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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ
Φιλες και φιλοι,

Νιωθω μεγαλη χαρα αλλα και συγκινηση, που βρισκομαστε και παλι, ολοι μαζι, εδώ…σ αυτή
την εκδηλωση, με την οποια και επισημα ξεκιναμε τον προεκλογικο μας αγωνα. Νιωθω
χαρα
, γιατι
βρισκομαι αναμεσα σε φιλες και φιλους, που με τη μαζικη αλλα και ζεστη παρουσια τους,
δινουν το στιγμα ενός αγωνα, που ειμαι βεβαιος, πως θα χαρακτηριστει από το ηθος, τη
συνεπεια, την πολιτισμενη εξελιξη, την ποιοτικη σε όλα τα επιπεδα πολιτικη αντιπαραθεση
και τελος, το θετικο, για τη Δημοτικη Αναγεννηση και για μενα προσωπικα, αποτέλεσμα.
Νιωθω συγκινηση
, γιατι, η παρουσια των επισημων καλεσμενων μας, τα κολακευτικα τους λογια, η θερμη
στηριξη της προσπαθειας μας, ετσι όπως εκδηλωνεται από τα μηνυματα που διαβαστηκαν,
η αναγνωριση στο προσωπο μου, ως του ατομου, που μπορει και πρεπει να τραβηξει
μπροστα, που μπορει και πρεπει να κερδισει αυτό τον αγωνα για το καλο του τοπου μας
αλλα και της αυτοδιοικησης, αποτελει για μενα μεγιστη τιμη αλλα και ευθυνη.
Αποτελει αναγνωριση αλλα και ακομα μεγαλυτερη υποχρεωση, ο δρομος που
χαραξαμε, η μαχη που θα δωσουμε, να εχει ένα αποτελεσμα..τη νικη και μονο τη
νικη(@)

Κυριε υφυπουργε, κυριε Φωλια, φιλε Χρηστο, το ότι και αυτό τον αγωνα θα τον
δωσουμε ολοι μαζι, είναι το μονο σιγουρο.

Υπαρχει κατι που μας ενωνει σ αυτή την προσπαθεια...κι είναι αυτό η αγαπη μας για τον
τοπο, το ενδιαφερον μας για τους συμπολιτες μας, η επιθυμια μας κατι θετικο ν αφησουμε
κι εμεις, αξιοποιωντας με τον καλυτερο δυνατο τροπο την εντολη των πολιτων, να
δρασουμε και να προσφερουμε. Εσεις, αυτό, μεσα από τον σημαντικοτατο ρολο, που ο
Πρωθυπουργος, ο Κωστας ο Καραμανλης, σας εχει αναθεσει, ηδη το κανετε…Ευχομαι
συντομα, να μου δοθει και μενα η δυνατοτητα, αυτόν τον αγωνα να τον συνεχισουμε
μαζι…γιατι…όπως επανειλλημενα λετε…σ αυτό τον τοπο χρωσταμε πολλα…αρα
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εχουμε καθηκον και υποχρεωση ιερη, καποια στιγμη τα χρεη μας αυτά να τα
ξωφλησουμε στο ακεραιο…(@)

Κυριε Γκιουλεκα, φιλε Κωστα, ο τροπος με τον οποιο οι πολιτες εκφραζουν για σενα τη
γνωμη τους είναι εντυπωσιακος.. Δευτερος σε ψηφους την πρωτη φορα, πρωτος τη
δευτερη, να δουμε τι άλλο μας επιφυλλασεις..Το βεβαιο είναι, πως εμεις, οι συντοπιτες σου,
οι Γρεβενιωτισσες και οι Γρεβενιωτες νιωθουμε περηφανοι για σενα. Σε καλωσοριζω κοντα
μας και σ ευχαριστω.

Κυριε Σκρεκα, αγαπητε Θοδωρε, παλιε και καλε μας φιλε…και μονο το γεγονος ότι οι
Γρεβενιωτες αναγνωριζουν στο προσωπο σου ένα καλο φιλο, σημαινει πολλα. Σημαινει
πρωτα απ όλα ότι αγαπησες και προσφερες σ αυτό τον τοπο. Σημαινει ότι υπηρξες απλος
και καταδεκτικος. Σημαινει ότι ποτε δεν καβαλησες το καλαμι της εξουσιας. Γι αυτό σε
θελουμε κοντα μας, γι αυτό και σ αγαπαμε. Σ ευχαριστω που εισαι κοντα μου…

Κυριε Παπαδοπουλε, φιλε Μιχαλη, ξερω πως για να εισαι σημερα εδώ, αφησες κατά
μερος υποχρεωσεις, ισως από καιρο προγραμματισμενες…κι αυτό με τιμα ιδιαιτερα. Μη
ξεχνας όμως, πως η δυνατοτητα που ανοιγεται μπροστα μας, να συνεργαστουμε αυριο, στα
πλαισια μιας αυτοδιοικησης πολύ πιο διαφορετικης, τοσο γεωγραφικα οσο και διοικητικα,
απ οσο σημερα τη γνωριζουμε, στα πλαισια μιας περιφερειας με κοινους στοχους και
επιδιωξεις, σιγουρα αποτελει μια προκληση…κι εχω τη αισθηση πως προκλησεις σαν κι
αυτές δεν πρεπει να μενουν αναπαντητες. Και παλι σ ευχαριστω…

