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ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΩΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.)
Του Γιώργου Νούτσου

Θελω με την ευκαιρια αυτης της πρωτης μας, επισημης παρουσιας ως νεοεκλεγμενου
Δημοτικου Συμβουλιου και με την ιδιοτητα μου του επικεφαλης της μειοψηφιας, να
απευθυνθω στους Δημοτες του Δημου μας. Για τρεις κυριως λογους.

Πρωτα, για να ευχαριστησω απο καρδιας, οσους μας στηριξαν στην προεκλογικη μας
προσπαθεια και να τους διαβεβαιωσω, πως πιστοι σε οσα προεκλογικα διακηρυξαμε, θα
δωσουμε τη μαχη απο τη θεση, που η οριακη εστω πλειοψηφια μας εταξε,
για
ουσιαστικη και πραγματικη αναπτυξη του δημου μας, για βελτιωση της ποιοτητας
ζωης των συμπολιτων μας, για ουσιαστικο και εποικοδομητικο ελεγχο του εργου
και των αποφασεων της πλειοψηφιας.
Σε οσους δεν πειστηκαν και τελικα δεν μας ακολουθησαν, θελω να πω τα εξης...Ειναι σαφες
πως δεν μπορουσαμε να τους εχουμε ολους κοντα μας. Η δικη τους αρνηση λοιπον, για
οποιο λογο κι αν υπηρξε, νιωθουμε οτι μας γεμιζει με περισσοτερες και μεγαλυτερες
ευθυνες...

Θα προσπαθησουμε να τους πεισουμε, μεσα απο τη δημιουργικη μας παρουσια, με εργα και
οχι με λογια, πως αξιζαμε κατι καλυτερο, κατι περισσοτερο. Θελουμε να τους κανουμε να
σκεφτουν, μεσα απο μια αυτοκριτικη διαθεση, πως τελικα καλλιστα θα μπορουσαν να μας
επιλεξουν και να μας εμπιστευτουν τις τυχες αυτου του τοπου. Εμεις δινουμε την
υποσχεση της σοβαρης και συνεπους παρουσιας και ειναι σιγουρο πως στο μελλον,
παλι, καπου θα ξανασυναντηθουμε με την ελπιδα τοτε, να πεισουμε τους
περισσοτερους.

Θελω, κατα δευτερον, μια και διανυουμε ηδη τις πρωτες μερες του 2003, να ευχηθω σε
ολες τις Γρεβενιωτισσες και ολους τους Γρεβενιωτες υγεια, αγαπη και προκοπη και στο
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Δημοτικο Συμβουλιο να συμβαλλει σε υπερθετικο βαθμο,
ωστε αυτη
η προκοπη, να αποκτησει επιτελους για τον καθενα μας σαρκα και οστα και να μη
μεινει για μια ακομη φορα μια επιπλεον, ανεξοδη και απραγματοποιητη ευχη
.

Θελω, τελος, με λιγα μονο λογια να σας παρουσιασω τον τροπο με τον οποιο
σκεφτομαστε να λειτουργησουμε στη διαρκεια αυτης της τετραετιας. Ειχα σκοπο να το
κανω αυτο μετα το τελος της τελετης ορκωμοσιας και την τοποθετηση του κ. Δημαρχου
. Αναμενοντας, ματαια, οπως αποδειχτηκε - εστω και κατα παρεκλιση του
πρωτοκολλου, σε ενδειξη σεβασμου βασικων κονονων δεοντολογιας την ευκαιρια να πω δυο λογια, την ευκαιρια να καταγραψω τον τροπο με τον οποιο εμεις
αντιλαμβανομαστε τον ρολο μας, μεσα στην πραγματικοτητα, οπως αυτη αποτυπωθηκε απο
τα αποτελεσματα των εκλογων του Οκτωβριου. Θελω στο σημειο αυτο να ξεκαθαρισω, πως
θα επιτελεσουμε στο ακεραιο τον αντιπολιτευτικο μας ρολο. Και ο αντιπολιτευτικος ρολος
δεν ειναι κατ αναγκην
ενας ρολος κακος, ενας ρολος στειρας αρνησης και δημαγωγιας.
Εμεις τον αντιλαμβανομαστε στην πραγματικη του διασταση...αυτη του καλοπροαιρετου
ελεγχου της οποιας εξουσιας. Με διαθεση
για εποικοδομητικη κριτικη, για καταθεση προτασεων και ιδεων, για συναποδοχη
και στηριξη πολιτικων, που προαγουν το Γρεβενιωτικο καλο, για απορριψη και
καταδικη, παντα ομως τεκμηριωμενα, αποφασεων και σχεδιασμων, που
υποθηκευουν και υποσκαπτουν το παρον και το μελλον του Δημου μας, το
συμφερον των, δικαιως, προβληματισμενων συμπολιτων μας.

