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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

Αγαπητοι συνδημοτες,

Εχω την αισθηση, πως οσο πιο πολύ συναντιομαστε, τοσο πιο πολύ
καταλαβαινομαστε. Αρκει ένα απλο σαλπισμα για να δημιουργησει ένα σκηνικο σαν
το σημερινο..με ανθρωπους παθιασμενους για τον τοπο τους, με διαθεση για
συμμετοχη και συνεισφορα, με ορεξη για ακομη μεγαλυτερους και περισσοτερους
αγωνες. Αναφερομαι σε σας φιλες Γρεβενιωτισσες και φιλοι Γρεβενιωτες, που με
την παρουσια σας σημερα εδώ, ερχεστε να επιβεβαιωσετε με τον πιο
κατηγορηματικο τροπο την αποφαση σας να αγωνιστειτε με καθαροτητα και
ανιδιοτελεια για τον τοπο μας, για σας, για το μελλον των παιδιων σας.

Κι απ την άλλη ειμαστε εμεις..οι συνεργατες μου κι εγω, που τολμαμε και
βγαινουμε μπροστα, παιρνοντας δυναμη από τη δικη σας παρουσια και
επιζητωντας μεσα από τη στενη μας σχεση, να δημιουργησουμε ολες εκεινες τις
προυποθεσεις που θα μας βοηθησουν τελικα να σταθουμε κοντα στον τοπο μας,
κοντα στους ανθρωπους του.

Φιλες και φιλοι,

Νιωθω την αναγκη να σας ευχαριστησω για μια ακομη φορα που ανταποκριθηκατε
στο καλεσμα μας...
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Κι είναι αυτό, το καλεσμα ενός συνδυασμου που πιστευει σε συγκρεκριμενες και
παγιες αρχες. Που πιστευει στη συνεχεια και στη συνεπεια. Στην κοινωνικη
αλληλεγγυη. Στην ανοικτη και ελευθερη κοινωνια. Ειμαστε εμεις που βγαινουμε
μπροστα σ αυτό τον αγωνα και αφουγκραζομαστε ολες και ολους. Τις νεες και τους
νεους. Τις ωριμες και πιο παραγωγικες ηλικιες, αλλα και τους μεγαλυτερους…τους
ηλικιωμενους. Βγαινουμε μπροστα με λογο ξεκαθαρο και θεσεις δεσμευτικες. Με
σεβασμο στον πολιτη. Χωρις ακροτητες και λεονταρισμους. Χωρις λεκτικες
ακροβασιες και εκβιαστικα δειλληματα.Όλα αυτά τα αφηνουμε στους αλλους. Σ
αυτους που ξεμειναν στο χτες και προσπαθουν με αποπειρες νεων
περιχαρακωσεων, με αντιδημοκρατικες πρακτικες και καθεστωτικες μεθοδευσεις
να αλωσουν τη συνειδηση σας. Εμεις όμως, μαζι με ολους εσας, λεμε όχι στο
καθεστως και σ αυτους που το εκφραζουν. Απλωνουμε τα χερια σε ολους τους
πολιτες διπλα μας. Χωρις να μας νιαζει τι ψηφισαν μεχρι χτες. Δινουμε τα χερια
στους νεους ανθρωπους και κυνηγαμε το αυριο. Σας καλουμε να πραξετε ολοι το
ιδιο. Βαλτε σκοπο σας να αποδεικνυετε κάθε στιγμη,πως εμεις δεν
συμβιβαζομαστε, δεν υποτασσομαστε, δεν σκυβουμε το κεφαλι, δεν
αιχμαλωτιζομαστε στις υποπτες και δολιες μεθοδευσεις τους.

Φιλοι συνδημοτες,

Με τα εγκαινια του εκλογικου μας κεντρου, μπαινουμε πλεον στην τελικη ευθεια,
αυτου του δυσκολου και απαιτητικου αγωνα. Οι στοχοι που από την αρχη θεσαμε
ανεβασαν τον πηχη ψηλα. Ανεβασαν το μετρο της δικης μας ευθυνης και ναστε
σιγουροι πως αυτό δεν μας τρομαζει. Ανεβασαν το μετρο της δικης σας
προσδοκιας και αυτό μας προκαλει διπλα. Ανεβασαν τελος, το μετρο για καλυτερο,
ποιοτικοτερο, πιο κοντα στις ανθρωπινες αναγκες σας, αποτελεσμα. Με τον
ιδεολογικο και προγραμματικο μας λογο, κρατουμε ψηλα τις αξιες και τα ιδανικα
μας. Αναδεικνυουμε τις παραδοσεις και τον πολιτισμο μας. Ανοιγουμε καινουριους
δρομους. Δεν θα κουραστω να επαναλαμβανω, πως τα προβληματα είναι κοινα για
ολους. Δεν εχουν κομματικους χρωματισμους. Τα μονοπατια του χτες δεν οδηγουν
πουθενα. Αρκετα μας στοιχισαν οι διακρισεις και οι διαχωρισμοι του χτες.
Διανυουμε μια εντελως νεα εποχη. Εχουμε ένα οραμα για τον τοπο μας. Για την
κοινωνια μας. Για την κάθε οικογενεια, Για κάθε έναν από σας. Κι αυτό το οραμα
εχει ηδη ξεκινησει να υλοποιειται. Ελατε λοιπον, να το τρεξουμε παρεα, πιασμενοι
χερι-χερι, με εμπιστοσυνη και σιγουρια.