Φιλες και φιλοι,

Βρισκομαστε σημερα εδώ για να σημανουμε ένα γενικο προσκλητηριο. Ένα προσκλητηριο
εγρηγορσης και μαχης
. Σ έναν αγωνα, που μονο του στοχο θα εχει, να ξαναδωσουμε στον πολιτη τη χαμενη του
ελπιδα, να επαναφερουμε στα σφιγμενα του χειλη το χαμογελο, να αποκαταστησουμε στη
λειτουργια του Δημου την αντικειμενικοτητα και την αξιοκρατια, να αποβαλλουμε το νοσηρο
κομματισμο, να δημιουργησουμε τις συνθηκες εκεινες, που θα φερουν τις νεες και τους
νεους κοντα μας, που θα τους κρατησουν στον τοπο μας… να πουμε καποια στιγμη με
ανακουφιση…δοξα το θεο, που μας αξιωσε να επιλεξουμε για μας και τα παιδια μας, αυτό
τον ευλογημενο τοπο για να ζησουμε. Δυσκολος στοχος θα μου πειτε, αλλα όχι
ακατορθωτος, θα σας αντιγυρισω εγω.
Αρκει όλα αυτά, μαζι να τα αποφασισουμε, μαζι να τα παλεψουμε, μαζι να τα
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διεκδικησουμε…και ναστε σιγουροι πως το αποτελεσμα απολυτα θα μας
δικαιωσει…(@)

Η Δημοτικη Αναγεννηση περισσοτερο ωριμη από ποτε, συνεχιζει την πορεια, που
πριν τεσσερα χρονια ξεκινησε. Τεσσερα χρονια συνεχους και αδιαλλειπτης
παρουσιας στο Δημοτικο Συμβουλιο. Τεσσερα χρονια που, θεωρω, πως ειναι αρκετα
για να κριθουμε, με επαρκεια και αντικειμενικοτητα από τους συμπολιτες μας.
Θεωρω, ότι εμεις πραξαμε το καθηκον μας στο ακεραιο. Στηριξαμε αποφασεις της
δημοτικης αρχης, με μονο κριτηριο το συμφερον και την προκοπη του τοπου. Παρα
την κριτικη που μας ασκηθηκε από μεριδα συμπολιτων μας γι αυτή μας τη σταση,
δεν το μετανιωσαμε. Στειρες και θεσεις και στειρες αρνησεις, εμας δεν μας
εκφραζουν. Απ την άλλη, σταθηκαμε αρνητικοι σε αποφασεις, που καταφανως
παραβιαζαν τη δικαιη και αντικειμενικη κριση, που εξυπηρετουσαν τους λιγους και
όχι τους πολλους, που υπεκρυπταν μικροπολιτικη λογικη και σκοπιμοτητα.

Ότι κι αν πραξαμε όμως, το πραξαμε με καθαρη, αντικειμενικη και δικαιη κριση, με καθαρη
συνειδηση και γι αυτή μας τη σταση εισπραξαμε όλα αυτά τα χρονια την επιβραβευση και
την ενθαρρυνση της συντριπτικης πλειοψηφιας των συμπολιτων μας. Όπως και σημερα
την εισπραττουμε μεσα από τη μαζικη σας παρουσια, σημερα εδώ, και γι αυτό
θερμα σας ευχαριστουμε.
Με εμπειρια, λοιπον, με γνωσεις, με αποψη και θεσεις για τα τεκταινομενα στο Δημο μας, η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ φιλοδοξει
να ταραξει τα νερα και να καινοτομησει
. Πιστη στις αρχες της αλλα και με εμμονη στο εμβλημα της, το πολυχρωμο, πολυτασικο και
υπερκομματικο περιστερι, θα προσπαθησει να πεισει τις Γρεβενιωτισσες και τους
Γρεβενιωτες να την εμπιστευτουν και να τη στηριξουν.

Εξαλλου η λεξη Αναγεννηση τα λεει ολα…γιατι είναι μια λεξη που σηματοδοτει και
εκφραζει το καινουργιο, το ηθικο, το απαλλαγμενο από εξαρτησεις, το καθαρο και
ελπιδοφορο.

Φιλοδοξια μας είναι με την παρουσια μας να αναγεννησουμε την ελπιδα και να δωσουμε
προοπτικη.Φιλοδοξια μας είναι,
να αναγεννησουμε το ενδιαφερον του πολιτη
για τα κοινα και να τον καταστησουμε πολιτη ενεργο και συμμετοχο.
Φιλοδοξια μας είναι, να αναγεννησουμε αυτή τη γενικευμενη αισθηση
παρεοκρατιας και ηθικης σηψης
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και να στειλουμε μηνυματα αξιοκρατιας και ηθικης. Θελουμε να κανουμε την κατά πολλους
απανθρωπη πολιτικη, πιο φιλικη και πιο ανθρωπινη. Θελουμε τελος να αναγεννησουμε , το
δημο μας, τα Γρεβενα κι όλα τα δημοτικα διαμερισματα που τον απαρτιζουν, με πολιτικες
που
Δε θα ξεχωριζουν, Δε θα μεροληπτουν, Δε θα αδικουν, αλλα αντιθετα θα συνθετουν,
θα ενωνουν και θα οδηγουν σε μια ισορροπη και αναπτυξιακη πορεια ολοκληρου του
Δημου(@)

Το εμβλημα μας, το περιστερι με τη χρωματικη του αναπαρασταση, δυο πραγματα
εκφραζει.
..απ τη μια την αγνοτητα των προθεσεων,
την καθαροτητα των θεσεων και το ακηδεμονευτο της προσπαθειας μας
κι απ την άλλη το
ανοιγμα μας στην κοινωνια και στις πολιτικες της εκφρασεις,
όπως αυτές αποτυπωνονται στον τοπο μας, εγκαινιαζοντας από σημερα ανοιχτους
διαυλους επικοινωνιας.

