ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002 - ΟΜΙΛΙΑ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2002 00:00

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

Γρεβενιωτισσες, Γρεβενιωτες

Την τελευταια φορα που συγκεντρωθηκαμε εδώ, σταθηκαμε με ευθυνη ο ενας απεναντι από
τον άλλο και καναμε μια συμφωνια…να τραβηξουμε μαζι αυτό το δυσκολο δρομο. Ένα δρομο
που θα μας εδινε τη δυνατοτητα για περισσοτερη προσφορα, για πιο δυναμικη συμμετοχη,
για ανατροπη ολων εκεινων με τα οποια διαφωνουμε και επιθυμουμε να αλλαξουμε. Κυριως
όμως, θα μας εδινε τη δυνατοτητα να ξεφυγουμε από το γκριζο της μετριοτητας, της
παρεοκρατιας, της φαυλης διαχειρισης και να προταξουμε ετσι τη δικη μας εικονα. Μια
εικονα φιλικη και ανθρωπινη, μεσα από μια διαχειριση, που αγγιζει ξεχασμενες πτυχες της
ανθρωπινης υπαρξης.Είναι βεβαιο, πως όλα οσα σας ειπαμε, φωλιασαν στο μυαλο και στην
ψυχη σας. Ζεσταναν τις καρδιες σας. Και αποφασισατε να μας στηριξετε. Το 49%
αποτελει απαντηση ηχηρη, σε ολους εκεινους, που θεωρησαν ότι εχουν τη δυναμη να
χειραγωγησουν με τις αναρμοστες τοσο πολιτικα, οσο και ηθικα συμπεριφορες τους, τη
λαικη βουληση...

Φιλοι μου, αποδειξατε την Κυριακη που μας περασε, πως εσεις δεν χειραγωγειστε, η ψυχη
σας δεν εξαγοραζεται, η καρδια σας δεν χαριζεται, η κριση σας δεν αλλοιωνεται. Σας
κερδισαμε και μας κερδισατε. Γιναμε ένα λοιπον και προχωραμε μαζι, εντεινοντας την
προσπαθεια, πειθοντας ακομη περισσοτερους, κερδιζοντας την αγαπη και τη συμπαθεια
ολων.

Αγαπητες φιλες, αγαπητοι φιλοι,
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Θερμα σας ευχαριστω για την εμπιστοσυνη σας.Η σημερινη μας κοινωνια είναι σιγουρο πως
δεν είναι ιδια μ αυτην, που υπηρχε χρονια πριν. Οπου μεσα από τη δυσκολη καθημερινοτητα
σφυριλατουνταν σχεσεις περισσοτερο ανθρωπινες. Οπου οι ηθικες αξιες βαραιναν στη
συνειδηση όχι μονο αυτων που ασκουσαν εξουσια, αλλα και του απλου πολιτη. Οπου η
κοινωνικη συνοχη, οσο κι αν ακουγεται περιεργο, αποτελουσε ένα στοχο περισσοτερο απτο
και ρεαλιστικο, από οσο σημερα είναι.Αποτελει υποχρεωση ολων μας, λοιπον, η κοινη μας
σταση και πορεια απεναντι σ αυτές τις αξιες, η οικοδομηση της ανθρωπινης κοινωνιας, η
στηριξη αυτων, που εχουν περισσοτερο την αναγκη μας. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δε θα
κουραστει να επαναλαμβανει, πως θα σταθει διπλα σ αυτους που εχουν τη μεγαλυτερη
αναγκη. Διπλα στους πολυτεκνους, διπλα στα ατομα με ειδικες αναγκες, διπλα στους
απομαχους της ζωης, διπλα σε ολους εκεινους, που για λογους περα από τη δικη τους
θεληση, εχουν περασει στο περιθωριο της ζωης.Πρεπει με τη σταση, τη συμπεριφορα και
τις εφαρμοσμενες πολιτικες μας να αποδειξουμε ότι νιωθουμε τις αναγκες τους, ότι
αποτελουμε μια κοινωνια αλληλεγγυης και ανθρωπιας, που είναι ετοιμη να τους
δεχτει και να τους αγκαλιασει.
Είναι αναγκη, να διαμορφωσουμε και θα
διαμορφωσουμε μια νεα ευελικτη και καινοτομο κοινωνικη πολιτικη.
Διατηρωντας τις σημερινες παροχες, διασφαλιζοντας τη συνεχιση τους,
προσθετοντας τις δικες μας δρασεις, ενισχυοντας ακομη περισσοτερο αυτους, που
πραγματικα μας χρειαζονται
. Θα προωθησουμε ετσι, εμπρακτα την ισοτητα ευκαιριων και δικαιωματων.Τελικος στοχος
μας, φιλες και φιλοι, πρεπει να είναι η κοινωνικη συνοχη σε ολα τα επιπεδα. Θελουμε μια
ανοικτη και ελευθερη κοινωνια. Θελουμε μια πιο δικαιη και ευαισθητη κοινωνια. Θελουμε
τελικα, μια κοινωνια, με περισσοτερη αλληλεγγυη, με περισσοτερη ανθρωπια.Προτασσουμε,
λοιπον, στην πολιτικη μας το ανθρωπινο στοιχειο. Εννοιες όπως,
διαφανεια, δικαιοσυνη και σεβασμος
κατεχουν εξεχουσα θεση στον προγραμματικο μας λογο.Κάθε μας ενεργεια, που 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 ελαχιστο που μπορουμε να κανουμε, αν θελουμε να αποκαταστησουμε με τον
πολιτη σχεσεις αμοιβαιοτητας και εμπιστοσυνης.Η αδιαφανεια και η αδικια είναι οι
βασικοτερες αιτιες, που διωχνουν τον πολιτη μακρια από την πολιτικη.
Εμεις όμως φιλες και φιλοι, πιστευουμε στον ενεργο πολιτη, αρα και σ ολους εσας.
Πιστευουμε στις δυνατοτητες σας, σας θελουμε κοντα μας, αρρωγους στη μεγαλη
προσπαθεια, που θα καταβαλλουμε να αλλαξουμε τελικα την ιδια την πολιτικη,
συνθετοντας, ενωνοντας, δημιουργωντας.