Φιλες και φιλοι,

2 / 12

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002 - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2002 00:00

Όπως και πριν ειπα, μπαινουμε σημερα στη τελικη ευθεια, που θα μας οδηγησει
στις καλπες της 13 ης Οκτωβριου. Ειχαμε την ευκαιρια, ολο αυτό το διαστημα να
ανοιξουμε έναν ανοικτο και ειλικρινη διαλογο μαζι σας. Κλεισαμε ηδη έναν πρωτο
κυκλο επισκεψεων στα Δημοτικα Διαμερισματα, μεσα από τον οποιο συλλεξαμε, με
την δικη σας μεγαλη ομολογουμενως συνδρομη, τις αποψεις, τις σκεψεις, τους
προβληματισμους και τελος τις προτασεις σας. Ο διαλογος που εγκαινιασαμε μαζι
σας, ηταν πιστευουμε ανοικτος, ελευθερος και απροκαλυπτος. Ενας διαλογος που
σε καμμια περιπτωση δεν προσωποποιηθηκε…κι αυτό γιατι ο στοχος, τοσο ο δικος
μας, οσο και ο δικος σας, ηταν κοινος. Κι ηταν αυτος το ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
σε ολες τις Γρεβενιωτισσες και ολους τους Γρεβενιωτες.
Αν
επιχειρουσα να κωδικοποιησω τα αποτελεσματα αυτου του διαλογου, θα κατελειγα
σε συγκεκριμενες επιταγες του εκλογικου σωματος, προς ολους εμας, που σημερα
διεκδικουμε την ψηφο και στηριξη του. Τι θελουν λοιπον οι ψηφοφοροι;

¨
Απαιτουν την αμφιδρομη σχεση Δημοτικης Αρχης και Δημοτικων
Διαμερισματων, κεντρου και περιφερειας.

¨

Απαιτουν δημοκρατικοτητα

¨

Απαιτουν πολυσυλλεκτικοτητα

¨

Απαιτουν δυναμικη συλλογικοτητα

¨

Απαιτουν αποτελεσματικοτητα στις δρασεις μας.

¨

Απαιτουν ενεργοποιηση του συνολου των δυναμεων μας

¨
Απαιτουν συμμετοχη της λαικης βασης στη διαμορφωση των προτεραιοτητων,
των ιεραρχησεων και των κρισιμων αποφασεων μας
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¨
Απαιτουν καινουριους δρομους για τους ικανους και τους καταξιωμενους στις
τοπικες κοινωνιες και στους χωρους δουλειας.

¨
Απαιτουν εμπρακτη ενθαρρυνση της ενεργοποιησης του πολιτη και ειδικοτερα
της νεας γενιας στα κοινα.

¨

Απαιτουν ενταση στην παραγωγη του Δημοτικου εργου.

¨
Απαιτουν αποτελεσματικη και αδολη παρουσια διπλα στον πολιτη, ασχετα με
το τι ψηφισε.

¨
Απαιτουν τελος, αξιοποιηση του ανθρωπινου δυναμικου μας, αξιοκρατια,
διαφανεια και ευκαιριες για ολους.

Θεωρω, ότι το μηνυμα, ετσι όπως το εισπραξαμε, είναι συγκλονιστικο. Για δυο
λογους. Πρωτον γιατι καταγραφει τα αυτονοητα, τα οποια όμως, αυτοι που μεχρι
σημερα χειριζονται τις τυχες του τοπου, ακριβως επειδη ηταν αυτονοητα, δεν
μπορεσαν δυστυχως να τα αντιληφθουν.Και δευτερον γιατι αυτό το μηνυμα
συμπιπτει απολυτα με τις δικες μας αρχες. Αυτες που και στην Ιδρυτικη μας
Διακηρυξη μας καταθεσαμε και εκαναν λογο για δικαιοσυνη, αξιοκρατια,
συλλογικοτητα, σεβασμο, αποκεντρωτικη λογικη.

Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

Ειλικρινα θα προτιμουσα η τοποθετηση μου σημερα να εστιασει κυρια το
ενδιαφερον της στο τι εμεις σκεφτομαστε να κανουμε, στο πως εμεις
αντιλαμβανομαστε τα προβληματα και τον τροπο επιλυσης τους. Όμως οσο οι
μερες προχωρανε, τοσο περισσοτερο ξεδιπλωνεται μπροστα μας με τροπο
απροκαλυπτο πλεον, ο τροπος με τον οποιο σκεπτονται, αποφασιζουν και τελικα
ενεργουν. Αναφερομαι, όπως πολύ καλα καταλαβαινεται, στη σημερινη Δημοτικη
Αρχη και στα παρακλαδια της. Που στην αγωνια τους να περισωσουν ότι
περισσοτερο μπορουν, καταφευγουν σε μεθοδευσεις, τακτικισμους και πραξεις,
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που τελικα μειωνουν, υποβιβαζουν και γιατι όχι, τελειως εξαφανιζουν και
διασυρουν εννοιες όπως δημοκρατια, διαφανεια, πολιτικη ηθικη. Ειμαι σιγουρος
πως πολύ από εσας εχετε γινει μαρτυρες ή ισως και δεκτες καταστασεων σαν τις
παραπανω. Οπου στο ονομα ειτε της συγκροτησης του δικου τους ψηφοδελτιου,
ειτε της συρρικνωσης του δικου μας, ειτε της εκλογικης τους καλυτερης
προοπτικης, καταπατουν βαναυσα αυτά για τα οποια από εσας ταχτηκαν να
υπηρετουν. Κι αναφερομαι τοσο στο θεσμο της Αυτοδιοικησης, οσο και σε
θεμελιωδεις συνταγματικες εννοιες, που εχουν να κανουν με την ελευθερη,
δημοκρατικη, αντικειμενικη και αβιαστη εκφραση του καθ ένα από εσας, την
ανοθευτη κριση του, την απαλλαγμενη από πιεσεις, ατελεσφορες και
καιροσκοπικες υποσχεσεις και διορισμους, εκλογικη του συμπεριφορα.
Τι κανουν λοιπον…αξιοποιουν με τροπο προκλητικο τις δυνατοτητες που τους δινει
η εξουσια. Χειριζονται τα δημοτικα πραγματα καταπατωντας κάθε εννοια
δεοντολογιας και χρηστης συμπεριφορας. Εχουν την αισθηση πως ο δικος σας
πλουτος, η δικη σας περιουσια αποτελει δικο τους τσιφλικι. Καταβαλλουν έναν
αγωνιωδη αγωνα να παρουσιασουν εργο λιγους μονο μηνες πριν τις εκλογες, όταν
επι τρισημιση χρονια προκλητικα αδιαφορουσαν.

Χαρακτηριστικο παραδειγμα και επιτρεψτε μου να σας το αναφερω, όταν κατά την
επισκεψη μου στο Μεγ. Σειρηνι, λιγες μερες πριν, στις 11 η ωρα το βραδυ και υπο
βροχην μαλιστα, μανιωδως ασφαλτοστρωναν δρομους του χωριου.Θεωρουν
φαινεται ότι εχουν απεναντι τους αβουλα οντα, που ευκολα μπορουν να
παρασυρθουν κι όχι πολιτες ενεργους, με νου και ανεπτυγμενη πολιτικη κριση.
Αλλα δεν σταματουν εκει…πανε ακομη παραπερα και προσεγγιζουν απ τη μια
τους απλους ψηφοφορους, προσπαθωντας με ανομα μεσα, να νοθευσουν την κριση
τους και απ την άλλη και προσεξτε το αυτό σας παρακαλω, ανθρωπους που ειχε
γινει ηδη γνωστο οτι θα μετειχαν στο δικο μας συνδυασμο, με σκοπο να
αποτρεψουν τη συμμετοχη τους. Αυτόν τον δευτερο και δυσκολο βεβαια ρολο, τον
ειχε αναλαβει προσωπικα ο ιδιος ο κος Δημαρχος σε αρκετες περιπτωσεις.
Επιδεικνυοντας με ακομψο και προκλητικο τροπο το ποσο μικροψυχος και τελικα
ποσο πολιτικα ανεπαρκης είναι.

Τα μεσα που χρησιμοποιουν γνωστα…Προσεγγιζουν, υποσχονται διορισμους και
σε μερικες περιπτωσεις μαλιστα, διοριζουν κιολας, ανθρωπους της αλλης μεριας.
Σ εσας, φιλες και φιλοι, που ειστε ψηφοφοροι του ΠΑΣΟΚ δεν ερχονται…γιατι
εσας, απλα, δεν σας χρειαζονται μια και σας θεωρουν δεδομενους. Ειμαι σιγουρος
όμως ότι γελωνται πλανην οικτραν. Απ την άλλη παλι, προειδοποιουν για τη μη
ανανεωση συμβασεων εργασιας, οσων ηδη εργαζονται στο Δημο ή σε εταιριες του
Δημου με συμβασεις ορισμενου χρονου. Δολια, επισημαινουν ότι δηθεν αν εμεις
ερθουμε στα πραγματα, θα ξεκινησουμε έναν αγωνα εκκαθαρισης, απολυοντας
τους μη αρεστους σε μας. Προχωρουν σε κάθε ειδους παροχες, από προμηθεια
υλικων μεχρι επεκτασεις δικτυου της ΔΕΗ, για να εξυπηρετησουν φτωχες και
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πολυτεκνες οικογενειες, που χρονια τις κοροιδευαν, αλλα που τωρα, παρασυρμενοι
από την εκλογικη τους αγωνια, τις θυμηθηκαν. Ψευδονται ασυστολα, φιλες και
φιλοι, ποικιλοτροπα πιεζουν, στοχευοντας τελικα σε ένα και μονο στοχο. Να
αλλιωσουν την πραγματικη βουληση των πολιτων, τη δικη σας πραγματικη
βουληση.