Στοχος μας, η στηριξη της προσπαθειας μας απ ολες εκεινες τις κοινωνικες και πολιτικες
δυναμεις, που αντιλαμβανονται, πως μπορουν και να μας εμπιστευτουν και να
συμπορευτουν μαζι μας. Κι όλα αυτά βεβαια σε αντιθεση, με οσα τωρα συμβαινουν και
συνθετουν ένα τοπιο απολυτης απαξιωσης, αδιαφανειας, αδικιας, κομματισμου και
τυχοδιωκτισμου. Θελω στο σημειο αυτό να καλεσω τους συμπολιτες μας να αντισταθουν
στις σειρηνες του φτηνου λαικισμου και της δημαγωγιας. Να κλεισουν τα αυτια τους στις
υποσχεσεις αλλα και στις απειλες που ανεξοδα εκτοξευονται. Να αποδεχτουν, μια και οι
αναγκες της καθημερινοτητας είναι σιγουρα πιεστικες, ότι με δολο ή εναντι ανταλλαγματος
τους προσφερεται
, αλλα να νιωσουν παραλληλα, πως ισως
αυτό, είναι κατι, που χρονια τωρα τους οφειλεται.
Να αντιδρασουν στις πιεσεις, γνωριζοντας με βεβαιοτητα πλεον,
πως εμεις, η επομενη Δημοτικη Αρχη, και το δικαιο θα αποκαταστησουμε και την
αξιοκρατια και τη διαφανεια θα επιβαλλουμε
. Δυο μονο λογια θα σας πω, φιλες και φιλοι… μη σας πτοει το γαιτανακι των υποσχεσεων,
των εκφοβισμων, των επιλεκτικων διορισμων και εξυπηρετησεων, που εχει στηθει στο χωρο
του Δημαρχειου.
Είναι απλα, τα τελευταια σκιρτισματα ενός καθεστωτος, που καταρρεει και που
πολύ συντομα, μονο ως αναμνηση θα υπαρχει πια, στη σκεψη ολων μας.

Φιλες και φιλοι,

Η σημερινη μας εκδηλωση αποτελει ουσιαστικα, το ξεκινημα της μεγαλης προσπαθειας που
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αναλαβαμε για να αναδειξουμε ότι αποτελει κοινη διαπιστωση, αλλα και αναγκη επιτακτικη,
η αναβαθμιση του συγχρονου ρολου τον οποιο επιβαλλεται, πρεπει αλλα και δικαιουται
να διαδραματιζει στη νεα εποχη ο χωρος της Τοπικης Αυτοδιοικησης.

Η Νεα Διακυβερνηση φαινεται πως εχει συλλαβει το μηνυμα…Παρεμβαινει θεσμικα
και κατοχυρωνει το ρολο της αυτοδιοικησης. Της δινει τη δυνατοτητα να ξεκινησει μια νεα
πορεια αναπτυξης και προοπτικης. Την ενισχυει οικονομικα και ανταποκρινεται στο παγιο
αιτημα της ΚΕΔΚΕ για παραχωρηση ολων των πορων που της αναλογουν και που χρονια
τωρα παρακρατουνταν. Θεσπιζει ένα νέο αναπτυξιακο προγραμμα, αυτό του ΘΗΣΕΑ,
θελοντας ετσι να δωσει ζωη στην περιφερεια και ικανοποιηση στους πολιτες, που βλεπουν
ετσι να υλοποιουνται εργα, που απλοποιουν, ομορφαινουν και διευκολυνουν την καθημερινη
τους δραστηριοτητα. 3,5 δις ευρω για την πενταετια 2005-2009 με εμφαση στην περιφερεια
και με ένα τροπο κατανομης διαφανο και αντικειμενικο, αποτελει πιστευω σημαντικη
προσφορα στον τοπο και στην περιφερειακη αναπτυξη, τοσο της νεας Διακυβερνησης οσο
και του αρμοδιου υπουργου, του κου Παυλοπουλου. Κι αυτό οφειλει η αυτοδιοικηση να τους
το αναγνωρισει. Αυτό όμως που κυρια αλλαζει το χαρτη και δινει προοπτικη, είναι ο
Νεος Κωδικας Δημων και Κοινοτητων
που λιγες μερες πριν ψηφιστηκε από την Ολομελεια της Βουλης. Ενας νεος καταστατικος
χαρτης της αυτοδιοικησης, που ερχεται και με σαφη τροπο οριοθετει πλεον τους ορους του
παιχνιδιου.

-

Θεσπιζει με σαφηνεια τις αρμοδιοτητες της αυτοδιοικησης.

- Προβλεπει για πρωτη φορα τη δυνατοτητα του δημοψηφισματος ως τροπο ληψης
αποφασεων για σημαντικες τοπικες υποθεσεις.

- Υλοποιει τη δεσμευση για το 42% της πρωτης Κυριακης και αναδεικνυει ετσι τοπικες
εξουσιες, στις οποιες απολυτα και αντικειμενικα καταγραφεται αλλα και εκφραζεται η
λαικη βουληση.

- Ενισχυει ποιοτικα τα Δημοτικα Συμβουλια.

- Οριοθετει με σαφηνεια τις αρμοδιοτητες των προεδρων των Τοπικων Συμβουλιων.
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- Αναγνωριζει το θεσμικο ρολο της αντιπολιτευσης στο Δημοτικο Συμβουλιο και ενισχυει
πολυπλευρα την παρουσια της.