Βεβαια, δεν πρεπει ποτε να ξεχναμε, αλλα αντιθετα, πρεπει, παντα να τονιζουμε, την
αναγκαιοτητα να υπαρχει ο απαραιτητος σεβασμος, στη σχεση Δημοτικων αρχοντων και
πολιτη. 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.

2 / 12

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002 - ΟΜΙΛΙΑ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2002 00:00

Για μας λοιπον, σεβασμος σημαινει ζεστη και ανθρωπινη συμπεριφορα. Σημαινει υπομον
η και ενδιαφερον
. Σημαινει
αμεση ανταποκριση στο προβλημα του.
Σημαινει
αντικειμενικοτητα και δικαιοσυνη.
Εχετε ολοι την εμπειρια της τετραετιας που περασε. Γιατι καποια στιγμη χρειαστηκε, ισως,
να βρεθειτε στο Δημοτικο μεγαρο. Αυτή σας την εμπειρια επικαλουμαι, για να σας πω, πως
εμεις εκει ακριβως διαφερουμε. Ανοιγουμε τις πορτες μας και πολύ περισσοτερο τα αυτια
μας. Θελουμε τον πολιτη ευχαριστημενο, ακομη κι όταν δεν μπορουμε να δωσουμε αμεσα
λυση στο προβλημα του. Και μονο η αισθηση του πραγματικου και ανυποκριτου
ενδιαφεροντος, ειναι βεβαιο πως θα τον κρατησει κοντα μας, μαχιμο διεκδικητη των δικαιων
πολλες φορες αιτηματων του. 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 αναφερθω στο δικαιωμα σας για έναν πιο καθαρο Δημο, χωρις κυκλοφοριακο
προβλημα, με επαρκεις θεσεις σταθμευσης, με υποδομες παιδειας, Πολιτισμου και
Αθλητισμου. Για έναν Δημο με συγχρονες αντιληψεις. Για έναν ‘ηλεκτρονικο δημο’. Η
πολιτικη μας θα δωσει ιδιαιτερο βαρος, στο να αλλαξει η αντιληψη, που οι πολιτες εχουν για
την πολιτικη και φυσικα, γι αυτους που τη διαχειριζονται. Θα αποδειξουμε ετσι, εμπρακτα,
πως πολιτικη και ηθος δεν αποτελουν εννοιες παραλληλες, που ποτε δεν συναντωνται.
Αλλα εννοιες, που αρμονικα συνυπαρχουν, αλληλοκαλυπτονται και αλληλοπροαγονται. Απ
την άλλη, ιδιαιτερο βαρος θα δοθει σε όλα εκεινα, που δυσκολευουν τη ζωη σας,
καταπιεζουν την καθημερινοτητα σας, προκαλουν την αντιδραση σας. Σε όλα εκεινα, που
ανοιγουν διαπλατα τις πορτες για τη δημιουργια μιας κοινωνιας που θα αποπνεει σεβασμο
και αξιοσυνη.

Κι όλα αυτά βεβαια, σε αντιθεση με τις πολιτικες, που μεχρι σημερα εφαρμοστηκαν και
που, ουσιαστικα, αποξενωσαν τους πολιτες, καθιστωντας τους απλους θεατες, σ ένα
θεατρο παραλογου, με κακο σκηνοθετη κι ακομη χειροτερους ηθοποιους.Το γεγονος και
μονο, ότι ζουμε σε μια πολη μολις 15 χιλ. κατοικων, είναι αρκετο, για να μας καταστησει
απαιτητικους στο δικαιωμα μας, να εχουμε τη δυνατοτητα να κινουμαστε με ανεση και
ασφαλεια. Ένα δικαιωμα, που μεχρι σημερα κανεις δε σεβαστηκε και που εμεις μεσα από
την εφαρμογη του προγραμματος μας εντονα θα αναδειξουμε, δημιουργωντας ολες εκεινες
τις προυποθεσεις, που και τον πολιτη στην καθημερινοτητα του θα εξυπηρετουν και το
αυτοκινητο δεν θα θετουν υπο διωγμον. Το ιδιο πολύ περισσοτερο ισχυει για τη
καθαριοτητα τοσο της πολης οσο και των Δημοτικων Διαμερισματων. Δεν μπορει να ζουμε σ
αυτό τον ωραιο, αλλα παραμελημενο τοπο, με την κρυσταλλινη ατμοσφαιρα και τα
πανεμορφα δαση, με το τοσο αναβαθμισμενο και ποιοτικο περιβαλλον κι απ την άλλη να
βιωνουμε τον εφιαλτη της χωματερης και των συνεπειων, που η υπαρξη της συνεπαγεται.
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Βασικο μας μελημα, περαν της καλυτερης και ορθολογικοτερης διαχειρισης του τροπου
αποκομιδης και της ενισχυσης των υπηρεσιων καθαριοτητας με νεα μηχανηματα και
μηχανοκινητα μεσα, θα αποτελεσει η επιταχυνση των διαδικασιων για την καταργηση της
χωματερης και την προωθηση των απορριματων για υγειονομικη ταφη στον συμφωνηθεντα
χωρο , μεσω ΔΙΑΔΥΜΑ. ΘΑ συμβαλλουμε ετσι σε μεγαλο βαθμο, στην βελτιωση της
ποιοτητας της ζωης μας και στην απομακρυνση του κινδυνου σε βαρος της υγειας ολων μας,
που συνεπαγεται η μακροχρονη καυση των σκουπιδιων.