Καλλιστα θα μπορουσε να ισχυριστει καποιος, πως όλα τα παραπανω συμβαινουν.
Πως είναι συνηθισμενα πραγματα στα εκλογικα παιχνιδια. Και συμφωνω σ αυτό.
Δεν παυουν όμως αυτές οι τακτικες να καταγραφουν νοοτροπιες και συμπεριφορες
πολιτικα και ηθικα απαραδεκτες, αποκρουστικες, καταδικασμενες στη συνειδηση
κάθε πολιτη. Εκεινου του πολιτη που απεχθανεται καταστασεις νοσηρες,
καταστασεις που στρεβλωνουν τελικα και παραποιουν τη λαικη βουληση και
κυριαρχια. Και τετοιοι πολιτες ειστε εσεις, είναι η σιωπηλη μαζα των απλων
ανθρωπων, που ξερουν να στελνουν, όταν ερθει η δικη τους ωρα, το δικο τους
μηνυμα. Μηνυμα απορριψης, μηνυμα καταδικης τετοιων απαραδεκτων
συμπεριφορων και των φορεων τους. Επιτρεψτε μου όμως, φιλοι συνδημοτες να
σας πω στο σημειο αυτό δυο πραγματα. Απ τη μια, θελω να περασω σε ολους οσους
ειστε σημερα εδώ, αλλα και σε οσους μας παρακολουθουν απο τις οθονες των
τηλεορασεων τους το δικο μας καλεσμα. Μη πτοειστε φιλες και φιλοι από αυτές
τις μεθοδευσεις. Αντισταθειτε στις πρακτικες που υποβιβαζουν τους θεσμους.
Καταγγειλτε με θαρρος και ενταση εκεινους και εκεινα που σας υποτιμουν και σας
υποβιβαζουν. Αποδειξτε ότι ειστε πολιτες που αξιζετε σεβασμο και αντικειμενικη
μεταχειριση. Επενδυστε πανω μας για να ανατρεψουμε μια για παντα αυτή τη
φθαρμενη, γκριζα, οζουσα κατασταση.

Απ την αλλη παλι, πρεπει να καταστησω σαφες, πως για όλα οσα παραπανω
καταγγελλω, δεν επικαλλουμαι νομικες παρατυπιες ή αξιοποινες πραξεις. Σ αυτά,
ειλικρινα το λεω, επιδεικνυουν αξιοζηλευτη προσοχη. Αυτό το οποιο εγω
καταγγελλω, είναι το ηθικο τους ελλειμμα και ο πολιτικος καιροσκοπισμος, που
συνοδευει κάθε τους ενεργεια. Είναι πραγματα, όμως, με τα οποια εμεις καθετα
διαφωνουμε. Είναι πραγματα τα οποια ξεκαθαρα δεσμευομαστε πως εμεις θα
ανατρεψουμε. Είναι καιρος, επιτελους, να αποκατασταθει το κυρος της πολιτικης
και των πολιτικων. Είναι καιρος να στραφει και παλι ο πολιτης στην πολιτικη.
Εμεις ετσι σκεφτομαστε την παρουσια μας. Γι αυτές μας τις ιδεες ζηταμε τη
ομοθυμη στηριξη σας.

Φιλες και φιλοι,
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Αγαπητες Γρεβενιωτισσες, αγαπητοι Γρεβενιωτες,

Σε αντιθεση με όλα τα παραπανω, εμεις εχουμε ένα διαφορετικο τροπο σκεψης.
Μια διαφορετικη αντιληψη για αυτό που λεγεται πολιτικη. Θελουμε με τη
συμμετοχη μας να δωσουμε αξια και να προβαλλουμε εννοιες όπως δημοκρατια,
λαικη κυριαρχια, αξιοσυνη και αξιοκρατια. Για να το πραξουμε όμως αυτό ζηταμε
και τη δικη σας βοηθεια. Τη δικη σας εμπρακτη παρουσια και προσφορα.
Περιμενουμε να μεταφερετε, ελευθερα και απροκαλυπτα τις σκεψεις, τις
εισηγησεις και τις προτασεις σας. Οσο τολμηρες και αν είναι. Οσο προωθημενες κι
αν μοιαζουν. Αποφαση μας είναι να αποτελεσουμε μια Δημοτικη Αρχη, που θα
μπορει να ανταποκρινεται με περισσοτερη αποτελεσματικοτητα, στις
εξειδικευμενες αναγκες της νεας εποχης και τις αυξημενες απαιτησεις της
συγχρονης κοινωνιας. Στην υλοποιηση της αποφασης μας αυτης, η δικη σας
συμμετοχη είναι πολυσημαντη. Γιατι εσεις βιωνετε τη σκληρη πραγματικοτητα.
Μετρατε στο πετσι σας τις αναποτελεσματικες πολιτικες, που αλλοι εφαρμοζουν
για σας. Ξερετε καλυτερα απ τον καθενα τα προβληματα σας και προσσεγγιζετε τη
λυση τους.
Εμεις αυτό το απλο πραγμα
ζηταμε από εσας. Να μας δωσετε τις σκεψεις σας, να μας καταθεσετε τις ιδεες
σας. Γιατι ξερουμε πολύ καλα,πως αναμεσα μας, μια λεξη κυριαρχει.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. Θελουμε λοιπον, να προχωρησουμε ολες και ολοι μαζι. Να
μετουσιωσουμε το οραμα που εχουμε για τον τοπο μας σε ζωντανη, απτη
πραγματικοτητα. Να φερουμε ξανα αισιοδοξια στους πολλους. Να φτιαξουμε μια
καινουργια κοινωνια με συνοχη, αλληλεγγυη και περισσοτερη ανθρωπια. Να
δωσουμε την ευκαιρια στις νεες και στους νεους να μεινουν στα Γρεβενα. Να
στησουν εδώ τα νοικοκυρια τους. Να ζωντανεψουμε τον τοπο μας.