Θα στηριξουμε λοιπον, την πολιτικη μας στην επικρατηση τριων βασικων αξονων. Διαχειρι
ση με ηθος, διαχειριση με διαφανεια και δικαιοσυνη, διαχειριση με αποκεντρωτικη
και αναπτυξιακη λογικη.
Μεσα απο αυτη τη στοχευση, θα ειμαστε αλληλεγγυοι και συνοδοιποροι σε οτιδηποτε
προαγει τις τρεις αυτες βασικες αρχες. Θα προσθετουμε μαλιστα και τις δικες μας
προτασεις, επαυξανοντας ετσι τις πιθανοτητες να παραχθει κατι καλυτερο και
χρησιμοτερο.

Κι ολα αυτα σε αντιδιαστολη με την εμπειρια της τετρατιας που μολις τελειωσε. Οπου
ειδαμε να επικρατουν λογικες με τις οποιες και προεκλογικα διαφωνησαμε και θα
συνεχισουμε καθετα να διαφωνουμε.
Οπου το ιδιο συμφερον βαφτιζεται γενικο καλο, οπου η λογικη των λιγων
υποκαθιστα τη λογικη των πολλων. Οπου η επιλεκτικη πολιτικη αναγεται σε
πολιτικη υπερ ολων, οπου η αλαζονια και η αμετροεπεια αναγορευονται σε δεικτη
πολιτικης συμπεριφορας, ενω αντιθετα λεξεις, οπως πολιτικη ηθικη και χρηστη
διαχειριση, χανουν καθε νοημα και υποσταση.
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Αυτη λοιπον, την αρνητικη, κατα την εκτιμηση μας, εμπειρια, θα επιδιωξουμε με τη δικη μας
συμμετοχη να αλλαξουμε. Πιστευω, πως ωριμασαν πλεον οι συνθηκες να συμβει κατι τετοιο
και πως δεν θα διαφωνησουμε σ αυτη την αναγκαιοτητα , τουλαχιστον, αυτη τη
φορα με τον κ. Δημαρχο.

Ειμαστε ετοιμοι, να δειξουμε τις καλες μας προθεσεις. Ειμαστε ετοιμοι να συνεργαστουμε.
Ειμαστε ετοιμοι να προσφερουμε γνωσεις και εμπειρια. Ειμαστε ετοιμοι να
εκπροσωπησουμε επαξια την εμπιστοσυνη των μισων τουλαχιστον συμπολιτων μας που μας
εμπιστευτηκαν. Πορευομαστε μεσα απο τη δικη τους μεγαλη δυναμη. Γνωμονας της δικης
μας συμπεριφορας θα ειναι το συμφερον της πολης μας, το συμφερον των δημοτικων
διαμερισματων, το συμφερον ολων ανεξαιρετως των πολιτων. Επιζητουμε ομως και την
καλη διαθεση και προθεση του κ.Δημαρχου και των συναδελφων της πλειοψηφιας. Μεσα
απο μια αγαστη συνεργασια, ισοτιμη μεταχειριση και συμπεριφορα, σεβασμο στη
διαφορετικοτητα της αλλης αποψης, σιγουρα κατι καλυτερο και χρησιμοτερο θα προκυψει.
Στα πλαισια λοιπον, αυτης της, οπως ολα δειχνουν εποικοδομητικης μας συνυπαρξης,
θαθελα να πληροφορησω τον κ. Δημαρχο για την προθεση μου να ζητησω να παραχωρηθει
στους συμβουλους της μειοψηφιας ενα γραφειο, εντος του Δημοτικου κτιριου, για τη
στεγαση των δικων τους αναγκων λειτουργιας. Οταν αναγνωριζουμε ακομη και
Συνταγματικα τον ουσιαστικο θεσμικο ρολο της αντιπολιτευσης,
δεν μπορει να μη της παρεχουμε τη δυνατοτητα και την ευκαιρια, να ασκει αυτο το
ρολο μεσα σ ενα πολιτισμενο και κυριως πρακτικο απο καθε αποψη περιβαλλον.

Κυριε Δημαρχε, ειλικρινα θα επιθυμουσα να εχω σημερα κιολας τη θετικη σας αποκρυση σ
αυτο μας το αιτημα, σαν ενα πρωτο δειγμα της θετικης σας στασης και
συμπεριφορας, σε μια κατευθυνση συνεργασιας και παραγωγης πολιτικης και
εργου,
προς οφελος των συνδημοτων και του Δημου μας.

Κλεινω την τοποθετηση μου με την ευχη η επομενη τετραετια να ειναι αυτη που θα αλλαξει
προς το καλυτερο τη μοιρα του τοπου μας. Σ αυτη την κατευθυνση πρεπει ολοι να
κινηθουμε. Αυτη ειναι η δικη μας υποχρεωση απεναντι σ αυτους, που μας στηριξαν.

Ευχαριστω
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