητισμος, οσο και στην κυρια θεση του
προγραμματικου μας λογου, που εχει να κανει με την πιστη μας σε μια πολη και ένα Δημο με
μικροτερη ανεργια, περισσοτερες ευκαιριες, καλυτερη ποιοτητα ζωης.

Θα προσπαθησουμε να καλλιεργησουμε αθλητικη συνειδηση στις νεες και στους νεους,
επιμενοντας σε όλα εκεινα που εκπορευονται από τον αθλητισμο…κι αναφερομαι στα σωμ
ατικα οφελη, στην καλλιεργεια του ηθους, στην αποτροπη από άλλες επικινδυνες
ατραπους.
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Πως θα τα καταφερουμε όλα αυτά;

Με την πληρη εκμεταλλευση των ΜΜΕ για συνεχη προβολη των δρασεων των
τοπικων συλλογων για καλλιεργεια αθλητικης συνειδησης στις νεες και στους νεους του
Δημου μας.

-

Με την βραβευση των καλυτερων σωματειων και αθλητων κάθε χρονο.

-

Με την απροσκοπτη συνεχιση της λειτουργιας του Εθνικου Κολυμβητηριου.

-

Με την κατασκευη νεου Δημοτικου Σταδιου

Με την ουσιαστικη στηριξη των Αθλητικων συλλογων (με παρακρατηση 10% επι των
αναθεσεων)

Με την συνεχιση των προγραμματων μαζικου αθλητισμου για παιδια-γυναικες-τριτη
ηλικια.

-

Με την εξευρεση χωρων στεγασης των αθλητικων συλλογων.

Με την αναβαθμιση του αθλητικου κεντρου «ΜΕΡΑΣ» μεσα απο τη δημιουργια νεων
αθλητικων χωρων, τη συντηρηση των υπαρχοντων και την πληρη αξιοποιηση τους.

Ένα από τα σημαντικοτερα θεματα,στο οποιο δινουμε ιδιαιτερη βαρυτητα και σημασια
είναι η σχεση της σημερινης Δημοτικης Αρχης με τα Τοπικα Διαμερισματα. Μια σχεση στην
οποια επικρατησε ο συγκεντρωτισμος και κατ επεκταση η πληρης αδιαφορια. Μια σχεση
την οποια η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δεσμευται πληρως να αντιστρεψει.
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Αν σε κατι σιγουρα απετυχε, φιλες και φιλοι, η σημερινη δημοτικη αρχη, είναι η
αποκατασταση σχεσεων ισοτιμης και δημιουργικης συνεργασιας με τα Τοπικα συμβουλια.
Δεν είναι τυχαιο το γεγονος, ότι όλα ανεξαιρετως τα τοπικα συμβουλια καταλογιζουν στη
Δημοτικη αρχη αδιαφορια, αλαζονικη σταση και συμπεριφορα, μεροληπτικη πολιτικη. Είναι
βεβαιο πως η αδιαφορια τρισημιση χρονων δεν μπορει να αντισταθμιστει από το περιεργο,
δολιο και καιροσκοπικο ενδιαφερον των τελευταιων προεκλογικων μηνων.Απ την άλλη ο κ.
Δημαρχος λειτουργησε με συγκεντρωτικη λογικη, οικειοποιουμενος όλα οσα προοριζονταν
για την εξυπηρετηση των αναγκων των κατοικων των Δημοτικων διαμερισματων. Ετσι,
παρακρατησε σε μεγαλο βαθμο και διαχειριστηκε ο ιδιος την ΣΑΤΑ, επιδιωκοντας μεσα από
αυτό να ικανοποιησει τις δικες του ιδιαιτερες στρατηγικες επιλογες.

Εμεις φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες, ειμαστε αποφασισμενοι να ανατρεψουμε
την υπαρχουσα κατασταση. Να σεβαστουμε τις αναγκες των κατοικων των τοπικων
διαμερισματων. Να τιμησουμε τους εκπροσωπους τους. Κι αυτό θα το πραξουμε…

¨
Με την αναβαθμιση του λογου και του ρολου των Τοπικων Συμβουλιων και τη
μεταφορα ουσιαστικων αρμοδιοτητων αλλα και μεσων για να τις ασκησουν. Τα τοπικα
συμβουλια θα αποφασιζουν, αλλα και θα υλοποιουν.