Φιλες και φιλοι,

Ξερετε ολοι πολύ καλα, ότι το μελλον δεν κερδιζεται από κοινωνιες και ηγεσιες
που τρεχουν πισω από τα γεγονοτα. Κι αυτό ισχυει πολύ περισσοτερο, στην
συγχρονη εποχη της παγκοσμιοτητας, της νεας οικονομιας και της κοινωνιας της
πληροφοριας. Η φυγη προς τα εμπρος είναι βασικη προυποθεση για την κατακτηση
της νεας εποχης.. Τωρα περισσοτερο από ποτε, υποχρεουμαστε να παιρνουμε
αποφασεις, εκτιμωντας αυτά που ερχονται, κι όχι υπολογιζοντας εκεινα που
φευγουν, τωρα πιο πολύ από κάθε άλλη φορα, οι τοπικες κοινωνιες εχουν χρεος να
επενδυουν στον ανθρωπινο παραγοντα, στους νεους ανθρωπους. Μονο ετσι
μπορουν να κερδισουν την εποχη που ερχεται. Και εμεις δεν εχουμε άλλη επιλογη.
Κανενας ας μη προσποιειται πως δεν το καταλαβε. Κουραστηκε η Γρεβενιωτικη
κοινωνια από την υποκρισια. Βαρεθηκε να διαπιστωνει την ιδια ασυνεπεια λογων
και εργων. Κι αυτό-πιστευω- ισχυει πιο πολύ για τις νεες και τους νεους του Δημου

7 / 12

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002 - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2002 00:00

μας. Εμεις τους νιωθουμε και τους καταλαβαινουμε. Όταν η πραγματικοτητα είναι
τοσο βαρεια, οι ανεκπληρωτες υποσχεσεις βαραινουν ακομη πιο πολύ. Δεν
διαφωνουμε. Ένα μονο θελω να προσθεσω. Μια κρισιμη λεξη, και η λεξη αυτή είναι
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Αυτή είναι η απαντηση.Η φυγη δεν ταιριαζει σε ενεργους και
συνειδητοποιημενους πολιτες, όπως ειστε εσεις. Η αποστασιοποιηση δεν είναι
λυση. Το αντιθετο χρειαζομαστε. Ακομη πιο μαζικη συμμετοχη της νεας γενιας
στην πολιτικη διαδικασια. Ακομη πιο δυναμικη συμμετοχη στα κοινα.

Φιλες και φιλοι,

Μιλησα πριν για δυο εννοιες, που για μας εχουν ιδιαιτερη αξια. Μιλησα για
εμπιστοσυνη και συμμετοχη. Θελουμε να βρουμε τον τροπο, που θα
ευαισθητοποιησει τους πολιτες να συμμετεχουν. Που θα τους δωσει το κινητρο για
αμεση παρουσια και συνεισφορα σε όλα εκεινα τα σημαντικα που γινονται ή
προκειται να γινουν. Αποφασισαμε λοιπον να προταξουμε στον σχεδιασμο μας την
δημιουργια τριων νεων ατυπων θεσμων, μεσω των οποιων θα αντιπροσωπευονται
και θα εκφερουν αποψη αντιστοιχοι κοινωνικοι χωροι. Κι αναφερομοι στους
επαγγελματιες, τους αγροτες και τελος τους νεους του τοπου μας.

Θα δημιουργησουμε λοιπον πρωτον το Συμβουλιο των Επαγγελματιων. Ένα ατυπο
αλλα πολύ ουσιαστικο οργανο, στο οποιο θα συμμετεχουν οι εκπροσωποι ολων των
επαγγελματικων ομαδων του Δημου μας. Επιδιωξη μας είναι με τη δημιουργια
αυτου του οργανου να εγκαταστησουμε μια οδο αμφιδρομης επικοινωνιας με ένα
μεγαλο κομματι της Γρεβενιωτικης κοινωνιας. Καμμια σοβαρη αποφαση, που θα
αφορα αμεσα ή εμμεσα το συνολο των πολιτων, δε θα λαμβανεται, αν πρωτα δεν
συνεδριασει και δεν ακουστουν και οι αποψεις οσων θα συμμετεχουν στο
Συμβουλιο αυτό. Ο συμβουλευτικος του ρολος, ρολος απολυτα ουσιαστικος, θα μας
βοηθησει σημαντικα στη ληψη αποφασεων, που θα συνθετουν, θα ενωνουν, θα
λειτουργουν ευεργετικα για τη πλειοψηφια των πολιτων.