Αγαπητες φιλες, αγαπητοι φιλοι,

Δε θα μπορουσαμε να αφησουμε εξω από τον σχεδιασμο μας, την εκμεταλλευση των
δυνατοτητων που μας παρεχουν οι νεες τεχνολογιες. Στοχος μας να βελτιωσουμε την
καθημερινοτητα των πολιτων, μεσα από μια πιο γρηγορη, πιο αμεση, περισσοτερο ποιοτικη
εξυπηρετηση του, από τις υπηρεσιες του Δημου. Η δημιουργια της Γραμμης του Δημοτη, η
αξιοποιηση των δυνατοτητων της τηλεδιασκεψης, η δημιουργια ‘εξυπνων κοινοτητων’ και
κεντρικων δικτυακων τοπων θα δωσουν ωθηση και πραγματικη διασταση, στο ειλικρινες μας
ενδιαφερον για τον πολιτη και τα προβληματα του.Καταλαβαινετε, βεβαια, 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 ιστορικη, πολιτιστικη και
πολιτισμικη τους συνεχεια. Πρεπει, ταυτοχρονα, η ιδια φροντιδα να υπαρξει και για τη
δημιουργια ολων εκεινων των προυποθεσεων, που θα συμβαλλουν στην πληρεστερη,
λειτουργικοτερη και φυσικα ποιοτικοτερη μορφωση των παιδιων μας. Πολιτισμος και
παιδεια, είναι για μας εννοιες στενα συνδεδεμενες. Των οποιων η συνυπαρξη και
συμπορευση αποτελει επιτακτικη αναγκη.Ολοκληρωνουμε λοιπον το πνευματικο κεντρο και
αξιοποιουμε σε μεγιστο βαθμο τις δυνατοτητες του. Αναβαθμιζουμε τη λειτουργια το Μυλου
Μπουσιου, τιμωντας τους δωρητες και δινοντας ετσι ουσιαστικη αξια στη ευγενικη τους
χειρονομια. Η οικογενεια Αγοράστη ανοιξε το δρομο, εμεις, τιμουμε την ευγενικη τους
πρωτοβουλια και ευχομαστε πραξεις σαν κι αυτή να βρουν κι αλλους μιμητες. Στηριζουμε
τη δραση των πολιτιστικων συλλογων και αναζητουμε τους χωρους στεγασης
τους.Παραλληλα, δυναμικα διεκδικουμε την ιδρυση και λειτουργια τμηματων ΤΕΙ και
Πανεπιστημιακων σχολων καθως και τη δημιουργια και λειτουργια σχολων μαθητειας
ΟΑΕΔ. Ιδρυουμε και λειτουργουμε νέο παιδικο σταθμο και νηπιαγωγειο, αναπλαθουμε και
αναβαθμιζουμε τους αυλιους χωρους των σχολειων, επαναπροσδιοριζουμε το ρολο του
Αθλητικου Σχολειου και επιμενουμε στο προγραμμα Αθλητισμος και Παιδεια.Ταυτοχρονα,
καλλιεργουμε αθλητικη συνειδηση στις νεες και στους νεους, επιμενοντας σε όλα εκεινα
που εκπορευονται από τον αθλητισμο…κι αναφερομαι στα σωματικα οφελη, στην
καλλιεργεια του ηθους, στην αποτροπη από άλλες επικινδυνες ατραπους.
Πως τα καταφερνουμε όλα αυτά;Προβαλλοντας μεσα από τα ΜΜΕ τη δραση των τοπικων
συλλογων, δημιουργωντας ετσι κλιμα αμιλλας και υγιους ανταγωνισμου. Βραβευοντας
σωματεια και αθλητες. Στηριζοντας και αναβαθμιζοντας τις υπαρχουσες αθλητικες
υποδομες και δημιουργωντας νεες, όπως το νέο Δημοτικο Σταδιο. Στηριζοντας ουσιαστικα
τους Αθλητικους συλλογους και τη δραση τους και τελος συνεχιζοντας τα προγραμματα
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μαζικου αθλητισμου για παιδια-γυναικες και τριτη ηλικια.