¨
Με την αποκατασταση σχεσης ισοτιμιας, αμοιβαιοτητας και
εμπιστοσυνης.
¨
Με την τακτικη παρουσια των γραμματεων στα Δημοτικα
διαμερισματα και με την παραμονη τους στα χωρια σε δυσκολες και
φορτωμενες περιοδους, όπως αυτές των εξισσοτικων και των
επιλεξιμων, για οσο χρονο απαιτηθει.
¨

Με τις Τακτικες συνεδριασεις των Τοπικων Συμβουλιων.

¨
Με τον ορισμο Αντιδημαρχων, υπευθυνων να παρευρισκονται στις συνεδριασεις των
τοπικων συμβουλιων.

¨

Με την τακτικη παρουσια του Δημαρχου στα Δημοτικα διαμερισματα.
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¨
Με την διαθεση της ΣΑΤΑ που αναλογει σε κάθε τοπικο διαμερισμα για την καλυψη
των καθημερινων αναγκων τους.

Τελειωνοντας φιλες και φιλοι, την παρουσιαση του προγραμματικου μας λογου, θελω να
σταθω σ αυτό που εμεις ονομαζουμε αναπτυξιακο οραμα. Θελουμε μεσα από την
πρωταγωνιστικη μας παρουσια, να προχωρησουμε σε μια δομικη αλλαγη της ψυχολογιας
της Γρεβενιωτισσας και του Γρεβενιωτη. Ξερουμε ότι αντιμετωπιζει το μελλον του στα
Γρεβενα με επιφυλακτικοτητα και καχυποψια. Νιωθει τις δυναμεις του να μην αρκουν για να
ξεπερασει όλα εκεινα που χρονια τωρα σωρρευτηκαν και καθιστουν την καθημερινοτητα του
δυσκολη και προβληματικη.Γνωριζουμε ότι τον τσακιζει η συνειδητοποιηση του οικονομικου
μαρασμου του τοπου, με την τεραστια ανεργια, την πληθυσμιακη αιμορραγια, την
δημογραφικη υστερηση. Θελει να νιωσει πως μπορει και παλι να αντιμετωπισει τη ζωη με
ελπιδα και αισιοδοξια.

Εμεις, αυτό θα του δωσουμε ΕΛΠΙΔΑ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.

Μεσα από την αναπτυξιακη μας προταση, που θα στοχευει σε τρεις συγκεκριμενους
στοχους: να μειωσει την ανεργια, να σταματησει την εσωτερικη μεταναστευση, να
συμβαλλει στην πληθυσμιακη και οικονομικη μας αναπτυξη.

Οραμα μας λοιπον, είναι να γινει ο Δημος Γρεβενων ένα συγχρονο κεντρο παροχης
τουριστικων υπηρεσιων, καλυπτοντας ετσι την ευρυτερη περιοχη της Πινδου και
παιζοντας ένα πιο ενισχυμενο ρολο στην ευρυτερη περιοχη
. Πραγμα που μπορει να συμβει…

Με την αξιοποιηση προς οφελος του Δημου της ολης προσπαθειας για αναπτυξη
στα ορεινα Γρεβενα.

Με την αξιοποιηση των προγραμματων οικιστικης αναβαθμισης και κατ επεκταση την
βελτιωση της εικονας της πολης.

-

Με τον εξωραισμο των υπαρχοντων δημοτικων χωρων και τη δημιουργια παρκων και
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πνευμονων πρασινου.

Με τη δημιουργια Κεντρου Υποδοχης Επενδυτων, για την υποβοηθηση των
συμπολιτων μας αλλα και ξενων να επενδυσουν στην περιοχη.

Με την αξιοποιηση της ιστορικης και πολιτιστικης μας παραδοσης και κληρονομιας,
μεσα από οργανωμενες μεθοδους επικοινωνιας και προβολης.

Με την εκμεταλλευση των παραγωγικων δυνατοτητων του τοπου και την προβολη
των εγχωριων παραδοσιακων προιοντων μας.

Με τη δημιουργια ολης εκεινης της τουριστικης υποδομης, που θα καθιστα ευκολη
αλλα και ποιοτικη τη διαμονη του επισκεπτη στα Γρεβενα.

Με την αναληψη μιας κοινης με ομορους δημους προσπαθειας για συνεχη, αρτια και
ακρως επαγγελματικη προβολη των τουριστικων μας δυνατοτητων.