Δευτερον, θα συστησουμε το Γραφειο του Αγροτη. Μια ομαδα δρασης, που θα
συναποτελειται από τον εκπροσωπο της Ενωσης των Αγροτικων Συνεταιρισμων
καθως επισης και από τους εκπροσωπους των Συνεταιρισμων κάθε τοπικου
Διαμερισματος. Θελουμε με τη δημιουργια αυτου του γραφειου, να αναδειξουμε το
πραγματικο μας ενδιαφερον για τους αγροτες και τα προβληματα τους.
Επιδιωκοντας μεσα από τη λειτουργια του, να βρουμε τροπους, να μεθοδευσουμε
κινησεις που θα συμβαλλουν σημαντικα στην προωθηση και επιλυση των τοσο
σοβαρων προβληματων τους.
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Και τριτον, θα θεσμοθετησουμε τη δημιουργια και λειτουργια του Δημοτικου
Συμβουλιου Νεολαιας. Με ένα τροπο που να δινει βημα και λογο στους νεους
ανθρωπους. Μ ένα τροπο που θα τους βοηθα να καταθετουν τις σκεψεις και τις
προτασεις τους για όλα οσα λαμβανουν χωρα στο Δημο μας. Μ ένα τροπο που θα
τους καθιστα ισοτιμους συνομιλητες μας σε θεματα που κυρια τους αφορουν.

Φιλες και φιλοι,

Οι εκλογες της 13 ης Οκτωβριου πλησιαζουν. Τα μηνυματα που πλεον καθημερινα
λαμβανετε, πολλαπλασιαζονται γεωμετρικα. Και είναι αυτά μηνυματα, που
προσπαθουν να ωραιοποιησουν καταστασεις, να αμβλυνουν αντιθεσεις, να
διαμορφωσουν μια εικονα ειδηλλιακη για τον τοπο και τα προβληματα του.
Εσεις όμως, ειστε ανθρωποι που σκεφτεστε. Που κουβαλατε πανω σας την
εμπειρια της τετραετιας που περασε. Που νιωθετε πως τελικα τα πραγματα δεν
είναι τοσο ευχαριστα, οσο καποιοι προσπαθουν να σας τα παρουσιασουν. Που
αντιλαμβανεστε τον εμπαιγμο, αλλα και την δολια πολιτικη της μακεττας, με την
οποια καποιοι προσπαθουν να σας παρασυρουν.

Μολις την περασμενη Παρασκευη ο κ. Δημαρχος σε εκδηλωση του, παρουσιασε τις
δικες του σκεψεις, τον τροπο με τον οποιο αυτος σκεφτεται να πεισει το εκλογικο
σωμα να του εμπιστευτει μια ακομη τετραετια. Φανερα κουρασμενος και
ανημπορος να αρθρωσει ένα πειστικο πολιτικο λογο, προσπαθησε με λεκτικες
ακροβασιες και λεονταρισμους να δωσει την εικονα του ηπιου, αποτελεσματικου
αλλα και με οραμα για τον τοπο του ηγετη.

Μιλησε για τους ανεργους και για την προθεση του να τους βοηθησει, μεσα από
ένα νέο προγραμμα καταπολεμησης της ανεργιας, προικα προφανως κι αυτό των
πολιτικων του προισταμενων ενοψη των επικειμενων εκλογων, ξεχνωντας δυο
βασικα πραγματα. Πρωτον, ότι ηδη τρεχει το γνωστο προγραμμα των 12,6 δις δρχ.
του οποιου όμως η απορροφηση κινειται, για λογους που εχουν να κανουν με την
παντελη αναπτυξιακη απαξιωση του τοπου μας, σε απελπιστικα χαμηλα επιπεδα
και δευτερον ότι κατά τη διαρκεια της θητειας του οι δεικτες της ανεργιας
εκτοξευτηκαν στα υψη, πραγμα που η κάθε Γρεβενιωτικη οικογενεια νιωθει βαρια
στο πετσι της. Μιλησε για τη στηριξη των αγροτων και των προιοντων τους, χωρις
να φαινεται πως μπορει να συνειδητοποιησει την τραγικη κατασταση στην οποια οι
αγροτες μας εχουν περιελθει, μεσα από τη τεραστια αυξηση του κοστους
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παραγωγης και το εξευτελιστικο επιπεδο των τιμων των προιοντων τους.
Μιλησε για την αναγκη εμπρακτα να στηριχτουν οι ευαισθητες κοινωνικες ομαδες
του πληθυσμου μας. Κι αναφερομαι στους πολυτεκνους και τα ατομα με ειδικες
αναγκες. Θεσεις με τις οποιες δεν θα μπορουσα να διαφωνησω, γιατι
αντιλαμβανομαι πως είναι επιτακτικη αναγκη για λογους ευνοητους και
αυτονοητους, να στηριχτουν σε μεγιστο βαθμο. Η δικη μας πολιτικη λοιπον, θα
είναι πολιτικη πραγματικης στηριξης και βοηθειας, που θα οδηγει σε ένα και μονο
στοχο… στην πληρη ενσωματωση τους, με τροπο ουσιαστικο στην κοινωνια των
πολλων.
Μιλησε για την δικη του προσπαθεια, στην οποια ολοι στρατευονται, ξεχνωντας
εντεχνα ότι περισσοτεροι από 10 τουλαχιστον δημοτικοι του συμβουλοι σημερα
δεν τον ακολουθουν. Και σιγουρα αυτό εχει να κανει απ τη μια με τον
απολυταρχισμο που τον διακρινει κι απ την άλλη με το γεγονος ότι ποτε δεν
εκτιμησε και κατ επεκταση δεν αναγνωρισε στο βαθμο που θα επρεπε τη βοηθεια
των συνεργατων του, που αυτοι τον ανεδειξαν, περιφρονωντας τους και
απαξιωνοντας τους σε μεγιστο βαθμο.
Στην προσπαθεια του βεβαια, να αναπτυξει κι έναν αντιπολιτευτικο λογο για τους
πολιτικους του αντιπαλους, μιλησε για εκεινους που απλουστευουν την πολιτικη
μας ζωη και δεν εχουν τι να πουν, για κομματικα δημοτικα συμβουλια, για
εισαγγελεις της δημοσιας ζωης, για ουρες των κομματων.
Δεν ξερω αν μεσα από όλα αυτά αναγνωριζε τον εαυτο του και τον δικο του
πολιτικο βιο. Το δικο του ελλειμμα δημοκρατιας. Γιατι είναι βεβαιο, πως δεν
γινεσαι εισαγγελεας της δημοσιας ζωης, τη στιγμη που το μονο που κανεις είναι να
κατάθετεις τη δικη σου διαφορετικη αποψη, να καυτηριαζεις αυτά με τα οποια εσυ
καθετα διαφωνεις. Όμως ο κ. Δημαρχος προχωρησε ακομη παραπερα..και λιδωρησε
με τροπο ακομψο και προκλητικο μια βασικη προεκλογικη μας θεση, που αφορα τη
διενεργεια δημοψηφισματος για σοβαρα τοπικα θεματα.