Ενας κωδικας, που αναγνωριζεται από φιλους και αντιπαλους, ως σημαντικη κατακτηση
της αυτοδιοικησης.

Μ αυτά τα οπλα κι αυτές της καινοτομιες θα κληθουμε αυριο να αλλαξουμε το τοπιο της
αυτοδιοικησης και στον τοπο μας. Ειμαστε σιγουροι πως θα το καταφερουμε, γιατι ξερουμε
πως μας βοηθατε και μας στηριζετε, με ενταση, ανιδιοτελεια, αλλα και απολυτη
εμπιστοσυνη. Θελω ναστε σιγουροι, πως οι συνεργατες μου κι εγω δεν θα σας
απογοητευσουμε.

Φιλες και φιλοι,

Μεσα σ αυτό το ιδιαιτερα ευνοικο περιβαλλον, καλουμαστε κι εμεις να κινηθουμε, να
διεκδικησουμε και αφου επικρατησουμε στη κριση των πολιτων, να παλαιψουμε για τον
τοπο μας και τα συμφεροντα του. Τη μαχη αυτή, είμαστε αποφασισμενοι να την
περιβαλλουμε με συγκεκριμενα χαρακτηριστικα και να τη στηριξουμε σε απολυτα
συγκεκριμενες αρχες και αξιες. Εχουμε απολυτη συνειδηση της ευθυνης που
αναλαμβανουμε.
Πιστευουμε όμως πως ακολουθωντας την
οδο της
συνεσης, της λογικης, των
ανοικτων θυρων και της μετριοπαθειας, στοιχεια τα οποια ετσι κι αλλιως θεωρουμε
ότι απολυτα μας εκφραζουν
κ
αι εχοντας τη συμπαρασταση ολων σας, θα καταφερουμε τελικα να ανταποκριθουμε με
επιτυχια στο δυσκολο αυτό εγχειρημα. Τα προβληματα που αντιμετωπιζει ο Δημος μας είναι
μεγαλα και δυσκολα
. Ακομη μεγαλυτερη όμως είναι η προκληση που πηγαζει από αυτά.
Μια προκληση που μας καλει να συστρατευτουμε, να ενωσουμε τις δυναμεις μας και να
πρωτοπορησουμε στο να κανουμε το Δημο μας ένα δημο συγχρονο και ανθρωπινο.

Κοινα προβληματα λοιπον, κοινες αγωνιες, κοινες επιδιωξεις. Προβληματα, αγωνιες και
επιδιωξεις, που στεκονται πανω από κομματικες και ιδιοτελεις προσωπικες λογικες.
Μονο με την δημιουργικη και συνθετικη παρουσια ολων μας θα καταστει τελικα δυνατο να
αλλαξουμε τη μοιρα μας, να προσθεσουμε κι όχι να αφαιρεσουμε, να δωσουμε τελικα
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οντοτητα σ αυτό που ολοι θελουμε και οραματιζομαστε. Οφειλουμε, πια, να το
ενστερνιστουμε αυτό και να το εκπεμψουμε εμπρακτα, με τη συμπεριφορα μας. Και δεν
είναι δυνατον στον 21
ο

αιωνα να υπαρχουν εξουσιες, εθνικες ή τοπικες, που να χωριζουν και να ξεχωριζουν τους
πολιτες αναλογα με τις ιδεολογικες τους καταβολες.

Ποσο εφικτο ειναι όμως, να συμβει αυτό, τη στιγμη που διαπιστωνεται, πως λειπει
η ελπιδα, λειπει η προσδοκια και πολύ περισσοτερο η δυνατοτητα να κοιταξουμε
μακρια στο μελλον;

Είναι αληθεια, πως χωρις όλα αυτά δεν υπαρχει πολιτικη. Χωρις αυτά, η πολιτικη γινεται
διαχειριση και η καθημερινη πραγματικοτητα, μιζερια. Και δυστυχως αυτή η σταση των
πολιτων αποτυπωνεται από κει και περα σε όλα τα θεματα και δινει τον τονο. Να λοιπον η
μεγαλη προκληση που πρεπει να απαντηθει. Να γιατι είναι αναγκη επιτακτικη, να
αναθερμανουμε την ελπιδα και την προσδοκια στους συμπολιτες μας…είναι ο μονος τροπος
να διασωσουμε ετσι την πολιτικη.

Φιλες και φιλοι,

Αν υπαρχει ένα κεντρικο μηνυμα, που σημερα θελω, μεσα απ όλα τα παραπανω, να σας
περασω, είναι ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ απευθυνεται με τις ιδεες της και τις αρχες
της στο συνολο της Γρεβενιωτικης κοινωνιας
.
Πιστευουμε, πως δεν υπαρχει κανεις που εκ προοιμιου δεν μπορει να ερθει κοντα
μας.
Είναι
στο χερι μας και αποτελει δικη μας ευθυνη να τον φερουμε κοντα μας.
Θα πρεπει να γινει συνειδηση σε ολους, πως δεν υπαρχουν πλεον χαρακωματα και
διαχωριστικες γραμμες. Αυτό είναι το μηνυμα.
Μενει όμως να το συμπληρωνουμε καθημερινα με συμπεριφορες που να πειθουν,
ότι ενωνουμε δυναμεις και προσπαθειες στην αντιμετωπιση των κοινων
προβληματων, ολων ανεξαιρετως των πολιτων.(@)