Αγαπητες φιλες , αγαπητοι φιλοι,

Δινουμε ιδιαιτερη σημασια στην ισορροπη και ισοτιμη αναπτυξη του νεου μας
Καποδιστριακου Δημου. Διαφωνουμε με την πολιτικη της τετραετιας που περασε, που ειχε
σαν αποτελεσμα τη δημιουργια πολιτων Α και Β κατηγοριας. Νιωθουμε την πικρια των
δευτερων, καταλαβαινουμε την απογοητευση τους. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δεσμευεται
πληρως να αντιστρεψει αυτή την κατασταση.Αποκαθιστουμε λοιπον, σχεσεις ισοτιμης και
δημιουργικης συνεργασιας με τα Τοπικα Συμβουλια. Στην αδιαφορια των τεσσαρων χρονων
και στο δολιο και καιροσκοπικο ενδιαφερον των τελευταιων προεκλογικων μηνων, εμεις
απανταμε με το πραγματικο και ουσιαστικο μας ενδιαφερον. Με τις συγκεκριμενες μας
προτασεις, αποδεικνυουμε πως ξερουμε να σεβομαστε τους ανθρωπους των Δημοτικων
Διαμερισματων και τις μεγαλες τους αναγκες. Ετσι…Αναβαθμιζουμε το λογο και το ρολο
των Τοπικων Συμβουλιων. Αποκαθιστουμε σχεσεις ισοτιμιας, αμοιβαιοτητας και
εμπιστοσυνης. Επιβαλλουμε την τακτικη παρουσια των Γραμματεων στα Δημοτικα
Διαμερισματα, όπως επισης και των Αντιδημαρχων σε κάθε συνεδριαση του Τοπικου
Συμβουλιου. Δεσμευομαστε για την παρουσια του Δημαρχου στην περιφερεια του Δημου σε
ολη τη διαρκεια της τετραετιας. Διαθετουμε τελος, τη ΣΑΤΑ και τη διαχειριση της στα
Τοπικα Συμβουλια.Δε θα μπορουσαμε, βεβαια, να μη κανουμε αναφορα στο σημαντικοτερο
προβλημα που αντιμετωπιζει σημερα ο τοπος μας. Αυτό της ανεργιας. Είναι τραγικο το
γεγονος ότι μονο τη διετια 2000-2001, 350 νεοι ανθρωποι εγκατελειψαν τα Γρεβενα, για να
αναζητησουν καπου αλλου την τυχη τους. Είναι, όμως, πολύ πιο τραγικο, ότι αυτή ακριβως
τη δυσκολη κατασταση καποιοι προσπαθουν αναισχυντα να την εκμεταλευτουν. Παιζοντας
ουσιαστικα, με τον πονο, εκμεταλλευομενοι την αναγκη ολων εκεινων, που ματαια ψαχνουν
σανιδα σωτηριας.Και αντι να προσπαθησουν να προγραμματισουν πολιτικες, με τις οποιες
θα δημιουργησουν προυποθεσεις απασχολησης και καταπολεμησης της μαστιγας της
ανεργιας, αυτοι εκει, απτοητοι, συνεχιζουν την πελατειακη τους πολιτικη, προσβλεποντας
μονο στην εκλογικη τους σωτηρια.Και όταν τους τιθεται το ερωτημα, τι αυτοι προτεινουν,
τοτε μας μιλανε για φυκια και μεταξωτες κορδελες. Για Κεντρα νεοσυλλεκτων, για
φυλακες, για ΑΕΙ και ΤΕΙ, οποτε και αν βεβαια τελικα, τα παραπανω υλοποιηθουν. Λες και
όλα αυτά είναι δικα τους δημιουργηματα. Για την ταμπακιερα όμως, για τη δικη τους
ανυπαρκτη αναπτυξιακη προταση, δε λενε κουβεντα. Κανεις δεν διαφωνει με την
επιτακτικη, όπως εξελλισονται τα πραγματα, αναγκη να γινουν, όλα τα παραπανω. Θα
δωσουν σιγουρα μια ανασα στη χειμαζουσα οικονομια μας. Δε θα δωσουν λυση όμως, στο
αναπτυξιακο μας ελλειμμα.Εμεις, 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. Πως νιωθει τις δυναμεις του να μην αρκουν για να ξεπερασει όλα εκεινα,
που χρονια τωρα σωρρευτηκαν και καθιστουν την καθημερινοτητα του δυσκολη και
προβληματικη. Πως θελει να τον παρουμε απ το χερι και να τον οδηγησουμε σ απανεμο
λιμανι, σ ένα λιμανι ΕΛΠΙΔΑΣ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ.
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Η αναπτυξιακη μας προταση στοχευει λοιπον, σε τρεις συγκεκριμενους στοχους: να
μειωσει την ανεργια, να σταματησει την εσωτερικη μεταναστευση, να συμβαλλει στην
πληθυσμιακη και οικονομικη μας αναπτυξη.

Μια προταση, που επανειλλημενα και αναλυτικα σας παρουσιασαμε, τοσο στις δημοσιες
τοποθετησεις που εγιναν και στις συνεντευξεις, που κατά καιρους δοθηκαν, οσο και στο
προγραμματικο μας φυλλαδιο. Αυτό που ιδιαιτερα, σημερα, θαθελα να τονισω, είναι η
αναγκη να υπαρξει μια πλατια και ειλικρινης συνεργασια της νεας Δημοτικης αρχης, της
δικης μας Δημοτικης αρχης με ολους τους πολιτικους και θεσμικους φορεις του τοπου μας.
Το γεγονος, πως μεχρι σημερα, καμμια πολιτικη, κανενος, δεν απεδωσε, εχει κυρια να κανει
με το ότι δεν ακολουθηθηκε ενας συγκροτημενος, συνολικος σε επιπεδο νομου, σχεδιασμος.
Για ένα προβλημα κατ εξοχην πολιτικο, όπως αυτό, απαιτειται η συστρατευση και η
συμπορευση ολων ανεξαιρετως.Εμεις πιστευουμε, πως μονο μεσα από μια τετοια λογικη,
μπορουν να δρομολογηθουν λυσεις, που θα βγαλουν τον τοπο μας από την απομονωση, θα
κρατησουν τους νεους στον τοπο μας, θα δωσουν επιτελους τη δυνατοτητα στους
ταλαιπωρους συμπολιτες μας να χαμογελασουν.

Φιλες και φιλοι,

Ολοι μας μιλαμε για την αναγκαιοτητα, να φτασουμε καποτε να δημιουργησουμε την
‘κοινωνια των πολιτων’. Ποσο όμως, τελικα προαγεται σημερα, αυτος ο στοχος, με τις
πολιτικες που ακολουθουνται;

Ο κ. Δημαρχος επανειλλημενα επικαλεστηκε στη διαρκεια του προεκλογικου του αγωνα την
κοινωνικη του ευαισθησια. Απεναντι σε ολους αυτους, που εχουν αναγκη πραγματικη από
βοηθεια και στηριξη. Εμεις, σταθηκαμε με λεπτοτητα απεναντι του και αναγνωρισαμε την
προσπαθεια που εγινε. Προτρεποντας τον για ακομη μεγαλυτερη προσπαθεια,
δυναμικοτερη παρουσια και εμπρακτο σεβασμο.Δεν αρκει καποιος, να χρησιμοποιει σαν
αναχωμα στις εκαστοτε προεκλογικες του αναγκες, την κοινωνικη του πολιτικη ή τις
προσληψεις στις οποιες κατεφυγε, κανοντας χρηση συγκεκριμενων προγραμματων
απασχολησης. Υποκρυπτεται ιδιαιτερος καιροσκοπισμος στο γεγονος, ότι εξακολουθει
μονοτονα να επαναλαμβανεται κάθε φορα, ο αριθμος των ατομων με ειδικες αναγκες, που
προσληφθηκαν στο Δημο ή στις Δημοτικες επιχειρησεις. Λες και πως, αν υπηρχε άλλος, δεν
θα εκανε ακριβως το ιδιο…
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Φιλες και φιλοι,