Εμεις, φιλες και φιλοι, σ αυτή μας τη θεση ειμαστε απολυτοι. Θεωρουμε το
δημοψηφισμα, όπως και κάθε μορφη εκφρασης του πολιτη, βασικο, συστατικο
στοιχειο της δημοκρατιας μας. Τον θελουμε κοντα μας, συμμετοχο και
συνδιαμορφωτη των αποφασεων μας. Ετσι εμεις αντιλαμβανομαστε το ρολο μας, μ
αυτό τον τροπο θα κινηθουμε, ετσι θα απαντησουμε σε εκεινους που λιδωρουν και
επιβουλευονται την δικη σας πραγματικη βουληση.

Μιλησε, τελος, για ισης αξιας και σημασιας νικη στις εκλογες της 13 ης Οκτωβριου,
με αυτή που επιτευχθηκε κατά των Τουρκων στις 13 Οκτωβριου του 1913 και
οδηγησε στην απελευθερωση των Γρεβενων.

Νομιζω πως εδώ, οποιαδηποτε κριτικη περιττευει. Καταλαβαινετε ολοι πολύ
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καλα πως στερειται σοβαροτητας αυτή η τοποθετηση. Σιγουρα, όμως, επιδεικνυει
τρια πραγματα…χασιμο της επαφης με την πραγματικοτητα, αμετροεπεια,
πανικο και είναι γνωστο πως ο πανικος είναι τελικα ο χειροτερος συμβουλος.

Φιλες και φιλοι,

Εμεις προτασσουμε με συνεπεια και ευθυνη έναν άλλο λογο. Απολυτα
ανθρωποκεντρικο. Δινουμε μεγαλη σημασια στον ανθρωπο, μεσα από τεσσερεις
βασικες εννοιες…σεβασμος, διαφανεια-δικαιοσυνη, εμπιστοσυνη, πολιτικη ηθικη.
Ο ανοιχτος Δημος αποτελει για μας πρωταρχικη δεσμευση. Μια Δημοτικη Αρχη,
που θα αντιμετωπιζει τον πολιτη με ζεστη και ανθρωπινη συμπεριφορα. Με
υπομονη και ενδιαφερον. Με αντικειμενικοτητα και δικαιοσυνη. Σε τελεια αντιθεση
με τους σημερινους, που το μονο το οποιο επεδειξαν στη διαρκεια της θητειας τους
ηταν αλαζονια, εμπαθεια και αυταρχισμο.
Μια Δημοτικη Αρχη, που θα λειτουργει με διαφανεια και αισθημα δικαιου σε ολες
της τις δραστηριοτητες. Ειμαστε αποφασισμενοι να απορριψουμε τον κομματισμο,
τον καιροσκοπισμο και την ιδιοτελεια από τις αποφασεις σας. Ο ενεργος πολιτης,
είναι χρησιμος πολιτης. Εμεις αυτόν τον πολιτη τον θελουμε κοντα μας και
ειμαστε σιγουροι πως αν επιδειξουμε όλα τα παραπανω θα τον εχουμε κοντα μας.
Και παλι όμως σε τελεια αντιθεση με τους σημερινους. Ένα νουμερο μονο θα σας
αναφερω. 1,5 δις δρχ. διατεθηκαν την τετραετια που περασε με τη μορφη της
αναθεσης. Σε προσωπα που και αυτοι αλλα και εμεις γνωριζουμε. Με κριτιρια, που
μονο αυτοι γνωριζουν, αλλα και που εμεις κι ολοι εσεις καλλιστα μπορουμε να
υποθεσουμε.