Φιλες και φιλοι,
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Μαζευτηκαμε σημερα εδώ, για να σας δωσουμε το περιγραμμα το σκεψεων μας για την
αυτοδιοικηση. Για να σας πουμε, πώς εμεις σκοπευουμε να λειτουργησουμε σαν αυριανη
Δημοτικη Αρχη. Για να σας παρουσιασουμε τις αρχες αλλα και τις αξιες πανω στις οποιες
θα στηριξουμε την πολιτικη μας.Δεν ηταν και δεν είναι στις προθεσεις μου, να προχωρησω
σημερα στην παρουσιαση των προγραμματικων μας θεσεων. Ξερετε και ξερουμε καλα, πως
για να καταγραψουμε τις σκεψεις και τις προτασεις μας για τα προβληματα, που ο τοπος
μας αντιμετωπιζει, θα χρειαστει να ξεκινησουμε σειρα επαφων μ ολους τους τοπικους
φορεις, παραγοντες, συλλογους, σωματεια και να ζητησουμε τη βοηθεια τους
. Καταγραφοντας τους δικους τους προβληματισμους και τις δικες τους προτασεις . Είναι
μια δουλεια που οφειλουμε να την κανουμε, υποδεικνυοντας
υπευθυνοτητα, σοβαροτητα και κυριως ρεαλισμο. Ετσι αντιλαμβανομαστε εμεις τη
θεση που πρεπει να τηρησουμε, απεναντι
στα προβληματα που τα Γρεβενα αντιμετωπιζουν. Ότι πουμε, ότι καταγραψουμε, ότι
υποσχεθουμε, θα είναι απολυτα κατανοητο, τεκμηριωμενο και κυριως ειλικρινες. Αυτή μας
την προσπαθεια, σας καλουμε να τη στηριξετε και ειμαι απολυτα σιγουρος, πως με
επαρκεια θα το πραξετε.

Απ την άλλη, καινοτομωντας για μια ακομα φορα, θα προχωρησουμε σε δυο συγκεκριμενες
κινησεις, που θα μας βοηθησουν στην αμεση επικοινωνια μας με τον απλο πολιτη. Συντομα
θα δοθουν στη δημοσιοτητα…πρωτον, αριθμος τηλεφωνου χωρις χρεωση, στον οποιο ο
καθενας θα μπορει να απευθυνεται, για να καταθεσει προβληματα και να προτεινει λυσεις
και
δευτερον η προσωπικη μου ηλεκτρονικη
διευθυνση, μεσα από την οποια αναλαμβανω τη δεσμευση, να απαντω προσωπικα σε
σκεψεις και προβληματισμους, που θα μου τιθενται. Είναι κι αυτά δειγματα του τροπου με
τον οποιο προσεγγιζουμε τους συμπολιτες μας αλλα και του σεβασμου που τρεφουμε για
τις σκεψεις και τις προτασεις τους.

Επιτρεψτε τωρα μου, φιλες και φιλοι, να τονισω με εμφαση, κατι, που για μας αποτελει
αυτονοητη αρχη και αξια…Πιστευουμε στην συνεχεια των εξουσιων. Πιστευουμε στη
συνεχεια του Δημου Γρεβενων αλλα και στο εργο, μικρο ή μεγαλο, που παραγεται. Ένα εργο
όμως που δεν είναι στασιμο, αλλα συνεχως εξελλισεται.Δεν στεκουμε κοντοφθαλμα στο
κοντινο και απωτερο παρελθον. Δεν ξεχωριζουμε καλες και κακιες περιοδους. Δεν
φιλτραρουμε την κριτικη μας διαθεση με κριτηρια κομματισμου και ιδεολογικης
ασυμφωνιας. Στο Δημο Γρεβενων υπαρχει παρελθον και είναι γνωστο, υπαρχει παρον και το
ζουμε, αλλα βασικα και κυρια υπαρχει μελλον. Εμεις εκει στοχευουμε και γι αυτό θα
δουλεψουμε. Απ την άλλη, δεν μηδενιζουμε και πολύ περισσοτερο δεν εξαφανιζουμε
το εργο κανενος.
Αναγνωριζουμε το καλο και χρησιμο για τον τοπο, απ οπου
κι αν προερχεται.
Θα ειμαστε όμως ανηλεεις, θα
ασκησουμε αυστηρη κριτικη και θα καταγγειλουμε στις Γρεβενιωτισσες και στους
Γρεβενιωτες πολιτικα αναρμοστες, επιβλαλεις και προκλητικες συμπεριφορες.
Φαινομενα κομματικου ρεμβανσισμου, φαινομενα αλαζονικης συμπεριφορας,
φαινομενα αντιδημοκρατικης νοοτροπιας δεν προκειται να γινουν από εμας
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αποδεκτα.
Τοσο αυτά οσο και οι φυσικοι
τους φορεις, που με τις πραξεις η τις παραλειψεις τους προκαλεσαν το κοινο αισθημα ή
ζημιωσαν τα Γρεβενα θα στιγματισθουν με τον πιο κατηγορηματικο τροπο.

Κυριες και κυριοι, φιλες και φιλοι,

Ξερουμε ότι ο αγωνας που θα δωσουμε είναι δυσκολος. Εμεις θα καταθεσουμε στους
δημοτες το οραμα μας για τα Γρεβενα και το μελλον τους.
Με λογο καθαρο και εντιμο
. Καταγραφοντας την δυσαρεστη πραγματικοτητα και προτεινοντας λυσεις. Χωρις
ωραιοποιησεις, χωρις εξιδανεικευσεις, χωρις ατελεσφορες και φαυλες υποσχεσεις. Γιατι,
θελουμε και μετα τις εκλογες να μπορουμε να σας κοιταμε ολους στα ματια.