Το πραγματικο ενδιαφερον και κυριως ο ανυποκριτος σεβασμος μονο μεσα από μια ζεστη
και ανθρωπινη σχεση αναδεικνυονται. Πραγμα που σημαινει, πως δεν επιτρεπεται να
εκμεταλλευεσαι αναισχυντα την ιδιαιτεροτητα καποιων συνανθρωπων μας, για να
εξυπηρετησεις απλα τους εκλογικους σου σχεδιασμους. Πως δεν καλλιεργεις και στη
συνεχεια διασπειρεις εντεχνως, φημες για επερχομενη λαιλαπα, για να εκβιασεις ετσι
εκλογικα, συνειδησεις.Επιτρεψτε μου, να σας μιλησω με ειλικρινεια και καθαροτητα. Τον
τελευταιο καιρο, οι γκαιμπελισκοι της αλλης μεριας, φροντισαν εντεχνα να διασπειρουν,
πως ταχα αν εκλεγουμε εμεις, ολους οσους εργαζονται στο Δημο ή στις Δημοτικες
επιχειρησεις με συμβασεις ορισμενου χρονου, θα τους κυνηγησουμε, θα τους απολυσουμε,
θα τους εξωπεταξουμε. Δημιουργησαν ετσι, ένα κλιμα αβεβαιοτητας, εντονης ανησυχιας
και προβληματισμου. Τα τηλεφωνηματα που δεχτηκα, τοσο από εργαζομενους στο Δημο, τη
ΔΕΥΑΓ, το Εθνικο κολυμβητηριο, το Γυμναστηριο πολλα. Τους διαβεβαιωσα ολους, για ένα
πραγμα.. Εμεις δεν προκειται να τιμωρησουμε κανεναν, επειδη απλα και μονο ζηταει μια
θεση στον ηλιο. Επειδη βρηκε στεγη να στεγασει τα ονειρα του για μια καλυτερη ζωη.
Επειδη ενταχθηκε ετσι κι αυτος στην κοινωνια των μισανθρωπων, που εκλεγμενοι
αρχοντες-μισανθρωποι, θελουν να δημιουργησουν.

Εμεις θα σεβαστουμε την παρουσια τους και τη σημαντικη τους προσφορα. Γιατι
πιστευουμε στις ικανοτητες, στην ψυχικη δυναμη, στη διαθεση τους για συμμετοχη και
συνεισφορα. Γιατι, αυτό που κυρια μας ενδιαφερει είναι να οικοδομησουμε μια πραγματικα
δικαιη κοινωνια Στην οποια ολοι, θα εχουν τη δυνατοτητα ισοτιμα να διεκδικουν και
συμμετεχουν. Μια κοινωνια που θα εξωπεταξει τον καιροσκοπισμο, το κιβδηλο ενδιαφερον,
το ψευτικο χαμογελο. Και θα αποκαταστησει τις ανθρωπινες αξιες, το ηθος και την
αξιοπρεπεια.Χαρισμα σας, λοιπον, κ. Δημαρχε, οι αναρμοστες συμπεριφορες και τα
φερεφωνα σας. Οι Γρεβενιωτισσες και οι Γρεβενιωτες, αντισταθηκαν στις 13 Οκτωβριου με
τροπο δυνατο, με τροπο καταλυτικο σε όλα εκεινα, που ενιωσαν να τους θιγουν και να τους
προσβαλλουν. Κι αν υπηρξε κατι, που σας εσωσε από την ολοκληρωτικη συντριβη, ναστε
απολυτα σιγουροι, πως δεν προκειται να ξαναυπαρξει. Η απαντηση που θα παρετε την
Κυριακη, θα μεινει για καιρο χαραγμενη στη μνημη τη δικη σας, στη μνημη ολων μας. Θα
είναι απαντηση καταδικης των δολιων μεθοδευσεων, των απειλων και εκβιασμων, της
ακατασχετης παροχολογιας σας. Βεβαια, αυτά που πιο πανω ανεφερα, αποτελουν ένα
μικρο μονο κομματι της ανηθικης πολιτικης τους συμπεριφορας. Νιωθωντας την αδυναμια
τους να πεισουν με τον πολιτικο τους λογο και κυριως με το εργο που επιτελεσαν επι μια
ολοκληρη τετραετια, προχωρανε πιο κατω και χρησιμοποιουν τις δυνατοτητες που τους
δινει η εξουσια με τροπο αναισχυντο.Εκμεταλλευονται την αναγκη των συνδημοτων μας για
δουλεια και απροκαλυπτα πλεον, ταζουν στους παντες τα παντα. Ο κρατικος, κομματικος
και δημοτικος μηχανισμος μπαινουν στη διαθεση τους. Ο ακομματιστος κ. Δημαρχος, με τη
καθημερινη συνδρομη του Γραμματεα της Νομαρχιακης επιτροπης, της κ. Γενικης
Γραμματεως της Περιφερειας και πολύ περισσοτερο του βουλευτη του ΠΑΣΟΚ και
υφυπουργου κ. Τζιολα ξεπερνουν τα εσκαμμενα. Ιδιαιτερα η συμβολη του τελευταιου με την
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ιδιοτητα του ως υφυπουργου αποτελει προκληση για τον καθενα. Οι κυβερνητικοι
αξιωματουχοι υπαρχουν για να προωθουν και να προασπιζονται τα συμφεροντα ολων των
Ελληνων πολιτων κι οχι μονο των κομματικων εκλεκτων.Πραγματικα θα με συγκινουσε η
παρουσια του κ. υφυπουργου διπλα μου, στη διαρκεια επισκεψης μου στο Βαροσι για
παραδειγμα, οπου παρεμβαινοντας και αυτος μετα τη δικη μου τοποθετηση, θα πετουσε και
μερικες κορωνες για τη δημιουργια νεων θεσεων εργασιας, οπου θα μπορουσαν να
στεγασουν τα ονειρα τους φτωχοι, ανεργοι, αλλα παραλληλα εντιμοι συμπολιτες μας. Ο κ.
Δημαρχος απ τη αρχη της προεκλογικης του παρουσιας, αναζητησε στηριγματα, αναζητησε
δεκανικια. Ενιωθε ανικανος να σηκωσει μονος του το βαρος ενός τετοιου αγωνα. Τα
δεκανικια, το ξερετε πολύ καλα, τα χρειαζονται αυτοι που είναι και νιωθουν αδυνατοι, αυτοι
που για να σταθουν στα ποδια τους χρειαζονται υπουργους, περιφερειαρχες, κομματαρχες.
Σ αντιθεση με εμας, που σταθηκαμε από τη αρχη στα δικα μας ποδια, στηριχτηκαμε
στις δικες σας δυναμεις, μαζι προχωρησαμε, μαζι θα τερματισουμε αυτό το
δυσκολο, αλλα γεματο προκλησεις αγωνα.