Μιλησα, τελος, φιλες και φιλοι, για εμπιστοσυνη και πολιτικη ηθικη.
Εμπιστευομαστε τους πολιτες και το αποδεικνυουνμε εμπρακτα. Απ τη άλλη όμως
εμπιστευομαστε και τους συνεργατες μας. Εξαλλου γι αυτό επιλεξαμε να διαβουμε
μαζι αυτό το δυσκολο αλλα συναμα γεματο προκλησεις δρομο. Ετσι, διαχεουμε τις
εξουσιες, δινοντας σε ολους τη δυνατοτητα να προσφερουν. Δεν υπαρχει για μας η
μονοκρατορια του ενός. Δεν υπαρχουν για μας ισοβιοι αντιδημαρχοι. Δεν ειμαστε
εξουσιομανεις. Δεν εμπιστευομαστε μερικους μονο, απαξιωνοντας τους
υπολοιπους. Δεν παρακαλουμε παλιους μας συνεργατες να μας βοηθησουν στη νεα
μας προσπαθεια, για να τους αδειασουμε την επομενη, ειτε επειδη καλυφτηκαμε
στις αναγκες μας, ειτε επειδη θελησαμε να βγαλουμε μ αυτή μας την κινηση την
εκδικητικη μας μανια, για συμπεριφορες τους, που στο παρελθον ισως μας
δυσκολεψαν στο εργο μας.
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Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ κοιταζει μπροστα. Με συγκεκριμενες σκεψεις και
προτασεις. Με διαθεση για προσφορα. Με προθεση να βοηθησει στο να
αναγεννηθουν τα Γρεβενα. Στο κεντρο του προγραμματικου μας λογου είναι ο
ανθρωπος. Ειστε ολοι εσεις. Για σας αλλα και μαζι με σας θα πορευτουμε να
αλλαξουμε τα δεδομενα. Να δημιουργησουμε μια κοινωνια αλληλεγγυης και
ανθρωπιας. Μια κοινωνια, που θα μπορει να ελπιζει και να αισιοδοξει. Με
συγκροτημενο οραμα και συστηματικη προσπαθεια, με αυτοπεποιθεση και
σιγουρια, μπορουμε να πραγματοποιησουμε αλματα προοδου, πραγματικου
εκσυγχρονισμου, και ουσιαστικης αναπτυξης.
Εχουμε
τον τροπο να το κατάφερουμε. Εχουμε τους ανθρωπους να το πετυχουμε. Το μονο
που ζηταμε είναι και η δικη σας στηριξη και βοηθεια. Θεωρουμε τη συμβολη σας
περισσοτερο παρα ποτε αναγκαια και χρησιμη.Για μας είναι ζητημα χρεους η
αποκατασταση οσων υποτιμηθηκαν τα τελευταια χρονια. Οσων αδικηθηκαν και
ξεχαστηκαν. Είναι ζητημα ανθρωπιας. Είναι ζητημα τιμης. Είναι ζητημα ευθυνης.
Ολοι μαζι, λοιπον, σ αυτή τη δυσκολη μαχη. Περα από παραδοσιακους ιδεολογικους
και αλλους διαχωρισμους. Μια μαχη που μονο κερδοφορα μπορει να είναι.

Φιλες και φιλοι,

Απ την άλλη-και επιτρεψτε μου να το επαναλαβω αυτό-σ αυτή τη μαχη, οι δυνατοι
ειμαστε εμεις. Ειμαστε η επομενη Δημοτικη Αρχη και θελουμε με την παρουσια μας
να εμπνευσουμε και να δημιουργησουμε. Θελουμε τα Γρεβενα να αποκτησουν
χρωμα, να αποτειναξουν από πανω τους το γκριζο και θλιβερο. Να βρουν οι νεες και
οι νεοι δουλεια και τροπο να στεριωσουν στον τοπο τους. Να αντισταθουμε ετσι
στην ερημωση της περιφερειας, να αντιδρασουμε στην γηρανση του πληθυσμου. Ει
μαστε σιγουροι πως όλα τα παραπανω μπορουμε να τα καταφερουμε. Προχωρουμε
ολες και ολοι μαζι για να κανουμε πραξη την αναλλακτικη μας προταση. Για μια
κοινωνια με συνοχη,με αλληλεγγυη, για μια κοινωνια με ανθρωπια. Μια κοινωνια
απαλλαγμενη από την ανασφαλεια,την αβεβαιοτητα και το αγχος της
καθημερινοτητας. Μια κοινωνια με περισσοτερο χαμογελο στα χειλη ολων. Μια
κοινωνια στην οποια κάθε οικογενεια, κάθε νεα και νεος θα εχουν τη δυνατοτητα
ισοτιμα να διεκδικουν και να συμμετεχουν. Μια κοινωνια τελος που μονο η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ μπορει να εγγυηθει.

Σας ευχαριστω πολυ
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