Οι αλλοι, μαλλον διαλεξαν να ακολουθησουν διαφορετικη οδο.

Οι μεν, προβαλλουν την απολιτικη εικονα του καλου παιδιου, του λαικου και καθημερινου
ανθρωπου, του επαγγελματικα αυτοδημιουργητου και του καλου οικογενειαρχη. Δεν
προσπαθουν να πεισουν με τα επιχειρηματα τους, αλλα με την δυναμη των εντυπωσεων,
που προκαλει η απλοικη εκφορα του λογου, η μαζικη παρουσια, η ανενδοιαστη και πολλες
φορες προκλητικη σπαταλη. Δεν μπορω να καταλαβω, πως υπαρχουν ακομα ανθρωποι, που
θεωρουν πως τοσο φτηνα μπορουν να ξεγελασουν και να εξαγορασουν συνειδησεις
συνανθρωπων τους!!! Ξεχνουν προφανως, πως ζουμε και κινουμαστε σε μια πολύ μικρη
κοινωνια και είναι απολυτα λογικο οι μνημες των πραξεων και παραλειψεων μας να μας
ακολουθουν καιρο μετα και να μας βαραινουν…

Οι δε, χρονια μπασμενοι στη λογικη της συναλλαγης, επελεξαν να ακολουθησουν την οδο
της
μικροπολιτικης, της ανιερης εκμεταλευσης των αναγκων των συνδημοτων
μας, των ακρατων υποσχεσεων, της πληρους, αλλα ταυτοχρονα ανηθικης
αξιοποιησης των δυνατοτητων που η εξουσια τους παρεχει.
Εχουν
απλωσει τα διχτυα τους τοσο στην πολη οσο και στα δημοτικα διαμερισματα ταζοντας
κυριολεκτικα λαγους με πετραχειλια. Επιλεκτικες παροχες, επιλεκτικες ηλεκτροδοτησεις,
επιλεκτικες τσιμεντοστρωσεις, επιλεκτικα όλα τελικα. Θεωρουν οτι παιζουν με την
προσωπικη τους περιουσια κι όχι με την περιουσια ολων των δημοτων
.
Προσεγγιζουν με φανερη διαθεση εμπαιγμου και εξωφθαλμη ιδιοτελεια φιλους και
υποστηρικτες μας. Υποτιμωντας προφανως τη νοημοσυνη τους. Αποτελεσμα…να ταζουν
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διορισμους, μεταθεσεις, αντιδημαρχιες, μονιμοποιησεις και δεν ξερω τι άλλο, με στοχο…
μερικες ψηφους παραπανω
.

Τρανταχτο παραδειγμα το προγραμμα STAGE (τοπικη Πρωτοβουλια Απασχολησης και
Ολοκληρωμενη Παρεμβαση Οικιστικης Αναβαθμισης)
που τον καιρο αυτό υλοποιειται…εκατο και πλεον ατομα, φιλες και φιλοι,
περιμενουν, μεσα από τις ανειλικρινεις υποσχεσεις του Δημαρχου, όχι μονο να
βρεθουν για τους επομενους μηνες στο Δημο ή σε καποιες δημοτικες επιχειρησεις,
αλλα μετα το τελος του 9μηνου, να μονιμοποιηθουν ειτε στη Δημοτικη Αστυνομια,
ειτε στις Φυλακες που τωρα κατασκευαζονται…ετσι, απλα, υποσχονται…ασκεφτα,
ανεξοδα, προκλητικα…κι ας ξερουν, πως ετσι υποτιμουν τη νοημοσυνη ολων αυτων,
για τους οποιους υποτιθεται ότι κοπτονται…βεβαια, το ποσο εφικτο είναι αυτό να
συμβει, για ολους αυτους τους συντοπιτες μας, μπορει ο καθενας, αλλα πολύ
περισσοτερο οι ιδιοι και να το σκεφτουν και να το αξιολογησουν… Περιττο να πω
βεβαια, πως κουβεντα δεν γινεται για τις Ιδιωτικες επιχειρησεις, στις οποιες κατά
προτεραιοτητα απευθυνεται το προγραμμα αυτό και στις οποιες πιθανοτατα θα
βρεθουν να απασχολουνται καποια στιγμη οι αγαπητοι συμπολιτες μας. Και τοτε
βεβαια θα αποκαλυφθει η κοροιδια…

Ένα δευτερο ενδεικτικο παραδειγμα, απολυτα χαρακτηριστικο όμως της αγωνιας
που τους διακατεχει, είναι αυτό που σημερα γινεται στην πολη των Γρεβενων.

Αφου επι τρισημιση και πλεον χρονια αφησαν την πολη και τα τοπικα
διαμερισματα στο ελεος της αδιαφορης και ανυπαρκτης πολιτικης τους, με
δρομους σκαμμενους, με λακουβες να καιροφυλακτουν να εγκλωβισουν το ποδι
καποιου πεζου ή τη ροδα καποιου αυτοκινητου, θυμηθηκαν τωρα να δημιουργησουν
μια κοσμογονια…τουλαχιστον ετσι αυτοι θεωρουν…ξεκινουν τα παντα τωρα, με
στοχο συντομα να τελειωσουν και να πουν πως επιτελεσαν το καθηκον τους.