Η προκληση φιλες και φιλοι, είναι σαφης. Όπως σαφης είναι και η εντολη στους κάθε
ειδους σφωγκοκολλαριους. Ταξτε, υποσχεθειτε, πιεστε, εκβιαστε, εκμεταλευτειτε, γιατι
χανομαστε. Χανουμε τις καρεκλες, τους παχυλους μισθους, την καθημερινη προβολη, τη
δυναμη της εξουσιας. Χανουμε τα παντα. Σταματουν λοιπον, ανυποψιαστους συμπολιτες
μας στο δρομο, μοιραζοντας θεσεις. Ψηφισε Ζιωγα, λενε, γιατι εχει 200 τετοιες θεσεις στο
τσεπακι του. Αναρωτηθηκατε αραγε, ποτε, ποσες φορες εχουν υποσχεθει τις θεσεις της
υπο δημιουργια Δημοτικης Αστυνομιας; Ή ποσες φορες εχουν εξαντλησει τις θεσεις των
εργαζομενων του Βιολογικου καθαρισμου; Ή τις θεσεις στο νέο Νομαρχιακο Νοσοκομειο; Ή
την καλυψη θεσεων βρεφονηπιοκομων;

Το σιγουρο φιλες και φιλοι, είναι ότι οι πιθανοτητες να υλοποιηθουν αυτές οι υποσχεσεις,
είναι πραγματικα ανυπαρκτες. Τοσο γιατι το μεγεθος των υποσχεσεων που δινονται, είναι
τεραστιο, οσο πολύ περισσοτερο, γιατι αυτοι που τις δινουν, εχουν χασει πλεον, μεσα στο
μεγαλο πανικο που τους διακατεχει, το μετρο. Φαυλες υποσχεσεις από φαυλους
ανθρωπους. Απολιτικα μεσα, χωρις αποτελεσμα. Πανικος σε πληρη εξελιξη. Μην πειθεστε
λοιπον, απ τα λογια τους κι από τη υποκριτικη φιλικη τους συμπεριφορα. Από το μονιμα
πλεον καρφιτσωμενο χαμογελο τους. Είναι, απλα, μια μασκα, που τωρα, προεκλογικα,
φορεσαν,για να σας ξεγελασουν. Και που μολις όλα τελειωσουν, θα την πεταξουν, ως την
επομενη φορα που θα την ξαναχρειαστουν. Θα φανει ετσι το πραγματικο τους προσωπο, με
χαραγμενα πανω του ανεξιτηλα, όλα αυτά που πραγματικα τους εκφραζουν…αυταρχισμος,
αλαζονια, υποκρισια, απανθρωπη αδιαφορια.Αυτό το οποιο βεβαια, κάθε δημοτης ευλογα
διερωταται, είναι…γιατι, αφου θεωρουν ότι το εργο τους ειναι τοσο μεγαλο και σημαντικο,
δεν επιδιδονται σε έναν τιτανιο αγωνα προβολης του, ώστε να πεισουν τους πολιτες να
τους στηριξουν; Γιατι χρειαζονται οι γεματες σακουλες των σουπερ μαρκετς για να τους
αποφερουν μερικες ψηφους παραπανω; Γιατι περιφερονται σαν φαντασματα και
μπαινοβγαινουν, συνομωτικα, τις πλεον ακαταλληλες ωρες, σε σπιτια συμπολιτων μας;
Γιατι το γραφειο του κ. υφυπουργου εχει καταντησει δευτερο εκλογικο κεντρο του κ.
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Δημαρχου, στο οποιο καθημερινα καλουνται να δηλωσουν την παρουσια τους και κατ
επεκταση τη στηριξη τους οι ταλαιπωροι συνδημοτες μας; Απλα και μονο, φιλες και φιλοι,
γιατι και αυτοι οι ιδιοι, καταλαβαινουν πλεον, τη γυμνια και την αναποτελεσματικοτητα της
πολιτικης τους. Τη μεροληπτικη λειτουργια τους. Την απροσωπη παρουσια τους. Και
θεωρουν, πως μ όλα τα αλλα, που παραπανω ανεφερα, θα καμψουν τις αντιστασεις σας.
Την προσηλωση σας σε αρχες και αξιες. Την εμμονη σας να στηριξετε εμας και τις καθαρες
και εντιμες θεσεις τις οποιες εκφραζουμε. Τον ηπιο και πολιτισμενο αγωνα τον οποιο
δινουμε. Τον ποιοτικο πολιτικο λογο που χρησιμοποιουμε.