Με την ολοκληρωση μιας προσπαθειας που εχει ηδη ξεκινησει για τη δημιουργια του
Κεντρου Μηχανοκινητου Αθλητισμου Δυτ. Μακεδονιας, με παραλληλες δραστηριοτητες
εναλλακτικου τουρισμου και Πολιτιστικων εκδηλωσεων, δημιουργια CAMBING, όπως επισης
και τη δημιουργια του φορεα διαχειρισης αυτου.

Με τη τουριστικη αξιοποιηση των φυσικων μας καλλονων. Χαρακτηριστικο
παραδειγμα αποτελει η αξιοποιηση του Βενετικου ποταμου.

Με τη δημιουργια ενός πληρους και καταλληλα οργανωμενου Παρκου αγριας ζωης,
πολου προσελκυσης επισκεπτων.
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Με την δημιουργια χωρων αναψυχης, σε μια τεραστια αναξιοποιητη εκταση κατά
μηκος του Γρεβενιτη, με παρκα νερου, αναψυκτηρια, χωρους πρασινου.

Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

Θεωρησα σκοπιμο να αναφερθω σε όλα τα παραπανω, θελοντας να καταδειξω ότι η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ είναι εδώ…με σκεψεις και συγκεκριμενες προτασεις. Με διαθεση
για προσφορα. Με προθεση να βοηθησει στο να αναγεννηθουν τα Γρεβενα.Με συγκροτημενο
οραμα και συστηματικη προσπαθεια, εχοντας στο κεντρο της πολιτικης μας τον ανθρωπο,
με αυτοπεποιθεση και σιγουρια, μπορουμε να πραγματοποιησουμε αλματα προοδου,
πραγματικου εκσυγχρονισμου και ουσιαστικης αναπτυξης.Πιστευουμε στους ανθρωπους μας
και στις δυνατοτητες τους… μα πανω απ όλα πιστευουμε σε σας. Πιστευουμε στις νεες και
στους νεους…και ζηταμε τη βοηθεια σας.Ξερουμε πως όλα οσα επαγγελλομαστε, δεν είναι
δυνατον να γινουν από τη μια στιγμη στην άλλη. Δεν εχουμε αυταπατες. Είναι όμως η ωρα
να κανουμε ένα νέο ξεκινημα. Μαζι με ολους εσας. Μαζι με την κοινωνια. Μια κοινωνια την
οποια ακουμε και σεβομαστε. Γιατι, φιλες και φιλοι, είναι βεβαιο ότι η κοινωνια σημερα
βγαινει μπροστα από την πολτικη. Και δεν μπορει να τη διχασει κανενας, γιατι την ενωνουν
τα ιδια προβληματα, οι ιδιες αγωνιες για το αυριο.Εμεις στελνουμε σημερα το δικο μας
μηνυμα. Και ειναι αυτό μηνυμα ενοτητας και αλληλεγγυης. Περα από διχαστικους
λογους, διχαστικες συμπεριφορες, ανεξελεγκτους φανατισμους, που στο κατω-κατω, είναι
η τελευταια γραμμη αμυνας του αδυναμου, είναι κινηση απελπισιας.

Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

Επιτρεψτε μου στο σημειο αυτό, να σας πω κατι το οποιο ολοι πολύ καλα γνωριζετε. Οι
δυνατοι ειμαστε εμεις. Ειμαστε δυνατοι πολιτικα.
Γιατι εχουμε μαζι μας ολους εσας, που μας περιβαλλετε με την εμπιστοσυνη σας και την
αγαπη σας. Ειμαστε -και πιστεψτε το αυτόη επομενη Δημοτικη Αρχη
και εχουμε πληρη συναισθηση των ευθυνων και των υποχρεωσεων μας απεναντι στον τοπο,
απεναντι σ ολους τους Γρεβενιωτες.Ο χρονος που απομενει μεχρι τις εκλογες είναι χρονος
για ακομη περισσοτερη δουλεια απ ολους μας. Εντεινουμε τον ελεγχο μας στα πεπραγμενα
της σημερινης Δημοτικης αρχης,. Δινουμε ακομη μεγαλυτερη εμφαση στην εξειδικευση και
την προβολη της εναλλακτικης μας προτασης. Απλωνουμε τα χερια σε ολες τις
Γρεβενιωτισσες και ολους τους Γρεβενιωτες, οποια κι αν είναι η ιδεολογικη τους
προελευση, ότι κι αν ψηφισαν χτες. Προχωρουμε μπροστα, κοιτωντας τον ανθρωπο διπλα
μας. Παλευουμε για το οραμα….
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