Κι αυτό ακομα όμως, δεν ξερουν πώς να το κανουν…όπως μου ειπε καποια στιγμη
αγαπητος συμπολιτης μας με αριστερες καταβολες -κι αυτό εχει τη σημασια του… “ κανουμε εργα στα Γρεβενα με ορ oυς Αλβανιας”…σκαβουμε τον πεζοδρομο και
τον αφηνουμε ανοιχτο να χασκει μεχρι τη στιγμη που θα χρειστει να τον
ξανασκαψουμε για να κανουμε κατι προσθετο…Η απολυτη ασυνενοησια, η απολυτη
ανεπαρκεια με θυματα ασφαλως, ποιους αλλους…ολους εσας, που επιθυμειτε να
βλεπετε εργα να γινονται και υποδομες να ολοκληρωνονται… με συστημα, με
συνεπεια, με οργανωση και κυριως με σεβασμο στην καθημερινοτητα σας.
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Αν λοιπον, δεν είναι όλα αυτά δειγματα πανικου, δειγματα υποκρισιας, δειγματα
αντιδημοκρατικης νοοτροπιας και πρακτικης, τοτε στ αληθεια αναρωτιεμαι τι άλλο θα
μπορουσε να είναι. Σιγουρα παντως προκειται για κακεκτυπα καταλοιπα των ιδεολογικων
τους καταβολων, για απωλεια της τοσο απαραιτητης ψυχραιμιας τους, μπρος στη
διαφαινομενη εκλογικη τους ηττα.

Φιλες και φιλοι,

Θεωρουμε τη μαχη των Δημοτικων εκλογων του Οκτωβριου, μια ακρως πολιτικη
μαχη. Αυτό είναι σαφες, γιατι πρωτα απ όλα, αυτές οι εκλογες αφορουν ολοκληρη την
Ελληνικη Επικρατεια και σ αυτές μετεχει το συνολο του εκλογικου σωματος.. Αλλα και
γιατι, από τις εκλογες αυτές κρινονται μειζονα πολιτικα ζητηματα, με κυριαρχα
, το
ρολο και τη θεση της Αυτοδιοικησης σημερα και στο μελλον, το μοντελο
διακυβερνησης του τοπου, τον τροπο με τον οποιο λειτουργει το κρατος
. Δινεται λοιπον, αυτή η πολιτικη μαχη κι εδώ, σε μας, για την πολη και το δημο.Με κριτηρια,
ποιο είναι το πιο καταλληλο προσωπο για Δημαρχος. Με ποιο προγραμμα δρασης. Με ποιο
επιτελειο. Με ποιες δυναμεις στηριξης. Με ποιο οραμα για τους Γρεβενιωτες και τα
Γρεβενα.Και σ αυτή τη μαχη δε μιλαμε για συγκρουση, ουτε πολύ περισσοτερο για μετωπικη
συγκρουση. Μιλαμε για αντιδικια με ηθος. Εμεις ετσι αντιλαμβανομαστε αυτή τη μαχη.
Θελουμε να επιβαλλουμε την μετριοπαθεια στην πολιτικη αντιπαραθεση. Αυτό θεωρουμε
ότι είναι
δημοκρατια.
Όλα τα αλλα είναι συγκρουσιακες λογικες, ξεπερασμενες και καταδικασμενες τοσο
από την ιστορια, οσο και από την τοπικη μας κοινωνια.
Τι λεει λοιπον η δικη μας λογικη…Σ αυτό το παιχνιδι δεν υπαρχουν αντιπαλοι. Υπαρχουν
ανθρωποι, που μαχονται με το παρελθον τους, τις σκεψεις και τις προτασεις τους, τις
στενες ή ευρυτερες αντιληψεις τους να πεισουν ότι είναι ικανοι να διαχειριστουν τα
προβληματα του τοπου.
Γρεβενιωτες που να μην αγαπουν τα Γρεβενα θεωρω ότι δεν υπαρχουν.
Γρεβενιωτες όμως λιγοτερο ή περισσοτερο εξαρτωμενοι, λιγοτερο ή περισσοτερο
αλαζονες και εγωιστες, με μεγαλυτερες ή μικροτερες δυνατοτητες, φαντασια ή
δυναμισμο, σιγουρα υπαρχουν και γι αυτά τους τα χαρακτηριστικα ασφαλως
οφειλουν και πρεπει να κριθουν. Αντιπαλοι για μας είναι μονο τα προβληματα του
τοπου. Δυο κοσμοι λοιπον, δυο λογικες…στο χερι σας είναι να επιλεξετε(@)

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

Διαφανεια λοιπον, σε ολες μας στις κινησεις, στο σχεδιασμο, τη δρομολογηση, και
πολυ περισσοτερο στην υλοποιηση των αποφασεων μας. Γνωμονας για μας το
συμφερον και μονο αυτό, της Γρεβενιωτικης κοινωνιας .Σ αυτή μας την προσπαθεια
σας θελουμε ολους μαζι μας
.
Λεμε ναι λοιπον στις κοινωνικες συμμαχιες. Επιδιωκουμε τη συνεργασια με ολους
εκεινους, που συμμεριζονται τις ανησυχιες μας και εμπιστευονται το οραμα μας.
Οι θεσεις και οι κατευθυντηριες αρχες μας είναι σαφεις και κρυσταλλινες. Τις οριοθετω
λοιπον
δεσμευτικα,
με λεξεις οπως
εμπιστοσυνη, αξιοκρατια, δικαιοσυνη, αποτελεσματικοτητα, διαφανεια, ανθρωπια.
Πιστευουμε σε μια ανεξαρτητη και αδεσμευτη αυτοδιοικηση, που αντλει αμεσα τη δυναμη
και την εξουσια της από το λαο, από τους πολιτες, απ ολους εσας.

Φιλες και φιλοι,

Φτανοντας στο τελος της σημερινης μου παρουσιας, θαθελα να κανω αναφορα σε
δυο θεματα, που ευλογα προκαλουν μεγαλο ενδιαφερον…τα ονοματα και το
προγραμμα του συδυασμου μας.