Ένα όμως, είναι σιγουρο…ηδη αποδειξατε την περασμενη Κυριακη, με το 49% που μας
δωσατε, πως όλα αυτά, εσας δεν σας αγγιζουν. Πως απορριπτετε ολες αυτές τις νοσηρες
πρακτικες, που σας υποτιμουν και σας υποβιβαζουν. Πως ειστε ανθρωποι με αξιοπρεπεια
και ανεπτυγμενη πολιτικη κριση, απολυτα ικανοι να κρινετε και να αποφασισετε. Πως
στηριζετε, με παθος και ενταση, εμας και ότι εκφραζουμε. Αποφασισμενοι, αυτή τη
δευτερη Κυριακη, να δωσετε μαζι μας, το οριστικο, το τελικο χτυπημα στο
καθεστως και στην αλαζονια, στην αμετροεπεια και στην ασυδοσια.
Από σημερα το μεσημερι, βεβαια, τα χαλκεια τους, που μετα το αποτελεσμα της πρωτης
Κυριακης, εχουν παρει φωτια, αποφασισαν να διοχετευσουν, αυτό που σφοδρα θα
επιθυμουσαν να συμβει…λενε λοιπον…
‘το κλιμα εχει αντιστραφει’,
θεωρωντας πως ετσι θα καταφερουν πραγματικα, να το αντιστρεψουν. Δεν εχουν καν τη
δυνατοτητα τα φερεφωνα τους, να αντιληφθουν, πως με το να παπαγαλιζουν την ιδια
φραση, με τον ιδιο μονοτονο τροπο, σε μια απιστευτα παραφωνη συγχορδια, μονο το γελιο
και την ιλαροτητα
προκαλουν.
Πολύ περισσοτερο δεν αντιλαμβανονται, μεσα στην παραζαλη και τον απιστευτο
πανικο τους, το αυτονοητο, φιλες και φιλοι, ότι ‘ απ τη στιγμη που κινησε, το
ποταμι δε γυριζει πισω’.
Όπως και ναναι, οι δικες τους συμπεριφορες ηδη κριθηκαν την περασμενη Κυριακη. Όμως
αυτοι, εκει, απτοητοι συνεχιζουν την ιδια τακτικη και μαλιστα πολύ πιο εντονα και
προκλητικα. Φαινεται περιμενουν την οριστικη καταδικη της κάθε Γρεβενιωτισσας και κάθε
Γρεβενιωτη στην μεθαυριανη τελικη μας αναμετρηση.
Ας τους κανουμε λοιπον το χατιρι, ας τους δωσουμε το τελειωτικο χτυπημα, φιλες
και φιλοι, καταδικαζοντας με τροπο ξεκαθαρο όλα εκεινα που εθιξαν την τιμη μας,
προσβαλλαν τη νοημοσυνη μας, υποτιμησαν την ανθρωπινη αξια μας
.

Εμεις, με σοβαροτητα και ευθυνη, συνεχιζουμε την πορεια μας στους πολιτες. Με λογο
τεκμηριωμενο, δινουμε απαντησεις στα προβληματα τους. Αντιμετωπιζουμε τους
συνδημοτες μας με σεβασμο και εμπιστοσυνη. Στεκομαστε διπλα τους και τους
αγκαλιαζουμε. Δινουμε σε ολους το δικαιωμα ισοτιμα να διεκδικουν και να συμμετεχουν.Δυο
πολοι, δυο πολιτικες. Δυο απολυτα διαφορετικοι κοσμοι. Οι προκληση για σας φιλες και
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φιλοι, είναι μεγαλη. Όπως μεγαλη είναι και η ευκαιρια που μας δινεται, να ξεκαθαρισουμε
μια και καλη από όλα εκεινα που μας υποβιβαζουν και μας εξευτελιζουν. Επιλεγοντας τη
σωφροσυνη, τη συνεπεια, την ανθρωπια, την εντιμη πολιτικη σταση.

Εμεις, εχουμε μια αλλη αντιληψη για τα πραγματα. Δεν αντιμετωπιζουμε τον ανθρωπο
διπλα μας, σαν ένα ακομα κουκι, που προσμετραται μαζι με όλα τα αλλα, για να γεμισει το
προεκλογικο μας σακουλι. Καταβαλουμε μια τεραστια προσπαθεια για να πεισουμε για την
ορθοτητα του λογου και της πολιτικης μας. Μιλαμε με επιχειρηματα και στοχευουμε στη
λογικη των συμπολιτων μας. Δεν επιθυμουμε παρορμητικα να μας κρινουν. Δεν εχουμε σαν
στοχο το θυμικο τους. Θελουμε η κριση τους, να είναι αποτελεσμα μιας λογικης διεργασιας
και κυριως της τελικης τους εκτιμησης, ότι εμεις, μεσα από οσα σκεφτομαστε, σχεδιαζουμε
και επαγγελομαστε, μπορουμε καλυτερα, μπορουμε περισσοτερα. Και γνωριζετε πολύ καλα,
ότι θα τα πραξουμε, γιατι και εμεις ειμαστε κομματι δικο σας. Οι ανθρωποι μας από σας
προερχονται. Για τα δικα σας οραματα αγωνιουν και παλευουν. Μαζι με σας σχεδιαζουν και
υλοποιουν. Δωστε μας λοιπον, τη δυναμη που χρειαζομαστε να βρεθουμε διπλα στον καθενα
από σας.
Και ναστε σιγουροι πως ετσι, μονο
ωφελημενοι θα βγουμε, εσεις, εμεις, τα παιδια μας, ο τοπος τελικα στον οποιο
αποφασισαμε να στησουμε τη ζωη και τα ονειρα μας.

Αγαπητες φιλες, αγαπητοι φιλοι,

Δεν εχει νοημα να σας πως περισσοτερα, για αυτους και τις ξεπερασμενες πρακτικες τους.
Αυτοι,ετσι κι αλλιως, βρισκονται στο χτες κι εκει θα μεινουν. Εμεις, όμως, εσεις, ολοι
μαζι
προχωραμε μπροστα.
Βαζουμε στοχους υψηλους. Ανεβαζουμε τον πηχη. Προκαλουμε τους παντες να μας
ακολουθησουν. Αναβαθμιζουμε ετσι, με τον τεκμηριωμενο πολιτικο μας λογο, την πολιτικη
μας ζωη. Δινουμε την αισθηση στους πολιτες, ότι τελικα δεν είναι ολοι ιδιοι. Πως υπαρχουν
καποιοι που ακομη αντιστεκονται. Που δινουν αξια πραγματικη στον ανθρωπο και στις
μεγαλες του δυνατοτητες. Δε θα μπορουσα στο σημειο αυτό, να μην αναφερθω, στον μεχρι
πριν από λιγες μερες, συνδιεκδικητη συνδυασμο, της Θελγειας της Τσιαρσιωτη, την ‘Άλλη
Φωνη’. Που αρθρωσε λογο πολιτικο και εντιμο. Που σταθηκε με αξιοπρεπεια και
σοβαροτητα. Θα είναι ευτυχημα το γεγονος, αυτή η ‘άλλη φωνη’, η φωνη της Θελγειας της
Τσιαρσιωτη να καταφερει τελικα να φτασει και να ακουστει στο νέο Δημοτικο Συμβουλιο.
Εγω, ολοι εμεις, της το ευχομαστε ολοψυχα.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ολο αυτό το διαστημα σταθηκε διπλα σας και κατεθεσε τις
σκεψεις και τις προτασεις της. Καταγραφοντας τη δυσαρεστη πραγματικοτητα και
προτεινοντας λυσεις. Χωρις ωραιοποιησεις, χωρις εξειδανικευσεις, χωρις ατελεσφορες και
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φαυλες υποσχεσεις. Με διαθεση, όμως, για προσφορα. Με προθεση να βοηθησει, στο να
αναγεννηθουν τα Γρεβενα. Είναι σιγουρο, πως μεσα από το συγκροτημενο οραμα μας, με
συστηματικη προσπαθεια, εχοντας στο κεντρο της πολιτικης μας τον ανθρωπο, με
αυτοπεποιθεση και σιγουρια, μπορουμε να πραγματοποιησουμε αλματα προοδου,
πραγματικου εκσυγχρονισμου και ουσιαστικης αναπτυξης. Μας ενωνουν σιγουρα, οι κοινες
μας αγωνιες για τον τοπο και τους ανθρωπους του, οι κοινες μας προσπαθειες για την
επιλυση των προβληματων του, η κοινη μας πορεια, στην αποφαση μας να μεινουμε εδώ και
να αγωνιστουμε.

Φιλες και φιλοι,

Εσεις, μολις την περασμενη Κυριακη, μ αυτό το τεραστιο ποσοστο, το 49%, ουσιαστικα μας
χρησατε νικητες. Μας εμπιστευεστε και το αποδειξατε. Κι ειμαστε σιγουροι, πως και παλι
θα μας εμπιστευτειτε. Εμεις, στηριζομαστε πανω σας. Εμπιστευομαστε την κριση σας.
Πιστευουμε στις δυνατοτητες σας. Πιστευουμε πανω απ όλα στις νεες και στους
νεους…και ζηταμε απ ολους, τη βοηθεια σας. Η κρισιμη στιγμη εφτασε. Η ωρα του πολιτη, η
ωρα η δικη σας είναι προ των θυρων. Η ευθυνη που θα κληθειτε να αναλαβετε μεγαλη και η
αποφαση δυσκολη. Θεωρω, όμως, πως δεν υπαρχουν αλλα περιθωρεια. Εμεις ανοιγουμε τα
χερια και τους αγκαλιαζουμε ολους. Χωρις διακρισεις, χωρις διαχωρισμους, χωρις
υστεροβουλες σκεψεις. Σεβομαστε τις ιδεολογικες τους καταβολες και τις πολιτικες τους
προτιμησεις. Δεν μας ενδιαφερει το κομματικο τους παρελθον, παρον και μελλον. Δεν μας
ενδιαφερει αν μας ψηφισαν προχτες ή αν θα μας ψηφισουν την Κυριακη που ερχεται. Ο
δικος μας λογος σημερα, τους αφορα ολους. Η δικη μας πολιτικη αυριο, παλι σε ολους θα
απευθυνεται. Ετσι, εμεις αντιλαμβανομαστε τον αυτοδιοικητικο μας ρολο. Μ αυτό τον
τροπο αναλαμβανουμε τις μεγαλες μας ευθυνες. Εχουμε λοιπον, τον τροπο, εχουμε την
ορεξη, εχουμε τις γνωσεις και την εμπειρια, εχουμε τους ανθρωπους, για να κανουμε πραξη,
αυτά που σας ειπαμε. Εχουμε όμως, μαζι μας κι ολους εσας, που μας αγαπατε και μας
εμπιστευεστε. Μας δινετε δυναμη και μας στηριζετε. Η επομενη Δημοτικη Αρχη ειμαστε
εμεις. Το βροντοφωναξατε περιτρανα, την πρωτη Κυριακη. Ειστε αποφασισμενοι να το
ξανακανετε. Δωσατε το μηνυμα της νικης που ερχεται, απ ακρου σ ακρον. Τοσο στην πολη,
οσο και στα Δημοτικα Διαμερισματα πνεει ανεμος αλλαγης. Η πορεια μας αλλαζει. Οι
ευθυνες και οι υποχρεωσεις μας μεγαλωνουν. Είναι, πλεον, καιρος να κανουμε πραξη το
ορμα μας γι αυτόν τον τοπο. Να δημιουργησουμε μια κοινωνια με συνοχη και ανθρωπια. Με
αξιοκρατια και δικαιοσυνη. Με ισες ευκαιριες για ολους.

Προχωρουμε, λοιπον, ολες και ολοι μαζι. Για να διωξουμε τις σκιες, που σκιαζουν τις
ελπιδες μας. Για να ξημερωσουν καλυτερες μερες στον τοπο μας. Για να μετουσιωσουμε το
οραμα μας, σε πραγματικοτητα απτη σε κάθε πολιτη, σε κάθε οικογενεια, σε καθ έναν από
σας. Για να εξασφαλισουμε δικαιωμα συμμετοχης στην ελπιδα σε ολες τις Γρεβενιωτισσες
και ολους τους Γρεβενιωτες.
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Φιλες και φιλοι,

Θερμα σας ευχαριστω για την αγαπη και την εμπιστοσυνη σας.
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