Η καταρτιση του συνδυασμου μας, σας πληροφορω πως βρισκεται σ ένα πολύ καλο
δρομο. Με ικανοποιηση διαπιστωνω την
προθυμια
και τη διαθεση των συνδημοτων μας
τοσο στην πολη οσο και στα δημοτικα διαμερισματα, να στηριξουν την προσπαθεια μας.
Πρυτανευει επιτελους η λογικη του εμεις κι όχι του εγω.
Ξεπερνιουνται δυσκολιες και προβληματα του παρελθοντος. Παυουν πλεον να υπαρχουν οι
λογοι που χωρισαν και διχασαν και επικρατει πνευμα συσπειρωσης, αμιλλας και βουλησης
για κοινη πορεια...κι όλα αυτά μπρος στη βεβαιη, όπως όλα δειχνουν επικρατηση μας στις
εκλογες του Οκτωβριου.
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Για τη συνταξη του προγραμματος μας,
ξεκιναμε ηδη μια πολύ σοβαρη προσπαθεια να συλλεξουμε πληροφοριες, να αξιολογησουμε
την υπαρχουσα κατασταση, να προσδιορισουμε της προτεραιοτητες μας. Με τακτικες
επισκεψεις στα Τοπικα Διαμερισματα το επομενο διαστημα, θα συγκενρωσουμε όλα εκεινα
τα στοιχεια, που είναι απαραιτητα, για να εκτιμησουμε την κατασταση, να αναζητησουμε
λυσεις και να διαμορφωσουμε τι προτασεις μας. Εκτιμαμε πως το αργοτερο μεχρι τελος
Ιουλιου θα εχουμε ολοκληρωσει αυτή την επεξεργασια. Και
τοτε με θεσεις ολοκληρωμενες και προτασεις πληρεις και εμπεριστατωμενες
θα ξεκινησουμε την ενημερωση των συνδημοτων μας
. Στοχος μας ενας και μονο…να πεισουμε ότι ειμαστε καλυτεροι, ότι μπορουμε
περισσοτερα, ότι ποναμε και πασχιζουμε για τον τοπο και τους ανθρωπους του.

Φιλες και φιλοι συνδημοτες,

Ο δρομος που ανοιγεται μπροστα μας ειναι δυσκολος και μακρυς. Σιγουρα, δεν μπορουμε,
μονοι μας, να τον διαβουμε με επιτυχια. Χρειαζομαστε μαζι μας, ολους αυτους τους
πολιτες, που νιωθουν ζωντανο κυτταρο της κοινωνιας μας, που εχουν εντονη μεσα τους τη
διαθεση για συμμετοχη και συνεισφορα.Τους πολιτες που επιδιωκουν να βελτιωσουν την
ατομικη τους θεση, σ ένα νέο περιβαλλον, οικονομικα ανεπτυγμενο, κοινωνικα δικαιο,
πολιτικα δημοκρατικο. Τους πολιτες που ασκουν κριτικο λογο στα δρωμενα. Που
συμμετεχουν και ελεγχουν. Που αντιστεκονται στον συγκεντρωτισμο, τις πολωτικες
συγκρουσεις, τις διακρισεις και τους διαχωρισμους σε βαρος των αλλων. Παλευουμε ολες
και ολοι μαζι για την κοινωνια των πολιτων. Είναι αυτή η
κοινωνια, που δεν υποτασεται στα στραβα και τα αναποδα, τις καθεστωτικες πρακτικες, τις
μιαντιληψεις και νοοτροπιες. Η κοινωνια στην οποια οι πολιτες δεν προσδοκουν παθητικα,
αλλα ελπιζουν, αποφασιζουν, πιεζουν, διεκδικουν, συμμετεχουν, προσφεροντας σ ολους
τους Γρεβενιωτες και τα Γρεβενα αυτά που μπορουν για την προοδο και την ευημερια τους.
Είναι μια κοινωνια τελος, με συνοχη, αλληλεγγυη και ανθρωπια.

Φιλες και φιλοι,

Αυτος είναι ο δρομος στον οποιο βρισκομαστε και τον οποιο θα επιδιωξουμε να διαβουμε,
πιασμενοι χερι-χερι με οσους θεωρουν καθηκον τους να στοιχιστουν σ αυτές τις αξιες και σ
αυτές τις αρχες. Με ηθος, εντιμοτητα, ειλικρινεια, καθαρο πολιτικο λογο, ανιδειοτελεια ,
διαφανεια και τελος με βαθια επιγνωση της ευθυνης που αναλαμβανουμε, ξεκιναμε και σας
καλουμε να συστρατευτειτε μαζι μας. Ειμαστε εδώ γιατι εχουμε τη διαθεση να
προσφερουμε, να ενωσουμε, να αγωνιστουμε μαζι με ολους εσας…για καλυτερη ποιοτητα
ζωης, για μια πιο ευκολη καθημερινοτητα, για μια πιο δικαιη κοινωνια..αυτη είναι η δικη μας
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ευθυνη…Ειστε εδώ, γιατι, για να γινουν όλα τα παραπανω, πρεπει μεσα από τη διαδικασια
που ακολουθει, τους μηνες που απομενουν, να επιλεγουν οι πλεον ικανοι και αξιοι. Εκεινοι,
που θεωρουν το δικο σας οραμα για τον τοπο σας, δικο τους οραμα…κι αυτή είναι η δικη
σας μεγαλη ευθυνη.

Σας ευχαριστω.
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